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Úvod 

 
 Téma rigorózní práce „Účast státního zastupitelství v civilním řízení“ jsem si 

zvolil hned ze tří důvodů. Prvním z nich je můj stálý zájem o civilní právo a zejména jeho 

procesní část, který jak vidno nevyprchal ani přes mé pracovní uplatnění v oblasti 

trestněprávní. 

 Tím druhým, a dovolím si napsat, že stěžejním důvodem je skutečnost, že účast 

státního zastupitelství, jakožto státního úřadu určeného k zastupování státu při ochraně 

veřejného zájmu1, v civilním řízení není tématem nijak literárně vyčerpaným či dokonce 

vyjasněným, ba naopak se jedná o tu část působnosti státního zastupitelství, která se 

oproti jeho účasti v řízení trestním nachází spíše okrajem zájmu právní teorie a právní 

vědy a může se zdát, že v některých případech i právní praxe. 

 Posledním důvodem, který mě vedl při výběru tématu rigorózní práce, je 

skutečnost, že jako právní čekatel státního zastupitelství mám jedinečnou možnost 

náhledu do složitého soukolí, jímž je státní zastupitelství, a tedy i možnost popsat a 

kriticky zhodnotit dosavadní právní praxi v této oblasti či nabídnout některé úvahy do 

budoucnosti. 

 S ohledem na shora nastíněné pohnutky si za cíl své práce kladu uceleně uspořádat 

jednotlivá oprávnění státního zastupitelství na poli civilního procesu, popsat jejich smysl, 

účel a cíl, a vytvořit tak strukturovaný komplexní přehled o účasti státního zastupitelství 

v civilním řízení. 

 Za účelem splnění vytyčeného cíle v první obecné části této práce nejprve stručně 

pojednám o historickém vývoji prokuratury, zejména se zaměřením na vývoj její 

mimotrestní působnosti, a to až do současnosti, dále nastíním platnou právní úpravu 

postavení a působnosti státního zastupitelství spolu s náhledem do jeho organizační 

struktury a na zásady, které řídí jeho činnost, načež již přistoupím k samotnému 

charakteru netrestní působnosti státního zastupitelství, jeho procesnímu postavení v řízení 

a jednotlivým oprávněním, včetně možnosti podávat opravné prostředky, za 

současného přihlédnutí k pojmu veřejného zájmu. V druhé, dá se říci zvláštní, části práce 

pak přistoupím k rozboru jednotlivých druhů řízení, v nichž může být státní zastupitelství 

                                                 
1 viz § 1 odst. 1 StZast 
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činné. Závěrem se pokusím jednotlivé stěžejní poznatky shrnout, zhodnotit účast státního 

zastupitelství v civilním řízení a nabídnout úvahy de lege ferenda. 

 

 Tato práce je zpracována podle právního stavu účinného ke dni 31. 8. 2017. 
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1. Historický vývoj státního zastupitelství a jeho působnosti až 

do současnosti 

 

 K získání komplexního pohledu a pochopení role státního zastupitelství v civilním 

řízení, je nutné se podívat na vývoj orgánů veřejné žaloby od jejich prvopočátku. Účelem 

následující části je získání potřebné perspektivy a zařazení státního zastupitelství, jak jej 

známe dnes, do historických souvislostí, proto jsem tuto pasáž zařadil před samý popis 

působnosti státního zastupitelství a jeho postavení v systému veřejné moci pro zachování 

chronologické logičnosti. 

 

1.1 Počátky orgánů veřejné žaloby 

 

 Evropské země, jak známo, recipovaly právo římské, v němž nalézáme zárodky 

veřejné žaloby. Ve stručnosti řečeno se římské trestní právo dělilo na trestní právo 

soukromé pro soukromé delikty (delicta privata) a trestní právo veřejné pro zločiny 

(crimina). Zatímco žalobcem v případě soukromých deliktů byl sám poškozený a postih 

spočíval ponejvíce v sankci finanční, v trestním právu veřejném byl vykonavatelem 

magistrát2, který vedl vyšetřování na podkladu inkviziční zásady a jenž ve věci požíval 

volného uvážení. Omezení moci magistrátů došlo až se zavedením možnosti odvolání se 

k lidu (provocatio ad populum). Další vývoj vedl ke vzniku porotních soudů, které se 

stále řídili zásadou inkviziční a jejichž rozhodování spočívalo na volném uvážení.3 

 Lze obecně konstatovat, že počátky prokuratury nacházíme v orgánech, jež hájily 

fiskální zájmy panovníka, potažmo státu. V záležitostech fisku, tj. státní pokladny, tak v 

dobách starověkého Říma vystupovali v soudních rozepřích úředníci označovaní jako 

advocati fisci, kteří, pokud nebylo jiného žalobce, podávali jménem císaře žaloby pro 

zločiny. Později byli nahrazeni tzv. procuratores caesaris vel fisci, kteří rozhodovali jak 

v civilních, tak trestních věcech fiskálních, avšak jen do doby než soudcovskou pravomoc 

ztratili a stali se z nich opět toliko zástupci fisku.4 

                                                 
2 Zprvu král, později tribun či prétor. 
3 FENYK, Jaroslav. Veřejná žaloba. Díl první. Historie, současnost a možný vývoj veřejné žaloby. Praha: 

Institut Ministerstva spravedlnosti, 2001, s. 9 
4 KOCOUREK, J., ZÁRUBA, J. Zákon o soudech a soudcích, Zákon o státním zastupitelství. Komentář. 

2. vyd. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2004, s. 385 
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 Ke sledování dalšího stádia vývoje prokuratury se musíme přemístit do Francie 

do 14. století, kde se nově na základě ordonance Filipa IV. Sličného zrodil úřad 

královského prokurátora. Ten podával veřejné žaloby v případech, kde byl dotčen zájem 

státu a poškozený sám žalobu nepodal. Královští prokurátoři (procuratores) byli 

zmocněnci krále, a jako takoví nesměli přijímat pověření k zastupování od soukromých 

osob. Prokurátoři byli před soudem pouze od toho, aby tlumočili názor krále, příp. jeho 

vazalů, a proto nelze ještě mluvit o trestním stíhání per se tak, jak jej známe dnes.5 Úřad 

královského prokurátora se později stal vzorem pro úpravu rakouskou i úpravu v českých 

zemích. V souvislosti s celkovou centralizací státu za vlády Ludvíka XIV. byla i 

prokuratura uspořádána hierarchicky a monokraticky v čele s ministrem spravedlnosti.6 

 Inkviziční charakter procesu oslabil až Napoleonův Code d'instruction criminelle 

z roku 1808, který zavedl proces akuzační, avšak za současného přenesení inkviziční 

zásady do přípravného řízení. Prokurátor v postavení veřejného žalobce získal 

zprostředkující roli mezi vládou a soudem, přičemž nemohl výsledky přípravného řízení 

nijak ovlivnit, jelikož samotné vyšetřování vedl zcela nezávisle na prokurátorovi 

vyšetřující soudce, jenž byl považován za dominus litis. 

 Od 16. století se objevuje veřejný úřad nazývaný jako Ministère public 

(Ministerstvo věcí veřejných)7 s pravomocí chránit právní řád a vykonávat dozor nad 

soudy jako jejich organická součást (amicus curiae). V úřadu se snoubila jak pravomoc 

v netrestních věcech, tak oprávnění k trestní obžalobě, mohl tudíž ve své multifunkční 

podobě hájit zájem veřejný a současně soukromý zájem státu. Francouzský systém 

převzala značná část Evropy, kdy se však nevžil název Ministerstva věcí veřejných, a 

naopak s ohledem na lokální zvyklosti se používala označení typu státní návladnictví, 

státní zastupitelství či jednoduše prokuratura.8 

 V druhé polovině 19. století začal být francouzský model nahrazován, jak se 

postupně vyvíjela německá právní teorie. V českých zemích, kde se uplatňovala rakouská 

právní úprava, byl francouzský model nahrazen přijetím Glaserova trestního řádu v roce 

1873, který definoval oprávnění veřejné žaloby zhruba tak, jak jej známe dnes. V samotné 

                                                 
5 FENYK, Jaroslav. Veřejná žaloba. Díl první. Historie, současnost a možný vývoj veřejné žaloby. Praha: 

Institut Ministerstva spravedlnosti, 2001, s. 10 
6 KOCOUREK, J., ZÁRUBA, J. Zákon o soudech a soudcích, Zákon o státním zastupitelství. Komentář. 

2. vyd. Praha: Nakladatelství C.H. Beck, 2004, s. 385 
7 http://fr.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A8re_public_%28France%29#Histoire 
8 KUCHTA, J., SCHELLE, K. Státní zastupitelství. 1. vyd. Zlín: Živa, 1994, s. 11 
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Francii se na výraznější modernizaci čekalo až do novelizace Code d‘instruction 

criminelle v roce 1897, jež do přípravného řízení přinesla kontradiktorní prvky, zejména 

zakotvila právo obviněného na obhájce již od počátku vyšetřování.9 

1.2 Vývoj státního zastupitelství v českých zemích 

 

1.2.1 Období do roku 1848 

 

 Vývoj orgánů veřejné žaloby v českých zemích šel ruku v ruce s vývojem 

soudního řízení. To bylo zprvu jednotné, k rozdělení na právo civilní a trestní došlo až 

později. Z tohoto důvodu mělo řízení i ve věcech trestních soukromoprávní charakter. 

Byl to císař Zikmund, kdo v roce 1437 zřídil úřad královského prokurátora, který se 

inspiroval v právu francouzském, a vliv na něj měla rovněž recepce římského práva. 

K prvotní funkci královského prokurátora, tj. zastupovat krále před soudy, se záhy 

připojila funkce zastupování koruny u soudu10 ve věcech majetkových. Královský 

prokurátor působil při vymáhání pokut za trestné činy, které byly příjmem fisku. Právě 

z fiskálních důvodů královští prokurátoři začali počátkem 16. století stíhat ty trestné činy, 

které byly mimo pozornost soukromých žalobců.11 

 V průběhu 16. století se okruh působnosti královského prokurátora rozšířil o 

poskytování právních rad panovníkovi, o legislativní práce a zasedání u soudů. Za období 

panování Habsburků se do popředí dostává role prokurátora jako ochránce veřejného 

zájmu, když zastupuje poddané při sporech vzešlých z vrchnostenského útlaku. Uvedený 

nárůst agendy s sebou přinesl nutnost přibírat pomocníky, čímž vzniká úřad jako takový, 

v němž však jediným faktickým zástupcem panovníka je nadále představený úřadu. 

 Zásadu legality, tedy povinnost stíhat všechny trestné činy, přineslo Obnovené 

zřízení zemské, které potvrdilo královského prokurátora jako veřejného žalobce. Spolu 

s rozšířením tzv. inkvizičního procesu od 17. století však úřad královského prokurátora 

ustupuje od pozadí a ujímá se název královský úřad fiskální, potažmo jen fiskální úřad. 

Důvod nalezneme v tom, že v inkvizičním řízení v sobě roli žalobce i obhájce pojímá sám 

                                                 
9 FENYK, Jaroslav. Veřejná žaloba. Díl první. Historie, současnost a možný vývoj veřejné žaloby. Praha: 

Institut Ministerstva spravedlnosti, 2001, s. 11-12 
10 tj. u soudu zemského, neboť u soudů městských takovou funkci zastávali královští rychtáři. 
11 NEDOROST, L., a kol. Státní zastupitelství: historie, současnost a perspektivy. Praha: 

Eurolex Bohemia, 2002, s. 17 
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soudce. V inkvizičním řízení tak veřejný žalobce vůbec nevystupuje. Do roku 1788 a 

vydání obecného kriminálního řádu soudního Josefa II. u nás formálně existovalo i řízení 

obžalovací, převládalo však řízení inkviziční, které je typické pro absolutistické státní 

zřízení.12 

 

1.2.2 Období let 1848 až 1851 

 

 Rok 1848 byl důležitým milníkem jak pro vývoj samotné společnosti, tak 

samozřejmě i pro orgány veřejné moci. Revoluční snažení a vyhlášení tzv. dubnové 

ústavy s sebou přineslo odstranění vlivu absolutistického státu na soudní moc, které se 

projevilo v nahrazení inkvizičního procesu procesem obžalovacím, oddělením soudnictví 

od správy a v nastolení občanské kontroly nad jeho výkonem v podobě veřejného líčení. 

Na základech starých institucí začaly vznikat nové, v roce 1848 vzniklo provizorní státní 

zastupitelství za účelem stíhání věcí tiskových, jehož postavení upravoval císařský patent 

č. 164/1849 ř.z. 

Konečné posílení státního zastupitelství a jeho právní základ položila až tzv. 

březnová, neboli Stadionova ústava z roku 1849. Nová soudní organizace pro jednotlivé 

země byla upravena císařskými rozhodnutími. V Čechách se uplatňovalo císařské 

nařízení č. 290/1849 ř.z. a na Moravě a ve Slezsku nařízení č. 291/1849 ř.z. Organizaci 

státního zastupitelství a jeho působnost vymezil tzv. organický zákon pro státní 

zastupitelství13, který užíval pojmu „státní návladnictví“.14 Od tohoto okamžiku, až do 

vzniku první republiky můžeme tudíž sledovat dualismus pojmosloví státní zastupitelství 

a státní návladnictví. 

Hlavní těžiště činnosti státního zastupitelství, jak jej určila Stadionova ústava, 

bylo v řízení trestním, organický zákon však upravoval působnost státního zastupitelství 

i v civilních věcech, a dále postavení zaměstnanců, dozor nad zákony apod. Dle 

prozatímního trestního řádu č. 25/1850 ř.z. ze dne 17. 1. 1850 působili státní zástupci při 

všech okresních sborových soudech, zemských soudech a u vrchních zemských soudů. 

Při Nejvyšším a kasačním soudu ve Vídni pak působili vrchní státní zástupci. Státní 

                                                 
12 KUCHTA, J., SCHELLE, K. Státní zastupitelství. 1. vyd. Zlín: Živa, 1994, s. 8 
13 císařský patent č. 266/1850 ř.z., organický zákon pro zastupitelství státní 
14 SCHELLE, K. Veřejná žaloba v historických souvislostech. Státní zastupitelství, č. 11-12/2008, s. 44-

53 
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zástupci dbali na to, aby vyšetřování probíhalo dle zákona, aby se v řízení neobjevovaly 

neopodstatněné průtahy, hájili zájem státu na dodržování zákona, podávali trestní 

obžalobu, zároveň však kontrolovali, aby nikdo nebyl stíhán neoprávněně. Oprávnění 

státních zástupců se odráželo v možnosti nahlédnout do spisů, činit návrhy, účastnit se 

vyšetřování a hlavního přelíčení. V přípravném řízení státní zástupce mohl vyhledávat 

důkazy, při výslechu obžalovaných a svědků však být nemohl, svědky mohl nechat 

místopřísežně vyslechnout soudci. Při hlavním přelíčení byl státní zástupce oprávněn 

klást vyslýchaným osobám otázky, mohl navrhovat vyloučení veřejnosti a podávat 

opravné prostředky. Zvláštní oprávnění měli státní zástupci ve věcech tiskových, kdy 

mohly ukládat zabavení tiskopisů, které byly v rozporu s tiskovým patentem nebo jejichž 

obsah zakládal trestný čin.15 

Zde je nutné se zmínit o pravomoci státního zastupitelství v občanském řízení 

soudním. Státní zastupitelství spolupůsobilo při projednávání rozluky manželství, 

zjišťování neplatnosti manželství a prohlášení za mrtvého pro možnost uzavřít sňatek 

nový a při jednání o ztrátě státního občanství. Nepřítomnost státního zástupce pak mohla 

mít za následek dokonce i neplatnost daného soudního jednání. Státní zastupitelství dále 

působilo ve věcech adopčních, legitimačních, opatrovnických, v soudních kompetenčních 

sporech či ve sporech mezi soudy a správními úřady, a ve všech řízeních nesporných, 

zejména ve věcech sirotčích.16 Z uvedeného vyplývá, že do působnosti státního 

zastupitelství byla zahrnuta rozsáhlá oblast, která striktně vyžadovala obligatorní účast 

státního zastupitelství ve všech řízeních, ačkoli bychom současným měřítkem v některých 

případech veřejný zájem na účasti státního zastupitelství hledali marně. 

Organický zákon přisuzoval příslušnost státního zastupitelství mimo jiné i ve 

věcech administrativních. Tím se rozuměla účast u soudcovských, advokátních a 

notářských zkouškách, při rozhodování o obsazování míst soudců a spoluúčast ve věcech 

disciplinárních a při dozoru nad soudní správou.17 

 

                                                 
15 SCHELLE, K. Veřejná žaloba v historických souvislostech. Státní zastupitelství, č. 11-12/2008, s. 44-

53 
16 DÁVID, R., TAUCHEN, J. Vývoj působnosti státního zastupitelství v civilním řízení od roku 1848 do 

současnosti. Státní zastupitelství, č. 10/2007, s. 32-37 
17 SCHELLE, K. Vznik státního zastupitelství před 160 lety. Státní zastupitelství, č. 9/2010, s. 24-28 
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1.2.3 Období bachovského absolutismu (1852-1859) 

 

 Překotné revoluční období poloviny 19. století vyústilo v další změnu, kterou 

značily tzv. silvestrovské patenty z roku 1851. Březnová ústava byla odvolána a státní 

zřízení se vrátilo k absolutismu za současné revokace většiny občanských práv, z nichž 

zaručena zůstala pouze rovnost před zákonem. Novým poměrům musela být dle Zásad 

pro organická zřízení uzpůsobena i organizace soudnictví, kterou tvořily soudy okresní, 

zemské, vrchní zemské a Nejvyšší soudní a kasační dvůr ve Vídni. V důsledku doznala 

změn i organizace státního zastupitelství, přičemž v první instanci došlo k obnově 

inkvizičního principu. Původní široká působnost státního zastupitelství ve smyslu 

organizačního zákona byla zúžena a nařízením č. 27/1852 ř.z. ze dne 20. 1. 1852 téměř 

výlučně zaměřena na řízení trestní. Působnost státního zastupitelství v občanskoprávním 

řízení se v důsledku toho vytrácí na dobu více než třiceti let.18 Redukce pravomocí úřadu 

byla spjata s redukcí počtu zaměstnanců, která souvisela i se zrušením státních 

zastupitelství u okresních soudů sborových na základě výnosu ministerstva spravedlnosti 

č. 54/1855 ř.z ze dne 26. 3. 1855. Oprávnění ve věcech tiskových pozměnil nový tiskový 

patent č. 122/1852 ř.z. ze dne 27. 5. 1852. 

 Novou organizaci a působnost státního zastupitelství stanovil trestní řád č. 

151/1853 ř.z. ze dne 29. 7. 1853. Opětovně byla zvýrazněna zásada nulla poena sine lege 

a zásada oficiality. Oprávnění a postavení státních zástupců nedoznaly větších změn, i 

nadále byli nezávislí na soudech, avšak podléhali vrchním státním zástupcům. Nově se 

státní zástupci mohli podílet na vyšetřování přestupků, mohli navrhovat zajišťovací 

vazbu, zabavení pošty a vznášet námitky proti znaleckým posudkům. Vrchní státní 

zástupci si zachovali dozor a vedení nad státními zastupitelstvími v jejich obvodu. 

Z netrestní působnosti státního zastupitelství v širším smyslu nelze opominout dohled nad 

věznicemi a dozor nad zaměstnanci v disciplinárních věcech.19 

 Císařským rozhodnutím č. 63/1855 ř.z. ze dne 6. 4. 1855 vstoupila v platnost nová 

organizace jak soudní, tak státního zastupitelství. Vnitřní zařízení a jednací řád státního 

                                                 
18 DÁVID, R., TAUCHEN, J. Vývoj působnosti státního zastupitelství v civilním řízení od roku 1848 do 

současnosti. Státní zastupitelství, č. 10/2007, s. 32-37 
19 NEDOROST, L., a kol. Státní zastupitelství: historie, současnost a perspektivy. Praha: 

Eurolex Bohemia, 2002, s. 27-30 
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zastupitelství pak upravovalo nařízení ministerstva spravedlnosti č. 201/1854 ř.z. ze dne 

3. 8. 1854. 

 

1.2.4 Období let 1860 až 1917 

 

 Státní zástupci měli v následujícím období na základě výnosu ministerstva 

spravedlnosti ze dne 13. 11. 1865 dobrovolně působit při všech řízení o žádostech o 

milost. Státní zástupci byly členy dozírající komise nad dokončením výkonu trestu a 

působili ve funkcích domácích komisařů v místních věznicích. Nad věznicemi pak 

dozírali vrchní státní zástupci. 

Na činnost úřadů veřejné žaloby měl rovněž vliv nový tiskový zákon č. 6/1863 

ř.z. a zákon o řízení v tiskových věcech č. 7/1863 ř.z. ze dne 17. 12. 1862. Zákon 

upravoval povinnost vydavatelů ohledně značení a ohlašování periodik a předkládání 

povinných výtisků pro potřeby státního zastupitelství. Státním zástupcům byl ponechán 

dozor nad uveřejňováním rozsudků v tiskových věcech a došlo ke zpřesnění postupu na 

zabavování a zastavení časopisů. Právo soukromoprávní žaloby v tiskových věcech 

přitom zůstalo nedotčeno. 

 Prosincová ústava z roku 1867 konečně stabilizovala ústavní systém celého 

Předlitavska, což přispělo k vytvoření ustáleného systému veřejné správy a soudnictví. 

Soudní moc byla od státní správy oddělena zákonem o soudcovské moci č. 144/1867 ř.z. 

K podstatnějším změnám ve vztahu k organizaci orgánů veřejné žaloby ale nedošlo. Do 

zániku monarchie lze pozorovat pouze dílčí změny v působnosti v disciplinárních věcech 

a v tiskových věcech.20 

 Co však je z pohledu zaměření této práce důležité, je opětovné posílení pravomocí 

státního zastupitelství ve věcech občanskoprávních. Státní zástupci tak mohli být dle 

zákona o soudní organizaci č. 217/1896 ř.z. pověřeni některými úkony jako zástupci 

chudých osob, čímž se měla vyrovnávat faktická nerovnost nemajetných účastníků řízení, 

oproti účastníkům, kteří si mohli dovolit náklady právního zastoupení. V důsledku tak 

státní zastupitelství již nehájilo zájem veřejný, nýbrž zájem jedné ze stran řízení. Dle 

císařského nařízení č. 207/1916 ř.z. získalo státní zastupitelství oprávnění podávat návrhy 

na zbavení svéprávnosti, a to z důvodu veřejného zájmu, kterým byl zásah státního 

                                                 
20 KUCHTA, J., SCHELLE, K. Státní zastupitelství. 1. vyd. Zlín: Živa, 1994, s. 25-27 
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zastupitelství odůvodněn. Právě institut veřejného zájmu definoval budoucí právní 

úpravu.21 

 

1.2.5 Období první republiky (1918-1938) 

 

 Po vyhlášení samostatného československého státu byl nerušený chod veřejné 

správy zajištěn tzv. recepční normou, tj. zákonem č. 11/1918 Sb., dle kterého veškeré 

zemské a říšské zákony a nařízení zůstaly prozatímně v platnosti. Tak byla zajištěna 

kontinuita s rakouským právním řádem a veřejnou správou. Na Slovensku a 

v Podkarpatské Rusi však vzhledem k rozdělení na Předlitavsko a Zalitavsko zůstal právní 

systém uherský, čímž nastal tzv. právní dualismus. Společně se správním systémem byla 

převzata i soudní soustava a orgány veřejné žaloby. Základní organizační struktura 

zůstala zachována. Mezi tzv. veřejnoprávní soudy patřil Nejvyšší správní soud spolu 

s volebním soudem a Ústavním soudem. Ostatní soudy tvořily soudy trestní, řádné civilní 

soudy, mimořádné civilní soudy a soudy rozhodčí. Všeobecně byly trestní a civilní soudy 

organizovány v trojinstanční soudní soustavě. 

 Realizací recepčního zákona byla převzata i soustava úřadů veřejné žaloby, 

přičemž došlo k odstranění již zmíněného pojmového dualismu státního návladního. 

Formálně byli ale přejmenováni přednosta vrchního státního zastupitelství na vrchního 

prokurátora a přednostové státních zastupitelství na prokurátory. Ostatní členové státního 

zastupitelství se však nadále označovali jako státní zástupci. Při nejvyšším soudě pak byl 

zřízen úřad generálního prokurátora, jehož zástupci se nazývali generální advokáti, 

později náměstci generálního prokurátora. Generální prokurátor ale nebyl přímo orgánem 

veřejné žaloby a nebyl součástí soustavy státního zastupitelství, a nižší státní 

zastupitelství mu tudíž nepodléhala. V trestním řízení u Nejvyššího soudu neměl 

postavení strany. Proti opatřením všech soudů mohl podávat zmateční stížnosti, a to na 

vlastní podnět nebo z podnětu ministerstva spravedlnosti, kterému podléhal.22 

 Změny ve vnitřní působnosti státního zastupitelství přineslo nařízení vlády č. 

597/1919 Sb., kterým se prováděl zákon č. 567/1919 Sb., o lidových soudech pro trestání 

                                                 
21 DÁVID, R., TAUCHEN, J. Vývoj působnosti státního zastupitelství v civilním řízení od roku 1848 do 

současnosti. Státní zastupitelství, č. 10/2007, s. 32-37 
22 NEDOROST, L., a kol. Státní zastupitelství: historie, současnost a perspektivy. Praha: 

Eurolex Bohemia, 2002, s. 40-44 
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válečné lichvy. K vydání trestního příkazu proti lichvě zde byl nutný příkaz státního 

zástupce, který v tzv. spěšném řízení rozhodoval, zda předložené důkazy jsou k odsouzení 

dostačující. Výnosem ministerstva spravedlnosti č. 60738 ze dne 22. 12. 1921 byla 

přenesena správní a dohledová působnost vrchního státního zastupitelství nad trestnicemi 

na ministerstvo spravedlnosti. Zástupci veřejné žaloby ovšem i nadále působili jako 

domácí komisaři věznic. Nový okruh působnosti státnímu zastupitelství pak přiřklo 

vládní nařízení č. 198/1922 Sb., dle kterého státní zastupitelství vedlo rejstřík trestů. 

Působnost státního zastupitelství v trestním soudnictví nad mládeží do osmnácti 

let upravoval zákon č. 48/1931 Sb., potažmo jeho prováděcí vládní nařízení č. 195/1931 

Sb. Pro trestnou činnost mladistvých byl u okresního soudu zvlášť vyčleněn „soudce 

mládeže“ a u krajských soudů byly zřízeny „senáty mládeže“, které byly tříčlenné. 

Veřejnou žalobu u soudů mládeže zastupoval státní zástupce zvaný „žalobce mládeže“, 

který se pro své vlastnosti k uvedené funkci nejlépe hodil. Žalobce mládeže mohl od 

trestního stíhání upustit pro neúčelnost či malichernost věc a podávat opravné prostředky 

jak v neprospěch, tak i ve prospěch obžalovaného. Zástupce úřadu veřejné žaloby pak 

rovněž byl vždy členem dozorčí rady nad polepšovnami a samostatnými odděleními 

mladistvých ve věznicích. Dozorčí rada mohla ukládat kárné tresty a rozhodovala o 

podmíněném propuštění a o ochranném dozoru po případném propuštění.23 

 

1.2.6 Období nesvobody (1939-1945) 

 

 V době Protektorátu Čechy a Morava se soudnictví jako jedna z prvních institucí 

dostala pod říšský vliv a sloužila jako nástroj realizace nacistické politiky. Soudnictví 

bylo rozděleno na soudnictví autonomní, které vycházelo z předválečné organizace 

soudů, a soudnictví říšskoněmecké. Organizace autonomního soudnictví nedoznalo 

výraznějších změn, kdežto soudnictví říšskoněmecké se sestávalo z německých úředních 

soudů (Amtsgerichte), dvou německých zemských soudů (Landgerichte) v Praze a v Brně 

a vrchního zemského soudu (Oberlandgericht) v Praze. Státní zastupitelství bylo zřízeno 

při každém německém soudu. Působnost státního zastupitelství v občanskoprávním řízení 

byla koncipována na zásadě dispoziční a jeho intervence mohla být odůvodněna toliko 

                                                 
23 SCHELLE, K. Veřejná žaloba v historických souvislostech. Státní zastupitelství, č. 11-12/2008, s. 44-

53 
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zájmem národního společenství.24 Státní zastupitelství v důsledku toho mohlo vstupovat 

do všech druhů řízení a v nich činit procesní úkony. Vrchní říšský zástupce nadto měl 

pravomoc ve lhůtě jednoho roku od právní moci soudního rozhodnutí ve veřejném zájmu 

navrhovat obnovu řízení. Nutné je však podotknout, že říšský občanský zákoník a z něj 

vyplývající široká působnost státního zastupitelství v rodinněprávních a konkursních 

věcech se vztahovala výlučně vůči německému obyvatelstvu.25 

V protektorátu rovněž začala působit německá advokátní a notářská komora. U 

vrchních zemských soudů byly dále zřízeny zvláštní soudy (Sondergericht), jejichž 

úlohou bylo stíhat protiokupační činnost. Řízení u zvláštních soudů bylo zkrácené, 

předběžné vyšetřování se vůbec nekonalo a rozsudek byl vykonán okamžitě, což 

vylučovalo jakoukoli možnost opravných prostředků.26 

 Občanskoprávní působnost státní zastupitelství v období nesvobody vykonávalo 

v řízení o zbavení svéprávnosti, kromě toho mohlo státní zastupitelství v důležitém 

veřejném zájmu podat žalobu na určení pokrevního původu manželských či 

nemanželských dětí, k čemuž se však prakticky nepřistupovalo. Od roku 1943 státní 

zastupitelství mělo nově zastávat veřejný zájem i v řízení o uznání či popření 

manželského původu dětí, ve sporech mezi rodiči a dětmi, které nebyly majetkoprávního 

charakteru, a konečně mělo hájit zájem dítěte ve sporech o určení pokrevního původu 

nemanželských dětí.27 

 

1.2.7 Poválečné období (1945-1948) 

 

Kontinuita poválečného období s první republikou byla zajištěna dekretem 

prezidenta republiky č. 11/1944 Úředního věstníku čs., o obnovení právního pořádku. 

Veškeré právní předpisy vydané v období nesvobody byly dekretem zrušeny. Státní 

zastupitelství na základě dekretu obdrželo procesní legitimaci k podání žaloby, a to i ve 

prospěch odsouzených, ke změně rozhodnutí soudu učiněných na základě předpisů 

odporujících zásadám demokratické ústavy. Dekret prezidenta republiky č. 79/1945 Sb., 

                                                 
24 zákon o spolupůsobení státního zastupitelství v občanskoprávních věcech ze dne 15. 7. 1941 
25 DÁVID, R., TAUCHEN, J. Vývoj působnosti státního zastupitelství v civilním řízení od roku 1848 do 

současnosti. Státní zastupitelství, č. 10/2007, s. 32-37 
26 NEDOROST, L., a kol. Státní zastupitelství: historie, současnost a perspektivy. Praha: 

Eurolex Bohemia, 2002, s. 48-50 
27 KUCHTA, J., SCHELLE, K. Státní zastupitelství. 1. vyd. Zlín: Živa, 1994, s. 44 
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o zatímní úpravě soudnictví v České a Moravskoslezské zemi, pak skoncoval 

s říšskoněmeckým soudnictvím.  

Státnímu zastupitelství přibyla nová úloha k potrestání válečných zločinců a 

kolaborantů v době okupace, a to na základě dekretu prezidenta republiky č. 16/1945 Sb., 

o potrestání fašistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových 

soudech, dekretu č. 17/1945 Sb., o národním soudu, ústavním dekretu č. 137/1945 Sb., o 

zajištění osob, které byly považovány za státně nespolehlivé v době revoluční, a dekretu 

č. 138/1945 Sb., o potrestání některých provinění proti národní cti. Před národním 

soudem, jako soudem trestním i čestným, vystupoval národní prokurátor, který byl jako 

ochránce veřejného zájmu jmenován vládou a podřízen ministerstvu spravedlnosti. U 

mimořádných lidových soudů pak působili veřejní žalobci z řad státního zastupitelství.28 

Výnosem ministerstva spravedlnosti č. 8/1946 m.v. zanikla procesní legitimace 

státního zastupitelství v řízení o určení původu nemanželských dětí a v řízení o popření 

manželského původu dítěte. 

 

1.2.8 Období po roce 1948 

 

 Druhou ránou nejen pro státní zastupitelství bylo po období nesvobody i období 

po roce 1948, kdy postavení orgánů veřejné žaloby, nyní již označovaných jako 

prokuratura, předurčil zákon č. 319/1948 Sb., o zlidovění soudnictví. Vedoucí prokurátoři 

podléhali ministru spravedlnosti, který je mohl i odvolávat. Generální prokuratura, která 

působila u Nejvyššího soudu, nebyla sice orgánem žaloby, nicméně nově byla upravena 

kompetence generálního prokurátora podávat proti již pravomocným rozhodnutím soudů 

stížnost pro porušení zákona, pro kterou nebyla stanovena žádná procesní lhůta. Soud 

následně o stížnosti rozhodoval bez nařízení ústního jednání jen po slyšení generálního 

prokurátora. Dopad na právní jistotu účastníků řízení byl proto nezměrný, když 

pravomocná rozhodnutí mohla být bez jakékoli součinnosti procesních stran zrušena a 

vrácena soudům nižšího stupně k novému projednání. Zákonem č. 232/1948 Sb. byla při 

Státním soudu zřízena Státní prokuratura v čele se státním prokurátorem, který byl rovněž 

přímo podřízen ministru spravedlnosti. Státní prokuratura se podílela výhradně na stíhání 

trestných činů podle zákona na ochranu republiky. 

                                                 
28 KUCHTA, J., SCHELLE, K. Státní zastupitelství. 1. vyd. Zlín: Živa, 1994, s. 52 
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 Pravomoc prokuratury v občanskoprávním řízení byla podstatným způsobem 

rozšířena občanským soudním řádem č. 142/1950 Sb., který umožňoval v ustanovení § 6 

vstup prokurátora do veškerých zahájených občanskoprávních řízení. Důvodem byla 

potřeba ochrany zájmů lidově demokratického státu a pracujícího lidu v podobě dělnické 

třídy a drobného rolnictva. Prokurátor byl v civilním řízení oprávněn činit veškeré úkony, 

které mohl vykonat kterýkoli z účastníků, sám však účastníkem řízení nebyl. V případech, 

kdy to umožňovalo zvláštní ustanovení zákona, tj. v případě řízení o důkazu smrti a řízení 

o prohlášení za mrtvého, mohl prokurátor činit návrhy na zahájení řízení. Jenom 

prokurátor byl aktivně legitimován k podání návrhu na zahájení řízení o neplatnosti 

právního úkonu, který byl v rozporu se zákonem či důležitým veřejným zájmem. 

 V roce 1950 byla do soustavy prokuratury rovněž začleněna do tehdy samostatná 

vojenská prokuratura, která se členila na nižší vojenskou prokuraturu, vyšší vojenskou 

prokuraturu a nejvyšší vojenskou prokuraturu.29 

 Přiblížení prokuratury sovětskému vzoru bylo dovršeno ústavním zákonem č. 

64/1952 Sb. a jeho prováděcím zákonem č. 65/1952 Sb., na jejichž základě vznikla 

prokuratura jako jednotný, centralizovaný a monokratický orgán nejvyššího dozoru v čele 

s generálním prokurátorem, který byl jmenován a odvoláván prezidentem republiky a 

odpovědným vládě. Zákonem č. 66/1952 Sb. pak zanikla spolu se Stáním soudem i státní 

prokuratura. Po sovětském vzoru byl zaveden institut tzv. všeobecného dozoru, čímž se 

rozuměla působnost prokuratury dozírat nad zachováváním zákonnosti v administrativě i 

v soudnictví. Prokuratura se tedy stala nástrojem prosazování politické vůle vládnoucí 

strany a určitou pojistkou pro kontrolu ostatních orgánů veřejné moci. Hlavními 

metodami všeobecného dozoru byly protest a upozornění.30 

 Další rozšíření působnosti prokuratury v občanskoprávním řízení umožnila novela 

občanského soudního řádu č. 68/1952 Sb., která zakotvila vstupování do řízení a podávání 

návrhů na zahájení řízení v taxativně vyjmenovaných případech. Prokurátor se již 

tentokrát stával účastníkem řízení per se. Jelikož ale nebyl subjektem hmotného práva, 

nemohl disponovat s předmětem řízení. Žalobu na popření otcovství, uplynula-li 

stanovená lhůta a vyžadoval-li to obecný zájem, mohl podat generální prokurátor.31 

                                                 
29 NEDOROST, L., a kol. Státní zastupitelství: historie, současnost a perspektivy. Praha: 

Eurolex Bohemia, 2002, s. 60-62 
30 FENYK, Jaroslav. Veřejná žaloba. Díl první. Historie, současnost a možný vývoj veřejné žaloby. Praha: 

Institut Ministerstva spravedlnosti, 2001, s. 11-12 
31 zákon č. 265/1949 Sb., o právu rodinném 
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 Nový zákon č. 65/1956 Sb., o prokuratuře, ponechal stávající úpravu působnosti 

prokuratury v občanskoprávním řízení prakticky beze změny. Generální prokurátor oproti 

původní úpravě již ale nebyl odpovědný vládě, nýbrž Národnímu shromáždění. Generální 

prokurátor se s poradním hlasem dle § 6 odst. 1 účastnil zasedání vlády a sboru pověřenců. 

Ustanovení § 19 a následujících pak rozšířily působnost prokuratury v oblasti dozoru nad 

zachováváním zákonnosti v místech, v nichž se vykonávala vazba, trest odnětí svobody, 

ochranné léčení a ochranná výchova. Rozšířeny byly i prostředky a metody všeobecného 

dozoru, k posílení trestního dozoru pak byly dle § 30 ustaveni tzv. vyšetřovatelé 

prokuratury. 

 V roce 1963 byl přijat nový občanský soudní řád č. 99/1963 Sb. (dále též 

„občanský soudní řád“ či „OSŘ“), který po četných novelách platí dodnes. Tehdejší znění 

ustanovení § 35 OSŘ umožňovalo prokurátorovi v zájmu společnosti nebo ochrany práv 

občanů podávat návrhy na zahájení řízení nebo kdykoli do řízení vstupovat. Prokurátor 

přitom v řízení vystupoval jako tzv. strážce socialistické zákonnosti. Prokurátor byl v 

řízení oprávněn ke všem úkonům, které mohl vykonat jen účastník procesního vztahu. 

Naopak nemohl podat návrh na zahájení řízení, šlo-li o ryze osobní právo občana. Stížnost 

pro porušení zákona byla dle § 238 omezena oproti původní právní úpravě lhůtou pro její 

podání do tří let od právní moci rozhodnutí. 

 Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve svém ustanovení § 457 pamatoval na 

pravomoc prokurátora v tom případě, kdy oba účastníci závazkového vztahu uzavřeli 

neplatnou smlouvu s úmyslem porušit zákon. Soud zde mohl na návrh prokurátora 

vyslovit, že část anebo celé plnění připadá státu.32 Zákon č. 60/1965 Sb., o prokuratuře, 

pak vyhradil působnosti prokuratury v civilním řízení celý oddíl, nicméně k výraznějším 

změnám nevedl, pouze duálně zakotvil oprávnění, která prokuratuře již propůjčoval 

občanský soudní řád. 

 

1.2.9 Období let 1989 až 1993 

 

 Rok 1989 a společenské změny s ním spojené požadovaly nový pohled na právní 

úpravu působnosti prokuratury, zejména pak odstranění veškerých nedemokratických 

                                                 
32 blíže k návrhům prokurátora viz HRDLIČKA, J. Prokurátorské žaloby v občanském soudním řízení. 1. 

vyd. Praha: Academia, 1968, s. 7-75 
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prvků, které obsahovala. Novelou zákona o prokuratuře č. 168/1990 Sb. byla původní 

úloha prokuratury spočívající v tom, že „střeží, prosazuje a upevňuje socialistickou 

zákonnost bez ohledu na jakékoli místní vlivy, zajišťuje jednotu zákonnosti na celém území 

republiky a pomáhá v prohlubování socialistického právního vědomí a upevňování 

socialistických vztahů ve společnosti“, nahrazena již takovou úlohou, že „střeží, prosazuje 

a upevňuje zákonnost bez ohledu na jakékoliv místní vlivy, zajišťuje jednotu zákonnosti 

na celém území republiky“. 

Nad vymezením působnosti prokuratury v občanskoprávním řízení vypukla 

diskuze, zda si prokuratura má zachovat stávající široká oprávnění, zda její oprávnění 

mají být zúžena za současného redefinování pojmu společenského zájmu, či zda má být 

působnost prokuratury v civilním řízení kompletně zrušena. Jelikož prokuratura byla 

chápána jako atypický prvek v civilním řízení, který může narušit zásadu rovnosti 

účastníků a do řízení zasahovat proti jejich vůli, byla působnost prokuratury novelou č. 

519/1991 Sb. s účinností od 1. 1. 1992 podstatně omezena. Civilně procesní dozor 

prokuratury byl zrušen zejména i za účelem dodržení zásady absolutní nezávislosti 

soudního rozhodování. Stížnosti pro porušení zákona v netrestní oblasti totiž mohly 

představovat nežádoucí prostředek popření pravomocných soudních rozhodnutí, a to 

jiným subjektem, než byly účastníci sporu.33 

Působnost prokuratury se tudíž limitovala na možnost vstupu do již zahájeného 

řízení pouze ve třech taxativně stanovených případech, tj. v řízení o způsobilosti k 

právním úkonům, o prohlášení za mrtvého a o zápisu do obchodního rejstříku. 

Důvodová zpráva k uvedenému výslovně uváděla: „…účast národního výboru a 

společenských organizací v občanském soudním řízení byla prvkem neústrojným, 

nedemokratickým, zařazeným svého času do zákona, aby i ve vlastním řízení byly 

zakotveny instituty, které mohly prosazovat závěry převzaté odjinud, než z dokazování 

soudu. Ostatně šlo o instituce ne zrovna životné. Živořily jen v učebnicích procesního 

práva. Co bylo řečeno shora o nedemokratickém prvku řízení, jestliže se ho mohly 

účastnit národní výbory a společenské organizace, platí i o účasti prokurátora v řízení ve 

formě vstupu do řízení. Případy těchto vstupů byly samozřejmě mnohem početnější než 

vstup národního výboru či společenské organizace. I když byl tento vstup zdůvodňován i 

                                                 
33 ONDRUŠ, R. Činnost státního zastupitelství ČR na netrestním úseku v letech 1994-1998, ASPI, 

LIT20193CZ 
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tak, že prokurátor pomáhal soudu ve správném zjištění a rozhodnutí, omezila se jeho 

účast většinou jen na formální vstup do řízení, na přijímání opisů protokolů o jednání a 

stejnopisů rozhodnutí mnohdy jen za tím účelem, aby prostřednictvím prokuratury mohly 

nepřímo do řízení zasahovat i jiné společenské složky.“ 

Prokuratura pozbyla rovněž možnost podávat opravné prostředky, a dále ve všech 

řízeních, která byla prokuraturou iniciována či do nich prokuratura vstoupila, účast 

prokurátora dodatečně zanikla.34 Prokurátor ovšem i nadále mohl zahájit řízení podáním 

návrhu na zahájení řízení, vyplývalo-li toto oprávnění z hmotného práva (např. žaloba o 

popření otcovství podle § 62 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině). Civilní působnost 

prokuratury doznala však rozšíření ve smyslu § 21, resp. § 29 zákona č. 2/1991 Sb., o 

kolektivním vyjednávání. Prokurátor zde mohl podat návrh na určení nezákonnosti stávky 

a výluky. 

Zrušení všeobecného dozoru prokuratury původně zakotveného v § 3 odst. 1 písm. 

a) zákona č. 60/1965 Sb., o prokuratuře, pak bylo odůvodňováno tím, že systém vnější 

kontroly veřejné správy je neúčinný, a jako takový i nutně nadbytečný, neboť porušování 

zákona veřejnou správou lze předejít pomocí tzv. vnitřní kontroly v rámci veřejné 

správy.35 

 

1.2.10 Období od roku 1994 

 

 Mezník v právním vývoji představuje nový zákon č. 283/1993 Sb., o státním 

zastupitelství (dále též „zákon o státním zastupitelství“ či „StZast“). Ustanovení § 1 

StZast definovalo státní zastupitelství, které nahradilo dosavadní prokuraturu, jako 

soustavu úřadů státu, určených k zastupování státu v případech stanovených zákonem.36 

Výkon dílčích oprávnění státního zastupitelství, které mu na netrestním úseku zůstaly, 

však nebyl koordinovaný a metodicky řízený. Působnost tak byla vykonávána spíše 

nahodile na základě vnějších podnětů. Co se personálního zajištění týče, po zrušení 

systému prokuratury došlo na nižších stupních státního zastupitelství k převodu většiny 

                                                 
34 DÁVID, R., TAUCHEN, J. Vývoj působnosti státního zastupitelství v civilním řízení od roku 1848 do 

současnosti. Státní zastupitelství, č. 10/2007, s. 32-37 
35 ONDRUŠ, R. Činnost státního zastupitelství ČR na netrestním úseku v letech 1994-1998, ASPI, 

LIT20193CZ 
36 Pojem ochrany veřejného zájmu pak do zákona o státním zastupitelství přinesla až novela č. 14/2002 

Sb. 
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netrestních specialistů na úseky trestní,37 a tím k narušení výkonu této části působnosti 

státního zastupitelství. 

 Změnu s sebou přineslo až zřízení netrestního odboru v rámci Nejvyššího státního 

zastupitelství a přijetí pokynu obecné povahy nejvyššího státního zástupce ze dne 13. 12. 

2001 č. 15/2001, o výkonu působnosti státního zastupitelství v netrestní oblasti, který 

netrestním specialistům poskytl metodickou pomoc v jejich práci. 

 V dalším období byla ochrana veřejného zájmu reflektována v opětovném 

rozšiřování působnosti státního zastupitelství postupnými novelizacemi ustanovení § 35 

odst. 1 OSŘ. Státní zastupitelství bylo znovu nadáno pravomocí navrhovat zahájení 

některých ze zde vyjmenovaných řízení a podávat opravné prostředky. Zákonem č. 

360/1999 Sb. byla s účinností od 1. 4. 2000 možnost vstupu do řízení rozšířena o další tři 

druhy řízení, a to o uložení výchovného opatření podle § 43 odst. 1 a 2 zákona č. 94/1963 

Sb., o rodině, o nařízení ústavní výchovy a prodloužení ústavní výchovy a o pozastavení, 

omezení nebo zbavení rodičovské zodpovědnosti. Podle příslušné důvodové zprávy byl 

smyslem rozšíření pravomocí: „…zájem na účinnější ochraně dětí, neboť státní zástupce 

tak může daleko rychleji přijímat odpovídající opatření v případech, kdy z trestního řízení 

zjistí důvod k rozhodnutí soudu v občanském soudním řízení ve věcech dítěte. Dosud tak 

může činit jen zdlouhavější cestou prostřednictvím příslušného referátu okresního úřadu, 

který posuzuje, zda sám podá návrh.“ 

 Změnou zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, v rámci dílčí novely č. 

105/2000 Sb. s účinností od 1. 5. 2000 bylo do § 35 odst. 1 OSŘ zařazeno i řízení o 

konkursu a vyrovnání včetně sporů těmito řízeními vyvolanými. Zavedení možnosti 

státního zastupitelství vstoupit do konkursního nebo vyrovnacího řízení mělo dle 

důvodové zprávy napomoci při výkonu jeho působnosti, kterou mu ukládá trestní řád, 

konkrétně mělo ustanovení za cíl „zjednodušit informační tok z konkursního a 

vyrovnacího řízení pro potřeby trestního stíhání pachatelů zejména majetkové trestné 

činnosti“. 

 I následně docházelo k postupnému rozšiřování mimotrestní působnosti státního 

zastupitelství, a to konkrétně novelou ustanovení § 35 OSŘ zákonem č. 30/2000 Sb. 

s účinností od 1. 1. 2001. Státní zastupitelství mohlo nově vstoupit i do řízení o určení, 

                                                 
37 ONDRUŠ, R. Činnost státního zastupitelství ČR na netrestním úseku v letech 1994-1998, ASPI, 

LIT20193CZ 
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zda je třeba souhlasu rodičů dítěte k jeho osvojení, o vyslovení přípustnosti převzetí nebo 

držení v ústavu zdravotnické péče, o umoření listin, ve věcech obchodního rejstříku, 

rejstříku obecně prospěšných společností a nadačního rejstříku a o některých otázkách 

obchodních společností, družstev a jiných právnických osob. Důvodová zpráva k tomuto 

rozšíření působnosti byla poměrně strohá a uváděla toliko následující: „Navrhuje se 

rozšířit možnosti vstupu státního zastupitelství do zahájeného řízení v dalších případech, 

v nichž je naléhavý zájem společnosti na řádném a úplném objasnění věci a na správném 

rozhodnutí.“ 

Zákon č. 451/2001 Sb. s účinností od 31. 12. 2001 taktéž novelizoval i ustanovení 

§ 35 odst. 1 OSŘ, které rozšířil o další řízení, do kterého může státní zastupitelství 

vstoupit, a to konkrétně ve věcech společenství vlastníků jednotek. Důvodová zpráva pak 

danou změnu, její smysl a hlavně její potřebu vůbec žádným způsobem neodůvodňovala. 

 V řadě již páté rozšíření působnosti státního zastupitelství přinesl zákon č. 

315/2006 Sb., který s účinností od 1. 9. 2006 zavedl možnost vstupu do řízení o vyslovení 

neplatnosti dražby.38 Jako jediný smysl této úpravy přitom důvodová zpráva uváděla 

potřebu zpřísnění kontroly nad prováděním dražeb ze strany státu. 

 Zákon č. 295/2008 Sb. s účinností od 1. 10. 2008 pak zakotvil možnost vstupu 

státního zastupitelství do řízení o navrácení dítěte ve věcech mezinárodních únosů dětí. 

Cílem změny bylo dle důvodové zprávy dosažení vyšší akceschopnosti státního 

zastupitelství a soudu k zajištění ochrany dítěte, a to s ohledem na potřebu zajistit v 

řízeních o navrácení dítěte při mezinárodních únosech dětí dohled nad pohybem dítěte na 

území České republiky. 

Konečně sedmé rozšíření působnosti státního zastupitelství se dle zákona č. 

218/2009 Sb. s účinností od 20. 7. 2009 týkalo možnosti vstupu do řízení o určení data 

narození nebo úmrtí fyzické osoby. Důvodová zpráva však opět k této změně zcela 

mlčela. 

Podle právního stavu ke dni 31. 12. 2013 tak mohlo státní zastupitelství za 

dodržení požadavku ochrany veřejného zájmu vstupovat celkem do patnácti druhů řízení, 

konkrétně do řízení o určení, zda je třeba souhlasu rodičů dítěte k jeho osvojení, o uložení 

výchovného opatření podle § 43 odst. 1 a 2 zákona o rodině, o nařízení ústavní výchovy 

                                                 
38 blíže ZÁRUBA, J. K problematice vyslovení neplatnosti dražby a pravomoci státního zastupitelství 

vystupovat dořízení podle § 35 odst. 1 písm. m) občanského soudního řádu. Státní zastupitelství, č. 

2/2007. 
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a prodloužení ústavní výchovy, o pozastavení, omezení nebo zbavení rodičovské 

zodpovědnosti, o způsobilosti k právním úkonům, o prohlášení za mrtvého, o určení data 

narození nebo úmrtí fyzické osoby, o vyslovení přípustnosti převzetí nebo držení v ústavu 

zdravotnické péče, o umoření listin, ve věcech obchodního rejstříku, rejstříku obecně 

prospěšných společností, nadačního rejstříku a rejstříku společenství vlastníků jednotek, 

v některých otázkách obchodních společností, družstev a jiných právnických osob, ve 

věcech v nichž se řeší dlužníkův úpadek nebo hrozící úpadek, včetně incidenčních sporů 

a moratoria, ve věcech společenství vlastníků jednotek, v řízení o vyslovení neplatnosti 

dražby a v řízení o navrácení dítěte ve věcech mezinárodních únosů dětí. 

 Státní zastupitelství mohlo dále navrhovat zahájení řízení dle zvláštních právních 

předpisů39, a to žalobou na určení nezákonnosti stávky a výluky, žalobou na popření 

otcovství, návrhem na zrušení obchodní společnosti a návrhem na určení neplatnosti 

smlouvy o převodu vlastnictví v případech, kdy při jejím uzavírání nebyla respektována 

ustanovení omezující volnost jejích účastníků. 

 Dozor nad dodržováním právních předpisů v místech, kde se vykonává vazba, 

trest odnětí svobody, ochranné léčení, ochranná nebo ústavní výchova a v jiných místech, 

kde je podle zákonného oprávnění omezována osobní svoboda byl státnímu zastupitelství 

navrácen v rámci novelizace zákonem č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a 

o změně některých souvisejících zákonů. 

 Z uvedeného je patrné po silné snaze limitovat možné zásahy státního 

zastupitelství do občanskoprávních řízení opětovné narůstání jeho mimotrestní 

působnosti. Nárůst je pak zjevný zejména v období let 2000 až 2001, kdy státnímu 

zastupitelství byla až překotně přiznávána další působnost. Z přístupu zákonodárce při 

rozšiřování mimotrestní působnosti je zcela zjevná nesystémovost, absence celkové 

koncepce, neujasnění konkrétního modelu státního zastupitelství a smyslu jeho úlohy v 

řízení a jakýsi ad hoc přístup, kdy z důvodových zpráv často není patrný ani jejich smysl, 

pokud v tomto ohledu vůbec alespoň stručnou zmínku obsahují. 

 

 

 

                                                 
39 viz § 21 a 29 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, § 62 a 62a zákona č. 94/1963 Sb., o 

rodině, § 68 odst. 6 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, § 42 zákona č. 283/1993 Sb., o státním 

zastupitelství 
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2. Státní zastupitelství a jeho postavení v systému veřejné moci 

 

 Státní zastupitelství v rámci justičního systému plní roli orgánu státu, který je 

určen k zastupování státu v případech, které stanoví zákon. Státní zastupitelství je rovněž 

ve smyslu zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v 

právních vztazích, organizační složkou státu, a nikoli osobou právnickou. Státní 

zastupitelství je prioritně orgánem veřejné žaloby. Veřejná žaloba představuje institut, 

jehož primárním cílem je ochrana obecných zájmů společnosti, potažmo ochrana 

dodržování zákona. Ochranou obecných zájmů společnosti se rozumí ochrana lidských 

práv, ochrana majetku, životního prostředí, ochrana života a zdraví osob, která stát jako 

garant nedotknutelnosti těchto hodnot zajišťuje. Není úkolem veřejné žaloby rozhodovat 

o vině a trestu, to může v právním státě pouze nezávislý a nestranný soud, pouze dbá na 

to, aby došlo k napravení zásahu do veřejného zájmu a k respektování takových zájmů.40 

 

2.1 Právní úprava státního zastupitelství 

2.1.1 Ústava České republiky 

 

Z pohledu systematického členění Ústavy41 je státní zastupitelství zařazeno 

v rámci hlavy třetí jako součást moci výkonné, konkrétně v čl. 80, který ve stručnosti 

stanoví, že státní zastupitelství zastupuje veřejnou žalobu v trestním řízení, vykonává i 

další úkoly, stanoví-li tak zákon, a postavení a působnost státního zastupitelství stanoví 

zákon. Tím se rozumí zastupování státu jako veřejnoprávní korporace v oblasti veřejného 

práva, a nikoli jako soukromoprávního subjektu v soukromoprávních vztazích.42 Znění 

článku 80, že vedle prioritního zastupování státu ve věcech trestních vykonává i další 

úkoly, stanoví-li tak zákon, představuje základní ústavněprávní normu, které státnímu 

zastupitelství umožňuje zasahovat v netrestní oblasti, a to v souladu se stěžejní zásadou 

právního státu, že orgány veřejné moci smějí činit jen to, co jim zákon výslovně dovoluje. 

                                                 
40 NEDOROST, L., a kol. Státní zastupitelství: historie, současnost a perspektivy. Praha: 

Eurolex Bohemia, 2002, s. 88-89 
41 ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky 
42 KOUDELKA, Z., RŮŽIČKA, M., VONDRUŠKA, F. Zákon o státním zastupitelství s komentářem a 

judikaturou. Praha: Leges, 2010, s. 10 
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Předpokladem zásahu státního zastupitelství do civilního řízení je tedy nutně zákonné 

zmocnění. 

Na tomto místě lze rovněž odkázat na právně teoretickou diskuzi ohledně 

ústavněprávního zakotvení státního zastupitelství43, tj. zdali jej podřadit pod moc 

výkonnou či moc soudní. Ukotvení státního zastupitelství v kapitole o moci výkonné 

značí podřízení moci výkonné, kterou zde reprezentuje ministerstvo spravedlnosti, a to 

v oblasti personálního, organizačního a materiálního zabezpečení činnosti státního 

zastupitelství.44 Ústředním orgánem správy státního zastupitelství je Ministerstvo 

spravedlnosti.45 Státní zastupitelství nemá samostatné vazby k ústavním orgánům, jako k 

Parlamentu ČR a prezidentu republiky. Ne každý orgán moci výkonné je zároveň 

správním úřadem. Správním úřadem není ten orgán, který nespadá pod kontrolu 

správního soudnictví, tudíž ani státní zastupitelství není správním úřadem a externí akty 

státního zastupitelství nemají povahu administrativních aktů.46 

Vlastní výkon pravomoci orgánů veřejné žaloby pak musí být na moci výkonné 

zcela nezávislý, aby nedocházelo k jeho nepřípustnému ovlivňování ze strany politických 

a stranických představitelů, jak bylo zvykem v minulosti a jak jsem popsal v předcházející 

kapitole. Podřazení státního zastupitelství pod hlavu čtvrtou Ústavy, tedy moc soudní, by 

vedlo k posílení oné nezávislosti na politické vůli a dle mého názoru by bylo i 

systematičtější, vzhledem k postavení státního zastupitelství jako orgánu činného 

v trestním řízení a partnera soudu, či amicus curie.47 Státní zastupitelství, ačkoli 

nevykonává soudní moc, má charakter orgánu justičního, jehož úkony mají obdobnou 

povahu jako výkon soudní moci. Jedná se o jakýsi předstupeň nezbytný pro výkon soudní 

moci, což jen zvýrazňuje souvislost činnosti státního zastupitelství a činnosti soudu.48 

 

                                                 
43 srov. TOMEŠ, M. Ústavní postavení státního zastupitelství – zamyšlení nad základními principy jeho 

činnosti, Státní zastupitelství. č. 11-12/2008, s. 86-88 
44 blíže KOUDELKA, Z. Změny v postavení státního zastupitelství. Státní zastupitelství, č. 11-12/2008, s. 

57-61 
45 § 13b odst. 1 StZast 
46 KOCOUREK, J., ZÁRUBA, J. Zákon o soudech a soudcích, Zákon o státním zastupitelství. Komentář. 

2. vyd. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2004, s. 392 
47 viz výše 
48 KOCOUREK, J., ZÁRUBA, J. Zákon o soudech a soudcích, Zákon o státním zastupitelství. Komentář. 

2. vyd. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2004, s. 394 
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2.1.2 Zákonné právní předpisy 

 

Zákonem, na který Ústava odkazuje, je zákon č. 283/1993 Sb., o státním 

zastupitelství, ze dne 9. 11. 1993, jenž upravuje postavení, působnost, vnitřní vztahy, 

organizaci a správu státního zastupitelství, dále upravuje postavení státních zástupců, 

postavení právních čekatelů a působnost Ministerstva spravedlnosti. Ustanovením § 1 

uvedeného zákona pak bylo zřízeno státní zastupitelství jako soustava úřadů státu, 

určených k zastupování státu při ochraně veřejného zájmu ve věcech svěřených zákonem 

do působnosti státního zastupitelství. 

Je to právě prostřednictvím státního zastupitelství, kým stát v soudním řízení plní 

svoji veřejnoprávní funkci. Státní zastupitelství jedná ze zákona (ex officio) tam, kde jsou 

splněny zákonné podmínky. Činnost státních zástupců nesmí být ovlivňována či 

nahrazována třetími osobami.49 

Úpravu činnosti státního zastupitelství nalezneme i v dalších právních předpisech, 

které mají větší či menší dopad na působnost státního zastupitelství i v jiném řízení, než 

trestním. Je to zejména § 35 již zmiňovaného zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní 

řád, a jeho další ustanovení, která se dotýkají oprávnění podávat řádné a mimořádné 

opravné prostředky. 

Podstatný vliv získal i zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních (dále 

též „zákon o zvláštních řízeních soudních“ či „ZŘS“), který upravuje tzv. řízení nesporná 

a jiná zvláštní řízení. S účinností zákona o zvláštních řízeních soudních došlo i k celkové 

změně koncepce ustanovení § 35 OSŘ (viz níže), které již nespecifikuje jednotlivá řízení, 

do kterých může státní zastupitelství vstoupit, a stalo se tudíž toliko právní normou 

odkazovací. Zákon o zvláštních řízeních soudních se však týká pouze těch řízení, která 

jsou taxativně vymezena ve zvláštní části tohoto zákona. Pokud zvláštní část zákona 

úpravu konkrétního řízení neobsahuje, použije se na základě principu subsidiarity úprava 

občanského soudního řádu. 

Dalšími právními předpisy se pak rozumí jmenovitě zákon č. 2/1991 Sb., o 

kolektivním vyjednávání (dále též „KolVyj“), zákon č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve 

věcech mládeže (dále též „ZSM“), zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy 

nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve 

                                                 
49 viz § 3 odst. 1 StZast 



24 

 

školských zařízeních, zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále též „ZOK“), 

zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále též „SŘS“), zákon č. 182/2006 Sb., o 

úpadku a způsobech jeho řešení (dále též „insolvenční zákon“ či „InsZ“), zákon č. 

304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob (dále též „zákon o 

veřejných rejstřících“ či „ZVR“), zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu 

soukromém (dále též „ZMPS“), zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, 

zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní nebo 

ochranné výchovy ve školských zařízeních a zákon č. 129/2008 Sb., o výkonu 

zabezpečovací detence. O jednotlivých právních předpisech bude pojednáno 

v následujících kapitolách. 

2.1.3 Podzákonné právní předpisy 

 

 K provádění zákona o státním zastupitelství byla dne 7. 1. 1994 přijata vyhláška 

ministerstva spravedlnosti č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení 

poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných 

právními čekateli (dále též „jednací řád státního zastupitelství“ či „JŘStZast“). Jednací 

řád upravuje zejména výkon dohledu v rámci soustavy státního zastupitelství, věcnou 

příslušnost státních zástupců v přípravném řízení trestním, postup státních zástupců 

v trestním řízení a postup při prošetřování podnětů ke stížnostem pro porušení zákona. 

2.1.4 Interní předpisy 

 

Nezanedbatelný vliv na výkon oprávnění státního zastupitelství mají i další 

prameny. Ustanovení § 12 zákona o státním zastupitelství vypočítává oprávnění 

nejvyššího státního zástupce, mezi které dle odstavce 1 patří vydávání tzv. pokynů obecné 

povahy, které jsou závazné pro všechny státní zástupce, a pokud tak nejvyšší státní 

zástupce stanoví, i pro další zaměstnance státního zastupitelství. V případě jejich porušení 

lze vyvozovat i právní odpovědnost, včetně odpovědnosti kárné. Pokyny obecné povahy 

slouží ke sjednocení a usměrnění postupu státních zástupců při výkonu působnosti 

státního zastupitelství či k zajištění jednotné vnitřní organizace státního zastupitelství a 

jednotného výkonu spisové služby. Jedná se o interní předpisy v rámci soustavy státních 

zastupitelství, jimiž je možné ovlivňovat rovněž činnost státních zastupitelství, nad 
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kterými Nejvyšší státní zastupitelství samotné nevykonává dohled. Pokyny obecné 

povahy se především týkají otázek procesních. 

Mezi pokyny obecné povahy s dopadem na netrestní působnost státního 

zastupitelství patří pokyn obecné povahy č. 10/2012, o výkonu dozoru nad dodržováním 

právních předpisů v místech, kde je podle zákonného oprávnění omezována osobní 

svoboda, pokyn obecné povahy č. 7/2009, o trestním řízení ve věcech mládeže, pokyn 

obecné povahy č. 4/2009, vzorový organizační řád, pokyn obecné povahy č. 10/2011, o 

informacích, a zejména pokyn obecné povahy č. 9/2008, o netrestní působnosti. Blíže 

k těmto pokynům v následujících kapitolách. 

Nejvyššímu státnímu zástupci dle § 12 odst. 2 zákona o státním zastupitelství dále 

přísluší vydávat pro státní zastupitelství stanoviska ke sjednocení výkladu zákonů a 

jiných právních předpisů při výkonu působnosti státního zastupitelství. Na rozdíl od 

pokynů obecné povahy nejsou výkladová stanoviska, obdobně jako judikatura soudů, pro 

státní zástupce závazná, nicméně mají jednoznačnou interpretační a sjednocující funkci. 

Postup v rámci intencí výkladových stanovisek je tudíž nutno považovat za doporučený. 

Nerespektování stanoviska by mělo přicházet v úvahu jen v odůvodněných případech, 

např. při zaujetí odlišného právního názoru na základě zjištěných skutkových okolností. 

2.1.5 Ostatní prameny 

 

Ve výčtu pramenů úpravy státního zastupitelství konečně nelze opominout ani 

nálezy Ústavního soudu ČR, rozsudky Evropského soudu pro lidská práva, a rovněž 

podpůrné prameny v podobě judikatury vyšších soudů a prameny doktrinální v podobě 

odborné právnické literatury. 

 

2.2 Organizační soustava státního zastupitelství 

 

Strukturou státního zastupitelství se zabývá část třetí zákona o státním 

zastupitelství. Státní zastupitelství je organizováno do vertikální soustavy, kterou tvoří 

nejvyšší státní zastupitelství, vrchní státní zastupitelství, krajská státní zastupitelství a 

okresní státní zastupitelství. Okrajem lze zmínit, že v době branné pohotovosti státu 

k výčtu přistupují ještě vyšší a nižší polní státní zastupitelství. V obvodu hlavního města 

Prahy působnost krajského státního zastupitelství vykonává Městské státní zastupitelství 
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v Praze a působnost okresních státních zastupitelství vykonávají obvodní státní 

zastupitelství. V obvodu města Brna pak vykonává působnost okresního státního 

zastupitelství Městské státní zastupitelství v Brně.50 Soustava státního zastupitelství se 

odvíjí od soustavy soudů. Sídla státních zastupitelství a obvody jejich územní působnosti 

se proto shodují se sídly a obvody soudů. Státní zastupitelství je příslušné k zastupování 

státu u soudu, u něhož toto státní zastupitelství působí, pokud zvláštní právní předpis 

nestanoví jinak.51 

2.2.1 Vnitřní vztahy uvnitř soustavy státního zastupitelství 

 

Státní zastupitelství je orgánem monokratickým, v čele s vedoucím státním 

zástupcem. Vedoucí státní zástupce je oprávněn vykonávat tzv. vnitřní dohled nad 

postupem státních zástupců státního zastupitelství, v jehož čele stojí, a dávat jim pokyny 

k postupu při vyřizování věcí. Jejich postup může sjednocovat i pokyny vztahujícími se 

na více věcí určitého druhu. Státní zástupci jsou pak povinni řídit se pokyny vedoucího 

státního zástupce, s výjimkou toho pokynu, který je v konkrétní věci v rozporu se 

zákonem.52 

Jednotlivé stupně státního zastupitelství jsou na sobě relativně nezávislé a 

samostatné.53 Relativnost je dána institutem tzv. vnějšího dohledu, dle něhož může 

nejblíže vyšší státní zastupitelství vykonávat dohled nad postupem nejblíže nižších 

státních zastupitelství ve svém obvodu při vyřizování věcí v jejich příslušnosti a dávat 

jim k jejich postupu písemné pokyny. Pokyny se mohou vztahovat i na více věcí určitého 

druhu za účelem sjednocení postupu. Nejblíže nižší státní zastupitelství je povinno řídit 

se písemnými pokyny, s výjimkou pokynu, který je v konkrétní věci v rozporu se 

zákonem. V případě nečinnosti nižšího státního zastupitelství nebo neodůvodněných 

průtahů si může vyšší státní zastupitelství věc atrahovat a vyřídit ji samo.54 Ve smyslu 

zákona je tudíž vyloučen kaskádový postup, kdy vyšší státní zastupitelství ukládá pokyn 

nižšímu státnímu zastupitelství, aby uložilo pokyn státnímu zastupitelství, které je vůči 

němu nejblíže nižší. 

