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Úvod
Tématem p edkládané diplomové práce je činnost státního zástupce v p ípravném
ízení trestním.
Pot eba v novat se uvedenému tématu vyplývá na prvním míst z d ležité role
státního zástupce v trestním ízení. V trestním ízení státní zástupce vystupuje jak
v p ípravném ízení, tak i v ízení p ed soudem. Významným zp sobem se podílí na
výkonu trestní spravedlnosti. T žišt jeho činnosti leží v p ípravném ízení, kde má státní
zástupce dominantní postavení. Proto i diplomová práce se soust edí na činnost státního
zástupce v p edsoudním stadiu trestního ízení.
Zvolené téma pokládám za aktuální vzhledem k současnému stavu reformy
trestního práva. Zákonodárce provedl rekodifikaci trestního práva hmotného v roce 2009,
kdy byl p ijat zákon č. 40/200ř Sb., trestní zákoník (dálen též „TZ“). P ijetí hmotn právní
kodifikace však nebylo doprovázeno stejn výrazným legislativním počinem v oblasti
práva procesního. Tento stav je výstižn označován jako období po poloviční rekodifikaci
trestního práva.1
Základním

pramenem

trestního

práva

procesního

je

dodnes

zákon

č. 141/1961 Sb., soudní ád trestní (dále též „T “), ve zn ní více než jednoho sta
novelizací. Dílčí zm ny trestního ádu p inesly zakotvení n kterých moderních prvk a
institut trestního ízení. ůvšak ne vždy byl p i t chto zm nách brán ohled na základní
zásady trestního ízení a vzájemné vztahy mezi jednotlivými ustanoveními. Výsledkem
takového postupu jist nem že být promyšlená, koncepčn jednotná a vnit n soudržná
úprava trestního ízení.
P ed p ijetím potenciální nové procesní kodifikace bude muset zákonodárce ešit
adu koncepčních otázek, p ičemž ada z nich má úzký vztah k činnosti státního zástupce

1
JELÍNEK, J. Základní zásady trestního ízení – stálé trauma české trestní legislativy. JELÍNEK J. (ed.):
Základní zásady trestního ízení – v dčí ideje českého trestního procesu. Praha: Leges, 2016, ISBN ř7Ř80-7502-155-7, s. 10
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v p ípravném ízení, jako je nap íklad diferenciace forem p ípravného ízení, vztah
p ípravného ízení a hlavního líčení, uplatn ní principu legality či oportunity a další.
Cílem diplomové práce je provést podrobný rozbor činnosti státního zástupce
v p ípravném ízení dle současné právní úpravy a zárove se pokusit poukázat na n které
nedostatky a výkladové nejasnosti právní úpravy.
Práce se skládá ze šesti kapitol. První kapitola se zabývá ústavními základy
soustavy státního zastupitelství, dále otázkou nezávislosti státního zastupitelství,
p sobností státního zastupitelství a základy vztah mezi stupni soustavy. Druhá kapitola
je zam ena na p ípravné ízení – definování pojmu p ípravné ízení, jeho účel, funkce a
formy. Zmín n je též vztah p ípravného ízení a ízení p ed soudem a uplatn ní n kterých
základních zásad v p ípravném ízení. T etí kapitola se v nuje obecným poznatk m
k úloze státního zástupce v p ípravném ízení. T žišt práce je v kapitolách 4, 5 a 6, které
se v nují d ležitým aspekt m dozoru a jiným oprávn ním státního zástupce specifickým
pro postup p ed zahájením trestního stíhání, vyšet ování a zkrácené p ípravné ízení.
Práce vychází z právního stavu ke dni 28. 6. 2018.
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1. Státní zastupitelství
1.1. Ústavní úprava a za azení státního zastupitelství v systému d lby
moci
Soustava státního zastupitelství má sv j právní základ v norm nejvyšší právní
síly, to jest v ústavním zákon . Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky (dále
též „Ústava“) v nuje orgánu ve ejné žaloby dv ustanovení, konkrétn čl. Ř0 a čl. 109.
Článek 10ř Ústavy je svou povahou p echodné ustanovení, podle kterého do z ízení
státního zastupitelství vykonává jeho funkce prokuratura České republiky.
Vymezení státního zastupitelství nenacházíme v Ústav , nýbrž v zákon
č. 2Ř3/1řř3 Sb., o státním zastupitelství (dále též „StZast“), jehož § 1 charakterizuje
státní zastupitelství jako soustavu ú ad státu, určených k zastupování státu p i ochran
ve ejného zájmu ve v cech sv ených zákonem do p sobnosti státního zastupitelství.
Podle čl. 80 odst. 1 Ústavy státní zastupitelství zastupuje ve ejnou žalobu
v trestním ízení. Ve ejnou žalobou rozumíme ochranu ve ejného zájmu prost edky
trestního práva. 2 Ústava zárove p ipouští, aby státní zastupitelství vykonávalo další
úkoly pod podmínkou, že tak stanoví zákon. Na jinou než trestní p sobnost státního
zastupitelství se tedy vztahuje výhrada zákona. P sobnost státního zastupitelství v jiném
než trestním ízení takto upravuje p edevším zákon č. 2ř2/2013 Sb., o zvláštních ízeních
soudních, ale též n které další právní p edpisy.
V článku Ř0 odst. 2 Ústavy je zakotven imperativ pro zákonodárce, aby postavení
a p sobnost státního zastupitelství podrobn ji upravil zákonem.
Na první pohled je z ejmé, že ústavní úprava v novaná státnímu zastupitelství je
velmi stručná, až minimalistická. P esto čl. Ř0 Ústavy vyvolává celou adu teoretických
spor a polemických úvah. Nikoliv snad svým obsahem, ale za azením do hlavy t etí
Ústavy, která je v nována moci výkonné. Nauka ústavního práva nalézá smysl za azení

RYCHETSKÝ, Pavel. Ústava České republiky: Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky:
komentá . Vydání první. Praha: Wolters Kluwer, 2015. Komentá e (Wolters Kluwer ČR). ISBN ř7Ř-807478-809-3, s. 758
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státního zastupitelství do moci výkonné v jeho z etelném odd lení od moci soudní. 3
Tímto odd lením má být jednak zabezpečena obžalovací zásada (spočívající v rozd lení
procesních funkcí mezi r zné subjekty) jako jeden z pilí

trestního procesu a jednak

chrán na nezávislost soud .
Za azení státního zastupitelství do moci výkonné je však oprávn n kritizováno
jako nevyhovující z celé ady d vod – státní zastupitelství p edevším není správním
ú adem, nevykonává úkoly a funkce státu metodami a prost edky státní správy, ba práv
naopak vykonává činnost justiční povahy.4 Zvolené ešení vedlo ke vzniku provázanosti
orgánu ve ejné žaloby s exekutivou a tím i k neod vodn nému návratu k zastaralé
systémové doktrín devatenáctého století.5
Ústavní za azení orgánu ve ejné žaloby do moci výkonné je p itom pouze jednou
z možných variant jeho ústavní úpravy. Z komparace právní úpravy v jiných evropských
zemí vyplývá možnost za azení orgánu ve ejné žaloby do moci soudní nebo jeho úprava
jako orgánu sui generis, stojícího mimo klasickou triádu d lby moci na výkonnou,
zákonodárnou a soudní. V celé ad evropských zemí včetn Rakouska a N mecka
ústavní zakotvení ve ejné žaloby zcela absentuje.6
Ústavní za azení státního zastupitelství do moci výkonné je též problematické
s ohledem na čl. 40 odst. 1 ústavního zákona č. 2/1řř3 Sb., Listina základních práv a
svobod, ve zn ní ústavního zákona č. 162/1řřŘ Sb. (dále též „Listina“), podle kterého jen
soud rozhoduje o vin a trestu za trestné činy. Platná právní úprava, podle které v
p ípravném ízení o vin (a často též o trestu) obvin ného v podstat rozhoduje státní

RYCHETSKÝ, Pavel. Ústava České republiky: Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky:
komentá . Vydání první. Praha: Wolters Kluwer, 2015. Komentá e (Wolters Kluwer ČR). ISBN ř7Ř-807478-809-3, s. 757
4
KYSELů, Jan (ed.). Deset let Ústavy České republiky: východiska, stav, perspektivy: sborník
p ísp vk . Praha: Eurolex Bohemia, 2003. ISBN Ř0-864-3245-9, s. 343
5
FENYK, Jaroslav. Ve ejná žaloba. Praha: Institut Ministerstva spravedlnosti České republiky pro další
vzd lávání soudc a státních zástupc , 2001. P íručky ministerstva spravedlnosti ČR, Svazek 62, s. 24-25
6
KYSELů, Jan (ed.). Deset let Ústavy České republiky: východiska, stav, perspektivy: sborník
p ísp vk . Praha: Eurolex Bohemia, 2003. ISBN Ř0-864-3245-9, s. 327
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zástupce (jak bude podrobn rozvedeno v dalších částech práce) je s ohledem na ústavní
za azení státního zastupitelství v rozporu s článkem 40 odst. 1 Listiny. 7

1.2. Otázka nezávislosti státního zastupitelství
Na ústavní za azení státního zastupitelství velmi úzce navazuje otázka
nezávislosti státního zastupitelství. Nezávislostí se zpravidla rozumí rozhodovací
autonomie ve vztahu k jiným orgán m, státním a politickým institucím, politickým silám
i jednotlivc m.8
Sporný čl. 80 ani jiné ustanovení Ústavy explicitním zp sobem neupravují vztah
státního zastupitelství k ostatním orgán m ve ejné moci, a už v rámci moci výkonné
nebo soudní. Podle čl. 67 Ústavy je vláda vrcholným orgánem celé moci výkonné – na
základ

tohoto ustanovení a za azení státního zastupitelství do moci výkonné je

v literatu e považováno za ústavn konformní, že zákon sv uje vlád , pop . Ministerstvu
spravedlnosti klíčové pravomoci p i ízení státního zastupitelství a konkrétní úprava
vzájemných vztah je p edm tem relativn volné úvahy zákonodárce.9
D vodová zpráva k Ústav výslovn konstatuje, že Ústava ne eší, zda má být
státní zastupitelství nezávislé nebo pod ízené ministerstvu spravedlnosti. 10 Podle § ř
StZast vláda jmenuje nejvyššího státního zástupce na návrh ministra spravedlnosti. Na
základ návrhu ministra spravedlnosti jej vláda také odvolává, p ičemž platná právní
úprava zde vládu p i jejím rozhodování nikterak neomezuje. Podle § 10 StZast je
součinnost ministra spravedlnosti nezbytná i p i jmenování všech ostatních státních
zástupc .

JÍLOVEC, M., KOZÁK, V. Legalita a oportunita ve sv tle p ipravované rekodifikace trestního procesu.
JELÍNEK J. (ed.): Základní zásady trestního ízení – v dčí ideje českého trestního procesu. Praha: Leges,
2016, ISBN 978-80-7502-155-7, str. 63
8
Ž ÁRSKÝ Z.,: Závislý a nestranný státní zástupce? Právní praxe, 1řř4, č. 4, s. 195
9
ŠIMÍČEK, Vojt ch, Jan FILIP, Pavel MOLEK, Lenka BůHÝ OVÁ, Milan PODHRÁZKÝ, Radovan
SUCHÁNEK a Ladislav VYHNÁNEK. Ústava České republiky - Komentá . Praha: Linde Praha, 2010.
ISBN 978-80-7201-814-7, s. 945
10
SLÁDEČEK, Vladimír. Ústava České republiky: komentá . Praha: C.H. Beck, 2007. Beckova edice
komentované zákony. ISBN ř7Ř-80-7179-869-9, s. 613
7
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Otázku nezávislosti státního zastupitelství posuzovalo taktéž plénum Ústavního
soudu. V nálezu Pl. ÚS 17/10 ze dne 28. 6. 201111 ohledn posuzování ústavnosti snížení
platu státním zástupc m se v tšina ústavního soudu v podstat

ztotožnila s výše

popsaným stanoviskem obhajujícím pod ízenost státního zastupitelství vlád , resp.
ministerstvu spravedlnosti.
Pozornosti by však nem lo ujít n kolik odlišných stanovisek, která byla
k uvedenému nálezu podána, v nichž ada soudc Ústavního soudu vyslovila p esv dčení
o nutnosti nahlížet na ústavní zakotvení státního zastupitelství prizmatem čl. 1 Ústavy,
tedy s ohledem na fungování demokratického právního státu v jeho materiálním pojetí.
Nezávislost státního zastupitelství je s ohledem na čl. 1 Ústavy dovozována jako jeden
z nezbytných p edpoklad

fungování právního státu a

ádného výkonu trestní

spravedlnosti.
Vyjád ené výhrady považuji za pln opodstatn né. Činnost vlády jako vrcholného
orgánu moci výkonné má zcela nepochybn výrazn politický charakter. Z tohoto d vodu
je formulace vztahu pod ízenosti státního zastupitelství v či vlád značn problematická.
Nezávislost státního zastupitelství p edevším na moci výkonné lze označit za jeden ze
základních p edpoklad

ádného pln ní úkol , které státnímu zastupitelství ukládá zákon

o státním zastupitelství, trestní ád a další právní p edpisy.

