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Seznam zkratek
ČR

Česká republika

LZPS

Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod, ve
znění pozdějších předpisů

TrŘ

Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve
znění pozdějších předpisů

TrZ

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších
předpisů

Ústava

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění
pozdějších předpisů

zákon o PČR

Zákon č. 273/2008, Sb., zákon o Policii České republiky, ve znění
pozdějších předpisů.

ZPPP č. 30/2009

Závazný pokyn policejního prezidenta č. 30 ze dne 21. dubna
2009 o plnění úkolů v trestním řízení

ZPPP č. 103/2013

Závazný pokyn policejního prezidenta č. 103 ze dne 28. května
2013 o plnění některých úkolů policejních orgánů Policie České
republiky v trestním řízení

ZPPP č. 137/2013

Závazný pokyn policejního prezidenta č. 137 ze dne 14. října
2009 o organizaci Policie České republiky

1. Úvod
Téma diplomové práce zní „Role policejního orgánu v přípravném řízení trestním“.
Role policejního orgánu je v této fázi trestního řízení velmi zásadní. Podílí se na
odhalování trestné činnosti, jejím prověřování i vyšetřování. Trestní řízení zásadním
způsobem ovlivňuje život osoby, proti níž se řízení vede, též osoby jí blízké a i širší
okolí. Zároveň se trestní řízení dotýká i života poškozených osob, obětí případného
trestného činu nebo i jeho svědků. Při zjišťování zda byl spáchán trestný čin, kým a za
jakých okolností zpravidla dochází k zásahům do základních lidských práv a svobod
zaručených LZPS. Proto je nezbytné, aby úkony, na základě kterých dochází k těmto
zásahům, byly jednoznačně stanoveny a upraveny zákonem. A to platí i pro postup
orgánu, které tyto úkony provádějí. Policejní orgán, který provádí úkony v přípravném
řízení trestním, musí postupovat v souladu s takovými pravidly, neboť zde dochází ke
kolizi dvou zájmů – tedy zájmu společnosti na zjištění trestného činu a případné
potrestání jeho pachatele a zájmu subjektů vystupujících v trestním řízení. ČR je
demokratickým právním státem, mezi jehož základní principy patří mimo jiné právo na
spravedlivý proces a presumpce nevinny, proto je velmi důležité chránit práva a
svobody zaručené LZPS. Tato ochrana musí být zaručena všem bez rozdílu. Zároveň
tím vzniká povinnost všem respektovat takto zaručená práva a svobody.
Ačkoli je přípravné řízení trestní neveřejné řízení, můžeme se v médiích často setkat
s informacemi vztahující se k tomu kterému trestnímu řízení. Často dochází i
k hodnocení práce policejního orgánu ze strany veřejně činných osob. Takové jednání
nepřispívá postupu v trestním řízení. Často takové zveřejňování informací může mařit
průběh vyšetřování. Zejména ale nepřispívá samotnému obviněnému, případně dalším
stranám trestního řízení. Následně pak laická veřejnost nemusí mít přesnou a jasnou
představu o tom, jakým způsobem vůbec policejní orgán ve věci koná, jaké má
pravomoci a jaká je jeho hlavní role v trestním, potažmo přípravném řízení.
Na základě výše uvedeného bude cílem této diplomové práce, podle platné
právní úpravy, popsat činnost policejního orgánu, případně vyšetřovacího orgánu
v rámci přípravného řízení. Rozlišit jeho význam a funkce v jednotlivých fázích
přípravného řízení a vysvětlit některé nejdůležitější a nejčastější procesní úkony, které
1

policejní orgán provádí. Práce se bude snažit přiblížit a určitým způsobem shrnout a
ucelit úpravu postupu policejního orgánu. Činnost policejního orgánu v přípravném
řízení se nejvíce dotýká podezřelého či obviněného a často dochází ke střetům postupů
policejního orgánu s právem obviněného na obhajobu. Diplomová práce se proto bude
snažit také popsat některé problémy, které v praxi nastávají, a lze se s nimi setkat.
V závěru diplomová práce nastíní možnosti zlepšení činnosti policejních orgánů a
případně další úvahy de lege ferenda.
Text diplomové práce odpovídá právní úpravě k listopadu 2017. Zaměřuje se na
standardní přípravné řízení, ačkoli definuje i další formy přípravného řízení. Těžiště
práce spočívá v popisu postupu policejního orgánu ve vztahu k osobě, proti které se
přípravné řízení vede, přičemž se zaměřuje na postup útvarů Policie ČR podle TrŘ. Pro
lepší přehlednost bude práce rozdělena do dvou částí z hlediska časového postupu
policejního orgánu. Tedy na fázi prověřování a vyšetřování.
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2. Terminologie
2.1.

Vymezení pojmu policejní orgán

Policejní orgán je jeden ze subjektů trestního řízení. Je vedle soudu a státního
zástupce orgánem činným v trestním řízení. TrŘ v § 12 odst. 2 definuje pojem policejní
orgán taxativním výčtem útvarů a orgánů, které jsou oprávněny k úkonům trestního
řízení. Jsou jimi:
- útvary Policie ČR,
- Generální inspekce bezpečnostních sborů,
- pověřené orgány Vězeňské služby ČR,
- pověřené celní orgány,
- pověřené orgány Vojenské policie,
- pověřené orgány Bezpečnostní informační služby,
- pověřené orgány Úřadu pro zahraniční styky a informace,
- pověřené orgány Vojenského zpravodajství a
- pověřené orgány Generální inspekce bezpečnostních sborů.
Útvary Policie ČR se organizačně dále dělí a to podle ustanovení § 6 zákona o PČR
na Policejní prezidium ČR v čele s policejním prezidentem, útvary policie s celostátní
působností, krajská ředitelství policie a útvary zřízené v rámci krajského ředitelství.
Na základě ustanovení § 12 odst. 2 TrŘ je možné z hlediska institucionálního
rozlišit druhy policejních orgánů. Podle Růžičky je možné rozlišit policejní orgány na
policejní orgány Policie ČR a ostatní policejní orgány jiné než Policie ČR 1. Podobné
rozlišení lze najít i v čl. 1 písm. a) ZPPP č. 30/2009, kde je rozlišováno mezi útvarem
Policie ČR a jeho nižším organizačním článkem plnícím úkoly v trestním řízení. Fryšták
rozlišuje mezi útvary Policie ČR a orgány mající postavení policejního orgánu
(pověřené orgány). Generální inspekci bezpečnostních sborů přisuzuje obecné postavení

1

RŮŽIČKA, Miroslav. K otázce procesní samostatnosti policejního orgánu. Trestněprávní revue. 2010.
č. 2. ISSN 1213-5313
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policejního orgánu2. Její působnost se však omezuje pouze na řízení o trestných činech
příslušníků Policie ČR, Vězeňské služby ČR, celníků anebo zaměstnanců ČR
zařazených k výkonu práce v Policii ČR, Vězeňské službě ČR anebo Celní správě ČR,
spáchaných v souvislosti s plněním jejich pracovních úkolů.
Dělení se ve svém smyslu nijak zásadně neliší. Jde o snahu rozlišit mezi útvary
Policie ČR a pověřenými orgány v postavení policejního orgánu, jejichž působnost je
omezena.

2.2.

Vymezení pojmu přípravné řízení

2.2.1. Účel a význam přípravného řízení
TrŘ pod pojem přípravného řízení zahrnuje objasňování a prověřování
skutečností nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin. Orgány činné v trestním
řízení mají za úkol opatřit důkazy, objasnit skutečnosti důležité pro posouzení případu a
osoby pachatele a opatřit podklady k případné obžalobě. V rané fázi přípravného řízení
policejní orgán pracuje pouze s důvodným podezřením, že byl trestný čin spáchán.
Intenzita podezření a důvodnosti zahájit úkony přípravného řízení je nejasná a značně
subjektivní. Je proto důležité aby, vyhledávání a vyhodnocování důkazů věnoval velkou
pozornost. Skutečnosti, které policejní orgán v této fázi zjistí, mohou být následným
podkladem pro podání obžaloby a dále použitelné před soudem nebo podkladem pro
jiné rozhodnutí v trestním řízení3.
Přípravné řízení se od ostatních fází trestního řízení odlišuje svými specifickými
funkcemi. Tyto funkce též shrnují jednotlivé úkoly orgánů činných v trestním řízení.
Vyhledávací funkce spočívá ve vyhledávání informací o trestných činech a jejich
pachatelích. Zajištění důkazů o trestných činech plní funkci zajišťovací. Přípravné řízení
má dále za úkol předejít tomu, aby byly souzeny osoby, u kterých není podezření ze
spáchání trestného činu dostatečně odůvodněno. Plní tak funkci verifikační (filtrační).

2

ŠÁMAL, Pavel, MUSIL, Jan, KUCHTA, Josef a kol. Trestní právo procesní. 4. přepracované vydání.
Praha : C. H. Beck, 2013, s. 185. ISBN 978-80-7400-496-4
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ŠÁMAL, Pavel, MUSIL, Jan, KUCHTA, Josef a kol. Trestní právo procesní. 4. přepracované vydání
Praha : C. H. Beck, 2013. s. 470. ISBN 978-80-7400-496-4
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Z opačného pohledu je možné posuzovat tuto funkci také jako určité upevňování
zákonnosti, neboť představuje záruku, že bude stíhán ten, kdo porušil zákon. A funkce
odklonná umožní pachateli méně závažného trestného činu nahradit projednání věci
v hlavním líčení před soudem jednoduššími a rychlejšími postupy4.

2.2.2. Formy přípravného řízení
Podle závažnosti trestných činů lze rozlišovat tři formy přípravného řízení:
standardní, rozšířené a zkrácené. TrŘ pracuje pouze s pojmem zkrácené přípravné řízení
(§ 179a - 179f TrŘ). Termíny jako standardní přípravné řízení a rozšířené přípravné
řízení jsou termíny využívané právní naukou a praxí5. Diplomová práce pro ujasnění
účelu dále v krátkosti vysvětluje jednotlivé fáze, přitom konkrétně se v dalších
kapitolách zabývá standardním přípravným řízením.
Zkrácené přípravné řízení koná policejní orgán o trestných činech, o nichž přísluší
konat řízení v prvním stupni okresnímu soudu a na které zákon stanoví trest odnětí
svobody, jehož horní hranice nepřevyšuje pět let. Jedná se o skutkově a právně jasné
případy, ve kterých TrŘ zároveň stanoví dvě podmínky, kdy je možné zkrácené
přípravné řízení zahájit. První podmínkou je, že v průběhu prověřování trestního
oznámení nebo jiného podnětu k trestnímu stíhání jsou zjištěny skutečnosti jinak
odůvodňující zahájení trestního stíhání a lze očekávat, že podezřelého bude možné do
dvou týdnů od sdělení podezření postavit před soud, a tedy ukončit zkrácené přípravné
řízení. Jiná podmínka pro zahájení zkráceného přípravného řízení je, že podezřelý byl
přistižen při činu nebo bezprostředně poté. Zkrácená forma přípravného řízení znamená,
že celá předsoudní část se koná před zahájením trestního stíhání, tedy k fázi vyšetřování
ani nedojde. Zkrácené přípravné řízení je zahájeno sepsáním záznamu o zahájení úkonů
trestního řízení. Policejní orgán ve zkráceném přípravném řízení k objasnění a prověření
skutečností nasvědčujících spáchání trestného činu provádí úkony, které je oprávněn
konat podle TrŘ v rámci postupu před zahájením trestního stíhání (hlava devátá TrŘ).

4

ŠÁMAL, Pavel, MUSIL, Jan, KUCHTA, Josef a kol. Trestní právo procesní. 4. přepracované vydání
Praha : C. H. Beck, 2013. s. 470. ISBN 978-80-7400-496-4
5

JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo procesní. 4. aktualizované a doplněné vydání. Praha : Leges, 2016, s.
490. ISBN 978-80-7502-160-1
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Dále způsobem podle hlavy čtvrté TrŘ může provádět pouze neodkladné nebo
neopakovatelné úkony. V rámci přípravného řízení je nutné, aby policejní orgán
vyslechl podezřelého a sdělil mu, ze spáchání jakého skutku je podezřelý a jaký trestný
čin je v tomto skutku spatřován. Sdělením obvinění se však trestní stíhání nezahajuje,
jak již bylo uvedeno výše.
Rozšířené přípravné řízení není pojem, se kterým pracuje TrŘ. TrŘ používá
označení „Zvláštní ustanovení o vyšetřování některých trestných činů“. Ustanovení
v tomto oddílu TrŘ se vztahují pouze na úsek po zahájení trestního stíhání, nikoli na
úsek prověřování. Prověřování je totožné jako ve standardním přípravném řízení.
Rozšířené přípravné řízení se týká vyšetřování trestných činů, o nichž koná řízení
v prvním stupni krajský soud. Odlišností, která rozlišuje mezi rozšířeným přípravným
řízením a standardním přípravným řízení, je rozsah důkazů, které policejní orgán
zajišťuje. Policejní orgán zajišťuje důkazy v rozsahu, který je nezbytný pro podání
obžaloby nebo jiného rozhodnutí státního zástupce. Z toho lze vyvodit, že policejní
orgán v rámci vyšetřování v rozšířeném přípravném řízení postupuje podle hlavy páté
TrŘ upravující dokazování i podle hlavy čtvrté upravující zajišťovací úkony. V tomto
směru není rozsah dokazování rozdílný. Odlišnost lze spatřovat pouze v rozsahu
výslechu svědků. Neplatí zde omezení podle § 164 odst. 1 TrŘ a lze tedy svědky
vyslýchat bez omezení6

2.2.3. Fáze přípravného řízení
Přípravné řízení lze časově rozdělit na dvě fáze – prověřování a vyšetřování.
Okamžik, který tyto dvě fáze odděluje je zahájení trestního stíhání podle
§ 160 a násl. TrŘ. Obě dvě stadia jsou upraveny s TrŘ v části druhé nazvané „Přípravné
řízení“.
Fáze prověřování je nejméně formální fáze přípravného řízení. Policejní orgán
zde má za úkol objasnit a prověřit skutečnosti, nasvědčující tomu, že byl spáchán
trestný čin. Vychází tak z informací, které si buďto sám obstaral nebo získal na základě