                                                 
50 § 6 odst. 1, 2 StZast 
51 § 7 StZast 
52 § 12e odst. 1, 2 StZast 
53 blíže ZAHRADNÍKOVÁ, R. Organizace justičního systému. Plzeň: Aleš Čeněk, 2007, s. 177-178 
54 § 12d StZast 
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Dohledem obecně se tedy rozumí výkon oprávnění k zajištění řídících a 

kontrolních vztahů mezi různými stupni státních zastupitelství a uvnitř jednotlivých 

státních zastupitelství při výkonu působnosti státního zastupitelství.55 K výkonu dohledu 

si může vyšší státní zastupitelství vyžadovat zvláštní zprávy, informace v jednotlivých 

věcech, přezkoumat kteroukoli věc, provádět prověrky a udílet pokyny.56 Kontrolní 

činnost se zaměřuje na dodržování a aplikaci právních předpisů a pokynů vyššího státního 

zastupitelství a vedoucího státního zástupce, na organizaci a řízení práce a na plnění 

pokynů obecné povahy.57 

Krátká zmínka ještě patří tzv. dohledu nad dohledem, tedy výkonu dohledu nad 

postupem bezprostředně nižšího státního zastupitelství, který je svou povahou rovněž 

dohledem. Vyšší státní zastupitelství zde zaměřuje svou pozornost pouze na hodnocení 

úrovně a účinnosti tohoto dohledu.58 Zákonnost postupu, který byl předmětem výkonu 

původního dohledu, může přezkoumat, jen stanoví-li tak zvláštní zákon.59 

Poslední možností, jak přezkoumat postup nižšího státního zastupitelství, je 

oprávnění nejvyššího státního zástupce nařídit, aby Nejvyšší státní zastupitelství nebo jím 

pověřené státní zastupitelství provedlo kontrolu skončené věci, v níž bylo konkrétní státní 

zastupitelství činné, a v případě zjištění pochybení uložilo opatření k jeho nápravě.60 

Spory o příslušnost mezi státními zastupitelstvími rozhoduje státní zastupitelství, 

které je vůči těmto státním zastupitelstvím nejblíže vyšší. Nejblíže vyšší státní 

zastupitelství rovněž rozhoduje o opravných prostředcích podaných proti rozhodnutí 

nejblíže nižšího státního zastupitelství v jeho obvodu, nestanoví-li zvláštní právní předpis 

jinak.61 

2.2.2 Organizace a specializace v rámci jednotlivých státních zastupitelství 

 

Dle pokynu obecné povahy č. 4/2009, vzorový organizační řád, státní zástupce 

vyřizuje věci zpravidla podle své specializace. Seznam obligatorně stanovených 

specializací je uveden v příloze k tomuto pokynu. V rámci jednotlivých státních 

                                                 
55 § 12c StZast 
56 § 1 odst. 2 JŘStZast 
57 § 1 odst. 1 JŘStZast 
58 § 2 odst. 1 JŘStZast 
59 např. § 174a TŘ 
60 § 12 odst. 3 StZast 
61 § 12a StZast 
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zastupitelství rozhoduje o obsazení specializací jednotlivými státními zástupci vedoucí 

státní zástupce. 

 Na úrovni okresních státních zastupitelství je jednou z obligatorních specializací 

mimotrestní působnost, do níž spadá (a) sociálně-právní ochrana dětí a řízení ve věcech 

dětí mladších 15 let a trestně neodpovědných mladistvých, (b) jiná vstupová a návrhová 

činnost, návrhy na neplatnost převodu vlastnictví, a (c) dozor nad detencí ve školských 

zařízeních pro výkon ochranné výchovy a ústavní výchovy. U okresních státních 

zastupitelství je možné dle vzorového organizačního řádu zřizovat jednotlivá oddělení. 

V praxi se tak však většinou neděje a specializací na mimotrestní působnost jsou pověřeni 

jeden až dva státní zástupci v rámci konkrétního státního zastupitelství. Specializace na 

mimotrestní působnost ale nevylučuje, aby se daní specialisté nevěnovali i působnosti 

v řízení trestním, ba naopak. 

 Na tomto místě bych si dovolil vsunout drobnou poznámku. Často se v praxi 

setkávám s názorem, a to zejména z okruhu osob vně státního zastupitelství, že 

skutečnost, že se netrestní působnosti na okresních státních zastupitelstvích věnuje často 

jeden státní zástupce, který přitom vede ještě agendu trestní, znamená, že v rámci státního 

zastupitelství je tato působnost považována za druhořadou a ne zcela svébytnou. Takové 

názory musím rozporovat, neboť je na každém jednom státním zástupci, aby své věci a 

úkoly vyřizoval odborně, svědomitě, odpovědně, nestranně, spravedlivě a bez zbytečných 

průtahů.62 Nejinak tomu je i u netrestní agendy, kdy fakt, že agendu zpracovává třeba i 

jeden státní zástupce, neznamená, že státní zastupitelství tuto oblast jakkoli podhodnocuje 

či zanedbává, nýbrž může být dán pouhým rozsahem nápadu netrestních věcí či 

personální situací toho daného státního zastupitelství.63 

 U krajských státních zastupitelství se již obligatorně zřizuje celé netrestní 

oddělení, do jehož mimotrestní působnosti spadá (a) sociálně-právní ochrana dětí a řízení 

ve věcech dětí mladších 15 let a trestně neodpovědných mladistvých, (b) návrhy a vstupy 

ve věcech o některých otázkách týkajících se právnických osob, vyjma řízení o jmenování 

znalce, a vstupy v insolvenčních věcech, (c) jiná vstupová a návrhová činnost; návrhy na 

neplatnost převodu vlastnictví, (d) dozor nad detencí ve věznicích a v ústavech 

                                                 
62 § 24 odst. 1 StZast 
63 srov. ONDRUŠ, R. Oprávnění státního zastupitelství na úseku ochrany dětí a mládeže, 2010. ASPI, 

LIT20292CZ 
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zabezpečovací detence; dohled nad dozorem nad detencí ve školských zařízeních pro 

výkon ochranné výchovy a ústavní výchovy. 

 V rámci vrchních státních zastupitelství je zřízen netrestní odbor, do jehož 

mimotrestní působnosti spadají (a) návrhy a vstupy ve věcech o některých otázkách 

týkajících se právnických osob, vyjma řízení o jmenování znalce, a vstupy v 

insolvenčních věcech, (b) správní žaloby, (c) vstupy do řízení podle § 51 zákona o 

mezinárodním právu soukromém, (d) dozor nad detencí ve věznicích a v ústavech 

zabezpečovací detence; dohled nad dozorem nad detencí ve školských zařízeních pro 

výkon ochranné výchovy a ústavní výchovy. 

Identickou specializaci jako u vrchních státních zastupitelství nalezneme i u 

Nejvyššího státního zastupitelství, jehož odbor veřejné žaloby v netrestních věcech plní 

úkoly představitele veřejného zájmu na netrestním úseku státního zastupitelství v mezích 

působnosti Nejvyššího státního zastupitelství. Odbor veřejné žaloby v netrestních věcech 

zejména zabezpečuje výlučné oprávnění nejvyššího státního zástupce na netrestním 

úseku, kterým je podávání správních žalob dle § 66 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní 

řád správní, proti rozhodnutím správních orgánů, za podmínky, že k jejímu podání shledá 

tzv. závažný veřejný zájem.64 Odboru veřejné žaloby v netrestních věcech dále přísluší 

oprávnění vstupovat dle § 51 odst. 2 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu 

soukromém, do řízení u Nejvyššího soudu o uznání pravomocných rozhodnutí ve věcech 

rozvodu manželství, zákonného odloučení, prohlášení manželství za neplatné a určení, 

zda tu manželství je či není, byl-li alespoň jedním z účastníků řízení státní občan České 

republiky. Mimo uvedené odbor veřejné žaloby v netrestních věcech dále vykonává 

dohled vůči vrchním státním zastupitelstvím na netrestním úseku, zabezpečuje provádění 

kontrol skončených věcí z netrestního úseku u kteréhokoli z nižších státních 

zastupitelství, připravuje podklady pro zpracování pokynů obecné povahy nebo k zaujetí 

stanoviska nejvyššího státního zástupce při výkonu netrestní působnosti, připravuje 

podklady pro zpracování podnětů předsedovi Nejvyššího soudu k tomu, aby Nejvyššímu 

soudu navrhl zaujetí stanoviska k zákonu nebo jinému právnímu předpisu65 a podílí se na 

metodické pomoci nižším státním zastupitelstvím.66 

                                                 
64 To znamená, že intenzita veřejného zájmu zde musí být vyšší než obvyklá. 
65 § 12 odst. 4 StZast 
66 http://www.nsz.cz/index.php/cs/nejvyi-statni-zastupitelstvi/odbory/odbor-verejne-aloby-v-netrestnich-

vcech 
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2.3 Zásady činnosti státního zastupitelství 

 

 Než přejdeme k vymezení samotné působnosti státního zastupitelství, na chvíli se 

zastavím u zásad, jimiž se stání zastupitelství při výkonu své působnosti řídí. 

2.3.1 Zásada zákonnosti 

 

 Všechny orgány veřejné moci, včetně státního zastupitelství v souladu se zásadou 

zákonnosti mohou svoji pravomoc uplatňovat jen v případech a v mezích stanovených 

zákonem, a to způsobem, který zákon stanoví.67 Zásada zákonnosti je v zákoně o státním 

zastupitelství reflektována v obecných ustanoveních, kde se stanoví, že státní 

zastupitelství při ochraně veřejného zájmu působí toliko ve věcech svěřených zákonem 

do jeho působnosti, nikoli pak i ve věcech jiných. Státní zastupitelství jedná z úřední 

povinnosti. Státní zastupitelství je rovněž při výkonu své působnosti povinno využívat 

pouze ty prostředky, které mu poskytuje zákon, a při výkonu své působnosti dbá na to, 

aby každý jeho postup byl v souladu se zákonem. Zásada zákonnosti je současně i 

hlediskem, dle kterého státní zástupci při výkonu své působnosti posuzují činnost jiných 

osob a orgánů. 

2.3.2 Zásada nestrannosti a nezávislosti 

 

 Zákon o státním zastupitelství stanoví, že státní zastupitelství svoji působnost 

vykonává nestranně, přičemž respektuje a chrání lidskou důstojnost, rovnost všech před 

zákonem a dbá na ochranu základních lidských práv a svobod.68 Nestrannost je již 

vyjádřena v samotném požadavku na ochranu veřejného zájmu, k němuž se blíže vrátím 

později. Princip nestrannosti samozřejmě nedílně souvisí s vyvarováním se jakéhokoli 

druhu diskriminace, ať už politické, sociální, náboženské, či jiné.69 Dle Kodexu 

profesionální etiky státního zástupce70 se státní zástupce: „…vyvaruje jakéhokoli 

neoprávněného zvýhodňování nebo znevýhodňování osob, jichž se výkon jeho působnosti 

                                                 
67 čl. 2 odst. 2 LZPS 
68 § 2 odst. 2 StZast 
69 blíže FENYK, Jaroslav. Veřejná žaloba. Díl první. Historie, současnost a možný vývoj veřejné žaloby. 

Praha: Institut Ministerstva spravedlnosti, 2001, s. 158-159 
70 http://www.nsz.cz/images/stories/PDF/predpisy/EK%20NSZ.pdf 
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týká. Svoji působnost vykonává tak, aby nezavdal příčinu ani k pochybnostem o své 

nestrannosti. […] V uvedených směrech odolá i případnému vlivu veřejného mínění nebo 

sdělovacích prostředků a netouží po popularitě.“ 

Oproti soudům se soustava státního zastupitelství vyznačuje vyšší mírou 

centralizace, kdy hierarchie je zachovávána vždy ve vztahu k nejblíže vyššímu státnímu 

zastupitelství. Nezávislost se pak v právní teorii rozděluje na vnější a vnitřní. Vnější 

nezávislostí rozumíme rezistenci veřejné žaloby proti politickým tlakům či jiným 

nežádoucím vlivům. S vnější nezávislostí se pojí i nezávislost ve vztahu k soudům.71 

Vnitřní nezávislost se naopak odvíjí jak v rovině mezi jednotlivými stupni státního 

zastupitelství, tak uvnitř každého orgánu, a rozumí se jí dostatečná míra autonomie při 

výkonu činnosti státního zastupitelství. Nezávislost státního zastupitelství a konkrétního 

státního zástupce tedy není toliko absolutní, nýbrž relativní, jelikož jeho činnost podléhá 

kontrole a dohledu v rámci vnitřních vztahů, viz výše, čímž je bráněno jak nečinnosti, tak 

nesprávné praxi. Dle Kodexu profesionální etiky: „Státní zástupce vykonává svoji 

působnost důsledně podle zákona a svého svědomí, nezávisle na jiných orgánech i na 

místních, politických, soukromých nebo jiných vlivech a zájmech.“ Je proto nutné nalézat 

přiměřenou pozici mezi nezávislostí a hierarchií v rámci státního zastupitelství. Dle 

odborné literatury je totiž hlavním nepřítelem nezávislosti právě přemíra centralizace a 

byrokracie.72 

2.3.3 Zásada rychlosti a efektivnosti 

 

 Státní zastupitelství podle zákona při výkonu své působnosti dbá rovněž na to, aby 

každý jeho postup byl nejen v souladu se zákonem, ale byl i rychlý, odborný a účinný.73 

Na rozdíl od trestního řízení, kde zejména v řízení přípravném je iniciativa na straně 

státního zástupce, v civilním řízení mnohdy přejímá faktický stav řízení, jak jej doposud 

vedl soud. Nicméně i zde je požadavek na rychlost opodstatněný, a to hlavně při 

zpracovávání a expedování jednotlivých podání. 

                                                 
71 blíže DÁVID, R. Účast státního zastupitelství v civilním řízení ve vztahu k procesním zásadám. 

Časopis pro právní vědu a praxi, č. 4/2008, s. 358-359 
72 blíže FENYK, Jaroslav. Veřejná žaloba. Díl první. Historie, současnost a možný vývoj veřejné žaloby. 

Praha: Institut Ministerstva spravedlnosti, 2001, s. 151-153 
73 § 2 odst. 2 StZast 
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Zásada účinnosti státnímu zástupci ukládá, aby postupoval vždy v rámci 

nejvhodnějšího postupu, důsledně a urychleně za současného respektování základních 

lidských práv a svobod.74 

2.3.4 Zásada odbornosti 

 

Uvedená zásada se odráží v ustanovení, že věci svěřené do působnosti státního 

zastupitelství vykonávají státní zástupci. Mimo nich se na provádění úkonů v působnosti 

státního zastupitelství mohou podílet vyšší úředníci státního zastupitelství, asistenti 

státních zástupců a právní čekatelé.75 Odbornost je zajišťována systémem výběru 

budoucích státních zástupců a stanovenými požadavky na jmenování osoby státním 

zástupcem.76 Zákon o státním zastupitelství rovněž ukládá státním zástupcům povinnost 

dbát soustavným vzděláváním o prohlubování svých odborných právních a dalších 

znalostí potřebných pro řádný výkon funkce. K tomu mimo samostatného studia využívají 

vzdělávacích akcí organizovaných Justiční akademií či samotným státním zastupitelstvím 

a vysokými školami.77 Se zásadou odbornosti souvisí i to, že se státní zástupce při výkonu 

své působnosti vyvaruje alibistických a zbytečně formalistických postupů. 

Z hlediska obeznámení se s chodem státního zastupitelství, s jeho agendou a 

postupy je tak pro zachování náležité odbornosti státních zástupců vhodné hledat 

případné kandidáty v řadách právních čekatelů, kteří se na výkon státního zástupce 

odborně připravují po dobu čekatelské praxe, která zpravidla činí tři roky.78 

2.3.5 Zásada ochrany osobních údajů 

 

Státní zastupitelství je oprávněno v rámci své působnosti zpracovávat osobní 

údaje včetně údajů citlivých. Při zpracování osobních údajů tak státní zastupitelství 

postupuje zásadně podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.79 

 

                                                 
74 blíže FENYK, Jaroslav. Veřejná žaloba. Díl první. Historie, současnost a možný vývoj veřejné žaloby. 

Praha: Institut Ministerstva spravedlnosti, 2001, s. 159 
75 § 3 odst. 2 StZast 
76 § 17 StZast 
77 § 24 odst. 3 a § 34a StZast 
78 § 33 odst. 1 StZast 
79 § 12i StZast 
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2.3.6 Zásada spolupráce 

 

K řádné činnosti státního zastupitelství jak na poli řízení trestního, tak v řízení 

civilním, přispívá spolupráce s ministerstvy a jinými státními orgány, orgány územní 

samosprávy, jakož i orgány profesní a zájmové samosprávy, které jsou v konkrétních 

věcech povinny bez průtahů zapůjčovat spisy a doklady, vyhovět dožádání ze strany 

státního zastupitelství a podávat vysvětlení. Stejnou povinnost nesou i právnické osoby, 

fyzické osoby pak jen v rozsahu, ve kterém jim je zvláštním právním předpisem svěřen 

výkon státní správy nebo ve kterém vykonávají podnikatelskou činnost. Soudy jsou 

povinny umožnit státnímu zastupitelství nahlížet do soudních spisů a pořizovat si z nich 

opisy a výpisy. Povinnost dostavit se na výzvu ke státnímu zastupitelství a podat zde 

potřebné vysvětlení se vztahuje na každého bez rozdílu.80 V zájmu spravedlnosti a 

účinnosti řízení, v němž působí, spolupracují státní zástupci podle konkrétních okolností 

případu jak navzájem, tak i s jinými orgány prosazujícími právo, a to i orgány 

zahraničními.81 

 

2.4 Působnost státního zastupitelství 

 

Působností neboli kompetencí obecně rozumíme vymezení rozsahu, v jakém je 

státní orgán oprávněn používat svoji pravomoc. Působnost státního zastupitelství je 

vymezena v § 4 a 5 StZast. Těžiště činnosti spočívající v účasti státního zastupitelství 

jako orgánu veřejné žaloby v trestním řízení je zde vyjádřeno poměrně stručně odkazem 

na plnění úkolů, které vyplývají z trestního řádu82. Ten státnímu zastupitelství přiznává 

povahu tzv. orgánu činného v trestním řízení, přičemž mu svěřuje pravomoci ve všech 

stádiích trestního řízení. Z tohoto úhlu pohledu je státní zástupce důležitým činitelem 

výkonu trestní spravedlnosti. V přípravném řízení trestním je státní zástupce tzv. dominus 

litis. Státní zástupce v něm vykonává dozor nad zachováním zákonnosti. Za účelem 

objasnění věci a zjištění pachatele má vůči policejnímu orgánu řadu oprávnění.83 

Výlučným oprávněním státního zástupce je podání obžaloby či návrhu na potrestání, čímž 

státní zástupce dává podnět soudu k tomu, aby zahájil řízení před soudem, u něhož státní 

                                                 
80 § 14 a 15 StZast 
81http://www.nsz.cz/images/stories/PDF/predpisy/EK%20NSZ.pdf 
82 zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním 
83 zejména § 157 a § 174 TŘ 
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zástupce obžalobu zastupuje. Pouze na podkladu podané obžaloby či návrhu na potrestání 

je přípustné před soudem konat trestní řízení. Státní zástupce se účastní hlavního líčení 

v postavení strany řízení a může podávat opravné prostředky. S obžalovaným mají 

zásadně rovné postavení.84 

Státní zastupitelství dále vykonává dozor nad dodržováním právních předpisů v 

místech, kde se vykonává vazba, trest odnětí svobody, ochranné léčení, zabezpečovací 

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

oprávnění omezována osobní svoboda. Předmětem dozoru je dodržování právních 

předpisů, nikoli už účelnost a vhodnost postupu dozorovaných orgánů. 

Ochranu veřejného zájmu má státní zastupitelství na starosti i v jiném než trestním 

řízení, zejména pak v řízení civilním. Detailně se k netrestní působnosti vrátím 

v následující kapitole. 

Konečně zákon stanoví, že státní zastupitelství vykonává i další úkoly, stanoví-li 

tak zvláštní zákon. V současné době žádný takový speciální zákon neexistuje. Uvedenou 

působnost do zákona o státním zastupitelství přinesla novela č. 310/2002 Sb., která 

současně při Nejvyšším státním zastupitelství zřídila Kolegium na úseku ochrany 

utajovaných skutečností, které jako nezávislý orgán rozhodovalo o opravných 

prostředcích proti rozhodnutím ředitele Národního bezpečnostního úřadu o zamítnutí 

stížnosti.85 Kolegium po novele zákona o státním zastupitelství zákonem č. 413/2005 Sb. 

ke dni 1. 3. 2006 zaniklo, a to i v návaznosti na nález Ústavního soudu86, který u Kolegia 

neshledal dostatečnou míru nezávislosti a nestrannosti. 

V rámci své působnosti se stání zastupitelství rovněž podílí na prevenci 

kriminality, zejména u recidivistů a u mládeže. Prevencí v širším smyslu je souhrn 

opatření ke snížení intenzity a závažnosti kriminality, která by mělo státní zastupitelství 

důsledně uplatňovat. Hlavním cílem prevence je snižovat rozdíl v míře mezi spáchanou 

trestnou činností a trestnou činností stíhanou. Na prevenci kriminality nelze pohlížet 

izolovaně, pouze v rámci trestního stíhání vedoucího k postihu pachatele, nýbrž i 

v mimotrestní působnosti státního zastupitelství, např. při výkonu dozoru nad 

dodržováním právních předpisů v místech, kde se vykonává vazba a trest odnětí svobody. 

                                                 
84 KOUDELKA, Z., RŮŽIČKA, M., VONDRUŠKA, F. Zákon a státním zastupitelství s komentářem a 

judikaturou. Praha: Leges, 2010, s. 16 
85 § 77a zákona č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností 
86 nález Ústavního soudu ze dne 26. 4. 2005 sp. zn. Pl. ÚS 11/04 (č. 220/2005 Sb.) 
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Neboť právě účinný a důsledný výkon netrestních oprávnění může přispět nemalou měrou 

k preventivním účinkům celého trestního řízení.87 

Při naplňování podílu státního zastupitelství na prevenci kriminality hraje 

nepostradatelnou roli vyměňování poznatků mezi trestním úsekem a netrestním úsekem, 

a to zejména v případech sociálně-právní ochrany dětí. Poznatky z trestního úseku státní 

zastupitelství uplatňuje zejména k upozornění orgánu sociálně-právní ochrany dětí na 

porušení povinností nebo zneužití práv vyplývajících z rodičovské odpovědnosti, na 

skutečnost, že rodiče nemohou plnit povinnosti vyplývající z rodičovské odpovědnosti, 

apod.88 Orgán sociálně-právní ochrany dětí na druhou stranu podává státnímu 

zastupitelství zprávy o poměrech dítěte, u něhož soud na návrh státního zastupitelství v 

občanskoprávním řízení uložil ochrannou výchovu.89 

Konečně státní zastupitelství poskytuje pomoc obětem trestných činů, jejíž 

podmínky stanovuje zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
87 KOCOUREK, J., ZÁRUBA, J. Zákon o soudech a soudcích, Zákon o státním zastupitelství. Komentář. 

2. vyd. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2004, s. 432 
88 § 7 odst. 2 ZOSPOD 
89 § 51 odst. 3 písm. d) ZOSPOD 
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3. Netrestní působnost státního zastupitelství 

 

 Již výše bylo naznačeno, že oporu pro mimotrestní působnost státního 

zastupitelství nalezneme v ustanovení § 4 odst. 1 písm. b) a c) StZast, který stanoví, že 

státní zastupitelství v rozsahu, za podmínek a způsobem stanoveným zákonem působí v 

jiném než trestním řízení. Rozsah a podmínky takové působnosti jsou upraveny v různých 

zákonech. Netrestní působnost má zásadně ve vztahu k trestní působnosti doplňující 

charakter, tedy na ni navazuje nebo jí předchází. Jako taková má taktéž značný kriminálně 

prevenční potenciál. 

 Netrestní působnost můžeme rozdělit na působnost (1) v podobě dozoru státního 

zastupitelství nad dodržováním právních předpisů v místech, kde je podle zákonného 

oprávnění omezována osobní svoboda, a to pouze v rozsahu, za podmínek a způsobem 

stanoveným zákonem, a (2) v podobě účasti státního zastupitelství u soudu na základě 

vlastního návrhu na zahájení řízení nebo na základě vstupu do řízení zahájeného návrhem 

jiného navrhovatele nebo z úřední moci soudu, a to v případech, které stanoví zákon. 

 Z uvedeného vyplývá, že pojem netrestní, či také mimotrestní působnosti státního 

zastupitelství je pojmem širším než je pojem působnosti státního zastupitelství v civilním 

řízení. Do netrestní působnosti je krom účasti v civilním řízení zahrnut i dozor nad místy, 

kde je omezována osobní svoboda, nebo oprávnění nejvyššího státního zástupce podat 

žalobu proti rozhodnutí správního orgánu, jestliže k jeho podání shledal závažný veřejný 

zájem dle § 66 odst. 2 SŘS. Jak téma práce napovídá, je její rozsah omezen pouze na 

účast státního zastupitelství v civilním řízení, proto výše uvedené okruhy působnosti 

státního zastupitelství zůstanou mimo okruh zájmu této práce. Avšak pro účely 

zjednodušení budu i nadále používat pojem netrestní působnost jako pojem zastřešující, 

neboť není žádný pochyb, že se jedná o ustálený pojem jak v právní teorii, tak i v právní 

praxi. 

Oblasti netrestní působnosti je možné rovněž dále dělit dle oblastí ochrany 

veřejného zájmu: na ochranu veřejného zájmu na úseku ochrany dětí a osob, které jsou 

pro svoji psychickou či fyzickou nezpůsobilost ohroženy na svých právech, na ochranu 
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veřejného zájmu v oblasti ekonomiky a sociálních věcí a na ochranu závažného veřejného 

zájmu v případě výkonu státní správy.90 

Z vývoje působnosti státního zastupitelství, popsaného v první kapitole, lze 

vyvozovat nárůst objemu netrestní působnosti. Lze tak podotknout, že mimo činitele při 

výkonu trestní spravedlnosti se státní zastupitelství stalo co do rozsahu oprávnění i 

významným činitelem spravedlnosti netrestní. Státní zastupitelství je přitom oprávněno 

podat návrh na zahájení občanského soudního řízení či vstoupit do již zahájeného 

občanského soudního řízení jen v případech, které stanoví zákon. Nepostačuje tudíž 

zmocnění toliko právním předpisem nižší právní síly, zmocnění nadto musí být současně 

i výslovné.91 

 

3.1 Postavení státního zastupitelství a jeho příslušnost 

 

Procesní postavení, oprávnění a povinnosti státního zastupitelství, které podalo 

návrh na zahájení řízení nebo vstoupilo do řízení, stanoví občanský soudní řád a zákon o 

zvláštních řízeních soudních.92 

3.1.1 Procesní postavení státního zastupitelství 

 

Subjektem způsobilým účastnit se občanského soudního řízení na základě vstupu 

do tohoto řízení je státní zastupitelství jako úřad, nikoliv státní zástupce jako 

jednotlivec.93 Ustanovení § 5 odst. 1 StZast totiž výslovně stanoví, že podat návrh na 

zahájení občanského soudního řízení nebo do již zahájeného řízení vstoupit, je oprávněno 

státní zastupitelství.94 Zákonodárce uvedeným ustanovením nesvázal působnost státního 

zastupitelství taxativním katalogem, ale umožnil jejich výčet měnit změnou či vznikem 

zákonů zvláštních. 

                                                 
90 KOUDELKA, Z., RŮŽIČKA, M., VONDRUŠKA, F. Zákon a státním zastupitelství s komentářem a 

judikaturou. Praha: Leges, 2010, s. 24 
91 SVOBODA, K., ŠÍNOVÁ, R., HAMUĽÁKOVÁ, K., a kol. Civilní proces. Obecná část a sporné 

řízení. 1. vyd. Praha: C. H. Beck. 2014, s. 43 
92 viz § 5 StZast 
93 DÁVID, R. Státní zastupitelství v civilním řízení de lege ferenda. Státní zastupitelství, č. 2/2008, s. 12-

13 
94 Naproti tomu pokud jde o pravomoc k dozoru trestnímu, vykonává jí státní zástupce, který je rovněž 

orgánem činným v trestním řízení. 
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Pro určení rozsahu oprávnění státního zastupitelství je stěžejní vymezení jeho 

procesního postavení v rámci řízení, konkrétně pak, zdali je účastníkem řízení, či nikoli. 

V otázce účastenství státního zastupitelství mohou panovat jisté nejasnosti, které jsou 

dány doslovným zněním příslušných ustanovení, proto je na místě rozebrat si klíčové 

ustanovení § 35 OSŘ. 

Jeho předchozí znění bylo novelizováno v rámci změn, ke kterým došlo 

v souvislosti s přijetím nového zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též „nový 

občanský zákoník“ či „NOZ“). Novela OSŘ měla zajistit efektivní soudní ochranu 

subjektivních práv a povinností, které nové soukromoprávní normy upravují, a 

promítnout změny v terminologii, kterou nový občanský zákoník zavedl. Dle důvodové 

zprávy k novelizačnímu zákonu došlo v rámci harmonizace k celkové změně koncepce 

ustanovení § 35 OSŘ. Nové znění ustanovení na rozdíl od předešlého již nespecifikuje, 

do kterých řízení může státní zastupitelství vstoupit. Určení řízení, do kterých státní 

zastupitelství, popřípadě nejvyšší státní zástupce může vstoupit, je tak nadále upraveno 

ve zvláštních zákonech. Znění § 35 OSŘ ve znění do dne 31. 12. 2013 totiž taxativně 

vyjmenovávalo druhy řízení, do nichž může státní zastupitelství vstoupit, nebo v nichž 

může podat návrh na zahájení řízení. Přitom stanovilo, že státní zastupitelství je v 

takovém řízení oprávněno ke všem úkonům, které může vykonat účastník řízení, pokud 

nejde o úkony, které může vykonat jen účastník právního vztahu. 

Ustanovení § 35 OSŘ ve znění novely zákonem č. 293/2013 Sb. stanoví, že státní 

zastupitelství, popřípadě přímo nejvyšší státní zástupce, může v zákonem stanovených 

případech podat návrh na zahájení řízení nebo do občanského soudního řízení vstoupit. 

Potud se jedná o ustanovení toliko informativní, neboť návrhovou či vstupovou pravomoc 

státního zastupitelství zakládají přímo zvláštní zákony. Dále se stanoví, že státní 

zastupitelství nebo nejvyšší státní zástupce jsou v případě takového řízení oprávněni k 

těm úkonům, které může učinit účastník řízení, s výjimkou úkonů, které může vykonat 

jen účastník právního poměru. Uvedený text však na rozdíl od předešlé právní úpravy 

nerozlišuje postavení státního zastupitelství jako navrhovatele a postavení jako zvláštního 

procesního subjektu, který do řízení vstupuje, nýbrž na první pohled stanovuje pro obě 

formy účasti státního zastupitelství jednotnou úpravu. Potom je ovšem odkaz na úkony, 

které může učinit účastník řízení, zjevně nesmyslný, když logicky se může vztahovat 

toliko jen na pozici státního zastupitelství, které do řízení vstoupilo. Pokud bychom 
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aplikovali ustanovení § 35 odst. 2 OSŘ doslovně, znamenalo by to, že by i státní 

zastupitelství jako navrhovatel nebylo účastníkem řízení a mohlo by činit pouze úkony, 

které může učinit účastník řízení, s výjimkou úkonů, které může vykonat jen účastník 

právního poměru. V takovém případě by nemělo procesní povinnosti účastníka, ale jenom 

povinnosti obdobně jako po vstupu do řízení, což by mělo mimo jiné zásadní dopad v 

oblasti náhrady nákladů proti neúspěšnému účastníku řízení a následky pro zachování 

rovnosti stran.95 Formulační nepřesnosti, které v případě doslovného výkladu mohou 

vyústit v nelogickou úpravu, dále obsahují ustanovení v občanském soudním řádu o 

odvolání, potažmo o žalobě pro zmatečnost, o těchto však blíže až v následujících 

kapitolách. 

Státní zastupitelství v postavení navrhovatele, byť ve své specifičnosti jako 

ochránce veřejného zájmu, je nadáno procesními právy a povinnostmi navrhovatele, 

avšak není oprávněno činit procesní úkony, které jsou výhradně spjaty se subjektivním 

hmotným právem účastníka hmotněprávního vztahu. Procesní práva a povinnosti státního 

zastupitelství tak vyplývají z jeho postavení v řízení, které je výsledkem uplatnění jeho 

procesní legitimace k podání návrhu na zahájení řízení.96 V souvislosti s účastí státního 

zastupitelství v civilním řízení tak není možné hovořit o jeho věcné legitimaci, neboť 

věcně legitimován je jen a pouze účastník řízení, který je zároveň subjektem 

hmotněprávního vztahu, o němž se řízení vede.97 Věcná legitimace je zde proto nahrazena 

procesní legitimací státního zastupitelství, tj. oprávněním být účastníkem řízení, které je 

dáno pouze na základě zákona. Procesní legitimace tak státnímu zastupitelství umožňuje, 

aby se úspěšně domáhalo ochrany práv, která vyplývají ze soukromoprávních poměrů, 

ačkoli samo o sobě není jejich nositelem v hmotněprávním smyslu, pročež není věcně 

legitimováno.98 

Okrajem není třeba se dlouze zmiňovat o tom, že podáním návrhu státním 

zastupitelstvím na zahájení řízení vzniká překážka věci rozsouzené, tj. překážka 

                                                 
95 blíže ZÁRUBA J. Nová právní úprava účasti státního zastupitelství v civilním procesu. Státní 

zastupitelství, č. 6/2014. s. 8-13 
96 viz http://www.nsz.cz/index.php/cs/o-statnim-zastupitelstvi/pusobnost/psobnost-statniho-zastupitelstvi 
97 Přitom rozlišujeme věcnou legitimaci aktivní a pasivní, tj. zda je účastník podle hmotného práva 

nositelem tvrzeného subjektivního práva, resp. subjektivní povinnosti. 
98 SVOBODA, K., SMOLÍK, P., LEVÝ, J., a kol. Občanský soudní řád. Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. 

Beck, 2013, s. 133-136 
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litispendence ve smyslu § 83 odst. 1 OSŘ, pro řízení, která by byla zahájena z podnětu 

jiného subjektu. 

V případě vstupu do řízení, a to v kterémkoli jeho stadiu, je státní zastupitelství 

oprávněno ke všem úkonům, které může vykonat účastník, nejde-li o úkony, které může 

učinit jen účastník právního vztahu. Státní zastupitelství proto není oprávněno nakládat 

s předmětem řízení, změnit návrh na zahájení řízení nebo jej vzít zpět, uzavírat smír, uznat 

nárok, vzdát se nároku, namítat promlčení apod. Státní zastupitelství rovněž nemůže činit 

úkony, jež jsou vyhrazeny toliko jen některým účastníkům, např. popírat pohledávky 

v rámci insolvenčního řízení. Zásadu, že státní zastupitelství není oprávněno k těm 

úkonům, které může vykonat pouze účastník právního vztahu, je nutné chápat i ve smyslu 

časovém, tj. že státní zastupitelství nemůže učinit ty úkony, které bylo možné učinit pouze 

v době před vstupem státního zastupitelství do řízení.99 

Lze tedy uzavřít, že státní zastupitelství, jež se na základě vstupového prohlášení 

účastní občanského soudního řízení, není účastníkem řízení, nýbrž specifickým 

procesním subjektem, který může do řízení vstupovat v kterémkoli jeho stadiu a podávat 

opravné prostředky. „Takový závěr [že by státní zastupitelství mělo postavení účastníka] 

nelze dovodit ani ze skutečnosti, že zákon přiznává státnímu zastupitelství právo vykonat 

úkony účastníků. Skutečnost, že státní zastupitelství nemá postavení účastníka řízení, vyplývá 

již z toho, že státní zastupitelství může vstoupit do řízení v kterémkoliv stadiu a může podávat 

opravné prostředky.“100 

Naproti tomu pokud státní zastupitelství podá návrh na zahájení řízení, pak se jako 

navrhovatel či žalobce pojmově stává účastníkem tohoto řízení. To vyplývá mimo jiné 

jednak z definice účastníků nesporného řízení v § 6 ZŘS, tedy že v řízení, které může být 

zahájeno i bez návrhu, je účastníkem řízení navrhovatel a ten, o jehož právech nebo 

povinnostech má být v řízení jednáno, eventuálně ten, kterého zákon za účastníka 

označuje, a jednak z definice účastníků řízení sporného v § 90 OSŘ, tedy že účastníky 

řízení jsou žalobce a žalovaný.101 

Obdobné rozlišování pozice státního zastupitelství nalezneme i v rámci 

Doporučení Výboru ministrů Rady Evropy CM/Rec(2012)11 ze dne 19. 9. 2012, o úloze 

                                                 
99 KOCOUREK, J., ZÁRUBA, J. Zákon o soudech a soudcích, Zákon o státním zastupitelství. Komentář. 

2. vyd. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2004. s. 438-440 
100 viz výkladové stanovisko nejvyššího státního zástupce č. 3/2001 
101 obdobně DÁVID, R. Vstup státního zastupitelství do civilního řízení. Státní zastupitelství, č. 6/2008, s. 

7-14 
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veřejné žaloby v oblasti mimo systém trestní justice, kdy se zmiňuje o postavení státního 

zastupitelství jako hlavní strany, tj. žalobce a účastníka řízení, nebo jako strany připojené. 

Účast státního zastupitelství v řízení z důvodu vlastního návrhu na zahájení řízení, v němž 

má postavení účastníka tohoto řízení, a z důvodu vstupu do již zahájeného řízení, a to 

v pozici speciálního procesního subjektu, který není účastníkem řízení, není možné 

zaměňovat ani kumulovat.102 

 Státní zastupitelství přitom v řízení, do něhož vstoupilo, nevystupuje na straně 

žádného účastníka ani není od jejich postavení odvislé. Oprávnění ke vstupu pak trvá až 

do pravomocného skončení věci. Z tohoto důvodu účast státního zastupitelství 

nepředurčuje jeho oprávnění k podání mimořádného opravného prostředku v podobě 

dovolání. Řízení o dovolání je řízením samostatným, přičemž účast státního zastupitelství 

v řízení před soudem prvního stupně a v řízení odvolacím ještě nutně nestanoví i jeho 

účast v řízení před dovolacím soudem. K tomu obdobně i rozsudek Nejvyššího soudu ze 

dne 27. 11. 2008 sp. zn. 29 Cdo 1506/2007: „Byť je státní zastupitelství v řízení, do něhož 

vstoupilo podle ustanovení § 35 odst. 1 OSŘ, oprávněno ke všem úkonům, které může 

vykonat účastník řízení, nejde-li o úkony, které může vykonat jen účastník právního vztahu 

(§ 35 odst. 2 OSŘ), nelze přehlédnout, že není oprávněno provádět úkony znamenající 

dispozici s řízením, s předmětem řízení nebo s úkony, které učinil sám účastník. Zákon 

přitom výslovně neřeší, zda je státní zastupitelství oprávněno podat dovolání. Vzhledem 

k tomu, že v zákoně je výslovně upravena legitimace státního zastupitelství pouze k podání 

odvolání (§ 203 odst. 2 OSŘ) a žaloby pro zmatečnost (§ 231 odst. 2 OSŘ), zatímco o 

oprávnění státního zastupitelství podat dovolání zákon nic neuvádí, je třeba dovodit, že 

zákon státnímu zastupitelství oprávnění podat dovolání nedává.“ Soudní praxe tudíž za 

použití argumentu e silentio legis dovodila i s přihlédnutím k ustanovení § 35 odst. 2 

OSŘ, že dovolání nemůže vstoupivší státní zastupitelství podat.103 Jiná situace nastane, 

bylo-li řízení zahájeno na návrh státního zastupitelství, pak jako účastník je státní 

zastupitelství za splnění zákonných podmínek oprávněno i k podání dovolání.104 

                                                 
102 blíže ZÁRUBA J. Nová právní úprava účasti státního zastupitelství v civilním procesu. Státní 

zastupitelství, č. 6/2014. s. 8-13 
103 BUREŠ, J., DRÁPAL, L., KRČMÁŘ, Z., a kol. Občanský soudní řád. Komentář. I. díl. 7. vyd. Praha: 

C. H. Beck, 2006, s. 1259 
104 blíže KOCOUREK, J., ZÁRUBA, J. Zákon o soudech a soudcích, Zákon o státním zastupitelství. 

Komentář. 2. vyd. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2004, s. 440-441 
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Státní zastupitelství v soudním řízení přispívá k prosazení zásady oficiality tím, 

že se podílí na úplném a přesném zjištění skutkového stavu věci, podporuje, aby průběh 

občanského soudního řízení byl v souladu se zákonem, a tím přispívá i k zachování 

jednotnosti judikatury. Význam státního zastupitelství je maximalizován tehdy, kdy je za 

účelem zachování platného práva zapotřebí podat opravný prostředek, zejména pokud 

opravného prostředku nechtějí nebo nemohou využít účastníci řízení.105 

3.1.2 Příslušnost státního zastupitelství 

 

 Základním ustanovením pro stanovení příslušnosti státního zastupitelství je 

ustanovení § 7 odst. 2 StZast, které stanoví, že státní zastupitelství je příslušné k 

zastupování státu u soudu, u něhož toto státní zastupitelství působí, pokud zvláštní právní 

předpis nestanoví jinak. To se týká nejen účasti státního zástupce v trestním řízení, nýbrž 

i účasti státního zastupitelství v civilním řízení. Uvedená zásada se vztahuje i na 

příslušnost státního zastupitelství k podání opravného prostředku. Zvláštní právní předpis 

však může stanovit příslušnost odlišně. V tomto směru je tak pro určení příslušnosti 

státního zastupitelství rozhodující právní úprava příslušnosti soudu k řízení v jednotlivých 

oblastech.106 K zastupování státu u okresního soudu je příslušné okresní státní 

zastupitelství.107 K zastupování státu u krajského soudu pak je příslušné krajské státní 

zastupitelství, a to ve věcech, kde krajský soud rozhoduje jako soud prvního stupně.108 

Výjimku představuje příslušnost nejvyššího státního zástupce k podání žaloby dle § 66 

odst. 2 SŘS proti rozhodnutí správního orgánu, jestliže k jejímu podání shledá závažný 

veřejný zájem, kdy k řízení je věcně příslušný krajský soud.109 

Příslušnost státního zastupitelství v mimotrestní oblasti je dále upravena čl. 1a 

pokynu obecné povahy č. 9/2008, o netrestní působnosti, který stanoví, že odvolání ve 

věci podává státní zastupitelství, které podalo návrh na zahájení řízení, a to u soudu, u 

něhož se odvolání podává, čili u soudu, proti jehož rozhodnutí odvolání směřuje.110 

Řízení u odvolacího soudu se pak účastní státní zastupitelství, jež působí u odvolacího 

                                                 
105 DAVID, L., IŠTVÁNEK, F., JAVŮRKOVÁ, N., a kol. Občanský soudní řád. Komentář. I. Díl. Praha: 

Wolters Kluwer, 2009, s. 133 
106 viz výkladové stanovisko nejvyššího státního zástupce č. 11/2003 
107 § 7 odst. 2 StZast ve spojení s § 9 odst. 1 OSŘ, § 3 odst. 1 ZŘS 
108 § 7 odst. 2 StZast ve spojení s § 9 odst. 2 písm. b), e), f), OSŘ, § 3 odst. 2 ZŘS a § 7a písm. a), b) InsZ 
109 § 7 odst. 1 SŘS 
110 § 204 odst. 1 OSŘ 
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soudu a které s odvoláním i s návrhem disponuje. Obdobné platí i o dovolání. K podání 

dovolání je příslušné státní zastupitelství působící u soudu, u něhož se dovolání podává, 

tj. u soudu, který rozhodoval v prvém stupni.111 Řízení o dovolání se účastní Nejvyšší 

státní zastupitelství. V případě žaloby pro zmatečnost je pak příslušné státní zastupitelství 

působící u soudu příslušného dle § 235a OSŘ, tj. u soudu, který o věci rozhodoval v 

prvním stupni, a v případech uvedených v § 229 odst. 3, 4 OSŘ u soudu, jehož rozhodnutí 

bylo napadeno.112 

Podle ustanovení § 12d odst. 2, 3 StZast je nejblíže vyšší státní zastupitelství 

oprávněno z důvodů tam uvedených odejmout věc nejblíže nižšímu státnímu 

zastupitelství a vyřídit ji samo, tím se rozumí rovněž i v rámci mimotrestní působnosti. 

Podává-li poté vyšší státní zastupitelství žalobu, odvolání či dovolání, je nutné, aby v 

odůvodnění daného podání alespoň ve stručnosti odkázalo na důvody odejmutí věci.113 

Výjimkou z příslušnosti jak soudu, tak potažmo i státního zastupitelství je řízení 

ve věcech veřejných rejstříků právnických a fyzických osob. Dle ustanovení § 39 odst. 1 

zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích (dále též „ZSS“), které je výjimkou z úpravy 

v § 75 ZŘS, rozhoduje Městský soud v Praze jako soud prvního stupně ve věcech 

veřejných rejstříků právnických a fyzických osob nejen z obvodu Městského soudu 

v Praze, ale i Krajského soudu v Praze. Výjimkou se tak de facto rozšiřuje působnost 

Městského soudu v Praze na úkor Krajského soudu v Praze. Z pohledu příslušnosti 

státního zastupitelství k účasti v řízení v těchto věcech je nerozhodné, že jde o věci z 

obvodu jiného soudu a že sídlo právnické osoby nebo místo podnikání fyzické osoby, 

které se zápis týká, je v obvodu Krajského soudu v Praze, a příslušné je tudíž Městské 

státní zastupitelství v Praze.114 Žádná výjimka pro Krajské státní zastupitelství v Praze 

totiž stanovena není.115 

Závěrem je vhodné podotknout, že případné spory mezi státními zastupitelstvími 

ohledně příslušnosti rozhoduje státní zastupitelství, které je vůči těmto státním 

                                                 
111 § 240 odst. 1 OSŘ 
112 To však neplatí ve věcech, v nichž je k řízení v prvním stupni příslušný krajský soud (§ 9 odst. 2 

OSŘ). 
113 Důvodem může být, že nejblíže vyšší státní zastupitelství trvá na svém pokynu, který nejblíže nižší 

státní zastupitelství odmítlo splnit, nebože nejblíže nižší státní zastupitelství je nečinné nebo se v jeho 

postupu vyskytují nedůvodné průtahy. 
114 KOCOUREK, J., ZÁRUBA, J. Zákon o soudech a soudcích, Zákon o státním zastupitelství. Komentář. 

2. vyd. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2004, s. 440-441 
115 blíže výkladové stanovisko nejvyššího státního zástupce č. 11/2003 



44 

 

zastupitelstvím nejblíže vyšší.116 Ve sporech o příslušnost se však nerozhoduje usnesení, 

jak je tomu pravidlem v řízení trestním, nýbrž pouze neformálním přípisem. To ale 

nejblíže vyšší státní zastupitelství nezbavuje povinnosti svoje rozhodnutí náležitě 

odůvodnit.117 

 

3.2 Jednání za státní zastupitelství 

 

 Odpověď na otázku, kdo jedná za státní zastupitelství v civilním řízení, je 

jednoduchá. Nalezneme ji v ustanovení § 1 odst. 2 StZast, kde se stanoví, že státní 

zastupitelství vykonává svoji činnost prostřednictvím státních zástupců. V řízení, do 

něhož státní zastupitelství vstoupilo či podalo návrh na zahájení takového řízení ve 

smyslu ustanovení § 5 odst. 1 StZast a § 35 odst. 1 OSŘ, tak za státní zastupitelství jedná 

státní zástupce, a to ten který ve smyslu § 8 odst. 3 StZast byl vedoucím státním 

zástupcem pověřen agendou v netrestní oblasti působnosti státního zastupitelství.118 

 Komplikovanější otázkou však je, zda se státní zástupce může nechat v řízení před 

soudem zastupovat právním čekatelem. Ustanovení § 33 odst. 7 StZast stanoví, že právní 

čekatel je oprávněn provádět jednoduché úkony státního zástupce nebo administrativní 

činnost pod vedením státního zástupce nebo jiného odborného zaměstnance státního 

zastupitelství. Výčet jednoduchých úkonů je pak obsažen v ustanovení § 11 JŘStZast. V 

trestním řízení může státní zástupce pověřit právního čekatele nebo asistenta státního 

zástupce, aby jej zastupoval při jednotlivém úkonu tohoto řízení. V řízení před soudem 

se však státní zástupce může dát zastoupit právním čekatelem nebo asistentem pouze před 

okresním soudem. Tomuto odpovídá znění § 180 odst. 1 TŘ, podle kterého se v řízení 

před okresním soudem může státní zástupce nechat zastoupit právním čekatelem, nejde-

li o řízení o schválení dohody o vině a trestu. Z uvedeného vyplývá, že v rámci řízení 

trestního je možnost zastoupení právním čekatelem jasně dána, a v praxi rovněž hojně 

využívána.119 Obdobné oprávnění v předpisech civilněprávních ovšem nenalezneme, 

                                                 
116 § 12 a odst. 1 StZast 
117 blíže výkladové stanovisko nejvyššího státního zástupce č. 1/2009 
118 viz oddíl 2.2.2 Organizace a specializace v rámci jednotlivých státních zastupitelství 
119 K účasti právního čekatele u hlavního líčení existují i opačné názory, podle kterých účast právních 

čekatelů u hlavního líčení vhodná není. Argumentem pro to je obdobné postavení justičních čekatelů a dále 

zejména ten důvod, že právní čekatelé mají svoji činnost vykonávat pod vedením státního zástupce. V rámci 

hlavního líčení ale velmi často dochází k situacím, kdy je potřeba urychleně reagovat na změny důkazní 

situace, návrhy obhajoby apod. Státní zástupce v jednání před soudem není dle § 12e odst. 4 StZast vázán 
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z čehož se vyvozuje, že zastoupení státního zástupce právním čekatelem v řízení před 

civilním soudem přípustné není, a v souladu s tím není ani v praxi využíváno. 

 

3.3 Zdroje poznatků pro výkon působnosti státního zastupitelství 

 

 Aby mohlo státní zastupitelství při ochraně veřejného zájmu postupovat efektivně, 

musí nutně mít dostatečné informační zázemí. Je to právě na základě různých zdrojů 

poznatků, podle nichž státní zastupitelství posoudí, zda je ve věci dán veřejný zájem na 

tom, aby případně do řízení vstoupilo či aby podalo návrh na jeho zahájení. 

 Vedoucí státní zástupci k důslednému využívání všech poznatků, zejména 

poznatků z trestního řízení, pro výkon působnosti na netrestním úseku přijmou 

organizační opatření. Plnění přijatého organizačního opatření následně kontrolují 

nejméně jednou ročně.120 

 Výčet jednotlivých zdrojů poznatků obsahoval již zrušený pokyn obecné povahy 

č. 15/2001. Zdrojem poznatků ke vstupu do řízení či pro podání návrhu na zahájení řízení 

byly dle jeho čl. 3 zejména (a) vnější podněty fyzických a právnických osob a orgánů 

veřejné moci, (b) výkon působnosti orgánů činných v trestním řízení, (c) informační 

prostředky, (d) poznatky ze spisů soudů a jiných státních orgánů, a (e) závěry prověrkové 

činnosti kontrolních orgánů. Ačkoli je uvedený pokyn obecné povahy již neúčinný, lze 

určitě z obsahu jeho čl. 3 i nadále teoreticky vycházet, byť se samozřejmě jedná o výčet 

demonstrativní. 

3.3.1 Vnější podněty 

 

S podáním se na státní zastupitelství mohou obracet veškeré fyzické i právnické 

osoby a orgány veřejné moci. Obsahem takových podání mohou být jak informace 

využitelné v oblasti netrestní působnosti státního zastupitelství, ačkoli se podatel 

                                                 
pokynem vedoucího státního zástupce nebo jím pověřeného státního zástupce v případě, že v průběhu 

jednání ke změně důkazní situace dojde. Právní čekatel ale vzhledem k charakteru jeho pracovněprávního 

poměru nezávislý v rozhodování není. Proto je na každém vedoucím státním zástupci, jakou míru volnosti 

v rozhodování u hlavního líčení právnímu čekateli přiřkne. Lze se totiž určitě shodnout na tom, že pro obraz 

státního zastupitelství u veřejnosti by bylo vyžadování přestávky při hlavním líčení po každé změně důkazní 

situace, jen aby si právní čekatel mohl vyžádat nové pokyny od státního zástupce, krajně nežádoucí. Účelné 

proto určitě je, když se právní čekatelé účastní hlavního líčení pouze v právně a skutkově jednoduchých 

věcech. 
120 čl. 1 pokynu obecné povahy č. 9/2008, o netrestní působnosti 
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primárně domáhal něčeho úplně jiného, tak i přímý podnět k tomu, aby státní 

zastupitelství v souladu se zákonem využilo svých oprávnění a konkrétní řízení buď 

iniciovalo, či do něj vstoupilo. Podnět k působnosti v soudním řízení je nutno vyřídit tak, 

aby byla současně respektována zásada kontradiktornosti řízení. O tom státní 

zastupitelství podatele vyrozumí.121 

Na vyřizování takových podání se vztahuje úprava ustanovení § 16a StZast o 

přijímání a vyřizování podání, dle kterého se podání posuzuje podle jeho obsahu. Podání 

lze učinit písemně, telegraficky, telefaxem, dálnopisem, prostředky elektronické pošty 

nebo ústně do protokolu. Z podání musí být patrno, kdo jej podává, v jaké věci, z jakých 

důvodů a čeho se domáhá. Nemá-li podání některou z uvedených náležitostí a není-li po 

upozornění ve lhůtě doplněno, podání se bez opatření založí. Anonymní podání se 

přešetřují jenom tehdy, pokud obsahují dostatečné údaje. Ve lhůtě dvou měsíců je státní 

zastupitelství povinno po přezkoumání důvodnosti podání vyrozumět podatele o způsobu 

jeho vyřízení. Lhůtu lze překročit tehdy, pokud v jejím průběhu nelze získat podklady 

potřebné pro vyřízení podání.122 

Při zkoumání vnějších podnětů státní zastupitelství vždy zvažuje svou věcnou a 

místní příslušnost z hlediska věcné a místní příslušnosti soudu, který by byl příslušný k 

rozhodnutí o případném návrhu na zahájení řízení. Zjistí-li státní zastupitelství, že soud v 

jeho obvodu by byl nepříslušný k projednání návrhu, urychleně postoupí podnět s 

příslušným spisovým materiálem věcně a místně příslušnému státnímu zastupitelství, a 

to i kdyby byl podnět zjevně nedůvodný.  

Jedním z nejpodstatnějších poznatků o existenci návrhu na zahájení řízení či o 

vydání usnesení o zahájení řízení je povinná signalizace státnímu zastupitelství soudem. 

V tomto ohledu došlo k podstatnému rozšíření okruhu věcí, které mají být soudem 

státnímu zastupitelství dávány na vědomí. Původní ustanovení § 35 odst. 4 OSŘ ukládalo 

soudům povinnost uvědomovat státní zastupitelství o zahájení řízení ve věcech 

způsobilosti k právním úkonům a vyslovení přípustnosti převzetí nebo držení v ústavu 

zdravotnické péče. Tato povinnost se však po novele ke konci roku 2013 z OSŘ vytratila 

a nově byla zanesena toliko do vyhlášky č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a 

krajské soudy, konkrétně do ustanovení § 6 odst. 9 písm. f), dle něhož vedoucí soudní 

                                                 
121 čl. 10 odst. 5 pokynu obecné povahy č. 9/2008, o netrestní působnosti 
122 blíže ONDRUŠ, R. Oprávnění státního zastupitelství na úseku ochrany dětí a mládeže, 2010. ASPI, 

LIT20292CZ 
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kanceláře mimo jiné zasílá státnímu zastupitelství návrh nebo usnesení o zahájení řízení 

ve věcech dle § 8 odst. 1 ZŘS. Porovnáním obou ustanovení zjistíme, že ve vztahu ke 

státnímu zastupitelství došlo k podstatnému rozšíření signalizační povinnosti soudů. 

3.3.2 Poznatky z vlastní činnosti 

 

 Pokyn obecné povahy č. 9/2008, o netrestní působnosti, stanoví v čl. 10 odst. 4 

povinnost vedoucích státních zástupců přijímat opatření k využívání poznatků z trestního 

řízení pro výkon netrestní působnosti. Podle příslušného opatření je státní zástupce činný 

na úseku trestního řízení obecně v kterékoli fázi řízení povinen, pokud zjistí takové 

skutečnosti, které by opravňovaly použití oprávnění státního zastupitelství na netrestním 

úseku, učinit o nich záznam, neboli poznatek tzv. „vytěžit“. Záznam následně postoupí 

státnímu zástupci pověřenému vyřizováním věcí v netrestní oblasti a jeho stejnopis 

ponechá ve spise. 

 Vytěžení poznatku z trestního řízení je nejčastější způsob, jak se netrestní úsek 

dozví o skutečnostech, které by opravňovaly jeho případný vstup či podání návrhu na 

zahájení řízení k ochraně veřejného zájmu. Poznatky se však netěží pouze z trestního 

řízení do netrestní oblasti, nýbrž i naopak. 

3.3.3 Ostatní zdroje poznatků 

 

 Mezi zbylé informační zdroje můžeme zařadit i spisy ministerstev a jiných 

státních orgánů, orgánů územní samosprávy a orgánů profesní a zájmové samosprávy, 

které jsou dle § 14 odst. 1 StZast povinny státnímu zastupitelství při výkonu jeho 

působnosti v konkrétních věcech spisy a doklady bez průtahů zapůjčovat. Rovněž soudy 

jsou povinny umožnit státnímu zastupitelství při výkonu jeho působnosti do soudních 

spisů nahlížet a pořizovat si z nich opisy a výpisy. Zapůjčení spisu může soud odmítnout, 

jen pokud tomu brání závažné důvody. 

 Státní zastupitelství dále čerpá poznatky použitelné v netrestní oblasti z veřejně 

dostupných informačních zdrojů, zejména z informačních systémů veřejné správy 

vedených v elektronické podobě, tj. veřejných rejstříků dle zákona č. 304/2013 Sb., o 

veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Mezi veřejné rejstříky dle uvedeného 

zákona patří spolkový rejstřík, nadační rejstřík, rejstřík ústavů, rejstřík společenství 
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vlastníků jednotek, obchodní rejstřík a rejstřík obecně prospěšných společností. Údaje o 

zapsaných fyzických a právnických osobách a listiny povinně ukládané ve sbírce listin 

uveřejňuje tzv. rejstříkový soud. Státní zastupitelství upozorní rejstříkový soud na rozpor 

mezi obsahem zápisu ve veřejném rejstříku a kogentním ustanovením zákona a na 

neshodu mezi skutečným stavem a zapsaným údajem, jakmile takovou skutečnost při své 

činnosti zjistí.123 

V souladu s pokynem obecné povahy č. 9/2008, o netrestní působnosti, státní 

zastupitelství se získanými poznatky i nadále pracuje a jeho postavení adresáta podnětů 

není toliko jednostranné. Jak již bylo výše uvedeno, státní zastupitelství nejen signalizuje 

soudům nalezené rozpory ve veřejných rejstřících, ale poznatky využívá i k podávání 

podnětů příslušnému orgánu sociálně-právní ochrany dětí či příslušnému soudu, z nichž 

vyplývají okolnosti vyžadující přijetí opatření těmito orgány. 

Závěrem nesmíme zapomenout na obzvláště podstatný zdroj informací, kterým je 

insolvenční rejstřík dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení. 

Insolvenční rejstřík je dle uvedeného zákona veřejně přístupným informačním systémem 

veřejné správy, který obsahuje seznam insolvenčních správců, seznam dlužníků a 

insolvenční spisy. 

 

3.4 Rejstřík pro účast v civilním řízení 

 

Pro činnost státního zastupitelství na poli nejenom civilního řízení, ale ve všech 

oblastech jeho působnosti jsou stěžejní tzv. rejstříky, které jsou upravené v kancelářském 

řádu státního zastupitelství vydaného pokynem obecné povahy č. 7/2004. Rejstříky 

podávají přehled o počtu a stavu vyřizování jednotlivých věcí, o přijatých dokumentech, 

o jejich evidenci a rozdělování a o pohybu spisů. Jako takové jsou základním 

informačním zdrojem pro zpracování výkazů o činnosti státního zastupitelství a pro 

kontrolu výkonu působnosti státního zastupitelství. Rejstříky a jiné evidenční pomůcky 

jsou určeny jen pro vnitřní potřebu státního zastupitelství a nikomu jinému než 

zaměstnancům státního zastupitelství do nich není dovoleno nahlížet.124 

                                                 
123 čl. 10 odst. 1 pokynu obecné povahy č. 9/2008, o netrestní působnosti 
124 § 21 pokynu obecné povahy č. 7/2004, kancelářský řád státního zastupitelství 
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 Rejstříky se zakládají pro každý rok a pro věci téhož druhu a téhož státního 

zastupitelství se vede jeden rejstřík. Pro účast v občanském soudním řízení vedou okresní 

státní zastupitelství rejstřík ZC, krajská státní zastupitelství vedou rejstřík KZC, vrchní 

státní zastupitelství rejstřík VZC a Nejvyšší státní zastupitelství pak rejstřík NZC.125 

 Do rejstříku ZC pro účast v občanském soudním řízení se zapisují věci, v nichž 

státní zastupitelství (a) vstoupilo do řízení (zejména § 8 odst. 1 písm. a) až h) ZŘS), (b) 

podalo návrh na zahájení řízení (§ 8 odst. 2 ZŘS), (c) podává návrhy a provádí další úkony 

podle zákona o soudnictvích ve věcech mládeže, (d) podává návrhy na zahájení řízení v 

ostatních věcech, a (e) provádí šetření o podmínkách ke vstupu do řízení nebo k podání 

návrhu na zahájení řízení nebo k využití jiného svého oprávnění v občanském soudním 

řízení. Do rejstříku se dále zapisují i ostatní občanskoprávní věci, v nichž koná úkony na 

základě dožádání jiného státního zastupitelství.126 

 V rejstříku ZC se evidují údaje o označení soudu, který ve věci jedná, a jeho 

spisová značka, jméno a příjmení žalobce či navrhovatele, žalovaného a ostatních 

účastníků řízení, předmět řízení, důvod zahájení řízení, datum úkonu státního 

zastupitelství, rozhodnutí soudu prvního a druhého stupně a jeho obsah, údaje o oběhu 

spisů v rámci státního zastupitelství a dočasné evidenční poznámky.127 

Při vedení rejstříků KZC a VZC se pak postupuje obdobně, pouze s drobnými 

odchylkami. Do rejstříku KZC se nadto zapisují i věci, v nichž krajské státní zastupitelství 

vstoupilo do řízení, (a) v nichž se řeší dlužníkův úpadek včetně incidenčních sporů a 

moratoria, (b) vstoupilo do řízení o některých otázkách týkajících se právnických osob, 

(c) vstoupilo do řízení ve věcech veřejného rejstříku, (d) podalo návrh podle § 93 ZOK.128 

Zapisování věcí do jednotlivých rejstříků je činností pro státní zastupitelství a jeho 

řádné fungování životně nezbytnou, neboť právě jasné, přehledné a předem dané 

rozdělení zapisovaných věcí do rejstříků a jednotlivých oddílů, umožňuje státnímu 

zastupitelství přistupovat ke svým oprávněním a vykonávat je účinně a zároveň 

přezkoumatelným způsobem. 

 

                                                 
125 § 31 pokynu obecné povahy č. 7/2004, kancelářský řád státního zastupitelství 
126 § 47 pokynu obecné povahy č. 7/2004, kancelářský řád státního zastupitelství 
127 § 48 pokynu obecné povahy č. 7/2004, kancelářský řád státního zastupitelství 
128 § 50 pokynu obecné povahy č. 7/2004, kancelářský řád státního zastupitelství 
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3.5 Doručování 

 

 Na nezbytnou komunikaci soudu vůči příslušnému státnímu zastupitelství se 

vztahuje obecná úprava ustanovení § 45 až § 50l OSŘ, potažmo ustanovení § 28a a 28b 

vyhlášky č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy. Primárním a 

preferovaným způsobem doručení písemností tedy je doručení soudem při jednání nebo 

jiném soudním úkonu, a to z důvodu rychlosti a hospodárnosti. Za účelem prokázání 

doručení v dalším řízení se tato skutečnost zaznamená do protokolu nebo v doručence. 

Nejčastějším zákonným způsobem doručování je však prostřednictvím veřejné datové 

sítě do datové schránky.129 Není-li možné doručit písemnost do datové schránky, nařídí 

zpravidla předseda senátu její doručení prostřednictvím doručujícího orgánu. Taková 

situace nastává například při doručování rozsáhlejších písemností s množstvím příloh či 

spisových materiálů, které nemohou být jednoduše konvertovány do elektronické 

podoby. 

 V rámci soustavy státního zastupitelství doručování nadto upravuje pokyn obecné 

povahy č. 7/2004, kancelářský řád státního zastupitelství, dle kterého se při doručování 

pro jiné účely než pro trestní řízení užije příslušného procesního předpisu, tj. občanského 

soudního řádu. Způsob doručení přitom určuje státní zástupce, který věc vyřizuje. 

Hlavním způsobem je zde opět doručení písemnosti při úkonu. Pokud takové doručení 

není možné, doručuje se do datové schránky, a není-li možné ani toto doručení, doručuje 

se zpravidla prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Státní zastupitelství 

vzhledem ke způsobu doručení používají pro doručování předepsané vzory druhů 

obálek.130 Vzory obálek se zeleným pruhem jsou uvedeny v resortním předpisu, tj. 

v instrukci ministerstva spravedlnosti č. 145/2011-OD-ST, kterou se vydávají vzory 

obálek pro doručování písemností soudů a státních zastupitelství, potvrzení o přijetí, 

vzory výzvy a sdělení pro vyvěšení na úřední desce soudu a státního zastupitelství. 

 

 

                                                 
129 ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech, osobních číslech a autorizované 

konverzi dokumentů. 
130 § 14 pokynu obecné povahy č. 7/2004, kancelářský řád státního zastupitelství 
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3.6 Veřejný zájem 

  

Jelikož již od první kapitoly v této práci operuji s pojmem veřejného zájmu jako 

s neurčitým právním pojmem, je zcela na místě jej blíže charakterizovat. Veřejný zájem 

je obecně chápán jako protiklad zájmů soukromých, od kterých se odlišuje tím, že okruh 

jeho beneficientů je vždy neurčitý. V první části této práce jsem se věnoval historickému 

vývoji prokuratury a v souvislosti s ním i vnímání veřejného zájmu, jak se vyvíjelo od 

ochrany zákonnosti toliko socialistické a ochrany zájmů proletariátu až po ochranu 

zákonnosti jako takové. Na prvním místě je v tomto ohledu nezbytné odlišovat pojmy 

zájmu veřejného a zájmu státního, jak jej známe z doby před rokem 1989. Postavení 

státního zastupitelství jako ochránce státního zájmu totiž nepokrytě vyvracelo zásadu 

rovnosti stran před zákonem a tuto nepatřičně vychylovalo jednak ve prospěch orgánů 

veřejné moci, a jednak v neprospěch jedince. Z uvedeného plyne, že podstatným rysem 

veřejného zájmu je i zachování principu rovnosti práv před zákonem.131 

Pojem veřejného zájmu nesmíme však chápat příliš abstraktně jako sumu zájmů 

partikulárních, zájmů jednotlivců, nýbrž jako jednotlivé zájmy společenské, které se 

samozřejmě v čase vyvíjí, nejsou statické a neměnné, přičemž v jedné skutkové situaci 

může být veřejný zájem reprezentován jinak, než v jiné, a to s ohledem na odlišný 

zájmový účel. Veřejný zájem se tak individualizuje, nebo chcete-li, krystalizuje ve vazbě 

na konkrétní situaci.132 Jak zájmy účastníka řízení, tak zájmy společnosti jsou do určité 

míry jednostranné. To, co prospívá většině, je zájmem veřejným, ač se může příčit zájmu 

menšiny. Dle Fenyka tak proti zájmu jednotlivce stojí zájem veřejnosti, přičemž jejich 

vzájemnou oprávněnost musí poměřit, zvážit a rozsoudit nestranný soudce.133 Státní 

zastupitelství totiž např. v řízení trestním není odpovědné za odsouzení, nýbrž za 

odsouzení spravedlivé. Proto v případě změny důkazní situace při hlavním líčení, se může 

původní pozice státního zástupce prosazujícího odsouzení obviněného za současného 

přesunu veřejného zájmu paradoxně změnit na prosazování rozsudku zprošťujícího. 