1.3. P sobnost státního zastupitelství
Ustanovení § 4 StZast podává p ehled p sobnosti státního zastupitelství jako
orgánu ve ejné moci.12 Zde však nacházíme pouze velmi obecnou úpravu – podrobnosti
jsou stanoveny v celé ad dalších právních p edpis .
Na prvním míst je uvedena p sobnost státního zastupitelství v trestním ízení.
Státní zastupitelství je orgánem ve ejné žaloby v trestním ízení a plní další úkoly

Nález Ústavního soudu ze dne 2Ř. 6. 2011. Sp. zn. Pl.ÚS 17/10. In: Sb.n.u. US N 123/61,
SbNU,767.Dostupnéz: http://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=Pl-17-10.
12
KOUDELKů, Zden k. Zákon a státním zastupitelství s komentá em a judikaturou. Praha: Leges, 2010.
Komentátor. ISBN ř7Ř-80-87212-25-7, s. 16
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vyplývající z trestního ádu. P sobnost v trestním ízení lze bezesporu označit za raison
d’etre státního zastupitelství – sv ením dalších úkol využívá zákonodárce již existující
specifické soustavy orgán stát tam, kde je t eba chránit ve ejný zájem.13
K pln ní svých úkol

v trestním ízení státní zástupce musí mít možnost

vykonávat vliv na trestní ízení, a proto je trestním ádem vybaven určitými procesními
právy a současn mu jsou uloženy n které povinnosti. Státní zástupce je tak subjektem
trestního ízení.14
Stejn jako všechny státní orgány činné v trestním ízení i státní zástupce je
v celém trestním ízení vázán zásadou oficiality podle § 2 odst. 4 T . V celém trestním
ízení je povinen postupovat z ú ední povinnosti, provád t veškeré úkony, ke kterým je
oprávn n a povinen, z vlastní iniciativy, bez vyčkávání a podn t k jejich provedení a
s plným šet ením garantovaných práv a svobod osob, aby trestní ízení prob hlo co
nejrychleji.15
Rozbor postavení a úkol státního zástupce v p ípravném ízení je obsahem
následujících kapitol. Tím se však činnost státního zástupce v trestním ízení ani zdaleka
nevyčerpává. Podle § 1Ř0 odst. 1 T se trestní stíhání p ed soudem koná pouze na základ
obžaloby nebo návrhu na potrestání, které podává státní zástupce a p ed soudem je také
zastupuje. Hlavní líčení se koná za stálé p ítomnosti státního zástupce (§ 202 odst. 1 T ).
Trestní ád nestanovuje žádné podmínky, za kterých by bylo možné hlavní líčení provést
bez p ítomnosti státního zástupce, na rozdíl od obžalovaného. Trestní ád státnímu
zástupci ukládá povinnost aktivn vystupovat p ed soudem v rámci dokazování, nebo
ízení p ed soudem je jádrem celého trestního procesu.16

KOUDELKů, Zden k. Zákon a státním zastupitelství s komentá em a judikaturou. Praha: Leges, 2010.
Komentátor. ISBN ř7Ř-80-87212-25-7, s. 10
14
ŠÁMůL, Pavel, Jan MUSIL a Josef KUCHTů. Trestní právo procesní. 4., p eprac. vyd. V Praze: C.H.
Beck, 2013. Academia iuris (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-496-4, s.165
15
ŠÁMůL, Pavel, Jan MUSIL a Josef KUCHTů. Trestní právo procesní. 4., p eprac. vyd. V Praze: C.H.
Beck, 2013. Academia iuris (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-496-4, s.165
16
JELÍNEK, J. a kolektiv: Trestní právo procesní. 5. vydání. Praha: Leges, 201Ř. ISBN ř7Ř-80-7502278-3, s. 223
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Státní zástupce má velmi široké právo podat odvolání proti nepravomocnému
rozsudku soudu prvního stupn (§ 246 a 247 T ). Státní zástupce m že ádným opravným
prost edkem napadnout kterýkoliv výrok pro jeho nesprávnost a opravný prost edek je
oprávn n podat jak ve prosp ch, tak v neprosp ch obžalovaného.

adu oprávn ní

týkajících se mimo ádných opravných prost edk sv uje trestní ád Nejvyššímu státnímu
zástupci.
Další oblastí sv enou soustav státního zastupitelství je výkon dozoru nad
dodržováním právních p edpis v místech, kde se vykonává vazba, trest odn tí svobody,
ochranné léčení, zabezpečovací detence, ochranná nebo ústavní výchova, a v jiných
místech, kde je v souladu se zákonem omezována osobní svoboda jednotlivce. P íslušné
zvláštní zákony (nap íklad zákon č. 16ř/1řřř Sb., o výkonu trestu odn tí svobody, zákon
č. 121/200Ř Sb., o výkonu zabezpečovací detence a další) upravují podrobn oprávn ní,
jejichž prost ednictvím státní zastupitelství vykonává dozor nad dodržováním právních
p edpis v uvedených místech.
Podle § 4 odst. 1 písm. c) StZast p sobí státní zastupitelství v jiném než trestním
ízení. Zde je položen základ pro podrobn jší úpravu p sobnosti státního zastupitelství
v netrestním ízení, která je obsažena v celé ad zákon . P edevším se jedná o zákon č.
292/2013 Sb., o zvláštních ízeních soudních upravující civilní ízení nesporné, zákon č.
150/2002 Sb., soudní ád správní a další právní p edpisy.
Státní zastupitelství se v souladu se svou zákonem stanovenou p sobností podílí
na prevenci kriminality a poskytování pomoci ob tem trestných čin .

1.4. Soustava státního zastupitelství a základy vztah mezi jednotlivými
stupni
Soustava státního zastupitelství podle platné právní úpravy d sledn kopíruje
soustavu obecných soud . Podle ustanovení § 6 odst. 1 StZast ji tvo í Nejvyšší státní
zastupitelství, vrchní státní zastupitelství, krajská státní zastupitelství a okresní státní
zastupitelství. Na úrovni krajského státního zastupitelství p sobí v Praze M stské státní
zastupitelství. P sobnost okresních státních zastupitelství vykonávají v Praze obvodní
státní zastupitelství a v Brn M stské státní zastupitelství. (§ 6 odst. 2 StZast).
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Sídla jednotlivých státních zastupitelství a jejich územní obvody jsou shodné se
soudními. Státní zastupitelství je zpravidla p íslušné vystupovat p ed soudem, u n hož
p sobí, pokud zvláštní právní p edpis nestanoví jinak. (§ 7 odst. 2 StZast).
V čele jednotlivých státních zastupitelství stojí vedoucí státní zástupci. Podle
§ 11a odst. 1 StZast je vedoucí státní zástupce v rozsahu stanoveném zákonem nad ízen
státním zástupc m, kte í p sobí u stejného státního zastupitelství. V rámci jednotlivých
ú ad se tedy uplat uje monokratický princip.17
Charakteristickým rysem státního zastupitelství oproti soustav obecných soud
je určitá vyšší míra centralizace a hierarchie ve vztahu mezi nejblíže vyšším a nižším
státním zastupitelstvím, jejímž klíčovým atributem je institut dohledu.18
Dohled je v ustanovení § 12c StZast definován jako výkon oprávn ní stanovených
tímto zákonem k zajišt ní ídících a kontrolních vztah mezi r znými stupni státních
zastupitelství a uvnit jednotlivých státních zastupitelství p i výkonu p sobnosti státního
zastupitelství. Z uvedené definice implicitn vyplývají dv formy dohledu – mezi dv ma
nejbližšími stupni státního zastupitelství a uvnit jednoho stupn . Zpravidla jsou
označovány jako dohled vn jší a dohled vnit ní.19
P i výkonu vn jšího dohledu je vyšší státní zastupitelství oprávn no podle § 12d
odst. 1 StZast dávat nižším státním zastupitelstvím v jeho obvodu písemné pokyny
týkající se vy izování v cí v jejich p íslušnosti. T mito pokyny je nižší státní
zastupitelství vázáno. Spln ní písemného pokynu lze odep ít pouze pro jeho rozpor se
zákonem. Vyšší státní zastupitelství je v takovém p ípad oprávn no v c odejmout a
vy ídit ji samo.
Rozsah vn jšího dohledu, ačkoliv se jedná o zásadní náležitost celého institutu
dohledu, v zákon není stanoven a vymezuje jej pouze p edpis nižší právní síly, vyhláška

FENYK, Jaroslav. Vademecum státního zástupce. Praha: ůSPI, 2003. ISBN Ř0-863-9580-4, s. 33
ŠÁMůL, Pavel. P ípravné ízení trestní. 2. vyd. Praha: C.H. Beck, 2003. Beckovy p íručky pro právní
praxi. ISBN 80-717-9741-3, s. 562
19
KOUDELKů, Zden k. Zákon a státním zastupitelství s komentá em a judikaturou. Praha: Leges, 2010.
Komentátor. ISBN ř7Ř-80-87212-25-7, s. 87-88
17

18

9

ministerstva spravedlnosti č. 23/1řř4 Sb., o jednacím ádu státního zastupitelství, z ízení
poboček n kterých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech provád ných
právními čekateli, ve zn ní pozd jších p edpis (dále též „J StZast).
Vnit ní dohled vykonává podle § 12e odst. 1 StZast vedoucí státní zástupce nad
postupem státních zástupc v rámci p íslušného stupn soustavy státního zastupitelství.
Vedoucí státní zástupce v rámci vnit ního dohledu m že ud lovat jednotlivým státním
zástupc m závazné pokyny. Výrazná odlišnost od pokyn v rámci vn jšího dohledu
spočívá v možnosti ud lení ústního pokynu, čímž se sleduje vyšší úrove operativnosti
ízení.20
Jako nedostatek právní úpravy je označována absence ešení vzájemného vztahu
mezi vnit ním a vn jším dohledem.21
Specifické postavení v rámci soustavy má nejvyšší státní zástupce, jemuž zákon
sv uje celou adu oprávn ní nejen v či nejblíže nižším státním zastupitelstvím, ale v či
všem stup

m soustavy.

Podle §12 odst. 1 StZast m že nejvyšší státní zástupce vydávat pokyny obecné
povahy ke sjednocení a usm rn ní postupu státních zástupc p i výkonu p sobnosti
státního zastupitelství. Tyto interní normativní p edpisy se týkají zpravidla procesních
otázek a jen v menší mí e se v nují hmotn právním otázkám.22 Postup státního zástupce
v trestním ízení upravuje pokyn obecné povahy č. Ř/200ř, o trestním ízení (dále jen
„POP č. Ř/200ř)
Nejvyšší státní zástupce je dále oprávn n vydávat stanoviska ke sjednocení
výkladu zákon a jiných právních p edpis na základ ustanovení § 12 odst. 2 StZast. Ze

KOUDELKů, Zden k. Zákon a státním zastupitelství s komentá em a judikaturou. Praha: Leges, 2010.
Komentátor. ISBN ř7Ř-80-87212-25-7, s. 104
21
KOUDELKů, Zden k. Zákon a státním zastupitelství s komentá em a judikaturou. Praha: Leges, 2010.
Komentátor. ISBN ř7Ř-80-87212-25-7, s. 102
22
ŠÁMůL, Pavel. P ípravné ízení trestní. 2. vyd. Praha: C.H. Beck, 2003. Beckovy p íručky pro právní
praxi. ISBN 80-717-9741-3, s. 572
20
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zákona nevyplývá jejich formální závaznost, p esto by podle nauky m li státní zástupci
výkladová stanoviska respektovat, p ípadn

ádn od vodnit sv j odlišný postup.23

ŠÁMůL, Pavel. P ípravné ízení trestní. 2. vyd. Praha: C.H. Beck, 2003. Beckovy p íručky pro právní
praxi. ISBN 80-717-9741-3, s. 573

23
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2. P ípravné ízení
2.1. Fáze trestního ízení
Trestní ízení je v ustanovení § 12 odst. 10 T vymezeno jako ízení podle tohoto
zákona a podle zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve v cech trestních. Jedná se
tedy o nejširší pojem, označující veškerý procesní postup upravený v trestním ádu. 24
Pro trestní ízení jako nejširší pojem je charakteristická určitá vnit ní diferenciace.
Trestní ízení se skládá z určitých dílčích časových úsek . Prvotní člen ní vyplývající ze
systematiky trestního ádu je rozd lení na p ípravné ízení, upravené v části druhé T , a
ízení p ed soudem podle části t etí T . Ob tyto části trestního ízení se op t vnit n
člení. P ípravné ízení se skládá z postupu p ed zahájením trestního stíhání a vyšet ování.
V učebnici trestního práva25 lze najít i mírn odlišné člen ní trestního ízení, a to
na p ípravné ízení, p edb žné projednání obžaloby, hlavní líčení, opravné ízení a
vykonávací ízení. V tomto učlen ní není tedy položen d raz na rozd lení trestního ízení
na fázi p edsoudní a fázi ízení p ed soudem. Domnívám se, že systematika trestního ádu
a také výrazné odlišnosti v charakteru sv dčí pro uznání rozd lení na p ípravné ízení a
ízení p ed soudem jako prvotního člen ní trestního procesu.
Skutečnost, že právní úprava za azuje do trestního ízení i p edsoudní fázi, je
projevem p íslušnosti české právní úpravy k reformovanému typu kontinentálního
trestního procesu.26
V jednotlivých p ípadech se m že pr b h trestního ízení odlišovat. V trestním
ízení nemusí být vždy zastoupeny úpln všechny výše popsaná stadia. S ohledem na tuto
skutečnost m žeme určité fáze trestního ízení označit za obligatorní, jiná pouze za

ŠÁMůL, Pavel. P ípravné ízení trestní. 2. vyd. Praha: C.H. Beck, 2003. Beckovy p íručky pro právní
praxi. ISBN 80-717-9741-3, s. 9
25
FENYK, Jaroslav, Tomáš G IVNů a Dagmar CÍSů OVÁ. Trestní právo procesní. 6., aktualiz. vyd.
Praha: Wolters Kluwer, 2015. ISBN 978-80-7478-750-8., s. 472
26
JELÍNEK, J. a kolektiv: Trestní právo procesní. 5. vydání. Praha: Leges, 201Ř. ISBN ř7Ř-80-7502278-3, s. 483
24
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fakultativní. V tomto smyslu je p ípravné ízení fází nutnou, tedy obligatorní. ůlespo
n která jeho část je nezbytn obsažena v každém trestním ízení.
S označení stadií trestního ízení jako obligatorních, či fakultativních se lze setkat
ješt v jiném významu, totiž zda časov následné stadium m že být realizováno nebo
alespo započato, aniž by prob hlo stadium p edcházející. 27 V tomto smyslu lze jako
obligatorní označit p ípravné ízení, hlavní líčení a vykonácí ízení.