6

ŠÁMAL, Pavel, GŘIVNA, Tomáš, NOVOTNÁ, Jaroslava, PÚRY, František, a kol. Trestní řád I, II, III.
7. vydání. Praha : Nakladatelství C. H. Beck, 2013, s. 2173-2174. ISBN 978-80-7400-465-0
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trestního oznámení nebo z podnětů jiných osob. Uplatňuje se zde tedy zásada oficiality,
případně zásada legality, které ukládají orgánům činným v trestním řízení postupovat
z úřední povinnosti a státnímu zástupci povinnost stíhat všechny trestné činy, o nichž se
dozví (nestanoví-li zákon nebo mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána jinak).
Výsledkem může být situace, kdy se policejnímu orgánu podařilo zajistit dostatečné
podklady k tomu, aby bylo zahájeno trestní stíhání. Jiným způsobem skončení stadia
prověřování je případ, kdy policejní orgán nezískal potřebné informace a důkazy
odůvodňující zahájení trestního stíhání a tedy dojde k odložení nebo jinému vyřízení
věci nebo k dočasnému odložení trestního stíhání.
Na fázi prověřování zpravidla následuje fáze vyšetřování. Vyšetřování je podle
TrŘ úsek od okamžiku zahájení trestního stíhání do okamžiku podání obžaloby, návrhu
na schválení dohody o vině a trestu, postoupení věci jinému orgánu, zastavení trestního
stíhání nebo do vydání rozhodnutí či vzniku jiné skutečnosti mající účinky zastavení
trestního stíhání. Trestní stíhání je možné v některých případech zahájit bez
předchozího prověřování. Jde o situace, kdy policejní orgán získal takové důkazy a
informace, které mu umožňují postupovat přímo a trestní stíhání zahájit neprodleně.
Přípravné řízení je ukončeno okamžikem podání obžaloby, podáním návrhu na
schválení dohody o vině a trestu, postoupení věci jinému orgánu, zastavením trestního
stíhání nebo do rozhodnutí či vzniku jiné skutečnosti, jež má účinky zastavení trestního
stíhání anebo jiné do jiného rozhodnutí ukončujícího přípravné řízení (blíže kapitola 10)
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3. Právní úprava
Policie je orgánem státu, tj. státním orgánem a tedy vykonává státní moc. Tato moc
však není absolutní. Základním pramenem úpravy role policejního orgánu je Ústava. A
právě ta určuje meze výkonu moci policejního orgánu, a to ustanovením, které říká, že
„státní moc slouží všem občanům a lze ji uplatňovat jen v případech, v mezích a
způsoby, které stanoví zákon“. Dalším projevem demokratického právního státu je
ustanovení, které hovoří o tom, že „každý občan může činit, co není zákonem zakázáno,
a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá“. Ústava dále zaručuje, že „základní
práva a svobody jsou pod ochranou soudní moci“ a pouze „soud rozhoduje o vině a
trestu za trestné činy“. Ústava vedle těchto ustanovení, které směřují na ochranu
subjektů trestního řízení, zaručuje také postavení státního zastupitelství, které zastupuje
veřejnou žalobu v trestním řízení. Tím je pak splněna zásada obžalovací, což znamená,
že stíhání před soudem, je možné pouze na základě obžaloby a pro skutek pro který
bylo obviněnému sděleno obvinění.
Součástí ústavního pořádku je také LZPS, která pak již konkrétněji upravuje práva a
svobody osob v rámci trestního řízení. Jde zejména o čl. 6, který každému zaručuje
právo na život. Dále čl. 8 zaručující osobní svobodu jedince a zároveň určující na jak
dlouho a z jakých důvodů může policejní orgán omezit jeho osobní svobodu. Trestního
řízení se dále týká celá hlava pátá LZPS označená jako „Právo na soudní a jinou právní
ochranu“. Zde můžeme najít ustanovení relevantní pro průběh trestního řízení. Tato
základní práva a svobody jsou obecně zaručeny právě Ústavou a LZPS, dále však
zákonodárce ponechává konkretizaci zákonu, který pak stanoví i další obsah, podmínky
nebo případná omezení takových práv a svobod.
Činnost policejního orgánu v přípravném řízení primárně upravuje TrŘ. Tento
zákon napříč pěti částmi a 471 paragrafy stanovuje policejnímu orgánu práva a
povinnosti, které je povinen dodržovat. Pro postup policejního orgánu jsou relevantní
zejména část první – společná ustanovení (upravující obecná ustanovení, soudy, osoby
na řízení zúčastněné, úkony, předběžná opatření a zajištění osob a věci, dokazování a
rozhodnutí) a část druhá – přípravné řízení (upravující postup před zahájením trestního
stíhání a postup v rámci samotného trestního stíhání, včetně způsobů skončení
8

přípravného řízení). Policejní orgán má však svou roli i v dalších částech TrŘ (například
v situacích, kdy je vedeno zvláštní řízení podle hlavy dvacáté části třetí TrŘ).
Jako další pramen práva lze uvést zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže
za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů
(zákon o soudnictví ve věcech mládeže). Tento právní předpis obsahuje úpravu postupu
policejního orgánu v případě protiprávních činů mládeže (tedy dětí mladších patnácti let
a mladistvých). Zákon též obsahuje některé zvláštní zásady, které se týkají postupů
orgánů činných v trestním řízení v těchto věcech. Zejména se klade důraz na rychlost
jejich postupu, na spolupráci s orgánem sociálně právní ochrany dětí a navíc musí
orgány činné v trestním řízení mít zvláštní průpravu pro zacházení s mládeží. Stejné
speciální postavení vůči TrŘ jako zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za
protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon
o soudnictví ve věcech mládeže) má i zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti
právnických osob a řízení proti nim. V části čtvrté nazvané „Zvláštní ustanovení o řízení
proti právnickým osobám“ najdeme speciální úpravu ve vztahu k některým institutům
trestního řízení podle TrŘ.
Postup orgánů činných v trestním řízení, tedy i policejního orgánu, upravuje dále
zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních. Upravuje
spolupráci a provádění procesních úkonů na základě principu reciprocity, tedy
vzájemného uznávání.
Dalším právním předpisem, který upravuje postavení policejního orgánu a zmiňuje
jeho roli v rámci trestního řízení je zákon o PČR. Tento zákon obsahuje úpravu jak
organizace a činnosti útvarů Policie ČR, tak i úkolů a jednotlivých úkonů k jejich
zajištění. K popisu těchto úkonů se diplomová práce vrací v následujících kapitolách.
Vzhledem k ustanovení § 12 odst. 2 TrŘ, který pod pojmem policejní orgán uvádí i
další subjekty, je nutné zmínit jako prameny práva i další právní předpisy, upravující
organizaci, postavení, činnost a další oprávnění těchto subjektů. Jde především o zákon
č. 124/1992 Sb., o Vojenské policii, zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční
stráži ČR, zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách ČR, zákon č. 154/1994
Sb., o Bezpečnostní informační službě, zákon č. 289/2005 Sb., o vojenském
zpravodajství a zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě ČR.
9

4. Působnost a příslušnost policejních orgánů
4.1.

Působnost

Rozlišení na druhy policejního orgánu (srov. kapitola 2.1) lze zaznamenat i ve
smyslu vymezení působnosti. Působnost značí druh a šíři úkolů, tedy kompetence, které
policejní orgán má. Jinými slovy okruh společenských vztahů, ve kterých uplatňuje
svou pravomoc7.
Existuje tzv. obecná působnost, kterou mají pouze útvary Policie ČR
(§ 12 odst. 2 písm. a) TrŘ). Policie ČR je jednotným ozbrojeným sborem s působností
na celém území ČR. Působnost útvarů Policie ČR stanoví zákon o PČR v § 2. Toto
ustanovení ukládá Policii ČR několik úkolů. Má chránit bezpečnost osob a majetku a
veřejný pořádek, předcházet trestné činnosti a plnit úkoly podle TrŘ. Z hlediska
trestněprávního jde tedy o kompetence represivní a preventivní8.
Ostatní policejní orgány (§ 12 odst. 2 písm. b)-i) TrŘ) mají tzv. omezenou
působnost. Znamená to, že jejich působnost se omezuje na řízení ve věcech
trestněprávních týkajících se pouze určitých osob9.

4.1.1. Vyšetřovací orgány
V souvislosti s působností je nutné rozlišit mezi orgány, které mohou konat
prověřování skutečností nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin a následně i
jejich vyšetřování a které mohou konat pouze prověřování. Podle toho jim zákon
přiznává kompetence.
Nestanoví-li zákon jinak, vyšetřování konají útvary Policie ČR. Útvary Policie ČR
zároveň konají i prověřování. Generální inspekce bezpečnostních sborů má působnost

7

VANGELI, Benedikt. Zákon o Policii České republiky. Komentář. 2. vydání. Praha : C. H. Beck, 2014,
s. 12. ISBN 978-80-7400-543-5
8

ŠÁMAL, Pavel, MUSIL, Jan, KUCHTA, Josef a kol. Trestní právo procesní. 4. přepracované vydání
Praha : C. H. Beck, 2013. s. 181. ISBN 978-80-7400-496-4
9

ŠÁMAL, Pavel, GŘIVNA, Tomáš, NOVOTNÁ, Jaroslava, PÚRY, František, a kol. Trestní řád I, II, III.
7.vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2013, s. 235. ISBN 978-80-7400-465-0
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omezenou na řízení o trestných činech příslušníků Policie ČR, příslušníků Vězeňské
služby ČR, celníků anebo zaměstnanců ČR zařazených k výkonu práce v Policii ČR, ve
Vězeňské službě ČR anebo v Celní správě ČR. V těchto záležitostech může konat i
vyšetřování.
Vyšetřování může konat také pověřený orgán Vojenské policie o trestných činech
příslušníků ozbrojených sil a osob, které páchají trestnou činnost proti příslušníkům
ozbrojených sil ve vojenských objektech anebo proti vojenským objektům, vojenskému
materiálu nebo ostatnímu majetku státu, s nímž jsou příslušné hospodařit Ministerstvo
obrany nebo jím zřízené organizační složky státu nebo s nímž jsou příslušné hospodařit
anebo s nímž mají právo hospodařit státní organizace zřízené nebo založené
Ministerstvem obrany.
Vyšetřování dále může konat i kapitán lodi při dálkových platbách o trestných
činech spáchaných na této lodi.
Ostatní, pověřené orgány, které jsou v postavení policejních orgánů, jsou ve své
působnosti omezeny pouze na prověřování trestných činů podle toho, jak jim stanoví
TrŘ. Nemohou tedy o těchto trestných činech konat vyšetřování. To na základě
§ 161 odst. 2, 3 a 4 TrŘ přebírá Policie ČR, Generální inspekce bezpečnostních sborů
nebo státní zástupce.
Zákon připouští institut tzv. dožádání, kdy jednotlivé úkony vyšetřování mohou
provést i jiné policejní orgány. Není však možné na základě dožádání provést celé
vyšetřování. Pokud by úkon vyšetřování provedl neoprávněný policejní orgán, šlo by o
úkon provedený neoprávněným subjektem, znemožňovalo by to použití důkazu a
jednalo by se o vadu řízení10.
Lze tedy shrnout, že úkony před zahájením trestního stíhání mohou konat všechny
orgány uvedené v § 12 odst. 2 TrŘ pod legislativní zkratkou policejní orgány. Úkony po
zahájení trestního stíhání už mohou konat pouze tzv. vyšetřovací orgány. Zjistí-li orgán,
že existují skutečnosti odůvodňující zahájení trestního stíhání, musí neprodleně věc
předat orgánu, který je příslušný zahájit trestní stíhání a následně konat vyšetřování.
10

JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo procesní. 4. aktualizované a doplněné vydání. Praha : Leges, 2016,
s. 222. ISBN 978-80-7502-160-1
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4.2.

Příslušnost

TrŘ se nezabývá příslušností policejních orgánů, resp. orgánů Policie ČR. Úprava je
ponechána na interním aktu ZPPP č. 30/2009, který rozděluje úkoly mezi jednotlivé
policejní orgány z hlediska funkčního (jaký útvar se daným případem bude zabývat),
věcného (co budou šetřit, prověřovat, vyšetřovat) a místního. Místní příslušnost se
shoduje s místní příslušností podle TrŘ v § 18, tedy primárně se příslušnost určí podle
místa spáchání trestného činu, dále pak podle bydliště nebo místa kde podezřelý nebo
obviněný pracuje nebo se zdržuje. Pokud ani tak nelze příslušnost zjistit, určí se podle
místa, kde vyšel trestný čin najevo.
Podle tohoto interního aktu lze uvést, že úlohu policejních orgánů plní policisté
zařazení v jednotlivých útvarech Policie ČR. Konkrétně je stanoveno, že úkoly Policie
ČR plní policisté zařazení:
- v rámci územních odborů krajských ředitelství, obvodních a městských ředitelství
na obvodních odděleních policie a odděleních železniční policie, na dopravních
inspektorátech, na odděleních obecné kriminality, hospodářské kriminality, skupiny
případových analýz a informační kriminality
- v rámci krajských ředitelství na odborech obecné kriminality, hospodářské
kriminality, oddělení kriminálních analýz a informační kriminality služby kriminální
policie a vyšetřování a odboru odhalování závažné obecné kriminality a odboru
vyšetřování dopravních nehod Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy,
oddělení dopravních nehod odboru služby dopravní policie Krajského ředitelství
policie hlavního města Prahy, dálniční oddělení, oddělení pobytové kontroly, pátrání
a eskort a oddělení dokumentace odboru služby cizinecké policie
- v rámci služby kriminální policie a vyšetřování útvarů policie s celostátní
působností v Národní protidrogové centrále, Národní centrála proti organizovanému
zločinu (dříve Útvar pro odhalování korupce a finanční kriminality a Útvar pro
odhalování organizovaného zločinu), Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů
komunismu
- v rámci Policejního prezidia ČR u odboru obecné kriminality a odboru hospodářské
kriminality
12

- v rámci Ředitelství služby cizinecké policie na oddělení řízení šetření trestné
činnosti a dokumentace a inspektorátech cizinecké policie.
- v rámci kontrolních útvarů policie.
Zde je možné si povšimnout osobního prvku u uvedení, že úkoly policejního orgánu
plní policisté. Policisté jsou vázáni pokyny svých nadřízených, avšak při výkonu úkolů
podle TrŘ spadají pod dozor státního zástupce a jsou vázáni jeho pokyny11.
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ŠÁMAL, Pavel, MUSIL, Jan, KUCHTA, Josef a kol. Trestní právo procesní. 4. přepracované vydání.
Praha : C. H. Beck, 2013, s. 478. ISBN 978-80-7400-496-4
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5. Postup před zahájením trestního řízení
5.1.

Získávání poznatků

Nežli je zahájeno přípravné řízení podle TrŘ, policie provádí tzv. šetření a
odhalování trestných činů. Jedná se o postup podle zákona o PČR uvedený v § 69, kde
je stanovena činnost policisty před zahájením úkonů trestního řízení. Na tuto činnost
odkazuje i ustanovení § 158 odst. 1 TrŘ, které policejnímu orgánu stanovuje povinnost
činit potřebná šetření a opatření k odhalení skutečností nasvědčujících tomu, že byl
spáchán trestný čin, a směřující ke zjištění pachatele. Zároveň zde policejnímu orgánu
stanoví i povinnost předcházet trestné činnosti (srov. § 2 zákona o PČR). Ustanovení na
první pohled znějí ve stejném smyslu, avšak TrŘ ve zmiňovaném ustanovení stanovuje
povinnost policejnímu orgánu (útvaru jako celku). Je tedy možné, aby se na určitých
úkonech podle TrŘ podílel i zaměstnanec policejního orgánu. Kdežto zákon o PČR
dopadá na osobu policisty. Jinými slovy postup podle zákona o PČR může vykonávat
pouze policista12. Postup policie dále konkretizuje i ZPPP č. 103/2013. Tento dokument
definuje pojem šetření jako „zjišťování skutečností nasvědčujících tomu, že byl spáchán
trestný čin, a směřujících ke zjištění jeho pachatele, v rámci oprávnění daných
policejnímu orgánu zákonem13; v rámci šetření nelze provádět žádné úkony podle
trestního řádu“.14
Odhalování trestných činů policie koná z úřední povinnosti, a to podle zásady
oficiality. Policie je povinna předcházet trestné činnosti a na základě vlastních poznatků
je povinna činit nezbytná opatření k prevenci kriminality. Koná tak samostatně a na
vlastní odpovědnost. Samozřejmě je možné, že bude postupovat na základě trestního
oznámení (viz níže), avšak absence takového oznámení či podnětu neznamená
nečinnost policie.