                                                 
131 KOCOUREK, J., ZÁRUBA, J. Zákon o soudech a soudcích, Zákon o státním zastupitelství. Komentář. 

2. vyd. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2004, s. 394-395 
132 ELIÁŠ, K. Veřejný zájem: Malá glosa k velkému tématu. Ad notam, č. 5/1998, s. 105 
133 průběžně FENYK, Jaroslav. Veřejná žaloba. Díl první. Historie, současnost a možný vývoj veřejné 

žaloby. Praha: Institut Ministerstva spravedlnosti, 2001, s. 158-161 
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 Stát musí při plnění svých funkcí nezbytně dostát své roli garanta ochrany 

veřejného zájmu, který na sebe bere podobu ochrany demokracie a lidských práv a 

svobod, které jsou pro právní stát imanentní, a splnit tak svůj podíl na plnění společenské 

smlouvy, jak ji definoval Jean-Jacques Rousseau. Zájmy přitom lze rozlišovat na sociální, 

hospodářské, kulturní či etické. Státní zastupitelství potud usiluje o to, aby stav při 

porušení veřejného zájmu byl navrácen ve stav předešlý, potažmo aby byl veřejný zájem 

respektován.134 

Je na místě podotknout, že případné názory, aby byl veřejný zájem v zákoně 

obecně definován, je potřeba odmítnout, neboť to dle mého názoru není ani vhodné, ani 

nezbytné. Legální definice veřejného zájmu by se tvořila nejen s nemalými obtížemi, ale 

zároveň by nemusela postihnout jistou fluiditu veřejného zájmu ve vztahu k pestrým 

skutkovým okolnostem, jak jsem se ji pokusil výše naznačit. Je tudíž podle mě účelnější, 

pokud je posouzení veřejného zájmu v konkrétních případech ponecháno na státním 

zastupitelství jako orgánu nezávislého. Legální definice, byť jakkoli přesná a ucelená, by 

totiž nemusela zamezit jejímu potenciálnímu ideologickému zneužití a postihnout 

veškeré představitelné životní situace. Absence legální definice veřejného zájmu na 

druhou stranu státnímu zastupitelství, jemuž přísluší veřejný zájem hájit, neumožňuje 

uchylovat se k libovůli. Naopak musí respektovat všechna zákonná procesní ustanovení 

vykládaná ústavně konformně.135 

Veřejný zájem je obecně shledáván například v situacích, kdy je potřeba zajistit 

dodržování právního předpisu, který je předpokladem pro zachování lidského soužití; za 

účelem ochrany základních lidských práv a svobod; kdy je dán zájem na ochraně veřejné 

bezpečnosti; kdy k porušení práva došlo zásahem v důsledku trestného činu; kdy může 

být dotčen zájem na ochraně nezletilých jedinců; kdy jsou fyzické osoby pro svoje 

vlastnosti či poměry ohroženy při uplatňování svých práv (ochrana slabší strany směřující 

k eliminaci faktické nerovnosti); kdy je nutné trvat na zachování veřejnoprávní povinnosti 

a na přehlednosti vlastnických vztahů apod.136 Nadto ochrana veřejného zájmu může 

vycházet i z důvodu ochrany před projevy korupce a klientelismu, z důvodu ochrany tržní 

ekonomiky, a konečně může být veřejný zájem dán i působením k tomu, aby zejména 

                                                 
134 FENYK, Jaroslav. Veřejná žaloba. Díl první. Historie, současnost a možný vývoj veřejné žaloby.  

Praha: Institut Ministerstva spravedlnosti, 2001, s. 147 
135 nález Ústavního soudu ze dne 30. 8. 2011 sp. zn. II. ÚS 655/11 
136 KOCOUREK, J., ZÁRUBA, J. Zákon o soudech a soudcích, Zákon o státním zastupitelství. Komentář. 

2. vyd. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2004, s. 396 
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v nesporném civilním řízení byl řádně zjištěn skutkový stav a aby řízení probíhalo 

v intencích pravidel spravedlivého procesu při dodržování zákonnosti.137 

Ve smyslu stanoviska Poradního výboru evropských prokurátorů138 ze dne 21. 10. 

2008 č. 3/2008, o úloze státních zastupitelství v netrestní oblasti působnosti, pak cíle 

netrestní působnosti státního zastupitelství spočívají v zajištění principu rule of law, tj. 

vlády zákona (integrity demokratických rozhodnutí, principu zákonnosti, dodržování 

právních předpisů, nápravy nezákonných rozhodnutí), v ochraně lidských práv a svobod 

osob (zejména těch, které nejsou schopny samy svá práva chránit, tj. děti, bezdomovci či 

osoby mentálně a fyzicky hendikepované), v ochraně majetku a zájmů státu, v ochraně 

veřejného zájmu (či veřejného pořádku), a v harmonizaci soudní jurisdikce (zvláštní 

opravné prostředky proti konečným soudním rozhodnutím podávané v zájmu 

spravedlnosti). 

V právní praxi pak můžeme sledovat střet dvou krajních pojetí veřejného zájmu, 

nebo spíše pojetí úlohy státního zastupitelství při ochraně veřejného zájmu, který vyplývá 

z právně teoretické neujasněnosti otázky, kdy, jakým způsobem a ve kterých případech 

má státní zastupitelství do řízení k hájení veřejného zájmu vstoupit či zahájení řízení 

navrhnout. 

Zástupcem první názorové skupiny je Hradišťan139, který za největší nedostatek 

platné právní úpravy považuje absenci jasného vymezení základních předpokladů, ze 

kterých činnost státního zastupitelství v civilním řízení vychází.140 Dovozuje, že státní 

zástupci okresních a krajských státních zastupitelství čelí určité nejistotě nebo až „krizi 

identity“ v tom ohledu, kdy vstupovat do civilního řízení, čemu v rámci nich věnovat 

pozornost a jak vymezit své procesní postavení, což se ve svých důsledcích projevuje 

v nežádoucím formalismu při výkonu této působnosti, kdy je přeceňováno statistické 

výkaznictví o množství vstupů a návrhů, a naopak potlačován materiální význam 

                                                 
137 HRADIŠŤAN, R. Úloha státního zastupitelství v oblasti netrestní působnosti. Státní zastupitelství, č. 

10/2011, s. 37 
138 Rozhodnutím Výboru ministrů Rady Evropy dne 13. 7. 2005 vznikl nový orgán, tj. Poradní výbor 

evropských prokurátorů (CCPE), který plní úlohu poradního orgánu Výboru ministrů Rady Evropy. CCPE 

nahradilo činnost Konference evropských generálních prokurátorů (CPGE) a představuje klíčový 

instrument pro provádění aktivit směřujících k ustavení standardů veřejné žaloby a principů právního státu. 

Stanoviska CCPE se dostávají i do pozornosti Evropského soudu pro lidská práva, o čemž například svědčí 

rozsudek ze dne 14. 9. 2009 č. 3932/02 ve věci Batsanina v. Rusko. 
139 HRADIŠŤAN, R. Úloha státního zastupitelství v oblasti netrestní působnosti. Státní zastupitelství, č. 

10/2011, s. 37-39 
140 KOUDELKA, Z., RŮŽIČKA, M., VONDRUŠKA, F. Zákon a státním zastupitelství s komentářem a 

judikaturou. Praha: Leges, 2010, s. 24 
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konkrétních procesních oprávnění. Hradišťan jako odpověď na tento neduh nabízí 

základní tezi, že netrestní působnost na působnost trestní navazuje, vychází z ní nebo jí 

předchází, přičemž působnosti státního zastupitelství mohou být efektivní jen tehdy, když 

jsou vykonávány komplexně. De lege ferenda navrhuje, aby bylo uzákoněno obecné a 

pochybnosti nepřipouštějící vymezení hlavního směru výkonu netrestní působnosti, kdy 

má za to, že výkon netrestní působnosti při ochraně veřejného zájmu bude věcnější a 

smysluplnější, když bude konkrétní veřejný zájem spjat s dominantní úlohou státního 

zastupitelství jako veřejného žalobce v trestním řízení. Odklon od této primární 

působnosti dle Hradišťana naráží na výkladové obtíže, neporozumění a až odpor státních 

zástupců, kdy ani teleologickým výkladem a zkoumáním důvodových zpráv 

k jednotlivým působnostem státního zastupitelství, viz výše, nedochází k jasným 

závěrům. K výše uvedeným oblastem, v nichž je obecně shledáván veřejný zájem, uvádí, 

že většina z nich žádnou souvislost s trestním řízením nemá, přičemž se pozastavuje nad 

zájmem náležitého zjišťování skutkového stavu a zákonnosti v řízení a úlohou státního 

zastupitelství v napomáhání soudu, což považuje za faktickou kontrolu postupu soudu. 

Rovněž účel kompenzace faktické nerovnosti účastníků podle něj hraničí s výkonem 

advokacie, zejména pak s poukazem na ustanovení § 18 odst. 2 zákona č. 85/1996 Sb., o 

advokacii. 

Představitelem druhé názorové oblasti je Záruba141, který jakékoli pochyby a 

nejasnosti ohledně role státního zastupitelství v civilním řízení neguje a zároveň odmítá 

jakoukoli diskuzi o tom, v jaké oblasti působnost státního zastupitelství omezit či nikoli, 

přičemž zdůrazňuje, že každý orgán veřejné moci musí svoji působnost výslovně 

stanovenou zákonem vykonávat, aniž by uvažoval o tom, k čemu tato činnost přispěje. 

Státní zastupitelství dle Záruby vykonává svoji pravomoc pod příkazem zákona a jakékoli 

další úvahy považuje za zavádějící, a nikoli za úkol úředních osob, které musí zákon 

naplňovat s veškerou osobní odpovědností, nýbrž za úkol zákonodárce. Následně Záruba 

extenzivním výkladem dokazuje spojení jednotlivých oblastí veřejného zájmu, jak byly 

výše načrtnuty, s účelem trestního řízení a smyslem činnosti státního zastupitelství. Dle 

autora je základním důvodem výkonu veřejné moci zákon, který je již sám o sobě 

                                                 
141 srov. ZÁRUBA, J. Jen několik poznámek k článku JUDr. Roberta Hradišťana „Úloha státního 

zastupitelství v oblasti netrestní působnosti“. Státní zastupitelství, č. 11/2011, s. 4-8, 

nebo ZÁRUBA, J. K problematice vyslovení neplatnosti dražby a pravomoci státního zastupitelství 

vystupovat dořízení podle § 35 odst. 1 písm. m) občanského soudního řádu. Státní zastupitelství, č. 2/2007 
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ztělesněním veřejného zájmu. Důvodem působnosti pak není subjektivní výklad 

veřejného zájmu v tom smyslu, zda se bude či nebude vykonávat. Závěrem nabízí výčet 

zásad, které se k ochraně veřejného zájmu pojí: „1. Posuzování veřejného zájmu nesmí 

být argumentem pro nevykonávání zákonné působnosti. 2. Zákonodárce byl při uzákonění 

netrestní působnosti státního zastupitelství motivován hledisky veřejného zájmu […]. 3. 

Státnímu zastupitelství nepřísluší korigovat veřejný zájem na výkonu působnosti, když jej 

stanovil zákonodárce uzákoněním příslušné mimotrestní působnosti. 4. Z praktického 

hlediska lze z pohledu intenzity veřejného zájmu posuzovat, do kterých řízení lze vzhledem 

k jejich značnému počtu vstoupit, a to se zřetelem na možnosti personálního zabezpečení 

vstupů. Státní zastupitelství může tedy nanejvýš vyhodnotit intenzitu veřejného zájmu. 

Nelze však konstatovat, že na vstupu není dán veřejný zájem. Ten totiž určil zákonodárce, 

když státnímu zastupitelství svěřil zákonnou působnost. […] 6. Vstup do řízení ve 

veřejném zájmu znamená povinnost státního zastupitelství v tomto řízení dbát na to, aby 

řízení probíhalo podle principů spravedlivého procesu…“142 

Popsané názorové protipóly podle mého názoru souvisí s pojetím jednotlivých 

modelů prokuratury v kontinentálním právu. Pomineme-li model socialistický, který je 

již minulostí, kdy prokuratura byla strážce socialistické zákonnosti a byla provázaná na 

politické subjekty, zůstanou nám na výběr základní modely buď francouzský, nebo 

německý.143 Zatímco Hradišťan je zřejmě zastáncem modelu německého, kde státní 

zastupitelství je výlučně orgánem veřejné žaloby a nemá dozorové oprávnění vůči soudu, 

z názorů Záruby vyplývá, že se kloní spíše modelu francouzskému, jako modelu 

historicky staršímu, kde prokuratura dohlíží na fungování právního řádu a stojí na stráži 

zásad práva. 

Podle mého, jak tomu obvykle bývá, nalezneme pravdu někde uprostřed, když s 

oběma značně vyhraněnými názorovými skupinami lze v určitých otázkách souhlasit a 

v jiných již nikoli. Podíváme-li se na vývoj státního zastupitelství u nás po roce 1993, je 

patrné, že z počátku zákonodárce volil model německý, kdy úloha státního zastupitelství 

v netrestní oblasti byla se svými třemi možnostmi vstupu značně upozaděna. Skokové 

rozšiřování působnosti státního zastupitelství, které jak jsem již uváděl, postrádalo 

                                                 
142 ZÁRUBA, J. Jen několik poznámek k článku JUDr. Roberta Hradišťana „Úloha státního zastupitelství 

v oblasti netrestní působnosti“. Státní zastupitelství, č. 11/2011, s. 7-8 
143 ŠABATA, K. Potřebuje státní zastupitelství netrestní působnost?. Státní zastupitelství, č. 9/2009, s. 14-
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jakousi celkovou koncepci, nás s počtem patnácti vstupových oprávnění naopak přiblížilo 

k modelu francouzskému. V tomto ohledu chápu postoj Hradišťana, kdy státní zástupci 

se pod vlivem německého modelu snaží nadále hledat smysl účasti státního zastupitelství 

v nových netrestních oblastech jeho působnosti ve spojení s jeho úlohou v řízení trestním, 

přičemž se často musí nutně ubírat k extenzivnímu výkladu veřejného zájmu. Lze 

souhlasit s tím, že například veřejný zájem spojený s ochranou základních lidských práv 

a svobod nebo s dohledem nad tím, aby řízení probíhalo dle zákona a v souladu se zásadou 

spravedlivého procesu, přičemž by státní zastupitelství mělo dbát na zjištění úplného 

skutkového stavu, by mohl ve svých důsledcích při výkladu ad absurdum vést až 

k závěru, že státní zastupitelství by mělo de facto reálně vstupovat do veškerých civilních 

řízeních, neboť snad v každém řízení je dán zájem na dodržování zákonnosti a zásad 

spravedlivého procesu. Odůvodnění vstupu státního zastupitelství do řízení pouze 

s ohledem na ochranu zákonnosti by pak dle mého názoru již hraničilo se 

znovuzavedením institutu všeobecného dozoru, který byl definován jako „dozor nad 

důsledným prováděním a zachováváním zákonů a jiných právních předpisů“.144 Funkci 

státního zastupitelství však nelze pojímat tak široce, že jeho vstup do řízení je odůvodněn 

pouze spolupůsobením, aby bylo rozhodnutí soudu správné a prosté procesních chyb, a 

napomáháním při zjišťování skutkového stavu. Uvedená redukce veřejného zájmu, kdy 

by státní zastupitelství toliko dohlíželo nad činností soudu a v podstatě dublovalo jeho 

funkci, by se příčila povaze civilního procesu a zpochybňovala by postavení samotného 

soudu jako nezávislého orgánu, neboť je to právě úlohou soudu, kdo má primárně dohlížet 

nad zachováváním principu spravedlivého procesu, dodržováním zákonnosti a řádném 

zjišťování skutkového stavu. Legislativní konstrukce civilního procesu musí být 

vystavena tak, aby zákonnost řízení a náležité zjištění skutkového stavu bylo zajištěno i 

bez účasti státního zastupitelství.145 Z uvedeného vyplývá, že k odůvodnění vstupu 

státního zastupitelství do řízení nepostačuje odkaz na zachování zákonnosti, ale měl by 

k němu přistupovat minimálně ještě jeden zájem další. Veřejný zájem by neměl nikdy 

splývat se zájmem soukromým a narušovat princip autonomie vůle jednotlivých stran, 

jinak by se státní zastupitelství dostávalo na hranu toho, co je v právním státě únosné. 

                                                 
144 blíže KUCHTA, J., SCHELLE, K. Historie a současnost státního zastupitelství. Brno: Masarykova 
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145 MACUR, J., STAVINOHOVÁ, J. Úvod do teorie občanského práva procesního. Brno: Masarykova 

univerzita, 1990, s. 80 
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Rovněž je potřeba odmítnout jakékoli zavrhování vnitřní diskuze v soustavě 

státního zastupitelství, ale i diskuze vnější mimo soustavu, nad charakterem netrestní 

působnosti, jejím rozsahem a smyslem. Nelze se podle mého názoru stavět zády 

k pochybnostem a nejasnostem ohledně role státního zastupitelství, naopak je důležité se 

jim postavit čelem a roli státního zastupitelství jasně definovat. Souhlasím, že orgán 

veřejné moci, kterému je zákonem svěřena určitá působnost, by měl tuto působnost 

důsledně vykonávat. Zároveň se však již neztotožňuji s tím, že posouzení veřejného 

zájmu státním zastupitelstvím není argumentem pro nevykonání dané působnosti. 

Postulát, že zákon je ztělesněním veřejného zájmu a že zákonodárce byl při uzákonění 

netrestní působnosti státního zastupitelství motivován hledisky veřejného zájmu, by 

znamenal, že zde pro státní zastupitelství není žádný prostor pro vyhodnocení, zda je 

účelné a správné do řízení vstoupit či nikoli. V důsledku by to znamenalo povinnost 

státního zastupitelství vstupovat a iniciovat všechna řízení v jeho působnosti, byť pouze 

z důvodu ochrany zákonnosti, což je při vědomí současného personálního a materiálního 

zajištění státního zastupitelství zcela mimo jeho možnosti. Nadto by takto neohraničený 

výklad veřejného zájmu znamenal často toliko formální účast státního zastupitelství 

v řízení jako pozorovatele, jak ji známe z minulosti, a která je zásadně nežádoucí. Jsem 

toho názoru, že zákonodárce tím, že státnímu zastupitelství přiřkl určitou působnost, 

stanovil, že na výsledku daného řízení je sice obecně dán veřejný zájem, ale již neodepřel 

státnímu zastupitelství určitou míru volnosti a nezávislosti při posouzení, zda v daném 

řízení spatřuje konkrétní veřejný zájem, nebo chcete-li dostatečnou intenzitu veřejného 

zájmu. V tomto smyslu bude podle mě možné konstatovat, že v konkrétní situaci není dán 

dostatečný veřejný zájem na tom, aby státní zastupitelství bylo činné, byť určitá míra 

obecného veřejného zájmu bude na řízení dána vždy. Tímto postupem státní zastupitelství 

nijak nekoriguje nebo nezpochybňuje vůli zákonodárce, nýbrž dbá o to, aby jemu svěřená 

působnost byla vykonávána smysluplně, efektivně a v odůvodněných případech. 

Jsem toho názoru, že nastíněné závěry podporuje jak slovní výklad předmětných 

ustanovení, tak výklad doktrinální, potažmo i vnitřní předpisy státního zastupitelství. 

Ustanovení § 35 odst. 1 OSŘ stanoví, že v zákonem stanovených případech „může“ státní 

zastupitelství, popřípadě nejvyšší státní zástupce, podat návrh na zahájení řízení nebo do 

občanského soudního řízení vstoupit. Ustanovení § 8 ZŘS stanoví, že státní zastupitelství 

„může“ vstoupit do zahájeného řízení nebo podat návrh na jeho zahájení. Ustanovení § 5 
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odst. 1 StZast stanoví, že státní zastupitelství je „oprávněno“ podat návrh na zahájení 

občanského soudního řízení anebo vstoupit do již zahájeného občanského soudního řízení 

jen v případech, které stanoví zákon. Ustanovení § 42 StZast stanoví, že státní 

zastupitelství „může“ podat návrh na zahájení občanského soudního řízení o neplatnost 

smlouvy o převodu vlastnictví v případech, kdy při jejím uzavírání nebyla respektována 

ustanovení omezující volnost jejich účastníků. Ustanovení § 7c InsZ stanoví, že státní 

zastupitelství „může“ vstoupit do zahájeného insolvenčního řízení, včetně incidenčních 

sporů, a moratoria, apod. Ve všech těchto případech zvolil zákonodárce výraz „může“ 

pro oprávnění, a nikoli výraz „vstoupí“, „navrhne“, apod. pro povinnost. Nelze taktéž 

podle mě předem uzavřít, že výraz „může“ má význam toliko kompetenční, nýbrž v sobě 

musí zahrnovat do jisté míry i prvky zásady oportunity a účelnosti146. Dokonce dle 

komentářové literatury se pak jedná o právo státního zastupitelství.147 Státní zastupitelství 

tudíž do zahájeného řízení vstoupí, „má-li za to“, že jeho účast v řízení je odůvodněna 

veřejným zájmem. Z řízení pak státní zastupitelství vystoupí, „zjistí-li“, že veřejný zájem 

jeho další účast v řízení před soudem „nevyžaduje“.148 Podle čl. 8 odst. 1 pokynu obecné 

povahy nejvyššího státního zástupce č. 9/2008, o netrestní působnosti, státní zastupitelství 

vstoupí do pravomocně neskončeného řízení u soudu prvního stupně nebo u odvolacího 

soudu, je-li to ve veřejném zájmu. Z uvedeného vyplývá, že státní zastupitelství veřejný 

zájem důsledně a aktivně vyhodnocuje, přičemž do řízení před soudem vstoupí nebo jeho 

zahájení navrhne tehdy, je-li konkrétní veřejný zájem skutečně dán, a tedy pouze slepě 

nevstupuje do řízení jen proto, že jej k tomu zákon opravňuje. Dle nálezu Ústavního 

soudu ze dne 17. 3. 2009 sp. zn. Pl. ÚS 24/08 je nadto třeba veřejný zájem nalézt v procesu 

rozhodování o určité otázce, a nelze jej v konkrétní věci a priori stanovit zákonem. Z 

těchto důvodů je zjišťování veřejného zájmu v konkrétním případě typicky pravomocí 

moci výkonné, a nikoliv zákonodárné, viz níže. 

                                                 
146 Dokonce v řízení trestním, kde má státní zástupce v souladu se zásadou legality dle § 12 odst. 3 tr. řádu 

povinnost stíhat všechny trestné činy, o nichž se dozví, dochází ke zmírnění s procesněprávním korektivem 

v podobě zásady oportunity dle § 159a odst. 4 a § 172 odst. 2 tr. řádu. 
147 viz SVOBODA, K., TLÁŠKOVÁ, Š., VLÁČIL, D., a kol. Zákon o zvláštních řízeních soudních. 

Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2015, s. 13 
148 viz KOCOUREK, J., ZÁRUBA, J. Zákon o soudech a soudcích, Zákon o státním zastupitelství. 

Komentář. 2. vyd. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2004, s. 439, 

nebo KOUDELKA, Z., RŮŽIČKA, M., VONDRUŠKA, F. Zákon a státním zastupitelství s komentářem 

a judikaturou. Praha: Leges, 2010, s. 35-36 
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Nahlédneme-li závěrem obecně na soudní judikaturu k pojmu veřejný zájem, 

seznáme, že je s ním současně úzce spjat princip proporcionality jakožto jeden ze znaků 

právního státu, přičemž při střetu jednotlivých protichůdných zájmů je tyto nutné 

důsledně vyvažovat, poměřovat a posuzovat. Takové posouzení musí mít své logické 

opodstatnění, aby byly jeho úvahové postupy přezkoumatelné a aby byl v konkrétním 

případě vyloučen příliš extenzivní výklad pojmu veřejného zájmu. Ústavní soud k tomu 

v nálezu ze dne 22. 10. 1998 sp. zn. III. ÚS 153/97 připomněl, že: „Jedním z esenciálních 

znaků právního státu je princip přiměřenosti, který předpokládá, že opatření, omezující 

základní lidská práva a svobody, nesmějí svými negativními důsledky přesahovat pozitiva, 

která představuje veřejný zájem na těchto opatřeních.“ V daném případě Ústavní soud 

posuzoval proporcionalitu mezi veřejným zájmem na zákazu pobytu cizince na straně 

jedné a zájmem na ochraně základních práv a svobod na straně druhé. Na daném postulátu 

Ústavní soud setrval i nadále a rozvedl jej v nálezu ze dne 12. 3. 2008 sp. zn. Pl. ÚS 

83/06, potažmo v nálezu ze dne 13. 5. 2014 sp. zn. Pl. ÚS 44/13 tak, že: „K omezení 

základních práv či svobod sice může zcela výjimečně dojít i v případě jejich kolize s 

některým z veřejných statků (veřejný zájem); podstatná je však v této souvislosti maxima, 

podle které základní právo či svobodu lze omezit pouze v případě mimořádně silného a 

řádně odůvodněného veřejného zájmu, při pečlivém šetření podstaty a smyslu 

omezovaného základního práva.“ 

K zásadě přiměřenosti se vyjádřil Nejvyšší správní soud v rozsudku ze dne 10. 5. 

2013 sp. zn. 6 As 65/2012 takto: „V případě vážení dvou veřejných zájmů, které jsou v 

kolizi, obdobně jako v případě kolize základních práv, musí správní úřad totiž nejprve 

řádně určit a individualizovat na konkrétní případ oba veřejné zájmy, které jsou ve hře, 

a poté porovnat závažnost obou v kolizi stojících veřejných zájmů s tím, že zásah do 

žádného z obou chráněných veřejných zájmů nesmí svými negativními důsledky 

přesahovat pozitiva. Při řešení kolize veřejných zájmů je třeba, aby bylo zachováno 

maximum z obou kolidujících zájmů, přičemž by mělo být identifikováno jádro a periferie 

kolidujícího veřejného zájmu a z obou veřejných zájmů, které jsou ve hře, by mělo být 

zachováno alespoň jejich jádro.“ Správní úřady tedy vycházejí z veřejných zájmů, které 

dle zákonných norem přicházejí v konkrétním případě v úvahu, přičemž nedefinují 

veřejný zájem, který má podle nich přednost, nýbrž konfliktní zájmy poměřují a dbají 

přitom, aby z každého bylo zachováno alespoň to podstatné. Existuje-li však ve věci již 
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předchozí pravomocné rozhodnutí, ve kterém byl veřejný zájem posuzován, je správní 

orgán, který vydává rozhodnutí navazující, tímto předchozím rozhodnutím vázán.149 

Na tomto místě je vhodné závěrem uvést, že předem danou zákonnou deklaraci 

veřejného zájmu v konkrétně určené věci pokládá Ústavní soud za protiústavní. Ve svém 

nálezu ze dne 17. 3. 2009 sp. zn. Pl. ÚS 24/08 konstatoval, že „Veřejný zájem v konkrétní 

věci je zjišťován v průběhu správního řízení na základě poměřování nejrůznějších 

partikulárních zájmů, po zvážení všech rozporů a připomínek. Z odůvodnění rozhodnutí, 

jehož ústředním bodem je otázka existence veřejného zájmu, pak musí zřetelně vyplynout, 

proč veřejný zájem převážil nad řadou soukromých, partikulárních zájmů. Veřejný zájem 

je třeba nalézt v procesu rozhodování o určité otázce (typicky např. o vyvlastňování), a 

nelze jej v konkrétní věci a priori stanovit. Z těchto důvodů je zjišťování veřejného zájmu 

v konkrétním případě typicky pravomocí moci výkonné, a nikoliv zákonodárné.“ Není 

tedy přípustné, aby zákon150 stanovil, že konkrétní činnost je ve veřejném zájmu, ačkoli 

takový závěr může podle obecných předpisů být až výsledkem individuálního posouzení 

příslušných správních orgánů. Tímto postupem by jinak byla současně vyloučena i 

možnost přezkumu správního uvážení nezávislým soudem v rámci správního soudnictví. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
149 K tomu blíže rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 6. 2011 sp. zn. 6 As 8/2010 
150 V tomto případě se jednalo o zákon č. 544/2005 Sb., o výstavbě vzletové a přistávací dráhy 06R – 24L 

letiště Praha Ruzyně. 
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4. Vstup státního zastupitelství do řízení 
 

 Působnost státního zastupitelství ke vstupu do civilního řízení vyplývá jednak z 

občanského soudního řádu ve spojení se zákonem o zvláštních řízeních soudních, jednak 

ze zákonů zvláštních. Zákon o zvláštních řízeních soudních přitom s účinností ke dni 1. 

1. 2014 přiřkl státnímu zastupitelství nové oprávnění, a to vstoupit do řízení o ochraně 

proti domácímu násilí a do řízení o vyslovení nepřípustnosti držení v zařízení sociálních 

služeb. 

Oproti původnímu právnímu stavu však některá vstupová oprávnění naopak 

odpadla. Státní zastupitelství tak již nadále není oprávněno vstupovat do řízení ve věcech 

neplatnosti dražby151, neboť v tomto směru o státním zastupitelství již ve zvláštním 

zákoně č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, není zmínka. Zákon o zvláštních řízeních 

soudních taktéž nepřevzal úpravu zakotvující pravomoc státního zastupitelství vstupovat 

do řízení o navrácení dítěte ve věcech mezinárodních únosů dětí.152 

4.1 Výčet vstupových oprávnění 

 

Pro lepší přehlednost je vhodné shrnout, do kterých všech již zahájených řízení 

může státní zastupitelství za současné právní úpravy vstoupit. Jedná se o řízení: 

1. ve věcech osvojení, a to v části, ve které je rozhodováno o tom, zda je třeba 

souhlasu rodičů k osvojení (§ 818 a násl. NOZ), 

2. ve věcech péče soudu o nezletilé, jde-li o 

a) uložení zvláštního opatření při výchově dítěte (§ 925 a § 926 NOZ), 

b) ústavní výchovu (§ 971, 972 a 974 NOZ, § 466 písm. n) ZŘS), 

c) pozastavení, omezení nebo zbavení rodičovské odpovědnosti nebo jejího 

výkonu (§ 868 a násl. NOZ), 

d) určení data narození (§ 466 písm. q) ZŘS, § 17 odst. 3 zákona č. 301/2000 

Sb., o matrikách, jménu a příjmení), 

3. ve věcech ochrany proti domácímu násilí (§ 2 písm. q), § 751 a § 3021 NOZ, § 

400 a násl. ZŘS), 

4. o svéprávnosti (§ 55 a násl. NOZ, § 34 a násl. ZŘS), 

                                                 
151 viz původní znění § 35 odst. 1 písm. n) OSŘ 
152 viz původní znění § 35 odst. 1 písm. o) OSŘ 
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5. o prohlášení za mrtvého (§ 71 a násl. NOZ, § 54 a násl. ZŘS), 

6. o určení data smrti (§ 59 a násl. ZŘS, § 22 odst. 3 zákona č. 301/2000 Sb., o 

matrikách, jménu a příjmení) 

7. ve věcech vyslovení 

a) přípustnosti převzetí nebo držení v ústavu zdravotnické péče (§ 66 a násl. 

ZŘS) a 

b) nepřípustnosti držení v zařízení sociálních služeb (§ 84 a násl. ZŘS), 

8. o umoření listin (§ 303 a násl. ZŘS), 

9. o některých otázkách týkajících se právnických osob (§ 85 a násl. ZŘS), 

10. insolvenční řízení, včetně moratoria a incidenčních sporů (§7c InsZ), 

11. ve věcech veřejného rejstříku (§ 77 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících 

právnických a fyzických osob), a 

12. o uznání pravomocných cizích rozhodnutí ve věcech rozvodu manželství, 

zákonného odloučení, prohlášení manželství za neplatné a určení, zda tu 

manželství je či není (§ 51 odst. 2 zákona č. 91/2012 Sb.). 

Do posledního jmenovaného zahájeného řízení u Nejvyššího soudu může vstoupit 

pouze Nejvyšší státní zastupitelství, byl-li alespoň jedním z účastníků řízení státní občan 

České republiky. 

Okresní státní zastupitelství je příslušné ke vstupu do zahájeného řízení u 

okresního soudu ve věcech uvedených pod č. 1 až 8. Využitím vstupového oprávnění bylo 

přitom v roce 2015 vyřízeno u okresních státních zastupitelství celkem 10 148 věcí (oproti 

údajům z minulých let tak byl patrný postupný nárůst – v roce 2014 to bylo 9 288 věcí, v 

roce 2013 jen 6 683 věcí a v roce 2012 pak 7 497 věcí).153 V roce 2016 však byla aktivita 

státního zastupitelství v tomto hledu nižší, když bylo u okresních státních zastupitelství 

vyřízeno vstupem celkem 8 802 věcí, přičemž oproti údajům z roku 2015 se jedná o 

pokles o 13,26 %.154 

Krajské státní zastupitelství je příslušné ke vstupu do zahájeného řízení pod č. 10 

u insolvenčního soudu a dále do řízení u krajského soudu ve věcech uvedených pod č. 9, 

avšak s výjimkou řízení o jmenování znalce. Příslušné ke vstupu do rejstříkového řízení 

                                                 
153 viz Zpráva o činnosti státního zastupitelství za rok 2015 dostupná na 

http://www.nsz.cz/index.php/cs/udaje-o-cinnosti-a-statisticke-udaje/zprava-o-innosti 
154 viz Zpráva o činnosti státního zastupitelství za rok 2016 dostupná na 

http://www.nsz.cz/index.php/cs/udaje-o-cinnosti-a-statisticke-udaje/zprava-o-innosti 
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je i nadále krajské státní zastupitelství. V roce 2016 krajská státní zastupitelství vstoupila 

do řízení v 640 věcech.155 V roce 2015 přitom vstoupila do řízení dokonce celkem v 661 

věcech (kdy se jednalo o nárůst oproti roku 2014 o 182 věcí, oproti roku 2013 dokonce o 

410 věcí a oproti roku 2012 o 328 věcí).156 I nadále těžiště vstupové činnosti tvoří vstupy 

do řízení, v nichž se řeší dlužníkův úpadek nebo hrozící úpadek, včetně incidenčních 

sporů a moratoria. 

4.2 Vstupové prohlášení 

 

 Prohlášení o vstupu do řízení (viz příloha č. 1) je zpravidla činěno v písemné 

formě. Ústní forma prohlášení o vstupu státního zastupitelství do řízení se použije 

zejména v těch případech, kdy je dán zájem na neodkladném vstupu do řízení. Lze jej 

připustit i v situaci, kdy při vstupu není zapotřebí činit procesní návrhy, skutkové 

přednesy nebo důkazní návrhy. Při ústním vstupním prohlášení je potřeba dbát důsledně 

na to, aby bylo prohlášení správně pojato do protokolu o jednání, jako jediného záznamu 

o dané skutečnosti, mimo úřední záznam posléze zapsaný státním zástupcem.157 

Zpravidla daná písemná forma prohlášení o vstupu do řízení dle čl. 8 odst. 2 

pokynu obecné povahy č. 9/2008, o netrestní působnosti, obsahuje následující náležitosti: 

(a) označení účastníků, (b) prohlášení o vstupu do řízení, (c) návrhy na provedení důkazů, 

pokud nebyly uplatněny účastníky řízení, a (d) jméno a podpis vedoucího nebo 

pověřeného státního zástupce. Mimo zvláštní náležitosti musí podání samozřejmě ve 

smyslu § 42 odst. 4 OSŘ obsahovat údaje, ze kterých musí být patrno, kterému soudu je 

určeno, kdo je činí, které věci se týká a co sleduje, a musí být podepsáno a datováno. 

Vstupní prohlášení v písemné formě se předkládá s potřebným počtem stejnopisů tak, aby 

jeden stejnopis zůstal u soudu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Vstup státního 

zastupitelství do řízení je účinný okamžikem, kdy prohlášení dojde příslušnému soudu.158 

Z uvedeného vyplývá, že vstupové prohlášení není potřeba odůvodňovat v tom 

směru, v čem státní zastupitelství v konkrétním řízení shledává veřejný zájem. Soudu by 

                                                 
155 viz Zpráva o činnosti státního zastupitelství za rok 2016 dostupná na 

http://www.nsz.cz/index.php/cs/udaje-o-cinnosti-a-statisticke-udaje/zprava-o-innosti 
156 viz Zpráva o činnosti státního zastupitelství za rok 2015 dostupná na 

http://www.nsz.cz/index.php/cs/udaje-o-cinnosti-a-statisticke-udaje/zprava-o-innosti 
157 čl. 8 odst. 3 pokynu obecné povahy č. 9/2008, o netrestní působnosti 
158 JIRSA, J., BERAN, V. Občanské soudní řízení, soudcovský komentář, podle stavu k 1. 4. 2014. 1. vyd. 

Praha: Havlíček Brain Team, 2014, s. 244 
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i tak za žádných okolností nepříslušelo posuzovat, zda je takový veřejný zájem skutečně 

dán, či dokonce rozhodovat o souhlasu se vstupem státního zastupitelství.  

Do již zahájeného a pravomocně neskončeného řízení u soudu prvního stupně či 

u soudu odvolacího státní zastupitelství vstoupí po posouzení, zda jeho účast v řízení je 

veřejným zájmem dostatečně odůvodněna.159 Možnost vstupu do řízení nemůže státní 

zastupitelství pojímat jako projev své libovůle a zneužívat tak svých oprávnění 

v situacích, kdy by jeho účast v řízení byla chápána jako nadbytečná, formální, v rozporu 

se zásadou efektivity, či až škodlivá a ohrožující princip rovnosti stran. Státní 

zastupitelství tak musí v každém jednotlivém případě posuzovat, zda jeho účast je nejen 

vhodná, ale i potřebná. Oprávnění ke vstupu rovněž nelze vnímat jako oprávnění 

k libovolné úvaze o tom, zda svěřenou kompetenci státní zastupitelství skutečně realizuje 

či ne. Možnost vstoupit do řízení je proto nutné chápat v kontextu hlavního úkolu státního 

zastupitelství, tedy ochrany veřejného zájmu, jako možnost posoudit, zda konkrétní věc 

vyžaduje účast státního zastupitelství z důvodu ochrany veřejného zájmu.160 Zahájí-li 

soud řízení z úřední moci na základě podnětu státního zastupitelství, které je oprávněno 

do takového řízení vstoupit, zpravidla do takového řízení státní zastupitelství vstoupí.161 

Pokud státní zastupitelství do řízení vstoupilo již před soudem prvního stupně, 

trvá jeho účast i v řízení před soudem odvolacím. Do řízení je možné vstoupit rovněž 

současně s podáním odvolání, ale za podmínky, že neuplynula odvolací lhůta všem 

účastníkům řízení.162 Ve věcech, v nichž soud nenařizuje ústní jednání, předloží státní 

zastupitelství, které vstoupilo do řízení, soudu písemné vyjádření k meritu věci s 

potřebným počtem stejnopisů.163 Stejnopisy se předkládají v takovém počtu, aby jeden 

zůstal u soudu a každý účastník obdržel po jednom vyhotovení. 

 Za účelem výkonu dohledových oprávnění, statistického výkaznictví a metodické 

podpory informují jednotlivá státní zastupitelství odbor veřejné žaloby v netrestních 

věcech Nejvyššího státního zastupitelství o vstupech do řízení ve věcech, v nichž se řeší 

dlužníkův úpadek nebo hrozící úpadek, včetně incidenčních sporů, a moratoria.164 

                                                 
159 čl. 8 odst. 1 pokynu obecné povahy č. 9/2008, o netrestní působnosti 
160 DAVID, L., IŠTVÁNEK, F., JAVŮRKOVÁ, N., a kol. Občanský soudní řád Komentář. I. Díl. Praha: 

Wolters Kluwer, 2009, s. 133 
161 čl. 10 odst. 3 pokynu obecné povahy č. 9/2008, o netrestní působnosti 
162 viz § 203 odst. 2 OSŘ 
163 KOCOUREK, J., ZÁRUBA, J. Zákon o soudech a soudcích, Zákon o státním zastupitelství. Komentář. 

2. vyd. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2004, s. 439 
164 čl. 1 odst. 1 písm. c) pokynu obecné povahy č. 10/2011, o informacích 
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4.3 Procesní oprávnění a úkony státního zastupitelství 

 

 V předcházejícím výkladu bylo určeno procesní postavení státního zastupitelství, 

které do řízení toliko vstoupilo, jako postavení specifického procesního subjektu, nikoli 

jako účastníka řízení se všemi právy a povinnostmi z toho vyplývajícími. Vycházeli jsme 

přitom nikoli z gramatického výkladu znění ustanovení § 35 odst. 2 OSŘ: „Státní 

zastupitelství nebo nejvyšší státní zástupce jsou v takovém řízení oprávněni ke všem 

úkonům, které může vykonat účastník řízení, pokud nejde o úkony, které může vykonat jen 

účastník právního poměru“, nýbrž z výkladu logického a historického ve vztahu 

k předchozí právní úpravě.165 

Státní zastupitelství, které do zahájeného řízení vstoupilo, se řízení před soudem 

účastní aktivně, a to zejména v průběhu dokazování. Přitom nutně respektuje stav řízení 

daný k okamžiku jeho vstupu a nemůže se domáhat opakování úkonů provedených již ve 

fázi před jeho vstupem. Státní zastupitelství je legitimováno k takovým úkonům, které 

může učinit současně se vstupem do řízení nebo až v řízení po jeho vstupu. Jediným 

momentem, kdy by se mohlo státní zastupitelství domáhat např. opětovného provedení 

důkazu, je případ, kdy by předneslo novou skutečnost, která by mohla mít vliv na 

rozhodnutí ve věci, a takovým novým provedením důkazu by mohla být prokázána.166 

Otázkou je, zda státní zastupitelství po svém vstupu do řízení může vznést 

námitku nepříslušnosti ve smyslu § 105 odst. 1 OSŘ. Místní příslušnost totiž zkoumá 

soud jen do skončení přípravného jednání podle § 114c OSŘ. Pokud neprovedl přípravu 

jednání, zkoumá soud místní příslušnost jen před tím, než začne jednat o věci samé. 

Později místní příslušnost zkoumá jen tehdy, neprovedl-li přípravu jednání a jen k 

námitce účastníka, která byla uplatněna při prvním úkonu, který účastník mohl učinit.167 

Z uvedené plyne, že státní zastupitelství může námitku místní nepříslušnosti vznést toliko 

současně se vstupem do řízení, neboť ve smyslu § 35 odst. 2 OSŘ se nejedná o úkon, 

který může vykonat jen účastník právního poměru.168 Prvním procesním úkonem státního 

                                                 
165 blíže část 3.1.1 Procesní postavení státního zastupitelství 
166 HLAVSA, P. K účasti státního zástupce v civilním řízení. Právní praxe v podnikání, č. 11/1998 
167 SVOBODA, K., SMOLÍK, P., LEVÝ, J., a kol. Občanský soudní řád. Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. 

Beck, 2013, s. 368 
168 Státní zastupitelství by však uplatnění námitky místní příslušnosti mělo důkladně zvážit a vznést ji 

pouze tehdy, kdy je na řádně určené místní příslušnosti dán veřejný zájem. Například v insolvenčním 

řízení by totiž mohla taková námitka znamenat nežádoucí prodlužování insolvenčního řízení. 
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zastupitelství se totiž rozumí právě jeho vstup do řízení. Současně ale platí, že státní 

zastupitelství přijímá stav řízení, který je dán v době jeho vstupu. Státní zastupitelství 

tedy musí respektovat skutečnost, kdy účastníkům řízení již uplynula možnost namítat 

místní nepříslušnost, a že se tedy již soud, který řízení vede, stal místně příslušným. Proto 

v praxi možnost státního zastupitelství uplatnit námitku místní nepříslušnosti trvá v zájmu 

právní jistoty toliko v době, kdy jej nejen učiní současně se svým vstupem do řízení, ale 

dokonce jen tehdy, kdy některý z účastníků řízení ještě dosud má možnost sám námitku 

se svým prvním procesním úkonem uplatnit. Opačný výklad by totiž pří vědomí, že do 

řízení může státní zastupitelství kdykoli vstoupit, pro účastníky předznamenával značnou 

nejistotu ohledně stanovení místní příslušnosti, a to až do pravomocného skončení řízení. 

Z obdobných důvodů není státní zastupitelství legitimováno k podání návrhu na 

nařízení předběžného opatření k zatímní úpravě poměrů účastníků ve smyslu ustanovení 

§ 74 odst. 1 OSŘ. Státní zastupitelství je však po vstupu do řízení oprávněno navrhovat 

předběžné opatření k zatímní úpravě poměrů účastníků po zahájení řízení ve smyslu 

ustanovení § 102 odst. 1 OSŘ, podle kterého je-li třeba po zahájení řízení zatímně upravit 

poměry účastníků nebo je-li po zahájení řízení obava, že by výkon rozhodnutí v řízení 

posléze vydaného mohl být ohrožen, může soud nařídit předběžné opatření.169 

V souvislosti s rozhodnutím o návrhu na vydání předběžného opatření podaného 

jiným účastníkem probíhajícího řízení si lze dále položit otázku, zda je státní 

zastupitelství aktivně legitimováno podat proti takovému druhu rozhodnutí opravný 

prostředek. Neboť předběžné řízení nemá odlišný předmět od předmětu samotného řízení, 

tedy nejedná se o jakési řízení v řízení, je proto státní zastupitelství zásadně oprávněno 

opravný prostředek podat i proti takovému rozhodnutí, a to s poukazem na ustanovení § 

35 odst. 2 OSŘ.170 

K výkonu svých oprávnění a k zajištění aktivní účasti v soudním řízení se státní 

zastupitelství potřebuje seznámit s jeho stavem ze soudního spisu. Je sice pravdou, že 

státní zastupitelství má dle § 14 odst. 4 StZast právo žádat soud o zapůjčení soudního 

spisu, a to i před vstupem do řízení, přičemž odmítnout může soud jen tehdy, pokud tomu 

brání závažné důvody, nicméně v praxi je toto oprávnění využíváno ne tak často, jednak 

                                                 
169 PALOVSKÝ, T. Státní zastupitelství a předběžná opatření v řízeních vymezených v § 35 odst. 1 o. s. 

ř. Státní zastupitelství, č. 6/2012, s. 30 
170 PALOVSKÝ, T. Státní zastupitelství a předběžná opatření v řízeních vymezených v § 35 odst. 1 o. s. 

ř. Státní zastupitelství, č. 6/2012, s. 31 
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z logistických důvodů, jednak z důvodu nehospodárnosti. Mnohdy je totiž účelnější 

využít oprávnění nahlédnout do spisu a pořídit si z něj opisy a výpisy, což státnímu 

zastupitelství umožňuje jak zmíněný § 14 odst. 4 StZast, tak i § 44 odst. 1 OSŘ. 

Soud může zapůjčení spisu odmítnout pouze tehdy, brání-li tomu závažné důvody. 

Posouzení, co se myslí závažnými důvody k odmítnutí zapůjčení spisu, je zákonem 

ponecháno na úvaze soudu. Takovým závažným důvodem může být například kolize s již 

nařízeným jednáním, potřeba provedení neodkladného úkonu, zapůjčení spisu znalci 

apod. V uvedených případech je se soudem vhodné si dohodnout způsob nahlédnutí do 

spisu či pořízení kopie spisu nebo jeho části. Kopii spisového materiálu si může státní 

zastupitelství opatřit samo nebo ji může zhotovit přímo soud. V tomto případě ale nelze 

úkon zpoplatnit, protože státní zastupitelství je jako státní orgán osvobozeno od soudních 

poplatků. Konečně při vyžádání spisu od soudu je nutné uvést lhůtu, ve které bude spis 

navrácen.171 

Z postavení státního zastupitelství jako zvláštního procesního subjektu samo 

sebou nelze mluvit o tom, že by mohlo jakkoli disponovat s řízením či s předmětem řízení. 

Státní zastupitelství po vstupu do řízení nemůže měnit návrh na zahájení řízení, nemůže 

vzít návrh ani zčásti zpět, nemůže podat vzájemný návrh, uzavřít smír ani uznat nárok 

nebo základ nároku.172 

Co se týče samotné účasti státního zástupce u jednání, je dle ustanovení § 115 

odst. 1 OSŘ předvoláváno ve věci činné státní zastupitelství, nikoli přímo konkrétní státní 

zástupce u takového státního zastupitelství působící. To vyplývá mimo jiné i z ustanovení 

§ 5 odst. 1 StZast, dle kterého je oprávněno do zahájeného řízení vstoupit státní 

zastupitelství, potažmo z ustanovení § 35 odst. 2 OSŘ, kde se opět hovoří toliko o státním 

zastupitelství. Vstup státního zastupitelství do řízení znamená pro soud, že vůči němu 

musí postupovat stejně jako vůči účastníkům řízení, tzn. předvolávat jej k jednání a 

doručovat mu veškerá rozhodnutí do datové schránky.173 Ustanovení § 115 odst. 2 OSŘ 

mluví o nutnosti doručení předvolání nejméně deset dnů přede dnem, kdy se jednání má 

konat, za účelem dodržení lhůty k přípravě pouze u účastníků. Pojem účastník je v tomto 

případě potřeba vykládat v tom smyslu, že zahrnuje i vstoupivší státní zastupitelství, které 

                                                 
171 výkladové stanovisko nejvyššího státního zástupce č. 3/2001 
172 viz příslušná ustanovení § 95, § 96, § 97, § 99 a § 153a OSŘ 
173 JIRSA, J., BERAN, V. Občanské soudní řízení, soudcovský komentář, podle stavu k 1. 4. 2014. 1. vyd. 

Praha: Havlíček Brain Team, 2014, s. 244 
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disponuje právy a povinnostmi ve smyslu § 35 odst. 2 OSŘ. Jako pro ochránce veřejného 

zájmu je i pro něj zachování lhůty k přípravě nezbytné pro řádné plnění jeho funkce 

v řízení. 

Ve vztahu ke státnímu zastupitelství činnému v civilním řízení je bezpředmětné 

hovořit o možnosti uplatnění institutu předvedení dle § 52 OSŘ, potažmo institutu 

pořádkové pokuty dle § 53 OSŘ. Účelem předvedení je, aby soud zajistil u jednání či u 

konkrétního úkonu přítomnost těch osob, jejichž přítomnost je potřebná pro průběh řízení. 

Realizace výše uvedených institutů vůči státnímu zastupitelství by však byla do značné 

míry paradoxní. Účast státního zastupitelství při jednání či úkonu jako taková totiž 

z podstaty věci nezbytná není. Pokud se státní zástupce k jednání nedostaví, ač bylo státní 

zastupitelství řádně předvoláno, může soud jednat v jeho nepřítomnosti.174 Případná 

neúčast státního zastupitelství u jednání, ke kterému však nebylo řádně předvoláno, by 

vedla ke zmaření řízení, v extrémní situaci i ke zrušení rozhodnutí prvostupňového soudu 

soudem odvolacím. Aby k obdobným případům nedocházelo, vyznačí kancelář soudu 

vstup státního zastupitelství na desky soudního spisu, aby při nařízení jednání nebylo 

státní zastupitelství opomenuto v rámci referátu jako osoba obesílaná.175 

To nic nemění na tom, že v případě časové kolize se státní zástupce z jednání může 

omluvit. Případné prohřešky státního zástupce v podobě opakované neomluvené účasti, 

či dokonce v podobě rušení pořádku nebo hrubě urážlivého podání by mohly být 

považovány za kárné provinění ve smyslu § 28 StZast a být předmětem kárného řízení ve 

smyslu zákona č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních 

exekutorů. 

4.3.1 Dokazování 

 

Vstupem státního zastupitelství do řízení a využíváním jeho procesních 

oprávnění, byť se může zdát, že jsou někdy činěny ve prospěch některého z účastníků, 

není narušen princip rovnosti stran, neboť státní zastupitelství hájí veřejný zájem, a ne 

osobní zájmy účastníků. Státní zastupitelství s ohledem na to, že nevystupuje na straně 

                                                 
174 § 101 odst. 3 OSŘ 
175 JIRSA, J., BERAN, V. Občanské soudní řízení, soudcovský komentář, podle stavu k 1. 4. 2014. 1. vyd. 

Praha: Havlíček Brain Team, 2014, s. 244 
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žádného z účastníků, není ani závislé na procesním postavení některého z nich a 

nenahrazuje jejich pasivitu. 

Povinnost důkazní, tedy povinnost označit důkazy k prokázání vlastních tvrzení 

ve smyslu § 120 odst. 1 OSŘ, se vztahuje i na státní zastupitelství. Na dokazování se však 

uplatňují odlišné procesní principy, pokud jde o řízení sporná a o řízení nesporná, která 

tvoří podstatnou část náplně netrestní působnosti státního zastupitelství. 

V řízení sporném, které je ovládáno zásadou projednací, je státní zastupitelství 

jako ochránce veřejného zájmu povinno navrhovat provedení všech důkazů, které mohou 

přispět k objasnění skutkové podstaty věci. Státní zastupitelství proto nenavrhuje 

v souladu s principem rovnosti stran jen důkazy, které by byly ve prospěch čistě jednoho 

z účastníků, ale i takové důkazy, které povedou ke zjištění skutečného stavu věci v jeho 

úplnosti, byť je sporné řízení spojeno se zásadou formální pravdy. V souladu se zásadou 

projednací nesou odpovědnost za výsledek sporného řízení účastníci sporu, soud může 

přesto provést i jiné než účastníky navržené důkazy v těch případech, kdy jsou potřebné 

ke zjištění skutkového stavu a vyplývají-li z obsahu spisu.176 

Podle právního stavu účinného do dne 31. 12. 2013 vystupovalo státní 

zastupitelství, příp. nejvyšší státní zástupce mimo jiné ve sporných řízeních o popření 

otcovství dle § 62 a § 62a zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, dále ve věcech společenství 

vlastníků jednotek dle § 9 až 12 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů,177 nebo ve 

věcech neplatnosti dražby dle § 24 odst. 3 a § 48 odst. 3, 4 zákona č. 26/2000 Sb., o 

veřejných dražbách. Po dni 1. 1. 2014 však bude moci být státní zastupitelství činné 

zejména již jen ve sporných řízeních týkajících se určení nezákonnosti stávky a výluky 

dle § 21 a § 29 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, a v řízeních o určení 

neplatnosti smlouvy o převodu vlastnictví dle § 42 StZast.178 

Co se týče řízení nesporného, kde se uplatní princip materiální pravdy, je role 

státního zastupitelství v souladu se samotnou podstatou nesporného řízení, které sleduje 

                                                 
176 § 120 odst. 2 OSŘ 
177 Použití vstupového oprávnění do řízení ve věci společenství vlastníků jednotek bude možné i nadále, 

ale pouze podle § 8 odst. 1 písm. i) ZŘS v rámci řízení o některých otázkách týkajících se právnických 

osob. Řízení o přezkumu platnosti rozhodnutí shromáždění vlastníků či o nahrazení jeho rozhodnutí, 

jakožto statusová věc právnické osoby, se tudíž po účinnosti ZŘS považuje za řízení nesporné. Podle 

právního stavu účinného do dne 31. 12. 2013 však šlo o řízení sporné, srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze 

dne 25. 1. 2012 sp. zn. 29 Cdo 383/2010. 
178 srov. SVOBODA, K., SMOLÍK, P., LEVÝ, J., a kol. Občanský soudní řád. Komentář. 1. vyd. Praha: 

C. H. Beck, 2013, s. 133-136 
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zájem celospolečenský, či chcete-li zájem veřejný. Státní zastupitelství tu v jakémsi 

synergickém postavení ke zjištění skutečného stavu věci svojí činností přispívá a usiluje 

o to, aby byl v řízení zjištěn skutečný skutkový stav. Nelze však mluvit, o tom, že by 

státní zastupitelství nějakým způsobem dohlíželo na postup soudu, to by totiž již hraničilo 

s narušením postavení soudu a jeho nezávislosti. V řízení nesporném za shromáždění 

důkazů nutných ke zjištění co nejúplnějšího stavu věci a k řádnému a spravedlivému 

rozhodnutí nese odpovědnost soud. Dle zásady vyšetřovací179 vyjádřené v ustanovení § 

21 ZŘS soud provede ke zjištění skutkového stavu i jiné důkazy, než které byly účastníky 

navrhovány.180 Důkazní břemeno v případě nesporných řízení účastníky nezatěžuje, 

rovněž zde neexistuje koncentrace řízení, čili účastníci mohou navrhovat důkazy kdykoli 

během řízení.181 

Ve smyslu ustanovení § 123 OSŘ mají účastníci právo vyjádřit se k návrhům na 

důkazy a ke všem důkazům, které byly provedeny. Uvedené právo přísluší i státnímu 

zastupitelství, které bezprostředním projevem k navrhovanému či ke zrovna 

provedenému důkazu přispívá k jeho řádnému zhodnocení ze strany soudu. Sdělení svých 

poznatků k hodnověrnosti důkazů zapadá do rámce povinností státního zastupitelství, 

které by v řízení mělo vystupovat aktivně. Stejnému cíli slouží pokládání relevantních 

otázek svědkům, znalcům i vyslýchaným účastníkům. 

4.3.2 Závěrečný návrh 

 

V případě, že účastníci již nemají další důkazní návrhy, soud dokazování ukončí 

a předseda senátu účastníky vyzve, aby shrnuli své návrhy a aby se vyjádřili k dokazování 

a ke skutkové a právní stránce věci. Účastník řízení k závěrečnému návrhu nemůže být 

nucen, je to jeho právo, nikoli povinnost. Jinak tomu je v případě státního zastupitelství, 

které za podmínek stanovených právním předpisem musí vždy využít svého oprávnění, 

                                                 
179 K zásadě vyšetřovací a průběhu řízení srov. SVOBODA, K. Průběh řízení a dokazování ve zvláštních 

řízeních soudních, ASPI, LIT47774CZ 
180 K výlukám ze zásady vyšetřovací srov. JIRSA, J. Průběh zvláštních řízení soudních, ASPI, 

LIT48549CZ 
181 WINTEROVÁ, A., MACKOVÁ, A., a kol. Civilní právo procesní. Část první - Řízení nalézací. 7. 

vyd. Praha: Linde, 2014, s. 361 
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aby shrnulo své návrhy a vyjádřilo se k provedenému dokazování, a to jak po skutkové, 

tak i po právní stránce věci.182 

Otázkou zůstává, jaké je pořadí účastníků při přednášení závěrečného návrhu. Na 

rozdíl od trestního řízení není v civilním procesu pořadí zákonem stanoveno. Nicméně 

v praxi je státní zastupitelství zpravidla soudem vyzváno k přednesení závěrečného 

návrhu až jako poslední v pořadí. Smyslem toho je, aby názor státního zastupitelství, jako 

orgánu veřejné moci, neovlivnil účastníky řízení před přednesením jejich vlastních 

závěrečných návrhů. 

 

4.4 Ukončení účasti 

 

 Rozhodnutí ve věci, tj. rozsudek či usnesení, soud zasílá rovněž i státnímu 

zastupitelství, přičemž je povinen v návětí rozhodnutí uvést údaj o účasti státního 

zastupitelství v řízení.183 

Účast státního zastupitelství, které do řízení vstoupilo, vzhledem k povaze jeho 

postavení v takovém řízení jako zvláštního procesního subjektu, může v takovém řízení 

logicky trvat jen do té doby, dokud trvá řízení samotné. Jestliže je řízení pravomocně 

skončeno, nelze procesní oprávnění státního zastupitelství již nadále realizovat. Účast 

státního zastupitelství v řízení tak pokračuje i v případném odvolacím řízení a zaniká 

nejpozději s jeho pravomocným skončením, pokud státní zastupitelství z řízení 

nevystoupilo již předtím. 

 Tím se dostáváme k druhému možnému ukončení účasti státního zastupitelství 

v řízení, a to výstupem z řízení. Vystoupení se činí, obdobně jako v případě vstupu, 

výstupovým prohlášením (viz příloha č. 2), které bude zpravidla písemné, výjimečně 

ústní. Státní zastupitelství by mělo z řízení vystoupit v tom okamžiku, kdy již není na 

jeho účasti v řízení dána dostatečná intenzita veřejného zájmu a kdy by jeho další účast 

byla ryze formální a dalšímu řízení by pouze pasivně přihlíželo. Podmínky pro své další 

setrvání v řízení by mělo státní zastupitelství pravidelně přezkoumávat a vyhodnocovat. 

                                                 
182 KOCOUREK, J., ZÁRUBA, J. Zákon o soudech a soudcích, Zákon o státním zastupitelství. Komentář. 

2. vyd. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2004, s. 439 
183 § 157 odst. 1 OSŘ, eventuálně ve spojení s § 167 odst. 2 OSŘ 
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Vystoupení z řízení je účinné okamžikem doručení soudu, který takové prohlášení vezme 

na vědomí, nijak o něm nerozhoduje a nemůže jej ovlivnit nebo zvrátit. 

 Zákon státnímu zastupitelství nezakazuje do řízení vstoupit opakovaně poté, co 

již z řízení vystoupilo. Lze tedy usuzovat, že eventuálnímu novému vstupu do stejného 

řízení nic nebrání, když praktický sled událostí v rámci řízení může znovu vznést potřebu 

účasti státního zastupitelství k hájení veřejného zájmu. V praxi k tomu však bude 

docházet spíše výjimečně.184 

 

4.5 Trestněprávní konsekvence 

 

 Jak již bylo výše naznačeno, je státní zástupce vázán zásadou legality, tj. 

povinností stíhat všechny trestné činy, o kterých se dozví, pokud zákon nebo závazná 

mezinárodní smlouva nestanoví jinak. V souvislosti s tím musí každý z občanského 

soudního řízení vzešlý poznatek, který by zakládal podezření z naplnění skutkové 

podstaty některého trestného činu, vytěžit a přípisem jej postoupit příslušnému státnímu 

zastupitelství. 

 Nejvíce trestních poznatků z civilního řízení je zřejmě vytěžováno v průběhu 

řízení insolvenčního, do něhož státní zastupitelství v souladu s ustanovením § 35 odst. 1 

OSŘ ve spojení s ustanovením § 7c InsZ vstoupilo. Poznatky se netýkají výlučně 

podezření trestných činů hospodářských, např. trestného činu neodvedení daně, 

pojistného na sociální zabezpečení a podobné povinné platby podle § 241 TrZ či trestného 

činu zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění podle § 254 TrZ, nýbrž často i 

trestných činů proti majetku, tj. trestných činů porušení povinnosti při správě cizího 

majetku podle § 220 TrZ, porušení povinnosti při správě cizího majetku z nedbalosti 

podle § 221 TrZ, poškození věřitele podle § 222 TrZ, zvýhodnění věřitele podle § 223 

TrZ, způsobení úpadku podle § 224 TrZ, porušení povinnosti v insolvenčním řízení podle 

§ 225 TrZ, pletichy v insolvenčním řízení podle § 226 TrZ a porušení povinnosti učinit 

pravdivé prohlášení o majetku podle § 227 TrZ. 

 

 

 

                                                 
184 DÁVID, R. Vstup státního zastupitelství do civilního řízení. Státní zastupitelství, č. 6/2008, s. 14 
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5. Návrh státního zastupitelství na zahájení řízení 

 

V souvislosti se změnami u vstupových oprávnění došlo po rekodifikaci k 

podstatným změnám i v rozsahu a zaměření návrhového oprávnění státního zastupitelství. 

Nadále zůstalo zachováno návrhové oprávnění státního zastupitelství ve věcech péče 

soudu o nezletilé, jde-li o uložení zvláštního opatření při výchově dítěte, ústavní výchovu 

a pozastavení, omezení nebo zbavení rodičovské odpovědnosti. Jejich obsah a rozsah se 

však oproti dosavadní právní úpravě částečně změnil. 

Ustanovením § 8 odst. 2 ZŘS ani zákonem č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících 

fyzických a právnických osob, nebylo převzato návrhové oprávnění ve věcech 

obchodního rejstříku, rejstříku obecně prospěšných společností, nadačního rejstříku a 

rejstříku společenství vlastníků jednotek.185 

Po přijetí novely insolvenčního zákona provedené zákonem č. 294/2013 Sb., bylo 

rovněž zrušeno návrhové oprávnění státního zastupitelství dle ustanovení § 231 odst. 2 

InsZ. Otázku případné neplatnosti právního úkonu nadále posuzuje insolvenční soud sám, 

a to přímo v průběhu insolvenčního řízení. 

Nejmarkantnější změnou v oblasti návrhových oprávnění státního zastupitelství 

bylo však zrušení oprávnění nejvyššího státního zástupce podávat žaloby o popření 

otcovství dle § 62 a § 62a zákona č. 94/1963 Sb., o rodině. Podle přechodného ustanovení 

§ 514 ZŘS se řízení o popření otcovství zahájená na návrh nejvyššího státního zástupce 

přede dnem nabytím účinnosti tohoto zákona dokončí podle dosavadních právních 

předpisů. To znamená, že do konce roku 2013 neskončená řízení zahájená žalobou 

nejvyššího státního zástupce podle § 62 nebo § 62a zákona o rodině mohou probíhat i 

nadále až do jejich pravomocného skončení. Případné podněty k podání žaloby o popření 

otcovství adresované nejvyššímu státnímu zástupci a doručené po dni 1. 1. 2014, byly 

odloženy z důvodu zániku uvedené kompetence. 

Důvodová zpráva k ustanovení § 792 NOZ o vypuštění návrhového oprávnění 

nejvyššího státního zástupce uvádí následující: „Návrh představuje zásadní změnu 

dosavadního přístupu k popírání otcovství po té, kdy uplynula lhůta pro popření otcovství 

některému z rodičů. Vzhledem k tomu, že se jedná o statusovou věc, osnova nového 

                                                 
185 viz původní znění § 35 odst. 1 písm. j), odst. 3 OSŘ 
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občanského zákoníku upouští od ingerence nejvyššího státního zástupce a napříště bude 

v této věci rozhodovat soud. Ten nejprve posoudí všechny okolnosti rozhodné pro 

připuštění návrhu na popření otcovství po uplynutí lhůty a v případě jeho připuštění 

rozhodne o zachování či popření otcovství v soudním řízení s ohledem na zájem dítěte a 

veřejný pořádek.“ Ačkoli se s vypuštěním uvedeného oprávnění ztotožňuji, neboť 

neshledávám natolik závažný veřejný zájem na tom, aby státní zastupitelství nahrazovalo 

iniciativu rodičů za situace, kdy objektivní lhůta k popření otcovství dle § 785 odst. 1 

NOZ činí celých šest let od narození dítěte a kdy ustanovení § 792 NOZ umožňuje soudu 

zmeškání lhůty prominout, pokud to vyžaduje zájem dítěte a veřejný pořádek,186 považuji 

zdůvodnění nové úpravy pouze odkazem na povahu věci jako statusové za příliš strohé. 

V současné době jsou účastníci řízení, kteří se dříve obraceli na nejvyššího 

státního zástupce s podnětem k podání návrhu na popření otcovství z důvodu marného 

uplynutí popěrné lhůty podle zákona o rodině, oprávněni sami podat návrh soudu na 

prominutí lhůty a na projednání věci po právní moci rozhodnutí o uvedeném návrhu.187 

Řízení o popření otcovství může po splnění podmínek zahájit soud dokonce bez 

návrhu.188 

Se zrušením zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, rovněž již nepřichází v 

úvahu návrhové oprávnění státního zastupitelství z pozice státního orgánu ve věcech 

zrušení obchodní společnosti či družstva nebo obecně prospěšné společnosti, anebo ve 

věci obnovení likvidace. Státní orgán obecně totiž již není procesně legitimován k 

podávání takových návrhů. 

Na druhou stranu došlo k rozšíření návrhových oprávnění o nová, a to ve věcech 

ochrany proti domácímu násilí, svéprávnosti, prohlášení za mrtvého, vyslovení 

přípustnosti převzetí nebo držení v ústavu zdravotnické péče, vyslovení nepřípustnosti 

držení v zařízení sociálních služeb a určení data narození. 