2.2. Pojem, účel, funkce a formy p ípravného ízení
Trestní ád obsahuje legální definici p ípravného ízení v § 12 odst. 10.
P ípravným ízením se rozumí úsek ízení podle tohoto zákona od sepsání záznamu o
zahájení úkon trestního ízení nebo provedení neodkladných a neopakovatelných úkon ,
které mu bezprost edn p edcházejí, a nebyly-li tyto úkony provedeny, od zahájení
trestního stíhání do podání obžaloby, návrhu na schválení dohody o vin a trestu,
postoupení v ci jinému orgánu, zastavení trestního stíhání, nebo do rozhodnutí či vzniku
jiné skutečnosti, jež mají účinky zastavení trestního stíhání p ed podáním obžaloby,
anebo do jiného rozhodnutí ukončujícího p ípravné ízení.
Platná právní úprava se účelem a funkcemi p ípravného ízení nezabývá, jejich
vymezení je tedy v rukou nauky trestního práva. P ípravné ízení jako dílčí část trestního
ízení pochopiteln musí na prvním míst sledovat shodný účel jako celek, jehož je
součástí. Podle ustanovení § 1 odst. 1 T

je účelem trestního ízení náležité zjišt ní

trestných čin a spravedlivé potrestání pachatel podle zákona.
Krom toho však p ípravné ízení plní vlastní specifické funkce, které jej jednak
odlišují od jiných stádií tretního ízení, ale p edevším podávají jeho charakteristiku a
vysv tlují jeho podstatu.28

ŠÁMůL, Pavel, Jan MUSIL a Josef KUCHTů. Trestní právo procesní. 4., p eprac. vyd. V Praze: C.H.
Beck, 2013. Academia iuris (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-496-4., s. 452
28
JELÍNEK, J. a kolektiv: Trestní právo procesní. 5. vydání. Praha: Leges, 201Ř. ISBN ř7Ř-80-7502278-3, s. 489

27
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Podle Musila jsou p ípravnému ízení trestnímu vlastní následující čty i funkce.29
Na prvním míst je uvedena funkce vyhledávací, jejíž podstatou je hledání skrytých údaj
o spáchaných trestných činech. Již z povahy trestné činnosti vyplývají obtíže, s jakými je
spojeno zjiš ování informací o trestných činech. Stopy mohou být zničeny pachatelem,
p ípadn mohou též samy p irozen zanikat v d sledku plynutí času mezi spácháním
trestného činu a okamžikem, kdy trestný čin vyjde najevo. Vzhledem k
existenci ve ejného zájmu na tom, aby trestné činy byly odhaleny a jejich pachatelé
spravedliv potrestáni, vytvá í stát krom soustavy soud další specializované orgány,
organizačn , technicky a personáln vybavené k vyhledávání d kaz pro ízení p ed
soudem. T mito orgány jsou policie a státní zastupitelství.
Dále p ípravné ízení plní tzv. fixační funkci, spočívající v procesním podchycení
d kaz , kterým hrozí zkáza nebo poškození. Bez fixace v p ípravném ízení by došlo
k nevratné ztrát d kazní informace, z r zných d vod by nemohlo dojít k provedení
d kazu p ed soudem (nap . zran ný sv dek zem e apod.). Prost edkem k uchování
d kaz a dále zajišt ní fyzické p ítomnosti osob jsou p edevším tzv. neodkladné a
neopakovatelné úkony (podle § 160 odst. 4 T ) a zajiš ovací úkony (§ 67 až § ŘŘa T ).
Typicky se tyto prost edky používají práv v p ípravném ízení.
Smyslem verifikační funkce je ochrana osob, u nichž není podez ení ze spáchání
trestného činu od vodn no na dostatečné úrovni. Ve ejné hlavní líčení m že mít pro
obžalovaného difamující účinky, poškozuje jeho pov st v zam stnání apod., proto je t eba
p edejít ned vodnému postavení osoby p ed soud. Současn se tak brání potenciálnímu
zahlcení systému trestního soudnictví projednáváním nedostatečn d kazn podložených
trestních v cí.30
Vývojov nejmladší je odklonná funkce p ípravného ízení. Odklonná funkce je
projevem snahy nahradit v p ípadech mén závažných trestných čin tradiční hlavní
líčení p ed soudem vy ízením v ci jednodušší a rychlejší formou. Sleduje se tím

MUSIL, Jan. P ípravné trestní ízení – n které koncepční otázky. ůcta Universitatis Carolinae. 2002,
č. 4. ůktuální otázky trestního práva. V Praze: Karolinum, 2002. ISBN Ř0 2460řř75, s. 9-12
30
JELÍNEK, J. a kolektiv: Trestní právo procesní. 5. vydání. Praha: Leges, 2018. ISBN 978-80-7502278-3, s. 490
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p edevším urychlení ízení, ale též n které další cíle, jako je snazší urovnání konfliktu
mezi pachatelem a ob tí trestného činu a rychlejší začlen ní pachatele zp t do společnosti.
Částečn odlišný výklad o funkcích p ípravného ízení p edkládá Jelínek. 31
P edevším považuje za základní smysl p ípravného ízení opat ení podkladu pro
rozhodnutí, zda má dojít k podání obžaloby a následn se má v cí zabývat soud, nebo zda
má být od trestního stíhání upušt no. Tato funkce je označována jako rozhodovací.
Zmín na je také role p ípravného ízení jako rychlé reakce na spáchaný trestný čin.
Včasná reakce má bránit ztrát d kazu, úniku pachatele od trestní odpov dnosti a zamezit
pokračování v trestné činnosti. Odklonnou funkci p ípravného ízení Jelínek nezmi uje.
Ohledn ostatních funkcí (zajiš ovací/fixační, verifikační) není mezi autory sporu.
Do trestního ádu byla zákonem č. 265/2001 Sb. zavedena určitá diferenciace do
té doby jednotného p ípravného ízení. Učebnice trestního práva označuje t i formy
p ípravného ízení takto32:
a) standardní p ípravné ízení,
b) rozší ené p ípravné ízení,
c) zkrácené p ípravné ízení.
Trestní ád zná pouze pojem zkrácené p ípravné ízení, zbylé dva termíny užívá
nauka a aplikační praxe.
Používané pojmy však nejsou zcela p iléhavé. Zkrácené p ípravné ízení je ve
skutečnosti zvláštní postup p ed zahájením trestního stíhání, který se v tomto p ípad
vede proti konkrétní osob , podez elému. Teoreticky m že zkrácenému p ípravnému
ízení p edcházet i jistá kratší fáze prov ování. Ve zkráceném p ípravném ízení není
zastoupena fáze vyšet ování, nebo trestní stíhání se v tomto p ípad

zahajuje až

doručením návrhu státního zástupce na potrestání soudu podle § 314b odst. 1 T .33

JELÍNEK, J. a kolektiv: Trestní právo procesní. 5. vydání. Praha: Leges, 201Ř. ISBN ř7Ř-80-7502278-3, s. 489
32
JELÍNEK, J. a kolektiv: Trestní právo procesní. 5. vydání. Praha: Leges, 201Ř. ISBN 978-80-7502-2783, s. 495
33
ŠÁMůL, Pavel. P ípravné ízení trestní. 2. vyd. Praha: C.H. Beck, 2003. Beckovy p íručky pro právní
praxi. ISBN 80-717-9741-3, s. 758
31
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Místo rozší eného p ípravného

ízení se jeví výstižn jší pojem rozší ené

vyšet ování, nebo rozší enému vyšet ování p edchází postup p ed zahájením trestního
stíhání, jehož úprava je zcela shodná s úpravou postupu, který p edchází vyšet ování
standardnímu.34
Bez ohledu na preferované pojmenování, pro státního zástupce má diferenciace
p ípravného ízení významné d sledky. Jak bude podrobn rozebráno v následujících
kapitolách, ve dvou zvláštních formách p ípravného ízení vykonává státní zástupce
dozor, tento se však vyznačuje n kterými odchylkami od obecné úpravy standardního
ízení.

2.3. Vztah p ípravného ízení a ízení p ed soudem
Klíčovou otázkou, kterou p ináší existence p ípravného

ízení, je vztah

p edsoudního stadia a ízení p ed soudem. Učebnice trestního práva procesního uvádí dv
základní teoretické koncepce, určité krajní modely35:
a) Silný typ p ípravného ízení, kdy výsledky p ípravného ízení siln ovliv ují
rozhodnutí soudu v hlavním líčení. V rámci p ípravného ízení je provád no
široké dokazování, jehož rozsah je shodný s rozsahem dokazování v hlavním
líčení. Trestní v c má být již v p ípravném ízení objasn na ze všech hledisek,
která soud pot ebuje pro rozhodnutí.
b) Slabý typ p ípravného ízení, ve kterém je rozsah dokazování omezen pouze
na skutečnosti pot ebné pro rozhodnutí státního zástupce o podání obžaloby.
T žišt dokazování je v takovém p ípad p eneseno do ízení p ed soudem,
kde se v nejširší mí e uplat ují základní zásady moderního trestního ízení.
Nauka trestního práva se výhradn p iklání ke kombinaci slabšího p ípravného
ízení a silného hlavního líčení. Pokud má být soud tím, kdo rozhoduje o vin a trestu,

ŠÁMůL, Pavel. P ípravné ízení trestní. 2. vyd. Praha: C.H. Beck, 2003. Beckovy p íručky pro právní
praxi. ISBN 80-717-9741-3, s. 758
35
JELÍNEK, J. a kolektiv: Trestní právo procesní. 5. vydání. Praha: Leges, 201Ř. ISBN ř7Ř-80-7502278-3, s. 494
34
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jak to vyžaduje čl. 40 odst. 1 Listiny, musí rozhodnutí soudu p edevším vycházet
z dokazování provedeného p ed soudem v hlavním líčení, nikoliv z d kazního materiálu
shromážd ného v p ípravném ízení. V p ípad širšího dokazování v p ípravném ízení
sice soud získává lepší p ehled o projednávané v ci a m že tudíž účeln ji a spolehliv ji
postupovat v hlavním líčení, na druhou stranu se tím však zvyšuje ovlivn ní soudu
spisovým materiálem z p ípravného ízení.36
Bylo by však nesprávné na základ vztahu p ípravného ízení a ízení p ed
soudem podce ovat význam p ípravného ízení. P estože t žišt dokazování se nachází
v hlavním líčení, na provedení p ípravného siln závisí, zda budou spln ny úkoly celého
trestního ízení.37
Z p ípravného ízení jednak vyplývá p edm t ízení (nebo soud m že podle
ustanovení § 220 odst. 1 T

rozhodovat pouze o skutku, který je uveden v žalobním

návrhu), jednak na p ípravném ízení závisí úsp šnost dokazování p ed soudem, když
soud je v určité mí e odkázán na d kazní zdroje p edložené státním zástupcem
v obžalob . 38 Pokud dojde v rámci p ípravného ízení k pochybení v postupu orgán
činných v trestním ízení, m že být náprava t chto vad v pozd jších fázích trestního
ízení bu

velmi obtížná či zcela nep ípustná. V krajním p ípad by n které procesní

vady mohly vést až ke zma ení celého trestního ízení.
P ípravné ízení je tedy významnou fází celého trestního ízení, jeho význam
nelze zpochyb ovat, zejména zákonodárce by m l p ípravnému ízení v novat náležitou
pozornost v rámci rekodifikace trestního ízení, aby budoucí právní úprava v nejširší
možné mí e vedla k napl ování funkcí p ípravného ízení za současného respektování
vzájemného vztahu p ípravného ízení a hlavního líčení.