12

VANGELI, Benedikt. Zákon o Policii České republiky. Komentář. 2. vydání. Praha : C. H. Beck, 2014,
s. 297. ISBN 978-80-7400-543-5
13

Zákon o PČR, § 158 odst. 1 TrŘ

14

ZPPP č. 103/2013
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V souvislosti s šetřením policie nelze pominout úlohu státního zástupce, který
vykonává nad policejním orgánem dozor a může mu dát pokyn k prošetření konkrétní
skutečnosti nebo k vyšetřování záležitosti, která patří do působnosti státního
zastupitelství. Zároveň je zde i kontrola v rámci vztahů nadřízenosti a podřízenosti
podle již zmiňovaného ZPPP č. 103/2013. Ten opravňuje vedoucí pracovníky
kontrolovat činnost podřízených, organizovat jejich práci či zadávat jim pokyny.

5.2.

Trestní oznámení a podněty

Policejní orgán se může o trestné činnosti dozvědět nejen ze svých poznatků, dále
pak také z trestních oznámení nebo podnětů jiných osob a orgánů. Policejní orgán je
povinen tato oznámení přijímat, bez ohledu na příslušnost a postupovat podle zásady
oficiality. Jakmile se o trestném činu dozví, musí provést potřebná šetření a prověření
skutečností nasvědčujících spáchání trestného činu. Zároveň je jeho povinností zabránit
dalšímu pokračování v trestné činnosti. Trestní oznámení je podle TrŘ podání. Lze ho
tedy podat buď písemně, elektronicky, ústně do protokolu, telegraficky, telefaxem nebo
dálnopisem.
Pokud oznamovatel činí trestní oznámení ústně do protokolu, je nutno ho
vyslechnout. Ještě před samotným výslechem, resp. sepsáním protokolu, je policejní
orgán povinen oznamovatele poučit o odpovědnosti za vědomě nepravdivé oznámení,
následcích křivého obvinění a také o tom, že má právo požádat o vyrozumění o
učiněných opatřeních ohledně svého trestního oznámení. Je potřeba zjistit veškeré
relevantní informace týkající se činu. Zjišťují se okolnosti, za nichž byl čin spáchán,
informace o osobních poměrech toho, na něhož se oznámení podává, o důkazech a o
výši škody způsobené oznámeným činem. Dále konkrétnější informace týkající se
vztahu oznamovatele k pachateli a k dalším účastníkům, dále jak se oznamovatel o
trestném činu dozvěděl, zda je schopen popsat okolnosti trestného činu a pachatele,
apod. V začátku jde vlastně pouze o určitý laický popis situace, avšak získané poznatky
od oznamovatele mají dále sloužit jako podklad pro další řízení. Je-li oznamovatel
zároveň poškozeným nebo jeho zmocněncem, musí být vyslechnut o tom, zda žádá, aby
soud rozhodl v trestním řízení o jeho nároku na náhradu škody nebo nemajetkové újmy
nebo na vydání bezdůvodného obohacení. Výsledný protokol musí mít určité zákonné
15

náležitosti podle TrŘ15. K povaze trestního oznámení se vyjadřoval Ústavní soud a
stanovil, že trestní oznámení je „pořízeno v procesním stadiu, které slouží k vypátrání
podkladů pro věc závažných, vedoucích ke zjištění, které důkazy budou provedeny v
dalších fázích trestního řízení. Trestní oznámení tedy není možné považovat za pramen
důkazu vypovídající o skutkových okolnostech oznamovaného skutku“16 Policejní orgán
tedy nemůže z podaného trestního oznámení vycházet při zjišťování skutečného stavu
věci a to vzhledem k dodržování zásady zákonnosti důkazu. Důkaz, který by dokazoval
skutečný stav věci, musí být opatřen a proveden v tom procesním stadiu, v němž je
policejní orgán podle zákona k tomu oprávněn17.
Policejní orgán se o trestné činnosti dozvídá také z podnětů státních orgánů. Státním
orgánům z § 8 odst. 1 TrŘ plyne oznamovací povinnost. Musí tedy neprodleně
oznamovat státnímu zástupci nebo policejním orgánům skutečnosti nasvědčující tomu,
že byl spáchán jakýkoliv trestný čin. Tato povinnost, jak již bylo uvedeno, se týká
pouze státních orgánů, tj. orgánů zákonodárných, výkonných, soudních, orgánů státní
moci a státní správy18.
TrŘ vymezuje lhůtu 48 hodin od zahájení trestního řízení, ve které musí policejní
orgán zaslat státnímu zástupci opis záznamu o zahájení úkonů trestního řízení. TrŘ ale
nevymezuje lhůtu pro sepsání záznamu o zahájení úkonů trestního řízení, od okamžiku,
kdy se policejní orgán dozvěděl o skutečnostech nasvědčujících spáchání trestného činu.
V praxi někteří státní zástupci požadují po policejních orgánech sepsání záznamu o
zahájení úkonů trestního řízení do 48 hodin. Toto však nelze z praktického hlediska
považovat za správné. Čas nedovoluje policejnímu orgánu provést potřebné úkony pro
zjištění relevantních skutečností a informací. Je následně možné, že policejní orgán pod
nátlakem času zahájí trestní řízení pro čin, který by mohl být neformálně
administrativně uložen. To znamená, že policejní orgán by jinak oznamovateli oznámil,
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ŠÁMAL, Pavel, GŘIVNA, Tomáš, NOVOTNÁ, Jaroslava, PÚRY, František, a kol. Trestní řád I, II,
III. 7. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2013, s. 1941. ISBN 978-80-7400-465-0
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18
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že není oprávněn zahájit trestní řízení, protože zjištěné informace nenasvědčují tomu, že
byl spáchán trestný čin19.

5.3.

Zahájení přípravného řízení

Přípravné řízení je jedna z fází trestního řízení, časově řazena jako fáze první, tzv.
předsoudní fáze, také nazývána jako prověřování. O zahájení trestního řízení sepíše
policejní orgán záznam o zahájení úkonů trestního řízení. Tento záznam může plnit
několik funkcí. Kromě případů, kdy je přípravné řízení zahájeno provedením
neodkladných a neopakovatelných úkonů je tento záznam formálním procesním
úkonem, který vymezuje začátek přípravného řízení a tedy i počátek celého trestního
řízení. Záznam o zahájení úkonů trestního řízení musí obsahovat zákonné náležitosti, a
to skutkové okolnosti, pro které se trestní řízení zahajuje a způsob jakým se o nich
policejní orgán dozvěděl. Tedy sepsání veškerých informací a skutečností, které má
policejní orgán k dispozici a které nasvědčují tomu, že bych spáchán trestný čin. Zákon
nevyžaduje, aby policejní orgán uváděl konkrétní právní kvalifikaci skutku. Je to z toho
důvodu, že vzhledem k rané fázi řízení a k tomu, že v dalších fázích dochází k zjištění
konkrétnějších a bližších skutečností, může dojít ke změně kvalifikace skutku. Jde
pouze o obecné informace, které však musí být natolik důvodné, že z nich lze usuzovat
spáchání skutku, který bude kvalifikován až v následné fázi trestního řízení. Absence
právní kvalifikace v úředním záznamu o zahájení úkonů trestního řízení je některými
autory vnímána negativně. Podle Fryštáka je nezbytné, aby tento úřední záznam
z praktického hlediska právní kvalifikaci obsahoval. Úřední záznam o zahájení úkonů
trestního řízení určí věcnou a místní příslušnost policejního orgánu a v souvislosti s tím
také příslušnost státního zastupitelství, který bude nad tímto policejním orgánem
vykonávat dozor. Tuto příslušnost je možné určit pouze na základě konkrétní právní
kvalifikace skutku. S tímto nedostatkem se však praxe dokázala vypořádat a je již
běžné, že právní kvalifikaci tyto úřední záznamy obsahují20. Náležitosti záznamu o
zahájení úkonů trestního řízení popisuje i ZPPP č. 30/2009, který ve svých přílohách
19

FRYŠTÁK, Marek. Dokazování v přípravném řízení. 2. vydání. Brno : Masarykova univerzita, Spisy
Právnické fakulty Masarykovy univerzity, 2015 s. 72-73. ISBN 978-80-210-7687-7
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podrobněji komentuje vyplňování záznamu o zahájení úkonů trestního řízení a tím
slouží jako pomůcka pro policejní orgán. Zároveň též uvádí možnost nevyplnění
číselného paragrafového označení prověřovaného činu, neboť v této rané fázi nemusí
být právní kvalifikace jasná. V tom případě, by v záznamu o zahájení úkonů trestního
řízení u kolonky trestný čin stálo např. „zatím nelze určit“ nebo „blíže neurčený“
apod.21.
Zákon se nezabývá otázkou pochybností či nedostatků v úředním záznamu o
zahájení úkonů trestního řízení. Může nastat situace, kdy se skutečnosti vymezené
v záznamu o zahájení trestního řízení podstatně liší od skutku vymezeného v usnesení o
zahájení trestního stíhání, resp. obžalobě. Nejedná se o žádnou procesní vadu a
nevyžaduje se sepsání nového úředního záznamu o zahájení úkonů trestního řízení22.
Státní zástupce však má možnost postupovat podle § 157 odst. 2 TrŘ, tedy uložit
policejnímu orgánu provedení úkonu, které je tento orgán oprávněn provést. Případně
mu uložit pokyn, aby postupoval podle § 159a TrŘ a věc odložil nebo odevzdat jinému
orgánu. Výjimečnou situací může být i postup podle ustanovení § 174 odst. 2 písm. e)
TrŘ, kdy státní zástupce je oprávněn zrušit nezákonná nebo neodůvodněná rozhodnutí a
opatření policejního orgánu. Tomuto postupu by ale měl předcházet pokyn státního
zástupce, aby policejní orgán provedl opatření k nápravě nebo případně věc odložil.
Navíc zrušení záznamu státním zástupcem nelze provést v případě, kdy sepsání
záznamu o zahájení úkonů trestního řízení předcházelo provedení neodkladných a
neopakovatelných úkonů23.
Opis záznamu se následně zašle do 48 hodin od zahájení trestního řízení státnímu
zástupci. Slouží tak jako dokument s informacemi pro státního zástupce, který
v přípravném řízení nad policejním orgánem vykonává dozor24.
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Jiným okamžikem zahájení přípravného řízení je provedení, resp. okamžik započetí
provádění, neodkladných a neopakovatelných úkonů. Tento postup může policejní
orgán využít, hrozí-li nebezpečí z prodlení. Znamená to, že jsou tyto úkony provedeny
ještě předtím, než je sepsán úřední záznam o zahájení úkonů trestního řízení, avšak
úkony již jsou prováděny v rámci trestního řízení. Byly však pouze posunuty a
urychleny. Tento postup je možné využít v případech, kdy by jejich dosažení
v budoucnu nebylo možné. Zahájení trestního řízení tímto způsobem se považuje za
alternativní možnost. Musí dopadat na objektivně a přesně definovanou situaci a nesmí
být žádným způsobem zasaženo do základních lidských práv a svobod, resp. práva na
spravedlivý proces25.
Přípravné řízení je možné zahájit také přímo zahájením trestního stíhání. A to pokud
policejní orgán disponuje takovými důkazy, které odůvodňují bezprostřední zahájení
trestního stíhání, bez vedení fáze prověřování.

25

Nález Ústavního soudu ze dne 27. 4. 2009, sp. zn. I. ÚS 3206/08
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6. Prověřování
Policejní orgán v rámci prověřování zajišťuje a shromažďuje potenciální důkazy.
Jeho činnost by měla být rychlá a efektivní. Měl by se vyvarovat zbytečnému
prodlužování úkonů či činností, a selektovat pouze relevantní informace, které by mohly
být následně použitelné v řízení před soudem. Jeho postup je samostatný, avšak podléhá
dozoru státního zástupce. Ten zde vystupuje jako tzv. dominus litis, což znamená, že je
dominujícím orgánem a dohlíží na dodržování zákonnosti.
Činnost policejního orgánu ve stadiu prověřování se zaměřuje zejména na vyžádání
vysvětlení od osob a státních orgánů, odborných vyjádření, znaleckých posudků,
zkoušek krve, odběru potřebného biologického materiálu, provádění ohledání věcí a
osob, obstarávat potřebných podkladů a spisů, pořizování zvukových a obrazových
záznamů. Dále lze za podmínek uvedených v TrŘ zadržet osobu, činit rozhodnutí a
opatření a dále podle hlavy čtvrté TrŘ provádět neodkladné a neopakovatelné úkony.

6.1.

Neodkladné a neopakovatelné úkony

Neodkladné a neopakovatelné úkony je policejní orgán podle TrŘ oprávněn využít
při prověřování skutečností důvodně nasvědčujících tomu, že bych spáchán trestný čin.
Tyto úkony lze provést v různých procesních situacích, dokonce i před sepsáním
záznamu o zahájení úkonů trestního řízení. Hrozí-li nebezpečí z prodlení je tedy možné
trestní

řízení

zahájit

samotným

okamžikem

provedení

neodkladného

nebo

neopakovatelného úkonu. Jinými slovy, dále jsou tyto úkony již prováděny jako úkony
trestního řízení. Záznam o zahájení trestního řízení policejní orgán sepíše až po
provedení těchto úkonů.
Policejní orgán je oprávněn tyto úkony provádět podle TrŘ způsobem uvedeným
v hlavě čtvrté, pokud podle tohoto zákona jejich provedení nepatří do výlučné
pravomoci jiného orgánu činného v trestním řízení. Neodkladný úkon je TrŘ definován
jako úkon, který vzhledem k nebezpečí jeho zmaření, zničení nebo ztráty důkazu
nesnese odkladu na dobu, než bude zahájeno trestní stíhání. Neodkladnost se tedy pojí
s okamžikem zahájení trestního stíhání. Příkladem je možné uvést úkony jako ohledání
20

místa činu, odběr krve nebo pořízení zvukových a obrazových záznamů osob.
Neopakovatelný úkon je TrŘ definován jako úkon, který nebude možné znovu provést
před soudem. Jde o úkony, které by uplynutím času byli v trestním řízení již
nedosažitelné. Příkladem může být výslech svědka, cizince, který odjíždí a už se do
České republiky nevrátí. Nebylo by tedy možné tento úkon následně před soudem
provést. Neopakovatelné úkony se pojí se stadiem řízení před soudem26.
Vhodné je posuzovat situaci individuálně a podle daného případu vyvodit, zda
splňuje podmínky a lze na něj neodkladný nebo neopakovatelný úkon uplatnit. Nemá
smysl, aby TrŘ taxativně nebo demonstrativně vymezoval, které úkony jsou neodkladné
a které neopakovatelné. Zároveň je možné, aby úkon neodkladný byl zároveň i úkonem
neopakovatelným. Typickým příkladem může být výslech umírajícího člověka, kdy jde
o úkon, který nelze odložit po zahájení trestního stíhání a zároveň úkon nelze opakovat
před soudem27. Posuzování neodkladnosti je ovlivněno mnoho okolnostmi a policejní
orgán musí postupovat přiměřeně a skutečnosti správně posoudit. Často daná
neodkladnost nemusí přímo plynout z důkazního materiálu, ale z jiných neformálních
zdrojů jako jsou na příklad policejní evidence, výsledky operativně pátrací činnosti
bezprostředního pozorování situace na místě činu, z pozorování chování obviněného v
průběhu vyšetřování apod.28

6.1.1. Protokol o provedení neodkladných nebo neopakovatelných
úkonů
Policejní orgán musí vždy o provedení neodkladného nebo neopakovatelného úkonu
sepsat protokol. Policejní orgán musí být při jejich provádění velmi pečlivý a
postupovat podle TrŘ, neboť důkazy lze použít v dalších fázích trestního řízení. V
protokolu o provedení neodkladných nebo neopakovatelných úkonů je nutné uvést, na
základě jakých skutečností byl úkon považován za neodkladný nebo neopakovatelný,
26

JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo procesní. 4. aktualizované a doplněné vydání. Praha : Leges, 2016,
s. 506-507. ISBN 978-80-7502-160-1
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Právnické fakulty Masarykovy univerzity, 2015 s. 81. ISBN 978-80-210-7687-7
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závěr vysvětlit a odůvodnit29. „Účelem zdůvodnění neodkladnosti úkonu je
transparentnost postupu policejního orgánu a jeho následná kontrolovatelnost
procesními stranami.“30 Není ale nutné detailně popisovat důvody pro neodkladnost
nebo neopakovatelnost úkonu. „Nadměrné formalizování této počáteční etapy
vyšetřování, v níž se k provádění neodkladných úkonů nejčastěji přikračuje a požadavek
detailní dokumentace a detailního formulování důvodů pro neodkladnost postupu by
neúměrně komplikovaly počáteční fázi vyšetřování a v řadě případů by znemožňovaly
dosáhnout cíle trestního řízení“31. Dále tedy Ústavní soud uzavřel, že „absence
podrobného zdůvodnění sama o sobě nezpůsobuje automaticky důkazní neúčinnost
takového úkonu, jestliže při následné kontrole a po zvážení všech souvislostí lze
konstatovat, že věcné důvody pro neodkladnost úkonu byly splněny“32.
Přezkum věcné důvodnosti provedených úkonů a dozor nad činností policejního
orgánu při provádění neodkladných a neopakovatelných úkonů koná státní zástupce.
Pokud by bylo zjištěno, že policejní orgán nepostupoval podle TrŘ tak jak měl a nebyly
splněny podmínky k provedení úkonů, nemohlo by být k těmto úkonům, resp. důkazům
v řízení před soudem přihlédnuto. Jednalo by se o důkaz absolutně neúčinný33. Přezkum
závěrů policejního orgánu o použití neodkladných a neopakovatelných úkonů probíhá
až v rámci hlavního líčení.
TrŘ umožňuje provedení neodkladných a neopakovatelných úkonů, případně též
zahájení trestního řízení, i nepříslušnému policejnímu orgánu. Situace však musí být
odůvodněna tím, že okolnosti neumožňují provedení úkonů příslušným policejním
orgánem. Následně je povinen věc předat příslušnému orgánu, který v řízení pokračuje
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a koná vyšetřování. Toto ustanovení TrŘ umožňuje zachovat účel trestního řízení a
podporuje i zásadu rychlosti řízení34.

6.2.

Podání vysvětlení

TrŘ umožňuje policejnímu orgánu vyžadovat od fyzických a právnických osob a
státních orgánů vysvětlení. Jedná se o nejčastěji prováděný úkon v rámci prověřování.
Stejné oprávnění poskytuje policii také zákon o PČR v § 61. Rozdíl mezi těmito dvěma
ustanoveními je v tom, že ustanovení zákona o PČR opravňuje policii jako celek
požadovat podání vysvětlení i před samotným zahájením trestního řízení. Děje se tak
například v rámci operativně pátrací činnosti za účelem získání poznatků o trestné
činnosti anebo za účelem předcházení trestné činnosti. Oproti tomu ustanovení TrŘ
opravňuje policejní orgán, tedy útvar policie, požadovat vysvětlení avšak až po zahájení
trestního řízení (výjimka v případě neodkladných a neopakovatelných úkonů viz
kapitola 6.1).
Vysvětlení se podává výhradně ústně. Pokud by osoba podávala informace
písemně, nahlíží se na to jako na úkon, při kterém si policejní orgán obstarává potřebné
podklady, zejména spisy a jiné písemné materiály podle § 158 odst. 3 písm. c) TrŘ.
Policejní orgán je oprávněn vyzvat osobu, aby se dostavila k podání vysvětlení
ve stanovené době na určené místo. V případě, že se osoba k podání vysvětlení
nedostaví, může být policejním orgánem předvedena nebo jí může být uložena
pořádková pokuta. Na tyto následky nedostavení se musí být osoba upozorněna.
TrŘ osobám, po nichž je vyžadováno podání vysvětlení, poskytuje právní pomoc
advokáta. Toto právo je zakotveno také v LZPS v čl. 37 odst. 2. V případě, že je
vysvětlení vyžadováno od nezletilého, je nutné o úkonu vyrozumět jeho zákonného
zástupce nebo opatrovníka. To neplatí, jestliže provedení úkonů nelze odložit a
vyrozumění zákonného zástupce nebo opatrovníka nelze zajistit. Právo na právní pomoc
od advokáta je právem osoby, tedy policejní orgán není povinen advokáta zajišťovat. Je
však povinný osobu o možnosti právní pomoci poučit. Právní pomoc od advokáta
34
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souvisí pouze s právními radami ohledně podání vysvětlení, postupu úkonu, možnosti
mlčenlivost, odepřít výpověď apod. Nevystupuje zde v postavení obhájce, tedy nesmí
v rámci podání vysvětlení do tohoto úkonu nijak vstupovat.
Pokud by podání vysvětlení bylo vyžadováno jako neodkladný nebo
neopakovatelný úkon, je nutné postupovat podle ustanovení TrŘ upravující výslech.
V takovém případě o provedení úkonu není sepisován úřední záznam, ale protokol o
výslechu. Navíc policejní orgán musí nejprve požádat státního zástupce, aby navrhl
soudci provedení takového úkonu. Následně je výslech proveden za účasti soudce35.
Vysvětlení policejní orgán nesmí vyžadovat od toho, kdo by tím porušil státem
výslovně uloženou nebo uznanou povinnost mlčenlivosti, ledaže by byl této povinnosti
zproštěn orgánem nebo tím, v jehož zájmu tuto povinnost má. Policejní orgán musí
navíc osobu poučit o tom, že je povinna vypovídat pravdu a nic nezamlčovat a o tom, že
může svou výpověď odepřít, pokud by tím způsobila nebezpečí trestního stíhání sobě
nebo svému příbuznému v pokolení přímém, svému sourozenci, osvojiteli, osvojenci,
manželu, partneru nebo druhu anebo jiným osobám v poměru rodinném nebo
obdobném, jejichž újmu by pociťovala jako újmu vlastní.
O podání vysvětlení sepíše policejní orgán úřední záznam. Úřední záznam o
podání vysvětlení podle zákona o PČR nelze využít jako důkaz v trestním řízení.
K tomu je vhodné zmínit výkladové stanovisko Nejvyššího státního zastupitelství poř. č.
5/2003: „Úřední záznamy o vysvětlení opatřené postupem podle § 12 zákona č.
283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, jsou zásadně
použitelné v trestním řízení obdobným způsobem jako úřední záznamy sepsané o
podaném vysvětlení podle § 158 odst. 5 trestního řádu, neboť i ony slouží státnímu
zástupci a obviněnému ke zvážení návrhu, aby osoba, která takové vysvětlení v
předchozím řízení o přestupku podala, byla v trestním řízení vyslechnuta jako svědek, a
soudu k úvaze, zda takový důkaz provede.36“ Úřední záznam o podaném vysvětlení
podle § 158 odst. 6 TrŘ také sám o sobě nemá povahu důkazu a slouží pouze
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k uvážení, zda osoba bude vyslechnuta jako svědek. Jako důkaz před soudem lze
záznam použít pouze za podmínek uvedených v TrŘ. Úřední záznam vyhotovený
policejním orgánem není osobou, která vysvětlení podávala podepsán37.

6.3.

Zadržení podezřelé osoby

Zadržení podezřelého je zajišťovací procesní úkon, který spočívá v krátkodobém
omezení osobní svobody podezřelého. TrŘ v § 76 umožňuje policejnímu orgánu
v oprávněných případech zadržet osobu podezřelou ze spáchání trestného činu, a to za
účelem jednak přezkoumání důvodů vazby a jednak také provedení potřebných úkonů
k prověření podezření ze spáchání trestného činu38. Účelem zadržení je tedy zajištění
osoby pro účely trestního řízení, konkrétněji především potvrzení nebo rozptýlení
podezření ze spáchání trestného činu. To se děje prostřednictvím následného výslechu,
který je policejní orgán povinen po zadržení osoby provést. Zadržený podezřelý má
právo požadovat, aby obhájce byl přítomen při jeho výslechu, ledaže je obhájce
nedosažitelný.
TrŘ stanoví podmínky, kdy je policejní orgán k takovému postupu oprávněn a
může provést zadržení podezřelé osoby. Zákonným předpokladem je to, že jde o osobu
podezřelou ze spáchání trestného činu. To znamená, že dosud proti ní nebylo zahájeno
trestní stíhání podle § 160 odst. 1 TrŘ. Dalším předpokladem je existence některého
z důvodů vazby podle § 67 TrŘ. A posledním předpokladem uvedeným v TrŘ je, že jde
o naléhavý případ, tedy takový, kdy by jinak hrozilo zmaření účelu trestního řízení39.
Vedle těchto podmínek je další povinností policejní orgánu získat předchozí souhlas
státního zástupce k zadržení podezřelé osoby. Bez takového souhlasu lze zadržení
provést, jen jestliže věc nesnese odkladu a souhlasu nelze předem dosáhnout, zejména
byla-li osoba přistižena při trestném činu anebo zastižena při útěku. V takovém případě
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státní zástupce věc přezkoumá dodatečně. Pokud v provedení úkonu shledá pochybení
či závady, písemně upozorní nadřízeného policejního orgánu a případně dojde
k propuštění obviněného ze zadržení40.
V souvislosti s naplněním podmínek pro provedení zadržení podezřelého je
vhodné si položit otázku, zda je policejní orgán povinen zkoumat vedle existence
důvodů vazby také přípustnost vzetí do vazby podle § 68 a násl TrŘ. Tato ustanovení
stanovují podmínky, za kterých je možné obviněného vzít do vazby. Vyloučeno je vzít
do vazby obviněného, který je stíhán pro úmyslný trestný čin, na který zákon stanoví
trest odnětí svobody, jehož horní hranice nepřevyšuje dvě léta, nebo pro trestný čin
spáchaný z nedbalosti, na který zákon stanoví trest odnětí svobody, jehož horní hranice
nepřevyšuje tři léta. Část odborné veřejnosti je toho názoru, že by tyto podmínky měl
policejní orgán zohlednit, a to také z důvodu, že případné zadržení směřuje proti osobě,
která ještě nebyla obviněna. Převažuje však názor, že tato kritéria není třeba brát
v potaz, neboť v situaci, kdy policejní orgán uvažuje nad zadržením podezřelé osoby,
nejsou ještě dostatečně objasněny okolnosti spáchaného trestného činu41. Z toho důvodu
jsou v TrŘ stanoveny mantinely a časové meze, které je policejní orgán v případě
rozptýlení podezření nebo odpadnutí důvodů zadržení povinen dodržet a osobu
bezodkladně propustit na svobodu.

6.4.

Operativně pátrací prostředky

Operativně pátrací prostředky spadají pod operativně pátrací činnost policejních
orgánů. Jedná se o souhrn opatření a systém postupů policejních orgánů, které jsou
využívány k předcházení, objasňování a odhalování trestné činnosti a jejích pachatelů.
Tato opatření policejní orgány provádějí v souladu s TrŘ a dalšími právními předpisy.
Účelem je získání relevantních informací k případu. Použití operativně pátracích
prostředků není možné směřovat k jinému účelu než k získání skutečností významných
pro trestní řízení. Navíc je možné tyto prostředky využít pouze subsidiárně, tedy nelze-li
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účelu dosáhnout jinak nebo bylo-li by jiným způsobem naplnění účelu značně ztížené.
V tomto je reflektována i zásada přiměřenosti trestního řízení a garance ochrany
lidských práv a svobod42. Operativně pátrací činnost je systém činností vyznačující se
utajeným a průzkumným charakterem. Zpravidla se k naplnění účelu využívají zvláštní
speciální metody a utajované prostředky, které mají za úkol prozkoumat prvotní, nejisté
a neurčité signály trestné činnosti43.
K získávání poznatků o trestné činnosti a k jejímu předcházení je v rámci
operativně pátrací činnosti Policie ČR navíc vybavena oprávněními i podle zákona o
PČR. Konkrétně se jedná o podpůrné operativně pátrací prostředky, a to o informátora,
krycí prostředky, zabezpečovací techniku a zvláštní finanční prostředky. Oproti
operativním pátracím prostředkům podle TrŘ jde o relativně odlišný pojem. Liší se
hlavně v šíři okruhu vztahů, na které je lze použít. Podpůrné operativně pátrací
prostředky podle zákona o PČR může využívat pouze policista útvaru Policie ČR.
V tomto smyslu je nutné je vnímat úžeji. Na druhou stranu je lze použít nejen na
získávání skutečností důležitých pro trestní řízení, tak jako operativně pátrací
prostředky podle TrŘ, ale také na získávání poznatků o trestné činnosti a v souvislosti
se zajišťováním krátkodobé ochrany osob.

Zde je využití širší. Lze shrnout, že

podpůrné operativně pátrací prostředky podle zákona o PČR operativně pátrací
prostředky podle TrŘ podporují a umožňují jejich použití, než aby sloužily primárně
k opatření důkazů44.
Podobnou úpravu obsahují i právní předpisy týkající se ostatních policejních
orgánů. Zákon č. 341/2011 Sb., o Generální inspekci bezpečnostních sborů poskytuje
Generální inspekci bezpečnostních sborů oprávnění využít operativně pátracích
prostředků. V souvislosti s tím odkazuje na ustanovení zákona o PČR. I celníkům je
podle zákona č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky umožněno při předcházení
trestným činům, při získávání poznatků o trestné činnosti, v souvislosti s řízením o
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trestných činech a při výkonu působnosti orgánů celní správy vyplývající
z mezinárodních smluv používat podpůrné operativně pátrací prostředky, kterými jsou
krycí prostředky, zabezpečovací technika, zvláštní finanční prostředky a využití
informátora. Dále mohou při výkonu své působnosti vyplývající z mezinárodních smluv
používat operativně pátrací prostředky, odposlech a záznam telekomunikačního provozu
stanovené TrŘ. Stejně tak zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži
České republiky umožňuje Vězeňské službě při svém výkonu působnosti jako
policejního orgánu využívat operativně pátrací prostředky a podpůrné operativně pátrací
prostředky. Zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky
opravňuje Úřad pro zahraniční styky a informace využívat sledování osob a věcí,
krycích dokladů, nástrahové a zabezpečovací techniky a osob jednajících v jejich
prospěch, které musí být starší 18 let. Stejně tak Vojenská policie je oprávněna podle
zákona č. 300/2013 Sb., o Vojenské policii využívat nástrahové prostředky a
zabezpečovací techniku. Zákon č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství obsahuje
úpravu tzv. zpravodajských prostředků, které slouží Vojenskému zpravodajství. A
zákon č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě opravňuje Bezpečnostní
informační službu k využívání tzv. zpravodajských prostředků a zpravodajské techniky.
Pro užití operativně pátracích prostředků TrŘ stanoví několik podmínek. První
z nich je, že policejní orgán je tyto prostředky oprávněn používat v řízení o úmyslném
trestném činu. To se může jevit jako problematické v případě, neobsahoval-li by
záznam o zahájení úkonů trestního řízení právní kvalifikaci skutku. Potom by se
zavinění vyvozovalo z uvedených skutkových okolností, které jsou povinnou náležitostí
záznamu o zahájení úkonů trestního řízení. Praxe je však taková, že záznam o zahájení
úkonů trestního řízení právní kvalifikaci obsahuje45. Další podmínkou použití
operativně pátracích prostředků je, že mohou být použity pouze pověřeným policejním
orgánem. Pověření je uděleno v případě, že jde o útvar Policie ČR policejním
prezidentem, jde-li o Generální inspekci bezpečnostních sborů, jejím ředitel, jde-li o
útvar Vojenského zpravodajství, jeho ředitelem, a jde-li o útvar Bezpečnostní
informační služby, jejím ředitelem, a jde-li o útvar Úřadu pro zahraniční styky, jeho
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ředitelem. Ostatní (pověřené) policejní orgány podle § 12 odst. 2 TrŘ jsou pověřeny
příslušným ministrem.
TrŘ tyto prostředky upravuje v hlavě deváté vztahující se k postupu před
zahájením trestního stíhání. Operativně pátrací prostředky se nejčastěji využívají
v stadiu prověřování. Díky nim policejní orgány dokážou získat informace o trestné
činnosti již v jejím počátku nebo o trestné činnosti, která je zprvu latentní, případně
trestné činnosti dokonce předcházet. Úprava v hlavě deváté TrŘ však neznamená, že je
lze využít pouze v této fázi přípravného řízení. V případě že jsou operativně pátrací
prostředky využity ve fázi vyšetřování, postupuje se podle § 158b - 158f TrŘ. Použití
těchto prostředků ve stadiu vyšetřování ale neznamená, že se jedná o vyšetřovací úkony
podle § 165 odst. 2 TrŘ. Znamená to tedy, že zde nepřichází v úvahu účast obhájce při
tomto úkonu a nebude ani o tomto vyrozumíván. Operativně pátrací prostředky je
možné využít i ve fázi po podání obžaloby, rozhodne-li o jejich použití předseda senátu
soudu prvního stupně, a to může i bez návrhu státního zástupce.
Mezi operativně pátrací prostředky TrŘ řadí předstíraný převod, sledování osob
a věcí a použití agenta. Jedná se taxativní výčet, tedy nelze mezi ně řadit prostředky
jiné. Operativně pátrací prostředky jako takové neslouží jako důkaz v trestním řízení,
jsou to až zvukové, obrazové a jiné záznamy získané při jejich použití. V tom smyslu
proto také nejsou součástí hlavy páté TrŘ upravující dokazování.