 

 

 

                                                 
186 JIRSA, J., BERAN, V. Občanské soudní řízení, soudcovský komentář, podle stavu k 1. 4. 2014. 1. vyd. 

Praha: Havlíček Brain Team, 2014, s. 244 
187 viz § 792 NOZ a § 425 ZŘS 
188 viz § 793 NOZ a § 419 ZŘS 
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5.1 Výčet návrhových oprávnění 

 

Lze tedy shrnout, že státní zastupitelství je oprávněno podávat návrhy na zahájení 

řízení konkrétně ve věcech: 

1. péče soudu o nezletilé (§ 8 odst. 1 písm. b), odst. 2 ZŘS), jde-li o 

a) uložení zvláštního opatření při výchově dítěte, 

b) ústavní výchovu, 

c) pozastavení, omezení nebo zbavení rodičovské odpovědnosti nebo jejího 

výkonu, 

d) určení data narození, 

2. ochrany proti domácímu násilí (§ 8 odst. 1 písm. c), odst. 2 ZŘS), 

3. svéprávnosti (§ 8 odst. 1 písm. d), odst. 2 ZŘS), 

4. prohlášení za mrtvého (§ 8 odst. 1 písm. e), odst. 2 ZŘS), 

5. vyslovení  

a) přípustnosti převzetí nebo držení v ústavu zdravotnické péče (§ 8 odst. 1 

písm. g), odst. 2 ZŘS), 

b) nepřípustnosti držení v zařízení sociálních služeb (§ 8 odst. 1 písm. g), 

odst. 2 ZŘS), 

6. určení nezákonnosti stávky a výluky (§ 21, resp. § 29 zákona č. 2/1991 Sb.), 

7. určení neplatnosti smlouvy o převodu vlastnictví v případech, kdy při jejím 

uzavírání nebyla respektována ustanovení omezující volnost jejích účastníků (§ 

42 StZast), 

8. zrušení obchodní korporace s likvidací (§ 93 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních 

korporacích). 

Státní zastupitelství je dále oprávněno podávat návrhy na uložení opatření podle 

§ 90 zákona č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže, návrhy v rámci dozoru nad 

dodržováním právních předpisů při výkonu ústavní nebo ochranné výchovy (§ 39 odst. 2 

písm. e) zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve 

školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních), jde-li o 

návrh na zrušení nařízené ústavní výchovy, zrušení uložené ochranné výchovy, nebo 

uložení ochranné výchovy dětem umístěným v zařízení na základě nařízené ústavní 

výchovy, a konečně je nejvyšší státní zástupce i nadále oprávněn podávat správní žaloby 
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podle § 66 odst. 2 SŘS. Uvedená oprávnění však nejsou pro jejich spojení s řízením 

trestním, s výkonem dozoru, potažmo pro spojení se správním řízením hlavním 

předmětem této práce, a jsou zde uvedena spíše pro úplnost mimotrestních oprávnění 

státního zastupitelství. 

Okresní státní zastupitelství je příslušné podávat návrhy na zahájení řízení u 

okresního soudu ve věcech uvedených pod č. 1 až 5. Ve věci uvedené pod č. 7 bude 

okresní státní zastupitelství příslušné k podání žaloby, nebude-li k rozhodnutí příslušný 

krajský soud, v tom případě by byla k podání žaloby dána příslušnost krajského státního 

zastupitelství. Okresní státní zastupitelství v roce 2016 podala celkem 300 návrhů podle 

ustanovení § 8 odst. 2 ZŘS na zahájení řízení a v roce 2015 celkem 262 návrhů (v roce 

2014 to přitom bylo pouze 208, v roce 2013 pak 223, v roce 2012 jich bylo 341 a v roce 

2011 celkem 365).189 Z výše uvedeného je patrné, že vstupové oprávnění státního 

zastupitelství je využíváno podstatně častěji než oprávnění návrhové (8 802 vstupů oproti 

300 návrhům za rok 2016). 

Krajské státní zastupitelství je dále příslušné podávat návrhy na zahájení řízení u 

krajského soudu ve věcech uvedených pod č. 6 a 8. Krajská státní zastupitelství přitom 

podala v roce 2016 celkem 383 návrhů a v roce 2015 celkem 421 návrhů. Jedná se o ještě 

výrazný vzestup, kdy v roce 2014 bylo podáno 263 návrhů. V roce 2013 pak bylo podáno 

502 návrhů, v roce 2012 jich bylo 555 a v roce 2011 bylo zaznamenáno 556 návrhů.190 

 

5.2 Návrh na zahájení řízení 

 

 Náležitosti návrhu na zahájení řízení (viz příloha č. 3) stanoví zákon. Návrh mimo 

obecných náležitostí podle ustanovení § 42 odst. 4 OSŘ, tj. údajů, ze kterých je patrno, 

kterému soudu je určeno, kdo je činí, které věci se týká a co sleduje, podpisu a data, musí 

ve smyslu § 79 odst. 1 OSŘ obsahovat jméno, příjmení, bydliště účastníků, popřípadě 

jejich rodná čísla. V případě právnické osoby musí návrh obsahovat obchodní firmu nebo 

název a sídlo právnické osoby. Ve věcech vyplývajících z obchodních vztahů musí návrh 

                                                 
189 viz Zpráva o činnosti státního zastupitelství za rok 2015 dostupná na 

http://www.nsz.cz/index.php/cs/udaje-o-cinnosti-a-statisticke-udaje/zprava-o-innosti 
190 viz Zpráva o činnosti státního zastupitelství za rok 2015 a Zpráva o činnosti státního zastupitelství za 

rok 2016 dostupné na http://www.nsz.cz/index.php/cs/udaje-o-cinnosti-a-statisticke-udaje/zprava-o-

innosti 
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obsahovat identifikační číslo právnické osoby či identifikační číslo fyzické osoby, která 

je podnikatelem. Návrh eventuálně obsahuje označení státu a příslušné organizační 

složky státu, která za stát před soudem vystupuje. Návrh může též obsahovat údaje o 

zástupcích účastníků. Konečně obligatorní součástí návrhu je vylíčení rozhodujících 

skutečností, označení důkazů, jichž se navrhovatel dovolává, přičemž z návrhu musí být 

patrno, čeho se navrhovatel domáhá. Samo sebou je předložení návrhu soudu v potřebném 

počtu stejnopisů. 

 Jak si bylo možné povšimnout v příloze č. 4, není státní zastupitelství v pozici 

navrhovatele povinno uhradit soudní poplatek. To vyplývá z jeho pozice stanovené 

v ustanovení § 1 odst. 1 StZast jako úřadu státu určeného k zastupování státu v případech 

stanovených zákonem. Státní zastupitelství je proto dle § 11 odst. 2 písm. a) zákona č. 

549/1991 Sb., o soudních poplatcích, osvobozeno od soudního poplatku. 

 Podáním návrhu ve věci samé vzniká tzv. překážka litispendence, tj. překážka věci 

zahájené. Ustanovení § 83 odst. 1 OSŘ totiž stanoví, že zahájení řízení brání tomu, aby o 

téže věci probíhalo u soudu jiné řízení. Podá-li proto jiný navrhovatel návrh v téže věci, 

soud bude z výše uvedeného důvodu nucen řízení o tomto návrhu zastavit dle ustanovení 

§ 104 odst. 1 OSŘ. Stejné platí i v situaci, kdy řízení bylo již zahájeno soudem či na návrh 

jiného aktivně legitimovaného navrhovatele, a státní zastupitelství podá návrh až 

následně.191 K takovým situacím by však docházet nemělo, neboť státní zastupitelství 

před vlastním podáním návrhu u soudu zjišťuje, zda ve věci již nějaké řízení neběží. 

 Obdobně jako u vstupového prohlášení, za účelem výkonu dohledových 

oprávnění, statistického výkaznictví a metodické podpory informují jednotlivá státní 

zastupitelství odbor veřejné žaloby v netrestních věcech Nejvyššího státního 

zastupitelství o podání návrhů státního zastupitelství na nezákonnost stávky nebo výluky, 

o podání návrhu na zrušení obchodní korporace a o podání návrhů ve věcech ochrany 

proti domácímu násilí, svéprávnosti, prohlášení za mrtvého, nepřípustnosti držení v 

zařízení sociálních služeb a neplatnosti smlouvy o převodu vlastnictví v případech, kdy 

při jejím uzavírání nebyla respektována ustanovení omezující volnost jejich účastníků.192 

                                                 
191 JIRSA, J., BERAN, V. Občanské soudní řízení, soudcovský komentář, podle stavu k 1. 4. 2014. 1. vyd. 

Praha: Havlíček Brain Team, 2014, s. 243-244 
192 čl. 1 odst. 1 písm. c) pokynu obecné povahy č. 10/2011, o informacích 
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5.3 Procesní oprávnění a úkony státního zastupitelství 

 

 Procesní postavení státního zastupitelství v řízení zahájeném na jeho návrh se 

podstatně odlišuje od jeho postavení v řízení, do něhož pouze vstoupilo. V řízení 

zahájeném na návrh má totiž jako navrhovatel postavení účastníka řízení, a jako 

takovému mu je dána k dispozici široká škála oprávnění.193 

5.3.1 Dispozice s řízením 

 

 Státní zastupitelství v pozici navrhovatele, a tedy účastníka řízení může 

disponovat samotným řízením v tom smyslu, že dle ustanovení § 96 odst. 1 OSŘ je 

oprávněno vzít svůj návrh zpět. Jedná se o dispoziční oprávnění, kterým státní 

zastupitelství dává navenek jednoznačně najevo svoji vůli, aby soud v řízení již dále 

nepokračoval. Státní zastupitelství může vzít svůj návrh nebo žalobu zpět zcela, nebo i 

zčásti. Ustanovení § 96 odst. 1 OSŘ stanoví, že tak může učinit za řízení, tedy v době ode 

dne zahájení až do jeho pravomocného skončení. Může tak učinit i v době, kdy soud 

vynesl své rozhodnutí, které ale ještě nenabylo právní moci, v dovolacím řízení již však 

ne. Citované ustanovení o zpětvzetí návrhu se použije jak ve sporném, tak i v nesporném 

řízení.194 

Z obsahu zpětvzetí návrhu musí jednoznačně vyplývat, že navrhovatel na 

projednání návrhu zcela, či v určené části, již nemá zájem a že je srozuměn s tím, že o 

návrhu nebude v daném rozsahu soud meritorně rozhodovat. Z citovaného ustanovení pro 

navrhovatele sice nevyplývá povinnost, aby zpětvzetí návrhu odůvodňoval. Nicméně pro 

řádné zhodnocení vážných důvodů ve smyslu § 96 odst. 3 OSŘ, pro něž mohou ostatní 

účastníci se zpětvzetím nesouhlasit, a pro rozhodnutí o náhradě nákladů řízení je potřeba 

na odůvodnění zpětvzetí návrhu trvat.195 

Vezme-li navrhovatel svůj návrh zpět, soud před rozhodnutím o zastavení řízení 

vyzve ostatní účastníky, aby sdělili, zda se zpětvzetím návrhu souhlasí, nebo nesouhlasí 

a na základě jakých důvodů. Vážné důvody pro nesouhlas se zpětvzetím návrhu může 

                                                 
193 blíže SVOBODA, K., ŠÍNOVÁ, R., HAMUĽÁKOVÁ, K., a kol. Civilní proces. Obecná část a sporné 

řízení. 1. vyd. Praha: C. H. Beck. 2014, s. 43 
194 BUREŠ, J., DRÁPAL, L., KRČMÁŘ, Z., a kol. Občanský soudní řád. Komentář. I. díl. 7. vyd. Praha: 

C. H. Beck, 2006, s. 425 
195 BUREŠ, J., DRÁPAL, L., KRČMÁŘ, Z., a kol. Občanský soudní řád. Komentář. I. díl. 7. vyd. Praha: 

C. H. Beck, 2006, s. 425 
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konstituovat např. právní nebo jiný, nejčastěji morální zájem na tom, aby o návrhu soud 

meritorně rozhodl. Bylo-li zpětvzetí návrhu doručeno dříve, než začalo jednání u soudu 

prvního stupně, pak ostatní účastníci právo vyjádřit nesouhlas nemají. 

Po zpětvzetí návrhu a vyčkání postoje ostatních účastníků soud řízení zcela, 

popřípadě v části zastaví, a pokud bylo ve věci již rozhodnuto, tak současně 

nepravomocné meritorní rozhodnutí zruší. Jinak, mají-li ostatní účastníci závažný zájem, 

aby řízení pokračovalo, soud usnesením rozhodne, že zpětvzetí návrhu není účinné.196 

5.3.2 Dispozice s předmětem řízením 

 

Účastník řízení obecně může měnit vlastní návrh na zahájení řízení, může podat 

vzájemný návrh, uzavřít smír a uznat nárok nebo základ nároku.197 Státní zastupitelství 

však ani jako navrhovatel, jak již bylo rozvedeno výše, není nositelem subjektivního 

hmotného práva, a tudíž mu nepřísluší uznat nárok, uzavírat smír, nebo podávat vzájemný 

návrh. Pokud ale může státní zastupitelství vzít návrh zcela, nebo zčásti zpět, tím spíše 

jej může změnit ve smyslu ustanovení § 95 OSŘ, které se použije ve sporném i v 

nesporném řízení. 

Návrh lze změnit ve skutkovém základu, tj. ve vylíčení tzv. rozhodných 

skutečností, nebo v tom ohledu, čeho se státní zastupitelství v žalobním petitu domáhá, či 

v obou těchto aspektech. O změnu návrhu se nejedná, když je měněna pouze právní 

kvalifikace daného nároku, posouzení právní stránky je totiž na soudu a právním názorem 

navrhovatele není vázán. Změnou návrhu rovněž není jeho omezení, neboť ze své 

podstaty je takový úkon částečným zpětvzetím návrhu ve smyslu ustanovení § 96 OSŘ. 

Za účelem zachování zásady hospodárnosti řízení je ke změně návrhu nutný 

souhlas soudu. Přípustnost změny návrhu je z tohoto pohledu podmíněna tím, aby 

výsledky dosavadního řízení, zejména dokazování, mohly být podkladem i pro řízení o 

změněném návrhu. Nelze-li však výsledky dosavadního řízení takto využít, musí 

navrhovatel podat nový návrh na zahájení řízení. V odvolacím řízení není přípustná 

změna návrhu, jíž by byl uplatněn nárok naprosto nový. V dovolacím řízení je pak změna 

                                                 
196 blíže DRÁPAL, L., BUREŠ, J., a kol. Občanský soudní řád I. §1 až 200za. Komentář. 1. vyd. Praha: 

C. H. Beck, 2009, s. 630-632 
197 § 95, § 97, § 99 a § 153a OSŘ 
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návrhu vyloučena zcela. O změně návrhu soud rozhodne usnesením, proti kterému není 

odvolání přípustné.198 

5.3.3 Dokazování 

 

 Co se týče dokazování, lze v mnohém odkázat na oddíl 4.3.1 předcházející 

kapitoly. Státní zastupitelství v pozici navrhovatele nese ve sporném řízení povinnost 

tvrzení a břemeno důkazní. 

Přece však je na místě opětovně připomenout, že státní zastupitelství při 

dokazování vystupuje aktivně, což je v případě řízení zahájeného na návrh nutno o to více 

akcentovat, přičemž využívá veškerých poznatků, které získalo v průběhu šetření i 

z případně paralelně vedeného trestního řízení. Za tímto účelem se pravidelnými dotazy 

na trestní úsek státního zastupitelství seznamuje s aktuálním stavem trestního řízení a 

s rozhodnutími, která byla v řízení vydána. 

5.3.4 Závěrečný návrh 

 

 Oproti řízení, do něhož státní zastupitelství vstoupilo a ve kterém je v pořadí 

přednesu závěrečného návrhu toliko poslední, vystupuje státní zastupitelství se svým 

závěrečným návrhem v řízení, v němž je v pozici navrhovatele, přirozeně jako první, aby 

další účastníci mohli na takový návrh reagovat vlastními právními a skutkovými závěry. 

 Závěrečný návrh zpracovává státní zástupce zpravidla v rámci přípravy na jednání 

a jako takový je součástí příslušného spisu o účasti státního zastupitelství v občanském 

soudním řízení. Obsahová struktura závěrečného návrhu není nijak obligatorně dána, 

nicméně by měla obsahovat shrnutí přednesů jednotlivých stran, reakci na ně, vlastní 

skutkové a právní závěry a především samotný návrh, jak má v konkrétní věci soud 

rozhodnout. 

 

 

 

                                                 
198 blíže BUREŠ, J., DRÁPAL, L., KRČMÁŘ, Z., a kol. Občanský soudní řád. Komentář. I. díl. 7. vyd. 

Praha: C. H. Beck, 2006, s. 419-420 
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5.4 Rozhodnutí ve věci a náklady řízení 

 

V rozhodnutí ve věci soud řádně označí jako navrhovatele, příp. žalobce, ve věci 

činné státní zastupitelství, přičemž již nepostačuje pouhá zmínka o účasti státního 

zastupitelství, jak tomu je v řízeních, do nichž státní zastupitelství vstoupilo. 

Dle ustanovení § 151 odst. 1 OSŘ rozhodne soud o povinnosti k náhradě nákladů 

řízení bez návrhu, tedy z úřední povinnosti v rozhodnutí, jímž se řízení u něho končí. V 

řízeních, která byla zahájena na návrh státního zastupitelství a ve kterých bylo státní 

zastupitelství úspěšné, nemá státní zastupitelství, jakožto složka státu, právo na náhradu 

nákladů řízení. Pokud byl naopak ve věci úspěšný žalovaný, soud mu za respektování 

zásad v ustanovení § 142 OSŘ přizná zcela nebo zčásti náhradu nákladů řízení, a to proti 

státu, tj. České republice.199 Uvedená úprava § 142 odst. 4 OSŘ se však vztahuje toliko 

na řízení zahájená na návrh státního zastupitelství dle zvláštních předpisů, např. § 21 a 29 

zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání.  

Právní teorie pak účinky § 142 odst. 4 OSŘ a nákladovou povinnost nevztahuje 

pouze dle zásady úspěchu, jak by se mohlo zdát z pohledu gramatického výkladu 

citovaného ustanovení, nýbrž i na situace, kdy žalovaný sice neměl úspěch ve věci, ale 

svým chováním nezavdal příčinu k podání návrhu na zahájení řízení200, a na situace 

nemeritorního skončení věci, tj. když žalobce vzal svůj návrh zpět.201 

Jedná-li se o řízení nesporná, převzal zákon o zvláštních řízeních soudních úpravu 

ustanovení § 146 odst. 1 písm. a) OSŘ ve znění účinném do 31. 12. 2013. Ustanovení § 

23 ZŘS tak uvádí, že bylo-li možné řízení zahájit i bez návrhu, nemá žádný z účastníků 

právo na náhradu nákladů řízení podle výsledku řízení, a každý účastník si proto své 

náklady nese sám. Ustanovení § 23 ZŘS tudíž představuje lex specialis ve vztahu 

k ustanovení § 142 a násl. OSŘ. Ustanovení § 143 OSŘ, které stanoví, že účastník, který 

neměl úspěch ve věci, má právo na náhradu nákladů řízení proti žalobci, jestliže svým 

                                                 
199 DRÁPAL, L., BUREŠ, J., a kol. Občanský soudní řád I. §1 až 200za. Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. 

Beck, 2009, s. 979 
200 viz § 143 OSŘ 
201 DAVID, L., IŠTVÁNEK, F., JAVŮRKOVÁ, N., a kol. Občanský soudní řád. Komentář. I. Díl. Praha: 

Wolters Kluwer, 2009, s. 497 
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chováním nezavdal příčinu k podání návrhu na zahájení řízení, nelze proto v řízeních, 

která lze zahájit i bez návrhu, aplikovat právě s ohledem na ustanovení § 23 ZŘS.202 

Hlavním smyslem druhé části ustanovení § 23 ZŘS, tj. že náhradu nákladů řízení 

lze přiznat pouze tehdy, odůvodňují-li to konkrétní okolnosti případu, je odstranění 

nepřiměřené tvrdosti, kterou by s sebou mohlo nést užití obecného pravidla o náhradě 

nákladů řízení. Soud může při rozhodování o náhradě nákladů řízení přihlédnout i k 

povaze předmětného řízení, což však nesmí být jediným důvodem pro odlišné rozhodnutí 

a musí k němu přistupovat ještě důvod jiný. Toliko vyrovnání rozdílu mezi majetkovými 

poměry jednotlivých procesních stran však takovým důvodem není.203 Odchýlení se od 

obecného pravidla je potřeba v rozhodnutí náležitě zdůvodnit.204 Hodlá-li se soud od 

obecného pravidla odchýlit, musí na to nejprve upozornit účastníka, v jehož neprospěch 

by takové rozhodnutí bylo, aby měl možnost k tomu předložit své stanovisko. Jinak by se 

jednalo o tzv. překvapivé rozhodnutí, které je v rozporu s právem na spravedlivý 

proces.205 Za konkrétní okolnost případu lze považovat i míru přispění účastníka pro to, 

aby dané řízení muselo proběhnout. Na rozdíl od sporných řízení, kde odpovědnost za 

zahájení řízení je objektivního charakteru, nelze v řízení, jež lze zahájit i bez návrhu, 

takový závěr jednoznačně učinit, jelikož takové řízení je vedeno zásadně ve veřejném 

zájmu a navrhovateli nelze klást k tíži, že podal návrh, o jehož úspěchu si nemohl být 

jist.206 

Výjimky z obecných pravidel pro rozhodování o právu (povinnosti) k náhradě 

nákladů řízení lze nalézt ve zvláštní části zákona o zvláštních řízeních soudních. Ten v 

řadě ustanovení zvláštní části mimo jiné i stanoví zvláštní režim náhrady nákladů řízení, 

např. v řízení o svéprávnosti (§ 43 ZŘS) nebo v řízení o přípustnosti převzetí nebo držení 

ve zdravotnickém ústavu tak náklady zpravidla platí stát (§ 74 ZŘS). Náklady výkonu 

rozhodnutí ve věcech péče o nezletilé děti hradí povinný (§ 506 ZŘS).207 

                                                 
202 SVOBODA, K. Rozhodování o nákladech ve zvláštních řízeních soudních. Právní rozhledy, č. 2/2014, 

s. 39 
203 srov. nález Ústavního soudu ze dne 5. 11. 2008 sp. zn. I. ÚS 2862/07 
204 srov. nález Ústavního soudu ze dne 17. 5. 2001 sp. zn. III. ÚS 727/2000 
205 srov. nález Ústavního soudu ze dne 6. 2. 2007 sp. zn. II. ÚS 828/06 
206 SVOBODA, K., TLÁŠKOVÁ, Š., VLÁČIL, D., a kol. Zákon o zvláštních řízeních soudních. 

Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2015, s. 51-52 
207 SVOBODA, K., TLÁŠKOVÁ, Š., VLÁČIL, D., a kol. Zákon o zvláštních řízeních soudních. 

Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2015, s. 45 
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Na závěr bych rád podotknul, že lze souhlasit s názorem, že pro rozhodování o 

nákladech řízení by bylo vhodnější, kdyby soudy rozhodovaly na základě jednoho 

procesního předpisu, kdy by bylo vhodně, aby pravidla náhrady nákladů byla v zákoně o 

zvláštních řízeních soudních upravena v celistvé podobě, a neopírala se subsidiárně o 

občanský soudní řád. Komplexní úprava by jednoznačně svědčila ve prospěch 

přehlednosti právní úpravy a zajištění právní jistoty, když v současné situaci účastník 

zkoumající otázku náhrady nákladů řízení je nucen zjišťovat, zdali ve zvláštní 

části zákona o zvláštních řízeních soudních neexistuje speciální ustanovení, to musí 

následně přezkoumat z pohledu obecných ustanovení citovaného zákona, a konečně 

vyhodnotit, zda nepřipadá v úvahu použití ustanovení občanského soudního řádu.208 

Úprava civilního procesu se tak rozmělňuje do vícero norem, kterým chybí jednotící 

prvek v podobě nového občanského soudního řádu.209 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
208 srov. SVOBODA, K. Rozhodování o nákladech ve zvláštních řízeních soudních. Právní rozhledy, č. 

2/2014, s. 43 
209 blíže SVOBODA, K. Nové instituty českého civilního procesu. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 

2012, s. 180 
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6. Oprávnění k opravným prostředkům 

 

 Čl. 1 odst. 1 Ústavy stanoví, že Česká republika je svrchovaný, jednotný a 

demokratický právní stát založený na úctě k právům a svobodám člověka a občana. 

Princip právního státu je mimo jiné naplňován tím, že soudní rozhodnutí musí být 

v souladu s právními předpisy a musí skýtat spravedlivou ochranu práv a právem 

chráněných zájmů účastníků řízení. Za účelem dosažení takto vytyčeného cíle, slouží ke 

změně či zrušení nesprávných a nespravedlivých rozhodnutí opravné prostředky. 

 Opravné prostředky rozlišujeme na řádné, které směřují proti rozhodnutím, která 

dosud nejsou pravomocná, a mimořádné, které se podávají již proti pravomocným 

rozhodnutím. Mezi opravné prostředky řádné řadíme odvolání a mezi opravné prostředky 

mimořádné pak dovolání, žalobu pro zmatečnost a žalobu na obnovu řízení.210 

 Za účelem efektivního hájení veřejného zájmu, by mělo státní zastupitelství vždy 

pečlivě zvažovat možnosti podání opravného prostředku, v případě nutnosti změny či 

zrušení rozhodnutí tyto aktivně podávat, nevyčkávat, zda budou ve věci aktivní jiní 

účastníci řízení, a následně aktivně vystupovat v řízení o opravném prostředku, zejména 

v rámci nařízeného ústního jednání. Aktivita však musí být zároveň účelná, a nikoli 

bezhlavá, státní zastupitelství by tak mělo být činné tehdy, má-li zato, že daný postup je 

skutečně smysluplný, a to s ohledem na povahu a účel toho konkrétního řízení. Státní 

zastupitelství by přitom mělo vycházet z detailní znalosti proběhlého řízení a spisového 

materiálu. Je tudíž potřeba odmítnout praxi, kdy by se činnost státního zastupitelství a 

priori omezila na formální účast v řízení a na toliko pasivní vyjadřování k opravným 

prostředkům podaných ostatními účastníky. 

Ovšem jako červená nit, která se táhne netrestní působností státního zastupitelství, 

se i v případě opravných prostředků rozlišuje situace, kdy do řízení státní zastupitelství 

vstoupilo, a kdy řízení bylo zahájeno na jeho návrh. 

 

 

                                                 
210 BUREŠ, J., DRÁPAL, L., KRČMÁŘ, Z., a kol. Občanský soudní řád. Komentář. I. díl. 7. vyd. Praha: 

C. H. Beck, 2006, s. 1044 
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6.1 Opravné prostředky v řízení, do něhož státní zastupitelství vstoupilo 

 

 V řízeních, do nichž státní zastupitelství vstoupilo, má postavení toliko zvláštního 

procesního subjektu a je oprávněno k procesním úkonům, které může vykonat účastník 

řízení, nikoli však k úkonům, k nimž je oprávněn účastník právního poměru, tj. subjekt 

hmotného práva.211 

 Obsahem této části bude pojednání o opravných prostředcích, k nimž je státní 

zastupitelství oprávněno v rámci své vstupové činnosti. Hned na úvod je však vhodné 

zmínit ty opravné prostředky, k jejichž podání státní zastupitelství při vstupu do řízení 

oprávněno není, tj. dovolání a žaloba na obnovu řízení. 

 Jak již bylo v části 4.4 naznačeno státní zastupitelství svoji účast v řízení, do něhož 

vstoupilo, ukončí prohlášením o výstupu z řízení, potažmo je jeho účast ze zákona 

nejpozději ukončena pravomocným skončením daného řízení. Pozbylo-li ovšem procesní 

postavení, nemůže mít již ani procesní oprávnění s ním spojená. Z tohoto závěru vyplývá, 

že státní zastupitelství, jehož účast v řízení skončila, již logicky není nabyto procesním 

oprávněním k podání mimořádného opravného prostředku v podobě dovolání dle § 236 a 

násl. OSŘ. To je dáno povahou jeho postavení jako procesního, a nikoli jako 

hmotněprávního subjektu. 

Pouhý odkaz na ustanovení § 35 odst. 2 OSŘ, že státní zastupitelství je oprávněno 

ke všem úkonům, které může vykonat účastník řízení, a že tedy je nutně účastno i řízení 

dovolacího, pak na daném závěru nic změnit nemůže, jelikož řízení o dovolání je řízením 

samostatným.212 Podpůrně lze použít argument e silentio legis, neboť občanský soudní 

řád výslovně nepřiznává procesní legitimaci k podání dovolání státnímu zastupitelství, 

jak to naopak činí v případě odvolání a žaloby pro zmatečnost, viz níže. 

Obdobný závěr lze vztáhnout i k žalobě na obnovu řízení dle § 228 a násl. OSŘ, 

kde výslovná legitimace pro vstoupivší státní zastupitelství k podání tohoto opravného 

prostředku chybí. 

 

                                                 
211 WINTEROVÁ, A., MACKOVÁ, A., a kol. Civilní právo procesní. Část první - Řízení nalézací. 7. 

vyd. Praha: Linde, 2014, s. 360 
212 blíže KOCOUREK, J., ZÁRUBA, J. Zákon o soudech a soudcích, Zákon o státním zastupitelství. 

Komentář. 2. vyd. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2004, s. 440 



86 

 

6.1.1 Odvolání 

 

Odvolání jako jediný řádný opravný prostředek je založeno na zásadě apelační, 

přičemž rozlišujeme apelaci úplnou, která připouští uvádění nových skutečností a důkazů, 

a neúplnou, která zpravidla nové skutečnosti a důkazy nepřipouští.213 Odvolací řízení se 

řídí obecnými ustanoveními občanského soudního řádu, tj. § 201 až 227 OSŘ. 

Pro nesporná řízení v rámci zákona o zvláštních řízeních soudních však platí 

některá speciální ustanovení. Především se zde uplatní princip plné apelace, ustanovení § 

28 odst. 1 ZŘS totiž uvádí, že v odvolacím řízení mohou být uváděny nové skutečnosti a 

důkazy, které nebyly uplatněny před soudem prvního stupně. Odvolací soud k novým 

skutečnostem a důkazům přihlédne, i kdyby nebyly uplatněny. Další odchylka spočívá 

v tom, že v řízeních zahajovaných i bez návrhu jsou prolomeny limity odvolacího návrhu, 

neboť odvolací soud není vázán mezemi, v rámci kterých se odvolatel přezkumu 

rozhodnutí domáhá. Konečně v odvolání ani nemusí být uveden odvolací důvod, a přesto 

bude rozhodnutí přezkoumáno.214 

V rámci odvolacího řízení se projevuje dvojinstančnost občanského soudního 

řízení, která však nutně nemusí být dvoustupňová. Princip spravedlivého procesu bude 

zachován i tehdy, když je řízení provedeno před soudem v jediném stupni.215 

Odvoláním lze dle § 201 OSŘ napadnout rozhodnutí okresního soudu nebo 

rozhodnutí krajského soudu vydané v řízení v prvním stupni, pokud to zákon nevylučuje. 

Odvolání není přípustné v případech vypočtených v ustanovení § 202 OŠR, na něž pro 

účely této práce toliko odkazuji. Ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 OSŘ může státní 

zastupitelství podat odvolání jen ve věcech, do nichž může podle zákona vstoupit nebo v 

nichž může podat návrh na zahájení řízení, a jen tehdy, jestliže do řízení vstoupilo dříve, 

než uplynula odvolací lhůta všem účastníkům řízení. 

Nevystoupilo-li státní zastupitelství z řízení, trvá jeho účast i v odvolacím řízení, 

a to i pokud samo proti rozhodnutí odvolání nepodalo, ale rozhodnutí bylo napadeno 

odvoláním jiného účastníka. V takovém případě státní zastupitelství vypracuje své 

                                                 
213 blíže BUREŠ, J., DRÁPAL, L., KRČMÁŘ, Z., a kol. Občanský soudní řád. Komentář. I. díl. 7. vyd. 

Praha: C. H. Beck, 2006, s. 1044 
214WINTEROVÁ, A., MACKOVÁ, A., a kol. Civilní právo procesní. Část první - Řízení nalézací. 7. vyd. 

Praha: Linde, 2014, s. 363 
215 blíže BUREŠ, J., DRÁPAL, L., KRČMÁŘ, Z., a kol. Občanský soudní řád. Komentář. I. díl. 7. vyd. 

Praha: C. H. Beck, 2006, s. 1045 
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vyjádření k odvolání a navrhne, jak by měl odvolací soud o odvolání účastníka 

rozhodnout. V následném odvolacím řízení však již bude nadále činné státní 

zastupitelství, které působí u daného odvolacího soudu. Pokud státní zastupitelství 

vstupuje do řízení až ve fázi odvolání, samozřejmě za podmínky, že ve věci je dán veřejný 

zájem, pak vstup činí opět již státní zastupitelství činné u příslušného odvolacího soudu 

a jeho účast trvá do pravomocného skončení věci. 

Podání odvolání státním zastupitelstvím je možné ve dvou případech. První 

situace je jednoduchá, kdy státní zastupitelství do řízení vstoupí ještě před vydáním 

prvostupňového rozhodnutí. Tehdy je soud povinen písemné vyhotovení rozhodnutí 

doručit i státnímu zastupitelství, kterému následně dle § 204 odst. 1 OSŘ obdobně jako 

ostatním účastníkům běží patnáctidenní lhůta k případnému podání odvolání. V praxi není 

ani vyloučena možnost se práva odvolání vzdát, ztotožnilo-li se státní zastupitelstvím 

s rozhodnutím soudu. 

Druhá situace je složitější, kdy státní zastupitelství do řízení vstupuje až ve fázi 

po vydání rozhodnutí a účastníkům plyne lhůta k odvolání. V takovém případě může 

státní zastupitelství podat odvolání zpravidla současně se vstupem do řízení, neuplynula-

li ještě odvolací lhůta tomu z účastníků, kterému bylo prvostupňové rozhodnutí soudu 

doručeno nejpozději.216 V praxi není vyloučeno ani pojetí vstupového prohlášení do 

samotného textu odvolání. 

V právní teorii se objevují názory, že v případě vstupu státního zastupitelství do 

řízení v době po vydání prvostupňového rozhodnutí, počíná státnímu zastupitelství běžet 

zvlášť odvolací lhůta patnácti dní po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, která je 

nutná pro efektivní hájení veřejného zájmu. Dovolím si s uvedeným názorem nesouhlasit 

z následujících důvodů. Předně jazykovým výkladem ustanovení § 203 odst. 2 OSŘ 

dospějeme k závěru, že státní zastupitelství je oprávněno podat odvolání jen tehdy, 

jestliže do řízení vstoupilo dříve, než uplynula odvolací lhůta všem účastníkům řízení. 

Pak ale je potřeba oprávnění státního zastupitelství ke všem úkonům, ke kterým jsou 

oprávnění účastníci, vztahovat i k době, ve které státní zastupitelství do řízení vstupuje. 

To znamená, že státní zastupitelství je oprávněno toliko k úkonům, které je možné učinit 

v době vstupu do řízení, a již ne k úkonům, které by bylo možné učinit v řízení v době 

                                                 
216 ZÁRUBA J. Nová právní úprava účasti státního zastupitelství v civilním procesu. Státní zastupitelství, 

č. 6/2014. s. 12 
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předcházející vstupu státního zastupitelství do řízení. Státní zastupitelství tak již nemůže 

navrhovat opakování průběhu řízení z doby před jeho vstupem, aby se k němu mohlo 

dodatečně vyjádřit.217 Uvedené musíme aplikovat i na povinnost soudu doručovat 

rozhodnutí vydaná v předmětném řízení i státnímu zastupitelství. Tato povinnost se 

logicky neuplatní zpětně i na období před vstupem státního zastupitelství do řízení, a soud 

tak není povinen doručovat státnímu zastupitelství rozhodnutí učiněná v té době. Proto se 

již v dané situaci neuplatní úprava ustanovení § 204 odst. 1 OSŘ, státnímu zastupitelství 

neběží samostatná odvolací lhůta a odvolání je potřeba podat současně se vstupem do 

řízení.218 

Podané odvolání musí mít samozřejmě náležitosti ve smyslu § 205 OSŘ, tedy 

kromě obecných náležitostí i proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu jej 

napadá a odvolací důvod a odvolací návrh. Státní zastupitelství, které vystupuje 

v odvolacím řízení, může samozřejmě v krajním případě vzít i odvolání zpět, pokud zjistí, 

že není důvodné, nebo že ve věci již není dán veřejný zájem apod. Rozhodnutí soudu o 

podaném odvolání se doručuje i státnímu zastupitelství, přičemž rozhodnutí musí 

obsahovat údaj o účasti státního zastupitelství v řízení. 

Závěrem bych se vrátil k formulaci ustanovení § 203 odst. 2 OSŘ, že: „Státní 

zastupitelství může podat odvolání jen ve věcech, do nichž může podle zákona vstoupit 

nebo v nichž může podat návrh na zahájení řízení, a jen tehdy, jestliže do řízení vstoupilo 

dříve, než uplynula odvolací lhůta všem účastníkům řízení.“, která, jak jsem již avizoval 

v části 3.1.1, není zcela přiléhavá. Jazykovým výkladem ustanovení lze totiž učinit závěr, 

že i v případě návrhových věcí k podání odvolání je nutné učinit vstup, což by byl však 

zřejmý nesmysl, neboť v řízení zahájeném na návrh státního zastupitelství má státní 

zastupitelství postavení účastníka a z logiky věci nemůže do totožného řízení vstoupit 

ještě z pozice zvláštního procesního subjektu. Dalším možným výkladem je, že 

předmětné ustanovení rozšiřuje množinu věcí, do nichž může státní zastupitelství vstoupit 

s podáním odvolání, to však rovněž není pravda, když věci zahajované na návrh ve smyslu 

§ 8 ZŘS jsou podmnožinou věcí, do nichž může státní zastupitelství dle citovaného 

ustanovení vstoupit. Konečně ustanovení § 203 odst. 2 OSŘ výslovně legitimuje státní 

                                                 
217 KOCOUREK, J., ZÁRUBA, J. Zákon o soudech a soudcích, Zákon o státním zastupitelství. Komentář. 

2. vyd. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2004, s. 439-440 
218 blíže SVOBODA, K., SMOLÍK, P., LEVÝ, J., a kol. Občanský soudní řád. Komentář. 1. vyd. Praha: 

C. H. Beck, 2013, s. 621 
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zastupitelství k podání odvolání ve věcech, které byly zahájeny na návrh, resp. žalobou 

státního zastupitelství. Tehdy má ale přeci státní zastupitelství postavení navrhovatele, 

resp. žalobce, a ze své pozice jako účastníka řízení je oprávněno k podání řádného 

opravného prostředku proti rozhodnutí soudu bez dalšího a nepotřebuje zvláštní procesní 

legitimaci. Můžeme tedy uzavřít, že předmětné ustanovení § 203 odst. 2 OSŘ je do značné 

míry nesrozumitelné a částečně rovněž nadbytečné.219 Současnou formulaci ustanovení § 

203 odst. 2 OSŘ by tudíž bylo možné nahradit jednodušší a dle mého názoru přesnější 

variantou: „Státní zastupitelství ve věcech, do nichž může podle zákona vstoupit, může 

podat odvolání jen tehdy, jestliže do řízení vstoupilo dříve, než uplynula odvolací lhůta 

všem účastníkům řízení, a řízení nebylo zahájeno na jeho návrh.“ 

6.1.2 Žaloba pro zmatečnost 

 

 Jedním z mimořádných opravných prostředků je i žaloba pro zmatečnost, která 

vede k případnému zrušení pravomocných rozhodnutí soudu, která jsou stižena takovou 

vadou, že znamenají porušení základních procesních principů, nebo jim obdobně vadné 

řízení předcházelo. Jako právní institut žaloba pro zmatečnost slouží k nápravě závažných 

procesněprávních pochybení, a nelze se tak její pomocí domáhat nápravy v rámci 

skutkových zjištění nebo právního posouzení věci. 

Předmětem žaloby jsou rozhodnutí, kterými bylo řízení skončeno a která jsou 

pravomocná. Žalobu lze přitom podat i proti pravomocným rozhodnutím odvolacího 

soudu, a to buď samostatně, nebo zároveň i proti rozhodnutí soudu prvního stupně. 

Přípustnosti žaloby rovněž nebrání, pokud účastník řízení nevyužil oprávnění podat 

odvolání proti prvostupňovému rozhodnutí soudu.220 Žalobu pro zmatečnost lze však 

podat jen proti rozhodnutím uvedeným v § 229 OSŘ a jen z důvodů tam uvedených, 

přičemž uvedený výčet je uzavřený.221 Nepřípustnost žaloby je dána v případech 

vypočtených v ustanovení § 230 odst. 1 a odst. 3 OSŘ. 

                                                 
219 srov. ZÁRUBA J. Nová právní úprava účasti státního zastupitelství v civilním procesu. Státní 

zastupitelství, č. 6/2014. s. 9-13 
220 blíže BUREŠ, J., DRÁPAL, L., KRČMÁŘ, Z., a kol. Občanský soudní řád. Komentář. I. díl. 7. vyd. 

Praha: C. H. Beck, 2006, s. 1198-1199 
221 Důvodem je, že bylo rozhodnuto ve věci, která nenáleží do pravomoci soudů, že ten, kdo v řízení 

vystupoval jako účastník, neměl způsobilost být účastníkem řízení, že účastník řízení neměl procesní 

způsobilost nebo nemohl před soudem vystupovat a nebyl řádně zastoupen, že nebyl podán návrh na 

zahájení řízení, ačkoliv podle zákona ho bylo třeba, že rozhodoval vyloučený soudce nebo přísedící, že 

soud byl nesprávně obsazen, ledaže místo samosoudce rozhodoval senát, že bylo rozhodnuto v neprospěch 
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 Legitimace k podání mimořádného opravného prostředku náleží státnímu 

zastupitelství jen tehdy, je-li mu zákonem zvlášť svěřena, jelikož mimořádný opravný 

prostředek je uplatňován až po právní moci rozhodnutí, kam procesní oprávnění 

vstoupivšího státního zastupitelství již nedosáhnou. Žalobní legitimaci státnímu 

zastupitelství tak přiznává ustanovení § 231 odst. 2 OSŘ v následujícím znění: „Státní 

zastupitelství může podat z důvodů uvedených v § 229 žalobu pro zmatečnost jen ve 

věcech, do nichž může podle zákona vstoupit nebo v nichž může podat návrh na zahájení 

řízení. Nevstoupilo-li státní zastupitelství do řízení, v němž bylo vydáno napadené 

rozhodnutí, může žalobu podat, dokud běží lhůta některému z účastníků, jestliže současně 

vstoupí do řízení.“ Znění citovaného usnesení do značné míry koresponduje se stylem 

právní úpravy ustanovení § 203 odst. 2 OSŘ, přičemž je v nich patrna vzájemná inspirace. 

I zde však, ostatně jak byl naznačeno v předchozím oddílu, je právní úprava formulována 

poněkud problematicky. První věta citovaného ustanovení zdánlivě rozšiřuje okruh věcí, 

v nichž může státní zastupitelství podat žalobu pro zmatečnost, ačkoli v řízeních 

zahájených na návrh státního zastupitelství je jeho legitimace k podání tohoto 

mimořádného opravného prostředku dána již z podstaty účastenství na řízení jako 

navrhovatele za podmínek dle § 229 OSŘ. V praxi státní zastupitelství v řízení zahájeném 

na jeho návrh samozřejmě do řízení znovu, jen aby mohlo podat žalobu pro zmatečnost, 

jako vedlejší účastník nevstupuje a v praxi taková nelogická situace nevzniká, nicméně 

doslovný jazykový výklad citovaného ustanovení uvedenou interpretaci nevylučuje. 

Obdobně jako u odvolání lze navrhnout úpravu znění ustanovení § 231 odst. 2 OSŘ 

například následovně: „Státní zastupitelství ve věcech, do nichž podle zákona vstoupilo, 

může podat z důvodů uvedených v § 229 žalobu pro zmatečnost. Nevstoupilo-li státní 

zastupitelství do řízení, v němž bylo vydáno napadené rozhodnutí, může žalobu podat, 

dokud běží lhůta některému z účastníků, jestliže současně vstoupí do řízení.“ Ustanovení 

by tak již nestanovovalo procesní legitimaci i pro případy zahájení řízení na návrh 

státního zastupitelství, což by bylo, jak výše naznačeno, nadbytečné. 

                                                 
účastníka v důsledku trestného činu soudce nebo přísedícího, že účastníku řízení byl ustanoven opatrovník 

z důvodu neznámého pobytu nebo proto, že se mu nepodařilo doručit na známou adresu v cizině, ačkoliv k 

takovému opatření nebyly splněny předpoklady, že v téže věci bylo již dříve zahájeno řízení nebo dříve 

pravomocně rozhodnuto, že odvolacím soudem byl pravomocně zamítnut návrh na nařízení výkonu 

rozhodnutí nebo pravomocně zastaven výkon rozhodnutí z důvodu, že uložené povinnosti nelze vykonat, 

že účastníku byla v průběhu řízení nesprávným postupem soudu odňata možnost jednat před soudem, a že 

odvolacím soudem bylo odmítnuto odvolání, zastaveno odvolací řízení, potvrzeno nebo změněno usnesení 

soudu prvního stupně o odmítnutí odvolání nebo dovolání pro opožděnost. 
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Žaloba dle § 232 OSŘ musí obsahovat vedle obecných náležitostí označení 

rozhodnutí, proti němuž směřuje, rozsah, ve kterém jej napadá, důvod žaloby, doložení 

včasnosti podání žaloby, označení důkazů a označení, čeho se žalobce domáhá. Čl. 7 

pokynu obecné povahy č. 9/2008, o netrestní působnosti, nadto stanoví, že státní 

zastupitelství v žalobě pro zmatečnost uvede údaj o předchozím vstupu do řízení a 

nevstoupilo-li do řízení, pak zde uvede prohlášení o vstupu do řízení zahájeného na 

základě této žaloby. 

 Lhůta pro podání žaloby pro zmatečnost činí dle § 234 odst. 1 OSŘ tři měsíce od 

doby doručení napadeného rozhodnutí. Současně zákon stanoví odchylky pro jednotlivé 

žalobní důvody dle § 229 odst. 1 písm. c), e), g), h) a odst. 2 písm. c) OSŘ. 

 Podle ustanovení § 235a odst. 1 OSŘ je k projednání žaloby pro zmatečnost 

příslušný soud, který o věci rozhodoval v prvním stupni. To platí s výjimkou žalob dle 

ustanovení § 229 odst. 3 a 4 OSŘ, k jejichž projednání je příslušný naopak soud, jehož 

rozhodnutí bylo napadeno, což ale neplatí ve věcech, v nichž je k řízení v prvním stupni 

příslušný krajský soud. Od příslušnosti soudu je odvozována příslušnost státního 

zastupitelství příslušného k podání žaloby pro zmatečnost. Příslušné k jejímu podání tak 

bude státní zastupitelství, které působí u soudu příslušného dle § 235a odst. 1 OSŘ. Státní 

zastupitelství se k podání žaloby pro zmatečnost uchýlí v těch případech, které svojí 

intenzitou veřejného zájmu daný postup vyžadují, zejména tehdy jsou-li vady rozhodnutí 

či řízení, které mu předcházelo, takového rázu, že je bezpodmínečně nutné zajistit jejich 

nápravu. 

 Soud na základě žaloby pro zmatečnost dle § 235e odst. 2 OSŘ usnesením žalobu 

zamítne nebo napadené rozhodnutí zruší, případně rozhodne též o zastavení řízení či o 

postoupení věci. Soud může zrušit i rozhodnutí soudu prvního stupně, vztahuje-li se daný 

důvod i na něj, i když nebylo žalobou napadeno. Bylo-li napadené rozhodnutí zrušeno, 

soud, jakmile usnesení nabude právní moci, bez dalšího návrhu věc opětovně projedná a 

rozhodne. Jelikož původní a nové řízení tvoří jeden celek, je soud při opětovném 

rozhodnutí nucen přihlédnout ke skutečnostem, které vyšly najevo při projednávání 

žaloby pro zmatečnost.222 Účast státního zastupitelství v řízení tak zůstává zachována i 

v novém řízení, pokud samozřejmě státní zastupitelství z řízení posléze nevystoupilo. 

                                                 
222 blíže BUREŠ, J., DRÁPAL, L., KRČMÁŘ, Z., a kol. Občanský soudní řád. Komentář. I. díl. 7. vyd. 

Praha: C. H. Beck, 2006, s. 1232 
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6.2 Opravné prostředky v řízení zahájeném na návrh státního zastupitelství 

 

 V případě zahájení řízení na návrh státního zastupitelství je jeho procesní 

postavení veskrze jiné než v případě pouhého vstupu do řízení. Zahájením řízení na jeho 

návrh se státní zastupitelství stává účastníkem řízení se všemi právy a povinnostmi s tím 

spojenými. To se odráží i v možnosti podání opravných prostředků, zejména pak těch 

mimořádných, která je oproti vstupu do řízení značně rozšířena a zahrnuje i možnost 

podání dovolání a žaloby na obnovu řízení. 

6.2.1 Odvolání 

 

 Nejprve však se ještě jednou vrátíme k řádnému opravnému prostředku, tj. 

k odvolání. Státní zastupitelství stejně jako ostatní účastníci řízení podává odvolání dle 

ustanovení § 201 OSŘ, a nikoli již dle ustanovení § 203 odst. 2 OSŘ, které poněkud 

nadbytečně přiznává legitimaci k podání odvolání státnímu zastupitelství. 

 K podání odvolání se státní zastupitelství zásadně uchýlí v těch situacích, kdy 

rozhodnutí soudu je v rozporu se zákonem, a potažmo i s veřejným zájmem, zejména 

když nebyl náležitě a důsledně zjištěn skutkový stav věci či pokud byly opomenuty 

důkazní návrhy státního zastupitelství. K podání odvolání je příslušné státní 

zastupitelství, které podalo návrh na zahájení řízení. Odvolání se dle § 204 odst. 1 OSŘ 

podává do patnácti dnů od doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, a to u soudu, proti 

jehož rozhodnutí směřuje. Příslušné k zastupování veřejného zájmu v odvolacím řízení je 

pak státní zastupitelství, které působí u odvolacího soudu a které s odvoláním i s návrhem 

disponuje, tj. zpravidla státní zastupitelství nadřízené tomu, které odvolání podávalo.223 

Státní zastupitelství dříve činné nadřízenému státnímu zastupitelství za účelem účasti u 

jednání zašle odvolací pomůcky, tj. odvolání, protokoly o jednání, návrh na zahájení 

řízení, přípravu na jednání a další podstatné listiny. V případech skutkově nebo právně 

složitých není vyloučeno, aby v odvolacím řízení působil za státní zastupitelství státní 

zástupce, který byl již předtím činný v prvostupňovém řízení. Nicméně v praxi k tomu 

často nedochází a takovou situaci by bylo potřeba formálně řešit např. dočasným 

přidělením státního zástupce právě k nadřízenému státnímu zastupitelství. 

                                                 
223 čl. 1a odst. 1 pokynu obecné povahy č. 9/2008, o netrestní působnosti 
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Státní zastupitelství, pokud s rozhodnutím soudu souhlasí a akceptuje ho, se může 

dle ustanovení § 207 odst. 1 OSŘ po vyhlášení rozhodnutí odvolání vzdát. Spis o účasti 

v občanskoprávním řízení by pak měl obsahovat stanovisko státního zastupitelství 

ohledně důvodů, pro které se odvolání vzdalo.224 V ojedinělých případech může dojít i 

k situaci, kdy bude podané odvolání ve smyslu ustanovení § 207 odst. 2 OSŘ vzato 

státním zastupitelstvím zpět, poté však již nemůže být opětovně podáno, a bylo-li to 

jediné odvolání podané ve věci, odvolací soud řízení zastaví a právní moc napadeného 

rozhodnutí nastane, jako kdyby k podání odvolání nedošlo.225 Státní zastupitelství 

v pozici účastníka řízení a navrhovatele může disponovat s řízením i v tom smyslu, že 

návrh na zahájení řízení vezme zpět, a to i v odvolacím řízení. Uvedený postup bude 

ojedinělý a užije se zejména v případech podstatné změny okolností případu. Odvolací 

soud nato rozhodnutí soudu prvního stupně zruší a řízení zastaví dle § 222a odst. 1 OSŘ. 

 Představíme-li si situaci, kdy státní zastupitelství odvolání proti rozhodnutí 

nepodalo, eventuálně se odvolání i vzdalo a s prvostupňovým rozhodnutím se ztotožnilo, 

avšak odvolání podal jiný účastník řízení, potom opět postoupí odvolací pomůcky 

státnímu zastupitelství, které bude činné u odvolacího řízení, a to i spolu se svým 

vyjádřením k podanému odvolání jiného účastníka. 

 Dle ustanovení § 214 odst. 1 OSŘ nařídí předseda senátu odvolacího soudu 

jednání k projednání odvolání. Předvolání musí být účastníkům, tedy i státnímu 

zastupitelství dle § 215 odst. 1 OSŘ doručeno tak, aby měli dostatek času k přípravě, tj. 

nejméně deset dnů před dnem konání jednání. Za podmínek ustanovení § 214 odst. 2, 

eventuálně i odst. 3 OSŘ není jednání třeba nařizovat.226 Tehdy státní zastupitelství 

působící u odvolacího soudu zváží dle povahy projednávané věci nutnost sdělit 

odvolacímu soudu své stanovisko k podanému odvolání, případně i se současným 

souhlasným prohlášením o rozhodnutí věci bez nařízení jednání. 

 Odvolací soud následně o odvolání rozhodne podle ustanovení § 218 a násl. OSŘ, 

tj. odvolání odmítne, rozhodnutí soudu prvního stupně potvrdí, nebo jej zruší z důvodů 

dle § 219a OSŘ, eventuálně jej změní dle § 220 OSŘ. Zruší-li odvolací soud rozhodnutí, 

                                                 
224 blíže BUREŠ, J., DRÁPAL, L., KRČMÁŘ, Z., a kol. Občanský soudní řád. Komentář. I. díl. 7. vyd. 

Praha: C. H. Beck, 2006, s. 1095-1096 
225 viz § 222 odst. 1 OSŘ 
226 blíže BUREŠ, J., DRÁPAL, L., KRČMÁŘ, Z., a kol. Občanský soudní řád. Komentář. I. díl. 7. vyd. 

Praha: C. H. Beck, 2006, s. 1143-1146 
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postupuje dále dle § 221 OSŘ, přičemž pokud vrátí věc soudu prvního stupně k dalšímu 

řízení, vystupuje u tohoto soudu opět státní zastupitelství činné při soudu prvního stupně. 

 Co se týče řízení dle ZŘS, uplatní se zde zvláštní úprava obsažená v ustanovení § 

28 ZŘS, které stanoví, že v odvolacím řízení lze uvádět nové skutečnosti a důkazy, které 

před soudem prvního stupně uplatněny nebyly. Soud k nim přihlédne i tehdy, ačkoli 

nebyly uplatněny. Současně odvolací soud není vázán rozsahem přezkumu, kterého se 

odvolatel domáhá, a odvolání je přezkoumatelné dokonce, neobsahuje-li odvolací důvod, 

tedy pokud se jedná o tzv. blanketní odvolání.227 Další odchylky od obecné úpravy OSŘ 

mohou být stanoveny v rámci ustanovení ohledně jednotlivých typů zvláštních řízeních, 

a je proto potřeba vzájemně porovnávat úpravu OSŘ, úpravu obecné části ZŘS a úpravu 

zvláštní části ZŘS. 

6.2.2 Dovolání 

  

Na rozdíl od řízení, do něhož státní zastupitelství vstoupilo, je v řízení zahájeném 

na návrh státního zastupitelství toto oprávněno podat mimořádný opravný prostředek 

v podobě dovolání, které míří proti pravomocným rozhodnutím odvolacího soudu tam, 

kde to zákon připouští. 

Dovolání je dle § 237 OSŘ, za současného stanovení výjimek v § 238 OSŘ, 

přípustné proti rozhodnutí odvolacího soudu, kterým se odvolací řízení končí za 

podmínky, že napadeným rozhodnutím byla řešena otázka hmotného nebo procesního 

práva, přičemž se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího 

soudu, nebo otázka, která dosud nebyla u dovolacího soudu řešena, je dovolacím soudem 

rozhodována odlišně nebo má-li být právní otázka posouzena jinak, než jak ji vyřešil 

dovolací soud. 

Podání dovolání je pro státní zastupitelství, stejně jako pro ostatní účastníky, 

omezeno lhůtou dvou měsíců od data doručení rozhodnutí odvolacího soudu. Podání se 

podává dle § 240 odst. 1 OSŘ u soudu, který rozhodoval v prvním stupni. Podmínka ve 

smyslu ustanovení § 241 odst. 1 a odst. 3 OSŘ, že dovolatel musí být zastoupen 

advokátem a že dovolání musí být advokátem sepsáno, v případě státního zastupitelství 

dle § 241 odst. 2 písm. a) OSŘ neplatí, neboť každý státní zástupce jednající za státní 

                                                 
227 blíže SVOBODA, K., TLÁŠKOVÁ, Š., VLÁČIL, D., a kol. Zákon o zvláštních řízeních soudních. 

Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2015, s. 64-67 
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zastupitelství je fyzickou osobou, která má právnické vzdělání, jelikož se jedná o 

prerekvizitu pro samotný výkon funkce státního zástupce.228 

Důvodem pro dovolání může být pouze nesprávné právní posouzení věci 

odvolacím soudem, přičemž dovolání samo o sobě musí nutně obsahovat nejen obecné 

náležitosti podání, nýbrž i uvedení, proti kterému rozhodnutí a v jakém rozsahu směřuje, 

vymezení konkrétního důvodu dovolání, odůvodnění přípustnosti dovolání a konečně i 

dovolací návrh. 

Čl. 1a odst. 1 pokynu obecné povahy č. 9/2008, o netrestní působnosti, stanoví, že 

pro dovolání platí obdobně to, co platí pro odvolání. Příslušným státním zastupitelstvím 

k podání dovolání tedy bude státní zastupitelství, které podávalo původní návrh na 

zahájení řízení. Dovolání proti rozhodnutím krajských nebo vrchních soudů jako soudů 

odvolacích má tzv. centrální devolutivní účinek, a k jeho projednání je tak dle ustanovení 

§ 10a OSŘ příslušný Nejvyšší soud. Z uvedeného vyplývá, že řízení o dovolání se 

obligatorně účastní státní zástupce Nejvyššího státního zastupitelství. 

Dovolací soud o dovolání rozhoduje zpravidla bez jednání. Jen pokud to považuje 

za potřebné, nařídí k projednání dovolání jednání. Nepřípustné nebo vadné dovolání, 

jehož vady nebyly odstraněny a pro které nelze v řízení pokračovat, dovolací soud 

odmítne dle § 243c odst. 1 OSŘ. Jinak dovolání dle § 243d písm. a) OSŘ zamítne, jestliže 

rozhodnutí odvolacího soudu bylo správné, nebo dle § 243d písm. b) OSŘ rozhodnutí 

odvolacího soudu změní, pokud rozhodnutí nebylo správné a na základě dosavadního 

řízení je možné ve věci rozhodnout. Nejsou-li splněny podmínky ani pro jedno z výše 

uvedených rozhodnutí, pak dovolací soud dle ustanovení § 243e odst. 1 OSŘ rozhodnutí 

odvolacího soudu zruší a věc vrátí k dalšímu řízení, přičemž může zrušit nejen rozhodnutí 

soudu odvolacího, ale i soudu prvního stupně. V případech, kdy dovolací soud zamítá 

dovolání nebo mění či ruší rozsudek odvolacího soudu, rozhoduje rozsudkem, jinak 

rozhoduje usnesením.229 

V závislosti na tom, zda dovolací soud zruší rozhodnutí odvolacího soudu nebo i 

soudu prvního stupně, bude v následném řízení vystupovat příslušné státní zastupitelství 

činné u toho či onoho soudu. 

                                                 
228 viz § 17 odst. 1 StZast 
229 viz § 243f odst. 4 OSŘ 
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Pokud jde o řízení dle ZŘS je podání dovolání speciálním ustanovením omezeno 

v tom smyslu, že není přípustné v řízení ve věcech rodinněprávních, tj. v řízeních dle 

hlavy páté zvláštní části ZŘS, vyjma řízení o omezení nebo zbavení rodičovské 

odpovědnosti, pozastavení či omezení jejího výkonu, o určení nebo popření rodičovství 

a o nezrušitelném osvojení. Dovolací soud v řízeních dle ZŘS pak není vázán rozsahem 

dovolacích návrhů v řízeních, která lze zahájit bez návrhu.230 

6.2.3 Žaloba pro zmatečnost 

 

Obdobně jako u odvolání nepotřebuje státní zastupitelství v pozici účastníka řízení 

k podání žaloby pro zmatečnost zvlášť přiznané oprávnění v ustanovení § 231 odst. 2 

OSŘ, ale žalobu za splnění předpokladů podává dle obecného ustanovení § 229 OSŘ. 

Lhůta tří měsíců státnímu zastupitelství k podání žaloby pro zmatečnost rovněž plyne dle 

obecného ustanovení § 234 odst. 1 OSŘ, eventuálně podle ustanovení § 234 odst. 2 až 5 

OSŘ v podobě lhůty subjektivní, a není vázána na plynutí lhůty ostatním účastníkům 

řízení. 

Ustanovení § 29 ZŘS pak stanoví výjimku, že při zrušení napadeného rozhodnutí 

na základě žaloby pro zmatečnost není soud, jestliže bylo možné řízení zahájit i bez 

návrhu, vázán limity účastníkova návrhu. 

V dalším, zejména pak ve věci příslušnosti státního zastupitelství, si dovolím 

odkázat přiměřeně na závěry v části 6.1.2. 

6.2.4 Žaloba na obnovu řízení 

 

Posledním mimořádným opravným prostředkem, o kterém nebylo ještě v rámci 

této práce pojednáno, je žaloba na obnovu řízení ve smyslu ustanovení § 228 a násl. OSŘ. 

Žalobu je státní zastupitelství v pozici účastníka řízení oprávněno podat dle § 228 odst. 1 

nebo odst. 2 OSŘ za účelem dosáhnutí nápravy ve věci, v níž nebyl skutkový stav v zjištěn 

úplně či správně. Podání žaloby na obnovu řízení bude tudíž přicházet v úvahu, pokud 

dodatečně vyvstanou najevo skutečnosti, rozhodnutí nebo důkazy, v důsledku nichž 

nemůže původní rozhodnutí z hlediska správnosti a úplnosti skutkových zjištění obstát. 

Žalobou na obnovu řízení se naopak nelze za žádných okolností domáhat nápravy 

                                                 
230 viz § 30 ZŘS 
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nesprávného právního posouzení nebo procesněprávních vad, k čemuž slouží jiné 

opravné prostředky. Žalobou rovněž není možné napadnout soudcovské hodnocení 

důkazů provedené dle § 132 a násl. OSŘ, nanejvýš je možné zpochybnit předpoklady pro 

hodnocení důkazů v podobě věrohodnosti svědků, apod.231 

Žalobou na obnovu řízení může účastník napadnout pravomocné meritorní 

rozhodnutí, pokud se objevily skutečnosti, rozhodnutí nebo důkazy, které účastník bez 

své viny nemohl použít v původním řízení, jestliže jsou způsobilé pro něj přivodit 

příznivější rozhodnutí ve věci, nebo pokud již lze provést důkazy, které nemohly být 

provedeny v původním řízení, opět za podmínky, že jsou způsobilé pro něj přivodit 

příznivější rozhodnutí ve věci. 

Podstatnými náležitostmi žaloby na obnovu řízení je vedle náležitostí obecných 

označení napadeného rozhodnutí, rozsah, v němž jej napadá, důvod obnovy řízení, 

doložení včasnosti žaloby, označení důkazů a žalobní návrh.232 Subjektivní lhůta pro 

podání žaloby na obnovu řízení pak činí tři měsíce od chvíle, kdy se navrhovatel dozvěděl 

o důvodech obnovy, nebo od chvíle, kdy je mohl uplatnit. Běh lhůty ale nemůže skončit 

dříve než před uplynutím tří měsíců od právní moci napadeného rozhodnutí. Objektivní 

lhůtu tří let od právní moci napadeného rozhodnutí lze překročit pouze tehdy, když 

rozsudek trestního soudu nebo rozhodnutí o přestupku či správním deliktu, na jejichž 

základě bylo v civilním řízení právo přiznáno, byly později zrušeny.233 

Příslušným k projednání žaloby o obnovu řízení je dle § 235a odst. 1 OSŘ soud, 

který věc rozhodoval již v prvním stupni, z čehož lze dovodit, že státním zastupitelstvím 

příslušným k zastupování žaloby bude státní zastupitelství činné právě při tomto soudu. 

Soud pak v rámci povolovacího řízení, tzv. iudicium rescidens, rozhodne usnesením tak, 

že buď žalobu na obnovu řízení zamítne, nebo obnovu řízení povolí.234 Povolení obnovy 

ze zákona odkládá vykonatelnost napadeného rozhodnutí.235 

V následném obnoveném řízení, tzv. iudicium rescissorium, po právní moci 

usnesení o povolení obnovy soud věc znovu projedná. Pokud v novém řízení soud dospěje 

k závěru, že původní rozhodnutí bylo přeci jen věcně správné, zamítne usnesením návrh 

                                                 
231 blíže BUREŠ, J., DRÁPAL, L., KRČMÁŘ, Z., a kol. Občanský soudní řád. Komentář. I. díl. 7. vyd. 

Praha: C. H. Beck, 2006, s. 1191-1196 
232 viz § 232 odst. 1 OSŘ 
233 viz § 233 OSŘ 
234 viz § 235e odst. 1 OSŘ 
235 viz § 235g OSŘ 
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na jeho změnu. Jestliže však soud uzná, že je rozhodnutí potřeba změnit, nahradí původní 

rozhodnutí rozhodnutím novým.236 

Konečně ZŘS opět pro řízení tam uvedená stanoví odchylku, a to, že při povolení 

obnovy řízení soud není vázán rozsahem přezkumu, kterého se účastník domáhá, pokud 

bylo možné řízení zahájit i bez návrhu.237 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
236 viz § 235h odst. 1 OSŘ 
237 viz § 29 ZŘS 
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7. Jednotlivé druhy řízení 

 

V následující pasáži se budu podrobněji věnovat jednotlivým typům řízení, do 

nichž může státní zastupitelství vstoupit, eventuálně i podat návrh na jejich zahájení. 

Seznam všech příslušných řízení jsem uvedl již v oddíle 4.1, resp. 5.1, a tímto na něj 

odkazuji. Jednotlivá řízení můžeme rozdělit jednak dle jejich druhu na řízení nesporná 

(která lze zahájit i bez návrhu) a zvláštní (která lze zahájit pouze na návrh, ale s ohledem 

na jejich specifičnost od sporných řízení jsou upravena též v ZŘS)238, a jednak na řízení 

ve smyslu zákona o zvláštních řízeních soudních a na řízení dle zákonů zvláštních.239 

7.1 Řízení ve věcech osvojení 

 

Státní zastupitelství může vstoupit do řízení ve věcech osvojení, ale pouze v té 

části, ve které je rozhodováno o tom, zda je k osvojení potřeba souhlasu rodičů. Pojmově 

se tedy bude jednat pouze o řízení ve věcech osvojení nezletilého, neboť v řízení ve 

věcech osvojení zletilého žádný souhlas rodičů samozřejmě vyžadován není.  

Osvojením se dle § 794 NOZ rozumí přijetí cizí osoby za vlastní. Oproti původní 

úpravě v zákoně č. 94/1963 Sb., o rodině, doznala úprava osvojení četných změn, včetně 

nových institutů, které se potažmo odrážejí i v právu procesním. Řízení ve věcech 

osvojení má povahu souhrnného řízení, které se rozpadá na jednotlivá samostatná dílčí 

řízení240, tedy mimo jiné i na řízení o určení, zda je třeba souhlasu rodičů k osvojení ve 

smyslu § 818 a násl. NOZ. 

Místně příslušným je obecný soud osvojence, tedy zpravidla soud, v jehož obvodu 

má dítě bydliště. Účastníky řízení budou osvojenec, jeho zákonný zástupce a jeho rodiče 

(kteří nemusí být zároveň zákonnými zástupci). Rodič účastníkem však není, pokud byl 

zbaven rodičovské odpovědnosti spolu s právem dát souhlas k osvojení (§ 873 NOZ), 

jeho svéprávnost byla v rámci udělení souhlasu k osvojení omezena (§ 812 NOZ), nebo 

udělil souhlas k osvojení ještě před podáním návrhu na osvojení (§ 809 NOZ). Rodič 

                                                 
238 WIPPLINGEROVÁ, M., ZAHRADNÍKOVÁ, R., SPURNÁ, K. Zvláštní soudní řízení. 1. vyd. Praha: 

Wolters Kluwer, 2014, s. 172 
239 K systemizaci ZŘS srovnej DÁVID, R. Obecné připomínky k zákonu o zvláštních řízeních 

soudních. Bulletin advokacie, č. 12/2014, s. 57 
240 WIPPLINGEROVÁ, M., ZAHRADNÍKOVÁ, R., SPURNÁ, K. Zvláštní soudní řízení. 1. vyd. Praha: 

Wolters Kluwer, 2014, s. 165 
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přestává být účastníkem řízení pochopitelně i v momentě, kdy bylo pravomocně 

rozhodnuto o tom, že k osvojení není potřeba jeho souhlasu. Soud rovněž sleduje, zda 

výše uvedené skutečnosti v době řízení trvají či zda nedošlo k jejich změně a s rodičem 

není potřeba jednat opětovně jako s účastníkem. Osvojitel, pokud je rozhodováno o 

potřebě souhlasu rodičů k osvojení, účastníkem řízení není. Nesvéprávný nezletilý 

osvojenec je pro řízení zastupován opatrovníkem, kterým je nejčastěji orgán sociálně-

právní ochrany dětí.241 

Ustanovení § 821 odst. 1 NOZ stanoví, že soud rozhoduje ve zvláštním řízení, zda 

je, nebo není třeba k osvojení souhlasu rodiče. Pak i příslušný spis se vede odděleně od 

spisu o osvojení a dokazování se provádí odděleně. Soud může užít listinných důkazů 

z řízení o osvojení, nicméně výslechy svědků a účastníků je nutné provést znovu z důvodu 

naplnění zásady bezprostřednosti. 