ŠÁMůL, Pavel. Ke vztahu p ípravného ízení a hlavního líčení po novele trestního ádu. Právní
rozhledy 10/2001, s. 463
37
FRYŠTÁK M. P ípravné ízení – bilance a perspektivy. ZÁHORů, J. (ed.) Prípravné konanie –
možnosti a perspektívy. Praha: Leges, 2016, ISBN ř7Ř-80-7502-153-3, s. 114
38
ŠÁMůL, Pavel, Jan MUSIL a Josef KUCHTů. Trestní právo procesní. 4., p eprac. vyd. V Praze: C.H.
Beck, 2013. Academia iuris (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-496-4, s. 471
36
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2.4. Charakter p ípravného ízení
Základní zásady trestního ízení uvedené v § 2 T se vztahují k trestnímu ízení
jako k celku. Tím však není vyloučeno, aby se v r zných stadiích trestního procesu
základní zásady uplat ovaly v r zné mí e, p ípadn aby aplikace určité zásady v n které
fázi trestního ízení byla v podstat vyloučena. Na základ zjišt ní, jaké zásady se
v p ípravném ízení uplat ují a v jaké mí e, lze dosp t k výstižné charakteristice
p ípravného ízení.
V p ípravném ízení se pln

uplat uje zásada ádného zákonného procesu

vyjád ená v § 2 odst. 1 T tak, že nikdo nem že být stíhán jinak než ze zákonných d vod
a zp sobem, který stanoví tento zákon. Jedná se o zásadu ústavn právní úrovn (čl. Ř
odst. 2 Listiny), svým významem zaujímá mezi ostatními zásadami čelní místo. Zajišt ní
plného prosazení této zásady již v p ípravném ízení je tedy naprostou nezbytností.
Prost edkem k tomu jsou jednak pravidla týkající provád ní a opat ování d kaz a jejich
použitelnosti v ízení p ed soudem, ale zejména dozor státního zástupce nad
zachováváním zákonnosti v p ípravném ízení (§ 174 odst. 1 T ).
Velmi úzký vztah k p ípravnému ízení mají i n které další zásady trestního ízení,
zejména zásada oficiality, zásada rychlosti

ízení, zásada p im enosti, zásada

vyhledávací, zásada zajišt ní práva na obhajobu a další. Z d vodu omezeného rozsahu
práce není možné tuto oblast vyložit v její plné ší i.
Pro zjišt ní odlišností od jiných stadií trestního ízení je však t eba se více zam it
na základní zásady, které se v p ípravném ízení neuplat ují.
V p ípravném ízení se p edevším neuplat uje zásada obžalovací, která vyžaduje,
aby základní procesní funkce (obžaloba, obhajoba, rozhodnutí o v ci samé) byly
rozd leny mezi r zné procesní subjekty.39 P ípravné ízení tedy není vybudováno jako
ízení sporné, kontradiktorní, jehož podstatou by bylo soupe ení stran, jejichž spor

FENYK, Jaroslav, Tomáš G IVNů a Dagmar CÍSů OVÁ. Trestní právo procesní. 6., aktualiz. vyd.
Praha: Wolters Kluwer, 2015. ISBN 978-80-7478-750-8, s. 98
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p ísluší rozhodnout nezávislému t etímu subjektu. 40 Naopak je pro p ípravné ízení
typický dvoustranný vztah mezi orgánem konajícím trestní ízení a osobou, proti které se
trestní ízení vede. Tato skutečnost má pro charakter a pr b h p ípravného ízení zcela
zásadní význam. Pouze výjimečn v p ípravném ízení rozhoduje soud, p ičemž p ed ním
vystupují státní zástupce a obvin ný jako strany sporu.
Dále se v trestním ízení podle platné právní úpravy neuplatní zásada ve ejnosti.
P ípravné ízení je obecn neve ejné ze dvou d vod .41 Jednak by ve ejnost p ípravného
ízení mohla v mnohých p ípadech vést ke zma ení účelu trestního ízení, nebo by
znamenala šanci pro pachatele i jiné osoby zma it n které úkony p ípravného ízení, nap .
domovní prohlíku, p ípadn též znehodnotit nebo utajit n které d kazy d ív než budou
procesn zafixovány. Současn je neve ejnost p ípravného ízení v zájmu osoby, proti
které se trestní ízení vede, nebo brání tuto osobu p ed difamačními následky trestního
ízení v dob , kdy podez ení proti této osob

ješt

není dostatečn

od vodn no.

Z principu tajnosti p ípravného ízení jsou p ipušt ny určité výjimky (ve prosp ch
obhájce, jež má procesní nárok být p ítomen p i vybraných vyšet ovacích úkonech,
advokáta osoby podávající vysv tlení, zmocn nce poškozeného a zúčastn né osoby a
d v rníka ob ti).42
Zvlášt v p ípravném ízení by m la dojít napln ní zásada legality, která je
d sledkem zásady oficiality v otázce zahájení trestního ízení.43 Vzhledem k teoretickým
spor m, které v nauce tato zásada vyvolává, a k významu této pro postavení státního
zástupce v p ípravném ízení, se jeví vhodné jí v novat náležitou pozornost.

JELÍNEK, J. a kolektiv: Trestní právo procesní. 5. vydání. Praha: Leges, 201Ř. ISBN ř7Ř-80-7502278-3, s. 492
41
ŠÁMůL, Pavel, Jan MUSIL a Josef KUCHTů. Trestní právo procesní. 4., p eprac. vyd. V Praze: C.H.
Beck, 2013. Academia iuris (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-496-4, s. 472
42
JELÍNEK, J. a kolektiv: Trestní právo procesní. 5. vydání. Praha: Leges, 201Ř. ISBN ř7Ř-80-7502278-3, s. 492
43
JELÍNEK, J. a kolektiv: Trestní právo procesní. 5. vydání. Praha: Leges, 201Ř. ISBN ř7Ř-80-7502278-3, s. 137
40
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Státní zástupce svou činností v postupu p ed zahájením trestního stíhání má
prosazovat zásadu legality 44 , která je formulována jako jedna ze základních zásad
trestního ízení v ustanovení § 2 odst. 3 T . Zásada legality státnímu zástupci ukládá
povinnost stíhat všechny trestné činy, o nichž se dozví, pokud zákon nebo vyhlášená
mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak. Současná
právní úprava sice zásadu legality formuluje mezi základními zásadami trestního ízení,
avšak p ipouští určité výjimky z tohoto principu. Tyto výjimky p edstavují projevy
zásady oportunity.
Podle zásady oportunity státní zástupce m že v jednotlivých p ípadech upustit od
stíhání pachatele, ačkoliv obecné podmínky trestního stíhání jsou dány a ve stíhání
státnímu zástupci nebrání žádná zákonná p ekážka, pokud toto trestní stíhání považuje za
neúčelné. Ve ejnému žalobci je tedy v takovém p ípad dán určitý prostor pro uvážení
týkající se ve ejného zájmu na stíhání pachatele pro konkrétní skutek. Zásada oportunity
je široce uplat ována v anglosaském trestním ízení.45
Otázka, zda má v trestním ízení p evládat zásada legality nebo oportunity, je
dlouhodob p edm tem zájmu nauky trestního práva, nebo významným zp sobem
ovliv uje nejen postavení státního zástupce v p ípravném ízení, ale v podstat celý
charakter p ípravného trestního ízení.
ůrgumenty ve prosp ch obou zásad p ehledn shrnuje ve své studii Šámal. 46
P ednosti zásady legality jsou spat ovány v tom, že je základním prvkem zajišt ní
rovnosti p ed zákonem a hraje d ležitou roli v koncepci generální prevence. Zásada
legality je také spojována s monopolem ve ejné žaloby, jakožto p irozená povinnost státu
zajistit vymáhání práva ve prosp ch soukromých subjekt , které v d sledku státního
monopolu jsou odkázány na stát, jako oprávn ný subjekt, aby stíhal pachatele trestných
čin . Naproti tomu p íklon k zásad oportunity má bránit nespravedlivým účink m,

ŠÁMůL, Pavel, Jan MUSIL a Josef KUCHTů. Trestní právo procesní. 4., p eprac. vyd. V Praze: C.H.
Beck, 2013. Academia iuris (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-496-4, s. 490
45
ŠÁMůL, Pavel, Jan MUSIL a Josef KUCHTů. Trestní právo procesní. 4., p eprac. vyd. V Praze: C.H.
Beck, 2013. Academia iuris (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-496-4, s. 104
46
ŠÁMůL, Pavel. Základní zásady trestního ízení v demokratickém systému. Praha: ůSPI, 1řřřdotisk.
ISBN 80-859-6389-2., s. 136 an.
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k nimž m že vést p ísná aplikace zásady legality, kdy v d sledku trestání bez ohledu na
ve ejný zájem m že vést k tomu, že trestné činy ztrácí sv j výjimečný charakter a nejsou
dále ve společnosti posuzovány jako deviantní chování. ůlespo částečné p ijetí principu
oportunity je též p edpokladem pro aplikaci n kterých moderních trend v trestním ízení,
zejména celé ady tzv. odklon . Šámal sám následn zaujímá své vlastní stanovisko k této
otázce. Podle Šámala není pravd podobné, že by v rámci rekodifikace trestního procesu
byla zcela opušt na zásada legality ve prosp ch zásady oportunity, p edevším z d vod
historických a tradičních. Zárove se však vyslovuje pro rozší ení prvk oportunity
zavedením alternativních zp sob

ízení, jako k tomu dochází nap íklad v N mecku.

Z ejm opatrn jší stanovisko vyjad uje Jelínek47, když upozor uje, že v pr b hu
legislativních zm n trestního ádu byla do trestního ízení zavedena celá ada prvk
oportunity. Tato skutečnost jej vede k otázce, zda v d sledku t chto zm n nedošlo již
k erozi zásady legality a podstatné zm n charakteru trestního ízení.
Podle G ivny 48 jednotlivé právní ády prohlašují jednu z t chto zásad jako
pravidlo, z n hož jsou p ipušt ny výjimky ve prosp ch druhé zásady, které se tudíž
nevyskytují v čisté podob . Dále G ivna ve svém p ísp vku rozebírá p ípadné d sledky
p ijetí zásady oportunity namísto zásady legality. Zejména akcentuje nutnost upravit
v takovém p ípad určité záruky proti zneužití diskrečního oprávn ní ze strany orgán
ve ejné žaloby, záležející v kontrole nad diskrečním oprávn ním ve ejného žalobce. Tuto
kontrolu m že teoreticky vykonávat soud jako nezávislý a nestranný subjekt. Jako vhodné
ešení je spat ováno rozší ení práv poškozeného, kterému by náleželo právo podat proti
uplatn ní diskrečního oprávn ní státním zástupce stížnost. Proti rozši ování práv
poškozeného podle mého názoru jist nelze nic namítat, ovšem jako prost edek kontroly
diskrečního oprávn ní státního zástupce by toto oprávn ní m lo pouze omezený dosah,
nebo existuje celá ada trestných čin , u kterých poškozený typicky nevystupuje.
Naopak variantu výkonu kontroly nejvyšším státním zástupcem shledává autor jako

JELÍNEK, J. a kolektiv: Trestní právo procesní. 5. vydání. Praha: Leges, 201Ř. ISBN ř7Ř-80-7502278-3, s. 142
48
G IVNů, Tomáš. N kolik poznámek k zásad oportunity v návrhu v cného zám ru nového trestního
ádu. Trestní právo. 2004, č. 12, s. 3-6
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nevhodnou, nebo ani osoba stojící v čele soustavy státního zastupitelství nem že být
označena za nezávislou a nestrannou.
Osobn se domnívám, že v moderním trestním procesu nelze prosazovat zásadu
legality v absolutní podob a bez dopln ní zásadou oportunity. Zásada oportunity je
základem ady moderních prvk

trestního procesu, nap íklad tzv. odklon . Zásada

legality odpovídá sice tradici zemí s kontinentálním právním systémem, avšak snaha
odstranit

z trestního

ádu jednotlivé prvky zásady oportunity by s nejv tší

pravd podobností vedla k zahlcení systému trestní justice a současn neúm rnému
prodloužení doby trestního ízení. P ikláním se k názoru49, že je t eba p estat vnímat
legalitu a oportunitu jako prvky zcela protich dné a místo toho o nich uvažovat jako o
prvcích navzájem se dopl ujících. Pouze takový pohled je zp sobilý p ijmout určitou
míru zásady oportunity jako reakci na novodobé formy kriminality. Zákonodárce by m l
usilovat o takovou úpravu vzájemného vztahu mezi ob ma principy, kde oportunita
zefektiv uje a dopl uje systém trestního ízení primárn založený na zásad legality.
Ministerstvo spravedlnosti dne 1ř. 1. 201Ř zve ejnilo materiál obsahující návrh
úpravy klíčových částí nového trestního ádu procesního včetn

základ

úpravy

základních zásad p ípravného ízení a p ípravného ízení. 50 Navržená úprava dle
doprovodného textu ke zve ejn nému materiálu zachovává zásadu legality za současného
posílení oportunních prvk v p ípravném ízení po vzoru n mecké a rakouské právní
úpravy p ípravného ízení. Státní zástupce by podle navržené úpravy m l nov možnost
odložit trestní v c nebo zastavit trestní stíhání též pokud shromážd né d kazy nejsou
dostatečným podkladem pro úsp šné zastupování ve ejné žaloby v ízení p ed soudem.
Tím bude zabrán no tomu, aby p ed soudem zbytečn stanuly osoby, u kterých je z ejmé,
že by ízení p ed soudem skončilo zproš ujícím verdiktem soudu. Odložení v ci nebo
zastavení trestního stíhání by dále bylo možné v p ípad , že státní zástupcedojde k záv ru,
že na dalším trestním stíhání není ve ejný zájem. Navzdory proklamovanému zachování
zásady legality se domnívám, že navrhovaná úprava v podstat opouští zásadu legality ve

KRISTKOVÁ, ůlena. K legalit a oportunit v českém trestním ízení. Trestní právo: odborný časopis
pro trestní právo a obory související, Wolters Kluwer ČR a.s., 2014, č. 12, s. 4-13
50
Dostuné z: https://tpp.justice.cz/
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prosp ch p evažující zásady oportunity. Navrhované posilování zásady oportunity též
vyvolává otázky ohledn individuální odpov dnosti státních zástupc za jimi zvolený
procesní postup v jednotlivých trestních v cech.51

JÍLOVEC, M., KOZÁK, V. Legalita a oportunita ve sv tle p ipravované rekodifikace
trestního procesu. JELÍNEK J. (ed.): Základní zásady trestního ízení – v dčí ideje
českého trestního procesu. Praha: Leges, 2016, ISBN 978-80-7502-155-7, s. 71
51
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3. Postavení státního zástupce v p ípravném ízení
3.1. Dominantní postavení státního zástupce v p ípravném ízení
Státní zástupce je podle § 12 odst. 6 T stranou v ízení p ed soudem.
Z p edchozího výkladu je z ejmé, že v p ípravném ízení postavení strany mít nem že,
nebo p ípravné ízení nemá sporný, kontradiktorní charakter. Role státního zástupce
v p ípravném ízení je tedy diametráln

odlišná od role v

ízení p ed soudem.