6.4.1. Předstíraný převod
TrŘ předstíraný převod definuje jako předstírání koupě, prodeje nebo jiného
způsobu převodu předmětu plnění včetně převodu věci, k jejímuž držení je třeba
zvláštního povolení, jejíž držení je nepřípustné, která pochází z trestného činu nebo,
která je určena ke spáchání trestného činu. Takovýto úkon, jelikož je činěn ve veřejném
zájmu ex lege je absolutně neplatný46.
Předstíraný převod může policejní orgán provádět pouze na základě písemného
povolení (ve formě opatření) státního zástupce. Nesnese-li věc odkladu, lze předstíraný
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převod provést i bez povolení, avšak policejní orgán je povinen o povolení bezodkladně
dodatečně požádat. Státní zástupce pak má 48 hodin od obdržení žádosti na to, aby
požadované povolení vydal. Nezíská-li policejní orgán dodatečné povolení do 48 hodin
nebo získá-li ho po lhůtě, je povinen úkon ukončit a informace, které úkonem získal
nijak nepoužít.
Policejní orgán o provedení operativně pátracího prostředku předstíraný převod
vyhotoví záznam, který je povinen do 48 hodin doručit státnímu zástupci. Státní
zástupce v rámci dozoru přezkoumá úkon a posoudí, zda byl proveden v souladu se
zákonem. Záznam pro státního zástupce nemá váhu důkazu v trestním řízení, jde pouze
o informace pro státního zástupce o provedeném úkonu. Skutečnosti zjištěné pomocí
předstíraného převodu je nutné dokazovat podle hlavy páté TrŘ. Znamená to tedy
nutnost vyslechnout osoby, které úkon prováděly. Pokud byly v rámci předstíraného
převodu pořízeny zvukové, obrazové nebo jiné záznamy, lze je použít jako důkaz47.

6.4.2. Sledování osob a věcí
Sledováním osob a věcí TrŘ rozumí získávání poznatků o osobách a věcech
prováděné utajovaným způsobem technickými nebo jinými prostředky. Na základě
znění ustanovení § 158d TrŘ upravující Sledování osob a věcí je možné sledování za
použití zvukových, obrazových nebo jiných záznamů, sledování, při kterém má být
zasahováno do nedotknutelnosti obydlí, do listovného tajemství nebo zjišťován obsah
jiných písemností a záznamů uchovaných v soukromí za použití technických
prostředků. Sledování osob a věcí je možné provést pouze na základě povolení.
Způsoby sledování se liší v tom, kdo povolení vydává. Povolení je vydáno pouze na
základě písemné žádosti policejního orgánu. Žádost musí být dostatečně odůvodněna,
proč je nutné využít operativně pátrací prostředky, popsáno podezření na konkrétní
trestnou činnost a případně i údaje o osobách nebo věcech, které mají být sledovány.
Povolení vydává státní zástupce ve formě opatření. V povolení je uvedena doba, na
kterou je sledování povoleno. Ta nesmí být delší než šest měsíců. Dobu je možné na
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základě nové žádosti o dalších šest měsíců prodloužit. Povolení není nutné získat
v případě podle § 158d odst. 6 TrŘ, kdy sledovaná osoba poskytne ke sledování svůj
souhlas a může tak být zasaženo do jejích práv a svobod.
První způsob sledování, tedy sledování, při kterém mají být pořizovány zvukové,
obrazové nebo jiné záznamy, lze uskutečnit pouze na základě písemného povolení
státního zástupce. Nesnese-li věc odkladu, policejní orgán může toto sledování provést
i bez povolení. Jde o situace, kdy by při čekání na vydání povolení byl účel sledování
zmařen nebo jedná-li se o neopakovatelnou skutečnost, kterou by později nebylo již
možné sledování podrobit. Policejní orgán je však povinen bezodkladně dodatečně o
povolení zažádat, a nezíská-li povolení do 48 hodin je povinen prováděné sledování
ukončit a zjištění skutečnosti zničit a nepoužít. Záznam získaný prostřednictvím
sledování může být použit jako důkaz. V tom případě je nutné k záznamu připojit i
protokol s náležitostmi podle TrŘ, tedy informace o době sledování, místě, údaje o
sledované osobě či věci a druh záznamu. Druhý způsob sledování, tedy sledování,
kterým má být zasahováno do nedotknutelnosti obydlí, do listovného tajemství nebo má
být zjišťován obsah jiných písemností za použití technických prostředků lze uskutečnit
na základě předchozího povolení soudce. V tomto případě není možné o povolení
zažádat dodatečně.
Pokud použití tohoto typu operativně pátracích prostředků nevedlo k zjištění
potřebných či relevantních skutečností, je nutné záznamy zničit. O zničení policejní
orgán sepíše protokol, kde mimo jiné uvede způsob zničení. Jako další ochrana
zaručených práv, především práva na obhajobu je zde zaručeno, že pokud policejní
orgán během sledování zjistí, že obviněný komunikuje se svým obhájcem, je rovněž
povinen záznam s obsahem zničit a informace nijak nepoužít48.

6.4.3. Použití agenta
Tento druh operativně pátracího prostředku je možné využít po splnění
přísnějších podmínek než je tomu u předchozích dvou typů. Zde TrŘ stanovuje svá
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pravidla, kdy umožní použití agenta a vyjmenovává konkrétní trestné činy, při jejichž
trestním řízení je umožněno agenta použít. Agenta je oprávněn použít pouze útvar
Policie ČR nebo Generální inspekce bezpečnostních sborů. Smyslem použití agenta je
zastírání skutečného účelu své činnosti. K zastírání agentovi totožnosti je možné
vytvořit legendu o jiné osobní existenci a osobní údaje o této legendě zanést do
informačních systémů, provádět hospodářské činnosti, k jejichž vykonávání je třeba
zvláštní oprávnění, povolení či registrace (podnikání), či zastírat příslušnost k Policii
ČR nebo Generální inspekci bezpečnostních sborů (nepoužívá průkaz, stejnokroj apod.).
V souvislosti s tím, je též zbaven povinností, které plynou policistům z právních
předpisů. Agent nemůže konat povinnosti, které by vedly k prozrazení skutečnosti, že se
jedná o policistu. Jedná se například o povinnosti přijmout opatření v případě ohrožení
nebo porušení vnitřního pořádku a bezpečnosti, provést úkon v případě ohrožení života,
zdraví nebo svobody osob nebo majetku nebo v případě útoku na tyto hodnoty. Agent
při své činnosti nepotřebuje zvláštní povolení k provedení předstíraného převodu ani
k provedení sledování osob a věcí, při kterém mají být pořizovány zvukové, obrazové
nebo jiné záznamy. Pro svou činnost je povinen volit takové prostředky, které jsou
způsobilé ke splnění jeho služebního úkolu. Tedy je na agentově uvážení, zda při své
činnosti zvolí předstíraný převod nebo sledování osob a věcí nebo případně využije
podpůrně operativních prostředků. Svým postupem ale nesmí způsobit újmu na právech
osob nad míru nezbytně nutnou. Je povinen reflektovat zásadu přiměřenosti a
zdrženlivosti k šetření práv druhých49.
Tento operativně pátrací prostředek neopomíná ani TrZ, který v § 363 upravuje
beztrestnost agenta. Znamená to, že policista, který se účastní činnosti organizované
zločinecké skupiny nebo organizovanou zločineckou skupinu podporuje, není pro tento
trestný čin trestný, jestliže se takového činu dopustil s cílem odhalit pachatele trestné
činnosti spáchané ve prospěch organizované zločinecké skupiny. Beztrestným se ale
nestává agent, který by organizovanou zločineckou skupinu založil nebo zosnoval.
Použití agenta se váže na vydání povolení. Povolení vydává soudce vrchního
soudu na návrh státního zástupce vrchního státního zastupitelství. V povolení je uveden
49
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účel použití agenta, doba, po kterou bude použit a údaje o agentovi. Novým návrhem,
obsahující také dosavadní vyhodnocení agentovi činnosti, je možné dobu jeho použití
prodloužit, i opakovaně.
Podobným institutem je získávání poznatků ze zájmového prostředí podle
zákona o PČR. Jde o činnost policisty, který se zastíráním skutečného účelu své činnosti
aktivně vyhledává, dokumentuje a vyhodnocuje poznatky o zájmovém prostředí a
osobách v něm se pohybujících. Tento postup se uplatní, nelze-li využít postup podle
TrŘ, tedy nejde o informace odůvodňující zahájení trestního řízení. Navíc získávání
poznatků ze zájmového prostředí není potřeba povolovat a lze ho vykonávat ve vztahu
k jakékoli trestné činnosti. Policista při získávání takových poznatků není beztrestný a
nemá žádné zvláštní pravomoci. Institut agenta podle TrŘ je institutem speciálním a
TrŘ na jeho využití klade další podmínky.

6.4.4. Policejní provokace
Policejní orgán operativně pátrací prostředky využívá pouze na základě zákona a
v souladu se zákonem. Není vhodné na operativně pátrací prostředky nahlížet obecně
v souhrnu, ale je nutné je posuzovat individuálně. Došlo-li by k překročení meze,
v rámci které policejní orgán může postupovat, řešila by se otázka procesního využití
zjištěných důkazů. Policejní orgán se v rámci operativně pátracích prostředků
samozřejmě může dostat nebo se dostane do přímého kontaktu s trestnou činností a
jejím pachatelem. Nesmí však sám provokovat trestnou činnost nebo určitým způsobem
aktivně v osobách vytvářet a vzbuzovat vůli páchat trestný čin. Nesmí se tedy sám
policejní orgán stát součástí skutkového děje50. Touto otázkou se zabýval i Ústavní
soud. Podle něj se o policejní provokaci může jednat v případě, kdy neexistuje žádné
podezření, že určitá osoba páchá či hodlá spáchat trestný čin a policie záměrně vyvolá
rozhodnutí konkrétní osoby trestný čin spáchat a vytvoří pro to předpoklady51. Podobné
uvádí i trestní kolegium Nejvyššího soudu. „Za policejní provokaci se považuje aktivní
činnost policie, která směřuje k podněcování určité osoby (fyzické či právnické) ke
50
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spáchání konkrétního trestného činu s cílem získat usvědčující důkazy a vyvolat její
trestní stíhání, a jejímž důsledkem je vzbuzení úmyslu spáchat trestný čin podněcovanou
osobou,

ačkoliv

předtím

tato

osoba

žádný

takový

úmysl

neměla.

Policejní provokací je i taková aktivní činnost policie, jíž dochází k doplňování
chybějících zákonných znaků základní skutkové podstaty určitého trestného činu, k
záměrnému podstatnému navýšení rozsahu spáchaného činu podněcovanou osobou, či k
jiným způsobem vyvolané změně právní kvalifikace spáchaného činu k tíži podněcované
osoby, zejména pokud jde o okolnosti podmiňující použití vyšší trestní sazby, byť by
jinak tato osoba byla k spáchání činu v obecném smyslu rozhodnuta.52“
Přehledněji lze situaci k otázce posuzování meze provokace a zákonných úkonů
policejního orgánu popsat na příkladu.
Příklad: Policejní agent osloví uživatele heroinu s nabídkou odprodeje 100g této
omamné látky za cenu nižší než je její hodnota na černém trhu. Oslovený využije této
příležitosti a nabízenou látku odkoupí. Jejím přechováváním naplní znaky skutkové
podstaty trestného činu nedovolené výrob a držení omamných a psychotropních látek a
jedů. K tomu dojde již tím, že ji od prodávajícího agenta převezme do svého držení53.
Zde je zjevné, že pachatel primárně neměl vůli nějakou drogu odkupovat. Avšak
policejní agent v něm vyvolal vůli k tomu, aby drogu odkoupil a tím spáchal trestný čin.
Bylo by proti právu na spravedlivý proces za takovýto vynucený trestný čin pachatele
odsoudit. Nelze ani použít takto získané důkazy. Jednalo by se celkově o exces
policejního orgánu z jeho vymezené zákonné role. Jistě, že mezi úkoly policejního
orgánu patří prevence proti trestné činnosti a ochrana společnosti před trestnou činností,
avšak za prevenci nelze považovat jednání popsané v uvedeném příkladu. Není možné
jako ochranu před pachateli trestných činů posuzovat potrestání těch, kteří projeví sklon
k trestné činnosti na základě zinscenovaných okolností ani jejich odsouzení na základě
účelně vytvořených důkazů proti této konkrétní osobě. To ani druhé není skutečností
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odůvodňující trestní stíhání. Jinými slovy, policejní orgán nesmí zasahovat do
skutkového děje tak, že by sám vyvolat trestný čin54.
Pro srovnání je vhodné uvést situaci, kterou je možné posuzovat za zákonné využití
operativně pátracích prostředků. Například utváření podmínek pro realizaci již spáchané
trestné činnosti (př. poskytnutí označených peněz předávaných pachateli jako úplatek)55.
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7. Skončení prověřování
7.1.