Z návrhu na určení, že souhlasu rodiče s osvojením není třeba, musí jasně 

vyplývat, na základě jakých skutkových okolností je činěn, např. že nezájem rodiče o dítě 

trvá alespoň zákonem stanovenou dobu, jinak soud návrh bez dalšího zamítne.242 

Účastníci určovacího řízení jsou identičtí jako účastníci vlastního řízení o 

osvojení, s výjimkou osvojitele a jeho manžela. Na řízení se vztahuje speciální ustanovení 

o dokazování § 437 ZŘS, dle kterého soud vyslechne alespoň jednou rodiče osvojence, a 

to i pokud nejsou účastníky. Manžela osvojitele není třeba v tomto řízení vyslechnout, 

neboť účastníkem určovacího řízení není ani osvojitel sám. Postavení manžela osvojitele 

je odvozeno od procesního postavení osvojitele, a když není potřeba slyšet osvojitele, tím 

méně je tato potřeba shledávána u jeho manžela.243 

Podle ustanovení § 818 až 820 NOZ není souhlasu rodiče osvojovaného dítěte k 

osvojení třeba, pokud rodič (a) byl zbaven rodičovské odpovědnosti a zároveň práva dát 

souhlas k osvojení, (b) není schopen projevit svou vůli nebo rozpoznat následky svého 

jednání nebo je ovládnout, (c) se zdržuje na neznámém místě a toto místo se nepodaří 

soudu v součinnosti s dalšími orgány veřejné moci zjistit ani při vynaložení potřebné 

pečlivosti, (d) nebo který zjevně nemá o dítě zájem. Dle § 819 NOZ rodič o dítě zjevně 

nemá zájem tehdy, jestliže soustavně neprojevuje o dítě opravdový zájem, a tím trvale 

                                                 
241 WINTEROVÁ, A., MACKOVÁ, A., a kol. Civilní právo procesní. Část první - Řízení nalézací. 7. 

vyd. Praha: Linde, 2014, s. 448 
242 rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. 9. 2011 sp. zn. 30 Cdo 2371/2011 
243 SVOBODA, K., TLÁŠKOVÁ, Š., VLÁČIL, D., a kol. Zákon o zvláštních řízeních soudních. 

Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2015, s. 865 
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zaviněně porušuje své povinnosti rodiče. Ustanovení § 820 NOZ pak obsahuje 

vyvratitelnou právní domněnku o nezájmu hrubém, že nezájem rodiče o dítě se považuje 

za zjevný, trvá-li alespoň tři měsíce od posledního projeveného opravdového zájmu. 

Nejde-li ale o hrubé porušování povinností rodiče, tj. jde toliko o nezájem prostý, musí 

být orgánem sociálně-právní ochrany dětí rodič poučen o možných důsledcích jeho 

chování. 

Z rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSSR244 vyvstává předpoklad, že při posouzení 

toho, zda rodič nemá o dítě zájem, je třeba důsledně a komplexně objasnit jeho postoj k 

dítěti, jeho poměry a důvody, proč se o dítě osobně nestará, jakož i to, zda mu v péči o 

dítě nebrání ospravedlnitelné překážky. Pro závěr o nezájmu o dítě zásadně nepostačí, že 

rodiče nejsou s to zajistit dostatečné ekonomické a bytové zázemí pro dítě.245 

Z judikatury Ústavního soudu plyne toliko závěr, že ačkoli soud již rozhodl, že 

souhlasu rodiče k osvojení není potřeba, a poté ustanovený opatrovník souhlas k osvojení 

dal, není možné úplně vyloučit možnost, že rodič opravdový zájem o dítě dodatečně 

projeví, což povede k obnově jeho práva dát souhlas k osvojení a k obnově jeho 

účastenství v řízení.246 

Dle ustanovení § 435 ZŘS se o určení, zda je potřeba souhlasu rodičů k osvojení, 

rozhoduje soud rozsudkem, a to cum clasusula rebus sic stantibus, tj. nezmění-li se 

poměry. Rozsudek však již na návrh zrušit nelze, stalo-li se rozhodnutí o osvojení 

pravomocným (§ 440 ZŘS). 

Po vyslovení, že souhlasu rodičů není třeba, jmenuje soud usnesením z úřední 

povinnosti hmotněprávního opatrovníka pro udělení souhlasu s osvojením (§ 439 ZŘS). 

Pakliže bylo rozhodnuto, že není nutný souhlas jen jednoho z rodičů, tak postačí souhlas 

s osvojením druhého z rodičů. Za této okolnosti k ustanovení opatrovníka dle § 439 ZŘS 

již nedojde.247 

Rozhodnutí soudu určující, že k osvojení není třeba souhlasu rodičů, je jedním z 

nejzávažnějších zásahů do právní sféry jak rodičů, tak i dítěte.  Veřejný zájem, který státní 

                                                 
244 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSSR ze dne 30. 10. 1969 sp. zn. 1 Cz 42/69 
245 Stanovisko občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu České republiky ze dne 8. 12. 

2010 sp. zn. Cpjn 202/2010 
246 SVOBODA, K., TLÁŠKOVÁ, Š., VLÁČIL, D., a kol. Zákon o zvláštních řízeních soudních. 

Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2015, s. 865 
247 SVOBODA, K., TLÁŠKOVÁ, Š., VLÁČIL, D., a kol. Zákon o zvláštních řízeních soudních. 

Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2015, s. 863-864 
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zastupitelství v tomto případě chrání, je dán právě v poměru k zájmům dítěte, jehož 

vztahy k biologickým rodičům rozhodnutím o osvojení zanikají. Státní zastupitelství do 

řízení, zda je potřeba souhlasu rodiče k osvojení, může vstoupit a je aktivně činné v rámci 

dokazování tak, aby byl zjištěn skutečný skutkový stav věci, tedy zejména to, zda rodiče 

o dítě zájem opravdu neprojevují. 

7.2 Řízení ve věcech péče soudu o nezletilé 

 

Nezletilé dítě požívá ze strany státu zvláštní ochrany, k čemuž je povolán zejména 

soud jako nezávislý a nestranný orgán, aby nezletilci a jeho právům zajistil nejvyšší 

možnou úroveň ochrany. Směrodatným hlediskem je pak zájem dítěte, jak je uvedeno 

v čl. 3 Úmluvy o právech dítěte.248 

Znění vstupového prohlášení, ev. návrhu na zahájení řízení státního zastupitelství 

ve věcech péče soudu o nezletilé by mělo slovy odpovídat znění příslušného předmětu 

řízení vyjádřeného v ustanovení ZŘS a mělo by být dostatečně konkretizováno. 

Příslušnými ke vstupu či k návrhu na zahájení budou v případech řízení ve věcech péče o 

nezletilé okresní státní zastupitelství.249 

Řízení ve věcech péče soudu o nezletilé se ve skutečnosti rozpadá na řadu dílčích 

řízení, jejichž obsáhlý, avšak nikoli taxativní výčet nalezneme v § 466 ZŘS250 a z nichž 

státní zastupitelství může vstupovat a podávat návrhy na zahájení ve vztahu k řízením o 

uložení zvláštního opatření při výchově dítěte, nařízení ústavní výchovy, pozastavení, 

omezení nebo zbavení rodičovské odpovědnosti nebo jejího výkonu a o určení data 

narození. 

7.2.1 Návrhy na uložení zvláštního opatření při výchově 

 

Úpravě oddílu o zvláštních opatření při výchově dítěte pojednávající o 

preventivních, výchovných a sankčních opatření v ustanovení § 924 až 926 NOZ 

odpovídá procesní úprava § 452 a násl. ZŘS. Předběžné opatření se uplatní za okolností 

                                                 
248 srov. čl. 32 odst. 1 LZPS nebo sdělení č. 104/1991 Sb., o Úmluvě o právech dítěte 
249 viz § 7 odst. 2 ve spojení s § 3 odst. 1 ZŘS 
250 WIPPLINGEROVÁ, M., ZAHRADNÍKOVÁ, R., SPURNÁ, K. Zvláštní soudní řízení. 1. vyd. Praha: 

Wolters Kluwer, 2014, s. 184 
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uvedených v § 924 NOZ, tj. že se dítě251, které je většinou neschopno bránit svá práva a 

zájmy, ocitne ve stavu nedostatku řádné péče252, nebo je-li jeho život, normální vývoj 

nebo jeho jiný důležitý zájem vážně ohrožen nebo narušen. V takovém případě soud 

upraví předběžně poměry dítěte na nezbytně nutnou dobu tak, že nařídí, aby bylo dítě 

umístěno ve vhodném prostředí253, které označí v usnesení tak, aby nebylo zaměnitelné. 

Naléhavost řízení se odráží nejen v nutnosti rozhodnout o návrhu bezodkladně, 

nejpozději do dvaceti čtyř hodin od podání (§ 456 ZŘS)254, ale i v místní příslušnosti 

soudu, která se dle § 453 ZŘS řídí obecným soudem navrhovatele, až poté, co bylo 

předběžné opatření nařízeno a vykonáno, předá soud věc soudu příslušnému, tj. 

obecnému soudu nezletilého dítěte (§ 467 odst. 1 ZŘS). Návrh na předběžné opatření 

přitom může dle § 454 ZŘS podat pouze orgán sociálně-právní ochrany dětí, z povahy se 

tak jedná o řízení zvláštní, neboť zákon procesní legitimaci přiznává pouze konkrétnímu 

subjektu.255 Jde o vyjádření výlučnosti kompetence orgánu sociálně-právní ochrany dětí, 

která implikuje příkaz, aby soud vydal předběžné opatření pouze na návrh tohoto orgánu. 

Návrh na předběžnou úpravu poměrů dítěte tedy nemůže podat ani státní zastupitelství, 

byť by k tomu bylo jinak oprávněno dle § 8 ZŘS. Postup soudu je zjednodušený i v tom 

ohledu, že nezletilý nemusí být pro účely řízení zastoupen (§ 455 ZŘS) a předběžné 

opatření je vykonatelné již jeho vydáním a je závazné pro každého (§ 457 ZŘS). 

Rozhodnutí se doručí účastníkům až při jeho výkonu (§ 458 ZŘS).256 

Předběžné opatření zásadně trvá po dobu jednoho měsíce, bylo-li však dítě 

svěřeno do pěstounské péče na přechodnou dobu, trvá předběžné opatření tři měsíce a 

bylo-li před uplynutím této doby zahájeno řízení ve věci samé, trvá až do vykonatelnosti 

rozhodnutí, kterým se řízení končí. Jinak může soud předběžné opatření opakovaně 

                                                 
251 Dítětem se dle čl. 1 Úmluvy o právech dítěte rozumí každá lidská bytost mladší osmnácti let, pokud 

podle právního řádu, jenž se na dítě vztahuje, není zletilosti dosaženo dříve. Zákonodárce se však 

terminologií příliš neřídí a vzájemně zaměňuje pojmy „dítě“, „nezletilé dítě“ a „nezletilý“. 
252 tzn. situace, kdy o dítě nemá kdo pečovat, ale i případy, kdy je péče ze strany povinné osoby 

zanedbaná 
253 Vhodným prostředím se rozumí výchovné prostředí u osoby nebo zařízení způsobilého zajistit 

nezletilému řádnou péči s ohledem na jeho duševní a fyzický stav a rozumovou vyspělost. Dítě lze svěřit i 

do pěstounské péče na přechodnou dobu. Vhodným prostředím naopak určitě není psychiatrická léčebna. 
254 Krátká lhůta pro rozhodnutí může vyústit v nedostatečné posouzení situace, a rozhodnutí soudu se tak 

může později jevit jako nesprávné a pro dítě nevhodné. Pečlivé zkoumání poměrů dítěte je namístě až 

v řízení ve věci samé. 
255 WIPPLINGEROVÁ, M., ZAHRADNÍKOVÁ, R., SPURNÁ, K. Zvláštní soudní řízení. 1. vyd. Praha: 

Wolters Kluwer, 2014, s. 173 
256 blíže WINTEROVÁ, A., MACKOVÁ, A., a kol. Civilní právo procesní. Část první - Řízení nalézací. 

7. vyd. Praha: Linde, 2014, s. 453-454 
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prodloužit o dobu nejvýše jednoho měsíce tak, aby celková doba trvání předběžného 

opatření nepřesáhla 6 měsíců (§ 459, § 460 ZŘS). Dobu trvání lze i pak výjimečně 

prodloužit, jestliže dosud nebylo z vážných důvodů a objektivních příčin možné skončit 

důkazní řízení ve věci samé. 

Ustanovení § 462 ZŘS stanoví taxativní výčet osob, které mohou navrhovat 

zrušení předběžného opatření, tj. rodiče nezletilého, orgán sociálně-právní ochrany dětí a 

opatrovník. Mimoto proti usnesení o předběžném opatření je přípustné odvolání, které se 

podává u soudu prvního stupně, proti jehož rozhodnutí směřuje, ve lhůtě patnácti dní, 

přičemž se uplatní zásada tzv. úplné apelace.257 

Rozdělení ustanovení ZŘS do oddílů, resp. pododdílů vykazuje jistou 

nesystematičnost, kdy oddíl 5 je označen jako „Péče soudu o nezletilé“ a jeho pododdíl 1 

jako „Zvláštní ustanovení o předběžné úpravě poměrů dítěte“ a až pododdíl 2 jako „Řízení 

ve věcech péče soudu o nezletilé“. Vyvstává tudíž otázka, o jaký druh řízení se v případě 

pododdílu 1 jedná, když je dané řízení o předběžné úpravě poměrů dítěte vyčleněno do 

samostatného pododdílu mimo řízení o ve věcech péče soudu o nezletilé. Praxe však i 

řízení dle pododdílu 1 řadí mezi řízení vyjmenovaná v ustanovení § 8 odst. 1 písm. b) 

ZŘS, tedy konkrétně mezi řízení ve věcech péče soudu o nezletilé, jde-li o uložení 

zvláštního opatření při výchově dítěte. Uvedené lze dovodit i ze znění ustanovení § 466 

písm. b) ZŘS, které de facto celý oddíl 5 i spolu s pododdílem 1 řadí mezi věci péče o 

nezletilé dítě. 

Vstup státního zastupitelství do řízení o předběžném opatření upravující poměry 

dítěte se vzhledem k dvaceti čtyř hodinové lhůtě pro rozhodnutí soudu realizuje pouze 

obtížně, je však možné následně vstoupit do řízení o zrušení předběžného opatření (§ 462 

ZŘS). 

V další části přikročíme k výkladu ohledně výchovných opatření ve smyslu 

ustanovení § 925 NOZ258, ten zakotvuje možnost uložení výchovných opatření soudem, 

neučiní-li tak orgán sociálně-právní ochrany dětí. Sledujeme tedy dvojkolejnost, co se 

týče ukládání výchovných opatření, přičemž primární odpovědnost leží na orgánu 

sociálně-právní ochrany dětí, a až není-li tento činný, má být aktivní soud.259 Primárním 

                                                 
257 blíže WIPPLINGEROVÁ, M., ZAHRADNÍKOVÁ, R. SPURNÁ, K. Zvláštní soudní řízení. 1. vyd. 

Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 180-181 
258 Nikoli ve smyslu § 15 zákona č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže. 
259 blíže HRUŠÁKOVÁ, M., KRÁLÍČKOVÁ, Z., WESTPHALOVÁ, L., a kol. Občanský zákoník II. 

Rodinné právo (§ 655−975). Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 1162 
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prostředkem k dosažení obnovení narušených funkcí rodiny je tedy preventivní a 

poradenská činnost orgánu sociálně-právní ochrany dětí.260 Uvedený souběh pravomocí 

vyžaduje úzkou spolupráci mezi soudy a orgány sociálně-právní ochrany dětí. 

Tato opatření mají působit zejména preventivně na dítě s výchovnými problémy, 

které prozatím nedosáhly úrovně, která by odůvodňovala použití jiných právních 

prostředků, např. ústavní a ochranné výchovy. Ústavní soud sám uvedl v nálezu II. ÚS 

838/2007ze dne 10. 10. 2007, že „podstatou výchovných opatření je zajištění řádných 

podmínek pro péči a výchovu nezletilého do budoucna, především s ohledem na stávající 

podmínky a jejich prognózu“, čili výchovná opatření nejsou primárně sankčního 

charakteru. 

Opatření je namístě ukládat dětem, které např. vedou zahálčivý či nemravný život, 

požívají návykové látky nebo se opakovaně dopouští útěků z domova apod., ale i jiným 

osobám, tj. i rodičům, kteří řádně nad dítětem nedohlíží.261 

Dle § 925 NOZ může soud dítě, rodiče, nebo jinou osobu, vhodným způsobem 

napomenout, stanovit nad dítětem dohled a provádět jej za součinnosti školy, orgánu 

sociálně-právní ochrany dětí, popřípadě jiných institucí a osob, či uložit dítěti nebo 

rodičům omezení bránící škodlivým vlivům na jeho výchovu. 

Napomenutí je nemírnější forma výchovného opatření, ke kterému soud přistoupí 

po projednání výchovného problému, pokud je takové opatření adekvátní a smysluplné, 

tedy jestli bude mít dostatečný efekt a dítě mu porozumí a uvědomí si nevhodnost svého 

chování. Rodičům bude ukládáno zejména v případech, kdy zanedbávají svoji 

rodičovskou odpovědnost nebo i odpovědnost z jiných právních předpisů (povinné 

očkování, preventivní lékařské prohlídky, bránění styku dítěte s druhým rodičem apod.). 

Okruh osob, které lze napomenout, je rozšířen i o osobu, do jejíž péče bylo dítě svěřeno, 

a o tu osobu, která narušuje řádnou péči o dítě. 

Dohled se ukládá vůči nezletilému nesvéprávnému dítěti, přičemž soud si vyžádá 

podávání pravidelných zpráv o chování a výchově nezletilého od orgánu sociálně-právní 

ochrany262, školy, či jiné instituce a osoby nejméně jednou za šest měsíců.263 Dohled bývá 

                                                 
260 viz výchovná opatření dle § 13 a násl. ZOSPOD 
261 Půjde přitom o prohřešky nižší intenzity, které nevyžadují úpravu rodičovské odpovědnosti, ev. 

odebrání dítěte. 
262 Spolupráce s orgánem sociálně-právní ochrany děti je pochopitelná i vzhledem k jeho působnosti dle 

ustanovení § 32 odst. 2 a 3 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. 
263 § 71 vyhlášky č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy 
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ukládán v případech záškoláctví, potulky, hrubosti šikany apod. ze strany dítěte nebo 

v případě nedostatků výchovy ze strany rodičů. 

Konečně omezení může spočívat i v zákazu určité činnosti, který je možný uložit 

jak dítěti, tak rodičům. Bude se jednat o činnosti, které jsou vzhledem k dítěti nevhodné, 

tj. návštěvy heren, pohostinství, sportovních utkání apod.264 

Výchovná opatření soud ukládá v řízení ve věcech péče o nezletilé, které lze 

zahájit i bez návrhu. Ve veřejném zájmu může návrh na zahájení takového řízení podat 

státní zastupitelství, které může případně do již zahájeného řízení vstoupit. 

Za situace, kdy výchovná opatření splnila svůj účel a vedla k nápravě, lze 

rozhodnutí o uložení výchovného opatření zrušit. Naopak pokud opatření k nápravě 

nevedla, bude přikročeno k dalším intervenčním opatřením, jako je ústavní výchova nebo 

zásah do rodičovské odpovědnosti.265 

Lze uvažovat i o situacích, kdy nebude možné ze soudního rozhodnutí o výkonu 

péče jinou osobou než rodičem jasně dovodit, jak posoudit určitou otázku vymezení 

vzájemných práv a povinností rodiče a osoby pečující o dítě. Ideálně by k těmto sporům 

docházet nemělo, neboť práva a povinnosti by měla být v rozhodnutí soudu dostatečně 

přesně konkretizována a v případě, že ke sporu skutečně dojde, měla by primární 

iniciativa vycházet právě od rodiče nebo od osoby pečující o dítě. Státní zastupitelství by 

nicméně mohlo zcela výjimečně zasáhnout návrhem na zahájení řízení, pokud tak dotčené 

osoby přes nepřekonatelné neshody nečiní, přičemž je ohrožen zájem dítěte na 

bezporuchové výchově a na jeho hmotném zajištění a současně hrozí nebezpečí 

z prodlení. 

7.2.2 Návrhy týkající se ústavní výchovy 

 

Selžou-li shora uvedená výchovná opatření nebo není-li pro jejich uplatnění 

prostor, přichází v úvahu nařízení ústavní výchovy, pokud je takový postup v nejlepším 

zájmu nezletilého. Hmotněprávním základem je ustanovení § 971 NOZ, dle kterého může 

soud ústavní výchovu nařídit jako subsidiární řešení dočasného charakteru, jsou-li 

výchova dítěte nebo jeho tělesný, rozumový či duševní stav, anebo jeho řádný vývoj 

                                                 
264 Dřívější ustanovení § 43 odst. 1 písm. c) ZOR již příkladem uvádělo omezení návštěvy podniků a 

zábav pro nezletilého vzhledem k jeho osobě nevhodných. 
265 blíže HRUŠÁKOVÁ, M., KRÁLÍČKOVÁ, Z., WESTPHALOVÁ, L., a kol. Občanský zákoník II. 

Rodinné právo (§ 655−975). Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 1162-1168 
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vážně ohroženy nebo narušeny v míře, že je to v rozporu se zájmy dítěte, anebo jsou-li tu 

vážné důvody, pro které rodiče dítěte nemohou jeho výchovu zabezpečit. Soud musí vždy 

nutně zvážit, zda není vhodnější svěřit dítě do péče fyzické osoby. Nedostatečné bytové 

nebo majetkové poměry rodičů nebo osob, jimž bylo dítě svěřeno do péče, nemohou být 

samy o sobě důvodem pro rozhodnutí soudu o ústavní výchově. 

Za vážné ohrožení nebo narušení výchovy266 se zpravidla považuje vážné 

zanedbávání povinností rodičů při výchově, vytváření nevhodného rodinného prostředí, 

ohrožení vývoje natolik, že je nezbytné dítě z vlastní rodiny odejmout (třeba týrání dítěte), 

a nemožnost rodičů zvládnout výchovu dětí ani při náležitém úsilí pro nedostatky v jejich 

duševním, tělesném nebo mravním vývoji.267 

Vážné důvody, pro které rodiče nemohou výchovu dítěte zabezpečit, budou 

spočívat povětšinou v překážkách objektivního charakteru, např. úmrtí nebo dlouhodobá 

hospitalizace, onemocnění či duševní choroba osoby odpovědné za výchovu dítěte, 

přičemž druhý rodič je např. neznámého pobytu nebo je ve výkonu trestu odnětí svobody 

apod. Překážka může spočívat i na straně dítěte pro potřebu zvláštní zdravotní péče, 

kterou není možné poskytnout v domácích podmínkách. 

Před podáním návrhu na nařízení ústavní výchovy by mělo státní zastupitelství 

prvně zkoumat, zda lze tyto objektivní překážky překonat např. i za součinnosti orgánu 

sociálně-právní ochrany dětí. Dále by mělo zkoumat, jestli je zde jiná osoba, do jejíž péče 

by bylo možné dítě svěřit. Za tím účelem je v praxi vhodné kontaktovat příslušný orgán 

sociálně-právní ochrany dětí či si vyžádat vysvětlení od příbuzných dítěte k tomu, jestli 

zde taková osoba, která by byla nejen schopna, ale i ochotna o dítě pečovat, existuje. 

V případech, kdy zákon státnímu zastupitelství svěřuje pravomoc podat vlastní 

návrh, by nemělo státní zastupitelství namísto vlastního návrhu na zahájení řízení podávat 

jen podnět k zahájení řízení soudem, i když by řízení bylo možné následně zahájit z úřední 

moci soudu. Státní zastupitelství se totiž řídí zásadou, že pokud jsou splněny předpoklady 

                                                 
266 blíže stanovisko občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 8. 12. 2010 sp. zn. 

Cpjn 202/2010 a zpráva Nejvyššího soudu ČSR ze dne 10. 5. 1981 sp. zn. Cpj 228/81 
267 Zejména půjde o případy opuštění dítěte, zanechání v porodnici, zanechání bez jakékoli péče, často 

z důvodu závislosti rodičů na návykových látkách, nedodržování povinné školní docházky, zanedbávání 

výživy a ošacení, vystavování nepřiměřeným trestům apod., přičemž se musí jednat ne pouze o přechodné 

a napravitelné nedostatky vyvolané např. nepříznivými sociálními poměry. 
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k uplatnění zákonem mu svěřených prostředků k výkonu jeho pravomoci, je tyto 

prostředky povinno důsledně využívat.268 

Z uvedeného vyplývá, že v návrhu státního zastupitelství by mělo být podrobně a 

komplexně odůvodněno, že předchozí opatření nevedla k nápravě, příp. že se jedná o 

takový případ, kdy nelze trvat na předchozím využití takových opatření, a že zde není 

osoba, do jejíž péče by bylo možno dítě svěřit. 

Důvodem pro nařízení ústavní výchovy nemůže být skutečnost, že by se dítě mělo 

tzv. lépe, viz již citované stanovisko občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího 

soudu ze dne 8. 12. 2010 sp. zn. Cpjn 202/2010, dle kterého „důvodem pro nařízení 

ústavní výchovy dítěte nemohou být samy o sobě materiální nedostatky rodiny, zvláště 

pak její špatné bytové poměry“.269 Má se za to, že chudoba či nedostatečné bytové poměry 

jsou řešitelné v rámci sociální pomoci. Často ale bývají špatné bytové a majetkové 

poměry rodiny až důsledkem např. alkoholismu, gamblerství rodičů apod., kteří pod tíhou 

okolností ztrácí vůli řešit své majetkové poměry a hlavně výchovu dětí. Takto 

kumulované důvody, mezi něž lze zařadit i špatné majetkové poměry, již důvodem pro 

nařízení ústavní výchovy pochopitelně být mohou. 

Státní zastupitelství by před podáním návrhu na nařízení ústavní výchovy mělo 

rovněž posoudit, zda tíživá sociální situace rodiny není kombinována s psychickými 

problémy rodičů, zda rodiče dbají o poskytnutí lékařské péče dětem, zda nezanedbávají 

výživu a hygienu dětí a zda dbají na školní docházku. V konkrétních případech může být 

směrodatný i postoj rodičů, kteří by s ústavní výchovou souhlasili do té doby, než se jejich 

sociální situace zlepší. 

Případ je tak potřeba hodnotit ve své celistvosti, neboť dle čl. 8 odst. 2 Úmluvy o 

ochraně lidských práv a základních svobod270 „státní orgán nemůže do výkonu tohoto 

práva [na respektování rodinného a soukromého života] zasahovat kromě případů, kdy 

je to v souladu se zákonem a nezbytné v demokratické společnosti v zájmu národní 

bezpečnosti, veřejné bezpečnosti, hospodářského blahobytu země, předcházení 

nepokojům a zločinnosti, ochrany zdraví nebo morálky nebo ochrany práv a svobod 

jiných“. 

                                                 
268 § 2 odst. 1 StZast 
269 viz také stanovisko Veřejného ochránce práv sp. zn. 487/2003/VOP/TL 
270 sdělení Federálního ministerstva zahraničních věcí č. 209/1992 Sb. 
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K výše uvedenému Ústavní soud ve svém nálezu ze dne 10. 10. 2007 sp. zn. II. 

ÚS 838/07, kde mimo jiné uvedl, že rozdělení rodiny představuje velmi závažný zásah 

do základních lidských práv, a proto se musí opírat o dostatečně pádné argumenty 

motivované zájmem dítěte, judikoval i následující: „Možnost umístit dítě do prostředí 

vhodnějšího pro jeho výchovu nemůže sama o sobě odůvodňovat jeho násilné odnětí 

biologickým rodičům; takový zásah do práva rodičů těšit se rodinnému životu se svým 

dítětem musí být nadto ještě ‚nezbytný‘ s ohledem na další okolnosti.“ 

K subsidiaritě ústavní výchovy se v tomtéž nálezu Ústavní soud vyjádřil v tom 

smyslu, že před nařízením ústavní výchovy je třeba zásadně vyčerpat výchovné opatření, 

tj. každé kvalifikované opatření státních orgánů a společenských organizací směřující k 

zajištění výchovy dítěte, tj. opatření dle § 925 NOZ či omezení nebo zbavení 

rodičovských práv a svěření dítěte do výchovy jiné osoby. Bez této podmínky lze k 

nařízení ústavní výchovy přistoupit, pouze v kvalifikovaných případech surového 

zacházení s dětmi, pohlavního zneužívání dětí, apod., jestliže výchova u jiné osoby 

nepřichází v úvahu. 

Ustanovení § 971 odst. 2 NOZ, kdy soud svěří dítě do zařízení pro děti vyžadující 

okamžitou pomoc, nejdéle však na dobu 6 měsíců, se použije zejména v případech, kdy 

rodiče z vážných důvodů nemohou pouze na přechodnou dobu zabezpečit výchovu 

dítěte.271 V praxi se analogicky připouští použití § 972 odst. 1 NOZ, kdy před uplynutím 

šestiměsíční doby, je znovu vydáno nové rozhodnutí o umístění dítěte do toho samého 

zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, opět nejdéle na dobu 6 měsíců. 

Ústavní výchovu lze pak nařídit nejdéle na dobu tří let, jelikož se jedná pouze o 

dočasnou formu detence, kterou je nutné ukončit neprodleně po pominutí důvodů, pro její 

nařízení. Před uplynutím doby ji lze prodloužit, jestliže důvody pro její nařízení stále 

trvají, a to opakovaně vždy nejdéle na dobu tří let (§ 972 NOZ). Z důležitých důvodů 

může soud prodloužit ústavní výchovu až o jeden rok ještě po dosažení zletilosti, tj. do 

devatenácti let věku (§ 974 NOZ). Soudní praxe připouští i postup, kdy soud, který 

rozhoduje o nařízení ústavní výchovy krátce před dovršením zletilosti, může v tomtéž 

                                                 
271 Důvodová zpráva k NOZ považuje péči v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc za 

individuální formu péče o dítě, a nikoliv za kolektivní jako ústavní výchovu. 
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rozsudku rovnou prodloužit ústavní výchovu i na dobu jednoho roku po dosažení 

zletilosti, přičemž již není potřeba ústavní výchovu zvlášť prodlužovat.272 

Soud při nařízení ústavní výchovy rozhoduje rozsudkem, a to jak na návrh, tak i 

bez návrhu.273 Soudu v rozhodnutí označí zařízení, do něhož má být dítě umístěno (§ 971 

odst. 4 NOZ), přičemž přihlíží k vyjádření orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Mimo to 

se uplatní zásada, že dítě bude umístěno v zařízení co nejblíže bydlišti rodičů. 

Soud ve věcech ústavní výchovy podle ustanovení § 971, § 972 a § 974 NOZ 

rozhoduje nejen o samotném nařízení ústavní výchovy, ale i o jejím prodloužení před 

uplynutím tří let od jejího nařízení, o jejím prodloužení až o jeden rok po dovršení 

zletilosti dítěte a o zrušení ústavní výchovy. 

Dle dřívější úpravy § 35 odst. 1 písm. c) OSŘ se návrhové oprávnění státního 

zastupitelství týkalo toliko nařízení ústavní výchovy a jejího prodloužení, a nikoliv už 

jejího zrušení. Státní zastupitelství však mohlo návrh na zrušení ústavní výchovy podat v 

rámci výkonu dozoru nad dodržováním právních předpisů při výkonu ústavní výchovy 

dle § 39 odst. 2 písm. e) zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné 

výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních. 

Současná úprava § 8 ZŘS již blíže nespecifikuje limity vstupu a návrhu státního 

zastupitelství, a lze tak dovodit, že vzhledem k absenci zákonného omezení může státní 

zastupitelství podávat návrhy na zahájení řízení nebo vstupovat do řízení i ve shora 

uvedených věcech ohledně zrušení ústavní výchovy.274 

Okrajem bych se rád zmínil o tom, byť se jedná již o činnost, jejíž vztah k otázkám 

občanského práva procesního je poněkud vzdálený, že při výkonu dozoru dle zmíněného 

ustanovení § 39 odst. 2 písm. e) zákona č. 109/2002 Sb. je státní zastupitelství oprávněno 

podávat i návrh na uložení ochranné výchovy dětem umístěným v zařízení na základě 

nařízené ústavní výchovy. Toto oprávnění se však vztahuje toliko na dítě mladší patnácti 

let a na mladistvého, který není trestně odpovědný ve smyslu nedostatku rozumové a 

mravní vyspělosti dle § 5 odst. 1 ZSM, nikoli však již na plně trestně odpovědného 

                                                 
272 rozsudek Krajského soudu v Plzni ze dne 5. 2. 2014 sp. zn. 61 Co 605/2013, dostupný též v Soudních 

rozhledech č. 4/2014, str. 140 
273 blíže WIPPLINGEROVÁ, M., ZAHRADNÍKOVÁ, R., SPURNÁ, K. Zvláštní soudní řízení. 1. vyd. 

Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 193 
274 A to při současném zachování oprávnění dle § 39 odst. 2 písm. e) zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu 

ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve 

školských zařízeních, za tam stanovených podmínek. 
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mladistvého.275 Procesní režim, ve kterém se ukládá ochranná výchova, je totiž v tomto 

ohledu rozdílný, když u mladistvých tvoří základní právní rámec trestní řád a zákon o 

soudnictví ve věcech mládeže, a naopak u dětí mladších patnácti let a trestně 

neodpovědných mladistvých se uplatní občanský soudní řád a zákon o zvláštních řízeních 

soudních.276 Jelikož je návrh státního zastupitelství ve smyslu § 39 odst. 2 písm. e) zákona 

č. 109/2002 Sb. chápán jako oprávnění v občanském soudním řízení, nelze jej aplikovat 

i na trestně odpovědného mladistvého, v jehož případě se užije řízení v trestních věcech 

mladistvých. U dítěte mladšího patnácti let je tak situace odlišná potud, že zjistí-li státní 

zastupitelství předpoklady pro uložení ochranné výchovy při výkonu dozoru ve školském 

zařízení, kde dítě vykonává ústavní výchovu, a to v době, kdy nedošlo k zahájení řízení 

návrhem podle § 90 ZSM277, pak může podat návrh na uložení ochranné výchovy podle 

výše citovaného speciálního ustanovení zákona č. 109/2002 Sb. 

                                                 
275 K tomu blíže výkladové stanovisko nejvyššího státního zástupce č. 6/2007, podle kterého: „Státní 

zástupce pověřený dozorem nad dodržováním právních předpisů při výkonu ústavní a ochranné výchovy ve 

školských zařízeních může podat soudu návrh na uložení ochranné výchovy jen při naplnění 

hmotněprávních podmínek pro její uložení stanovené zákonem o soudnictví ve věcech mládeže. Nemůže 

však podat návrh na uložení ochranné výchovy trestně odpovědnému mladistvému, byť se mladistvý nachází 

ve školském zařízení na základě nařízené ústavní výchovy.“ 
276 viz § 96 ZSM 
277 Dle stanoviska trestního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 27. 4. 2016 sp. zn. Tpjn 305/2014 se řízení 

podle hlavy třetí zákona č. 218/2013 Sb. týká výhradně řízení ve věcech dětí mladších patnácti let, které 

nenesou trestní odpovědnost, a má povahu svébytného nesporného občanského soudního řízení ve věcech 

péče o nezletilé, kdežto řízení podle hlavy druhé téhož zákona je řízením dopadajícím na trestně odpovědné 

osoby, tj. mladistvé. Řízení ve věcech péče soudu o nezletilé podle § 466 ZŘS jsou přitom určena 

demonstrativním výčtem, v němž pod písmenem o) je uvedeno i řízení o ochranných opatřeních, tedy též o 

výkonu ochranné výchovy, kterou však lze ukládat jen podle zákona č. 218/2013 Sb. Stanovisko Nejvyššího 

soudu podle mě však již nebere v potaz specifičnost řízení dle hlavy třetí zákona č. 218/2003 Sb. 

V protikladu tomuto závěru tak stojí právní doktrína mimo jiné v podobě komentářové literatury, srov. 

SVOBODA, K., TLÁŠKOVÁ, Š., VLÁČIL, D., a kol. Zákon o zvláštních řízeních soudních. Komentář. 1. 

vyd. Praha: C. H. Beck, 2015, s. 934, potažmo ŠÁMAL, P., VÁLKOVÁ, H., SOTOLÁŘ, A., a kol. Zákon 

o soudnictví ve věcech mládeže, 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2011, s. 697-847, podle které nelze řízení o 

ochranných opatření dle zákona č. 218/2003 Sb. ztotožňovat s řízením ve věcech péče soudu o nezletilé. 

Hlava třetí zákona č. 218/2003 Sb. totiž obsahuje právní úpravu řízení ve věcech dětí mladších patnácti let, 

které se dopustily činu jinak trestného, ev. mladistvých, kteří se dopustili činu jinak trestného a nejsou za 

něj trestně odpovědní. Jeho předmětem je však zcela specifická skutečnost, a to reakce na spáchání činu 

jinak trestného dle § 89 odst. 2 ZSM, tj. činu, který by byl za jiných okolností trestným činem, resp. 

proviněním. Zvláštním způsobem je vymezen rovněž okruh opatření uplatnitelných v reakci na spáchání 

takového činu, rozhodnutí je dále svěřeno zvláštnímu soudu, tj. soudu pro mládež, a jednání před ním 

probíhá za účasti speciálně vymezeného okruhu účastníků ve smyslu § 91 ZSM.  

Taxativní výčet použitelných opatření je obsažen v § 93 odst. 1 ZSM a patří mezi ně výchovná povinnost, 

výchovná omezení, napomenutí s výstrahou, zařazení dítěte do výchovného programu ve středisku 

výchovné péče, dohled probačního úředníka, ochranná výchova a ochranné léčení. Pro přijetí opatření za 

spáchání činu jinak trestného nestanoví zákon žádnou dolní věkovou hranici. Vůči trestně neodpovědnému 

dítěti lze však uvedené důsledky vyvodit pouze, pokud se daného činu dopustilo zaviněně a pokud na ně 

lze vůbec přijatými opatřeními působit. 

Smyslem projednávání činů jinak trestných je rychlá a přiměřená reakce na spáchání těchto činů, 

předcházení jejich opakování a zejména vytvoření podmínek pro další sociální a duševní rozvoj dětí, které 
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Vrátíme-li se zpět k nadepsanému tématu, získává státní zastupitelství poznatky k 

podávání návrhů ve věcech ústavní výchovy zpravidla z trestního řízení, ať už ve vztahu 

k trestné činnosti rodičů nebo druha rodiče vůči dítěti278, anebo ve vztahu k činům jinak 

trestným spáchaných dětmi nebo k proviněním spáchaných mladistvými. Poznatky lze 

čerpat i ze zpráv orgánu sociálně-právní ochrany dětí279, výjimečně i z podnětů třetích 

osob a ze sdělovacích prostředků. Poznatky státní zastupitelství sbírá dále nahlížením do 

příslušného soudního spisu ve vztahu k šetření dle § 973 NOZ. Stěžejním zdrojem 

poznatků je i samotný dozor státního zastupitelství nad výkonem ústavní výchovy ve 

smyslu § 39 zákona č. č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné 

výchovy. Výkonem této pravomoci státní zastupitelství může získat poznatky o 

přítomnosti důvodů pro trvání nebo zrušení ústavní výchovy. 

Státní zastupitelství se ústního jednání ve věci zásadně účastní, přičemž k tomu 

účelu má zpracovanou přípravu s uvedenými právními a skutkovými okolnostmi, 

důkazními návrhy, otázkami na slyšené osoby apod. Státní zastupitelství se jednání 

účastní aktivně, klade vhodné otázky a činí důkazní návrhy, pokud je toho třeba. Dotazy 

přitom zaměřuje na objasnění vztahů v rodině, k výchovným problémům a k postojům 

                                                 
se jich dopustily. Primární je výchovné působení, ochrana před škodlivými vlivy a obnovení sociálního 

zázemí dětí. 

Podle § 90 ZSM lze opatření uložit na návrh státního zastupitelství nebo i bez návrhu. Určující pro toto 

řízení je to, že je reakcí na spáchání činu jinak trestného trestně neodpovědným dítětem mladším patnácti 

let, případně mladistvým trestně neodpovědným vzhledem k nedostatečné rozumové a mravní vyspělosti. 

Řízení sice směřuje k užití opatření k nápravě dítěte, avšak dříve než se k jejich užití přistoupí, musí být 

objasněno, zda se dítě daného činu skutečně dopustilo, což předpokládá vedení dokazování k prokázání 

rozhodných okolností. Právě shromažďování důkazů je přitom jednou z klíčových aktivit státního 

zastupitelství a policejních orgánů. Jakmile orgány činné v přípravném řízení trestním dospějí k závěru, že 

je plně odůvodněno podezření, že se objasňovaného činu dopustilo dítě mladší patnácti let, musí být trestní 

věc odložena a současně bezodkladně poté, co vyjde najevo, že trestní stíhání je nepřípustné, protože dítě 

podezřelé z jeho spáchání není pro nedostatek věku, je státní zastupitelství povinno podat návrh na zahájení 

řízení podle hlavy třetí zákona č. 218/2003 Sb. K podání návrhu podle § 90 odst. 1 ZSM je příslušné státní 

zastupitelství, v jehož obvodu má dítě bydliště. 

Účastníky řízení o uložení opatření dítěti mladšímu než patnáct let, které se dopustilo činu jinak trestného, 

jsou dle § 91 ZSM nezletilé dítě, příslušný orgán sociálně-právní ochrany dětí, zákonní zástupci dítěte, 

osoby, kterým bylo dítě svěřeno do výchovy nebo jiné obdobné péče, jakož i další osoby, o jejichž právech 

a povinnostech má být v řízení jednáno. Jako opatrovníka dítěte pro řízení soud pro mládež ustanoví 

advokáta. Podalo-li návrh, je účastníkem řízení také státní zastupitelství. Pokud ale soud péče o mládež 

zahájí řízení bez návrhu, státní zastupitelství účastníkem řízení být nemůže s ohledem na výslovnou dikci 

právní úpravy ustanovení § 8 ZŘS. To obsahuje výčet řízení, do nichž je vstup státního zastupitelství možný 

a řízení ve věcech dětí mladších patnácti let mezi nimi není. 

Z uvedeného tak vyplývá zcela specifická povaha řízení dle hlavy třetí zákona č. 218/2003 Sb., pro niž 

zůstalo pouze okrajem zájmu této práce, když nespadá zcela pod její vytyčené téma. Toto svébytné řízení 

by si navíc zasloužilo vzhledem ke svému rozsahu samostatné pojednání. 
278 Zejména trestné činy spáchané na dětech ohrožující jejich fyzický, duševní nebo mravní vývoj. 
279 Byť je sám oprávněn k podání návrhu na nařízení ústavní výchovy. 
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rodičů i dítěte. Státní zastupitelství svými procesními návrhy spolupůsobí k tomu, aby 

bylo soudem slyšeno vzhledem k jeho rozumovému vývoji i dítě, obzvláště pokud 

dovršilo dvanáctý rok věku, a aby bylo dítě řádně zastoupeno. Státní zastupitelství by 

mělo dbát na to, aby jeho návrhy byly důsledně zaprotokolovány, a o průběhu jednání 

pořizuje vlastní záznam. 

Konečně co se týče závěrečného návrhu, mělo by státní zastupitelství v jeho znění 

dbát na svou roli jako ochránce zájmu dítěte a nijak nezpochybňovat svoji nestrannost a 

nezaujatost. Jako nevhodné se proto jeví přednesy směřované účastníkům řízení, kterými 

by se je státní zastupitelství snažilo poučovat, napomínat, apod. Závěrečný návrh totiž 

státní zastupitelství adresuje toliko soudu, a nikoliv samotným účastníkům řízení, na které 

se obecně může obracet pouze s dotazy. V rozporu s nestranností státního zastupitelství 

by taktéž bylo, pokud by se při závěrečném přednesu připojilo k návrhu některého 

z účastníků nebo odkázalo na jeho vyjádření. Státní zastupitelství se musí soustředit na 

vyjádření vlastního názoru na věc, byť by byl v hrubých rysech totožný jako názor 

některého z účastníků. 

7.2.3 Návrhy ve věci pozastavení, omezení nebo zbavení rodičovské 

odpovědnosti nebo jejího výkonu 

 

Pod pojmem rodičovská odpovědnost rozumíme souhrn práv a povinností rodičů 

vůči jejich nezletilým a nesvéprávným dětem, které není možno se vzdát, přičemž ale její 

výkon lze za splnění zákonných podmínek pozastavit, lze ji omezit, případně rodiče jí 

zcela zbavit.280 Zákonodárce se odchýlil od terminologie zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, 

a namísto rodičovské zodpovědnosti definuje rodičovskou odpovědnost v ustanovení § 

858 NOZ jako „povinnosti a práva rodičů, která spočívají v péči o dítě, zahrnující 

zejména péči o jeho zdraví, jeho tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj, v ochraně 

dítěte, v udržování osobního styku s dítětem, v zajišťování jeho výchovy a vzdělání, v 

určení místa jeho bydliště, v jeho zastupování a spravování jeho jmění; vzniká narozením 

dítěte a zaniká, jakmile dítě nabude plné svéprávnosti.“ Mimo ustanovení § 858 NOZ 

tvoří hmotněprávní základ rodičovské odpovědnosti ustanovení § 865 a násl. NOZ. 

                                                 
280 WIPPLINGEROVÁ, M., ZAHRADNÍKOVÁ, R., SPURNÁ, K. Zvláštní soudní řízení. 1. vyd. Praha: 

Wolters Kluwer, 2014, s. 188 
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Rodičovskou odpovědnost je možno upravit, co se týče jejího výkonu, tak i její 

podstaty. Změna nastane buď ex lege na základě zákonem předvídaných skutečností 

(např. § 868 NOZ281), nebo právní mocí rozhodnutí soudu o úpravě samotné rodičovské 

odpovědnosti (§ 870, 871 NOZ) či úpravě jejího výkonu (§ 869, 870 NOZ). Mluvíme-li 

o výkonu rodičovské odpovědnosti, může soud její výkon pozastavit (§ 869 NOZ) nebo 

omezit (§ 870 NOZ). Rodičovskou odpovědnost jako takovou lze nejen omezit (§ 870 

NOZ), ale v nejzávažnějších případech jí rodičů i zbavit (§ 871 NOZ). O uvedeném 

rozhoduje zásadně soud, a nikoli jiný orgán veřejné moci, a to i bez návrhu.282 

Účastníky řízení jsou oba rodiče, i kdyby návrh směřoval pouze vůči jednomu 

z nich, a nezletilé dítě, eventuálně i ti, o jejichž právech a povinnostech má být jednáno 

(tj. opatrovník a poručník). V případě návrhu státního zastupitelství je i ono účastníkem, 

přičemž navrhovatelem může být i orgán sociálně-právní ochrany dětí.283 

Státní zastupitelství po pečlivém zvážení zákonných podmínek podá návrh na 

pozastavení rodičovské odpovědnosti dle § 869 NOZ, pokud rodiči ve výkonu rodičovské 

odpovědnosti brání závažné okolnosti a lze-li se domnívat, že je toho třeba v souladu se 

zájmem dítěte. K objektivnímu hledisku, které může spočívat např. v umístění rodiče ve 

výkonu trestu nebo v jeho dlouhodobé nemoci, musí přistupovat ještě zájem dítěte na 

změně existujících právních poměrů, pokud cíle nelze dosáhnout mírnějšími prostředky. 

K tomu blíže rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. 3. 2012 sp. zn. 30 Cdo 1686/2011, 

který mimo jiné judikoval, že: „Pozastavení výkonu rodičovské zodpovědnosti není, na 

rozdíl od omezení a zbavení rodičovské zodpovědnosti, sankcí pro rodiče, který řádně 

neplní své povinnosti nebo porušuje svá práva vůči dítěti. [...] Jestliže soud pozastaví 

výkon rodičovské zodpovědnosti u jednoho rodiče, znamená to, že formálně je tento rodič 

i nadále nositelem rodičovské zodpovědnosti, ale práva a povinnosti z ní vyplývající 

nemůže vykonávat. Výkon těchto práv a povinností se koncentruje v osobě druhého 

                                                 
281 Výkon rodičovské odpovědnosti nezletilého rodiče, který dříve přiznáním svéprávnosti nebo uzavřením 

manželství nenabyl plné svéprávnosti, je až do doby, kdy nabude plnou svéprávnost, pozastaven; to neplatí 

o výkonu povinnosti a práva péče o dítě, ledaže soud vzhledem k osobě rodiče rozhodne, že výkon také 

této povinnosti a tohoto práva se pozastavuje až do doby, kdy rodič nabude plnou svéprávnost. Výkon 

rodičovské odpovědnosti rodiče, jehož svéprávnost byla v této oblasti omezena, je po dobu omezení jeho 

svéprávnosti pozastaven, ledaže soud rozhodne, že se rodiči vzhledem k jeho osobě zachovává výkon 

povinnosti a práva péče o dítě a osobního styku s dítětem. 
282 blíže HRUŠÁKOVÁ, M., KRÁLÍČKOVÁ, Z., WESTPHALOVÁ, L., a kol. Občanský zákoník II. 

Rodinné právo (§ 655−975). Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 821-823 
283 WIPPLINGEROVÁ, M., ZAHRADNÍKOVÁ, R., SPURNÁ, K. Zvláštní soudní řízení. 1. vyd. Praha: 

Wolters Kluwer, 2014, s. 188 
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rodiče, který jediný je oprávněn o dítěti rozhodovat, vychovávat ho, zastupovat ho a 

spravovat jeho majetek.“ 

Návrh na omezení rodičovské odpovědnosti nebo jejího výkonu dle § 870 NOZ 

státní zastupitelství podá za podmínky, že rodič řádně nevykonává rodičovskou 

odpovědnost a opět vyžaduje-li to zájem dítěte.  

Konečně státní zastupitelství podá návrh na zbavení rodičovské odpovědnosti dle 

§ 871 NOZ, jestliže rodič svoji rodičovskou odpovědnost nebo její výkon zneužívá, nebo 

závažným způsobem svoji rodičovskou odpovědnost nebo její výkon zanedbává. 

Zneužíváním rodičovské zodpovědnosti se ve světle rozsudku Nejvyššího soudu 

ze dne 29. 3. 2012 sp. zn. 30 Cdo 3310/2011 rozumí především ohrožení tělesného a 

duševního vývoje dětí, umožnění jim páchat trestnou činnost, svádění k nemorálnímu 

způsobu života, týrání dětí apod. Za závažné zanedbávání rodičovské zodpovědnosti se 

pak pokládá zejména dlouhodobé neplnění rodičovských práv a povinností k dítěti, třeba 

až ve formě absolutního nezájmu o dítě, jeho trvalé ponechání ve výchovném zařízení, 

aniž by byla projevena snaha převzít jej do rodinné výchovy, nemorální způsob života 

rodičů, soustavné neplnění vyživovací povinnosti apod.284 Není přitom rozhodující doba, 

po kterou rodič rodičovskou zodpovědnost řádně nevykonával, ale spíše intenzita 

takového jednání285 a zavinění rodiče k němu.286 Závažnost takového chování spočívá ve 

zjevné rezignaci na plnění rodičovských povinností, která je důsledkem naprosté 

lhostejnosti k osudu dítěte. Pro rozhodnutí soudu je přitom rozhodující stav v době 

vyhlášení rozsudku, pročež nelze rodiče zbavit jejich práv z důvodů, které již pominuly, 

a u rodičů došlo k podstatné změně v jejich postoji. Konečně návrh na zbavení nebo 

omezení rodičovské odpovědnosti není namístě jenom z důvodu neplnění vyživovací 

povinnosti.287 

Poznatky o uvedených případech státní zastupitelství získává zejména z trestního 

řízení, kdy dítě je v pozici oběti trestného činu rodičů nebo kdy dítě z popudu rodiče či 

spolu s rodičem páchá trestnou činnost. 

                                                 
284 srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 8. 2006 sp. zn. 30 Cdo 2873/2005 a stanovisko Nejvyššího 

soudu SR ze dne 28. 6. 1989 sp. zn. Cpj 19/89, uveřejněné ve Sbírce rozhodnutí a stanovisek č. 21/1990 
285 srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 5. 5. 2011 sp. zn. 30 Cdo 3522/2009 
286 Nejde-li o zaviněné neplnění povinností, lze uvažovat pouze o návrhu na omezení rodičovské 

odpovědnosti. 
287 srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. 6. 2011 sp. zn. 21 Cdo 3909/2010 
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Státní zastupitelství při posuzování shora uvedeného musí přihlížet i k důvodům 

nevykonávání rodičovské odpovědnosti, a zda překážkou není postoj druhého rodiče, 

pokud např. neumožňuje druhému rodiči styk s dítětem. 

Ve věci samé rozhoduje soud rozsudkem, jehož výrok musí obsahovat jasné a 

konkrétní vymezení rozsahu práv a povinností, na něž se omezení vztahuje. Dojde-li ke 

změně poměrů (§ 909 NOZ) soud změní rozhodnutí týkající se výkonu povinností a práv 

vyplývajících z rodičovské odpovědnosti, a to i bez návrhu. 

7.2.4 Návrhy ve věci určení data narození nezletilého dítěte 

 

Mezi důležité osobní identifikátory, které upřesňují totožnost fyzické osoby, patří 

mimo místa narození i datum narození. Jedná se o skutečnost, která se do matriky zapisuje 

na základě úředního zjištění a kterou osvědčuje příslušná veřejná listina ve smyslu § 567 

a násl. NOZ.288 

Narození dítěte je matriční událostí ve smyslu § 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 

301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení (dále též „zákon o matrikách“), která se dle 

ustanovení § 14 odst. 1 písm. b) zákona o matrikách zapisuje do matriční knihy, konkrétně 

do knihy narození. Příslušným k zápisu je matriční úřad, tj. obecní úřad, v jehož správním 

obvodu se dítě narodilo, kde bylo nalezeno a nezjistilo-li se, kde došlo k narození dítěte, 

nebo kde došlo vyložení dítěte z dopravního prostředku, jestliže se v něm narodilo. 

Dle § 14 odst. 3 zákona o matrikách se zápis do knihy narození provádí na základě 

písemného hlášení o narození živého nebo mrtvého dítěte, nebo na základě ústního 

oznámení o narození dítěte mimo zdravotnické zařízení, nebyly-li jeho matce ani 

následně poskytnuty zdravotní služby. Narození dítěte matričnímu úřadu dle § 15 zákona 

o matrikách oznamuje zdravotnické zařízení, v němž byl porod ukončen, lékař, který jako 

první poskytl při porodu nebo po porodu zdravotní službu, jeden z rodičů, nedošlo-li k 

poskytnutí zdravotní služby lékařem, nebo fyzická osoba, která se o narození dítěte 

dozvěděla, a to v tomto pořadí ve lhůtě 3 pracovních dnů od narození dítěte. 

Určitou výzvu může představovat zápis data narození dítěte, které bylo odloženo 

do tzv. babyboxu zřízeného v rámci zdravotnických zařízeních. Zápis do matriky se pak 

                                                 
288 Dle § 567 odst. 1 NOZ je veřejnou listinou listina vydaná orgánem veřejné moci v mezích jeho 

pravomoci nebo listina, kterou za veřejnou listinu prohlásí zákon; to neplatí, pokud trpí takovými vadami, 

že se na ni hledí, jako by veřejnou listinou nebyla. 
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řídí ustanovením § 17 odst. 2 zákona o matrikách o zápisu dítěte nezjištěné totožnosti, 

který se provede podle výsledků šetření orgánů policie a zprávy lékaře obsahující sdělení 

o pohlaví a pravděpodobném datu narození dítěte. Výsledek šetření i zprávu lékaře 

předává matričnímu úřadu orgán policie, který šetření prováděl. Policie ČR za tímto 

účelem postupuje konkrétně dle ustanovení § 68 odst. 1 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii 

České republiky, podle kterého policie provádí jako součást plnění svých úkolů pátrání 

po osobách a věcech s cílem zjistit, kde se tyto osoby nebo věci nacházejí, nebo 

identifikovat osoby, mrtvoly, části lidského těla anebo kosterního nálezu neznámé 

totožnosti. 

Podle ustanovení § 17 odst. 3 zákona o matrikách soud určí datum narození dítěte 

poté, co matriční úřad učiní oznámení, že nelze ani následným šetřením zjistit datum 

narození dítěte nezjištěné totožnosti. Dřívější znění OSŘ konkrétně upravovalo řízení o 

určení data narození nebo úmrtí přímo v ustanovení § 194a OSŘ. V současné právní 

úpravě však žádné obdobné speciální ustanovení mimo zmínky v § 466 písm. q) ZŘS 

nenalezneme. 

Oproti dřívější právní úpravě může státní zastupitelství do řízení o určení data 

narození nezletilého dítěte nejen vstupovat, ale i podávat návrhy na jeho zahájení. Návrh 

zde směřuje k určení skutečnosti, nikoli právního poměru. Návrh státní zastupitelství 

bude činit především na základě poznatků z trestního řízení, pokud matriční úřad bude 

nečinný ve vztahu k podání oznámení dle § 17 odst. 3 zákona o matrikách. V praxi lze 

uvažovat i o případech, kdy matriční úřad sice zapíše na základě šetření policie datum 

narození, ale toto by bylo dle poznatků státního zastupitelství v rozporu se skutečností. 

Realizací tohoto oprávnění státní zastupitelství přispívá k naplnění veřejného 

zájmu, aby byly v řízení provedeny veškeré důkazy potřebné ke zjištění skutkového stavu. 

Jestliže navržené důkazy nepovedou k jednoznačnému určení konkrétního dne narození, 

pak bude potřeba na základě zjištěných skutečností vyloučit ty dny, kdy dítě ještě 

prokazatelně narozeno nebylo, a naopak stanovit dny, kdy již prokazatelně narozeno bylo. 

Maximálním zúžením tohoto období na co nejkratší časový úsek dospějeme k určení data 

narození dítěte. 
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Soud ve věci rozhoduje rozsudkem. Dalšími účastníky řízení jsou dítě, jeho 

opatrovník a zákonný zástupce nezletilého.289 

7.3 Řízení ve věci ochrany proti domácímu násilí 

 

Jednou z oblastí, které se v dnešní době věnuje zásadní pozornost, zejména 

v rámci trestněprávní, správněprávní, ale i občanskoprávní ochrany, je problematika 

domácího násilí, a to zejména v návaznosti na zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných 

činů. Pod pojem domácího násilí290 je podřazováno nevhodné a déletrvající agresivní 

chování mezi osobami společně žijícími, zejména v rámci rodiny, které se děje neveřejně 

za zavřenými dveřmi.291 

Domácí násilí dle judikatury nutně zahrnuje následující indikátory: opakovanost 

a dlouhodobost, eskalaci, neveřejnost, blízkost osob a vyjasnění jejich rolí v konfliktu (tj. 

vztahy podřízenosti a nadřízenosti).292 Nejvyšší správní soud v rozsudku ze dne 31. 3. 

2009 sp. zn. 5 As 84/2008 judikoval, že pokud zde chybí znak mocenské asymetrie, tedy 

jestliže není narušeno rovné postavení a při vzájemným hádkách a potyčkách jsou 

účastníci střídavě útočníky i obětmi (tzv. italská domácnost), pak se nejedná o domácí 

násilí. 

Hmotněprávní základ ochrany před domácím násilím představují ustanovení § 

751 až 753 NOZ, dle kterých může soud na návrh dotčeného manžela omezit, nebo i 

vyloučit na určitou dobu právo druhého manžela v domě či bytě bydlet, a to pokud se 

stane další společné bydlení manželů pro jednoho z nich nesnesitelné z důvodu tělesného 

nebo duševního násilí vůči manželovi nebo jinému, kdo v rodinné domácnosti manželů 

                                                 
289 WIPPLINGEROVÁ, M., ZAHRADNÍKOVÁ, R., SPURNÁ, K. Zvláštní soudní řízení. 1. vyd. Praha: 

Wolters Kluwer, 2014, s. 195 
290 Zákonná definice domácího násilí není, nicméně důvodová zpráva k zákonu č. 135/2006 Sb. uvádí, že: 

„Domácí násilí je označení pro násilné jednání, kterým dochází k nebezpečnému útoku proti životu, zdraví, 

svobodě nebo lidské důstojnosti, a to v bytě nebo domě společně obývaném násilnou osobou i osobou, proti 

níž takový útok směřuje. Domácím násilím se rozumí opakované násilné jednání nebo opakované 

vyhrožování násilným jednáním, v důsledku kterého dochází nebo hrozí, že dojde, k nebezpečnému útoku 

proti životu, zdraví, svobodě nebo lidské důstojnosti, mezi osobami, které jsou či byly spolu v intimním, 

rodinném či jiném obdobném vztahu a žijí ve společně obývaném bytě nebo domě. V rámci domácího násilí 

lze jednoznačně identifikovat osobu násilnou i osobu ohroženou, proti níž takové útoky nebo výhrůžky 

útokem směřují.“ 
291 blíže HRUŠÁKOVÁ, M., KRÁLÍČKOVÁ, Z., WESTPHALOVÁ, L., a kol. Občanský zákoník II. 

Rodinné právo (§ 655−975). Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 432 
292 WIPPLINGEROVÁ, M., ZAHRADNÍKOVÁ, R., SPURNÁ, K. Zvláštní soudní řízení. 1. vyd. Praha: 

Wolters Kluwer, 2014, s. 148 
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žije. Užívací právo tak ustupuje a je dána přednost ochraně života a zdraví.293 Uvedené 

se vztahuje i na manžele již rozvedené i na společné bydlení mimo rodinnou 

domácnost.294 

Dle § 752 NOZ lze omezit či vyloučit právo na bydlení druhého manžela nejdéle 

na celkovou dobu šesti měsíců, přičemž tuto dobu lze prodloužit, jsou-li pro to zvlášť 

závažné důvody. Právo na ochranu před domácím násilím se nevztahuje pouze na 

manžely či bývalé manžely, ale i na jiné osoby, které s nimi společnou domácnost sdílejí, 

tj. i vůči nezletilým či zletilým dětem, nebo i rodičům jednoho z manželů a dalším 

osobám. Ustanovení § 3021 NOZ pak rozšiřuje ochranu před domácím násilím i na 

společné bydlení jiných osob, než jsou manželé. 

Shora uvedeným ustanovením § 751 a násl. NOZ je vytýkáno, že se snaží ochranu 

před domácím násilím upravit komplexně, a to i v rovině procesněprávní, ač jsou 

obsaženy v hmotněprávním kodexu.295 Procesněprávní úpravu ochrany před domácím 

násilím, kterou jsme dříve mohli nalézt v ustanovení § 76b OSŘ, nyní rozvíjí ustanovení 

400 až 414 ZŘS. Jedná se o řízení na návrh (§ 401 ZŘS), a nikoliv z úřední moci soudu, 

přičemž navrhovatel se domáhá, aby odpůrce (a) opustil společné obydlí a jeho 

bezprostřední okolí, nezdržoval se zde nebo do něj nevstupoval, (b) nevstupoval do 

bezprostředního okolí společného obydlí nebo navrhovatele a nezdržoval se tam, (c) 

zdržel se setkávání s navrhovatelem, (d) zdržel se nežádoucího sledování a obtěžování 

navrhovatele jakýmkoliv způsobem.296 

Zákaz se vztahuje na dobu jednoho měsíce od vykonatelnosti předběžného 

opatření (§ 408 ZŘS), která nastává dnem jeho vydáním (§ 407 ZŘS). Předcházelo-li 

uvedenému postupu vykázání ve smyslu § 44 a násl. zákona č. 273/2008 Sb., o Policii 

České republiky, začne doba trvání předběžného opatření běžet až po uplynutí doby 

vykázání. 

Podle § 47 odst. 3 zákona o policii je policista povinen do dvaceti čtyř hodin od 

vstupu do společného obydlí zaslat kopii úředního záznamu o vykázání mimo jiné i 

                                                 
293 Přítomnost domácího násilí může mít dopad i na zánik práva bývalého manžela za podmínek § 762 odst. 

2 NOZ a na vyloučení zůstavitelova manžela jako zákonného dědice z dědického práva ve smyslu § 1482 

odst. 1 NOZ. 
294 Obydlí manželů, tj. jejich faktické bydliště. 
295 WIPPLINGEROVÁ, M., ZAHRADNÍKOVÁ, R., SPURNÁ, K. Zvláštní soudní řízení. 1. vyd. Praha: 

Wolters Kluwer, 2014, s. 146 
296 viz § 405 odst. 1 ZŘS 
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soudu, který je příslušný k rozhodnutí o vydání předběžného opatření. Soud však z úřední 

moci nemůže sám zahájit řízení, proto je namístě zajistit i informovanost příslušného 

státního zastupitelství. 

Ustanovení § 405 odst. 2 ZŘS zakotvuje poučovací povinnost ve vztahu k 

navrhovateli o dalších vhodných opatřeních směřujících k jeho ochraně, zejména o právu 

podat návrh na zahájení řízení ve věci samé. V právní teorii panují neshody, co se 

konkrétně myslí daným řízením ve věci samé. V praxi státního zastupitelství však 

převažuje názor, že uvedená hmotněprávní úprava § 751 a násl. NOZ není meritorním 

řízením ve smyslu § 405 odst. 2 ZŘS. Účelem řízení je spíše poskytnout osobě, která je 

domácím násilím ohrožena, dostatečnou dobu na to, aby tíživou situaci vyřešila jinak, 

např. podáním návrhu na rozvod či návrhu na zrušení a vypořádání podílového 

spoluvlastnictví.297 

Místně příslušným k podání návrhu je dle § 400 ZŘS obecný soud navrhovatele. 

Je-li navrhovatelem nezletilý, který není plně svéprávný, je jeho obecným soudem soud, 

v jehož obvodu má nezletilý na základě dohody rodičů nebo rozhodnutí soudu své 

bydliště.298 Účastníky jsou navrhovatel a odpůrce, případně i osoba, vůči které násilí 

směřuje (§ 403 ZŘS). O návrhu musí soud rozhodnout s velkým urychlením, zpravidla 

bezodkladně, v zájmu ochrany oběti domácího násilí, tj. v pořádkové lhůtě osmačtyřiceti 

hodin (§ 404 ZŘS). Běh lhůty se pak počítá od okamžiku podání návrhu, který se 

zaznamenává dle přesného času podání.299 

Proti usnesení o vydání předběžného opatření lze podat odvolání. Na návrh může 

být soudem rozhodnuto i o zrušení předběžného opatření (§ 414 ZŘS). Na vydání 

předběžného opatření již nenavazuje řízení ve věci samé, ale trvání předběžného opatření 

může být na návrh, podaný před jeho uplynutím, prodlouženo (§ 410 ZŘS), ale jen na 

dobu toliko nezbytně nutnou.300 

Státní zastupitelství v tomto druhu řízení může jak do řízení vstoupit, tak i podat 

návrh na jeho zahájení. Procesně legitimováno je okresní státní zastupitelství, které 

                                                 
297 WINTEROVÁ, A., MACKOVÁ, A., a kol. Civilní právo procesní. Část první - Řízení nalézací. 7. 

vyd. Praha: Linde, 2014, s. 439 
298 SVOBODA, K., TLÁŠKOVÁ, Š., VLÁČIL, D., a kol. Zákon o zvláštních řízeních soudních. 

Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2015, s. 753 
299 SVOBODA, K., TLÁŠKOVÁ, Š., VLÁČIL, D., a kol. Zákon o zvláštních řízeních soudních. 

Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2015, s. 761 
300 blíže HRUŠÁKOVÁ, M., KRÁLÍČKOVÁ, Z., WESTPHALOVÁ, L., a kol. Občanský zákoník II. 