V p ípravném ízení má státní zástupce dominantní postavení, což m žeme vyjád it
obratem, že státní zástupce je pánem p ípravného ízení.52
Dominantní postavení státního zástupce v p ípravném ízení není jediným
možným koncepčním ešením. Z historického vývoje evropských zemí je známo pojetí
p ípravného ízení s dominantní rolí tzv. vyšet ujícícho soudce. Tato koncepce však trpí
n kterými imanentními nedostatky. Vyšet ující soudce p edevším nikdy nem že pln
dostát atributu soudcovské nezávislosti, když jeho úkolem je vést vyšet ování proti
obvin nému a stává se tak nutn jeho „protihráčem“.53 Dalším nutným negativním jevem
doprovázejícím koncepci vyšet ujícího soudce je vzestup významu p ípravného ízení na
úkor hlavního líčení, nebo sv ením dominantní role v p ípravném ízení vyšet ujícímu
soudci vyjad uje, jak velký význam právní úprava nutn p isuzuje p ípravnému ízení54.
Vzhledem k vylíčeným nedostatk m je zcela pochopitelné, že institut vyšet ujících
soudc je ve sv t na ústupu.55

FENYK, Jaroslav. Ve ejná žaloba. Praha: Institut Ministerstva spravedlnosti České republiky pro další
vzd lávání soudc a státních zástupc , 2001. P íručky ministerstva spravedlnosti ČR, Svazek 62, s. 1ř4
53
ŠÁMůL, Pavel. Základní zásady trestního ízení v demokratickém systému. Praha: ůSPI, 1řřřdotisk.
ISBN 80-859-6389-2, s. 123
54
R ŽIČKů, Miroslav. Ve ejná žaloba a orgány konající p ípravné ízení v ČR. Praha: C.H. Beck, 2005.
Beckova edice právní instituty. ISBN Ř0-717-9929-7, s. 472
55
MUSIL, Jan. P ípravné trestní ízení – n které koncepční otázky. ůcta Universitatis Carolinae. 2002,
č. 4 ůktuální otázky trestního práva. V Praze: Karolinum, 2002. ISBN Ř0 2460řř75, s. 1Ř
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Státní zástupce není pánem p ípravného ízení samoúčeln , ale z toho d vodu,
aby mohl prosadit opat ení podklad

nezbytných pro zastupování obžaloby p ed

soudem56.
Pokud má státní zástupce nést odpov dnost nejen za zákonnost, ale též za
výsledek p ípravného ízení, musí mít možnost výsledky p ípravného ízení svou
procesní činností také ovliv ovat.57

3.2. Oprávn ní a povinnosti státního zástupce v p ípravném ízení
Smyslem této části není podat zcela vyčerpávající výčet všech oprávn ní státního
zástupce v p ípravném ízení, který je velmi obsáhlý a lze na n j odkázat58, ale podat
jejich pokud možno uspo ádaný p ehled.
Klíčová ustanovení trestního

ádu upravující postavení státního zástupce

v p ípravném ízení jsou § 157 odst. 2, § 174 a § 175. M žeme o nich íci, že p edstavují
t žišt právní úpravy role státního zástupce v p ípravném ízení. Práva a povinnosti
státního zástupce v p ípravném ízení jsou však upravena v celé ad dalších ustanovení
nejen trestního ádu, ale též dalších zákon . Je t eba p ipomenout speciální úpravu práv
a povinností státního zástupce obsaženou ve vedlejších trestních zákonech, zákon č.
21Ř/2003 Sb., o odpov dnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve v cech
mládeže, ve zn ní pozd jších p edpis , a zákon č. 41Ř/2011 Sb., o trestní odpov dnosti
právnických osob a ízení proti nim, ve zn ní pozd jších p edpis , vyplývající ze
specifických rys

ízení proti mladistvým a d tem, respektive ízení proti právnickým

osobám. Konečn je státní zástupce jedním z justičních orgán podílejících se na právním

R ŽIČKů, M. V cný zám r trestního ádu – aktuální stav. Rekodifikace trestního práva procesního:
(aktuální problémy). Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2008. ISBN 978-80-8714613-2, s. 16-17
57
JELÍNEK, J. a kolektiv: Trestní právo procesní. 5. vydání. Praha: Leges, 201Ř. ISBN ř7Ř-80-7502278-3, s. 499
58
ŠÁMůL, Pavel, Jan MUSIL a Josef KUCHTů. Trestní právo procesní. 4., p eprac. vyd. V Praze: C.H.
Beck, 2013. Academia iuris (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-496-4, s. 474-478
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styku s cizinou podle zákona č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve v cech
trestních.
Státní zástupce v p ípravném ízení jednak vykonává dozor nad zachováváním
zákonnosti, jednak v postavení instančního orgánu rozhoduje o stížnostech proti
usnesením policejního orgánu.59
Dozor státního zástupce v p ípravném

ízení R žička vymezuje jako

systematickou a cílev domou kontrolní činnost zam enou na zjišt ní stavu vyšet ování,
prov ení postupu policejních orgán z hlediska jeho zákonnosti, rychlosti a plynulosti a
neprodlené odstra ování zjišt ných nedostatk . Dozor je charakterizován soustavností a
tím, že je vykonáván pr b žn . Smyslem dozoru je, aby nikdo nebyl bezd vodn trestn
stíhán a bezd vodn omezován na svých právech v p ípravném ízení. Dozor nad
postupem policejního orgánu je vykonáván nejen z hlediska zákonnosti, ale též z hlediska
jeho v cné správnosti, od vodn nosti a úplnosti. Dozor státního zástupce v p ípravném
ízení vytvá í podmínky pro pln ní obžalovací funkce státního zástupce ve smyslu
§ 2 odst. Ř T .60
ada procesní úkon je sv ena pouze státnímu zástupci, žádný jiný orgán činný
v trestním ízení (soud, policejní orgán) do nich nem že ingerovat. Výčet výlučných
oprávn ní státního zástupce je uveden v § 175 odst. 1 T . Nejedná se však o výčet
taxativní, výlučná oprávn ní státního zástupce jsou obsažena i v celé ad dalších
ustanovení trestního ádu.
Pouze státní zástupce v p ípravném ízení rozhoduje ve v ci samé, jmenovit o
zastavení trestního stíhání (§ 172 T ), podmín ném zastavení trestního stíhání (§ 307 a
§ 30Ř T ), p erušení trestního stíhání (§ 173 T ) a o postoupení v ci jinému orgánu
(§ 171 T ).61

ŠÁMůL, Pavel. P ípravné ízení trestní. 2. vyd. Praha: C.H. Beck, 2003. Beckovy p íručky pro právní
praxi. ISBN 80-717-9741-3, str. 633
60
ŠÁMůL, Pavel. P ípravné ízení trestní. 2. vyd. Praha: C.H. Beck, 2003. Beckovy p íručky pro právní
praxi. ISBN 80-717-9741-3, str. 634
61
Rozhodnout o odložení v ci nebo odevzdání v ci m že též policejní orgán podle § 15řa odst. 1 T .
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Státní zástupce podává obžalobu a ve zkráceném p ípravném ízení návrh na
potrestání (§176 odst. 1, § 17řc odst. 2 písm. a) T ).
Státní zástupce činí n která rozhodnutí týkající se vazby, konkrétn rozhoduje o
propušt ní obvin ného, propušt ní obvin ného z vazby za současného nahrazení vazby
opat ením nahrazujícím vazbu nebo o zm n d vod vazby, pominul-li n který z d vod
vazby (§ 73b T ).
Státní zástupce na izuje zajišt ní majetku obvin ného, určuje, na které prost edky
a v ci se zajišt ní nevztahuje, a rozhoduje o zrušení zajišt ní (§ 347 až § 349 T ,
v podrobnostech zákon č. 27ř/2003 Sb., o výkonu zajišt ní majetku a v cí v trestním
ízení a o zm n n kterých zákon ).
Státnímu zástupci náleží podle § 164 odst. 4 T

konat vyšet ování o trestných

činech spáchaných p íslušníky Generální inspekce bezpečnostních sbor , p íslušníky
Bezpečnostní informační služby, p íslušníky Ú adu pro zahraniční styky a informace,
p íslušníky Vojenského zpravodajství anebo p íslušníky Vojenské policie a vyšet ování
o trestných činech zam stnanc České republiky, za azených k výkonu práce v Generální
inspekci bezpečnostních sbor .
Jedin státní zástupce je oprávn n sjednat s obvin ným dohodu o vin a trestu a
podat soudu návrh na její schválení (§ 175a T ).
O nejzávažn jších zásazích do základních práv a svobod v p ípravném ízení
m že rozhodovat pouze soud. V p ípravném ízení však soud nikdy nem že postupovat
z vlastní iniciativy, m že rozhodovat pouze na základ

návrhu státního zástupce,

p ípadn , v určitých p ípadech rozhoduje také o opravném prost edku podaném
oprávn nou osobou.62 Oprávn ní podat soudu návrh na rozhodnutí v p ípravném ízení je
významnou složkou činnosti státního zástupce.
Typickým druhem činnosti státního zástupce v p ípravním ízení je ud lování
p edchozího souhlasu s úkonem nebo rozhodnutím policejního orgánu, kterým se

ŠÁMůL, Pavel, Jan MUSIL a Josef KUCHTů. Trestní právo procesní. 4., p eprac. vyd. V Praze: C.H.
Beck, 2013. Academia iuris (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-496-4, str. 479
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zasahuje do základních práv a svobod. Pokud se jedná o neodkladný úkon a souhlas
státního zástupce nemohl být získán p edem, právní úprava zásadn umož uje získat
tento souhlas též dodatečn . U n kterých rozhodnutí policejního orgánu m že státní
zástupce bu vyslovit souhlas, nebo rozhodnutí policejního orgánu zrušit (jako p íklad
lze uvést rozhodnutí policejního orgánu o zajišt ní pen žních prost edk na účtu u banky
v naléhavých p ípadech, které nesnesou odkladu podle § 7řa odst. 1 T ). K vydání
p edchozího souhlasu p istoupí státní zástupce jen na základ

spolehlivé znalosti

skutkového stavu, kterou získá ze spisu, nebo ve výjimečných p ípadech z informace
policejního orgánu.63
Právní úprava ud lování p edchozího souhlasu je terminologicky nejednotná.
Novela trestního ádu č. 265/2001 Sb. totiž bez bližšího zd vodn ní p evzala terminologii
užívanou zákonem o policii a zavedla do trestního ádu vedle p edchozího souhlasu
státního zástupce také povolení, ačkoliv mezi souhlasem a povolením není podstatný
rozdíl.64
P edchozí souhlas státního zástupce s postupem policejního orgánu je vyžadován
v dlouhé ad p ípad , nap íklad p i n kterých úkonech k zajišt ní osob a v cí podle hlavy
čtvrté trestního

ádu. Státní zástupce dále povoluje použití operativn

pátracích

prost edk , p edstíraný p evod podle § 15Řc odst. 1, 2 T , sledování osob a v cí v p ípad ,
že p i n m mají být po izovány zvukové, obrazové nebo jiné záznamy, podle
§ 158d odst. 1, 2 T . Se souhlasem státního zástupce m že policejní orgán dočasn
odložit zahájení trestního stíhání na nezbytnou dobu podle § 15řb odst. 1 a §15řc
odst. 1 T .
Státní zástupce dále vykonává adu dozorových oprávn ní zam ených na to, aby
p ípravné ízení bylo rychlé, úplné a prob hlo v souladu se zákonem.65 P i výkonu dozoru
státnínu zástupci náleží jednak oprávn ní podle § 157 odst. 2 T , jednak oprávn ní