Lhůty

TrŘ stanoví zákonné lhůty pro skončení prověřování. Jde o lhůty, ve kterých je
policejní orgán povinen prověřit skutečnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný
čin. Tím je provedena zásada rychlosti vedení trestního řízení. Jedná se o lhůty:
a) dva měsíce, patří-li věc do příslušnosti samosoudce
b) tři měsíce, patří-li věc do příslušnosti okresního soudu
c) šest měsíců, patří-li věc v prvním stupni do příslušnosti krajského soudu.
Každá z těchto lhůt počíná běžet od přijetí trestního oznámení nebo jiného podnětu a
v případě, že prověřování bylo zahájeno na základě vlastních poznatků policejního
orgánu, začíná lhůta běžet ode dne sepsání záznamu o zahájení úkonů trestního řízení
policejním orgánem. Pro stanovení lhůty se může zdát problematické určení příslušnosti
toho kterého soudu, neboť ve fázi prověřování nemusí být nebo ještě není definitivně
stanovena právní kvalifikace skutkových okolností uvedených v záznamu o zahájení
úkonů trestního řízení. Případ se tedy posoudí pouze podle orientační a rámcové právní
kvalifikace na počátku prověřování56.
Nedodrží-li policejní orgán uvedené lhůty (nepodaří se mu prověřit všechny
skutečnosti důležité pro trestní řízení), musí písemně zdůvodnit státnímu zástupci, proč
nebylo možné v zákonem stanovené lhůtě prověřování skončit, jaké úkony je třeba ještě
provést a po jakou dobu bude prověřování pokračovat. Toto písemné zdůvodněné
policejního orgánu má povahu žádosti o prodloužení lhůty prověřování. Nevyžaduje se
tedy žádné formální rozhodování o takové žádosti57. Souhlasí-li státní zástupce s žádostí
policejního orgánu, nevydává žádné rozhodnutí, ale vyhotoví stručné písemné sdělení,
že se žádostí souhlasí. Navíc je státní zástupce oprávněn vydat pokyn, ve kterém
policejnímu orgánu jednak změní výčet úkonů, které mají být ještě provedeny,
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a jednak stanoví odlišně lhůtu, po kterou má prověřování ještě trvat. Neskončí-li
policejní orgán prověřování ani v takto prodloužené lhůtě, je povinen státnímu zástupci
předložit spolu s druhým odůvodněným návrhem na prodloužení lhůty také spis.
V takovém případě, vzhledem k tomu, že se jedná už o opakované žádání o prodloužení
lhůty, státní zástupce přezkoumá spis a prověří postup policejního orgánu. Následně
postupuje podle stejných zásad, jako bylo uvedeno výše58.

7.2.

Způsoby skončení prověřování

Nejde-li ve věci o podezření z trestného činu, policejní orgán věc usnesením odloží,
nemůže-li být věc vyřízena jinak. Věc odloží také z důvodu překážky, která zakládá
nepřípustnost trestního stíhání podle § 11 TrŘ.

Dalším obligatorním důvodem

k odložení věci, je případ, kdy se nepodařilo zjistit skutečnosti opravňující zahájit
trestní stíhání. V tomto případě jde pouze o dočasné odložení, přičemž pominou-li
důvody odložení, policejní orgán trestní stíhání zahájí.
Vzhledem k tomu, že se jedná o rozhodnutí vydané ve fázi prověřování a řízení ještě
není vedeno proti konkrétní osobě, nemůže tedy ze své povahy vytvářet překážku rei
iudicatae. Není teda vyloučena možnost pozdějšího zahájení trestního stíhání téže osoby
pro týž skutek a není třeba, aby usnesení o odložení věci bylo zrušeno. Výjimkou je
však ustanovení § 11a TrŘ, který uvádí, že trestní stíhání proti téže osobě nelze zahájit
v důsledku odložení věci při schválení narovnání nebo v důsledku podmíněného
odložení podání návrhu na potrestání v případě, že se podezřelý osvědčil, nebo se má za
to, ž se osvědčil59.
Jiným způsobem vyřízení než je výše uvedené, je podle TrŘ odevzdání věci
příslušnému orgánu k projednání přestupku nebo odevzdání věci příslušnému orgánu ke
kázeňskému nebo kárnému projednání. Takové vyřízení má potom formu opatření.
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8. Informace o trestním řízení
Orgány činné v trestním řízení, potažmo policejní orgán, mají podle § 8a a násl TrŘ
povinnost poskytovat informace o trestním řízení a osobách na něm zúčastněných.
Přitom dbají na to, aby neohrozily objasnění skutečností důležitých pro trestní řízení,
nezveřejnily o osobách zúčastněných na trestním řízení údaje, které přímo nesouvisejí s
trestnou činností, a aby neporušily zásadu presumpce nevinny. O své činnosti tak
policejní orgán informuje veřejnost prostřednictvím veřejných sdělovacích prostředků.
Účelem fáze prověřování je rozhodnout, zda bude či nebude následně zahájeno
trestní stíhání. Proto má policejní orgán povinnost prověřit všechny skutečnosti, které
nasvědčují tomu, že byl spáchán trestný čin a kdo je jeho pachatelem. Z toho důvodu
není vhodné, aby v tomto stadiu bylo zveřejněno, jaké skutečnosti policejní orgán má
k dispozici, jaký úkon se chystá provést a z jakých okolností posuzuje, zda zahájí či
nezahájí trestní stíhání. Došlo by tak k difamaci účelu trestního řízení. Často se však ve
sdělovacích prostředcích a zejména ve vztahu k veřejně známým jménům můžeme
setkat s informacemi, že osoba je policejním orgánem prověřována z důvodu podezření
z trestné činnosti nebo že bude obviněna. V těchto případech má osoba, proti které je
sdělení podezření či obvinění směřováno nevýhodné postavení. Jelikož právo na
obhajobu je právo obviněného, tak v situacích, kdy policejní orgán veřejně hovoří o
skutečnostech týkající se fáze prověřování, neposkytuje osobě prostor k vyjádření ani
ochraně. Osoba do té doby ještě není poučena o svých právech a vlastně ani nemusí být
jasno, z jakého trestného činu je podezřívána. V horším případě dosud nemá možnost
využít práva na obhajobu, případně rady obhájce, jelikož vůbec netuší, že proti ní
nějaké obvinění vůbec existuje60.
Policejní orgán musí náležitě uvážit, zda je vhodné tu kterou informaci o trestním
řízení zveřejnit v souladu se zněním TrŘ. Shledá-li, že některé informace mohou narušit
některou ze zásad trestního řízení má právo poskytnutí informace odepřít a tím zachovat
vážnost průběhu trestního řízení. V opačném případě se může dotknout jak samotného
průběhu trestního řízení tak i osobních, rodinných nebo pracovních poměrů
60
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podezřelého. Neboť nakonec ani nemusí k samotnému zahájení trestního řízení dojít a
veřejnost je tak mylně informována.
Na základě výše uvedeného lze tedy informace o řízení sdělovat až po zahájení
trestního stíhání podle § 160 TrŘ. Stejně tak uvádí Vantuch, podle kterého je vhodné,
„aby orgány činné v trestním řízení podávaly informace o trestním řízení až v okamžiku,
kdy obviněný toto usnesení převezme. Teprve převzetí usnesení o zahájení trestního
stíhání totiž dává obviněnému možnost seznámit se s podstatou obvinění, tedy od tohoto
okamžiku ví, proti jakému obvinění se má či může s využitím svého práva na obhajobu
hájit.“61 Zveřejňování neověřených faktů, které se teprve prověřují ve fázi před
zahájením trestního stíhání, může podezřelého poškodit, proto by měl policejní orgán
při zveřejňování informací postupovat obezřetně, diskrétně a s plným respektováním
presumpce neviny.
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9. Vyšetřování
Na fázi prověřování zpravidla navazuje fáze vyšetřování. Vyšetřování je úsek
přípravného řízení od okamžiku zahájení trestního stíhání před podáním obžaloby,
návrhu na schválení dohody o vině a trestu, postoupení věci jinému orgánu nebo
zastavením trestního stíhání, včetně schválení narovnání a podmíněného zastavení
trestního stíhání před podáním obžaloby, návrhu na schválení dohody o vině a trestu.
Z této legální definice stanovené v § 161 odst. 1 TrŘ je možné dovodit, že se jedná o
určitý časový úsek v rámci přípravného řízení. Z hlediska jazykové interpretace lze pod
pojmem vyšetřování chápat též určitou činnost prováděnou policejním orgánem, příp.
jiným subjektem trestního řízení62.
Trestní stíhání se zahajuje proti konkrétní osobě a tím této osobě vznikají určitá
práva, která patří pouze obviněnému. Jde například o právo zvolit si obhájce a radit se
s ním. Policejní orgán je povinen obviněnému umožnit uplatnění těchto práv. Zahájení
trestního stíhání má také význam ve vztahu k určitým procením úkonům. Znamená to
tedy, že policejní orgán od tohoto okamžiku je oprávněn využívat prostředků podle TrŘ,
které lze provést jedině proti obviněnému (např. výslech po doručení usnesení o
zahájení trestního stíhání). Zároveň je díky zahájení trestního stíhání určen předmět
trestního řízení. Tedy jednotlivé úkony prováděné policejním orgánem se musí týkat
daného skutku. S tím souvisí i skutečnost, jestliže obviněný po zahájení trestního stíhání
pokračuje v páchání trestné činnosti, posuzuje se takové jednání jako skutek nový. Jde o
projev zásady totožnosti skutku. Došlo-li by během vyšetřování k potřebě posoudit
skutek odlišně, není nutné zahajovat trestní stíhání nové. Postačí, že policejní orgán
obviněného na takovou skutečnost upozorní a učiní o tom záznam do protokolu63.
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9.1.

Zahájení trestního stíhání

Trestní stíhání se zahajuje, jsou-li prověřováním zjištěny takové skutečnosti, které
nasvědčují tomu, že byl spáchán trestný čin a odůvodňují-li závěr, že jej spáchala určitá
osoba. Policejní orgán v takovém případě neprodleně rozhodne o zahájení trestního
stíhání této osoby. Na rozdíl od fáze prověřování, pro zahájení vyšetřování se vyžaduje
již vyšší stupeň pravděpodobnosti, že se konkrétní osoba dopustila daného skutku.
Takový postup musí být odůvodněn konkrétními zjištěnými skutečnostmi. V praxi může
být problematické určit, kdy policejní orgán disponuje takovými zjištěními, které ho
opravňují zahájit trestní stíhání. Je nutné určit jistou hranici, kterou lze označit jako tzv.
práh podezření, dostatečný k zahájení trestního stíhání. Neexistuje však žádná
kvantitativní hodnota, podle které by se dalo tento práh posuzovat. Policejní orgán tak
výsledky prověřování musí důsledně konfrontovat s judikaturou, jeho dosavadní
činností, praxí a zkušenostmi64.
Trestní stíhání je zahájeno podle § 160 odst. 1 TrŘ usnesením o zahájení trestního
stíhání. Usnesení musí být vyhotoveno písemně a musí obsahovat označení orgánu, o
jehož rozhodnutí jde, den a místo rozhodnutí, označení osoby, popis skutku, ze kterého
je osoba obviněna a zákonné označení trestného činu, který je v tomto skutku spatřován
a nakonec odůvodnění a poučení o opravném prostředku, případně o nutné obhajobě. To
platí i v případě, kdy je v usnesení o zahájení trestního stíhání uvedeno více skutků.
Tedy každý skutek musí být vymezen jednotlivě, aby nedošlo k záměně. V praxi však
dochází k situacím, kdy toto usnesení není dostatečně odůvodněno a s obtížemi pak
obviněný zjišťuje, co je mu kladeno za vinu. Proto mu TrŘ umožňuje jistou ochranu ve
formě stížnosti proti usnesení o zahájení trestního stíhání. Jedná se o institut, který
reflektuje jeho právo na obhajobu. Známou skutečností je také to, že policejní orgán
před zahájením trestního stíhání věc neformálně projedná se státním zástupcem, který
má za úkol následně přezkoumat formální usnesení o zahájení trestního řízení. Tato
předchozí konzultace není povinná a policejní orgán nepotřebuje k samotnému zahájení
trestního stíhání souhlas státního zástupce. Jde však o postup v praxi nijak výjimečný
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v případech závažnější nebo skutkově složitější trestní věci. Tím je prakticky výjimečná
situace, že by stížnosti obviněného bylo vyhověno a usnesení o zahájení trestního
stíhání ze strany státního zástupce zrušeno65.
Pokud usnesení o zahájení trestního stíhání neobsahuje nezbytné náležitosti podle
TrŘ jedná se o závažnou vadu přípravného řízení odůvodňující vrácení věci státnímu
zástupci k došetření66. Není-li usnesení o zahájení trestního stíhání zákonné nebo
důvodné (nejsou-li dány důvody podle § 160 TrŘ), státní zástupce je povinen
neprodleně takové usnesení zrušit postupem podle § 174 odst. 2 písm. e) TrŘ.
Jak již bylo několikrát zmíněno, policejní orgán při své činnosti postupuje podle
zásady oficiality, legality a zásady vyhledávací. Výjimkou z těchto zásad je postup
podle TrŘ, který vyžaduje k zahájení trestního stíhání souhlas poškozeného. Tyto
trestné činy jsou taxativně vymezeny v § 163 TrŘ. V těchto případech zákon vyžaduje
souhlas poškozeného, bez kterého nelze trestní stíhání zahájit a případně v již
zahájeném trestním stíhání dále nepokračovat.

Souhlas s trestním stíháním může

poškozený výslovným prohlášením vzít kdykoliv zpět, a to až do doby, než se odvolací
soud odebere k závěrečné poradě. To však policejnímu orgánu nebrání v tom,
„přezkoumat a posoudit, zda s ohledem na probíhající dokazování nemohou jeho
výsledky případně odůvodnit změnu právní kvalifikace posuzovaného skutku podle
ustanovení o takovém trestném činu, jehož stíhání není podmíněno souhlasem
poškozeného67“. Pak tedy policejní orgán postupuje podle § 160 odst. 6 TrŘ a upozorní
obviněného o tom, že skutek je jiným trestným činem a učiní o tom záznam.
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9.2.

Účinky usnesení o zahájení trestního stíhání

Ze znění TrŘ je nutné rozlišovat účinky usnesení o zahájení trestního stíhání, a to na
účinky z hlediska vymezení počátku vyšetřování a účinky vůči osobě, proti které je
trestní stíhání zahajováno.
Počátkem vyšetřování je v prvém případě okamžik vydání usnesení o zahájení
trestního stíhání. Zároveň tím počíná i vnitřní vázanost policejního orgánu, který toto
usnesení vydal. Je sice možné proti usnesení o zahájení trestního stíhání podat stížnost,
ta ale nemá odkladný účinek, tudíž je toto usnesení vykonatelné a lze již na takovou
osobu hledět jako na obviněného.
Na druhou stranu vůči osobě, proti které usnesení směřuje, účinky nastávají až
okamžikem doručení usnesení o zahájení trestního stíhání. Přičemž zde neplatí fikce
doručení. Nejčastěji dochází k doručování prostřednictvím doručovatele Česká pošta
s.p. Možné je setkat se také s řešením, kdy je doručováno prostřednictvím policejního
orgánu, resp. útvaru Policie ČR. Zejména v případech, kdy policejní orgán chce zajistit
doručení takového usnesení bezprostředně poté, co bylo vyhotoveno a chce mít jistotu,
že osoba skutečně usnesení převezme. Nelze-li doručit žádným uvedeným způsobem,
zahajuje se trestní stíhání proti uprchlému68.
I když je tedy z pohledu policejního orgánu již vyšetřování započato a lze na osobu
hledět jako na obviněnou, nelze do okamžiku doručení usnesení o zahájení trestního
stíhání provádět žádné úkony. Došlo by tím k porušení práva na spravedlivý proces,
resp. práva na obhajobu69.