Rodinné právo (§ 655−975). Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 438 
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působí u obecného soudu navrhovatele. Náležitosti návrhu stanoví § 402 ZŘS, státní 

zastupitelství tak v návrhu uvede označení účastníků, vylíčí skutečnosti, které osvědčují 

společné bydlení, povahu násilí, nesnesitelnost společného bydlení, eventuálně vylíčí 

povahu nežádoucího sledování nebo obtěžování (úprava předběžného opatření totiž není 

pouze procesní reflexí § 751 a násl. NOZ, ale danou úpravu přesahuje), a návrh výroku 

usnesení soudu.301 

Návrh musí být podložen vylíčením skutkových okolností. Obecně pro osvědčení, 

že se dané skutečnosti staly, postačí větší pravděpodobnost, a nevyžaduje se tedy v tomto 

směru jistota. Státní zastupitelství zde zpravidla vychází z podkladů zjištěných v trestním 

řízení. 

Z obecného znění pravomoci státního zastupitelství lze usoudit, že je oprávněno i 

k podání návrhu na prodloužení předběžného opatření. Návrh je, jak výše uvedeno, 

nezbytné podat ještě před uplynutím doby trvání. Doba předběžného opatření se ze 

zákona prodlužuje o dobu, než soud o návrhu na prodloužení rozhodne (§ 410 ZŘS). V 

návrhu se státní zastupitelství zaměří i na skutečnosti, které soud bere v potaz, zejména 

trvání stavu ohrožení, majetkové poměry účastníků a popis důvodů zvláštního zřetele 

hodných302, pro které je nezbytné dobu trvání předběžného opatření prodloužit. 

Pomine-li stav ohrožení, lze uvažovat i o uplatnění pravomoci státního 

zastupitelství podat odůvodněný návrh na zrušení daného předběžného opatření dle 

ustanovení § 414 odst. 1 ZŘS. 

Poněvadž domácí násilí představuje zpravidla velmi závažný zásah do základních 

lidských práv a svobod, je nezbytné, budou-li splněny podmínky k podání návrhu na 

nařízení předběžného opatření a sama oběť takový návrh nepodá, ať už z obav o své 

zdraví, či z jiného důvodu, aby návrh podalo státní zastupitelství. Ochrana základních 

práv totiž není záležitostí toliko soukromou, ale jde o věc veřejného zájmu. 

7.4 Řízení o svéprávnosti 

 

Nový občanský zákoník v ustanovení § 55 odst. 1 v souladu s Úmluvou o právech 

osob se zdravotním postižením č. 10/2010 Sb. m. s. opustil možnost zbavení svéprávnosti 

                                                 
301 blíže SVOBODA, K., TLÁŠKOVÁ, Š., VLÁČIL, D., a kol. Zákon o zvláštních řízeních soudních. 

Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2015, s. 755-756 
302 ve smyslu § 412 odst. 2 ZŘS 
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člověka, dříve způsobilosti k právním úkonům, a napříště počítá již jen s jejím omezením. 

O omezení svéprávnosti může rozhodnout pouze soud (§ 56 NOZ), a to jen tehdy hrozila-

li by mu jinak závažná újma a za podmínky že vzhledem k jeho zájmům nepostačí 

mírnější a méně omezující opatření (tj. dle § 45 a násl. NOZ schválení smlouvy o 

nápomoci, schválení zastoupení členem domácnosti nebo jmenování opatrovníka). 

Omezení svéprávnosti je tak vzhledem k uvedeným možnostem subsidiární povahy. Soud 

ve svéprávnosti omezí člověka, který trpí duševní poruchou, která není přechodného 

charakteru a pro kterou není schopen právně jednat. Ať je omezení svéprávnosti 

sebevětší, člověk nikdy nemůže být zbaven možnosti samostatně právně jednat v běžných 

záležitostech každodenního života (§ 64 NOZ).303 K rozhodnutí o omezení svéprávnosti 

soud vždy přihlíží k zájmu posuzovaného, k újmě, která posuzovanému potenciálně hrozí, 

a k právům a jedinečnosti posuzovaného. 

 Věcně příslušným je okresní soud. Místně příslušným je obecný soud toho, o jehož 

omezení svéprávnosti se rozhoduje, tj. soud, v jehož obvodu má omezovaný bydliště (§ 

34 ZŘS). Účastníky jsou navrhovatel a ten, o jehož svéprávnosti se rozhoduje. 

Posuzovanému je pro řízení jmenován opatrovník ad hoc, což nebrání, aby si současně 

zvolil i zmocněnce (§ 37 ZŘS). Procesním opatrovníkem je v těchto případech v praxi 

zpravidla ustanovována osoba advokáta, a to i v případech, kdy již byla osoba v minulosti 

na svéprávnosti určitým způsobem omezena a má již opatrovníka hmotněprávního. 

Řízení lze zahájit na návrh, nebo i bez návrhu, přičemž zákon nestanoví, kdo konkrétně 

je oprávněn návrh podat, a lze tak usuzovat, že aktivní legitimace přísluší každému, kdo 

má na věci právní zájem. Zákon zvlášť zmiňuje legitimaci zdravotního ústavu, kde je 

osoba, o jejíž svéprávnosti se má rozhodovat umístěna. 

 Návrh na zahájení řízení musí obsahovat jak vylíčení skutkových a právních 

důvodů, tak i odůvodnění, proč není možné užití mírnějších opatření (§ 35 odst. 2 ZŘS). 

Státní zastupitelství čerpá poznatky k podání návrhu především z trestního řízení nebo i 

z účasti v řízení dle § 8 odst. 1 písm. g) ZŘS ve věcech vyslovení přípustnosti převzetí 

nebo držení v ústavu zdravotnické péče nebo vyslovení nepřípustnosti držení v zařízení 

sociálních služeb. Návrh na zahájení řízení, ev. prohlášení o vstupu se může týkat nejen 

                                                 
303 blíže WINTEROVÁ, A., MACKOVÁ, A., a kol. Civilní právo procesní. Část první - Řízení nalézací. 

7. vyd. Praha: Linde, 2014, s. 368-369 
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omezení svéprávnosti, ale i prodloužení doby omezení, jejího vrácení, nebo změny či 

zrušení původního rozhodnutí o omezení. 

K podání návrhu je příslušné okresní státní zastupitelství působící u okresního 

soudu posuzovaného nebo působící u obecného soudu, v jehož obvodu je zdravotní ústav 

nebo zařízení sociálních služeb, v němž je posuzovaný umístěn bez svého souhlasu. 

Návrh na změnu či zrušení rozhodnutí o omezení svéprávnosti může podat i člověk, jehož 

svéprávnost byla tímto rozhodnutím omezena (§ 35 odst. 3 ZŘS). Pro tento případ mu 

totiž zákon přiznává procesní způsobilost.304 

 Předmětem dokazování v řízení o omezení svéprávnosti bude zejména sociální 

chování posuzovaného, jeho schopnost řešit zátěžové situace, nakládat s majetkem, 

uspořádat si finanční záležitosti a schopnost zařizovat své životní potřeby. V rámci řízení 

soud omezovaného člověka nutně zhlédne (§ 55 NOZ) a umožní mu, aby se k věci 

vyjádřil (§ 56 odst. 2 NOZ). Zhlédnutím se rozumí zjištění stavu člověka vlastním 

pozorováním soudu, a to v prostředí, v němž se posuzovaný obyčejně pohybuje, aby bylo 

možné posoudit, jak zvládá každodenní úkony. 

 V minulosti v soudní praxi docházelo, že soudy rozdílně posuzovaly otázku, která 

ze soudních osob je povolána ve smyslu § 55 odst. 1 NOZ a § 38 odst. 2 ZŘS v řízení o 

svéprávnosti posuzovaného zhlédnout. Zpravidla pak posuzovaného zhlédl vyšší soudní 

úředník nebo asistent soudce. Z jazykového výkladu citovaných ustanovení, podle 

kterých posuzovaného vyslechne soud, i ze smyslu a závažnosti zásahu v případě omezení 

svéprávnosti však nutně musíme dospět k závěru, že pravidlem by naopak mělo být 

zhlédnutí soudcem, aby si mohl o osobě posuzovaného vytvořit názor sám, a nikoli pouze 

zprostředkovaně. V tomto ohledu lze odkázat na rozhodnutí Krajského soudu v Hradci 

Králové ze dne 11. 9. 2014 sp. zn. 26 Co 197/2014, kde soud dospěl k závěru, že v řízení 

o omezení svéprávnosti musí posuzovaného zhlédnout soud, což má být soudce nebo 

senát. Soud v rozhodnutí argumentoval tím, že je stěžejní nerozhodovat o tak závažném 

zásahu do svobody člověka tzv. od stolu, ale slyšet názor posuzovaného, nebo ho alespoň 

vidět. Uvedenou argumentaci podpořil a označil za ústavně konformní i Ústavní soud 

v nálezu ze dne 23. 3. 2015 sp. zn. I. ÚS 1974/14. 
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Soudní praxi posléze sjednotil i Nejvyšší soud svým stanoviskem ze dne 13. 4. 

2016 sp. zn. Cpjn 201/2015, který dospěl v podstatě ke stejnému závěru, že: „Úvaha, že 

zhlédnutí posuzovaného může uskutečnit případně i vyšší soudní úředník nebo asistent 

soudce […], se totiž vyznačuje tím omezením, že celkový úsudek (‚dojem‘), který si takto 

vyšší soudní úředník (resp. asistent soudce) vytvoří (a zahrne do protokolu, který o tomto 

úkonu vyhotoví), není z povahy věci bezprostředně přenositelný do poměrů soudce, který 

má s přihlédnutím k němu ve věci rozhodovat. […] Jak již bylo naznačeno výše, není 

možné pominout, že právní úprava klade důraz na respekt k osobě posuzovaného, jehož 

projevem je i osobní kontakt soudu (soudce) s posuzovaným. Instrukce obsažená v § 38 

odst. 2 z. ř. s., že ‚soud posuzovaného vždy zhlédne‘, proto zjevně obrací pozornost k 

soudci jako k té soudní osobě, jež je k tomuto úkonu povolána zásadně.“ Nejvyšší soud 

k uvedené zásadě odkazuje i na rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 3. 

11. 2011 č. 5193/09, X. a Y. proti Chorvatsku, podle kterého soudci, kteří vydávají 

rozhodnutí mající závažné dopady na soukromý život člověka, by měli mít v zásadě s 

tímto člověkem osobní kontakt.305 

Pouze z mimořádných důvodů v konkrétní věci posuzovaného nezhlédne soudce, 

nýbrž tak učiní jiná soudní osoba. Takovým důvodem může být příklad osoby, o jejíž 

svéprávnosti bylo již dříve rozhodováno a která byla v minulosti soudcem zhlédnuta, 

přičemž její současný zdravotní stav je takové povahy, že nelze očekávat jeho zlepšení. 

Dalšími důkazy ve věci budou zejména lékařské zprávy a znalecký posudek o 

duševním stavu posuzovaného.306 Smyslem výslechu znalce je objasnit povahu právních 

jednání, k nimž by posuzovaný neměl být způsobilý, popř. zda u něho nepřichází v úvahu 

omezení jen ve vztahu k určité oblasti. V průběhu řízení je také na státním zastupitelství, 

aby navrhovalo důkazy ke zjištění možnosti uplatnění výše zmíněných podpůrných 

opatření. Státní zastupitelství ale není oprávněno přímo navrhovat uložení konkrétních 

opatření nebo v tomto smyslu měnit návrh na zahájení řízení, protože k tomu není podle 

§ 8 odst. 2 ZŘS procesně legitimováno. V závěrečném návrhu tak státní zastupitelství 

může poukázat pouze na to, že v průběhu řízení bylo zjištěno, že podmínky pro 

                                                 
305 „The Court considers that judges adopting decisions with serious consequences for a person’s private 
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rozhodnutí o omezení svéprávnosti dány nejsou, jelikož postačí mírnější a méně 

omezující opatření vyjmenované v § 39 ZŘS. 

Je-li pravděpodobné, že k omezení svéprávnosti dojde, zahájí soud řízení o 

jmenování opatrovníka (§ 62 NOZ) a obě řízení spojí (§ 46 odst. 1 ZŘS). Soud ve věci 

rozhoduje rozsudkem, který má konstitutivní účinky a ve kterém výslovně vymezí rozsah, 

v němž se svéprávnost člověka omezuje, ev. i dobu, na kterou se omezení vztahuje. Dále 

soud rozhodne o jmenování opatrovníka (§ 62 NOZ) a o nákladech řízení. 

Při formulaci omezení je třeba pamatovat na to, že se nejedná pouze o právní 

jednání soukromoprávního charakteru,307 ale i záležitosti upravené normami veřejného 

práva, a to v případech, kde je to zákonem výslovně požadováno. Soud při rozhodování 

o omezení svéprávnosti musí totiž mimo jiné zvažovat i to, zda je člověk schopen 

porozumět významu a smyslu voleb a výslovně rozhodnout o svéprávnosti ve vztahu 

k výkonu volebního práva. K tomuto se vyjádřil i Ústavní soud v nálezu ze dne 12. 7. 

2010 sp. zn. IV. ÚS 3102/08 již v rámci dřívější právní praxe za účinnosti zákona č. 

40/1964 Sb., občanský zákoník, přičemž uzavřel, že „při rozhodování o zbavení či 

omezení způsobilosti fyzické osoby k právním úkonům jsou obecné soudy povinny zvlášť 

posuzovat i to, zda je konkrétní osoba schopna porozumět smyslu, účelu a důsledkům 

voleb“. Současný právní stav volebních zákonů s tímto počítá, kdy dle ustanovení § 2 

písm. b) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR, je překážkou ve výkonu 

volebního práva i omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva.308 

Občanskoprávní a obchodní kolegium Nejvyššího soudu v otázce omezení 

svéprávnosti a jeho dopadu na výkon volebního práva rozeslalo k připomínkám návrh 

stanoviska sp. zn. Cpjn 23/2016.309 Stanovisko má sloužit ke sjednocení postupu soudů, 

které doteď postupují v této věci často rozdílně, některé o omezení svéprávnosti člověka 

ve výkonu jeho volebního práva nerozhodují s tím, že jde o přesah do veřejného práva, 

jiné vycházejí z výše citovaného nálezu Ústavního soudu a omezení volebního práva 

připouštějí. Soudy dále zdůrazňují i to, že nelze omezit volební právo samotné, nýbrž 

                                                 
307 rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 13. 3. 2003 sp. zn. 22 Cdo 2014/2001 
308 Totožnou úpravu obsahuje ustanovení § 5 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky, § 4 

odst. 2 písm. b) zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů, § 4 odst. 2 písm. b) zákona č. 

491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do 

Evropského parlamentu, § 4 písm. b) zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu, a § 4 písm. b) zákona č. 

118/2010 Sb., o krajském referendu. 
309 KUDRNA, J. K otázce (ne)možnosti omezit svéprávnost k výkonu volebního práva, Právní rozhledy, 

č. 1/2017, s. 18 
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toliko jeho výkon. Některé soudy argumentují pak i tím, že výkon volebního práva lze 

omezit jen tehdy, pokud by uplatněním volebního práva mohla člověku vzniknout 

závažná újma. 

Nejvyšší soud v návrhu stanoviska dále připomíná výchozí pravidlo civilního 

kodexu, a to že „uplatňování soukromého práva je nezávislé na uplatňování práva 

veřejného, z čehož lze také dovodit, že individuálními soudními akty aplikace práva 

dochází […] k reglementaci konkrétních (vzájemných) práv a povinností dotčených osob, 

resp. mezi osobami v soukromoprávní oblasti, a nemůže jimi proto dojít ani k úpravě 

poměrů týkajících se výkonu práv občana v oblasti veřejného práva, ledaže by taková 

rozhodovací pravomoc byla zákonem (obecnému) soudu svěřena.“ Podle návrhu 

stanoviska tak NOZ ani jiný právní předpis nezakládá explicitní pravomoc obecného 

soudu rozhodovat o omezení svéprávnosti člověka ve výkonu jeho veřejných práv, např. 

v právu volit či být volen. Ustanovení § 55 NOZ totiž předpokládá, že k omezení 

svéprávnosti lze přistoupit jen v zájmu člověka, jehož se to týká a jen tehdy, hrozila-li by 

mu jinak závažná újma. Návrh stanoviska považuje závěry výše citovaného nálezu 

Ústavního soudu za již překonané, neboť v něm byly řešeny dopady tehdejší právní 

úpravy právního institutu zbavení a omezení způsobilosti k právním úkonům 

vycházejícího původně z koncepce totalitního práva a bez reflexe Úmluvy o právech osob 

se zdravotním postižením z roku 2006.310 Závěr návrhu stanoviska Nejvyššího soudu 

v původním znění tedy stanovil, že „de lege lata není v pravomoci soudu rozhodovat o 

omezení svéprávnosti člověka ve výkonu jeho volebního práva či ve výkonu jeho práva 

hlasovat v (obecním nebo krajském) referendu“.311 

S uvedeným návrhem stanoviska Nejvyššího soudu si dovolím nesouhlasit. 

Předně nelze striktně oddělovat sféru veřejnoprávní a soukromoprávní, neboť se často 

navzájem prolínají a ovlivňují, a hranice mezi soukromým a veřejným právem se tak stírá. 

Nejvyšší soud sice v návrhu stanoviska mimo jiné cituje ustanovení volebních zákonů, 

kde se o omezení svéprávnosti jako o překážce výkonu volebního práva výslovně hovoří, 

ale již nezdůvodňuje, proč k výslovnému znění zákona při formulování závěru návrhu 

stanoviska nepřihlížel. Pouze v tomto ohledu poukázal na to, že poznámky pod čarou 

                                                 
310 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 10/2010 Sb. m. s. 
311 K datu 4. 2. 2017 je stanovisko dostupné na: http://vrcha.webnode.cz/news/navrh-stanoviska-ook-

nejvyssiho-soudu-ve-veci-omezeni-svepravnosti-cloveka-ve-vykonu-jeho-volebniho-prava/ 
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nemají normativní význam. Podle mého názoru je však rovněž důležité rozlišovat volební 

právo aktivní, tj. právo volit, a volební právo pasivní, tj. právo být volen. 

Co se týče práva volit, je otázkou, zda v jeho výkonu může spočívat závažná újma 

pro člověka. Nicméně riziko může hrozit zájmu veřejnému na racionálnosti a 

zodpovědnosti volebního aktu, potažmo zájmu na transparentnosti a zákonnosti voleb. 

Podle již zmíněného nálezu Ústavního soudu sp. zn. IV. ÚS 3102/08: „…posuzované 

omezení sleduje legitimní cíl, jímž je (obdobně jako u ústavně zakotvené podmínky věku) 

zajistit, aby se elektorát skládal z osob, které jsou schopny racionálně se rozhodovat a 

porozumět významu, účelu a účinkům voleb. Jde nepochybně o účel legitimní; společnost 

má neopominutelný zájem na tom, aby o nejpodstatnějších otázkách jejího směřování 

rozhodovaly osoby, které jsou toho objektivně schopny“. V otázce legitimnosti cíle, tj. 

zájmu na kompetentním a racionálním elektorátu, Ústavní soud odkázal i na judikaturu 

Evropského soudu pro lidská práva, konkrétně na rozsudek ze dne 20. 5. 2010 č. 

38832/06, Alajos Kiss proti Maďarsku. V případě výkonu aktivního volebního práva totiž 

zcela reálně hrozí nebezpečí ovlivnění úsudku osoby omezené ve svéprávnosti při aktu 

volby třetími osobami, ať už je jejich úmysl jakýkoli. 

Opakem tomu může být situace, kdy osoba omezená na svéprávnosti bude zvolena 

do veřejné funkce. Mám za to, že v takovém případě zvolené osobě závažná újma velice 

reálně hrozit může, a to například v souvislosti s rozhodováním v zastupitelském sboru 

apod., které může mít v krajním případě i závažné trestněprávní důsledky, jak jsme 

v dnešní době mnohdy svědky. Roli v tomto ohledu může na druhou stranu hrát i 

existence či absence případné imunity spojené s volenou funkcí. S přihlédnutím 

k jedinečnosti člověka omezeného na svéprávnosti je tak potřeba zkoumat, zda má vůbec 

kapacity pro výkon volené veřejné funkce. Je totiž stěží představitelné, že osoba omezená 

na svéprávnosti, tedy na způsobilosti nabývat pro sebe vlastním právním jednáním práva 

a zavazovat se k povinnostem, rozhoduje o veřejných záležitostech ve vztahu k předem 

neurčenému počtu ostatních občanů. 

Dne 15. 2. 2017 ovšem občanskoprávní a obchodní kolegium Nejvyššího soudu 

přijalo konečnou verzi stanoviska sp. zn. Cpjn 23/2016, a to ve zcela opačném znění, než 

jaký byl původní návrh. Nejvyšší soud tak v zájmu zajištění jednotného rozhodování soudů 

stanovil následující: „I. V řízení o omezení svéprávnosti je soud oprávněn rozhodnout i o tom, 

zda se posuzovaná osoba omezuje ve svéprávnosti k výkonu volebního práva. II. Omezit 
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posuzovanou osobu ve svéprávnosti k výkonu volebního práva lze jen výrokem soudního 

rozhodnutí (výslovně).“ 

Z odůvodnění konečného stanoviska Nejvyššího soudu lze vytknout zejména 

následující pasáže. K zmíněnému prolínání veřejného a soukromého práva Nejvyšší soud 

uvedl, že soukromoprávní omezení svéprávnosti konstituované rozhodnutími civilních 

soudů „se svými účinky nikdy neomezovalo jen na oblast jimi bezprostředně upravených 

vztahů, nýbrž platilo (a platí), že takové omezení zakládá též přímé zákonné důsledky ve 

vztazích veřejnoprávních“. Nejvyšší soud tak nepotvrdil existenci jakéhosi příkopu mezi 

veřejným a soukromým právem. Dále Nejvyšší soud polemizuje i nad citovanými 

volebními zákony, které v původním návrhu stanoviska opomíjel a které s překážkou ve 

výkonu volebního práva v podobě omezení svéprávnosti počítají. Přitom se soustředí 

zejména na zákon č. 58/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do 

Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, jenž dosavadní překážku ve výkonu 

volebního práva v podobě zbavení způsobilosti k právním úkonům přizpůsobil institutu 

omezení svéprávnosti ve znění nového občanského zákoníku a současně ji vztáhl toliko 

k výkonu volebního práva, a nikoli k volebnímu právu jako takovému. K tomu Nejvyšší 

soud uvedl, že „zákon tedy (respektabilně) stanoví, že překážkou výkonu volebního práva 

je omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva, čímž se dostalo zákonné úpravy 

určitému právněpolitickému poměru; jinak řečeno, omezení svéprávnosti k výkonu 

volebního práva je tak ‚skutkovou podstatou‘ jedné z právem zakotvených překážek 

výkonu volebního práva, která, je-li dána, volební právo vykonat nelze, a to se všemi 

konkrétními důsledky, jež z toho podle příslušných volebních zákonů vyplývají“. 

Nejednoznačnou otázku, zda to má být právě soud, kdo rozhoduje o omezení svéprávnosti 

ve vztahu k výkonu volebního práva, když nejde o věc čistě soukromoprávní, nýbrž o 

přesah do sféry veřejnoprávní, vyřešil Nejvyšší soud opět odkazem na nález Ústavního 

soudu sp. zn. IV. ÚS 3102/08, kde se sám Ústavní soud obrací právě na soudy, když 

prohlašuje, že jsou „při rozhodování o zbavení (resp. omezení) způsobilosti k právním 

úkonům povinny posuzovat i dopady tohoto rozhodnutí do veřejných subjektivních práv 

jednotlivce a zejména pak skutečnost, zda je konkrétní osoba schopna porozumět smyslu, 

účelu a důsledkům voleb“. Skutečnosti, že při posuzování překážky ve výkonu volebního 

práva civilní soud zasáhne do oblasti veřejného práva, si tak byl Ústavní soud nutně 

vědom. Ve vztahu k původně vytýkanému ideologickému zabarvení institutu zbavení 
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způsobilosti k právním úkonům naopak nyní Nejvyšší soud dovodil, že změna právní 

úpravy v tomto směru nepřinesla nic převratného, když důvody pro omezení způsobilosti 

k právním úkonům a k omezení svéprávnosti jsou formulovány zásadně shodně a když i 

z dřívější právní úpravy bylo interpretačně seznatelné a v praxi aplikovatelné, že omezit 

svéprávnost lze jen v zájmu člověka a s plným uznáním jeho práv. Omezení svéprávnosti 

přitom není jen v zájmu člověka samotného, nýbrž i v zájmu širším, tj. v zájmu 

veřejnoprávním. Nedochází tak ke kolizi se zásadou dle § 1 odst. 1 NOZ, že uplatňování 

soukromého práva není závislé na uplatňování práva veřejného, neboť v tomto případě 

„k omezení soukromého práva nejenže nedochází, nýbrž naopak působí podpůrně v jiném 

právním oboru“. Nejvyšší soud pak připodobňuje právní jednání ve smyslu § 15 odst. 2 

NOZ, které je v rámci rozhodnutí o svéprávnosti omezováno, k projevu vůle v podobě 

volebního aktu, jímž osoba pověřuje jiného, aby ji reprezentoval při správě věcí 

veřejných. Nejvyšší soud v konečné verzi stanoviska neopominul ani rozdělení volebního 

práva na aktivní a pasivní. Hrozbu závažné újmy podle § 55 odst. 2 NOZ ve vztahu 

k volebnímu právu aktivnímu pak dovozuje existencí neúměrné a zdraví poškozující 

psychické zátěže pro specificky handicapovaného člověka vzhledem k celkovému 

prostředí voleb. Co se týče volebního práva pasivního, jsou potvrzovány závěry uvedené 

výše, neboť „zde eventualita zvolení představuje vskutku i ‚hrozbu závažné újmy‘, pakliže 

s odpovídající funkcí je spojena odpovědnost hmotná či dokonce trestněprávní“. 

Závěrem Nejvyšší soud odpovídá i na nevyřčenou otázku ohledně podoby výroku 

soudu, kdy omezení výkonu volebního práva aktivního, pasivního, či obou, eventuálně i 

specifikace konkrétního typu voleb, musí být do soudního výroku zahrnuto. Jestliže soud 

neshledá důvody pro omezení svéprávnosti v tomto směru, není třeba takový závěr 

vyjádřit přímo ve výroku, nicméně v zájmu právní jistoty je nutné, aby z odůvodnění 

takového rozhodnutí bylo patrné, že se soud otázkou omezení svéprávnosti při výkonu 

volebního práva zabýval. V tomto opětovně poslouží i odkaz Nejvyššího soudu na 

rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 20. 5. 2010 č. 38832/06, Alajos Kiss 

proti Maďarsku, podle něhož odebrání hlasovacího práva výhradně na základě duševního 

postižení bez předchozího individuálního posouzení ze strany soudu nelze považovat za 

legitimní důvod pro omezení práva volit. 

Konečnou podobu stanoviska Nejvyššího soudu tak lze dle mého názoru, mimo 

jiné i z pohledu předešlé argumentace vůči jeho původní verzi, pouze kvitovat. 



130 

 

Přesuneme-li se v tématu dál, omezení svéprávnosti pak může tvořit zákonnou 

překážku manželství jen tehdy, jestliže byla svéprávnost výslovně omezena i v tomto 

rozsahu (§ 673 NOZ). Výslovné omezení svéprávnosti může směřovat i vůči rodičovské 

odpovědnosti dle § 865 odst. 2 NOZ, popření otcovství dle § 785 odst. 2 NOZ a ve věcech 

osvojení podle § 812 NOZ. 

V soudním rozhodování je patrná nejednotnost při formulaci výroku rozsudku, a 

to v otázce, zda výrok formulovat pozitivně či negativně. Podle mého názoru by mělo být 

zpravidla rozhodováno výrokem negativním, tedy stanovit v jakých oblastech se 

svéprávnost omezuje. Opačný stav, kdy soud výčtem uvede oblasti, ve kterých není 

svéprávnost posuzovaného omezena, může totiž být nedostatečná a problematická 

vzhledem k nemožnosti postihnout veškeré představitelné životní situace. Nevhodná je i 

kombinace negativního a pozitivního vymezení konkrétního omezení svéprávnosti. 

Tomuto výkladu odpovídá i doslovné znění ustanovení § 40 odst. 2 ZŘS, podle kterého 

v rozsudku vymezí soud rozsah, v jakém způsobilost posuzovaného samostatně právně 

jednat omezil, a nikoli rozsah, v jakém ji posuzovanému zanechal. 

Nejednotnost je pozorována dále při rozhodování o osobách, které jsou imobilní, 

upoutané na lůžko a neschopny formulovat vlastní názor, přičemž se vede diskuze, zda 

tyto osoby nutně omezovat na svéprávnosti či zda by postačovalo ustanovení opatrovníka 

z důvodu veřejného zájmu. Osoba vůbec neschopná právně jednat je však vysoce 

náchylná ke zneužití ze strany třetích osob s nekalým úmyslem. Kloním se tedy k závěru, 

že by v takových případech k omezení svéprávnosti docházet mělo, samozřejmě 

v návaznosti na zjištění, že jim újma fakticky hrozí. Nebezpečí totiž musí být nikoliv jen 

hypotetické, ale reálné. V tomto směru by bylo vhodné přijetí stanoviska Nejvyššího 

soudu, aby soudy rozhodovaly jednotně, případně metodiky Nejvyššího státního 

zastupitelství, aby se sjednotila praxe jednotlivých státních zastupitelství. 

Člověka naopak nelze zbavit způsobilosti k protiprávnímu jednání, ta se posuzuje 

vždy individuálně v rámci trestního řízení.312 Dle § 59 NOZ lze svéprávnost omezit 

maximálně na dobu tří let. Podle novely č. 460/2016 Sb. se s účinností od dne 28. 2. 2017 

ustanovení § 59 NOZ mění v tom smyslu, že je-li zjevné, že se stav člověka v této době 

nezlepší, může soud svéprávnost omezit i na dobu delší, nejdéle však na pět let. Trvají-li 

                                                 
312 WIPPLINGEROVÁ, M., ZAHRADNÍKOVÁ, R., SPURNÁ, K. Zvláštní soudní řízení. 1. vyd. Praha: 

Wolters Kluwer, 2014, s. 34 
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důvody k omezení svéprávnosti, je namístě zahájit před uplynutím této doby řízení o 

prodloužení omezení svéprávnosti, přičemž se po dobu rozhodování účinky předchozího 

rozhodnutí prodlužují maximálně o jeden rok. Rozhodnutí o omezení svéprávnosti je 

vydáváno s klauzulí rebus sic stantibus (§ 60 NOZ),313 a jelikož se jedná o zvlášť 

upravený prostředek nápravy uplatnitelný podle § 42 ZŘS, tak mu svědčí přednost před 

případnými mimořádnými opravnými prostředky. 

7.5 Řízení o prohlášení za mrtvého 

 

Předmětem řízení o prohlášení za mrtvého je určení právní skutečnosti 

s významným dopadem na trvání právní osobnosti člověka. Přitom je potřeba rozlišovat 

řízení o prohlášení za mrtvého, které se děje na základě tzv. důkazu smrti, nebo řízení na 

základě tzv. domněnky smrti. V rámci řízení na podkladu domněnky smrti je dále nutné 

rozlišit, zda je za mrtvého prohlašován člověk, který se stal nezvěstným, nebo byl soudem 

za nezvěstného prohlášen.314 

V prvním případě soud i bez návrhu prohlásí člověka za mrtvého, pokud smrt 

nelze prokázat veřejnou listinou vystavenou v návaznosti na prohlédnutí těla zemřelého 

(§ 26 odst. 1 NOZ)315, a to tehdy, jestliže byl člověk účasten takové události, že se jeho 

smrt vzhledem k okolnostem jeví jako jistá316, tj. jestliže je dán tzv. důkaz smrti. Jistota 

smrti v tomto případě musí být absolutní. Jestliže panuje nejistota, zda člověk událost 

přežil, nelze § 26 odst. 2 NOZ aplikovat.317 V rozhodnutí soud pak konkrétně určí den, 

který platí za den smrti, tj. zpravidla den výše zmíněné události spojené s nebezpečím 

smrti. 

V druhém případě soud může na návrh osoby, která na tom má právní zájem318, 

prohlásit za mrtvého člověka, pokud sice jeho smrt není jistá, ale je vysoce 

                                                 
313 blíže WINTEROVÁ, A., MACKOVÁ, A., a kol. Civilní právo procesní. Část první - Řízení nalézací. 

7. vyd. Praha: Linde, 2014, s. 372 
314 blíže WINTEROVÁ, A., MACKOVÁ, A., a kol. Civilní právo procesní. Část první - Řízení nalézací. 

7. vyd. Praha: Linde, 2014, s. 378-379 
315 Smrt se zjišťuje prohlídkou těla zemřelého, kterou provádí specializovaný lékař, a to dle § 86, příp. § 87 

zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách. Do tří dnů je lékař nebo zdravotnické zařízení povinno 

oznámit matrice úmrtí člověka. Matriční úřad pak na základě listu o prohlídce mrtvého provede zápis do 

knihy úmrtí. 
316 např. letecká havárie 
317 LAVICKÝ, P., a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654). Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. 

Beck, 2013, s. 187-188 
318 Půjde zejména o manžela, děti, dědice apod. 
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pravděpodobná, tzv. domněnka smrti (§ 71 odst. 1 NOZ), která je vyvratitelná (§ 76 

NOZ), a určit den, který se pokládá za den jeho smrti. Míra jistoty o smrti člověka je zde 

tedy nižší než ve výše uvedeném případě důkazu smrti. 

Soud může rovněž na návrh toho, kdo na tom má právní zájem, prohlásit za 

mrtvého člověka, který byl prohlášen za nezvěstného, a současně z okolností vyplývají 

vážné pochybnosti, zda je ještě naživu, ačkoli jeho smrt nemusí být jistá (§ 72 NOZ). Jde 

tedy o tzv. nezvěstnost kvalifikovanou. V tomto případě soud určí den, který nezvěstný 

zřejmě nepřežil. Samotné prohlášení za nezvěstného upravuje § 66 a násl. NOZ, kde se 

stanoví, že za nezvěstného může soud na návrh toho, kdo na tom má právní zájem, 

prohlásit pouze svéprávného člověka, který opustil své bydliště, nepodal o sobě zprávu a 

není o něm známo, kde se zdržuje. 

Soud může nezvěstného člověka prohlásit za mrtvého, až po uplynutí příslušných 

lhůt dle ustanovení § 73 až 75 NOZ. U osoby prohlášené za mrtvou činí lhůta pět let od 

konce roku, v němž došlo k prohlášení za nezvěstného. Zpráva, z níž lze usuzovat, že 

nezvěstný je naživu, tuto lhůtu přerušuje. Fakticky nezvěstného člověka, aniž by byl za 

nezvěstného prohlášen soudem, lze prohlásit za mrtvého až po uplynutí sedmi let od 

poslední zprávy o něm.319 Konečně člověka, který se stal nezvěstným na základě události, 

při které bylo v ohrožení života více osob, lze prohlásit za mrtvého nejdříve po uplynutí 

tří let od poslední zprávy o něm. Zajímavé je, že zákon počítá uvedené lhůty od doby, 

kdy se taková zpráva objevila, a nikoliv již od okamžiku, k němuž se obsah samotné 

zprávy vztahuje. 

Účastníky takového řízení je navrhovatel a ten, o jehož právech a povinnostech 

má být jednáno. Státní zastupitelství může do řízení jak vstoupit, tak i jeho zahájení 

návrhem iniciovat. Přitom využívá poznatků, které získalo ze své činnosti, hlavně na 

úseku trestním. K podání návrhu je místně příslušné okresní státní zastupitelství, které 

působí u příslušného okresního soudu, který byl naposledy obecným soudem toho, jenž 

má být prohlášen za mrtvého (§ 50 ZŘS). V návrhu státní zastupitelství soudu navrhne i 

určení dne, který má platit za den smrti. 

                                                 
319 Člověk, který se stal nezvěstným před dovršením osmnáctého roku věku, lze prohlásit za mrtvého až 

po uplynutí roku, ve kterém uplyne dvacet pět let od jeho narození. 
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Státní zastupitelství by nemělo opomenout využití poznatků z řízení o prohlášení 

za mrtvého k opatřením v rámci trestního řízení, obzvláště pokud vyplyne, že ke smrti 

člověka mohlo dojít trestnou činností. 

V praxi státního zastupitelství nelze vyloučit ani případy, kdy osoba dá státnímu 

zastupitelství podnět k podání návrhu na zahájení řízení o prohlášení za mrtvého. Státní 

zastupitelství v rámci vyhodnocování podnětu posoudí, zda je na něm dána dostatečná 

intenzita veřejného zájmu. Ta bude silně zeslabena, jestliže podnět podala osoba, která 

má na věci sama právní zájem, a je tedy sama legitimována k podání takového návrhu. 

Státní zastupitelství by v takových případech nemělo nahrazovat iniciativu osob, které na 

věci mají právní zájem. 

Opačným případem v praxi státního zastupitelství by bylo, pokud by rozhodnutí 

o prohlášení člověka za mrtvého vyžadoval veřejný zájem na vyřešení statusových 

poměrů třetí osoby a současně by zde nebyla jiná osoba navrhovatele, nebo by taková 

osoba byla bezdůvodně nečinná. 

Co se týče důkazních návrhů, pak státní zastupitelství bude trvat zejména na 

výslechu svědků předmětné události, kteří mohou dosvědčit, že v místě katastrofy byl 

člověk skutečně přítomen. 

Soud ve věci rozhoduje rozsudkem, který je rozhodnutím statusovým, a to 

s klauzulí rebus sic stantibus, kdy může den smrti dodatečně změnit (§ 58 ZŘS). Vyjde-

li najevo, že člověk prohlášený za mrtvého žije, nebo žil minimálně v době, kdy ještě 

neuplynuly výše uvedené lhůty, pak soud své rozhodnutí zruší (§ 57 ZŘS).320 Státní 

zastupitelství může soudu zrušení rozsudku o prohlášení za mrtvého navrhnout, zjistí-li, 

že ten, kdo byl prohlášen za mrtvého, je na živu, nebo žil v den, od kterého dosud 

neuplynula stanovená lhůta. Stejně tak státní zastupitelství může soudu navrhnout, aby 

rozhodl o změně dne smrti. 

7.6 Řízení o určení data smrti 

 

Soud přistoupí v nadepsaném druhu řízení k určení data smrti člověka, pakliže jej 

nebude možné stanovit na základě šetření matričního úřadu.321 Určení data smrti přitom 

                                                 
320 blíže WIPPLINGEROVÁ, M., ZAHRADNÍKOVÁ, R., SPURNÁ, K. Zvláštní soudní řízení. 1. vyd. 

Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 40 
321 viz § 22 odst. 3 zák. č. 301/2000 Sb., o matrikách 
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má značný význam pro osobní a majetkové poměry člověka, zejména co se týče 

dědického práva. Řízení o určení smrti se bude vztahovat na případy, kdy smrt člověka je 

jistá, nicméně nelze s přesností určit datum, kdy ke smrti došlo. Například pokud u oběti 

trestného činu ani soudní lékař nedokáže určit, kdy konkrétně smrt nastala.322 

Věcně příslušný je opět okresní soud, nicméně místně příslušný je zde soud, 

v jehož obvodu je sídlo výše uvedeného matričního úřadu, který soudu oznámil, že datum 

smrti nelze zjistit (§ 59 ZŘS). Soud pak řízení zahájí i bez návrhu na základě podnětu 

matričního úřadu, přičemž účastníky řízení jsou ty osoby, o jejichž právech a 

povinnostech má být jednáno. K ochraně oprávněných zájmů zemřelého jmenuje soud 

opatrovníka pro řízení (§ 61 ZŘS). Uvedeným bylo upřesněno znění zákona účinné do 

31. 12. 2013, že soud zemřelému ustanoví opatrovníka. Vznikal tak výkladový problém, 

kdy zemřelý samozřejmě nedisponuje ani právní osobností, ani procesní subjektivitou. 

Opatrovník však účastníkem řízení není. Státní zastupitelství pak může do uvedeného 

řízení pouze vstoupit. 

Soud vyhláškou nebo jiným vhodným způsobem vyzve každého, kdo zná 

okolnosti, z nichž lze zjistit datum smrti člověka, aby soudu podal ve lhůtě jednoho 

měsíce323 od uveřejnění vyhlášky zprávu (§ 62 odst. 1 ZŘS). To ale nezbavuje soud 

provést zároveň vlastní šetření k určení data smrti člověka. 

Ve věci soud rozhodně rozsudkem, v němž určí den, který platí za den smrti 

člověka. I zde však soud rozhoduje cum clausula rebus sic stantibus, tedy může dodatečně 

změnit den, který je uveden v rozsudku jako den smrti, nebo rozsudek i zrušit, a to na 

návrh osoby, která prokáže právní zájem, nebo i bez návrhu.324 

7.7 Řízení ve věcech vyslovení přípustnosti převzetí nebo držení v ústavu 

zdravotnické péče 

 

Procesněprávní úprava řízení o vyslovení přípustnosti převzetí v ústavu zdravotní 

péče, tzv. detenční řízení, je obsažena v ustanoveních § 66 a násl. ZŘS (s rozdělením na 

ustanovení obecná a zvláštní), která odráží hmotněprávní úpravu v § 104 a násl. NOZ. 

Jedině soud zde činí rozhodnutí, zda k převzetí člověka do zdravotního ústavu došlo ze 

                                                 
322 WIPPLINGEROVÁ, M., ZAHRADNÍKOVÁ, R., SPURNÁ, K. Zvláštní soudní řízení. 1. vyd. Praha: 

Wolters Kluwer, 2014, s. 41 
323 Oproti dřívější úpravě došlo ke zkrácení lhůty ze dvou měsíců na jeden. 
324 blíže WINTEROVÁ, A., MACKOVÁ, A., a kol. Civilní právo procesní. Část první - Řízení nalézací. 

7. vyd. Praha: Linde, 2014, s. 380-382 
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zákonného důvodu a zda tyto důvody trvají. Převzít člověka bez jeho souhlasu do 

zdravotního ústavu a dále jej v něm držet je totiž možné jen z důvodu stanoveného 

zákonem a za podmínky, že nezbytnou zdravotní péči nelze zajistit jiným mírnějším 

opatřením (§ 104 NOZ). Jedná se tudíž o opatření subsidiárního charakteru, což vyplývá 

již z obecného principu restriktivního výkladu veškerých zákonných omezení 

přirozených osobnostních práv člověka. Dle plenárního nálezu Ústavního soudu ze dne 

30. 9. 1997 sp. zn. Pl. ÚS 23/97: „Jedině soudu přísluší konečné rozhodnutí o tomto 

umístění, a to na základě povinné oznamovací povinnosti příslušného zdravotnického 

zařízení. Výjimku tvoří převzetí a držení osoby ve zdravotnickém zařízení, které nařídil 

soud v jiném řízení (např. podle § 72 trestního zákona). Správní orgán o tom rozhodovat 

nemůže“. 

Existují pochybnosti, zda je hmotněprávní úprava § 104 a násl. NOZ ze 

systematického hlediska správně zakotvena právě v civilněprávním kodexu, když se 

jedná pouze o jeden ze zákonných důvodů k omezení osobní svobody člověka, a to 

z veřejnoprávního důvodu k ochraně veřejného zájmu na zachování zdraví obyvatel. 

Zmíněná partikulární úprava pro účely jednoho z řady zákonných omezení osobní 

svobody de facto obsahuje i některá z relativních práv pacienta umístěného ve 

zdravotnickém zařízení vůči poskytovateli zdravotních služeb, čímž se zcela vymyká 

obecnému charakteru úpravy ochrany osobnosti v civilním kodexu. Úpravu jako takovou 

by bylo spíše vhodnější umístit výhradně do některého z předpisů zdravotnického práva. 

Současný právní stav je však takový, že se v podstatě navzájem nadbytečně doplňuje 

úprava v občanském zákoníku a úprava v zákonu č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách 

a podmínkách jejich poskytování, který v § 38 stanoví vlastní důvody pro umístění 

člověka do zdravotní detence.325 Předmětná duplicita pak mimo jiné vede 

k terminologické nejednotnosti mezi jednotlivými předpisy, např. pojem „zařízení 

poskytující zdravotní péči“ dle NOZ je synonymem k pojmu „zdravotní ústav“ dle ZŘS 

a k pojmu „zdravotnické zařízení“ dle zákona o zdravotních službách. 

Detenční řízení je v ustanovení § 75 a násl. ZŘS upraveno ve dvou základních 

podobách, kdy první se týká vyslovení přípustnosti převzetí a dalšího držení, propuštění 

z detence a prodloužení držení nad dobu jednoho roku. Druhá podoba je upravena v § 83 

                                                 
325 LAVICKÝ, P., a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654). Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. 

Beck, 2013, s. 583-584 
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ŽRS, ke které bude více uvedeno až níže. Řízení o vyslovení přípustnosti převzetí a 

dalšího držení se rozpadá do dvou fází, kdy nejdříve soud rozhoduje toliko o určení 

přípustnosti převzetí umístěného do zdravotního ústavu a o trvání důvodů k převzetí. 

V druhé fází soud rozhoduje o tom, zda další držení ve zdravotním ústavu je přípustné. 

Nejedná se o nové řízení, a proto jej není potřeba ani zvlášť zahajovat. V ohledu zda se 

jedná o dvě fáze jednoho řízení, nebo o dvě řízení samostatná nepanuje v právní teorii 

jednota326, ačkoli dle mého názoru z dikce zákona se závěr, že se jedná o řízení jediné, dá 

vyvodit jako jediný správný. 

Zákonné důvody k převzetí člověka do zdravotního ústavu bez jeho souhlasu 

budou dány, mimo případy, kdy byla povinná hospitalizace již uložena jiným orgánem, 

především v situacích, kdy bezprostředně a závažným způsobem ohrožuje sebe nebo své 

okolí a jeví známky duševní poruchy nebo je pod vlivem návykové látky, nebo jeho 

zdravotní stav vyžaduje poskytnutí neodkladné péče a zároveň neumožňuje, aby vyslovil 

souhlas. 

Převzetí člověka do zdravotního ústavu musí poskytovatel zdravotních služeb 

oznámit osobám uvedeným v § 105 odst. 1 NOZ327, nicméně stěžejní je oznamovací 

povinnost dle § 105 odst. 2 NOZ, kdy poskytovatel zdravotních služeb musí převzetí 

oznámit do dvaceti čtyř hodin soudu, a to i tehdy, byl-li člověk v daném zdravotním 

ústavu zadržen nebo dodatečně svůj souhlas v průběhu léčení odvolal.328 Dle § 40 zákona 

č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, se 

hospitalizace a dodatečné omezení pacienta soudu neoznamuje, pokud umístěný souhlas 

ve lhůtě dvaceti čtyř hodin prokazatelným způsobem dodatečně vyslovil. 

Soud místně příslušný dle sídla zdravotního ústavu (§ 66 ZŘS) řízení zahájí i bez 

návrhu. Opomine-li zdravotní ústav převzetí člověka soudu oznámit, může tento 

oznámení učinit sám nebo prostřednictvím zákonného zástupce (§ 76 ZŘS). Návrh na 

zahájení detenčního řízení může podat i člověk, k jehož převzetí dal souhlas opatrovník 

(§ 76 odst. 2 ZŘS). Dle důvodové zprávy k tomuto ustanovení reaguje uvedená úprava 

především na to, že i když je určitá osoba omezena ve svéprávnosti, je v řadě případů 

schopna formulovat vlastní názor na pobyt ve zdravotním ústavu. Tuto skutečnost 

                                                 
326 např. WIPPLINGEROVÁ, M., ZAHRADNÍKOVÁ, R., SPURNÁ, K. Zvláštní soudní řízení. 1. vyd. 

Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 43-44 
327 tj. zákonný zástupce, opatrovník, podpůrce, manžel nebo jiná známá osoba blízká 
328 ZÁRUBA, J. Návrhy státního zastupitelství na zahájení řízení ve věci vyslovení převzetí nebo držení 

v ústavu zdravotnické péče. Státní zastupitelství, č. 3/2014. s. 73-78 
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dokládá rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ze dne 27. 3. 2008 č. 44009/05 

ve věci Shtukaturov proti Rusku, ze kterého vyplývá, že „pro určení, zda je zbavení 

svobody dobrovolné, je rozhodující faktický stav, zda daná osoba subjektivně vnímala 

hospitalizaci jako nedobrovolnou a v tomto duchu se též vyjadřovala, a nikoli, zda třetí 

osoba, byť by k tomu z hlediska vnitrostátního práva byla oprávněná, s hospitalizací 

vyslovila souhlas.“329 Pokud přes nastalou situaci umístěný příslušný návrh na zahájení 

řízení k soudu nepodá, otevírá se prostor pro využití návrhového oprávnění státního 

zastupitelství.330 

Účastníky řízení jsou navrhovatel a ten, o jehož právech a povinnostech se jedná, 

tj. umístěný, eventuálně jeho zákonný zástupce, pokud podal návrh na zahájení řízení, 

případně i opatrovník pro řízení a konečně i zdravotní ústav (ten přitom donedávna dle 

judikatury k původní právní úpravě za účastníka považován nebyl331). Dokonce důvěrník 

nebo podpůrce, ač nejsou účastníky řízení, můžou vlastním jménem uplatnit ve prospěch 

umístěného všechna jeho práva v souvislosti s převzetím (§ 68 ZŘS). Umístěný člověk 

se nadto může nechat zastupovat zmocněncem. Účastníkem řízení bude dále i státní 

zastupitelství, bylo-li řízení zahájeno na jeho návrh. Státní zastupitelství může přirozeně 

do řízení i vstoupit.332 V návrhu státní zastupitelství označí účastníky řízení a zástupce 

umístěného, tj. zmocněnce či opatrovníka, a navrhne provedení konkrétních důkazů. 

Soud k projednání věci svolá tzv. jiný soudní rok ve smyslu § 18 ZŘS, který se 

koná zpravidla ve zdravotním ústavu a kterého se státní zastupitelství má právo účastnit. 

Soud zde provede důkazy potřebné pro posouzení zákonnosti převzetí. Za tím účelem 

zejména vyslechne umístěného a ošetřujícího lékaře, příp. další osoby, o jejichž 

vyslechnutí umístěný žádá (§ 77 ZŘS). Pouze s písemnou lékařskou zprávou či dokonce 

jen s oznámením o převzetí do zdravotního ústavu se v dané fázi řízení nelze spokojit.333 

V rámci ochrany základních práv a svobod umístěného člověka je soud povinen 

rozhodnout, zda k převzetí došlo ze zákonných důvodů a zda tyto trvají, neprodleně, 

                                                 
329 blíže ŽAMPACH, J. Rozhodovací praxe ve věcech způsobilosti k právním úkonům, Státní 

zastupitelství, č. 1/2010, s. 35-36 
330 blíže ZÁRUBA, J. Návrhy státního zastupitelství na zahájení řízení ve věci vyslovení převzetí nebo 

držení v ústavu zdravotnické péče. Státní zastupitelství, č. 3/2014. s. 73-78 
331 stanovisko Nejvyššího soudu ze dne 14. 1. 2009 sp. zn. Cpjn 29/2006 
332 blíže WINTEROVÁ, A., MACKOVÁ, A., a kol. Civilní právo procesní. Část první - Řízení nalézací. 

7. vyd. Praha: Linde, 2014, s. 385 
333 blíže ZÁRUBA, J. Návrhy státního zastupitelství na zahájení řízení ve věci vyslovení převzetí nebo 

držení v ústavu zdravotnické péče. Státní zastupitelství, č. 3/2014. s. 73-78 
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konkrétně do sedmi dnů od oznámení. V opačném případě rozhodne o propuštění člověka 

ze zdravotního ústavu (§ 78 ZŘS). Rozhodl-li soud o přípustnosti daného opatření, 

schvaluje se tím toliko nucený pobyt v zařízení, tím se však neodnímá právo umístěného 

odmítnout konkrétní léčebný zákrok (§ 110 NOZ). Rozhodnutí o přípustnosti převzetí dle 

§ 78 ZŘS má povahu předběžného opatření. K tomu blíže usnesení Nejvyššího soudu ze 

dne 5. 3. 2008 sp. zn. 30 Cdo 2738/2006, dle kterého: „V řízení o vyslovení přípustnosti 

převzetí nebo držení v ústavu zdravotnické péče je třeba rozumět věcí samou rozhodnutí 

rozsudkem podle § 191d odst. 4 OSŘ [dnes § 81 ZŘS] o tom, zda další držení umístěného 

je přípustné a na jakou dobu, ve vztahu k němuž má řízení podle § 191b odst. 4 OSŘ [dnes 

§ 78 ZŘS], v němž soud usnesením rozhodne o tom, zda k převzetí umístěného došlo ze 

zákonných důvodů, povahu předběžného opatření. Jakkoli takové rozhodnutí zasahuje do 

sféry osobní svobody umístěného, rozhoduje se jím pouze o otázce, zda k jeho převzetí 

došlo ze zákonných důvodů. Teprve výrok o přípustnosti převzetí umístěného do ústavu je 

– za naplnění podmínek stanovených v § 191d odst. 1 o.s.ř. [dnes § 80 ZŘS] – 

předpokladem pro vlastní řízení o vyslovení přípustnosti jeho dalšího držení v ústavu, 

resp. vyhlášení rozsudku, zda další držení je přípustné a na jakou dobu.“ 

Ustanovení § 73 ZŘS obsahuje zvláštní pravidlo, že odvolání nemá odkladný 

účinek. S poukazem na judikaturu Evropského soudu pro lidská práva je soud prvního 

stupně povinen spis bez zbytečného odkladu předložit odvolacímu soudu, a ten je o 

podaném odvolání povinen rozhodnout nejpozději do jednoho měsíce od předložení.334 

V další fázi řízení soud jmenuje znalce ke zjištění zdravotního stavu umístěného 

a ke zjištění, zda je další držení ve zdravotním ústavu nutné. Znalcem však nemůže být 

lékař, který pracuje v daném zdravotním ústavu (§ 77 ZŘS). Dále soud provede důkaz 

výslechem umístěného, pokud je toho schopen, a především jeho zdravotnickou 

dokumentací. 

O přípustnosti dalšího držení ve zdravotním ústavu soud rozhoduje rozsudkem, 

kterým se řízení meritorně končí a který musí být vyhlášen do tří měsíců od vynesení 

usnesení o přípustnosti převzetí (§ 81 ZŘS), a současně určí dobu dalšího držení, 

maximálně však jeden rok, jinak musí být umístěný znovu vyšetřen a o povolení dalšího 

držení musí být znovu rozhodnuto. 

                                                 
334 blíže WIPPLINGEROVÁ, M., ZAHRADNÍKOVÁ, R., SPURNÁ, K. Zvláštní soudní řízení. 1. vyd. 
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Soud naopak rozhodne usnesením o tom, že se řízení zastavuje, pokud se 

zdravotní stav umístěného změní natolik, že dodatečně podepíše souhlas s umístěním ve 

zdravotním ústavu, nebo pokud je umístěný propuštěn do domácího léčení, nebo jestliže 

umístěný zemře. Důvodem k zastavení zahájeného detenčního řízení však není přeložení 

umístěného do jiného zdravotního ústavu.335 

Došlo-li k převzetí umístěného ve zvláštním případě dle § 83 ZŘS, tj. byl-li do 

zdravotního ústavu převzat člověk, jehož zdravotní stav vyžaduje poskytnutí neodkladné 

péče, a vzhledem k jeho zdravotnímu stavu není schopen právně jednat, přičemž nejde o 

stav způsobený duševní poruchou, rozhodne soud, zda s převzetím souhlasí, v jediném 

zjednodušeném řízení bez jednání. Soud zde nerozhoduje o přípustnosti převzetí a dalšího 

držení, ale toliko o nahrazení souhlasu umístěného. Soud přitom vychází zejména z 

vyjádření ošetřujícího lékaře. Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky 

přípustné. Pro řízení soud jmenuje umístěnému člověku opatrovníka. Změní-li se 

následně zdravotní stav umístěného tak, že by to odůvodňovalo zahájení řízení o 

vyslovení přípustnosti převzetí do zdravotního ústavu dle § 76 ZŘS (pomine-li potřeba 

neodkladné péče a umístěný není propuštěn a současně nevysloví souhlas s hospitalizací), 

informuje o tom zdravotní ústav soud do dvaceti čtyř hodin, ten pak bude rozhodovat již 

ve výše naznačeném režimu.336 

7.8 Řízení ve věcech vyslovení nepřípustnosti držení v zařízení sociálních 

služeb 

 

S detenčním řízením, kterému jsem se věnoval v předchozí části, úzce souvisí i 

řízení ve věcech vyslovení nepřípustnosti držení v zařízení sociálních služeb. Rozumí se 

tím konkrétně sociální služby, v nichž dochází k omezení osobní svobody.337  

                                                 
335 stanovisko Nejvyššího soudu ze dne 14. 1. 2009 sp. zn. Cpjn 29/2006 
336 blíže WINTEROVÁ, A., MACKOVÁ, A., a kol. Civilní právo procesní. Část první - Řízení nalézací. 

7. vyd. Praha: Linde, 2014, s. 387 
337 blíže rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ze dne 17. 1. 2012 č. 36760/06 Stanev proti 

Bulharsku, podle kterého jde o detenci s omezením osobní svobody tehdy, když osoba omezená ve 

svéprávnosti se svým umístěním do zařízení nebo pokračováním v pobytu v zařízení nesouhlasí, přičemž 

je fakticky způsobilá svou situaci posoudit a vyjádřit na ni názor; pobyt v zařízení sociálních služeb je 

dlouhodobý a režim pobytu v zařízení vykazuje některé z následujících znaků: opuštění zařízení podléhá 

souhlasu třetí osoby (pracovníka zařízení), daná osoba může být podrobena omezujícím opatřením (nucené 

medikaci, umístěním do speciální místnosti), byť třeba jen na velmi krátkou dobu, případně dochází k 

dalším omezením svobody osoby (nutnost schválení návštěvy nebo telefonního hovoru, omezení okruhu 

osobních věcí, které může mít osoba u sebe), viz důvodová zpráva k zákonu č. 189/2016 Sb. 
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O poskytnutí sociální služby uzavírá osoba s poskytovatelem sociálních služeb 

smlouvu ve smyslu § 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, kde jsou upraveny 

i povinné náležitosti. Na uzavírání smlouvy se přitom použijí ustanovení občanského 

zákoníku. Dle § 91 odst. 6 citovaného zákona zastupuje osobu, která podle lékařského 

posudku není schopna sama jednat a která nemá zákonného zástupce nebo opatrovníka, 

při uzavírání smlouvy obecní úřad obce s rozšířenou působností dle místa trvalého 

pobytu, nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností podle sídla zařízení sociálních 

služeb nebo zdravotnického zařízení lůžkové péče, jde-li o poskytnutí pobytových 

sociálních služeb. Zpravidla půjde o domovy se zvláštním režimem a o domovy pro 

seniory.338 

V ustanovení § 84 a násl. ZŘS je upraven případ, kdy je člověk, aniž by s 

uzavřením smlouvy o poskytování pobytové sociální služby v zařízení sociálních služeb 

projevil souhlas, umístěn v takovém zařízení na základě smlouvy, kterou za něj podle 

ustanovení § 91a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, uzavřel opatrovník nebo 

obecní úřad obce s rozšířenou působností, a to z důvodu, že by neposkytnutí okamžité 

pomoci při řešení nepříznivé sociální situace v důsledku duševní poruchy ohrozilo život 

umístěného nebo by jemu či osobám v jeho okolí hrozilo vážné poškození zdraví a 

současně by nešlo nezbytnou podporu a pomoc zajistit mírnějším a méně omezujícím 

opatřením. Soud v takovém případě může rozhodnout o nepřípustnosti dalšího držení 

v  zařízení, a to přednostně a s největším urychlením.339 Požadavek na rychlost řízení 

odpovídá čl. 5 odst. 4 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod,340 

podle kterého „každý, kdo byl zbaven svobody zatčením nebo jiným způsobem, má právo 

podat návrh na řízení, ve kterém by soud urychleně rozhodl o zákonnosti jeho zbavení 

svobody a nařídil propuštění, je-li zbavení svobody nezákonné.“ 

Státní zastupitelství ve věci vyslovení nepřípustnosti držení v zařízení sociálních 

služeb využije návrhové oprávnění, má-li k tomu poznatky, zejména ze strany 

občanských podnětů a Veřejného ochránce práv341. Donedávna mu totiž zákon v této 

                                                 
338 blíže PODRAZIL, P. Detence člověka v zařízení sociálních služeb, Právní rozhledy. č. 14-15/2014, s. 

533-537 
339 blíže WINTEROVÁ, A., MACKOVÁ, A., a kol. Civilní právo procesní. Část první - Řízení nalézací. 

7. vyd. Praha: Linde, 2014, s. 388 
340 sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí 209/1992 Sb., o Úmluvě o ochraně lidských práv a 

základních svobod 
341 Dle § 1 odst. 4 písm. c) zákona č. 349/1999 Sb. se působnost ochránce se vztahuje i na místa, kde se 

nacházejí nebo mohou nacházet osoby omezené na svobodě v důsledku závislosti na poskytované péči, 
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souvislosti nesvěřoval pravomoc z vlastní iniciativy vyhledávat v zařízeních sociálních 

služeb ty případy, kdy pro detenci nejsou zachovávány zákonné podmínky. To však 

s účinností od 1. 8. 2016 velmi zásadně změnila novela zákonem č. 189/2016 Sb., kterým 

se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních 

řízeních soudních, a zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách.342 

Uvedená novelizace mimo jiné, dle mého názoru překvapivě i poměrně 

nesystematicky, vložila do zákona nový § 8 odst. 3 ZŘS, podle kterého je státní 

zastupitelství pro účely zjištění podmínek k podání návrhu soudu na vyslovení 

nepřípustnosti držení v zařízení sociálních služeb oprávněno vstupovat v kteroukoliv 

dobu do zařízení sociálních služeb, nahlížet do dokumentace vedené zařízením sociálních 

služeb, hovořit s osobami, kterým jsou v zařízení sociálních služeb poskytovány pobytové 

sociální služby, bez přítomnosti jiných osob, a požadovat od zaměstnanců poskytovatele 

sociálních služeb a dalších osob podílejících se na péči o osoby, kterým jsou v zařízení 

sociálních služeb poskytovány pobytové sociální služby, potřebná vysvětlení. 

Nesystematičnost ustanovení vyplývá z jeho umístění v ustanovení § 8 ZŘS, které se jinak 

věnuje vstupovým a návrhovým oprávněním státního zastupitelství. Odstavec 3 ale 

pojednává o konkrétním oprávnění státního zastupitelství pouze ve vztahu k jednomu 

z řízení uvedených v § 8 odst. 1 ZŘS. Uvedené oprávnění by tak bylo mnohem vhodnější 

umístit mezi ustanovení upravující předmětné řízení, tedy např. v rámci nového § 84c 

ZŘS. 

Státnímu zastupitelství zde zákon v podstatě svěřuje dozor v oblasti zachovávání 

základních lidských práv, jehož účelem je zjišťování, zda jsou dodržovány zákonné 

předpoklady k pobytu osob v zařízení sociálních služeb, případně zda jsou dány 

podmínky pro podání návrhu na vyslovení nepřípustnosti držení v zařízení sociálních 

                                                 
zejména zařízení sociálních služeb a jiná zařízení poskytující obdobnou péči, zdravotnická zařízení a 

zařízení sociálně-právní ochrany dětí. 
342 Dle důvodové zprávy je jedním z cílů nové úpravy postihnout problematiku výskytu subjektů, které 

vykonávají činnosti odpovídající sociálním službám, aniž by měly k výkonu těchto činností oprávnění ve 

formě registrace. Jedná se zejména o tzv. ubytovny nebo hotely pro seniory. Služby, které jsou v těchto 

zařízeních poskytovány, jsou nejčastěji vykonávány na základě živnostenského oprávnění nebo 

prostřednictvím tzv. asistentů sociální péče. Za poskytování sociálních služeb bez registrace lze považovat 

i poskytování terénní služby (zejména pečovatelské služby nebo osobní asistence) způsobem, který nese 

znaky služby pobytové nikoli terénní. Tento způsob poskytování sociálních služeb je v rozporu se zákonem 

o sociálních službách, pokud nelze prostředí, ve kterém je tato terénní služba poskytována, posoudit jako 

přirozené prostředí klienta. 
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služeb. Dozor státního zastupitelství by tak měl být úplný a soustavný ve smyslu jeho 

pravidelného opakování. 

V současné době lze těžko předpokládat, jakou měrou nové oprávnění přispěje 

k zatížení netrestních úseků jednotlivých státních zastupitelství, nicméně jako každou 

jinou pravomoc svěřenou státnímu zastupitelství bude nutné důsledně využívat i tuto. Lze 

si však představit, že jen nahlížení do dokumentace a slyšení umístěných osob za účelem 

zjištění, zda se vůbec v daném zařízeních sociálních služeb nachází osoby uvedené 

v ustanovení § 91a zákona o sociálních službách, si vyžádá dost času. Lze tak kvitovat 

aktivitu Nejvyššího státního zastupitelství, které nižším státním zastupitelstvím v tomto 

ohledu poskytuje metodickou pomoc. Prozatím se však zdá, že uvedenou kontrolu, zda 

nedochází k neoprávněným detencím, bude možné smysluplně vykonávat toliko na 

základě podnětu. Případy neoprávněných detencí se totiž spíš než v řádně registrovaných 

zařízeních sociálních služeb budou zřejmě vyskytovat v zařízeních fungujících nelegálně, 

které lze postihovat po linii trestní. 

Použití uvedeného oprávnění státního zastupitelství dle § 8 odst. 3 ZŘS, byť se 

podobá oprávněním, které má státní zastupitelství např. ve vztahu k výchovným ústavům 

v rámci dozoru státního zastupitelství nad dodržováním právních předpisů, je tak 

limitováno toliko na zjištění podmínek k podání návrhu soudu na vyslovení 

nepřípustnosti držení v zařízení sociálních služeb a nelze jej použít za žádným jiným 

účelem, např. k vydání opatření adresovanému poskytovateli sociálních služeb. 

Samotnou procesní úpravu řízení nalezneme v novelizovaném znění § 84 a ve 

vložených ustanoveních § 84a a § 84b ZŘS. Nově tak je umístěný nebo jeho zákonný 

zástupce oprávněn podat návrh na zahájení řízení, pokud poskytovatel výhradně pobytové 

sociální služby neučiní oznámení podle nového § 91b zákona o sociálních službách. Podle 

tohoto ustanovení totiž v případě, kdy umístěný, který není schopen vypovědět smlouvu 

o poskytování pobytové sociální služby, projeví vážně míněný nesouhlas, tj. nesouhlas 

kvalifikovaný, s poskytováním takové služby, je poskytovatel povinen tuto skutečnost 

oznámit ve lhůtě dvaceti čtyř hodin soudu, v jehož obvodu se zařízení sociálních služeb 

nachází. Oznámení o podezření na nepřípustnost držení v zařízení může přitom soudu 

učinit každý. 
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Soud je na základě výše uvedeného oznámení povinen věc projednat a rozhodnout 

nejpozději do čtyřiceti pěti dnů ode dne zahájení řízení, které lze zahájit i bez návrhu343. 

Soud v řízení provede potřebné důkazy, zejména vyslechne umístěného, ošetřujícího 

lékaře, zaměstnance zařízení sociálních služeb, případně další osoby, o jejichž 

vyslechnutí umístěný požádá. Soud vyzve osoby vykonávající odbornou činnost v 

sociálních službách344 k podání zprávy ohledně podmínek a okolnostech držení včetně 

hodnocení, zda lze nezbytnou péči zajistit mírnějším a méně omezujícím opatřením. 

K návrhu na zahájení řízení je příslušné okresní státní zastupitelství působící u 

okresního soudu, v jehož obvodu se zařízení sociálních služeb nachází. Existenci 

předpokladů k uplatnění návrhového oprávnění státní zastupitelství zjistí zpravidla při 

výkonu dozoru podle § 8 odst. 3 ZŘS, přičemž bude dbát zvýšenou pozornost zejména 

situacím, kdy poskytovatel sociální služby oznámení soudu neučinil. K návrhu je státní 

zastupitelství samozřejmě oprávněno, i když oznámení sice bylo učiněno, ale samotné 

řízení soudem zahájeno nebylo, a kdy návrh nepodala jiná oprávněná osoba. V návrhu a 

v průběhu řízení státní zastupitelství zaměří důkazní návrhy na zjištění zdravotního stavu 

umístěného a na zjištění, jestli zde není jiné méně omezující opatření. Bylo-li řízení 

zahájeno jinak, než na návrh státního zastupitelství, zváží státní zastupitelství vstup do 

tohoto řízení. 