R ŽIČKů, Miroslav. Ve ejná žaloba a orgány konající p ípravné ízení v ČR. Praha: C.H. Beck, 2005.
Beckova edice právní instituty. ISBN Ř0-717-9929-7, str. 503
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R ŽIČKů, Miroslav. Ve ejná žaloba a orgány konající p ípravné ízení v ČR. Praha: C.H. Beck, 2005.
Beckova edice právní instituty. ISBN Ř0-717-9929-7, str. 501
65
R ŽIČKů, Miroslav. Ve ejná žaloba a orgány konající p ípravné ízení v ČR. Praha: C.H. Beck, 2005.
Beckova edice právní instituty. ISBN Ř0-717-9929-7, s. 503
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vypočtená v § 174 odst. 2 T . Výrazným nedostatkem právní úpravy je bezesporu
rozd lení úpravy do dvou samostatných ustanovení a nejasný vztah mezi t mito
ustanoveními. Oprávn ní v nich upravená se částečn p ekrývají a není vždy z ejmé,
podle kterého ustanovení by m l v r zných stadiích p ípravného ízení státní zástupce
postupovat. Tento stav lze dle mého soudu p ičíst na vrub skutečnosti, že platná právní
úprava v trestním ádu je výsledkem dlouhé ady v tších i menších novelizací. Je z ejmé,
že uspokojivé ešení tohoto problému bude možné až v rámci rekodifikace trestního ádu.
Výklad t chto ustanovení bývá často odd lován, ustanovení § 157 odst. 2 T

je

za azováno do části pojednávající o postupu p ed zahájením trestního stíhání, kdežto
ustanovení § 174 odst. 2 T v části o vyšet ování. Domnívám se, že takový postup není
systematicky správný. Pro úpravu klíčových dozorových oprávn ní státního zástupce na
dvou místech trestního ádu nejsou jiné d vody než historické.66 Náv tí ustanovení § 174
odst. 2 T je t eba vykládat tak, že státní zástupce p i dozoru využívá oprávn ní podle
§ 174 odst. 2 T současn , vedle oprávn ní podle § 157 odst. 2 T .67
Zm na koncepce dozoru státního zástupce v p ípravném ízení je též p edm tem
návrhu ministerstva spravedlnosti dne 19. 1. 2018.68 Podle tohoto zve ejn ného materiálu
by byl dozor státního zástupce omezen v ízení ohledn p ečinu. Dozor státního zástupce
ve fázi prov ování by byl koncipován jako fakultativní. Státní zástupce by obligatorn
vykonával dozor až od zahájení trestního stíhání nebo od obdržení žádosti policejního
orgánu o vydání rozhodnutí, ud lení souhlasu nebo podání návrhu soudci pro p ípravné
ízení. Výjimkou by byla situace, kdy státní zástupce začal vykonávat dozor sám již d íve
z jiného d vodu, zejména na základ žádosti poškozeného o p ezkoumání postupu
státního zástupce. Tento zvolený p ístup nepovažuji za správný. Domnívám se, že takový
p ístup povede ke vzniku zbytečn komplikované právní úpravy a v konečném d sledku
též k oslabení dominantní pozice státního zástupce v p ípravném ízení.

R ŽIČKů, Miroslav. Ve ejná žaloba a orgány konající p ípravné ízení v ČR. Praha: C.H. Beck, 2005.
Beckova edice právní instituty. ISBN Ř0-717-9929-7, s. 557
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3.3. Dozorová oprávn ní podle § 157 odst. 2 a § 174 odst. 2 trestního
ádu
Podle § 157 odst. 2 v ta první T m že státní zástupce uložit policejnímu orgánu
provedení takových úkon , které je tento orgán oprávn n provést a jichž je t eba k
objasn ní v ci nebo ke zjišt ní pachatele. Jedná se o obecné ustanovení, které m že být
využíváno v celém pr b hu p ípravného ízení včetn zkráceného p ípravného ízení,
pokud však tyto pokyny sm ují k vyšet ování trestných čin , uplatní se p edevším postup
podle § 174 odst. 2 písm. a).69
Pod pojem úkon , které je policejní orgán oprávn n provést, spadají v první ad
úkony podle trestního ádu, ale též úkony podle zákona č. 273/200Ř Sb., o Policii České
republiky (dále též „ZPol“) a dalších právních p edpis upravujících postup policejních
orgán uvedených v § 12 odst. 2 písm. c) až i) T .
Pokyny státního zástupce podle citovaného ustanovení sm ují typicky k tomu,
aby policejní orgán opat il nezbytné podklady (písemné odpov di na dotazy policejního
orgánu, r zné doklady v podob účetních doklad , revizních zpráv, obchodních smluv,
v ci doličné a jiné v ci, pokud nejsou zárove stopami trestného činu), opat il nezbytná
vysv tlení a zajiš oval stopy trestného činu (mechanoskopické, daktyloskopické,
trasologické, biologické, pachové, mikrostopy i další kriminalisticko technické
činnosti).70
Ohledn pokynu k zahájení trestního stíhání proti určité osob se objevuje názor,
že státní zástupce m že tento pokyn policejnímu orgánu vydat jednak s využitím
oprávn ní v § 157 odst. 2 v ta první T , jednak na základ § 174 odst. 2 písm. a) T .71

ŠÁMůL, Pavel. Trestní ád: komentá . 7., dopl. a p eprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2013. Velké
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Beckova edice právní instituty. ISBN Ř0-717-9929-7, s.551
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Státní zástupce je podle § 157 odst. 2 písm. a) T

oprávn n vyžadovat od

policejního orgánu spisy, včetn spis , v nichž nebylo zahájeno trestní ízení, dokumenty,
materiály a zprávy o postupu p i prov ování oznámení. Na rozdíl od užšího oprávn ní
státního zástupce podle § 174 odst. 2 písm. b) T , na základ citovaného ustanovení m že
státní zástupce požadovat p edložení operativních svazk policie. 72 Policejní orgán je
povinen tyto spisy p edložit. Pokud by se jednalo o spisy podléhající utajení ve smyslu
zákona č. 412/2005 Sb., o ochran utajovaných informací a o bezpečnostní zp sobilosti,
policejní orgán je p edloží státnímu zástupci oprávn nému seznamovat se s utajovanými
skutečnostmi v p íslušném stupni utajení. P edložení spisu nem že být odep eno pouze
z toho d vodu, že jde o spis podléhající n kterému ze stup

utajení.73

Státní zástupce m že realizat své oprávn ní podle § 157 odst. 2 písm a) T
následujícími metodami74:
a)

prov rkami spisových materiál u policejního orgánu;

b)

dotazy na stav p ípravného ízení;

c)

vyhrazením si p edkládání opis

protokol

o procesních úkonech; a

ú edních záznam
d)

nahlížením do plánu prov ování nebo vyžadováním informace o jeho
obsahu od policejního orgánu;

e)

neformálními konzultacemi o stavu p ípravného ízení s policejním
orgánem.

Na základ § 157 odst. 2 písm. b) T

je státní zástupce oprávn n odejmout

kteroukoliv v c policejnímu orgánu a učinit opat ení, aby v c byla p ikázána jinému
policejnímu orgánu. Postup podle citovaného ustanovení p ichází v úvahu jak ve fázi

Jako operativní svazky policie jsou vedeny spisy, ve kterých ješt nebyl vydán záznam o zahájení
úkon trestního ízení podle § 15Ř odst. 3 T .
73
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prov ování, tak ve vyšet ování. Teoreticky p ichází v úvahu využití p edm tného
ustanovení v t chto situacích75:
a) státní zástupce rozhoduje v kompetenčním sporu mezi policejními orgány, a
už jde o spor v rámci Policie České republiky anebo mezi policejními orgány
r zného druhu, p ičemž takto nelze postupovat v p ípad sporu o místní
p íslušnost,
b) vyšel najevo d vod vyloučení policejního orgánu a policejní orgán sám
nevydal rozhodnutí podle § 31 odst. 1 T ,
c) státní zástupce považuje za pot ebné, aby s ohledem na povahu a závažnost
v ci konal prov ování nebo vyšet ování policejní orgán s vyšším nebo
nižsím stupn m p sobnosti.
Státní zástupce m že podle § 157 odst. 2 písm. c) T dočasn odložit zahájení
trestního stíhání. Ve v tšin p ípad rozhodne o dočasném odložení trestního stíhání
policejní orgán se souhlasem státního zástupce. Uplatn ní tohoto oprávn ní p ímo státním
zástupcem je na míst

ve v cech, kde by sám konal vyšet ování podle § 161

odst. 4 písm. b) T , nebo v p ípadech, kdy policejní orgán nepožádal o souhlas podle
§ 159b odst. 1 T a trestní stíhání dočasn neodložil, p ičemž by vzhledem k nebezpečí
z prodlení nemohlo splnit účel vydání pokynu policejnímu orgánu k takovému postupu,
protože by hrozilo, že v mezidobí policejní orgán zahájí trestní stíhání. 76 O institutu
dočasného odložení trestního stíhání je podrobn pojednáno v kapitole čtvrté.
Státní zástupce je podle § 174 odst. 2 písm. a) T oprávn n dávat závazné pokyny
k vyšet ování trestných čin . Podle § 1ř odst. 1 J StZast mají pokyny státního zástupce
formu opat ení. Opat ení je neformální úkon orgánu činného v trestním ízení, proti
kterému není p ípustný opravný prost edek. 77 Pro n které pokyny je v § 1ř odst. 2
J StZast vyžadována písemná forma. Jedná se o pokyny, které státní zástupce vydává k
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zahájení trestního stíhání, ke kvalifikaci trestného činu, k rozsahu obvin ní, ke zp sobu
vy ízení v ci v p ípravném ízení, k p ibrání znalce, p i vrácení v ci k dopln ní, po
vrácení v ci státnímu zástupci soudem k došet ení, u odn tí a p ikázání v ci a tam, kde
to státní zástupce považuje za pot ebné. Ústní pokyny m že státní zástupce stvrdit
písemn , považuje-li to podle povahy v ci za nutné. O každém pokynu je t eba učinit
záznam do dozorového spisu, aby jednou vydaný pokyn nebylo možné v budoucnosti
zpochybnit.78
Podle § 174 odst. 2 písm. b) T

je státní zástupce oprávn n vyžadovat od

policejního orgánu spisy, dokumenty, materiály a zprávy o spáchaných trestných činech
za účelem prov rky, zda policejní orgán včas zahajuje trestní stíhání a ádn v n m
postupuje. Obdobné oprávn ní je upraveno v § 157 odst. 2 písm. a) T , kde však mí í do
na prov ování skutečností nasv dčujících tomu, že byl spáchán trestný čin. Úprava v
§ 174 odst. 2 písm. b) T sm uju ke zjišt ní, zda policejní orgán včas zahajuje trestní
stíhání a ádn v n m postupuje a týká se tedy fáze vyšet ování.
Státní zástupce m že realizat své oprávn ní podle § 174 odst. 2 písm b) T
obdobnými metodami jako oprávn ní podle § 157 odst. 2 písm a) T .
Státní zástupce se m že p i vykonávání dozoru zúčastnit provád ní úkon
policejního orgánu, osobn provést jednotlivý úkon nebo i celé vyšet ování a vydat
rozhodnutí v kterékoliv v ci, jak stanoví § 174 odst. 2 písm. c) T , p itom státní zástupce
postupuje podle ustanovení tohoto zákona pro policejní orgán a proti jeho rozhodnutí je
p ípustná stížnost ve stejném rozsahu jako proti rozhodnutí policejního orgánu.
Toto oprávn ní umož uje účast státního zástupce na úkonech ve fázi prov ování
i ve vyšet ování.79 Podle současné interní normativní úpravy v POP č. Ř/200ř se státní
zástupce účastní d ležitých procesních úkon v závažných v cech, zejména vazebních.
Zpravidla se zúčastní neodkladného nebo neopakovatelného úkonu provád ného za
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p ítomnosti soudce podle § 15Řa T . Státní zástupce zváží svou účast p i provád ní
ohledání, domovní prohlídky a prohlídky jiných prostor a pozemk , a to zejména s
p ihlédnutím k povaze a závažnosti v ci, jakož i ke zp sobu, rozsahu, místu a dalším
okolnostem jejich p edpokládaného provedení. V rámci své účasti státní zástupce sleduje
postup policejního orgánu a dbá na zákonný postup policejního orgánu p i provád ní
prohlídky a náležitou protokolaci úkonu. Do jejího provád ní zasahuje jen výjimečn ,
pokud je to nutné k zajišt ní jejího správného a zákonného provedení.
P edchozí vnit ní instrukce státního zastupitelství80 poskytovala státnímu zástupci
podstatn p esn jší vymezení úkon , u nichž je žádoucí jeho účast. Jejím kladem byla
podle mého názoru též skutečnost, že odd len upravovala, kterých úkon se má státní
zástupce zúčastnit v prov ování a kterých ve fázi vyšet ování. Domnívám se, že
současná vnit ní úprava je v tomto ohledu pom rn vágní a dává státnímu zástupci značný
prostor pro jeho uvážení, kterých úkon se z častní a kterých nikoliv.
Oprávn ní provést jednotlivý úkon se vztahuje na úkony ve fázi prov ování i ve
fázi vyšet ování. Úprava však státnímu zástupci nedovoluje provést celé prov ování.
Toto je od vodn no tím, že celé prov ování by m ly být povinny konat policejní orgány
podle vymezení obsaženého v § 12 odst. 2 T , ingerence státního zástupce v prov ování
je dostatečn

zajišt na již vykonáváním dozoru a jeho oprávn ním k instančnímu

rozhodování.81
Státní zástupce m že na základ

§ 174 odst. 2 písm. c) T

provést celé

vyšet ování. Takto postupuje státní zástupce jen výjimečn , zvlášt v p ípad , kdy nestačí
provést jednotlivý úkon, ani využít jiné dozorové oprávn ní podle § 174 odst. 2 T .
Vyšet ování konané státním zástupcem na základ tohoto ustanovení je fakultativní,
závisí na zvážení státního zástupce, zda v konkrétním p ípad shledá pot ebné celé
vyšet ování sám provést. Odlišná situace platí v p ípad vyšet ování trestných čin podle