9.3.

Postup v rámci vyšetřování

Vyšetřování provádí policejní orgán zpravidla osobně a z vlastní iniciativy. Jak již
bylo uvedeno v kapitole 4.1.1, konají ho vyšetřovací orgány. V této fázi vyšetřovací
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orgán zpravidla důkazy vyhledává. Těžiště dokazování je totiž přeneseno do hlavního
líčení. Vyšetřovací orgán má tedy za úkol vyhledat prameny důkazů, které následně
budou provedeny před soudem. Má možnost i důkazy provádět, avšak pouze v případě,
kdy to zákon výslovně stanoví.70 Policejní orgán je povinen postupovat v souladu se
zásadou materiální pravdy a zásadou vyhledávací, tedy tak, aby byly vyhledány a
objasněny skutečnosti důležité pro posouzení případu a to bez ohledu na to, zda svědčí
ve prospěch nebo neprospěch obviněného.
Vzhledem k tomu, že policejní orgán opatřuje a provádí důkazy již ve stadiu
prověřování, není nutné tyto úkony v rámci vyšetřování opakovat, byly-li provedeny
způsobem odpovídajícím TrŘ. Zvláštní postavení mají operativně pátrací prostředky,
které je možné provádět během celého trestního řízení, nezávisle na fázi. Stejně jako ve
fázi prověřování lze vyžadovat vysvětlení od osob. O takovém úkonu policejní orgán
vyhotoví úřední záznam, který bude následně sloužit k posouzení, zda bude osoba, která
vysvětlení podala, vyslechnuta jako svědek před soudem. Jiný postup se týká osoby
obviněného. Ten nepodává vysvětlení, ale musí být vyslechnut, neboť mu musí být
poskytnuta plná možnost uplatnění jeho práva na obhajobu. O jeho výslechu policejní
orgán sepisuje protokol (viz kapitola 9.3.1)71.
Dále je policejní orgán oprávněn provádět zajišťovací úkony podle hlavy čtvrté
TrŘ s výjimkou těch, které je oprávněn provést pouze státní zástupce nebo soudce. Jde
zejména o zadržení obviněného nebo podezřelého nebo odnětí věci. V rámci
vyšetřování policejní orgán provádí také důkazy postupem podle hlavy páté TrŘ. Jde
zejména o výslech obviněného, výslechy svědků, znalců, prověrku na místě a další
obdobné úkony, které lze souhrnně označit pojmem vyšetřovací úkon. Výsledek
takového úkonu může být následně použit jako důkaz.
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9.3.1.

Výslech obviněného

Výslech obviněného je úkon, který proběhne jako první po zahájení trestního
stíhání. Jde o důkazní prostředek, jehož cílem je zjištění co největšího množství
informací a skutečností o případném spáchaném trestném činu. Koná se tak, aby
obviněný poskytl pokud možno úplný a jasný obraz o skutečnostech důležitých pro
trestní řízení.
Výslech by se měl konat ve speciální výslechové místnosti, která pro výslech
poskytne optimální podmínky. Tyto místnosti jsou však v dnešní době využívány
k výslechu především osob mladších patnácti let. Bylo by vhodné využívat speciální
výslechové místnosti i k výslechu obviněných a osob starších patnácti let, neboť by tak
nemohl být narušen průběh výslechu. V praxi je možné se setkat s tím, že z důvodu
nedostatku takových místností, policisté konají výslech ve svých kancelářích, které však
mohou sdílet s dalšími policisty. Průběh výslechu pak může být narušován okolím,
zvukem telefonu, klepáním na dveře apod. Je tedy přerušeno souvislé vylíčení
skutečností, které obviněný v rámci své výpovědi policejnímu orgánu poskytuje podle
§ 92 odst. 2 TrŘ. Těmito okolnostmi, které narušují výslech, může být následně
vyslýchaný znervózněn a vyveden z míry, odpovídá nejistě a nevybaví si detaily72.
Policejní orgán může přerušit výpověď obviněného pouze v případě, že se odchyluje od
předmětu výslechu, z jiného důvodu nikoli.
Obviněný má právo vypovídat, nikoli povinnost. Z toho důvodu obviněný nesmí být
žádným způsobem nucen do výpovědi ani k doznání viny. Samotné doznání viny
nezbavuje policejní orgán povinnosti posoudit tento důkaz ostatními důkazními
prostředky a prověřit jeho věrohodnost. Zároveň má obviněný právo nevypovídat a
odmítnout tak podání výpovědi.
Postup výslechu je upraven v ustanoveních § 91 až 95 TrŘ a policejní orgán je
povinen tato pravidla respektovat a dle nich postupovat. V praxi se nezřídka stává, že
policista nerespektuje postup upravený TrŘ a hned v úvodu výslechu klade obviněnému
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otázky typu „Cítíte se být vinen?“ nebo „Doznáváte se k trestné činnosti, z níž jste
obviněn?“. Tyto otázky nejsou v souladu s uvedenými ustanoveními TrŘ, neboť
narušují právo na obhajobu obviněného. Obviněný tedy není povinen je v monologu
výpovědi zodpovědět a podle TrŘ mu má být možnost vyjádřit se k obvinění a zejména
souvisle vylíčit skutečnosti, které jsou předmětem obvinění, uvést okolnosti, které
obvinění zeslabují nebo vyvracejí, a nabídnout o nich důkazy, to vše bez ohledu na to,
zda obvinění popírá nebo se doznává. Policejní orgán musí respektovat zásadu nemo
tenetur se ipsum accusare, která znamená, že nikdo není povinen sám sebe obviňovat.
Je-li stejná otázka položena až v dialogu výslechu obviněný má možnost navázat na svá
předchozí tvrzení a není tak narušeno jeho právo na obhajobu. Tedy až v následném
dialogu může policejní orgán klást jakékoli otázky a podle § 92 odst. 3 TrŘ může být
vyslýchaný dotázán na doplnění výpovědi nebo odstranění neúplnosti, nejasnosti nebo
rozporů. Pokud tedy policejní orgán nerespektuje zákonná pravidla průběhu výslechu,
mohou tak nastat konflikty mezi vyslýchajícím a vyslýchaným, případně je možné, že
obviněný se dodatečně rozhodne svou výpověď nepodat73.
Výpověď obviněného se zaznamenává do protokolu, a to zpravidla podle diktátu
vyslýchajícího, v přímé řeči a pokud možno doslova.

9.3.2.

Právo na obhajobu

TrŘ umožňuje obviněnému účastnit se vyšetřovacích úkonů a klást otázky
vyslýchaným svědkům. Zároveň je poskytnuto oprávnění obhájci obviněného účastnit
se již od zahájení trestního stíhání vyšetřovacích úkonů, jejichž výsledek může být
použit jako důkaz v řízení před soudem. Těmito ustanoveními TrŘ reflektuje právo na
obhajobu, která je obviněnému zaručeno samotnou LZPS.
Obhájce může hrát užitečnou roli například u výslechu obviněného. Obviněný má
možnost radit se s obhájcem a určitým způsobem se na výslech připravit. Nachází se
pak ve výhodnější situaci než obviněný, který obhájce nemá a nemusí tak být dostatečně
obeznámen o svých právech ani o tom, jakým směrem svou obhajobu povede. Policejní
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orgán je ze zákona povinen obviněného při každém výslechu poučit o jeho právech,
avšak obviněný vzhledem k okolnostem nemusí dostatečně poučení vnímat. Tudíž
možnost využití porady s obhájcem zde je obviněnému jen ku prospěchu74.
Právo na právní pomoc má obviněný (podezřelý) i ve fázi před zahájením trestního
stíhání. Toto právo má již od okamžiku, kdy obhájce převzal věc a tím realizuje právo
na budoucí právní pomoc. Od okamžiku převzetí věci advokátem počíná také advokátní
mlčenlivost.

9.3.3.

Mlčenlivost obhájce

Právo obviněného na obhajobu zahrnuje tři složky. Složku materiální, což znamená
možnost obviněného hájit se sám a prostředky podle vlastního rozhodnutí. Formální
právo na obhajobu znamená možnost zvolit si obhájce a během trestního řízení se s ním
radit o způsobu obhajoby. A konečně jde o právo vyžadovat od orgánů činných
v trestním řízení pečlivý postup k tomu, aby byl zjištěn stav, o kterém nejsou důvodné
pochybnosti, a to v rozsahu nezbytném pro rozhodnutí. Toto právo obviněného je
zároveň povinností orgánů činných v trestním řízení75.
Na základě výše uvedeného je činnost advokáta jakožto obhájce v trestním řízení
nezávislá a měla by být dodržována mlčelivost mezi ním a klientem (obviněným), aby
došlo k plnému uplatnění práva obviněného na obhajobu. Z toho důvodu TrŘ obsahuje
úpravu týkající se domovních prohlídek nebo prohlídek jiných prostor, kde advokát
vykonává advokacii pro případ, že by se policejní orgán dostal do kontaktu s listinami,
které obsahují skutečnosti podléhající advokátní mlčenlivosti. Pro takové situace je
nutné, aby si policejní orgán vyžádal součinnost České advokátní komory, která je
úkonu přítomna a uděluje souhlas k tomu, aby se policejní orgán mohl s danými
listinami seznámit. Je také možné nahradit souhlas České advokátní komory
rozhodnutím soudu. Další zárukou dodržení mlčelivosti advokáta je institut vynětí
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z oznamovací povinnosti podle § 368 odst. 3TrZ a zákaz výslechu podle
§ 99 odst. 2 TrŘ a § 158 odst. 8 TrŘ76.
A právě nahrazování souhlasu České advokátní komory rozhodnutím soudu se může
zdát být problémem. Pokud tedy zástupce České advokátní komory odmítne souhlas
s tím, aby se policejní orgán seznámil s obsahem listin, podle TrŘ je možné souhlas
nahradit rozhodnutím soudce. Policejní orgán následně musí soudu zdůvodnit, proč
listiny potřebuje, z jakého trestného činu existuje podezření, vylíčení skutečností proč
má být nesouhlas zástupce České advokátní komory nahrazen rozhodnutím soudu a
konkrétně jaké skutečnosti mají být z listiny zjištěny a co mají prokázat77. V praxi je
však možné se setkat se situacemi, kdy i nadále policejní orgán provádí k tzv. pytlování.
Jedná se o postup, kdy policejní orgán zabaví vše, co vyhledá a teprve následně zjišťuje,
co lze případně použít jako důkaz. Takový postup je však v rozporu se stanoviskem
Nejvyššího soudu78 a zároveň se snaží prolomit ochranu mlčenlivosti mezi obviněným a
jeho obhájcem. V těchto případech se pak jedná o pochybení na straně policejního
orgánu provádějícího takový úkon79. Podle Žižlavského pak následně vznikají situace
„kdy orgány činné v trestním řízení vyrábějí z advokátů spolupachatele jen proto, že
důsledně hájí zájmy obviněných klientů“80. Znepokojen postupem policejních orgánů je
také Toman: „Jakýkoliv útok na tuto hodnotu, jakákoliv snaha o prolomení nebo
zpochybnění advokátní mlčenlivosti je útokem na samou podstatu advokacie, na právo
klienta na obhajobu jako nedílnou součást právního státu“ 81.
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Mlčenlivost obhájce a zároveň i právo obviněného na obhajobu může být dále
prolomeno zejména v případech odposlechu a záznamu z telekomunikačního provozu
anebo při sledování osob a věcí. Pokud policejní orgán při provádění těchto úkonů zjistí
komunikaci mezi obviněným a jeho obhájcem, je povinen takový záznam bezodkladně
zničit a informace, které se v této souvislosti dozvěděl, nijak nepoužít. Protokol o
zničení záznamu uloží do spisu. V souvislosti s respektováním důvěrnosti komunikace
mezi obviněným a jeho obhájcem však vyvstává otázka, a to od kdy tato ochrana
důvěrnosti komunikace vzniká. Podle Ústavního soudu je tím okamžikem zahájení
trestního stíhání. Tedy pokud by policejní orgán získal informace z komunikace mezi
obviněným a jeho obhájcem před zahájením trestního stíhání nepodléhaly by ochraně
důvěrnosti82. Lze se však domnívat, že závěr Ústavního soudu je příliš restriktivní.
Vhodnější výklad by byl takový, že komunikace mezi obviněným a jeho obhájcem je
chráněna i před samotným trestním stíháním, a tudíž policejní orgán, který získá
informace z důvěrné komunikace je povinen tyto zničit a nepoužít83.
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10. Skončení vyšetřování
10.1.

Lhůty

Postup policejního orgánu ve vyšetřování má být co nejrychlejší, jeho délka je tak
omezena lhůtami. Policejní orgán je povinen skončit vyšetřování do:
a) dvou měsíců, jedná-li se o věc patřící do příslušnosti samosoudce,
b) tří měsíců, jde-li o jinou věc patřící do příslušnosti okresního soudu, nebo
c) šesti měsíců, jde-li o věc patřící do příslušnosti krajskému soudu.
Každá z těchto lhůt počíná běžet okamžikem zahájení trestního stíhání, tedy
okamžikem vydání usnesení o zahájení trestního stíhání. Jedná se o úkon, který
zavazuje policejní orgán ke skončení vyšetřování. Z toho důvodu je lhostejný okamžik
oznámení obvinění osobě, která byla obviněna.
Oproti fázi prověřování, ve které dosud není definitivně stanovena právní
kvalifikace skutku a musí se tak proto postupovat pouze podle orientační právní
kvalifikace na počátku prověřování, zde už je právní kvalifikace známa. Právní
kvalifikace skutku je obsažena v usnesení o zahájení trestního stíhání a lhůta se
následně posoudí podle trestního činu nejpřísněji trestného84.
V případě, že policejní orgán neskončí vyšetřování v předepsaných lhůtách je
povinen, stejně tak jako ve fázi prověřování, písemně zdůvodnit státnímu zástupce proč
nebylo možné v dané lhůtě vyšetřování skončit, jaké úkony je třeba ještě provést a po
jakou dobu bude vyšetřování pokračovat. Následně může státní zástupce pokynem
policejnímu orgánu změnit výčet úkonů, které má ještě provést anebo odlišně stanovit
lhůtu, po kterou má vyšetřování trvat.
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10.2.