Soud rozhodne o nepřípustnosti dalšího držení umístěného v zařízení pobytové 

sociální služby, pokud zjistí, že nejsou splněny výše uvedené podmínky dle § 91a zákona 

o sociálních službách o poskytování pobytové sociální služby bez souhlasu. Naopak 

jestliže soud rozhodne o tom, že držení v zařízení sociálních služeb je přípustné nebo že 

řízení zastavuje, může být řízení ze stejných důvodů opět zahájeno až po uplynutí třiceti 

dnů od právní moci takového rozhodnutí. 

7.9 Řízení o umoření listin 

 

Předmětem nadepsaného řízení procesně upraveného v ustanovení § 303 až 315 

ZŘS je dle § 304 odst. 1 ZŘS umoření ztracené nebo zničené listiny, kterou je jinak 

potřeba předložit k uplatnění práva. Pojmem umoření se rozumí zánik této listiny 

z rozhodnutí soudu, aniž by bylo objektivně prokázáno, zda listina stále skutečně existuje 

                                                 
343 srov. § 13 odst. 1 ZŘS 
344 dle § 92 a § 115 zákona o sociálních službách 
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či ne. Smyslem řízení je, že umořená listina ztratí právní účinky a umořenou listinu za 

tím účelem nahradí rozhodnutí soudu do té doby, než povinný nevydá oprávněnému 

listinu náhradní (§ 315 ZŘS).345 

Listinami, které je nutné předložit k uplatnění práva, jsou listiny, v nichž je právo 

inkorporováno, tj. právo je s nimi neoddělitelně spojeno, s nimi vzniká, trvá a zaniká.346 

Mezi listiny, se kterými je spojeno právo, patří zejména cenné papíry ve smyslu jejich 

definice v § 514 NOZ jako listiny, se kterou je právo spojeno takovým způsobem, že je 

po vydání cenného papíru nelze bez této listiny uplatnit ani převést. 

Umořovací řízení se však nevztahuje na takové listiny, které je podle zákona 

oprávněna umořit právnická osoba, jež je vystavila (§ 304 odst. 2 ZŘS). Umoření rovněž 

nepodléhají peníze, loterní losy, sázenky, lístky a známky denního oběhu (např. 

vstupenky a jízdenky), kupóny a talóny347 cenných papírů nebo zaknihovaných cenných 

papírů, listiny, s nimiž je spojeno právo uhrazovat určité právnické osobě v tuzemsku 

cenu zboží a služeb, jakož i listiny, na jejichž podkladě lze uplatnit jen nárok na vedlejší 

plnění (§ 304 odst. 3 ZŘS). Řízení o umoření se rovněž netýká náložného listu, který je 

dle § 2572 NOZ cenným papírem, se kterým je spojeno právo požadovat na dopravci 

vydání zásilky. Na ten se totiž vztahuje zvláštní ustanovení § 2574 NOZ, dle kterého 

dopravce vydá odesílateli za zničený nebo ztracený náložný list nový náložný list s 

vyznačením, že se jedná o náhradní náložný list. Umořit není možné ani důkazní listiny 

typu uznání dluhu apod.348 

Řízení o umoření listin lze dle § 305 odst. 1 ZŘS zahájit výlučně na návrh349, který 

může podat každý, kdo má na umoření listiny právní zájem. Právní zájem na umoření 

listiny bude mít zpravidla ten, kdo v důsledku ztráty nebo zničení listiny nemůže uplatnit 

vlastním jménem práva s ní spojená, nebo ten, kdo je ohrožen výkonem práv z listiny 

                                                 
345 blíže WINTEROVÁ, A., MACKOVÁ, A., a kol. Civilní právo procesní. Část první - Řízení nalézací. 

7. vyd. Praha: Linde, 2014, s. 417 
346 blíže SVOBODA, K., TLÁŠKOVÁ, Š., VLÁČIL, D., a kol. Zákon o zvláštních řízeních soudních. 

Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2015, s. 586 
347 Dle § 523 odst. 1 NOZ: „Je-li s cenným papírem spojeno právo na výnos, lze pro uplatnění tohoto práva 

vydat kupón jako cenný papír na doručitele; kupóny se vydávají v kupónovém archu. Je-li součástí 

kupónového archu talón, vyplývá z něho právo na vydání nového kupónového archu; talón však není 

cenným papírem.“ 
348 blíže WINTEROVÁ, A., MACKOVÁ, A., a kol. Civilní právo procesní. Část první - Řízení nalézací. 

7. vyd. Praha: Linde, 2014, s. 418 
349 Návrh musí dle § 305 odst. 2 ZŘS obsahovat skutečnosti, z nichž vyplývá, že z listiny nebo na jejím 

základě lze uplatnit nějaké právo. K návrhu je třeba předložit opis listiny nebo označit listinu, jejího 

výstavce, popřípadě i jiné osoby podle listiny zavázané, jakož i takové údaje, které listinu odlišují od jiných 

listin téhož druhu. Je-li v listině uvedena určitá částka, je třeba uvést i tento údaj. 
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osobou neoprávněnou. Aktivní legitimace přichází v úvahu i u toho, komu byla listina 

svěřena do úschovy.350 Pro řízení je příslušný soud, v jehož obvodu má obecný soud 

navrhovatel. Nemá-li navrhovatel v České republice obecný soud, je příslušný soud, v 

jehož obvodu se nachází platební místo. Pokud ale jde o řízení o umoření cenného papíru, 

vystaveného tuzemskou bankou, je příslušný soud, v jehož obvodu má tato banka své 

sídlo (§ 303 ZŘS). 

Státní zastupitelství ve vztahu k tomuto druhu řízení nemá návrhové oprávnění, 

nýbrž může do řízení dle § 8 odst. 1 písm. h) ZŘS pouze vstoupit. Pokud vyhodnotí 

dostatečný veřejný zájem na vstupu do umořovacího řízení, pak státní zastupitelství 

zaměřuje své důkazní návrhy na okolnosti existence listiny, příp. identity jejího 

současného držitele, k čemuž využívá poznatky z trestního řízení. 

Účastníkem řízení je dle § 306 ZŘS navrhovatel, ten, kdo je podle listiny povinen 

plnit, ten, kdo má listinu v držbě, a ten, kdo podal námitky podle § 307 odst. 1 ZŘS, dle 

kterého soud vydá usnesení obsahující výzvu, tzv. edikt, aby se ten, kdo má listinu, 

přihlásil do jednoho roku351 od vydání usnesení a listinu předložil nebo aby podal proti 

návrhu námitky.352 Kdo se o výzvě soudu dozví, nesmí pod sankcí absolutní neplatnosti 

nakládat s právy z umořované listiny, plnit na základě ní, převést ji nebo ji změnit. Kdo 

je z listiny zavázán, musí předloženou listinu zadržet a oznámit soudu, kdo mu ji předložil 

(§ 308 odst. 2 ZŘS). 

Se zahájením řízení o umoření listin je spojeno pro navrhovatele stavení promlčecí 

lhůty, lhůty pro zánik práva a lhůty určené k výplatě peněžité částky (§ 308 odst. 1 ZŘS). 

Jde o ochranu navrhovatele, kterému by se mohl jinak nárok z listiny promlčet nebo 

zaniknout.353 

Soud přezkoumá přihlášky a námitky, jednání ve věci přitom není třeba nařizovat 

(§ 311 ZŘS). Soud návrh zamítne dle § 313 odst. 1 ZŘS pokud zjistí, že umořovaná listina 

nebyla vystavena nebo že není ztracena ani zničena. Uplynula-li však výše uvedená lhůta 

a návrh není zamítnut, soud prohlásí usnesením listinu k dalšímu návrhu za umořenou. 

K rozhodnutí o umoření listiny je tak požadován opětovný návrh, který je potřeba podat 

                                                 
350 tamtéž 
351 Je-li umořována směnka nebo šek, stanoví soud dle § 307 odst. 2 ZŘS v usnesení lhůtu dvou měsíců. 
352 STAVINOHOVÁ, J., HLAVSA, P. Civilní proces a organizace soudnictví. Brno: Masarykova 

univerzita, 2003, s. 351 
353 blíže WIPPLINGEROVÁ, M., ZAHRADNÍKOVÁ, R., SPURNÁ, K. Zvláštní soudní řízení. 1. vyd. 

Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 106 



146 

 

ve lhůtě jednoho měsíce od uplynutí lhůty uvedené v ediktu podle § 307 ZŘS. Pokud 

navrhovatel další návrh ve lhůtě nepodá, soud řízení zastaví, což ale může učinit jen 

tehdy, jestliže byl navrhovatel o tomto následku poučen.354 

7.10 Řízení o některých otázkách týkajících se právnických osob 

 

Na základě ustanovení § 8 odst. 1 písm. i) ZŘS je státní zastupitelství oprávněno 

vstoupit do řízení o některých otázkách týkajících se právnických osob. Procesní stránka 

řízení je upravena v ustanovení § 85 až 93 ZŘS. Pokud jde o řízení ve věcech svěřenského 

fondu (§ 94 až 97 ZŘS), jehož úprava je spolu s úpravou řízení o některých otázkách 

týkajících se právnických osob obsažena v hlavě třetí ZŘS, pak z vymezení ustanovení § 

8 odst. 1 písm. i) ZŘS vyplývá, že do tohoto řízení státní zastupitelství vstoupit nemůže. 

Cílem řízení je promítnutí hmotněprávních ustanovení nejen občanského 

zákoníku, ale i zákona o obchodních korporacích a zákona o přeměnách obchodních 

společností a družstev. Ve smyslu § 85 ZŘS mezi řízení o některých otázkách týkajících 

se právnických osob patří (a) řízení ve statusových věcech právnických osob, včetně 

jejich zrušení (§ 168 a násl. NOZ) a likvidace (§ 187 a násl. NOZ), jmenování a 

odvolávání členů jejich orgánů nebo likvidátora (např. § 153, § 165, § 191 NOZ), přeměn 

(§ 174 a násl. NOZ) a otázek statusu veřejné prospěšnosti (§ 146 a násl. NOZ), (b) řízení 

o jmenování znalce (§ 85 a násl. ZOK), (c) řízení ve věcech právnických osob, nejde-li o 

řízení podle písmene a), vyplývá-li ze zákona, že je lze zahájit i bez návrhu (např. § 65 a 

§ 368 ZOK), a (d) řízení ve věcech opatrovnictví právnických osob (§ 165 NOZ). 

Mezi řízení ve statusových věcech tak bylo nově zařazeno řízení ve věci statusu 

veřejné prospěšnosti. Oproti původní úpravě v OSŘ došlo s účinností ZŘS ve vztahu 

k řízení o některých otázkách týkajících se právnických osob k vyloučení řízení ve věcech 

vyplývajících z právních poměrů, které souvisejí se zakládáním obchodních korporací, 

ústavů, nadací a nadačních fondů, a ve sporech mezi obchodními korporacemi, jejich 

společníky nebo členy, jakož i mezi společníky nebo členy navzájem, vyplývají-li z účasti 

na obchodní korporaci, a ve sporech mezi obchodními korporacemi, jejich společníky 

nebo členy a členy jejich orgánů nebo likvidátory, jde-li o vztahy týkající se výkonu 

                                                 
354 SVOBODA, K., TLÁŠKOVÁ, Š., VLÁČIL, D., a kol. Zákon o zvláštních řízeních soudních. 

Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2015, s. 602 
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funkce členů orgánů nebo likvidace.355 O těchto otázkách podle § 9 odst. 2 písm. e) a f) 

OSŘ je nadále rozhodováno podle zásad sporného řízení.356 

Výčet konkrétních jednotlivých řízení, která spadají pod výše definovaná řízení, 

by byl značně dlouhý a pro účely této práce zřejmě nadbytečný, a proto lze v tomto 

rozsahu odkázat na odbornou literaturu.357 V právní teorii však vyvstává závažnější 

problém, a to zda tato řízení skutečně považovat za nesporná, když některá lze zahájit na 

návrh a jde často o spor jednotlivých stran. Je však potřeba argumentovat smyslem právní 

úpravy na obecné ochraně zákonnosti ve vnitřních poměrech právnických osob a jejich 

souladnosti se zakladatelskými dokumenty. Dle důvodové zprávy pak nelze ZŘS 

aplikovat čistě na základě věcného charakteru daného řízení, ale je potřeba vzít v potaz, 

zda je dané řízení výslovně uvedeno v tomto zákoně nebo ne, a to z důvodu, aby se právě 

předešlo interpretačním problémům, zda to či ono řízení má charakter sporu či nesporu, 

a to i přesto, že z materiálního hlediska je část řízení dané kategorie řízením sporným. 

Věcná příslušnost soudů a od toho se odvíjející příslušnost státního zastupitelství, 

které je oprávněno do řízení vstoupit, je rozdělena mezi soudy krajské a okresní, přičemž 

krajské soudy dle § 3 odst. 2 ZŘS rozhodují jako soudy prvního stupně ve statusových 

věcech právnických osob, včetně jejich zrušení a likvidace, jmenování a odvolávání členů 

jejich orgánů nebo likvidátora, přeměn a otázek statusu veřejné prospěšnosti, a ve věcech 

opatrovnictví právnických osob. Okresní soudy pak rozhodují ve věcech zbylých dle § 85 

písm. c) ZŘS, tj. ve věcech právnických osob, nejde-li o řízení podle § 85 písm. a) ZŘS, 

vyplývá-li ze zákona, že je lze zahájit i bez návrhu. 

Co se týče místní příslušnosti, i zde je řízení upraveno nejednotně, kdy pro řízení 

ve věcech uvedených v § 85 písm. a) a d) ZŘS je příslušný soud, u něhož je právnická 

osoba zapsána ve veřejném rejstříku, a pro řízení ve věcech uvedených v § 85 písm. b) a 

c) ZŘS je příslušný obecný soud právnické osoby, o kterou se jedná. 

Vzhledem k množství možných řízení o otázkách týkajících se právnických osob 

je různorodý i okruh účastníků těchto řízení, který je potřeba odvíjet od konkrétní 

hmotněprávní úpravy. Podle § 89 ZŘS v řízení o právu na zápis statusu veřejné 

                                                 
355 WIPPLINGEROVÁ, M., ZAHRADNÍKOVÁ, R., SPURNÁ, K. Zvláštní soudní řízení. 1. vyd. Praha: 

Wolters Kluwer, 2014, s. 54 
356 SVOBODA, K., TLÁŠKOVÁ, Š., VLÁČIL, D., a kol. Zákon o zvláštních řízeních soudních. 

Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2015, s. 165 
357 WIPPLINGEROVÁ, M., ZAHRADNÍKOVÁ, R., SPURNÁ, K. Zvláštní soudní řízení. 1. vyd. Praha: 

Wolters Kluwer, 2014, s. 55-63 
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prospěšnosti není třeba jednání nařizovat, v ostatních řízeních není třeba jednání 

nařizovat, pokud soud neprovádí dokazování. 

Soud v řízení rozhoduje zpravidla usnesením, jak vyplývá z § 25 odst. 1 ZŘS, 

avšak ve věcech statusových je potřeba vycházet ze znění § 27 ZŘS, dle něhož je výrok 

pravomocného rozsudku, kterým bylo rozhodnuto o statusové věci fyzické, ale i 

právnické osoby, závazný pro každého.358 

Z pohledu praxe státního zastupitelství je nejběžnější jeho účast v řízení o zrušení 

právnické osoby. Dle § 172 odst. 1 NOZ soud zruší právnickou osobu a nařídí její 

likvidaci na návrh toho, kdo na tom osvědčí právní zájem359, nebo i bez návrhu, jestliže 

(a) právnická osoba vyvíjí nezákonnou činnost v takové míře, že to závažným způsobem 

narušuje veřejný pořádek, (b) již nadále nesplňuje předpoklady vyžadované pro vznik 

právnické osoby zákonem, (c) nemá déle než dva roky statutární orgán schopný usnášet 

se, nebo (d) tak stanoví zákon. Státní zastupitelství v dané věci nemůže podat návrh na 

zrušení právnické osoby, jak vyplývá ze znění § 8 ZŘS, nicméně jelikož soud může řízení 

zahájit i ex offo, nic státnímu zastupitelství nebrání, aby vůči soudu učinilo toliko podnět 

(viz příloha č. 4), kde vylíčí podstatné skutečnosti, které odůvodňují zrušení konkrétní 

právnické osoby. Soud na základě tohoto podnětu může, pokud shledá, že k tomu jsou 

naplněny podmínky, sám z úřední moci zahájit řízení o zrušení právnické osoby, do 

kterého již státní zastupitelství může vstoupit ve smyslu § 8 odst. 1 písm. i) ZŘS. Státní 

zastupitelství, ač to ustanovení § 172 NOZ nevyžaduje, působí obecně jako ochránce 

veřejného zájmu, a tudíž musí tento požadavek vyhodnocovat i v případě podání podnětu 

na zahájení řízení. Veřejný zájem státní zastupitelství neodůvodňuje v samotném 

podnětu, nýbrž tak učiní v samostatném úředním záznamu, který je ponechán v 

příslušném spisu státního zastupitelství. 

Prvním důvodem ke zrušení právnické osoby dle § 172 odst. 1 písm. a) NOZ je, 

že právnická osoba vyvíjí nezákonnou činnost v takové míře, že to závažným způsobem 

narušuje veřejný pořádek. Uvedený důvod je potřeba odlišovat od absolutní neplatnosti 

založení právnické osoby uvedeného v § 145 NOZ, kdy soud může i bez návrhu prohlásit 

                                                 
358 WINTEROVÁ, A., MACKOVÁ, A., a kol. Civilní právo procesní. Část první - Řízení nalézací. 7. 

vyd. Praha: Linde, 2014, s. 391 
359 Většinou půjde o účastníky na právnické osobě, věřitele právnické osoby nebo osoby, do jejichž práv 

bylo v souvislosti s existencí právnické osoby zasaženo. 
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právnickou osobu po jejím vzniku za neplatnou.360 Pojem nezákonné činnosti je zde širší, 

kdy nezahrnuje pouze případy uvedené v § 145 NOZ, nýbrž jakoukoli činnost v rozporu 

s kogentními ustanoveními zákona. Otázkou je, jestli se nezákonnou činností rozumí i 

jednání trestněprávního charakteru. Aby nedocházelo k porušení zákazu dvojího 

potrestání za totožné jednání, jelikož trest zrušení právnické osoby obsahuje již § 16 

zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, lze 

právnickou osobu zrušit pouze v době před zahájením jejího trestního stíhání, viz § 32 

odst. 2 zákona č. 418/2011 Sb. Druhou podmínkou pro zrušení právnické osoby ve smyslu 

§ 172 odst. 1 písm. a) NOZ je závažné narušení veřejného pořádku, kdy je tudíž nutné 

brát ohled i na intenzitu předmětného nezákonného jednání. Zřejmě se nebude jednat 

pouze o ojedinělé jednání, ale bude pro naplnění podmínek citovaného ustanovení 

potřeba, aby se jednalo o opakující se či pokračující jednání s určitou mírou 

dlouhodobosti.361 

Druhým důvodem ke zrušení právnické osoby je dle § 172 odst. 1 písm. b) NOZ 

absence zákonných předpokladů jejího vzniku. Bude se jednat jak o požadavky obecné, 

vyžadované u všech právnických osob, tak i požadavky vztahující se na konkrétní právní 

formu dané právnické osoby. Předmětné ustanovení bylo převzato z úpravy § 68 odst. 6 

písm. c) ObchZ, podle kterého byl důvodem pro zrušení obchodní společnosti zánik 

předpokladů vyžadovaných zákonem pro její vznik. Soudní judikatura dospěla k závěru, 

že těmito předpoklady jsou zásadní právní skutečnosti nutné pro existenci obchodní 

společnosti. Opět se však nelze domnívat, že by šlo o případy uvedené v § 129 NOZ362, 

                                                 
360 Znění § 145 NOZ: „(1) Zakazuje se založit právnickou osobu, jejímž účelem je porušení práva nebo 

dosažení nějakého cíle nezákonným způsobem, zejména je-li jejím účelem a) popření nebo omezení 

osobních, politických nebo jiných práv osob pro jejich národnost, pohlaví, rasu, původ, politické nebo jiné 

smýšlení, náboženské vyznání a sociální postavení, b) rozněcování nenávisti a nesnášenlivosti, 

 c) podpora násilí nebo d) řízení orgánu veřejné moci nebo výkonu veřejné správy bez zákonného zmocnění. 

 (2) Zakazuje se založit právnickou osobu ozbrojenou nebo s ozbrojenými složkami, ledaže se jedná o 

právnickou osobu zřízenou zákonem, jíž zákon ozbrojení nebo vytvoření ozbrojené složky výslovně dovoluje 

nebo ukládá, nebo o právnickou osobu, která nakládá se zbraněmi v souvislosti se svým podnikáním podle 

jiného právního předpisu, anebo o právnickou osobu, jejíž členové drží nebo užívají zbraně pro sportovní 

nebo kulturní účely či k myslivosti nebo k plnění úkolů podle jiného právního předpisu.“ 
361 LAVICKÝ, P., a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654). Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. 

Beck, 2013, s. 895 
362 Znění § 129 odst. 1 NOZ: „Soud prohlásí právnickou osobu po jejím vzniku za neplatnou i bez návrhu, 

pokud a) zakladatelské právní jednání chybí, b) zakladatelské právní jednání nemá náležitost nezbytnou 

pro právní existenci právnické osoby, c) právní jednání zakladatelů odporuje § 145 nebo d) právnickou 

osobu založilo méně osob, než je k tomu podle zákona třeba.“ 
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které mají za důsledek absolutní neplatnost právnické osoby podobně jako ve výše 

uvedeném případě § 145 NOZ. 

Jako třetí důvod ke zrušení právnické osoby podle § 172 odst. 1 písm. c) NOZ 

uvádí zákon absenci statutárního orgánu schopného usnášení. Dané ustanovení kumuluje 

kritérium absence statutárního orgánu s kritériem uplynutí doby více jak dvou let, po které 

tento stav trvá. Doba dvou let bez statutárního orgánu, který by byl schopen se usnášet, 

musí přitom být samozřejmě nepřetržitá. Nelze si představit situaci, kdy by se jednotlivá 

období kratší dvou let navzájem sčítala pouze za účelem dosažení zákonem 

předpokládané doby. Výkladem ustanovení dále dospějeme k závěru, že zmíněný stav 

musí nutně trvat i v době rozhodnutí soudu. Pojem usnášet se by předpovídal, že se daná 

právní úprava vztahuje toliko na kolektivní statutární orgány, když jednočlenný statutární 

orgán se z povahy věci neusnáší. Nicméně argumentem a maiori ad minus, jakož i 

výkladem dle smyslu ustanovení dospějeme k závěru, že se přirozeně vztahuje i na 

statutární orgán individuální.363 Nedostatečná usnášeníschopnost právnické osoby 

v podstatě znamená její neakceschopnost a nefunkčnost, a tedy nemožnost právně jednat 

ve vztahu ke třetím osobám. Úprava odstavce 1 písmena c) tak dopadá na všechny případy 

nefunkčnosti statutárního orgánu, ať už jsou konkrétní důvody jakékoliv. To však 

nevylučuje postup ve smyslu § 165 odst. 1 NOZ, kdy soud jmenuje právnické osobě 

opatrovníka, a to i bez návrhu, kdykoli se při své činnosti dozví, že statutární orgán 

právnické osoby nemá dostatečný počet členů potřebný k rozhodování.364 

Konečně ustanovení § 172 odst. 1 písm. d) NOZ pak obsahuje normu čistě 

odkazovací, která se vztahuje na jednotlivé důvody zrušení právnické osoby s likvidací 

obsažené v právních předpisech. Namátkou se tedy jedná např. o § 211 odst. 2 NOZ, 

podle něhož klesne-li počet členů korporace pod počet stanovený zákonem, soud ji i bez 

návrhu zruší a rozhodne o její likvidaci.365 Ve vztahu k obchodním korporacím půjde o § 

93 ZOK, viz další podkapitola. K jednotlivým typům obchodních korporací se pak 

vztahují ustanovení § 198 odst. 3 ZOK (společnost s ručením omezeným), § 443, 453 

ZOK (akciová společnost), § 713 ZOK (družstvo), atd. Možnost zrušení právnické osoby 

                                                 
363 LAVICKÝ, P., a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654). Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. 

Beck, 2013, s. 896-897 
364 ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J., a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek I (§ 1 až 654). 1. 

vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2014, dostupný v systému ASPI 
365 Jedná se o speciální ustanovení ve vztahu k § 172 odst. 1 písm. b) NOZ. 
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dále obsahuje i zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických 

osob, viz níže.  

7.11 Řízení dle § 93 zákona o obchodních korporacích o zrušení 

obchodní korporace s likvidací 

 

Obecné důvody pro zrušení právnické osoby rozhodnutím soudu stanoví zmíněný 

§ 172 odst. 1 NOZ, konkrétní, dle důvodové zprávy doplňující důvody vztahující se 

speciálně na obchodní korporace, jsou pak uvedeny v § 93 ZOK, který stanoví, že soud 

na návrh toho, kdo na tom má právní zájem, nebo na návrh státního zastupitelství, pokud 

na tom shledá závažný veřejný zájem, zruší obchodní korporaci a nařídí její likvidaci také, 

jestliže (a) pozbyla všechna podnikatelská oprávnění; to neplatí, byla-li založena i za 

účelem správy vlastního majetku nebo za jiným účelem než podnikání, (b) není schopna 

po dobu delší než 1 rok vykonávat svou činnost a plnit tak svůj účel, (c) nemůže 

vykonávat svou činnost pro nepřekonatelné rozpory mezi společníky, nebo (d) provozuje 

činnost, kterou podle jiného právního předpisu mohou vykonávat jen fyzické osoby, bez 

pomoci těchto osob. 

Oproti předchozí úpravě je výslovně zakotvena procesní legitimace státního 

zastupitelství k podání návrhu na zrušení obchodní korporace, když v původním § 68 

odst. 6 a § 257 odst. 1 ObchZ mohlo návrh podat toliko jako jeden ze státních orgánů. 

Jelikož návrhové oprávnění bylo ze strany státních orgánů ponejvíce využíváno právě 

státním zastupitelstvím, které mělo z trestního řízení a z řízení rejstříkového nezbytné 

poznatky k podání takového návrhu, zúžil zákonodárce v § 93 ZOK pravomoc ze státního 

orgánu výslovně na státní zastupitelství. 

Další změnou v úpravě je i omezení podání návrhu pouze ve věci, kde je dán tzv. 

„závažný veřejný zájem“, tedy kategorie veřejného zájmu, který se odlišuje od obecného 

veřejného zájmu svojí zvýšenou intenzitou a naléhavostí. Existenci závažného veřejného 

zájmu na podání návrhu v konkrétním případě si státní zastupitelství posuzuje vždy samo, 

přičemž soud není nijak oprávněn tuto otázku přezkoumávat. Závažný veřejný zájem 

bude zpravidla dán tehdy, když naplnění daného důvodu bude souviset s trestnou činností, 

zejména v případech fiktivních obchodních korporací, které slouží jako nástroj k páchání 

trestné činnosti. Zde je nutné opět upozornit na ustanovení § 32 odst. 2 zákona č. 

418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, podle kterého 
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právnická osoba, proti které bylo zahájeno trestní stíhání, nemůže být do doby jeho 

pravomocného skončení zrušena. Závažný veřejný zájem může dále vyplývat také ze 

samotné povahy věci, a to vzhledem k dopadu na práva či právem chráněné zájmy třetích 

osob, nebo z okolnosti, že v konkrétním případě je právě státní zastupitelství jediným 

možným subjektem k podání návrhu za účelem zjednání nápravy, neboť jiná oprávněná 

osoba prostě již neexistuje. Konečně lze o závažném veřejném zájmu hovořit tehdy, 

jednalo-li by se o otázku judikaturního významu. 

Odůvodnění existence závažného veřejného zájmu ve vztahu ke konkrétnímu 

důvodu zrušení obchodní korporace, je podstatnou náležitostí návrhu státního 

zastupitelství na zahájení řízení, neboť tím osvědčuje svoji procesní legitimaci ve smyslu 

§ 93 ZOK, jelikož vznik procesní legitimace je vázán na předchozí existenci závažného 

veřejného zájmu. Nepostačí tak pouhý odkaz na konkrétní zákonné ustanovení, jako tomu 

je např. v případě návrhu dle § 42 StZast. 

Nyní již k jednotlivým důvodům zrušení obchodní korporace. První důvod, že 

obchodní korporace pozbyla všechna podnikatelská oprávnění, v praxi nečiní problémy, 

neboť se shoduje s dřívějším důvodem v § 68 odst. 6 písm. b) ObchZ. Pokud korporaci 

zůstane byť jedno podnikatelské oprávnění, nehledě na to, zda jde o oprávnění podle 

živnostenského zákona nebo podle jiných právních předpisů, nelze ji zrušit pro pozbytí 

jiného podnikatelského oprávnění. Výjimkou je obchodní korporace, která sice pozbyla 

veškerá podnikatelská oprávnění, ale současně byla založena i za účelem správy vlastního 

majetku nebo za jiným účelem než podnikání. V takovém případě důvod jejího zrušení 

podle písmene a) nelze uplatnit. 

 Druhým důvodem je, že obchodní korporace není schopna po dobu delší než 

jeden rok vykonávat svou činnost a plnit tak svůj účel. Podmínkou zde je objektivní 

nemožnost vykonávat svoji činnost, nikoli pouze ztížení této možnosti. Na rozdíl od 

původní úpravy v § 68 odst. 6 písm. a) ObchZ, nelze zrušit obchodní korporaci jen z toho 

důvodu, že po stanovenou dobu neprovozuje žádnou činnost. To by byl nepřípustný zásah 

proti svobodnému uvážení obchodní korporace, jelikož to, zda korporace bude vyvíjet 

činnost nebo nebude, závisí čistě na jejím rozhodnutí a nelze ji k tomu donucovat 

dohledem soudu nad soukromoprávními subjekty.366 Pojem neschopnosti vykonávat svoji 

činnost budou naplňovat i fiktivní obchodní korporace v podobě tzv. prázdných schránek. 

                                                 
366 viz usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 15. 1. 2015 sp. zn. 7 Cmo 329/2014 [OR 6/2015 str. 174] 
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Jako třetí důvod zrušení je stanovena skutečnost, že obchodní korporace nemůže 

vykonávat svou činnost pro nepřekonatelné rozpory mezi společníky. Uvedený důvod se 

liší od důvodu pod písmene b) tím, že zde nenastává objektivní neschopnost vykonávat 

činnost korporace, ale pouze subjektivní nemožnost na straně společníků pro 

nepřekonatelné rozpory tuto činnost vykonávat. Neměli-li by rozpory společníků na 

fungování obchodní korporace vliv, pak by soud obchodní korporaci podle citovaného 

ustanovení zrušit nemohl.367 Pro uplatnění daného důvodu ke zrušení obchodní korporace 

tak není kladen důraz toliko na mnohost rozporů, jako spíše na jejich intenzitu.368 

Nečinnost korporace v důsledku nepřekonatelných rozporů mezi společníky musí nutně 

trvat i v době vyhlášení rozhodnutí o zrušení, jinak by pro takové rozhodnutí nebyly 

splněny zákonné podmínky. V porovnání s důvodem uvedeným v § 93 písm. b) ZOK, 

zde zákon nestanoví dobu, po kterou by obchodní korporace nemohla vykonávat svoji 

činnost, lze tak dospět k závěru, že půjde i o dobu výrazně kratší než jeden rok, jinak by 

bylo dané ustanovení zřejmě nadbytečné.369 

Konečně posledním důvodem je skutečnost, že obchodní korporace provozuje 

činnost, kterou podle jiného právního předpisu mohou vykonávat jen fyzické osoby, 

avšak vykonává ji bez pomoci těchto osob. Jedná se již o zákonnou podmínku uvedenou 

v ustanovení § 2 odst. 2 ZOK, které stanoví, že činnosti, které podle jiného právního 

předpisu mohou vykonávat pouze fyzické osoby, mohou být předmětem podnikání nebo 

činnosti obchodní korporace, pokud tato činnost bude vykonávána pomocí těchto osob 

(advokáti, daňoví poradci, lékaři, apod.). Nemusí se přitom jednat přímo o společníky, 

ale postačí, pokud danou činnost pro společnost vykonávají na základě smlouvy, ať už 

pracovní, příkazní či jiné. 

Věcně příslušné pro řízení v prvním stupni jsou krajské soudy (§ 3 odst. 2 písm. 

a) ZŘS), od čehož se odvíjí příslušnost krajských státních zastupitelství, a místně 

příslušným je soud, u kterého je obchodní korporace zapsána v obchodním rejstříku (§ 86 

odst. 1 ZŘS). Soud o zrušení obchodní korporace rozhoduje usnesením, přičemž může 

korporaci zrušit i z vícero důvodů výše uvedených najednou.370 

                                                 
367 viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 9. 2006 sp. zn. 29 Odo 789/2005 
368 viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 10. 3. 2009 sp. zn. 29 Cdo 2414/2007 
369 JANOŠEK, V. Zrušení obchodní korporace s likvidací pro nepřekonatelné rozpory mezi společníky. 

Obchodněprávní revue, č. 3/2016, s. 80 
370 JANOŠEK, V. Zrušení obchodní korporace s likvidací pro nepřekonatelné rozpory mezi společníky. 

Obchodněprávní revue, č. 3/2016, s. 80 
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Návrhovou činnost ke zrušení obchodních korporací, ať už se jedná o tzv. prázdné 

skořápky, tj. společnosti bez personálního a materiálního substrátu, v nichž vystupuje 

toliko tzv. bílý kůň, nebo společnosti, které byly zneužívány k trestné činnosti, považuji 

za obecně prospěšnou a nedocenitelnou, a to zejména ve vztahu k prevenci kriminality a 

ochraně oprávněných zájmů třetích osob. Za rok 2015 podalo státní zastupitelství celkem 

417 návrhů dle § 93 ZOK, přičemž soudy bylo vyhověno 289 z nich. V roce 2016 pak 

státní zastupitelství podalo celkem 383 návrhů dle § 93 ZOK, přičemž soudy vyhověly 

373 z nich.371 Nejedná se sice o zanedbatelné číslo, nicméně je zde stále podle mého 

názoru prostor pro důraznější aktivitu státního zastupitelství. 

7.12 Řízení ve věcech veřejného rejstříku 

 

S úpravou právnických osob a nejen s nimi je úzce spjato řízení ve věcech 

veřejných rejstříků ve smyslu zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických 

a fyzických osob. Zákon vedle obecných otázek, jako pojmu veřejného rejstříku a 

hlavních principů, upravuje i návrh na zápis, skutečnosti do rejstříku zapisované, sbírku 

listin a procesní úpravu řízení ve věcech veřejného rejstříku, která vychází z dosavadní 

úpravy obchodního rejstříku, včetně zápisu do veřejného rejstříku notářem.372 Jelikož 

řízení ve věcech rejstříkových je tradičně řazeno mezi řízení nesporná, je ZVR v poměru 

k ZŘS lex specialis, neboť pokud není stanoveno jinak, tak se dle § 120 ZVR na řízení o 

návrhu na zápis použijí ustanovení zákona upravujícího občanské soudní řízení, čímž se 

vedle OSŘ rozumí právě i ZŘS.373 

Veřejné rejstříky právnických a fyzických osob jsou podle § 1 ZVR informačními 

systémy veřejné správy374, které vede soud. Vedením rejstříku jsou pověřeny tzv. 

rejstříkové soudy, které jsou povinny do veřejného rejstříku zapisovat údaje vyžadované 

zákonem a dbát na soulad zapisovaných údajů se skutečným stavem. Rejstříkové soudy 

však nejsou dalším zvláštním stupněm soudní soustavy. 

                                                 
371 viz Zpráva o činnosti státního zastupitelství za rok 2015 a Zpráva o činnosti státního zastupitelství za 

rok 2016 dostupné na http://www.nsz.cz/index.php/cs/udaje-o-cinnosti-a-statisticke-udaje/zprava-o-

innosti 
372 WINTEROVÁ, A., MACKOVÁ, A., a kol. Civilní právo procesní. Část první - Řízení nalézací. 7. 

vyd. Praha: Linde, 2014, s. 471 
373 WINTEROVÁ, A., MACKOVÁ, A., a kol. Civilní právo procesní. Část první - Řízení nalézací. 7. 

vyd. Praha: Linde, 2014, s. 472 
374 zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů 
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Do veřejného rejstříku se zapisují zákonem stanovené údaje o právnických a 

fyzických osobách, přičemž mezi veřejné rejstříky patří: spolkový rejstřík, nadační 

rejstřík, rejstřík ústavů, rejstřík společenství vlastníků jednotek, obchodní rejstřík a 

rejstřík obecně prospěšných společností. Od tzv. veřejného rejstříku je potřeba důsledně 

odlišovat veřejný seznam, což je toliko seznam věcí, který splňuje předpoklady § 980 a 

násl. NOZ. Stanoví-li tak zákon určitou povinnost pro veřejný seznam, neplatí to samé 

současně pro veřejný rejstřík. Zároveň ne každý rejstřík je právě rejstříkem veřejným, kdy 

jako příklad lze uvést rejstřík vozidel, rejstřík veřejných výzkumných institucí apod.375 

Veřejné rejstříky zaprvé ovládá tzv. princip formální publicity, což znamená, že 

rejstříkový soud uveřejní jak údaje o zapsané osobě, tak listiny uložené ve sbírce listin, a 

to způsobem umožňujícím dálkový přístup a umožní i získat úředně ověřený elektronický 

opis (§ 3 odst. 1 ZVR). Princip tudíž spočívá v právu každého na přístup k údajům 

zapisovaným do veřejného rejstříku bez ohledu na existenci či neexistenci jeho právního 

zájmu.376 Zadruhé v případě veřejných rejstříků hovoříme o tzv. principu materiální 

publicity vyjádřeném v § 8 odst. 1 ZVR.377 Podle tohoto principu nemá ten, jehož se zápis 

týká, právo namítnout, že zápis neodpovídá skutečnosti, proti osobě, která právně jedná 

důvěřujíc údaji zapsanému do veřejného rejstříku. Pokud rejstříkový soud v rámci 

dohledu nad veřejnými rejstříky dospěje k závěru, že obsah zápisu odporuje kogentnímu 

ustanovení zákona a nelze-li dosáhnout nápravy jinak, vyzve zapsanou osobu ke zjednání 

nápravy. V případě pasivní právnické osoby, která ve stanovené lhůtě nezjedná nápravu, 

může soud rozhodnout i o krajním prostředku v podobě jejího zrušení s likvidací, a to 

zejména s ohledem na zájem ochrany třetích osob, které právně jednají v důvěře v zápis 

ve veřejném rejstříku (§ 9 odst. 1 ZVR). 

Součástí veřejného rejstříku je sbírka listin, do které se zakládají listiny 

předepsané zákonem (§ 66 a násl. ZVR), zejména pak zakladatelské právní jednání 

právnické osoby, rozhodnutí o volbě nebo jmenování, odvolání nebo doklad o jiném 

ukončení funkce osob, které jsou členem statutárního orgánu, výroční zprávy, řádné, 

mimořádné a konsolidované účetní závěrky378, atd. Vzhledem insolvenčnímu právu je 

                                                 
375 HAVEL, M., ŠTENGLOVÁ, I., DĚDIČ, J., a kol. Zákon o veřejných rejstřících právnických a 

fyzických osob. Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2015, s. 2 
376 blíže HAVEL, M., ŠTENGLOVÁ, I., DĚDIČ, J., a kol. Zákon o veřejných rejstřících právnických a 

fyzických osob. Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2015, s. 6 
377 Pro právnické osoby se jedná o duální úpravu uvedenou již v § 121 odst. 1 NOZ. 
378 Stanoví-li povinnost jejich uložení do sbírky listin zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví. 
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potřeba o to více dbát při zakládání listin do sbírky na principu transparentnosti 

právnických osob, pročež rejstříkový soud vykonává dohled nad úplností sbírky listin a 

pokud zjistí, že v rejstříku zapsaný údaj není doložen příslušnou listinou ve sbírce, vyzve 

danou osobu, aby bez zbytečného odkladu listinu doložila. Veřejný rejstřík ve spojení se 

sbírkou listin totiž slouží jako základní informační zdroj pro třetí osoby, zejména věřitele 

zapsané osoby. Zapsané údaje proto mají být aktuální a odpovídat skutečnému stavu, 

jinak by byl ohrožen výše uvedený princip formální a materiální publicity.379 

 Důsledkem nesplnění povinnosti a neuposlechnutí výzvy rejstříkového soudu k 

předložení listin, které mají být založeny do sbírky listin, může být uložení pořádkové 

pokuty zapsané osobě až do výše 100.000,- Kč (§ 104 ZVR). Neplní-li zapsaná osoba 

tuto povinnost opakovaně nebo je dán právní zájem na ochraně práv třetích osob, může 

rejstříkový soud i bez návrhu zahájit řízení o zrušení zapsané osoby s likvidací. Jelikož 

se ale jedná až o krajní prostředek, rejstříkový soud na tuto skutečnost zapsanou osobu 

nejprve upozorní a poskytne jí přiměřenou lhůtu k odstranění nedostatků (§ 105 ZVR), 

jak ostatně obecně stanoví i § 172 odst. 2 NOZ. 

K řízení ve věcech veřejného rejstříku je věcně příslušným rejstříkovým soudem 

krajský soud. Místní příslušnost se pak řídí místem, v jehož obvodu je obecný soud osoby, 

jíž se zápis ve veřejném rejstříku týká (§ 75 odst. 1 ZVR). V souladu s ustanovením § 39 

odst. 1 ZSS jako rejstříkový soud v prvním stupni ve věcech, které spadají do obvodu 

Krajského soudu v Praze, rozhoduje Městský soud v Praze. 

Řízení se zásadně zahajuje na návrh. Způsobilým navrhovatelem je především 

osoba, jíž se zápis do veřejného rejstříku týká. Návrh musí být podán bez zbytečného 

odkladu po vzniku rozhodné skutečnosti. Uběhne-li marně lhůta patnácti dnů od vzniku 

rozhodné skutečnosti, může návrh na zápis podat každý, kdo na něm doloží právní zájem, 

a k návrhu na zápis přiloží příslušné listiny (§ 11 odst. 3 ZVR). 

Má-li však být dosažena shoda mezi zápisem a skutečným stavem, lze řízení 

zahájit i bez návrhu (§ 78 odst. ZVR). Státní zastupitelství může do řízení toliko vstoupit, 

a to od okamžiku, kdy bylo zahájeno a může tak učinit i v odvolacím řízení (§ 77 ZVR). 

Z ustanovení § 80 ZVR je patrné, že státní zastupitelství jakožto orgán veřejné moci je 

povinno upozornit rejstříkový soud na neshodu mezi skutečným stavem a údajem 

                                                 
379 WINTEROVÁ, A., MACKOVÁ, A., a kol. Civilní právo procesní. Část první - Řízení nalézací. 7. 

vyd. Praha: Linde, 2014, s. 475 
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zapsaným ve veřejném rejstříku, jakmile tato skutečnost při jeho činnosti vyjde najevo. 

Státní zastupitelství v takovém případě v rámci signalizace neshody zápisu se skutečností 

rejstříkovému soudu zašle i listiny, které o skutečném právním stavu svědčí, nebo označí 

osoby, jež mají listiny ve svém držení.380 Rejstříkový soud pak na základě takového 

upozornění zpravidla zahájí řízení bez návrhu, do kterého může potažmo státní 

zastupitelství vstoupit, je-li na tom dán veřejný zájem. Ten bude dán zejména v situacích, 

kdy hrozí újma na právech třetích osob, které jednají právě v důvěře v zápis ve veřejném 

rejstříku. 

Účastníkem řízení je osoba, která podala návrh na zápis, k němuž je oprávněna 

podle zákona, a zapsaná osoba, nikoli pak samo státní zastupitelství (§ 84 ZVR). 

Výsledkem řízení zahájeného bez návrhu je usnesení o zápisu do veřejného rejstříku nebo 

rozhodnutí o zastavení řízení, nepodaří-li se rozpor mezi zápisem a skutečným stavem 

prokázat. 

7.13 Insolvenční řízení 

 

Úpravu insolvenčního řízení nalezneme v zákoně č. 182/2006 Sb., o úpadku a 

způsobech jeho řešení. Insolvenční zákon nabízí jednotlivé způsoby řešení úpadku a 

hrozícího úpadku dlužníka tak, aby došlo k uspořádání jeho majetkových vztahů a k co 

nejvyššímu a zásadně poměrnému uspokojení jeho věřitelů.381 Insolvenční řízení je 

specifickým druhem občanskoprávního řízení, a tak se přiměřeně řídí OSŘ, pokud 

insolvenční zákon nestanoví jinak a není-li to v rozporu se zásadami insolvenčního řízení. 

Teprve není-li použití OSŘ v insolvenčním řízení možné, použijí se ustanovení ZŘS. 

Ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se pak použijí přiměřeně jen 

tehdy, jestliže na ně insolvenční zákon odkazuje.382 

Insolvenční řízení smí být použito pouze k řešení úpadku dlužníka a nemělo by za 

žádných okolností sloužit k řešení jiných situací, neodvozených od zjištění úpadku 

dlužníka, např. k vymáhání peněžitých pohledávek za dlužníkem, ač dlužník nevykazuje 

znaky úpadku. Účelem insolvenčního práva je, aby aktiva využívaná ekonomicky 

neúspěšnými subjekty přešla při co možná nejnižších transakčních nákladech do rukou 

                                                 
380 HAVEL, M., ŠTENGLOVÁ, I., DĚDIČ, J., a kol. Zákon o veřejných rejstřících právnických a 

fyzických osob. Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2015, s. 312-321 
381 § 1 InsZ 
382 § 7 InsZ 
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subjektů, které je budou schopny a ochotny využívat efektivněji, a přitom určit, jakým 

způsobem a jakým poměrem budou jednotliví věřitelé uspokojeni.383 

Procesní zásady se v insolvenčním řízení uplatňují modifikovaně v podobě zásad 

vyjádřených v § 5 InsZ, tj. zásady rychlého, hospodárného a co nejvyššího uspokojení 

věřitelů, aniž by některý byl nespravedlivě poškozen nebo nedovoleně zvýhodněn, zásady 

rovnosti možností věřitelů stejného nebo obdobného postavení, zásady zakazující 

omezení práv věřitele nabytých v dobré víře ještě před zahájením insolvenčního řízení a 

zásady, že věřitelé nesmí v průběhu insolvenčního řízení provádět kroky, které by 

směřovaly k jejich separátnímu uspokojení mimo insolvenční řízení.384 

Věcně příslušnými k vedení insolvenčního řízení jsou jako soudy prvního stupně 

soudy krajské. Místně příslušným je pak soud, v jehož obvodu je obecný soud dlužníka.385 

Od uvedeného se odvíjí i příslušnost státního zastupitelství, přičemž je nasnadě 

konstatovat, že dle zásady, že do stejného řízení může učinit vstup pouze jedno státní 

zastupitelství, je příslušným ke vstupu do insolvenčního řízení krajské státní zastupitelství 

působící u věcně a místně příslušného krajského soudu. Výhradní příslušnost vrchního 

státního zastupitelství ke vstupu do insolvenčního řízení v odvolacím řízení je dána pouze 

tehdy, je-li v něm přezkoumáváno rozhodnutí meritorní povahy.386 Po vstupu vrchního 

státního zastupitelství ve fázi odvolacího řízení se úkonů soudu prvního stupně nadále 

zúčastňuje krajské státní zastupitelství. Vstup nepříslušného státního zastupitelství do 

insolvenčního řízení by byl neúčinný a intervence takového státního zastupitelství v řízení 

by znamenala porušení principu spravedlivého procesu. 

Insolvenční zákon výslovně zakotvuje v ustanovení § 7c možnost státního 

zastupitelství vstoupit do již zahájeného insolvenčního řízení. Státní zastupitelství při 

vyhodnocování intenzity veřejného zájmu na vstupu do insolvenčního řízení vychází i 

z případného podnět ke vstupu387, k jehož podání je oprávněn jak insolvenční správce, 

tak kterýkoli insolvenční věřitel nebo i dlužník.388 

                                                 
383 HÁSOVÁ, J., a kol. Insolvenční zákon. Komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 2-3 
384 blíže HÁSOVÁ, J., a kol. Insolvenční zákon. Komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 36-41 
385 § 7a a 7b InsZ 
386 Tím se rozumí rozhodnutí o úpadku dle § 136 InsZ, rozhodnutí o zamítnutí insolvenčního návrhu dle 

ust. § 143 InsZ, rozhodnutí, že dlužník není v úpadku dle ust. § 158 InsZ a příslušná rozhodnutí o způsobu 

řešení úpadku. 
387 HÁSOVÁ, J., a kol. Insolvenční zákon. Komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 59 
388 Právě podněty jsou bohatým zdrojem poznatků pro případný vstup či zahájení trestního stíhání, viz 

VONDRUŠKA, F. Státní zastupitelství v konkursním řízení. Státní zastupitelství, č. 7-8/2010, s. 18-23 
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Státní zastupitelství pak může vedle řízení insolvenčního vstoupit i do 

incidenčních sporů a moratoria. Incidenčními spory se přitom ve smyslu ustanovení § 159 

odst. 1 InsZ rozumí (a) spory o pravost, výši nebo pořadí přihlášených pohledávek, (b) 

spory o vyloučení věci a práva z majetkové podstaty, (c) spory o vypořádání společného 

jmění dlužníka a jeho manžela, (d) spory na základě odpůrčí žaloby, (e) spory o náhradu 

škody na majetkové podstatě vzniklé porušením povinností insolvenčním správcem, (f) 

spory o platnost smluv, kterými došlo ke zpeněžení majetkové podstaty prodejem mimo 

dražbu, (g) spory o určení, zda tu je či není právní vztah nebo právo týkající se majetku 

nebo závazků dlužníka, je-li na takovém určení naléhavý právní zájem, a (h) další spory, 

které zákon označí jako spory incidenční. Vyhlášení moratoria podle § 115 InsZ pak 

navrhuje insolvenčnímu soudu dlužník, který je podnikatelem. Vyhlásí-li soud 

moratorium, nelze po dobu trvání moratoria vydat rozhodnutí o úpadku. 

Z uvedeného, jakož i z ustanovení § 14 InsZ vyplývá, že státní zastupitelství není 

účastníkem insolvenčního řízení, ale toliko procesním subjektem ve smyslu § 9 písm. e) 

InsZ. Státní zastupitelství, které do řízení vstoupí, je obecně oprávněno k těm procesním 

úkonům, které může činit účastník řízení. Situace je však o to složitější, když insolvenční 

zákon v některých případech oprávnění činit procesní úkony přiznává jen některým 

účastníkům. Státní zastupitelství proto nemůže činit některé úkony, např. popírat 

pohledávky. Přesto by státní zastupitelství nemělo rezignovat na svoji roli a při vědomí 

váhy svého vstupu do insolvenčního řízení v očích ostatních účastníků by mělo své 

poznatky například z trestního řízení ve vhodné podobě prezentovat, a to třeba ve formě 

vyjádření adresovaného soudu, zprávy, která by mohla být významná při přezkumu 

pohledávek, či podnětu insolvenčnímu správci k uplatnění příslušné žaloby. Po novele 

insolvenčního zákona zákonem č. 294/2013 Sb. totiž bylo zrušeno návrhové oprávnění 

státního zastupitelství dle ustanovení § 231 odst. 2 InsZ a otázku neplatnosti právního 

jednání nadále posuzuje insolvenční soud sám. 

Státní zastupitelství činné v rámci své působnosti v průběhu insolvenčního řízení 

má přitom právo nahlížet do soudních spisů a pořizovat si z nich opisy a výpisy, 

eventuálně žádat o jejich zapůjčení. 

Ačkoli není státní zastupitelství účastníkem řízení, insolvenční zákoník 

v ustanovení § 69 výslovně zakotvuje možnost státního zastupitelství, které do řízení 

vstoupilo, podat opravný prostředek (a to i dovolání nebo žalobu pro zmatečnost) proti 
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rozhodnutí insolvenčního soudu, a to ve všech případech, v nichž je, byť jen pro část 

procesních subjektů, opravný prostředek přípustný.389 Přesto není uvedené oprávnění 

v praxi využíváno tak často, jak by bylo možné, což je v případech, kdy by podání 

takového opravného prostředku bylo na místě a aktivně legitimovaní účastníci řízení se 

k jeho podání sami nemají, na škodu účelu insolvenčního řízení. 

V praxi se mohou vyskytovat nejasnosti ohledně role státního zastupitelství 

v insolvenčním řízení a jejího smyslu. Ten spočívá především v ochraně veřejného zájmu 

v situacích, které by v praxi mohly vzbuzovat podezření z potenciální trestné činnosti, ať 

už vezmeme v úvahu nekalé insolvenční návrhy, které jsou podávány za jiným než 

zákonným účelem, nebo odčerpávání majetku dlužníka na nově zakládané obchodní 

společnosti, ba dokonce případy tzv. řízeného úpadku, kdy insolvenční návrh 

v součinnosti s dlužníkem podává nepravý věřitel, který následně přihlásí pohledávku 

nadhodnocenou či zcela neexistující za účelem odčerpání majetku ke škodě pravých 

věřitelů. Insolvenční řízení může být v tomto směru bohatým zdrojem poznatků o trestné 

činnosti buď ve fázi před rozhodnutím o úpadku, kdy půjde zpravidla o trestnou činnost 

samotného dlužníka, nebo ve fázi po rozhodnutí o úpadku, kdy pachatelem může být 

například i insolvenční správce. V tomto ohledu lze opětovně připomenout důvodovou 

zprávu k zákonu č. 105/2000 Sb., podle které má účast státního zastupitelství 

v insolvenčním řízení napomáhat při výkonu působnosti trestní. Hlavním smyslem účasti 

je pak zjednodušení informačního toku z insolvenčního řízení do řízení trestního pro 

potřeby trestního stíhání pachatelů zejména majetkové a hospodářské trestné činnosti, což 

souvisí se zásadou legality390, podle které je státní zástupce povinen stíhat všechny trestné 

činy o kterých se dozví.391 

V současnosti účinný pokyn obecné povahy č. 9/2008, o netrestní působnosti, 

neobsahuje zvláštní ustanovení k postupu státního zastupitelství v insolvenčním řízení. 

Jakési interpretační vodítko, byť při vědomí výše uvedeného, může i proto nadále skýtat 

zrušený pokyn obecné povahy č. 15/2001, o výkonu působnosti státního zastupitelství v 

netrestní oblasti, který v příloze č. 1, části XIII., obsahoval i v tehdejším názvosloví 

metodický návod ve vztahu ke vstupu do konkursního a vyrovnacího řízení a do řízení 

                                                 
389 blíže HÁSOVÁ, J., a kol. Insolvenční zákon. Komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 234-235 
390 § 2 odst. 3 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád 
391 HRADIŠŤAN, R. Možnosti státního zastupitelství v insolvenčním řízení z pohledu praxe. Státní 

zastupitelství, č. 6/2014, s. 14 
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těmito řízeními vyvolanými. Dle této metodiky státní zastupitelství vstoupí do zahájeného 

řízení má-li za to, že jeho účast v řízení vyžaduje veřejný zájem. Ten bude dán zejména 

v případě již shora uvedeného, kdy okolnosti případu odůvodňují závěr, že v řízení mohou 

vyplynout skutečnosti nasvědčující spáchání trestného činu, nebo když je podnikatelská 

činnost dlužníka z regionálního hlediska významná z důvodů zachování zaměstnanosti, 

uspokojování důležitých životních potřeb obyvatel, rozvoje obce nebo příslušné oblasti. 

Veřejný zájem bude dán zpravidla i tehdy, kdy dlužníkem je obchodní společnost, na níž 

má stát nebo obec většinový majetkový podíl, nebo to vyžaduje ochrana práv věřitelů 

fyzických osob, u nichž je ztíženo nebo ohroženo účinné uplatnění procesních oprávnění 

v průběhu řízení pro jejich osobní vlastnosti nebo zvláštní poměry. 

Aby se však činnost státního zastupitelství v insolvenčním řízení nezužovala na 

pouhé vytěžování poznatků pro trestní řízení, což často vede k vytěžování poznatků příliš 

obecných, které orgány činné v trestním řízení nadměrně zatěžují, je potřeba zmínit, že 

cílem by na druhou stranu mělo být i odstraňování následků trestné činnosti právě 

prostředky práva civilního. V případě majetkové a hospodářské trestné činnosti může 

státní zastupitelství pomocí procesní aktivity v insolvenčním řízení napomáhat 

k obnovení stavu narušeného trestnou činností v rámci ochrany osob poškozených. 

Stěžejním v tomto ohledu bude účast státního zastupitelství v incidenčních 

sporech, zejména ve sporech z odpůrčích žalob podaných insolvenčním správcem podle 

§ 239 odst. 1 InsZ. Ze znění jednotlivých důvodů odporovatelnosti právního jednání392 

uvedených v § 240 až 242 InsZ seznáme, že se nápadně kryjí se skutkovými podstatami 

úpadkových trestných činů, tj. přečinu poškození věřitele dle § 222 odst. 1, 2 TrZ, 

zvýhodnění věřitele dle § 223 odst. 1 TrZ a způsobení úpadku dle § 224 odst. 1, 2 TrZ. 

V těchto případech se praxe některých insolvenčních správců omezuje toliko na podání 

trestního oznámení, eventuálně i na podání obdobně formulované odpůrčí žaloby, aby 

dosáhli navrácení neoprávněně vyvedeného majetku dlužníka zpět do majetkové 

podstaty. Následně se však již aktivně nezajímají o stav probíhajícího trestního řízení a 

nevyužívají poznatků v něm zjištěných, přičemž orgány činné v trestním řízení mají přeci 

jenom lepší předpoklady pro řádné vyšetření a vyhledání potřebných informací, než má 

insolvenční správce. Zde proto do incidenčního sporu vstupuje státní zastupitelství, aby 

využilo v trestním řízení shromážděných důkazů (zejména pak výpovědí osob, 

                                                 
392 blíže ZAHRADNÍKOVÁ, R., a kol. Civilní právo procesní. Plzeň: Aleš Čeněk, 2013, s. 432 
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znaleckých posudků a listinných důkazů) k úspěšnému projednání odpůrčí žaloby.393 U 

použití důkazního materiálu v incidenčním sporu však nastává naléhavá potřeba 

zhodnotit, zda tím nemůže být ohrožen smysl a účel trestního řízení, což by mělo být 

předem konzultováno s dozorovým státním zástupcem. Dobrou zprávou v tomto ohledu 

je, že oproti roku 2014 byl zaznamenán výrazný vzestup vstupové aktivity do 

incidenčních sporů vyvolaných insolvenčním řízením, kdy v roce 2015 se jednalo celkem 

o 103 vstupů (za rok 2013 to přitom bylo pouze 34 vstupů, a v roce 2014 dokonce jen 26 

vstupů).394 

Dochází-li k poškozování nebo zvýhodňování věřitelů, je státní zastupitelství 

oprávněno k podání návrhu na předběžné opatření dle § 113 odst. 1 InsZ, aby bylo v době 

do vydání rozhodnutí o úpadku zabráněno změnám v rozsahu majetkové podstaty v 

neprospěch věřitelů. Insolvenční soud pak předběžným opatřením dlužníkovi uloží, aby 

nenakládal s určitými věcmi nebo právy náležejícími do majetkové podstaty, nebo 

rozhodne, že dlužník může nakládat s majetkovou podstatou nebo její částí pouze se 

souhlasem předběžného správce. Rovněž v případě podezření na trestnou činnost 

samotného insolvenčního správce může státní zastupitelství podat návrh na zproštění jeho 

funkce.395 

V praxi byly známé i případy insolvenčního řízení, v nichž je úpadek řešen 

oddlužením, kdy insolvenční návrh za dlužníka zpracovala specializovaná tzv. 

oddlužovací společnost, a to za nepřiměřené protiplnění přesahující obvyklou hodnotu 

takové služby, přičemž se tato společnost následně se svojí pohledávkou za dlužníkem 

přihlásila do insolvenčního řízení jako věřitel. Zmíněná situace, kdy si třetí subjekt nechá 

přislíbit za vypracování insolvenčního návrhu plnění, které je v hrubém nepoměru 

k poskytnuté službě, pak mohla vykazovat naplnění skutkové podstaty trestného činu 

lichvy dle § 218 TrZ. 

Zákonodárce na výše uvedené reagoval přijetím zákona č. 64/2017 Sb., který s 

účinností od dne 1. 7. 2017 zpřísnil podmínky pro poskytování poradenství v oblasti 

oddlužení. Placené služby za účelem zpracování insolvenčních návrhů, mnohdy 

                                                 
393 HRADIŠŤAN, R. Možnosti státního zastupitelství v insolvenčním řízení z pohledu praxe. Státní 

zastupitelství, č. 6/2014, s. 15-16 
394 viz Zpráva o činnosti státního zastupitelství za rok 2015 dostupná na 

http://www.nsz.cz/index.php/cs/udaje-o-cinnosti-a-statisticke-udaje/zprava-o-innosti 
395 HRADIŠŤAN, R. Možnosti státního zastupitelství v insolvenčním řízení z pohledu praxe. Státní 

zastupitelství, č. 6/2014, s. 15-16 
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spojených i s návrhem na povolení oddlužení, tak budou moci být nadále příjemcům 

těchto služeb poskytovány výlučně osobami, o jejichž kvalifikaci není důvod pochybovat, 

tj. dle § 390a odst. 1 písm. a) InsZ insolvenčním správcem, advokátem a notářem, anebo 

dle § 390a odst. 1 písm. b) InsZ jinými akreditovanými osobami. Tyto akreditované 

subjekty budou v oblasti oddlužení poskytovat služby bezplatně, jelikož jim žádné právo 

na odměnu či jiné plnění nenáleží (srov. § 390a odst. 3, 4 InsZ). Nově subjekty poskytující 

uvedené služby ponesou za svoji činnost i odpovědnost, jelikož nová právní úprava 

upravila v ustanovení § 418i a násl. InsZ výkon dohledu nad dotčenými subjekty ze strany 

Ministerstva spravedlnosti. Přestane-li akreditovaný subjekt splňovat podmínky pro 

udělení akreditace dle § 418b InsZ nebo bude porušovat zákonné povinnosti, může mu 

být akreditace ministerstvem zrušena. 

Závěrem bych se zmínil i o problematice tzv. šikanózních insolvenčních návrhů, 

tj. návrhů, kterými věřitelé nesledují výhradně záměr na určení, zda je či není dlužník v 

úpadku, příp. tento úpadek řešit, ale naopak se snaží na úkor dlužníka urychlit vymožení 

své vlastní pohledávky nebo dlužníka jinak poškodit. Příslušnou procesní odpověď skýtá 

ustanovení § 128a odst. 1 InsZ, které soudu ukládá odmítnout insolvenční návrh, který je 

zjevně bezdůvodný, a to neprodleně.396 Navazující ustanovení § 128a odst. 2 InsZ 

zároveň poskytuje demonstrativní výčet příkladů, kdy je návrh zjevně bezdůvodný, 

přičemž půjde o situace, kdy insolvenční navrhovatel dokládá oprávnění podat 

insolvenční návrh pohledávkou, ke které se ale pro účely rozhodnutí o úpadku nepřihlíží, 

kdy jde o insolvenční návrh podaný opětovně, aniž by insolvenční navrhovatel splnil 

povinnosti uložené mu předchozím rozhodnutím o insolvenčním návrhu, nebo kdy 

podáním návrhu insolvenční navrhovatel zjevně sleduje zneužití svých práv na úkor 

dlužníka. Insolvenční zákon v takových případech soudu nabízí i možnost uložit 

insolvenčnímu navrhovateli pokutu až do výše 500.000,- Kč (podle právního stavu 

účinného od 1. 7. 2017). Vznikla-li nadto určité osobě zahájením insolvenčního řízení a 

opatřeními přijatými v jeho průběhu vinou insolvenčního navrhovatele škoda nebo jiná 

újma, může insolvenční soud nařídit předběžné opatření, kterým povinné osobě uloží, aby 

                                                 
396 TLUČHOŘOVÁ, M. Šikanózní insolvenční návrh [online]. Praha: EPRAVO.CZ, červen 2014 [cit. 28. 

12. 2016]. Dostupný z WWW: <http:// http://www.epravo.cz/top/clanky/sikanozni-insolvencni-navrh-

94594.html>. 
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na náhradu této škody nebo jiné újmy složila do úschovy soudu přiměřenou peněžitou 

částku.397 

Na nekalé praktiky v souvislosti s podáváním nedůvodných insolvenčních návrhů 

reagovala v trestněprávní rovině i soudní judikatura, kdy jako příklad lze zmínit usnesení 

Nejvyššího soudu ze dne 26. 2. 2015 sp. zn. 8 Tdo 1352/2014, které insolvenční návrh 

označuje za nedovolený prostředek tehdy: „…když slouží k prosazení vlastních zájmů 

osoby podávající takový návrh, vedený především snahou uškodit osobě, na jejíž majetek 

je insolvenční návrh podáván, a donutit ji, aby něco konala, opominula nebo trpěla, aniž 

by navrhovatel měl skutečné poznatky o tom, že dotčená osoba (fyzická nebo právnická) 

je v úpadku ve smyslu § 3 InsZ.“ Ve vztahu k naplnění konkrétní skutkové podstaty 

některého trestného činu již samotným podáním insolvenčního návrhu pak Nejvyšší soud 

konstatuje, že: „Podání návrhu na zahájení insolvenčního řízení, jímž pachatel chtěl 

donutit poškozeného k plnění, které neměl povinnost poskytnout, pokud k němu došlo na 

základě vědomě nepravdivých skutečností bez faktické existence okolností splňujících 

podmínky úpadku ve smyslu § 3 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 

(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, je nedovoleným prostředkem a lze jej 

kvalifikovat jako pohrůžku jiné těžké újmy ve smyslu znaků skutkové podstaty trestného 

činu vydírání podle § 175 odst. 1 tr. zákoníku. Jestliže je návrh na zahájení insolvenčního 

řízení založen na smyšlených a neexistujících skutečnostech, jež byly navrhovatelem jen 

účelově uvedeny se záměrem vyvolat důsledky spojené s podáním takového návrhu, 

zejména aby byly do insolvenčního rejstříku, který je informačním systémem dostupným 

na veřejné datové síti, zaneseny a v něm uvedeny nepravdivé skutečnosti nasvědčující 

tomu, že je údajný dlužník v úpadku, může dojít k vážným důsledkům (např. ohrožení jeho 

konkurenceschopnosti v důsledku ztráty důvěry a dobrého jména u klientů a obchodních 

partnerů apod.), které lze považovat za jinou vážnou újmu ve smyslu trestného činu 

pomluvy podle § 184 tr. zákoníku.“ 

V odpověď na rozmáhající se praxi šikanózních insolvenčních návrhů je nezbytné, 

aby v případě podezření na takové nekalé praktiky vstupovalo státní zastupitelství již do 

prvotní fáze insolvenčního řízení o rozhodování o insolvenčním návrhu. K těmto 

falešným návrhům totiž nemá insolvenční dlužník možnost se vyjádřit před tím, než bude 

zapsán do insolvenčního rejstříku, kdy již tento samotný fakt může insolvenčního 

                                                 
397 § 147 odst. 6 InsZ 
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dlužníka silně poškodit zejména v očích svých pravých věřitelů a obchodních partnerů. 

První signál, že se jedná o nekalý insolvenční návrh, může nabídnout personální struktura 

insolvenčního navrhovatele, kdy se často jedná o nastrčené společnosti, jejichž statutární 

orgán lze označit za tzv. bílého koně. 

V rámci ochrany před nedůvodnými insolvenčními návrhy bylo již zmíněným 

zákonem č. 64/2017 Sb. s účinností od 1. 7. 2017 do insolvenčního zákona vloženo i nové 

ustanovení § 100a, které má slovy důvodové zprávy zabránit tomu, aby byl dlužník v 

očích veřejnosti v důsledku pochybného (šikanózního) insolvenčního návrhu 

diskreditován. Insolvenční soud nově může insolvenční návrh podaný věřitelem 

předběžně posoudit, a má-li důvodné pochybnosti o jeho důvodnosti ve smyslu § 128a 

InsZ, rozhodne tak, že insolvenční návrh ani jiné dokumenty v insolvenčním spise se v 

insolvenčním rejstříku nezveřejňují. Takové rozhodnutí však musí učinit neprodleně, 

nejpozději do konce nejblíže následujícího pracovního dne po podání insolvenčního 

návrhu, přičemž proti rozhodnutí o nezveřejnění insolvenčního návrhu není odvolání 

přípustné. 