Pokyn obecné povahy nejvyššího státního zástupce č. ř/1řř4
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§ 161 odst. 4 T , kdy je dána povinnost státního zástupce provést celé vyšet ování.
Podrobn je o této zvláštní vyšet ovací funkci státního zástupce pojednáno v kapitole páté.
Státní zástupce je podle § 174 odst. 2 písm. d) T oprávn n vracet v c policejnímu
orgánu se svými pokyny k dopln ní. Citované oprávn ní uplat uje státní zástupce pouze
ve stadiu vyšet ování. 82 Vnit ní úprava státního zastupitelství v čl. 54 POP č. 8/2009
ohledn vrácení v ci policejnímu orgánu k dopln ní požaduje, aby tak státní zástupce
učinil písemným pokynem. V tomto pokynu je t eba uvést, v jakých sm rech a kterými
d kazy má být ízení dopln no a také stanovit policejnímu orgánu lh tu.
Postup podle § 174 odst. 2 písm. d) T je na míst , pokud státní zástupce zjistí
závažn jší procesní vady a nedostatky v objasn ní v ci.83 Současn musí státní zástupce
posoudit, zda zjišt nou vadu je možné odstranit nebo napravit. V p ípad
neodstranitelných vad ízení je vrácení policejnímu orgánu k dopln ní z povahy v ci
vyloučeno.
Velmi d ležité dozorové oprávn ní je upraveno v § 174 odst. 2 písm. e) T . Státní
zástupce je oprávn n rušit nezákonná nebo neod vodn ná rozhodnutí a opat ení
policejního orgánu, která m že nahrazovat vlastními. Ohledn usnesení o odložení v ci
m že tak učinit do 30 dn od doručení.
Podle citovaného oprávn ní m že státní zástupce zcela nepochybn postupovat
jak ve stadiu vyšet ování, tak i ve fázi p ed zahájením trestního stíhání, nebo ustanovení
výslovn

uvádí oprávn ní zrušit usnesení policejního orgánu o odložení v ci dle

§ 159a T .
D vodem pro zrušení rozhodnutí nebo opat ení policejního orgánu je nezákonnost
nebo neod vodn nost, p ičemž není nutné, aby byly napln ny oba tyto znaky. P ed
rozhodnutím je nanejvýš vhodné, aby se státní zástupce seznámil se spisovým materiálem,
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pon vadž i usnesení jevící se zprvu jako správné m že být po p ezkoumání spisového
materiálu shledáno nezákonným nebo neod vodn ným.84
Po zrušení rozhodnutí nebo opat ení policejního orgánu má státní zástupce
následující možnosti dalšího postupu:
a) vydá nové opat ení nebo rozhodnutí,
b) vydá závazný pokyn ve smyslu § 174 odst. 2 písm. a) T , aby policejní orgán
učinil nové opat ení nebo usnesení, p ípadn aby takto učinil po dopln ní
ízení,
c) postupuje podle § 174 odst. 2 písm. f) T a dát nové osob služebn činné v
policejním orgánu závazný pokyn učinit nové opat ení nebo usnesení.85
Pokud státní zástupce zrušil usnesení policejního orgánu ke stížnosti oprávn né
osoby a nahradil je vlastním, jde o rozhodnutí učin né ve druhém stupni a není proti n mu
p ípustná stížnost. Jestliže rozhodnutí policejního orgánu nahradil státní zástupce
vlastním rozhodnutím jinak než na podklad stížnosti oprávn né osoby proti usnesení
policejního orgánu, je proti jeho rozhodnutí p ípustná stížnost ve stejném rozsahu jako
proti rozhodnutí policejního orgánu. V takovém p ípad je totiž rozhodnutí státního
zástupce rozhodnutím v prvním stupni.86
Státní zástupce je oprávn n podle § 174 odst. 2 písm. f) T p ikázat, aby úkony
v trestní v ci nadále provád la jiná osoba služebn činná v policejním orgánu. To
neznamená, že by státní zástupce mohl určit i jméno osoby, která bude ve v ci nadále
konat prov ování nebo vyšet ování, na jeho pokyn vedoucí policejního orgánu p id lí
v c jiné služebn činné osob . Tímto postupem nelze zasahovat na rozdíl od oprávn ní
podle § 157 odst. 2 písm. b) T do p íslušnosti policejního orgánu.87
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4. Postavení státního zástupce v postupu p ed zahájením
trestního stíhání
4.1. Pojem postupu p ed zahájením trestního stíhání
Trestní ízení a současn též p ípravné ízení počíná úsekem, který trestní ád
označuje jako postup p ed zahájením trestního stíhání. Postup p ed zahájením trestního
stíhání je označován jako nejmén formální fáze p ípravného ízení.88 Mezi pojmy postup
p ed zahájením trestního stíhání a prov ování skutečností nasv dčujících spáchání
trestného činu není podstatný rozdíl89, proto jsou užívány promiscue.
Objas ování a prov ování skutečností d vodn nasv dčujících tomu, že byl
spáchán trestný čin, konají policejní orgány vymezené v § 12 odst. 2 T . Státní zástupce
se m že účastnit provád ní úkon policejním orgánem a osobn provést jakýkoliv úkon
podle § 174 odst. 2 písm. c) T .90
K objasn ní a prov ení skutečností d vodn nasv dčujících tomu, že byl spáchán
trestný čin, opat uje policejní orgán pot ebné podklady a nezbytná vysv tlení a zajiš uje
stopy trestného činu. V rámci toho je oprávn n k úkon m uvedeným v § 15Ř odst. 3
písm. a) až i) T .
Nad postupem policejního orgánu ve fázi prov ování skutečností d vodn
nasv dčujících tomu, že byl spáchán trestný čin, nebyl p ed novelou trestního ádu
provednou zákonem č. 265/2001 Sb. vykonáván dozor státním zástupcem. Tato novela
odstranila závažný nedostatek právní úpravy a výrazn posílila dominantní postavení
státního zástupce v p ípravném ízení. Jsem p esv dčen o tom, že pokud má mít státní
zástupce v p ípravném ízení trestním skutečn dominantní postavení, musí mít možnost
vykonávat dozor již nad postupem policejního orgánu p ed zahájením trestního stíhání.
P estože se jedná o velmi ranou fázi trestního ízení, postup p ed zahájením trestního
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stíhání m že mít význam nejen pro následující části p ípravného ízení, ale též ízení p ed
soudem.91
Obsahem této kapitoly je rozbor práv a povinností státního zástupce, která se
vztahují výlučn k fázi prov ování. Nejprve je však t eba se v novat otázce postupu p ed
zahájením úkon trestního ízení, nebo též tzv. p edprocesní fázi, p edevším z pohledu
státního zástupce.

4.2. Problematika postupu p ed zahájením trestního ízení
Velmi spornou otázkou jak pro nauku, tak pro aplikační praxi p edstavuje výklad
prvního odstavce úvodního ustanovení deváté hlavy T

a určení jeho dopadu na

dozorovou činnost státního zástupce. Podle § 15Ř odst. 1 T je policejní orgán povinen
na základ vlastních poznatk , trestních oznámení i podn t jiných osob a orgán , na
jejichž podklad lze učinit záv r o podez ení ze spáchání trestného činu, učinit všechna
pot ebná šet ení a opat ení k odhalení skutečností nasv dčujících tomu, že byl spáchán
trestný čin.
S trochou zjednodušení lze uvést dva možné p ístupy, jak chápat a systematicky
za azovat dotčené ustanovení.
Podle Šámalova názoru92 je t eba postup podle § 15Ř odst. 1 T
vymezení trestního ízení v § 12 odst. 10 T

s ohledem na

jednoznačn chápat jako postup podle

trestního ádu a tudíž součást trestního ízení. Policejní orgán postupuje podle § 15Ř
odst. 1 T

zásadn až po sepsání záznamu o zahájení úkon trestního ízení podle

§ 158 odst. 3. Pokud se jedná o zcela neformální fázi, která ješt není trestním ízením,
není tímto označením mín n postup podle § 15Ř odst. 1 T , ale činnost tomuto postupu
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p edcházející, kdy policie

93

postupuje podle zákona o Policii České republiky.

V neformální fázi policie pouze odhaluje první poznatky o možné trestné činnosti v rámci
postup neupravených v trestním ádu.
Odlišné stanovisko zaujímá R žička94, když odmítá za azení šet ení a opat ení
k odhalení skutečností nasv dčujících tomu, že byl spáchán trestný čin, a sm ující ke
zjišt ní jeho pachatele, jako součást trestního ízení. P ípravnému ízení podle autora
p edcházejí policejní aktivity, označované zpravidla jako p edprocesní činnost, jejíž
úprava je obsahem policejních zákon , nikoliv trestního ádu. Ustanovení § 15Ř
odst. 1 T

nem že být vnímáno jako upravující úkony podle trestního ádu, nebo

p edstavuje určitý m stek mezi trestním ádem a policejními p edpisy. Postup policie
podle ustanovení § 15Ř odst. 1 T , by je ustanovení součástí trestního ádu, není
trestn procesní činností a m že být vykonávána p ed sepsáním záznamu o zahájení úkon
trestního ízení.
By by se na první pohled mohlo zdát, že se jedná o pouhé slovíčka ení v um le
vytvo eném akademickém sporu, skutečnost je zcela opačná. Pokud by p evážila první
koncepce, státní zástupce by nad postupem policie podle § 15Ř odst. 1 T

ze zákona

vykonával dozor. V opačném p ípad je dozor státního zástupce vyloučen, nebo počátek
dozoru je podle právní úpravy spojen až s vyhotovením záznamu o zahájení úkon
trestního ízení (respektive s provedením neodkladných a neopakovatelných úkon ),
p ičemž sepsání záznamu p edchází činnost policejních orgán podle § 15Ř odst. 1 T .
R žička dále uvádí argumenty, proč státní zástupce nevykonává dozor nad
p edprocesní činností policie.95 Brání mu v tom právní úprava, která státnímu zástupci
neposkytuje žádný prostor pro výkon dozoru nad p edprocesní činností policie. Dále je

Jsem si v dom skutečnosti, že pojem policejní orgán (legální definice v § 12 odst. 2 T ) není synonymum
k útvar m Policie Čr. Uvedená problematika p edprocesní činnosti je ovšem diskutována zásadn ve vztahu
k činnosti Policie Čr, proto v této části textu jsou oba pojmy považovány za rovnocenné.
94
R ŽIČKů, Miroslav. K oprávn ním státního zástupce ve vztahu k postupu Policie České republiky
p edcházejícímu zahájení trestního ízení. Státní zastupitelství. 2007, č. 7-8, s. 18-27
95
R ŽIČKů, Miroslav. K oprávn ním státního zástupce ve vztahu k postupu Policie České republiky
p edcházejícímu zahájení trestního ízení. Státní zastupitelství. 2007, č. 7-8, s. 18-27
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zd raz ována skutečnost, že státní zástupce má k dispozici velmi omezené technické
možnosti tyto postupy a úkony p ezkoumávat.
P estože podle R žičky státní zástupce nevykonává dozor nad p edprocesní
činností policejního orgánu, p ichází v úvahu použít i v p edprocesním stadiu procesu
oprávn ní státního zástupce podle § 157 odst. 2 v ta první T , 96 zejména ve spojení
s oprávn ním vyžadovat od policejního orgánu spisy, včetn spis , v nichž nebylo
zahájeno trestní ízení, dokumenty, materiály a zprávy o postupu p i prov ování
oznámení podle § 157 odst. 2 písm. a) T .
Výše uvedené myšlenky lze podle mého názoru shrnout tak, že nad postupy a
úkony policie podle policejních p edpis státní zástupce nevykonává dozor ve smyslu
ustanovení § 174 odst. 1 T . Platná právní úprava však státnímu zástupci dává určitou
možnost posoudit, zda policie postupovala správn , když nezahájila v konkrétní v ci
úkony trestního ízení, p ípadn též uložit policii provedení pokyn , které je policie
oprávn na provést a jichž je t eba k objasn ní a zjišt ní pachatele. Toto oprávn ní
zdánliv sm ující mimo zákonné vymezení p ípravného ízení, je dle mého soudu pln
od vodn no. V opačném p ípad by bylo výrazn narušeno postavení státního zástupce
jako pána p ípravného ízení. Konečné slovo, zda v konkrétní v ci mají být zahájeny
úkony trestního ízení, musí náležet státnímu zástupci, nikoliv policejnímu orgánu.
Oprávn ní státního zástupce p ezkoumat postup policie ve v ci, v níž nebylo
zahájeno trestní ízení, je v první ad omezeno tím, že policie p i provád ní operativn
pátrací činnost podle zákona o policii nemá povinnost státního zástupce o tomto
informovat, ani státnímu zástupci nep ekládá spisy a ostatní písemnosti, pokud o to policii
sám vysloven nepožádá.97 Prakticky tak m že státní zástupce být informován o tom, že
policie v určité v ci nezahájila úkony trestního ízení p edevším z podání fyzické osoby,
které se domáhá využití oprávn ní státního zástupce podle § 157 odst. 2 T .