Způsoby skončení vyšetřování

Ke skončení vyšetřování dojde tehdy, uzná-li tak policejní orgán a postačují-li
výsledky vyšetřování k podání obžaloby. Policejní orgán pak upozorní obviněného a
jeho obhájce nejméně tři dny předem na možnost prostudovat spisy a učinit návrhy na
doplnění vyšetřování. Účelem je umožnit obviněnému a jeho obhájci seznámení se
s výsledky vyšetřování z hlediska úplnosti a objektivnosti a seznámit se se spisovým
materiálem souhrnně. Policejní orgán musí k prostudování předložit celý spisový
materiál se všemi dokumenty, tak jak bude následně předkládán státnímu zástupci85.
Nevyužijí-li tohoto práva, nebrání to policejnímu orgánu skončit vyšetřování. Avšak
v případě, kdy policejní orgán obviněného a jeho obhájce neupozorní na možnost
prostudovat spisy, jednalo by se o podstatnou vadu přípravného řízení vztahující se na
zkrácení práva na obhajobu, resp. práva na spravedlivý proces. Policejní orgán návrhům
na doplnění vyšetřování buďto vyhoví nebo je odmítne, nepovažuje-li je za nutné. Navíc
o tom učiní záznam ve spise a vyrozumí obviněného i jeho obhájce. Pokud výsledky
vyšetřování neukazují, že lze podat obžalobu, není třeba obviněného a jeho obhájce se
spisem seznamovat.
Následně policejní orgán předloží spis státnímu zástupci s návrhem na podání
obžaloby a s navrhovanými důkazy. K podání obžaloby je oprávněn výlučně státní
zástupce. V případě, kdy policejní orgán nepodá návrh na podání obžaloby, učiní jiný
návrh, který má za následek skončení vyšetřování. To znamená, že dalšími možnými
způsoby skončení vyšetřování je postoupení věci jinému orgánu podle § 171 TrŘ,
jestliže výsledky vyšetřování ukazují, že nejde o trestný čin, dále pak zastavení trestního
stíhání pro důvody obligatorní uvedené v § 172 odst. 1 TrŘ a případně fakultativní
zastavení trestního stíhání z důvodů uvedených v § 172 odst. 2 TrŘ. Jiným způsobem
skončení vyšetřování je přerušení trestního stíhání z důvodů podle § 173 TrŘ. Podle
TrŘ je dále možné využít institutu podmíněného zastavení trestního stíhání podle § 307
anebo institutu narovnání podle § 309. Státní zástupce těmito návrhy není vázán,
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nemusí návrh na skončení vyšetřování akceptovat a může věc vrátit policejnímu orgánu
s pokynem k doplnění.
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11. Úvahy de lege ferenda
Jak bylo uvedeno v textu diplomové práce, jen některé policejní orgány
disponují zároveň i pravomocemi trestný čin vyšetřovat. Z hlediska praktického,
efektivnějšího a hospodárnějšího vedení přípravného řízení by bylo vhodné uvažovat o
rozšíření těchto pravomocí i na další policejní orgány. Zdálo by se logické, aby následné
vyšetřování konal stejný orgán, jako který započal samotné prověřování, neboť již
disponuje informacemi, které získal a dávno již má celý případ nastudovaný. Podle
platné právní úpravy však policejní orgán, který nemá postavení vyšetřovacího orgánu
je povinen věc předat takovému příslušnému vyšetřovacímu orgánu, který se teprve
následně musí s celým spisem nově seznámit. Na tomto místě by pak mohla vyvstat
otázka, kterou si položil i Fryšták tedy, zda je nezbytný téměř výlučný „monopol
vyšetřování“ Policie ČR86. Ve svých závěrech pak odůvodňuje svou domněnku, že
nastavená právní úprava rozdělení působnosti policejního orgánu konajícího
prověřování a vyšetřovací orgánu není ideální úpravou. Dle jeho názoru by bylo vhodné
prolomit „monopol vyšetřování“ Policie ČR, což by dle jeho slov „přispělo k rychlosti a
kvalitě přípravného řízení. To by na všech jeho úrovních prováděl policejní orgán,
respektive policisté na vysoké profesní a odborné úrovni, kteří by byli svou činností
schopni obsáhnout specifičnost jednotlivých druhů trestné činnosti“87.
V současné době je možné v médiích zaregistrovat plány o rozšíření takové
působnosti orgánům celní správy. Pověřené orgány celní správy v současné právní
úpravě vystupují jako policejní orgán v řízení o trestných činech spáchaných porušením
celních předpisů a předpisů o dovozu, vývozu nebo průvozu zboží, a to i v případech
kdy se jedná o trestné činy příslušníků ozbrojených sil nebo bezpečnostních sborů,
porušením právních předpisů při umístění a pořízení zboží v členských státech Evropské
unie, je-li toto zboží dopravováno přes státní hranice ČR, porušení daňových předpisů
upravujících daň z přidané hodnoty, a v případech porušení daňových předpisů, kdy
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jsou celní orgány správcem daně podle jiných právních předpisů. Tyto pověřené orgány,
mající postavení policejních orgánů, mohou provádět prověřování skutečností
nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin. Nemají ale pravomoc trestné činy
vyšetřovat a nemají tedy podle TrŘ postavení vyšetřovacího orgánu. Tuto pravomoc
následně přebírá Policie ČR. Ministerstvo financí ve své dlouhodobé koncepci rozvoje
celní správy v oblasti trestního řízení požaduje změnu právní úpravy (TrŘ, případně
souvisejících zákonů) ve smyslu rozšíření působnosti Celní správy v trestním řízení i na
další oblasti, než které má dosud. Zejména počítá se získáním kompetence
vyšetřovacího orgánu pro Celní správu. Jako přínosy této změny Ministerstvo financí
uvádí zejména zefektivnění a zrychlení trestního řízení, jelikož by následné vyšetřování
prováděl původní pátrací tým a není nutné další seznamování se spisem. Dále větší
specializaci a odbornost88. Proti požadovaným změnám stojí Ministerstvo vnitra, které
rozšíření působnosti Celní správy odmítá s odůvodněním, že současný systém je
efektivní a úspěšný. Ministerstvo financí ČR dle koncepce předpokládá realizaci
požadavků na rok 2019.89 Jednalo by se o podobnou úpravu, která v červenci 2016
potkala i Vojenskou policii. Na základě změny TrŘ je od té doby Vojenská policie
v daných oblastech vyšetřovacím orgánem9091.
Co se týká dalších úvah vztahujících se k zlepšení činnosti policejních orgánů,
bylo by více než vhodné zajistit policejním orgánům lepší ekonomické zázemí,
technické prostředky i personální kvality. Velký důraz by měl být kladen na vzdělávání
jednotlivých příslušníků policejních orgánů, jak z hlediska právního i z hlediska
technického či praktického. To vše zejména z toho důvodu, že v současné době je
trestná činnost více a více sofistikovanější a vyvíjí se nové prostředky a způsoby
páchání trestné činnosti a je nutné, aby policejní orgán byl schopný na tyto činnosti
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aktivně, efektivně a včasně reagovat. Bylo by vhodné se též zamyslet nad specializací
jednotlivých policejních orgánů. Nejlepším řešením by ovšem bylo, aby policisté
disponovali takovými kvalitami, aby trestné činnosti předcházeli způsobem, že by
páchání trestné činnosti ustupovalo a stávalo se pro pachatele méně a méně prospěšné.
Takové řešení se však zdá být jistým způsobem nereálné a je jisté, že takové řešení by
vyžadovalo mnoho času, dlouhodobé debaty a zejména politickou shodu. V současné
době je nutné klást důraz především na zrychlení a zefektivnění práce policejních
orgánů a na vzdělání jejich příslušníků.
Postupu policejních orgánů by také usnadnila či napomohla práci větší
součinnost osob a jiných orgánů. Ve společnosti panuje jistá lhostejnost ve vztahu
k trestné činnosti jiných osob či neochota nebo dokonce strach oznamovat trestnou
činnost. To vše může mít kořeny v jisté nedůvěře v policejní orgány, která je zde od
minulého režimu. Důvěře nepřispívají ani pochybnosti o nezávislosti policejních orgánů
ze strany některých veřejných činitelů. V současné době je ale dobré vidět trend růstu
důvěry v policii92. Pokud by nastaly další pokroky směřující ke zlepšení činnosti a práce
policejních orgánů, určitě by se tak vylepšil i pohled na ně ze strany dnešní společnosti.
Diplomová práce se ve svých kapitolách věnuje některým problémům praxe
policejních orgánů, zejména týkajících se domovních prohlídek, prohlídek jiných
prostor nebo provádění výslechů. Není správné z hlediska práva na obhajobu či
presumpce neviny, aby k odsouzení pachatele svědčily důkazy získané postupem
policejního orgánu, který by jinak nebyl povolen. Takový postup se jeví jako obcházení
dodržování zásad trestního řízení. Z toho důvodu by bylo vhodné uvažovat, zda je
vůbec na místě, aby zákon umožňoval institut nahrazení souhlasu k provedení úkonu
v rámci trestního řízení, když předchozí souhlas k provedení nebyl dán.
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12. Závěr
Cílem diplomové práce bylo popsat podle platné právní úpravy postup policejního
orgánu v přípravném řízení trestním. V rámci dvanácti kapitol se diplomová práce
zabývala úkony a postavením policejního orgánu v jednolitých fázích přípravného
řízení, tedy ve fázi prověřování a vyšetřování. Role policejního orgánu v přípravném
řízení, jakožto orgánu činného v trestním řízení, je zásadní. Je nadán značnou
odpovědností, neboť výsledky zjištěné při prověřování a vyšetřování mohou mít velký
význam pro další fáze trestního řízení. Jeho úkolem je vyhledat důkazy související
s podezřením, že byl spáchán trestný čin. K tomu je vybaven jak organizačně,
personálně tak i různými technickými nástroji. Jeho role je nezastupitelná. Je to právě
on, který sbírá důkazy, zajišťuje osoby a další skutečnosti nasvědčující tomu, že byl
spáchán trestný čin. Zároveň zde velkou roli hraje i funkce státního zástupce, který zde
má postavení dominus litis a vykonává tak dozor nad prací policejního orgánu.
Činnost a postupy policejního orgánu v přípravném řízení se v některých případech
může dostat do střetu s právy a svobodami osoby, proti které se řízení vede. Právní řád
tak poskytuje instituty ochrany před takovým zásahem ze strany policejního orgánu a
případně je zde soud, který v mnohých situacích judikoval svůj postoj a díky tomu, lze
vyvodit následky takového zásahu. Diplomová práce se zabývala taktéž praktickými
problémy, se kterými se již praxe setkala. Je jisté, že problémů týkající se činnosti
policejního orgánu podle TrŘ nebo jiného trestního zákona je mnoho. Diplomová práce
se ve svém textu zaměřila na praxi týkající se nejčastěji prováděných úkonů
v přípravném řízení.
Obecně ve společnosti existuje zájem na ochraně před trestnou činností. Tento
zájem zastupuje policejní orgán, který má za úkol zjistit okolnosti případné trestné
činnosti a informace o jejím pachateli. K tomu je policejní orgán vybaven relativně
širokými pravomocemi zejména podle TrŘ a dalších zákonů. Vedle toho však nelze
opomínat též práva a svobody každého z nás, které nám zaručuje LZPS. Tato práva a
svobody nás provází ve všech situacích života. Tedy i v případě podezření či obvinění
z trestní činnosti. Je tedy nutné klást velký důraz na dodržování těchto práv a svobod ze
strany policejního orgánu. Tím, že jsou dodržována pravidla přípravného řízení, dochází
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i k naplnění práva na spravedlivý proces a všech dalších zásad trestního řízení, které
jsou předpokladem demokratického právního státu. Není možné, aby tato pravidla byla
jak ze strany osoby, proti níž se trestní řízení vede, tak ze strany policejního orgánu
obcházena.
Je jisté, že praxe i právní úprava této oblasti není dokonalá a vyžaduje zlepšení. To
si však žádá značné úsilí jak politické tak odborné a jejich vzájemný soulad či
kompromis. Toto téma je však náročné k diskuzi a není ani na místě se domnívat, že
změna či zlepšení se dostaví během krátké doby. Výsledek případných nastavených
legislativních změn bude možné spatřit až za několik let.
Na základě výše uvedeného je diplomová práce shrnutím role policejního orgánu
v přípravném řízení trestním, popisem jeho postupu a pokusem o nastínění možných
budoucích řešení v této oblasti.
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Abstrakt
Diplomová práce se zabývá rolí policejního orgánu v přípravném řízení trestním.
Práce je členěna do dvanácti kapitol, které jsou dále členěny do podkapitol, které
konkrétněji popisují daný postup či institut. Z časového hlediska je diplomová práce
členěna podle fází přípravného řízená na fázi prověřování a fázi vyšetřování, ve kterých
je dále popsáno, jak policejní orgán postupuje. Cílem diplomové práce je zejména popis
postupu a úkonů policejního orgánu v jednotlivých fázích přípravného řízení a
vysvětlení jeho role. Obsahově je diplomová práce zaměřena na vztah osoby, proti které
se trestní řízení vede (tedy podezřelého nebo obviněného) a policejního orgánu.
Konkrétněji především na postup útvarů Policie ČR, ale okrajově zmiňuje též i ostatní
útvary v roli policejního orgánu. Z toho důvodu se čtenář nejčastěji v textu setká s
porovnáním úpravy TrŘ a zákona o PČR, případně upozorněním na jejich rozdíly. Ve
zpracovaném tématu je kladen důraz na právo obviněného na spravedlivý proces, právo
obviněného na obhajobu a zásadu presumpce neviny. Tato ústavně zaručená práva se
v přípravném řízení lehko mohou dostat do střetu s postupem policejního orgánu.
V úvodu diplomová práce poskytuje vysvětlení důležitých pojmů souvisejících se
zpracovaným tématem a může tak přispět k snazšímu porozumění složitého průběhu
přípravného řízení. Zároveň definované pojmy diplomová práce ve svém textu následně
používá a pracuje s nimi pro konkrétnější vysvětlení jednotlivých institutů. Dále jsou
v textu zpracovány konkrétní úkony policejního orgánu a v souvislosti s nimi i některé
problémy v praxi se vyskytující. Těžištěm diplomové práce je, jak již bylo uvedeno,
popis činnosti policejního orgánu ve vztahu k podezřelému, resp. obviněnému a
případně i upozornění na možná úskalí mezi činností policejního orgánu a právem
osoby, proti níž se trestní řízení vede. Na základě zjištěných skutečností se následně
diplomová práce zabývá úvahami de lege ferenda, které popisuje ve své závěrečné části.
V samotném závěru pak shrnuje zjištěné poznatky a celé zpracované téma uzavírá.
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Abstract
The diploma thesis deals with the role of the police authority in preliminary criminal
proceedings. The thesis is divided into twelve chapters which are further structured into
subchapters, describing in more detail the given procedure or institute. According to the
phases of preliminary proceedings, the diploma thesis is chronologically divided into
the examination phase and investigation phase, describing further the police authority
proceedings. The objective of the diploma thesis is particularly to describe the
procedure and actions of the police authority in individual phases of preliminary
proceedings and to explain its role. The content of the diploma thesis is focused on the
relation of the person against whom the criminal proceedings are being conducted (i.e.
the suspected or accused) and the police authority. More specifically, particularly on the
procedures of the Police of the Czech Republic bodies; marginally, it mentions other
bodies in the position of a police authority, as well. This is the reason the reader most
often encounters in the text a comparison of the criminal proceedings adjustments and
the Act on the Police of the Czech Republic, possibly with notice to their differences. In
the elaborated topic, emphasis is put on the right of the accused to a fair trial, right of
the defendant to defence, and the principle of the presumption of innocence. These
constitutionally guaranteed rights can easily come into conflict with the police authority
practice in preliminary proceedings.
In the introduction, the diploma thesis provides an explanation of important
concepts related to the elaborated topic and can thus contribute to an easier
understanding of the complex course of preliminary proceedings. Simultaneously, the
defined terms are used in the text of the diploma thesis and worked with for a more
specific explanation of individual institutes. Furthermore, specific acts of the police
authority are elaborated in the text and, in connection with them, certain problems
occurring in practice. The focus of the diploma thesis is, as has already been mentioned,
the description of the police authority activities in relation to the suspected or accused;
and possibly also notices of potential difficulties between the police authority activities
and the right of the person against whom the criminal proceedings are being conducted.
Based on the facts discovered, the diploma thesis further addresses the de lege ferenda
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considerations which are described in its final part. In the very end, it summarizes the
facts discovered and the whole topic is concluded.

65

Název práce v anglickém jazyce
The role of the police authority in pre-trial proceedings

Seznam klíčových slov
Trestní právo procesní
Policejní orgán
Přípravné řízení

Key Words List
Criminal procedure law
The police authority
Pre-trial proceedings

66