Další prvek ochrany dlužníků před šikanózními návrhy v podobě uplatňování 

smyšlených pohledávek je představován novelizovaným zněním ustanovení § 105 InsZ, 

které zakotvuje požadavek, aby insolvenční navrhovatel, jakožto věřitel, který vede 

účetnictví nebo daňovou evidenci, doložil svůj insolvenční návrh směřující proti 

právnické osobě, jakožto dlužníkovi, buď uznáním pohledávky dlužníka s ověřeným 

podpisem, nebo vykonatelným rozhodnutím či notářským zápisem se svolením 

k vykonatelnosti, potvrzením auditora, soudního znalce nebo daňového poradce, že 

navrhovatel o pohledávce účtuje.398 Nedostatek splnění požadavku, aby bylo prokázáno, 

že pohledávka je zahrnuta v účetnictví insolvenčního navrhovatele, může mít za následek 

zamítnutí insolvenčního návrhu podle § 143 odst. 2 InsZ. 

Konečně posledním opatřením na ochranu před nedůvodnými insolvenčními 

návrhy je nově vložený odstavec 1 v ustanovení § 108 InsZ, který stanoví, že je-li podán 

insolvenční návrh věřitele proti právnické osobě, která je podnikatelem, je navrhovatel 

                                                 
398 Již před účinností předmětné novely zákonem č. 64/2017 Sb. však státní zastupitelství v praxi 

navrhovalo, pakliže panovaly pochyby o důvodnosti věřitelského insolvenčního návrhu, aby byl 

insolvenční návrh v rámci insolvenčního řízení doložen tím, že o pohledávce za dlužníkem věřitel řádně 

účtuje podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Fiktivní pohledávky totiž zpravidla součástí účetnictví 

věřitele nebývaly, neboť jejich účelové dodatečné zahrnutí do účetnictví by pro věřitele mohlo představovat 

vznik daňové povinnosti, nebo i trestněprávní odpovědnosti. 
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povinen složit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50 000 Kč, a je-li podán 

insolvenční návrh věřitele proti právnické osobě, která není podnikatelem, nebo proti 

fyzické osobě, pak zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 10 000 Kč. Záloha je 

přitom splatná již spolu s podáním insolvenčního návrhu. Je nutné zdůraznit, že se jedná 

o zálohu obligatorní, jejíž nezaplacení je jedním z důvodů, pro které insolvenční soud 

insolvenční návrh odmítne jako zjevně bezdůvodný podle § 128a odst. 2 písm. d) InsZ. 

V ustanovení § 108 odst. 2 InsZ je zároveň nadále zachována možnost stanovení 

fakultativní zálohy na náklady insolvenčního řízení až do výše 50 000 Kč. 

Podle mého názoru je třeba snahu zákonodárce při zakotvení veškerých výše 

popsaných opatření, která mají chránit dlužníky před nedůvodnými insolvenčními 

návrhy, ocenit. Jelikož ale předmětný zákon č. 64/2017 Sb. nabyl účinnost až dnem 1. 7. 

2017, tedy v období krátce před uzavřením této práce, bude možné efektivitu přijatých 

opatření hodnotit až s určitým časovým odstupem. 

Lze tak uzavřít, že mimořádně silný veřejný zájem na vstupu státního 

zastupitelství do insolvenčního řízení může být dán již právě ve stádiu před rozhodnutím 

o úpadku. V praxi přitom z celkového počtu vstupů do insolvenčních řízení pouze 20 % 

připadá na vstupní aktivitu ve fázi do rozhodnutí o insolvenčním návrhu.399 Je tedy 

namístě se více soustředit na zkoumání podmínek pro vstup již v této prvotní fázi 

insolvenčního řízení. 

Při účasti v insolvenčním řízení státní zastupitelství své procesní úkony zaměřuje 

tak, aby řízení probíhalo v souladu s principem spravedlivého procesu a v souladu s 

insolvenčním zákonem, přičemž využívá poznatky z trestního řízení v podobě navrhování 

důkazů. Ve vyjádření před rozhodnutím o insolvenčním návrhu se státní zastupitelství 

vyslovuje ke skutkové a právní stránce společně s uvedením návrhu výroku soudu. 

Přehled o přihlášených pohledávkách by mělo státní zastupitelství získávat již z přihlášek 

jednotlivých věřitelů v insolvenčním rejstříku, a nikoli až v průběhu přezkumného 

jednání, aby na ně bylo schopno věcně reagovat. Vyjádření k charakteru pohledávky ze 

strany státního zastupitelství může mít potažmo vliv na konečné stanovisko insolvenčního 

správce, který díky poznatkům státního zastupitelství může získat možnost konkrétní 

pohledávku popřít. Vyjádření by přitom mělo být předneseno ústně, přičemž není 

                                                 
399 viz Zpráva o činnosti státního zastupitelství za rok 2015 dostupná na 

http://www.nsz.cz/index.php/cs/udaje-o-cinnosti-a-statisticke-udaje/zprava-o-innosti 
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vyloučeno přečtení písemného vyjádření, které umožňuje preciznější zachycení právní a 

skutkové situace. Účast státního zastupitelství při jednání je proto nutná a zaslání pouhého 

písemného vyjádření by mělo být výjimkou. 

7.14 Řízení dle § 42 zákona o státním zastupitelství na určení neplatnosti 

smlouvy o převodu vlastnictví 

 

Jedním ze zvláštních předpisů, který státní zastupitelství opravňuje k podání 

návrhu na zahájení řízení je i samotný zákon č. 283/1993 Sb., o státní zastupitelství, 

konkrétně pak jeho ustanovení § 42 zařazené mezi závěrečná ustanovení v části dvanácté 

zákona. Podle uvedeného ustanovení může státní zastupitelství podat návrh na zahájení 

občanského soudního řízení o neplatnost smlouvy o převodu vlastnictví v případech, kdy 

při jejím uzavírání nebyla respektována ustanovení omezující volnost jejích účastníků. 

Zákon používá permisivní formulaci „může“, který však má význam pouze kompetenční, 

a státní zastupitelství tak musí tuto pravomoc vykonávat, pakliže jsou splněny zákonné 

podmínky a pokud tak nemůže učinit orgán jiný.400 

Nový občanský zákoník přitom obecně vychází z principu relativní neplatnosti. 

Podle § 586 NOZ je-li neplatnost právního jednání stanovena na ochranu zájmu určité 

osoby, pak může vznést námitku neplatnosti jen tato osoba. Nenamítne-li oprávněná 

osoba neplatnost právního jednání, považuje se právní jednání za platné. Nový občanský 

zákoník případy absolutní neplatnosti podstatně omezuje, přičemž soud podle § 588 NOZ 

i bez návrhu přihlédne k neplatnosti toho právního jednání, které se zjevně příčí dobrým 

mravům, anebo které odporuje zákonu a zjevně narušuje veřejný pořádek. Totéž platí, i 

pokud právní jednání zavazuje k plnění od počátku nemožnému. K rozlišení, zda se 

v konkrétním případe jedná o relativní či absolutní neplatnost, je potřeba zkoumat, zda 

smyslem právní úpravy je ochrana určitého zájmu individuální osoby nebo ochrana zájmu 

obecného. K porušení zákona současně přistupuje požadavek zjevného narušení 

veřejného pořádku, které musí dosahovat takové intenzity, že jsou zasaženy právní 

normy, na jejichž dodržování je třeba bezvýhradně trvat. 

                                                 
400 KOCOUREK, J., ZÁRUBA, J. Zákon o soudech a soudcích, Zákon o státním zastupitelství. Komentář. 

2. vyd. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2004, s. 584 
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Zjišťování poznatků k návrhové činnosti podle § 42 StZast je limitována výkonem 

vlastní kompetence státního zastupitelství vymezené zákonem, poznatky tak státní 

zastupitelství získává zejména v souvislosti s trestním řízením. 

Jedná se přitom o speciální žalobu, u které není třeba prokazovat naléhavý právní 

zájem, a jejímiž předpoklady jsou existence smlouvy o převodu vlastnictví401 a její 

absolutní neplatnost z důvodu nerespektování kogentních ustanovení zákona jejími 

účastníky.402 Návrh proto nelze podat, jde-li toliko o relativní neplatnost právního 

jednání. 

I zde je návrhové oprávnění podmíněno veřejným zájmem na určení neplatnosti 

takové smlouvy, přičemž jeho existenci příslušné státní zastupitelství zhodnotí. Podstatou 

veřejného zájmu bude v těchto případech ochrana před zákonem neuznávaným chováním 

při uzavírání smluv o převodu vlastnictví. Veřejný zájem je zde nutno vykládat 

extenzivně, jako zájem na důsledném dodržování právního řádu ale s přihlédnutím ke 

konkrétním okolnostem případu.403 Existenci veřejného zájmu pak bude možné vyvodit 

zejména v případech, kdy účastníkem smlouvy je stát, kdy neplatnou smlouvou je 

poškozen stát, kdy jednou ze smluvních stran je obec nebo kraj s ohledem na výši plnění, 

kdy důsledky mohou mít negativní dopad na větší počet osob, nebo například kdy to 

vyžaduje ochrana práv osob, které pro své osobní vlastnosti nebo zvláštní poměry nejsou 

schopny takový návrh podat. 

Veřejný zájem naopak nebude dán zpravidla v případech, kdy již došlo k vydržení 

vlastnického práva, ke zhojení neplatnosti uzavřením nové a platné smlouvy, k vrácení 

bezdůvodného obohacení, anebo v případech, kdy jsou účastníci smlouvy úmyslně 

nečinní např. ze spekulativních důvodů, pokud současně nebyla způsobena škoda státu.404 

Do nedávné doby nebylo ze soudní praxe zřejmé, zda je státní zastupitelství 

oprávněno k podání žaloby v případě převodu obecního nemovitého majetku, kterou za 

převádějící obec uzavřel starosta obce za absence předchozího rozhodnutí zastupitelstva 

                                                 
401 Nebude se tedy vztahovat na smlouvy o přenechání věci k užití jinému, tj. výprosu, výpůjčku, nájem, 

pacht a licenci. 
402 Ustanovení omezující smluvní volnost obsahují např.: zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu 

majetku státu na jiné osoby, zákon č. 496/2012 Sb., o audiovizi, zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních 

a střelivu, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, atd. 
403 blíže NEDOROST, L., a kol. Státní zastupitelství: historie, současnost a perspektivy. Praha: Eurolex 

Bohemia, 2002, s. 234-235 
404 KOCOUREK, J., ZÁRUBA, J. Zákon o soudech a soudcích, Zákon o státním zastupitelství. Komentář. 

2. vyd. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2004, s. 586-587 
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obce. Žalobu státního zastupitelství tak v konkrétním případě prvoinstanční soud zamítl, 

a k odvolání státního zastupitelství takové rozhodnutí odvolací soud dokonce potvrdil. 

Až díky důsledné aplikaci oprávnění podávat mimořádné opravné prostředky dosáhlo 

státní zastupitelství úspěchu u soudu dovolacího, kdy Nejvyšší soud judikoval, že státní 

zastupitelství je legitimováno podle § 42 StZast k podání žaloby o určení neplatnosti 

smlouvy o převodu obecního nemovitého majetku, kterou za převádějící obec při absenci 

předchozího rozhodnutí zastupitelstva obce uzavřel její starosta. Z rozsudku Nejvyššího 

soudu ze dne 1. 7. 2015 sp. zn. 30 Cdo 999/2015 přitom lze vyzdvihnout následující: 

„Pokud zastupitelstvo obce o konkrétním z taxativně vyjmenovaných majetkoprávních 

úkonů nerozhodne a tento bude uzavřen a podepsán sice kompetentní osobou, ale bez 

příslušného schválení, jedná se o absolutně neplatný právní úkon, jehož neplatnosti se 

může oprávněná osoba dovolat bez ohledu na případnou námitku vydržení ze strany 

stávajícího držitele. Převody věcí movitých a nemovitých, a to jak úplatné, tak i 

bezúplatné, ke kterým došlo v rozporu s § 85 zákona o obcích bez rozhodnutí 

zastupitelstva obce, se může za určitých okolností zabývat i státní zastupitelství. Toto má 

právo podle § 42 ZSZ, kdy převodce poruší omezení své smluvní volnosti. Smluvní volnost 

obce jako převodce je v tomto případě omezena u převodů nemovitostí i věcí movitých (v 

hodnotě nad 20 000 Kč) nebo těch, u nichž to zastupitelstvo obce stanoví na ty případy, 

kdy tak rozhodne zastupitelstvo obce [Koudelka, Z., Ondruš, R., Průcha, P.: Zákon o 

obcích (obecní zřízení). Komentář. Linde Praha, a. s., 2002, str. 194 a násl.].“ 

V rámci šetření podmínek pro podání návrhu státní zastupitelství však nejprve 

ověří, zda některý z účastníků již návrh na určení neplatnosti smlouvy nebo na určení 

vlastnictví nepodal, nebo případně zda jej v rozporu s veřejným zájmem nevzal zpět. 

Návrh označený jako žaloba musí obsahovat obecné náležitosti dle § 42 odst. 4 

OSŘ a údaje uvedené v § 79 odst. 1 OSŘ, musí zde být označen věcně a místně příslušný 

soud a účastníci řízení. Místní příslušnost se poté bude odvíjet podle obecných kritérií 

uvedených v ustanovení § 84 a 85 OSŘ. Z návrhu musí být rovněž patrno, že vychází z 

oprávnění ve smyslu § 42 StZast, a dále z čeho konkrétně je vyvozována neplatnost 

smlouvy, která musí být dostatečně individualizována, s uvedením příslušného 

zákonného ustanovení, které mělo být při jejím uzavírání porušeno. 

S návrhem, včetně jeho zpětvzetí, může disponovat výlučně státní zastupitelství a 

nemohou se k němu na straně státního zastupitelství připojit další osoby, a to ani jako 
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vedlejší účastníci. Podá-li po zahájení řízení smlouvy návrh na určení neplatnosti 

smlouvy i sám její účastník, zváží státní zastupitelství podání návrhu na přerušení řízení 

až do skončení řízení zahájeného právě návrhem účastníka. Bude-li o návrhu účastníka 

meritorně rozhodnuto, vezme zpravidla státní zastupitelství svůj návrh zpět.405 

Návrhová činnost podle § 42 StZast je v praxi i nadále zcela minimální, když v 

roce 2016 byly podány dva návrhy a v roce 2015 byl podán pouze jediný takový návrh, 

přičemž v letech předcházejících nebyl podán dokonce návrh žádný (jen v roce 2011 byly 

podány návrhy dva).406 

7.15 Řízení dle § 21, resp. § 29 zákona o kolektivním vyjednávání na 

určení nezákonnosti stávky a výluky 

 

Proces kolektivního vyjednávání mezi odborovými organizacemi a 

zaměstnavateli nebo jejich organizacemi, za případné součinnosti státu, jehož cílem je 

uzavření kolektivní smlouvy, upravuje zákon č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání. 

V rámci uzavírání kolektivní smlouvy mohou vyvstávat spory, které se stejně jako 

případné pozdější spory o plnění závazků kolektivní smlouvy řeší prostřednictvím 

zprostředkovatele (§ 11 KolVyj) nebo rozhodce (§ 13 KolVyj) s tím rozdílem, že ve 

sporech o uzavření kolektivní smlouvy lze po splnění zákonných podmínek eventuálně 

přistoupit k zahájení stávky či výluky, jako krajního prostředku. Aby se na stávku 

vztahovala ustanovení citovaného zákona, musí se jednat o stávku právě ve sporu o 

uzavření kolektivní smlouvy, a nikoli o stávku jinou. Stát přitom do tohoto sporu zasahuje 

z důvodu existence veřejného zájmu na smírném řešení sociálních konfliktů mezi 

zaměstnanci a zaměstnavateli, tedy na dosažení tzv. sociálního smíru.407 

Dle § 16 odst. 1 KolVyj nedojde-li k uzavření kolektivní smlouvy ani po řízení 

před zprostředkovatelem a smluvní strany nepožádají o řešení sporu rozhodce, může být 

jako krajní prostředek ve sporu o uzavření kolektivní smlouvy vyhlášena stávka. 

Z uvedeného vyplývá, že přistoupí-li strany k řešení sporu prostřednictvím rozhodce, 

automaticky se tím ze zákona vylučují z možnosti vyhlásit stávku, jelikož rozhodnutím 

                                                 
405 NEDOROST, L., a kol. Státní zastupitelství: historie, současnost a perspektivy. Praha: Eurolex 

Bohemia, 2002, s. 237 
406 viz Zpráva o činnosti státního zastupitelství za rok 2015 a Zpráva o činnosti státního zastupitelství za 

rok 2016 dostupné na http://www.nsz.cz/index.php/cs/udaje-o-cinnosti-a-statisticke-udaje/zprava-o-

innosti 
407 BĚLINA, M., a kol. Pracovní právo. 4. vyd. Praha: C. H. Beck, 2010, s. 567 
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rozhodce je smlouva uzavřena (§ 13 odst. 6 KolVyj). Naopak předchozí řízení před 

zprostředkovatelem je obligatorní podmínkou pro následné vyhlášení stávky. Stávkou se 

přitom dle § 16 odst. 2 KolVyj rozumí částečné nebo úplné přerušení práce zaměstnanci. 

Nejsou-li tyto znaky naplněny, pak nejde o stávku, ohledně které by bylo možné podat 

návrh dle § 21 KolVyj.408 

Stávku ve sporu o uzavření podnikové kolektivní smlouvy dle § 17 odst. 1 KolVyj 

vyhlašuje a o jejím zahájení rozhoduje odborová organizace za souhlasu alespoň dvou 

třetin zaměstnanců, pokud se hlasování zúčastnila alespoň polovina všech zaměstnanců 

zaměstnavatele. Odborová organizace má přitom vůči zaměstnavateli informační 

povinnost ve vztahu k tomu, kdy bude stávka zahájena, jaké jsou důvody a cíle stávky a 

jaký je počet zaměstnanců, kteří se stávky zúčastní. 

Ustanovení § 20 KolVyj taxativně vyjmenovává případy nezákonných stávek, 

mezí které řadí ty, kterým nepředcházelo řízení před zprostředkovatelem, které trvají po 

zahájení řízení před rozhodcem nebo po uzavření kolektivní smlouvy, které nebyly 

vyhlášeny nebo zahájeny dle § 17 KolVyj, které byly vyhlášeny z jiných důvodů než dle 

§ 16 KolVyj, atd. Zákon výslovně zapovídá stávku vybranému okruhu zaměstnanců, kdy 

by stávkou mohl být ohrožen život, zdraví nebo majetek, a to konkrétně zaměstnanců 

zdravotnických zařízení, jaderných elektráren, soudců, státních zástupců, příslušníků 

ozbrojených sil a ozbrojených sborů, zaměstnanců řízení a zabezpečování letového 

provozu, příslušníků sborů požární ochrany a členů záchranných sborů. 

Vyslovení nezákonnosti stávky má dopad na postavení účastníků sporu o uzavření 

kolektivní smlouvy a jednotlivých zaměstnanců. Jestliže soud určí stávku jako 

nezákonnou, hodnotí se účast na stávce v době před právní mocí takového rozhodnutí 

jako omluvená nepřítomnost v práci, po právní moci rozhodnutí by však již šlo o 

neomluvenou nepřítomnost v práci s příslušnými právními důsledky.409 Pokud soud 

rozhodne o nezákonnosti stávky, odpovídá odborová organizace, která stávku vyhlásila, 

dle občanského zákoníku zaměstnavateli za škodu, která mu tímto vznikla. Z důvodu 

závažnosti věci je věcná příslušnost k rozhodování těchto sporů svěřena krajským 

soudům (§ 9 písm. b) OSŘ).410 

                                                 
408 rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 20. 5. 1994 sp. zn. Cdon 8/94 
409 blíže § 22 KolVyj 
410 BĚLINA, M., a kol. Pracovní právo. 4. vyd. Praha: C. H. Beck, 2010, s. 571 
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Protiváhou stávky je výluka, která je jako krajní prostředek v kolektivním 

vyjednávání svěřena naopak zaměstnavateli. Výlukou se dle § 27 odst. 2 KolVyj rozumí 

částečné nebo úplné zastavení práce zaměstnavatelem. Případy nezákonnosti výluky jsou 

přitom upraveny obdobně jako výše uvedené případy nezákonnosti stávky (§ 28 KolVyj). 

Nemůže-li zaměstnanec vykonávat práci z důvodu výluky, jedná se o překážku v práci na 

straně zaměstnavatele a zaměstnanci přísluší náhrada mzdy pouze ve výši poloviny 

průměrného výdělku (§ 30 odst. 1 KolVyj). V případě, že výluka bude soudem prohlášena 

za nezákonnou, však zaměstnanci přísluší náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku. 

Zvláštní žalobu v podobě návrhu na určení nezákonnosti stávky a výluky může 

dle § 21, resp. dle § 29 KolVyj podat i příslušné státní zastupitelství, tj. krajské státní 

zastupitelství, což vyplývá z příslušnosti krajských soudů, viz výše. Zákon sice ještě 

používá pojmu prokurátor, nicméně dle § 41 StZast pokud jiné předpisy mluví o 

prokuratuře, prokurátorech a vyšetřovatelích prokuratury, rozumí se tím podle povahy 

věci státní zastupitelství a státní zástupci.411 Místní příslušnost soudu k podání návrhu se 

řídí u stávky dle obvodu, kde má sídlo odborová organizace, proti níž tento návrh směřuje, 

a u výluky dle obvodu, kde má sídlo příslušný zaměstnavatel, proti němuž tento návrh 

směřuje. K podání žaloby nestanoví zákon žádnou lhůtu, přičemž neurčuje ani okamžik, 

od kterého lze nezákonnost stávky a výluky u soudu uplatnit. Zásadně tomu bude již od 

doby vyhlášení stávky a výluky, a nikoli až od jejich faktického zahájení přerušením 

práce.412 

Citovaná ustanovení dále přirozeně aktivní legitimaci k podání návrhu přiznávají 

v případě stávky i zaměstnavateli, případně organizaci zaměstnavatelů, a v případě 

výluky odborové organizaci. Návrh na určení nezákonnosti stávky nebo výluky přitom 

nemá odkladný účinek. 

Návrh státní zastupitelství podává na základě poznatků, která vyvstanou ať už 

z podnětu třetí osoby, nebo i z vlastní činnosti státního zastupitelství, kdy zjistí, že 

předmětná stávka či výluka je nezákonná ve smyslu § 20, resp. § 28 KolVyj. I zde obecně 

platí, že by státní zastupitelství mělo před podáním příslušného návrhu zjišťovat, zda 

návrh již nepodal zaměstnavatel, organizace zaměstnavatelů, resp. odborové organizace, 

a vyvarovat se tak duplicitních návrhů. Namístě je znovu připomenout, že návrhové 

                                                 
411 DÁVID, R., Státní zastupitelství v civilním řízení de lege ferenda. Státní zastupitelství, č. 2/2008, s. 13 
412 NEDOROST, L., a kol. Státní zastupitelství: historie, současnost a perspektivy. Praha: Eurolex 

Bohemia, 2002, s. 241 
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oprávnění státního zastupitelství se týká toliko stávek a výluk ve smyslu zákona o 

kolektivním vyjednávání, a nikoli stávek a výluk obecných, které pod právní úpravu 

citovaného zákona podřadit nelze. Byl-li důvod nezákonnosti dán již při vyhlášení stávky, 

lze žalobu i dle judikatury podat po jejím vyhlášení, aniž by ještě došlo na částečné nebo 

úplné přerušení práce zaměstnanci.413 

Krajský soud v řízení o určení nezákonnosti stávky nebo výluky postupuje podle 

ustanovení OSŘ, která upravují řízení v prvním stupni. Subjekty uvedené v § 21 KolVyj 

však nejsou při podání žaloby o určení nezákonnosti stávky či výluky jako žaloby svého 

druhu povinny prokazovat naléhavý právní zájem na takovém určení.414 

7.16 Řízení o uznání pravomocných cizích rozhodnutí ve věcech rozvodu 

manželství, zákonného odloučení, prohlášení manželství za neplatné a 

určení, zda tu manželství je či není (§ 51 ZMPS) 

 

Posledním řízením, do něhož může státní zastupitelství vstoupit a na které se 

zapomíná, je řízení o uznání pravomocných cizích rozhodnutí ve věcech rozvodu 

manželství, zákonného odloučení, prohlášení manželství za neplatné a určení, zda tu 

manželství je či není, ve smyslu ustanovení § 51 odst. 1 zákona č. 91/2012 Sb., o 

mezinárodním právu soukromém. Zákon zde upravuje postup pro uznávání cizích 

soudních rozhodnutí týkajících se manželských věcí, pokud jeden z účastníků původního 

řízení byl českým občanem. Obligatorní zvláštní uznávací řízení je stanoveno vzhledem 

k zájmu státu na ochraně vlastních občanů ve vztahu k rozhodování zahraničních orgánů 

o otázkách zásadního významu. V jiných případech se totiž uznání zvláštním výrokem 

nevyslovuje. Za rozhodnou dobu pro posouzení, zda byl účastník českým občanem, 

přitom je okamžik vydání rozhodnutí, o jehož uznání jde.415 

Uznávací řízení má povahu řízení nesporného, jehož účastníkem je toliko 

navrhovatel. Návrh na zahájení řízení může podat kterýkoli z účastníků původního řízení 

a též kdokoli, kdo na tom má právní zájem (např. dítě manželů rozvedených rozhodnutím 

cizího soudu pro účely projednání dědictví). Pro řízení je dána zvláštní příslušnost 

Nejvyššího soudu (§ 51 odst. 2 ZMPS). 

                                                 
413 rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 4. 11. 1993 sp. zn. 6 Cdo 4/93 
414 rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 20. 5. 1994 sp. zn. Cdon 8/94 nebo rozsudek Vrchního soudu v 

Praze ze dne 4. 11. 1993 sp. zn. 6 Cdo 4/93 
415 BŘÍZA, P., BŘICHÁČEK, T., FIŠEROVÁ, Z., a kol. Zákon o mezinárodním právu soukromém. 

Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 269 
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Je-li dán veřejný zájem, může do řízení vstoupit Nejvyšší státní zastupitelství. 

K podání návrhu na zahájení řízení však oprávněno není.416 Smysl této pravomoci je 

vyvozován z obecné úlohy státního zastupitelství jako ochránce veřejného zájmu ve 

věcech svěřených zákonem do jeho působnosti. Nejvyšší státní zastupitelství v řízení 

poukazuje zejména na případné nesplnění podmínek uznání cizího rozhodnutí, v čemž do 

jisté míry nahrazuje i neúčast protistrany původního řízení, tj. odpůrce, který účastníkem 

není a na nedostatky sám poukazovat nemůže. 

Nejvyšší soud vyhoví návrhu, pokud cizí rozhodnutí splňuje podmínky pro 

uznání, tj. je v právní moci, neexistuje žádný z důvodů bránících uznání (viz § 15 odst. 1 

písm. a) až e) ZMPS) a skutkový základ byl zjištěn způsobem vyhovujícím příslušným 

ustanovením českého právního řádu. Jestliže uvedené podmínky pro uznání nejsou dány, 

soud návrh zamítne. 

Nejvyšší soud v řízení rozhoduje rozsudkem, přičemž jednání nemusí nařizovat 

(§ 51 odst. 2 ZMPS). Rozsudek má účinky ex tunc, tj. působí zpětně od doby právní moci 

cizího rozhodnutí. Až případným uznáním cizího rozhodnutí vzniká překážka rei 

iudicatae, tedy věci rozsouzené.417 Další procesní úpravu pak musíme hledat v obecných 

ustanoveních zákona upravujícího občanské soudní řízení. 

Právní úprava ustanovení § 51 ZMPS se však uplatní toliko vůči rozhodnutím, 

které nebyly vydány v členských státech EU a pokud vůči státu původu rozhodnutí 

neexistuje samostatná úprava v mezinárodní smlouvě. Uznávání rozhodnutí ve věcech 

rozvodu, rozluky nebo prohlášení manželství za neplatné mezi členskými státy totiž spadá 

do tzv. nařízení Brusel IIa.418 V případě jiných než členských států se použije mezinárodní 

smlouva, pokud byla sjednána. Česká republika je smluvní stranou Haagské úmluvy o 

uznávání rozvodů a zrušení manželského soužití419, která upravuje podmínky, za nichž 

jsou ve smluvních státech rozhodnutí o rozvodech a rozlukách uznávána. Uznávání cizích 

rozhodnutí dále upravuje i řada bilaterálních smluv.420 

                                                 
416 K tomu naopak srov. VAŠKE, V. Uznání a výkon cizích rozhodnutí v České republice. 1. vyd. Praha, 

2007, s. 445 
417 BŘÍZA, P., BŘICHÁČEK, T., FIŠEROVÁ, Z., a kol. Zákon o mezinárodním právu soukromém. 

Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 271 
418 Nařízení Rady (ES) č. 2201/2003 ze dne 27. 11. 2003 o příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí 

ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1347/2000 
419 Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 131/1976 Sb., o Úmluvě o uznávání rozvodů a zrušení 

manželského soužití 
420 blíže BŘÍZA, P., BŘICHÁČEK, T., FIŠEROVÁ, Z., a kol. Zákon o mezinárodním právu soukromém. 

Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 274-275 
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Ač by se to na první pohled mohlo zdát, nejedná se o agendu zanedbatelnou. V 

roce 2015 přitom státní zastupitelství vstoupilo do řízení dle § 51 odst. 1 ZMPS dokonce 

v celkem 267 věcech, což představuje nárůst o 19,7 % oproti roku 2014 (kdy byl vstup 

učiněn ve 223 věcech, a v roce 2013 pak ve 177 věcech). V roce 2016 pak byl vstup 

proveden celkem ve 188 věcech, což oproti roku 2015 představuje pokles o 29,6 %. Ve 

všech případech přitom rozhodl Nejvyšší soud v intencích návrhu státního 

zastupitelství.421 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
421 viz Zpráva o činnosti státního zastupitelství za rok 2015 a Zpráva o činnosti státního zastupitelství za 

rok 2016 dostupné na http://www.nsz.cz/index.php/cs/udaje-o-cinnosti-a-statisticke-udaje/zprava-o-

innosti 
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Závěr 

 

 Státní zastupitelství v České republice, v jakožto právním a demokratickém státě, 

zastává roli ochránce veřejného zájmu, a to v rámci své ústavní působnosti při 

zastupování veřejné žaloby v trestním řízení, ale i v rámci neméně důležité působnosti 

netrestní dané toliko ze zákona. Právě jeho dominantní role v trestním řízení mu 

propůjčuje jedinečné vlastnosti a kapacity k výkonu jeho role v civilním řízení. Poznatky 

z trestního řízení, kvalifikované personální složení, jakož i materiální zabezpečení 

umožňují státnímu zastupitelství efektivní působení jako činitel civilněprávní 

spravedlnosti. Svěření jeho působnosti jinému orgánu by z výše uvedeného informačního 

a znalostního potenciálu bylo nevhodné. 

 V rámci tohoto pojednání jsem popsal nejen vývoj prokuratury, jako nástroje 

státní moci a vládnoucí garnitury, až po moderní přerod v demokratickou a nezávislou 

instituci v podobě státního zastupitelství. Nabídl jsem jak obecné nastínění role státního 

zastupitelství v civilním řízení a jeho pravomocí, tak i jeho činnost v jednotlivých 

řízeních. Přitom jsem narazil na celou řadu interpretačních problémů a procesních úskalí, 

které jsem se pokusil co nejlépe osvětlit a zaujmout k nim jasný a odůvodněný postoj. 

 Pro zevrubný náhled na působnost státního zastupitelství v civilním řízení je podle 

mě esenciální pochopení pojmu veřejný zájem, který jsem se snažil blíže uchopit ve světle 

různých názorových proudů, které se vyskytují jak uvnitř, tak i vně státního zastupitelství. 

Mám za to, že diskuze o smyslu role státního zastupitelství v civilním procesu je pro jeho 

další vývoj prospěšná a je jenom dobře, že se této oblasti věnuje další prostor v odborných 

publikacích. 

 Mně samotnému je blízká právě základní teze, o které jsem v rámci předchozích 

kapitol pojednával, a to sice, že netrestní působnost na působnost trestní navazuje, 

vychází z ní nebo jí předchází, přičemž jednotlivé působnosti státního zastupitelství 

mohou být účinně vykonávány jen tehdy, pokud jsou vykonávány komplexně. Čím více 

totiž je konkrétní působnost státního zastupitelství odloučena od jeho primární role 

zastupování veřejné žaloby, tím více se státní zastupitelství přibližuje pozici, jak ji známe 

z dob minulých, tedy jakožto strážce socialistické zákonnosti spojeného s institutem 

všeobecného dozoru. To je však podle mého názoru cesta nesprávná a v rozporu se 
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zásadami moderního civilního procesu, zejména se zásadou rovnosti účastníků před 

nezávislým a nestranným soudem. 

 Státní zastupitelství by se tak mělo oprostit od snahy vykazovat co nejvyšší počet 

návrhů a vstupů do civilního řízení, který ústí často v pouze formální účast státního 

zastupitelství v řízení, a naopak by mělo vystupovat aktivně a s detailním povědomím o 

právním a skutkovém základu konkrétní věci tam, kde skutečně uzná, že je dán veřejný 

zájem, který je třeba chránit a prosazovat. Oprávnění státního zastupitelství vstupovat do 

řízení či navrhovat jeho zahájení by tak nemělo vycházet čistě z veřejného zájmu na 

dodržování zásad zákonnosti a spravedlivého procesu, kdy takový výklad by byl značně 

extenzivní a hraničil by s dohledem nad činností soudu. Ve svém důsledku by se tak 

jednalo toliko o suplování činnosti soudu, který je již sám garantem zákonnosti v řízení. 

Vstupu do řízení nebo návrhu na jeho zahájení by tak mělo předcházet důkladné 

zkoumání podmínek a intenzity konkrétního veřejného zájmu, který je specifický pro to 

konkrétní řízení, a nikoli veřejného zájmu obecného, který je dán druhově pro všechna 

řízení stejného typu. 

 Smysl proto bude mít účast státního zastupitelství zejména tam, kde se buď bude 

jednat o souvislost s trestním řízením, kde vyplyne poznatek o možné trestné činnosti, ať 

již připravované, či již spáchané, nebo kde bude dán zájem na zvýšené ochraně základních 

lidských práv a svobod osob, které z určitého důvodu nejsou schopny náležitě samy hájit 

vlastní zájmy, ať už se jedná o děti či osoby s fyzickým nebo mentálním hendikepem. 

Veřejný zájem bude mimo to dán i tam, kde se řízení může dotknout práv blíže 

neurčeného počtu třetích osob, nebo tam, kde bude mít projednávaná otázka ocenitelný 

judikatorní význam. 

 Opačný výklad by mohl vést k nežádoucímu formalismu, tedy že státní 

zastupitelství v řízení bude působit toliko jako pozorovatel, aniž by do něj vkládalo 

jakousi přidanou hodnotu ve formě svých kvalifikovaných výstupů, nebo dokonce k 

přetížení až paralýze samotné soustavy státního zastupitelství, neboť není v aktuálních 

personálních a materiálních možnostech státního zastupitelství vstupovat do veškerých 

řízení jen z důvodu napomáhání soudu při řádném zjištění skutkového stavu a 

spolupůsobení, aby řízení probíhalo v intencích pravidel spravedlivého procesu při 

dodržování zákonnosti, či v zájmu vyrovnávání fakticky nerovného postavení účastníků. 

Soud sám má dostatek procesních prostředků k tomu, aby zajistil, že řízení bude 
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zakončeno zákonným a spravedlivým rozhodnutím. Kompenzace faktické nerovnosti 

stran pak hraničí s výkonem advokacie, přičemž i ten, kdo se nemůže domoci poskytnutí 

právních služeb advokátem, má právo, aby mu Česká advokátní komora na základě jeho 

včasného návrhu advokáta určila.422 

 V tomto ohledu se lze vyjádřit i k současnému trendu rozšiřování netrestní 

působnosti státního zastupitelství. Jak jsem již v předchozích kapitolách uvedl, 

zákonodárce v minulosti přiznával státnímu zastupitelství působnost v dalších a dalších 

druzích řízení, aniž by z jeho postupu byl znát komplexní přístup nebo rámcová idea, jak 

by netrestní působnost státního zastupitelství měla ve své finální podobě vypadat. Činil 

tak i přesto, že původní model státního zastupitelství se blížil tzv. modelu německému, 

pouze s výjimečnými přesahy do civilního řízení. Tím nechci říci, že by mělo dojít 

k nějaké výrazné redukci v tomto ohledu, ale spíše by v rámci legislativního procesu mělo 

docházet k širší odborné diskuzi i s přihlédnutím k postoji samotného státního 

zastupitelství a jeho možnostem a k vytvoření ucelené koncepce. 

 Sám se tak přikláním spíše k mírnému omezení netrestní působnosti státního 

zastupitelství v současné podobě, které souvisí zejména s mým náhledem na pojem 

veřejného zájmu, jak jsem jej naznačil výše. Je potřeba apelovat na řádný a kvalitní výkon 

působnosti, spíše než na její kvantitu, čemuž by jisté omezení rozsahu působnosti pouze 

prospělo. Státní zastupitelství by pak své prostředky mohlo cílit na řízení, kde jeho účast 

má skutečně smysl. Za taková řízení považuji zejména řízení ve věcech péče o nezletilé, 

nebo řízení o svéprávnosti, které souvisí se ztíženým postavením jejich účastníků, či 

řízení insolvenční a řízení ve věcech ochrany proti domácímu násilí, které mohou blízce 

souviset s trestnou činností, nebo konečně řízení o některých otázkách týkajících se 

právnických osob, včetně postupu dle § 93 ZOK ke zrušení obchodní korporace, která na 

trestní působnost již spíše navazují. 

 Naopak za oblasti, kde význam účasti státního zastupitelství osobně hledám jen 

pracně, považuji především řízení o umoření listin a řízení na určení nezákonnosti stávky 

a výluky. Co se týče řízení o umoření listin, není podle mě možné shledávat veřejný zájem 

toliko v zájmu na obnovení možnosti výkonu práv, která osoby nabyly dle 

hmotněprávních předpisů a která jsou inkorporována v listině. Takové pojetí veřejného 

zájmu je již značně mlhavé a splývá se soukromým zájmem konkrétní osoby, která má 

                                                 
422 viz § 18 odst. 2 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii 
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na umoření listiny vlastní právní zájem. V souladu s principem autonomie vůle je čistě 

na těchto osobách, zda se budou domáhat svých práv, a pokud tak učiní, pak je i na jejich 

úvaze jaké prostředky k tomu použijí. Pokud jde o řízení na určení nezákonnosti stávky 

a výluky, pak toto považuji již za obsoletní a typické spíše pro někdejší prokuraturu, než 

pro státní zastupitelství moderního typu, čemuž odpovídá i doslovné znění zákona 

užívající stále pojmu prokuratura.423 Veřejný zájem dle mého názoru nemůže státní 

zastupitelství v tomto případě spatřovat pouze v úzkém smyslu zákonnosti, tedy na určení 

toho, že stávka či výluka není v souladu se zákonnými podmínkami, potažmo na určení 

jejích důsledků na pracovněprávní vztah zaměstnanců a zaměstnavatelů. Jedná se z mého 

pohledu o nemístnou ingerenci státního zastupitelství do pracovněprávních vztahů mezi 

konkrétními zaměstnanci a zaměstnavateli, nadto když k podání návrhu je mimo státní 

zastupitelství aktivně legitimován zaměstnavatel, popřípadě organizace zaměstnavatelů, 

a odborová organizace. Státní zastupitelství by svojí návrhovou činností nemělo pouze 

nahrazovat pasivitu jiných aktivně legitimovaných subjektů. Veřejný zájem na tzv. 

sociálním smíru je přitom již dostatečně chráněn možností zúčastněných subjektů obrátit 

se na nezávislý a nestranný soud s návrhem na určení nezákonnosti stávky či výluky. 

 Současná právní úprava působnosti státního zastupitelství v civilním řízení se 

v rámci OSŘ, potažmo i ZŘS omezuje na celkem čtyři dílčí ustanovení. V takovéto 

minimální právní úpravě samotného postavení státního zastupitelství v civilním řízení 

shledávám její úskalí, ze kterého vyvstává řada interpretačních otázek, které musí být 

dodatečně řešeny výkladem judikatorním, či dokonce doktrinálním. Největší deficit 

právní úpravy pak shledávám v samotném vymezení postavení státního zastupitelství při 

činnosti vstupové oproti jeho postavení při činnosti návrhové, potažmo ve vymezení jeho 

oprávnění k podávání řádných a mimořádných opravných prostředků. Náležitému 

výkladu v tomto ohledu pak nepřispívá ani nepřesná slovní formulace příslušných 

zákonných ustanovení, kterou jsem přiblížil v předchozích kapitolách a ke které jsem se 

pokusil nabídnout alternativu. Nebylo by proto na škodu, pokud by postavení státního 

zastupitelství a jeho oprávnění, jakožto důležitého činitele v civilním řízení, bylo v rámci 

předpokládané rekodifikace civilního procesu upraveno přesněji a komplexněji. 

                                                 
423 Důvodová zpráva k tomuto uvádí pouze, že návrh na určení nezákonnosti stávky může podat „prokurátor 

jako strážce zákonnosti“. 
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 Pravdou však zůstává, že díky fundovaným specialistům z řad státních zástupců a 

soudců, jakož i díky ustálenému doktrinálnímu výkladu, funguje současná právní úprava 

netrestní působnosti státního zastupitelství bez výraznějších obtíží. Takový stav je 

potřeba ocenit, protože jen státní zastupitelství nekompromisně hájící lidská práva, práva 

bezmocných a veřejný pořádek, a které se s precizností zaměřuje na věci, kde je ho nejvíce 

potřeba, si získá náležitou důvěru společnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



181 

 

Seznam zkratek 

 

ETŘ   Evidence trestního řízení 
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nález Ústavního soudu ze dne 10. 10. 2007 sp. zn. II. ÚS 838/07 

 

nález Ústavního soudu ze dne 5. 11. 2008 sp. zn. I. ÚS 2862/07 

 

nález Ústavního soudu ze dne 17. 3. 2009 sp. zn. Pl. ÚS 24/08 

 

nález Ústavního soudu ze dne 12. 7. 2010 sp. zn. IV. ÚS 3102/08 

 

nález Ústavního soudu ze dne 2. 3. 2010 sp. zn. II. ÚS 485/10 

 

nález Ústavního soudu ze dne 30. 8. 2011 sp. zn. II. ÚS 655/11 

 

nález Ústavního soudu ze dne 13. 5. 2014 sp. zn. Pl. ÚS 44/13 

 

nález Ústavního soudu ze dne 23. 3. 2015 sp. zn. I. ÚS 1974/14 

 

rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSSR ze dne 30. 10. 1969 sp. zn. 1 Cz 42/69 

 

rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 20. 5. 1994 sp. zn. Cdon 8/94 

 

rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 13. 3. 2003 sp. zn. 22 Cdo 2014/2001 

 

rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 8. 2006 sp. zn. 30 Cdo 2873/2005 

 

usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 9. 2006 sp. zn. 29 Odo 789/2005 

 

usnesení Nejvyššího soudu ze dne 5. 3. 2008 sp. zn. 30 Cdo 2738/2006 

 

rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. 11. 2008 sp. zn. 29 Cdo 1506/2007 

 

stanovisko Nejvyššího soudu ze dne 14. 1. 2009 sp. zn. Cpjn 29/2006 

 

usnesení Nejvyššího soudu ze dne 10. 3. 2009 sp. zn. 29 Cdo 2414/2007 
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stanovisko občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 8. 12. 2010 

sp. zn. Cpjn 202/2010 

 

rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 5. 5. 2011 sp. zn. 30 Cdo 3522/2009 

 

rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. 6. 2011 sp. zn. 21 Cdo 3909/2010 

 

rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. 9. 2011 sp. zn. 30 Cdo 2371/2011 

 

rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. 3. 2012 sp. zn. 30 Cdo 1686/2011 

 

rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. 3. 2012 sp. zn. 30 Cdo 3310/2011 

 

usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 2. 2015 sp. zn. 8 Tdo 1352/2014 

 

stanovisko trestního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 27. 4. 2016 sp. zn. Tpjn 305/2014 

 

stanovisko občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 13. 4. 2016 

sp. zn. Cpjn 201/2015 

 

rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 1. 7. 2015 sp. zn. 30 Cdo 999/2015 

 

stanovisko občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 15. 2. 2017 

sp. zn. Cpjn 23/2016 

 

rozsudek Nejvyššího správního soudu  ze dne 31. 3. 2009 sp. zn. 5 As 84/2008 

 

rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 6. 2011 sp. zn. 6 As 8/2010 

 

rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. 1. 2012 sp. zn. 29 Cdo 383/2010 

 

rozsudek Nejvyššího správního soudu  ze dne 10. 5. 2013 sp. zn. 6 As 65/2012 

 

rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 4. 11. 1993 sp. zn. 6 Cdo 4/93 

 

usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 15. 1. 2015 sp. zn. 7 Cmo 329/2014 

 

rozsudek Krajského soudu v Plzni ze dne 5. 2. 2014 sp. zn. 61 Co 605/2013 

 

rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 11. 9. 2014 sp. zn. 26 Co 197/2014 

 

rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 27. 3. 2008 č. 44009/05 ve věci 

Shtukaturov proti Rusku 

 

rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 14. 9. 2009 č. 3932/02 ve věci 

Batsanina proti Rusku 
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rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 20. 5. 2010 č. 38832/06 ve věci 

Alajos Kiss proti Maďarsku 

 

rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 3. 11. 2011 č. 5193/09 ve věci X. a 

Y. proti Chorvatsku 

 

rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 17. 1. 2012 č. 36760/06 ve věci 

Stanev proti Bulharsku 

 

 

Internetové zdroje: 

 

http://www.nsz.cz/index.php/cs/o-statnim-zastupitelstvi/pusobnost/psobnost-statniho-

zastupitelstvi 

 

http://www.nsz.cz/index.php/cs/nejvyi-statni-zastupitelstvi/odbory/odbor-verejne-aloby-

v-netrestnich-vcech 

 

http://www.nsz.cz/images/stories/PDF/predpisy/EK%20NSZ.pdf 

 

http://www.nsz.cz/index.php/cs/udaje-o-cinnosti-a-statisticke-udaje/zprava-o-innosti 

 

http://vrcha.webnode.cz/news/navrh-stanoviska-ook-nejvyssiho-soudu-ve-veci-

omezeni-svepravnosti-cloveka-ve-vykonu-jeho-volebniho-prava/ 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A8re_public_%28France%29#Histoire 

 

TLUČHOŘOVÁ, M. Šikanózní insolvenční návrh [online]. Praha: EPRAVO.CZ, červen 

2014 [cit. 28. 12. 2016]. Dostupný z WWW: 

<http://www.epravo.cz/top/clanky/sikanozni-insolvencni-navrh-94594.html>. 

 

 

Ostatní: 

 

pokyn obecné povahy nejvyššího státního zástupce č. 15/2001 o výkonu působnosti 

státního zastupitelství v netrestní oblasti ve znění pokynu obecné povahy nejvyššího 

státního zástupce č. 1/2003 

 

pokyn obecné povahy nejvyššího státního zástupce č. 7/2004, kancelářský řád státního 

zastupitelství 

 

pokyn obecné povahy nejvyšší státní zástupkyně č. 9/2008 ve znění pokynu obecné 

povahy č. 13/2008 o netrestní působnosti 

 

pokyn obecné povahy nejvyšší státní zástupkyně č. 4/2009, Vzorový organizační řád 
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stanovisko Poradního výboru evropských prokurátorů ze dne 21. 10. 2008 č. 3/2008, o 

úloze státních zastupitelství v netrestní oblasti působnosti 

 

stanovisko Veřejného ochránce práv ze dne 30. 5. 2003 sp. zn. 487/2003/VOP/TL 
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Seznam příloh 

Příloha č. 1: Vzor vstupního prohlášení 
 

Městské státní zastupitelství v Praze 

nám. 14. října 2188/9, 150 00 Praha 5 

 

KZC 123/2015 - 7       V Praze dne 15. 1. 2015 

 

 

Městský soud v Praze 

pracoviště Slezská  

Slezská 9 

120 00 Praha 2 

 

Ke sp. zn. MSPH 91 INS 12345/2014 

 

 

 

Městské státní zastupitelství v Praze 

 

ve věci insolvenčního řízení 

 

dlužníka: Novatel s.r.o., IČ 123 45 678, 

se sídlem Jablečná 4, Praha 3, 

 

 

v s t u p u j e 

 

 

do řízení ve smyslu ustanovení § 35 odst. 1 o.s.ř. za použití ustanovení § 7c zákona č. 

182/2006 Sb., o úpadku a jeho řešení (insolvenční zákon). 

 

 Současně tímto žádá soud o doručování stejnopisů podání účastníků řízení, zpráv 

insolvenčního správce a jeho návrhů učiněných po vstupu do řízení, a dále o 

vyrozumívání o všech úkonech soudu ve věci prováděných, jakož i o doručení všech 

rozhodnutí učiněných soudem v této věci. 

 

Žádáme, aby stejnopis vstupu Městského státního zastupitelství v Praze do řízení 

byl zaslán dlužníkovi, navrhovateli a insolvenčnímu správci a aby ostatní účastníci byli o 

tomto úkonu vhodným způsobem vyrozuměni. 

 

 

 

 JUDr. Jan Novák 

státní zástupce 

Městského státního zastupitelství v Praze 
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Příloha č. 2: Vzor výstupního prohlášení 
 

 

 

Městské státní zastupitelství v Praze 

nám. 14. října 2188/9, 150 00 Praha 5 

 

KZC 123/2015 - 35      V Praze dne 24. 11. 2015 

 

 

Městský soud v Praze 

pracoviště Slezská  

Slezská 9 

120 00 Praha 2 

 

Ke sp. zn. MSPH 91 INS 12345/2014 

 

 

 

Městské státní zastupitelství v Praze 

 

ve věci insolvenčního řízení 

 

dlužníka: Novatel s.r.o., IČ 123 45 678, 

se sídlem Jablečná 4, Praha 3, 

 

 

v y s t u p u j e   z   ř í z e n í. 

 

 

Žádáme, aby stejnopis vystoupení Městského státního zastupitelství v Praze z 

řízení byl zaslán dlužníku, navrhovateli a insolvenčnímu správci a aby ostatní účastníci 

byli o tomto úkonu vhodným způsobem vyrozuměni. 

 

 

 

 JUDr. Jan Novák 

státní zástupce 

Městského státního zastupitelství v Praze 
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Příloha č. 3: Vzor návrhu na zahájení řízení 
 

 

 

Městské státní zastupitelství v Praze 

nám. 14. října 2188/9, 150 00 Praha 5 

 

KZC 1234/2015 - 11      V Praze dne 15. 1. 2015 

 

 

Městský soud v Praze 

pracoviště Slezská 

Slezská 9 

120 00 Praha 2 

 

Ke sp. zn. C 36047 

 

 

 

Navrhovatel:  Městské státní zastupitelství v Praze 

   nám. 14. října 2188/9 

   150 00 Praha 5 

 

 

Účastník:  Novatel s.r.o., IČ 123 45 678, 

se sídlem Jablečná 4, Praha 3, 

 

   společník Jakub Syrový, nar. 21. 6. 1985, 

   bytem Ovocná 24, Praha 6 

    

 

 

Návrh 

 

Městského státního zastupitelství v Praze na zahájení řízení ve věci zrušení obchodní 

společnosti dle ustanovení § 93 písm. b) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních 

společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) 

 

 

 

 

 

Navrhovatel je osvobozen od soudních poplatků podle ust. § 11 odst. 2 zákona č. 

549/1991 Sb., o soudních poplatcích. 

 

 

 

Příloha  […] 
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I. 

 

Obchodní společnost Novatel s.r.o., IČ 123 45 678, se sídlem Jablečná 4, Praha 3 

(dále též „společnost“) byla dne 29. 3. 1999 zapsána do obchodního rejstříku vedeného 

Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložce 36047. Jednatelem společnosti je od dne 

21. 5. 2013 pan Jakub Syrový, nar. 21. 6. 1985, bytem Ovocná 24, Praha 6, který je 

zároveň jediným společníkem společnosti. 

 

Důkaz:  spis Městského soudu v Praze sp. zn. C 36047 

 

 

II. 

 

[Následuje vylíčení rozhodných skutečností odůvodňující postup ve smyslu 

ustanovení § 93 písm. b) ZOK. Skutečnosti budou podloženy důkazy, nejčastěji listinnými, 

případně odkazem na spisovou značku konkrétního spisového materiálu.] 

 

Důkaz:  […] 

 

 

III. 

 

Výše uvedené skutečnosti svědčí o tom, že společnost není schopna po dobu delší 

než jeden rok vykonávat svoji činnost a plnit tak účel, pro který byla založena. Za tohoto 

stavu je splněna podmínka stanovená v ustanovení § 93 písm. b) zákona č. 90/2012 Sb., 

o obchodních korporacích, pro podání návrhu na zrušení společnosti s její likvidací.  

 

[Podstatnou náležitostí návrhu je náležité odůvodnění závažného veřejného 

zájmu, které státní zastupitelství ve věci spatřuje.] 

 

Městské státní zastupitelství v Praze proto navrhuje, aby Městský soud v Praze 

vydal toto  

 

u s n e s e n í 

 

obchodní společnost Novatel s.r.o., IČ 123 45 678, se sídlem Jablečná 4, Praha 3, se 

zrušuje a nařizuje se její likvidace. 

 

Městské státní zastupitelství v Praze dává podnět ke jmenování likvidátora. 

 

 

 

JUDr. Jan Novák 

státní zástupce 

Městského státního zastupitelství v Praze 
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Příloha č. 4: Vzor podnětu na zahájení řízení 

 

 

Městské státní zastupitelství v Praze 

nám. 14. října 2188/9, 150 00 Praha 5 

 

KZC 1234/2015 - 7      V Praze dne 15. 1. 2015 

 

Městský soud v Praze 

pracoviště Slezská 

Slezská 9 

120 00 Praha 2 

 

Ke sp. zn. C 36047 

 

 

 

Ve věci účastníků: Novatel s.r.o., IČ 123 45 678, 

se sídlem Jablečná 4, Praha 3, 

 

   společník Jakub Syrový, nar. 21. 6. 1985, 

   bytem Ovocná 24, Praha 6 

      

 

podává Městské státní zastupitelství v Praze 

 

podnět 

 

k zahájení řízení o zrušení společnosti 

 

 

Novatel s.r.o., IČ 123 45 678, 

se sídlem Jablečná 4, Praha 3, 

 

 

 

podle § 172 odst. 1 písm. c) zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a nařízení 

likvidace obchodní společnosti. 

 

 

 

Příloha  […] 
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Obchodní společnost Novatel s.r.o., IČ 123 45 678, se sídlem Jablečná 4, Praha 3 

(dále též „společnost“) byla dne 29. 3. 1999 zapsána do obchodního rejstříku vedeného 

Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložce 36047. Jednatelem společnosti je od dne 

21. 5. 2013 pan Jakub Syrový, nar. 21. 6. 1985, bytem Ovocná 24, Praha 6, který je 

zároveň jediným společníkem společnosti. 

 

Podle § 172 odst. 1 písm. c) NOZ může soud i bez návrhu zrušit právnickou osobu 

a nařídit její likvidaci, pokud nemá déle než dva roky statutární orgán schopný se usnášet. 

 

Z činnosti státního zastupitelství bylo zjištěno, že jednatel společnosti ve 

společnosti nikdy nepůsobil, společnost fakticky nepřevzal a žádnou obchodní činnost 

nevykonával. K datu vzniku jeho funkce má tudíž společnost nefunkční statutární orgán, 

který není usnášeníschopný. 

 

[…] 

 

Státní zastupitelství proto činí dle ustanovení § 172 odst. 1 písm. c) zákona č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník, podnět Městskému soudu v Praze ke zrušení obchodní 

společnosti Novatel s.r.o., IČ 123 45 678, se sídlem Jablečná 4, Praha 3, a nařízení její 

likvidace. 

 

[Jelikož se jedná pouze o podnět, není potřeba v podání zvlášť zdůvodňovat 

veřejný zájem. Toto se nicméně činí ve zvláštním úředním záznamu, který je součástí spisu 

státního zastupitelství.] 

 

Bude-li na základě tohoto podnětu zahájeno řízení, žádá Městské státní 

zastupitelství v Praze o zaslání stejnopisu usnesení, neboť takové řízení je řízením, do 

něhož může státní zastupitelství vstoupit dle § 8 odst. 1 písm. i) zákona č. 292/2013 Sb., 

o zvláštních řízeních soudních. 

 

 

 

JUDr. Jan Novák 

státní zástupce 

Městského státního zastupitelství v Praze 
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Resumé 

 

 V rámci této rigorózní práce podávám ucelený popis a analýzu působnosti státního 

zastupitelství v civilním řízení, jeho procesního postavení a jednotlivých procesních 

oprávnění. Cílem práce je vyhodnotit smysl a účel účasti státního zastupitelství v civilním 

řízení, poukázat na některá úskalí a výkladové problémy s tím spojené a nabídnout dílčí 

úvahy de lege ferenda. 

Práce mimo úvodu a závěru obsahuje celkem sedm kapitol, které jsou dále členěny 

na množství podkapitol a dílů, včetně čtyř příloh. 

 První kapitola pojednává o historickém vývoji prokuratury a její působnosti od 

samotných počátků veřejné žaloby až po současnost, a to zejména s přihlédnutím 

k netrestní působnosti prokuratury. 

 V kapitole druhé poskytuji pohled na současné státní zastupitelství obecně, jeho 

právní úpravu, organizační strukturu a zásady jeho činnosti. 

V kapitole třetí konečně přecházím k samotné netrestní působnosti státního 

zastupitelství. Definuji jeho procesní postavení a příslušnost. Zabývám se tím, kdo je 

oprávněn za státní zastupitelství jednat a odkud státní zastupitelství získává poznatky 

k využití své působnosti. Pozornost neupírám ani technickým věcem, jako je vedení 

rejstříků o účasti v civilním řízení a úprava doručování. Závěrem kapitoly nabízím pohled 

na stěžejní pojem veřejného zájmu, který prochází celou činností státního zastupitelství 

v civilním řízení. 

Kapitola čtvrtá je vyhrazena oprávnění státního zastupitelství vstupovat do 

civilních řízení spolu s jejich podrobným výčtem. Mimo samotného vstupového 

prohlášení jsou popsána procesní oprávnění a specifické postavení státního zastupitelství 

v těchto řízeních. 

Kapitola pátá se naopak zabývá oprávněním státního zastupitelství navrhovat 

zahájení konkrétních civilních řízeních, opět s jejich podrobným výčtem. Kapitola dále 

obsahuje pohled na procesní postavení a oprávnění státního zastupitelství z pozice 

navrhovatele. 

Šestá kapitola se výlučně zabývá oprávněním státního zastupitelství podávat řádné 

a mimořádné opravné prostředky, přičemž je rozdělena na dvě podkapitoly s ohledem na 

specifika postavení státního zastupitelství při vstupu do řízení a při návrhu jeho zahájení. 
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Konečně v sedmé a poslední kapitole analyzuji jednotlivé druhy řízení, do nichž 

státní zastupitelství může vstoupit či je navrhnout. Konkrétně se jedná o řízení ve věcech 

osvojení, ve věcech péče soudu o nezletilé, ve věci ochrany proti domácímu násilí, o 

svéprávnosti, o prohlášení za mrtvého, o určení data smrti, ve věcech vyslovení 

přípustnosti převzetí nebo držení v ústavu zdravotnické péče, ve věcech vyslovení 

nepřípustnosti držení v zařízení sociálních služeb, o umoření listin, o některých otázkách 

týkajících se právnických osob, o zrušení a zániku obchodních korporací, ve věcech 

veřejného rejstříku, insolvenční řízení, na určení neplatnosti smlouvy o převodu 

vlastnictví, na určení nezákonnosti stávky a výluky, o uznání pravomocných cizích 

rozhodnutí ve věcech rozvodu manželství, zákonného odloučení, prohlášení manželství 

za neplatné a určení, zda tu manželství je či není. 

Závěrem uvádím, že jsem narazil na řadu interpretačních problémů a procesních 

úskalí, které jsem se pokusil co nejlépe osvětlit. Pro zevrubný náhled na působnost 

státního zastupitelství v civilním řízení považuji za esenciální pochopení pojmu veřejný 

zájem, který jsem se snažil blíže popsat. Konstatuji, že netrestní působnost na působnost 

trestní navazuje, vychází z ní nebo jí předchází, přičemž jednotlivé působnosti státního 

zastupitelství mohou být účinně vykonávány jen tehdy, pokud jsou vykonávány 

komplexně. Sám se přikláním spíše k mírnému omezení a zefektivnění netrestní 

působnosti státního zastupitelství v budoucnu. Kritizuji strohou právní úpravu samotného 

postavení státního zastupitelství v civilním řízení, kterou shledávám za úskalí, ze kterého 

vyvstává řada interpretačních otázek. 
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Summary 
 

 In this thesis I present a comprehensive description and analysis of the public 

prosecutor's office competence in civil proceedings, of its procedural position and 

individual procedural rights. The aim of this thesis is to assess the meaning and purpose 

of the participation of the public prosecutor's office in civil proceedings, to point out some 

difficulties and interpretative problems associated with it and to offer a partial reflection 

de lege ferenda. 

Except the introduction and conclusion this work contains seven chapters in total 

which are further divided into subchapters and quantity of parts, including four annexes. 

The first chapter discusses the historical development of the public prosecutor's 

office and its competence from the very beginnings of public prosecution to the present, 

especially with regard to the non-penal competence of the prosecution. 

The second chapter provides a general insight on the public prosecutor's office in 

its current state, its governing legislation, organizational structure and the principles of 

its actions. 

In the third chapter I finally proceed to the non-penal competence of the public 

prosecutor's office itself. I define its procedural status and jurisdiction. I deal with the 

question of who is authorized to act on behalf of the public prosecutor's office and where 

the public prosecutor's office receives information for the application of its competence. 

Nor do I deny the attention for technical things like keeping registers on the participation 

in civil proceedings and the form of delivering. In the conclusion of this chapter I offer 

insight on the key concept of the public interest, which permeates the prosecution actions 

in civil proceedings. 

Chapter four is reserved for the public prosecutor's office procedural right to enter 

the civil proceedings, along with their detailed listing. Besides the statement of entry itself 

there are described procedural rights and specific status of public prosecutor's office in 

this type of proceedings. 

The fifth chapter on the other hand covers the procedural right of the public 

prosecutor's office to initiate specific civil proceedings, again with their detailed listing. 

Chapter also includes a view of the procedural status and rights of the public prosecutor's 

office from its position of the claimant. 
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The sixth chapter deals exclusively with the public prosecutor's office procedural 

right to submit ordinary and extraordinary legal remedies, and is furthermore divided into 

two sections with respect to the specifics of the position of the public prosecutor's office 

when it is entering a civil proceeding or when it is initiating a civil proceeding. 

Finally, the seventh and last chapter analyzes the different types of proceedings 

which the public prosecutor's office may enter or initiate. Namely the proceedings in 

matters of adoption, in matters of court custody for minors, in matters of protection 

against domestic violence, on the legal capacity, in matters of the declaration of death, in 

matters of determining the date of death, in matters of the admissibility of remanding or 

holding in a healthcare institution, in matters of the inadmissibility of holding in the social 

service facilities, in matters of the amortization of the legal documents, on certain issues 

relating to legal persons, in matters of the dissolution and termination of business 

corporations, in matters of public records, in insolvency proceedings,  on the invalidity 

of the contract on the transfer of ownership, in matters to determine the illegality of strikes 

and lockouts, in matters of the recognition of foreign judgments in matters of divorce, 

legal separation, annulment of marriage and determination whether there is a marriage or 

not. 

In conclusion, I mention that I encountered a number of interpretative problems 

and procedural difficulties, which I tried to best to illuminate. For a detailed overview of 

the role of the public prosecutor's office in civil proceedings, I consider the public interest 

to be an essential part for the understanding of the concept, which I tried to describe in 

detail. I state that non-penal competence is a continuation, is based on or preceded by 

penal competence, while the individual competences of the prosecution may be 

effectively exercised only if they are exercised in a complex manner. Myself, I am 

inclining towards a moderate limitation and efficiency of the non-penal competence of 

the public prosecutor's office in the future. I criticize the brief legal regulation of the 

position of the public prosecutor's office in civil proceedings, which I find to be an issue, 

which raises a number of interpretative questions. 
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Abstrakt: 

Tato rigorózní práce podává ucelený popis a analýzu působnosti státního 

zastupitelství v civilním řízení, jeho procesního postavení a jednotlivých procesních 

oprávnění. Cílem práce je vyhodnotit smysl a účel účasti státního zastupitelství v civilním 

řízení, poukázat na některá úskalí a výkladové problémy s tím spojené a nabídnout dílčí 

úvahy de lege ferenda. 

Práce mimo úvodu a závěru obsahuje celkem sedm kapitol, které jsou dále členěny 

na množství podkapitol a dílů, včetně čtyř příloh. První kapitola pojednává o historickém 

vývoji prokuratury a její působnosti s přihlédnutím k netrestní působnosti prokuratury. V 

kapitole druhé poskytuji pohled na současné státní zastupitelství obecně, jeho právní 

úpravu, organizační strukturu a zásady jeho činnosti. V kapitole třetí konečně přecházím 

k samotné netrestní působnosti státního zastupitelství. Definuji jeho procesní postavení a 

příslušnost. Závěrem kapitoly nabízím pohled na stěžejní pojem veřejného zájmu, který 

prochází celou činností státního zastupitelství v civilním řízení. Kapitola čtvrtá je 

vyhrazena oprávnění státního zastupitelství vstupovat do civilních řízení. Kapitola pátá 

se naopak zabývá oprávněním státního zastupitelství navrhovat zahájení konkrétních 
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civilních řízeních. Šestá kapitola se výlučně zabývá oprávněním státního zastupitelství 

podávat řádné a mimořádné opravné prostředky. Konečně v sedmé a poslední kapitole 

analyzuji jednotlivé druhy řízení, do nichž státní zastupitelství může vstoupit či je 

navrhnout. 

Závěrem uvádím, že jsem narazil na řadu interpretačních problémů a procesních 

úskalí, které jsem se pokusil co nejlépe osvětlit. Pro zevrubný náhled na působnost 

státního zastupitelství v civilním řízení považuji za esenciální pochopení pojmu veřejný 

zájem. Konstatuji, že netrestní působnost na působnost trestní navazuje, vychází z ní nebo 

jí předchází, přičemž jednotlivé působnosti státního zastupitelství mohou být účinně 

vykonávány jen tehdy, pokud jsou vykonávány komplexně. Sám se přikláním spíše k 

mírnému omezení a zefektivnění netrestní působnosti státního zastupitelství v budoucnu. 

Kritizuji strohou právní úpravu samotného postavení státního zastupitelství v civilním 

řízení, kterou shledávám za úskalí, ze kterého vyvstává řada interpretačních otázek. 

 

Abstract: 

This thesis presents a comprehensive description and analysis of the public 

prosecutor's office competence in civil proceedings, of its procedural position and 

individual procedural rights. The aim of this thesis is to assess the meaning and purpose 

of the participation of the public prosecutor's office in civil proceedings, to point out some 

difficulties and interpretative problems associated with it and to offer a partial reflection 

de lege ferenda. 

Except the introduction and conclusion this work contains seven chapters in total 

which are further divided into subchapters and quantity of parts, including four annexes. 

The first chapter discusses the historical development of the public prosecutor's office 

with regard to the non-penal competence of the prosecution. The second chapter provides 

a general insight on the public prosecutor's office in its current state, its governing 

legislation, organizational structure and the principles of its actions. In the third chapter I 

finally proceed to the non-penal competence of the public prosecutor's office itself. I 

define its procedural status and jurisdiction. In the conclusion of this chapter I offer 

insight on the key concept of the public interest, which permeates the prosecution actions 

in civil proceedings. Chapter four is reserved for the public prosecutor's office procedural 

right to enter the civil proceedings. The fifth chapter on the other hand covers the 
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procedural right of the public prosecutor's office to initiate specific civil proceedings. The 

sixth chapter deals exclusively with the public prosecutor's office procedural right to 

submit ordinary and extraordinary legal remedies. Finally, the seventh and last chapter 

analyzes the different types of proceedings which the public prosecutor's office may enter 

or initiate. 

In conclusion, I mention that I encountered a number of interpretative problems 

and procedural difficulties, which I tried to best to illuminate. For a detailed overview of 

the role of the public prosecutor's office in civil proceedings, I consider the public interest 

to be an essential part for the understanding of the concept. I state that non-penal 

competence is a continuation, is based on or preceded by penal competence, while the 

individual competences of the prosecution may be effectively exercised only if they are 

exercised in a complex manner. Myself, I am inclining towards a moderate limitation and 

efficiency of the non-penal competence of the public prosecutor's office in the future. I 

criticize the brief legal regulation of the position of the public prosecutor's office in civil 

proceedings, which I find to be an issue, which raises a number of interpretative questions. 