Státní zástupce m že uložit policejnímu orgánu provedení takových úkon , které je tento orgán
oprávn n provést a jichž je t eba k objasn ní v ci nebo ke zjišt ní pachatele.
97
SVůTOŠ, Roman. Vztah p edprocesního a procesního stadia trestního ízení. Státní zastupitelství.
2011, č. 10, s. 2Ř-32, s. 30
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Rozebíraná problematika postupu p ed zahájením úkon trestního ízení nejen
z pohledu státního zástupce, ale též policejního orgánu je častým p edm tem úvah de lege
ferenda. V souvislosti s rekodifikací trestního ádu se hovo í o podstatných zm nách
úpravy začátku p ípravného ízení, které by bylo zahajováno zcela neformáln již
provedením prvního úkonu policejním orgánem a zahrnovalo by i tzv. p edprocesní
činnost policie.98 Toto ešení by z ejm odstranilo n které nejasnosti současné právní
úpravy. Na druhou stranu p edprocesní policejní činnost a zejména její terénní část je
jednak charakteristická vysokým stupn m nutné variability vedoucím k její obtížné
typizaci, jednak p i ní zásadn nedochází k závažným zásah m do základních práv a
svobod srovnatelným se zásahy p i postupech podle trestního ádu.99 Což vede k otázkám,
zda rozši ování dozoru státního zástupce je skutečn účelné, p ípadn k obavám zda
nepovede k neúnosnému zatížení orgán činných v trestním ízení.100

4.3. Povinnost státního zástupce p ijímat trestní oznámení
Státní zástupce je podle § 15Ř odst. 2 T

povinen p ijímat oznámení o

skutečnostech nasv dčujících tomu, že byl spáchán trestný čin, jinak též označové jako
trestní oznámení. Zárove

musí oznamovatele poučit o odpov dnosti za v dom

nepravdivé údaje, a pokud o to oznamovatel požádá, musí jej státní zástupce do jednoho
m síce od oznámení vyrozum t o učin ných opat eních.
Obecná úprava podání v trestním ádu stanovuje, že podání se vždy posuzuje
podle svého obsahu, i když je nesprávn označeno (§ 5ř odst. 1 T ). Na trestní oznámení
se ovšem nevztahuje obecná úprava postupu orgánu činného v trestním ízení pro p ípad,
kdy podání nespl uje náležitosti stanovené v § 5ř odst. 4 a podatel p es výzvu a lh tu
k dopln ní tyto nedostatky neodstranil. K trestnímu oznámení nelze z uvedených d vod

FRYŠTÁK, Marek. Možnosti postupu policejního orgánu p ed zahájením úkon trestního ízení – je
stávající stav vyhovující? Státní zastupitelství. 2010, č. 5, s. 22-26
99
MUSIL, Jan. P ípravné trestní ízení – n které koncepční otázky. ůcta Universitatis Carolinae. 2002, č. 4
ůktuální otázky trestního práva. V Praze: Karolinum, 2002. ISBN Ř0 24609975, s. 12
100
MUSIL, Jan. P ípravné trestní ízení – n které koncepční otázky. ůcta Universitatis Carolinae. 2002,
č. 4 ůktuální otázky trestního práva. V Praze: Karolinum, 2002. ISBN 80 24609975, s. 13
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nep ihlížet. V § 5ř odst. 5 je určen okruh okolností, o nichž musí být oznamovatel
vyslechnut, pokud činí trestní oznámení ústn .
Bližší úprava postupu státního zástupce ohledn vy ízení podání označeného jako
trestní oznámení je obsažena v pokynu obecné povahy nejvyššího státního zástupce č.
8/2009. Podle čl. 13 odst. 3 POP č. Ř/200ř státní zástupce p ezkoumá, zda v podání jsou
uvedeny alespo základní skutečnosti, na jejichž základ lze učinit záv r o podez ení ze
spáchání skutku, který lze posoudit jako trestný čin. Pokud podání tyto skutečnosti
neobsahuje, státní zástupce vyzve podatele, aby nedostatky v p im ené lh t odstranil, a
zárove jej poučí o následních neodstran ní nedostatk . Pokud podání není ve stanovené
lh t

dopln no, nebo jeho dopln ní nep ichází v úvahu, státní zástupce podatele

vyrozumí o zjevné neod vodn nosti podez ení z trestné činnosti, v c odloží nebo
odevzdá p íslušnému orgánu.
Uvedenou úpravu podrobil kritice Klouček ve svém článku.101 Nedostatek právní
úpravy je, zjednodušen

ečeno, spat ován p edevším v tom, že dává státním zástupc m

možnost velmi neformáln a bez zahájení úkon podle trestního ádu založit trestní
oznámení na základ od vodn ní, že z podání nevyplývá podez ení ze spáchání trestného
činu. Kritizována je též absence podrobné zákonné úpravy a nedostatek kontroly nad
postupem státního zástupce p i založení trestního oznámení.
Na Kloučkovy argumenty polemicky reagoval Lata 102 . Ohledn

možnosti

reagovat na výše uvedený postup státního zástupce uvádí jako zákonem určený
prost edek žádost o p ezkoumání vy ízení podání podle § 16 odst. 7 StZast. Lata dále
argumentuje proti zm n právní úpravy, podle níž by konečné slovo v p ezkumu
sporného podání m l mít místo státního zástupce soud. Taková úprava by v podstat
znamenala návrat institutu vyšet ujících soudc , s pravomocí rozhodovat o zahájení
úkon trestního ízení.

101
KLOUČEK, Zden k. O vy ízení trestního oznámení bez zahájení úkon trestního ízení. Trestn právní
revue. 2011, č. 2, s. 4ř-52
102
LůTů, Jan. „Nevylučuji podání trestního oznámení!“ aneb o posuzování tzv. trestních oznámení dle
jejich obsahu. Trestn právní revue. 2011, č. 10, s. 2ř7-299
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ůrgumenty Jana Laty považuji za opodstatn né. V p edchozí kapitole bylo
d kladn

pojednáno o postavení státního zástupce jako pána p ípravného ízení.

Ponechání konečného ešení v rámci soustavy státního zastupitelství je koncepčn
správné a vzhledem k možnosti iniciovat vnit ní dohled vyvážené ešení. Soudu v
p ípravném ízení náleží rozhodovat toliko ohledn vážných zásah do základních práv a
svobod garantovaných v ústavním a mezinárodním právu. Nikoliv soud, ale práv státní
zástupce nese odpov dnost za výsledky p ípravného ízení.
Na druhou stranu se domnívám, že de lege ferenda není zcela liché uvažovat o
zakotvení podrobn jší právní úpravy p ímo v zákon , nikoliv pouze v interní normativní
instrukci nejvyššího státního zástupce.

4.4. P ezkum záznamu o zahájení úkon

trestního

ízení státním

zástupcem
Ustanovení § 15Ř odst. 3 T policejnímu orgánu ukládá sepsat záznam o zahájení
úkon trestního ízení k objasn ní a prov ení skutečností d vodn nasv dčujících tomu,
že byl spáchán trestný čin. V tomto záznamu musí policejní orgán uvést skutkové
okolnosti, pro které trestní ízení zahajuje a zp sob, jakým se o nich dozv d l.
Opis záznamu musí být do 4Ř hodin zaslán státnímu zástupci. Význam záznamu
o zahájení úkon trestního ízení pro státního zástupce spočívá v tom, že je jím určen
začátek p ípravného ízení a v návaznosti na to též začátek dozoru státního zástupce.
Současná úprava záznamu o zahájení úkon trestního ízení podle Jelínka trpí
určitými nedostatky.103 P edn zákon nepožaduje, aby policejní orgán v záznamu uvedl,
kdy se dozv d l o skutečnostech, pro které trestní ízení zahajuje. Tím je limitována
možnost posoudit, zda policejní orgán zahájil trestní ízení včas. Právní úprav je dále

JELÍNEK, J. a kol: Trestní zákoník a trestní ád s poznámkami a judikaturou. 7. vydání. Praha: Leges,
2017, ISBN 978-80-7502-230-1, s. 876
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vytýkáno, že nepožaduje vymezení skutku, pro který je prov ování zahajováno, a jeho
právní kvalifikaci.
Této kritice je podle mého názoru t eba p isv dčit. Na obsah záznamu o zahájení
úkon sice nelze klást p ehnané požadavky vzhledem k tomu, že tento záznam stojí na
úplném počátku celého trestního ízení. Povinnost uvést právní kvalifikaci však jist není
p ehnaným požadavkem, když trestní ízení m že být vždy vedeno pouze ke zjišt ní a
objasn ní konkrétního trestného činu.104
Po doručení záznamu o zahájení úkon trestního ízení státní zástupce p edevším
posoudí, zda nejsou dány d vody pro využití n kterého z oprávn ní podle § 157 odst. 2
T nebo § 174 odst. 2 T .105
Spornou otázku p edstavuje možnost zrušení záznamu o zahájení úkon trestního
ízení. Po jeho zavedení se vycházelo z toho, že záznam není t eba rušit, p estože se opíral
o nepodložené skutečnosti, nebo zcela dostačuje vydat pokyn policejnímu orgánu
k odložení v ci a trestní ízení tak dále neprobíhalo.106 Tento postup se však jevil jako
nedostatečný v t ch p ípadech, kdy bylo t eba postavit najisto, že záznam trpí vadami
zcela zásadního charakteru, pro které v bec nem l být vydán. V takovém p ípad je
dovozováno oprávn ní státního zástupce záznam zrušit podle § 174 odst. 2 písm. e) T ,
pouze za spln ní podmínky, že nápravy nelze dosáhnout jinak, nap íklad pokynem
státního zástupce v c odložit podle § 15řa odst. 1 T .
Pokud bylo p ípravné
neopakovatelných úkon

107

ízení zahájeno provedením neodkladných nebo

, policejní orgán záznam o zahájení úkon

ízení sepíše až po

jejich provedení. Tyto úkony musejí bezprost edn p edcházet vydání záznamu a p ímo
souviset s prov ováním skutečností d vodn nasv dčujících tomu, že byl spáchán
trestný čin. Státní zástupce m že tyto protokoly p ezkoumat postupem podle § 157

ŠÁMůL, Pavel. Trestní ád: komentá . 7., dopl. a p eprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2013. Velké
komentá e. ISBN ř7Ř-80-7400-465-0., s. 1948
105
R ŽIČKů, Miroslav. Ve ejná žaloba a orgány konající p ípravné ízení v ČR. Praha: C.H. Beck,
2005. Beckova edice právní instituty. ISBN Ř0-717-9929-7, s. 548
106
R ŽIČKů, Miroslav. Ve ejná žaloba a orgány konající p ípravné ízení v ČR. Praha: C.H. Beck,
2005. Beckova edice právní instituty. ISBN Ř0-717-9929-7, s. 549
107
Co se rozumí neodkladným a neopakovatelným úkonem stanoví § 160 odst. 4 T .
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odst. 2 T

nebo § 174 odst. 2 T . Neodkladné a neopakovatelné úkony tvo í součást

prov ování, nad kterým je již vykonáván dozor.108

4.5. Skončení prov ování a zp soby vy ízení v ci p ed zahájením
trestního stíhání
Ustanovení § 15ř odst. 1 T

ukládá policejnímu orgánu prov it skutečnosti

nasv dčující tomu, že byl spáchán trestný čin, v určité lh t . Délka lh ty, v níž je
policejní orgán povinen prov ování skončit, se odvíjí od závažnosti trestného činu.
Pokud policejní orgán prov ování v zákonné lh t neskončí a v c určitým zp sobem
nevy ídí, musí státnímu zástupci písemn zd vodnit, proč nebylo možné prov ování
skončit, jaké úkony je ješt t eba provést a po jakou dobu bude prov ování pokračovat
(§ 15ř odst. 2 T ). Státní zástupce je oprávn n zm nit výčet úkon , které mají být
provedeny, a též zm nit lh tu prodlouženého prov ování. Pokud by prov ování nebylo
skončeno ani v takto prodloužené lh t , musí podle odst. 3 téhož ustanovení policejní
orgán státnímu zástupci p edložit spis s od vodn ným návrhem na další prodloužení
prov ování. Státní zástupce má v takovém p ípad obdobné možnosti postupu jako p i
prvním prodloužení lh ty. Tato úprava státnímu zástupci umož uje kontrolu postupu
policejního orgánu ve fázi prov ování a umož uje mu ovlivnit rychlost ízení.109
Možnosti vy ízení v ci v postupu p ed zahájením jsou podle platné právní úpravy
následující:
1. odevzdání v ci podle § 15řa odst. 1 T ,
2. odložení v ci podle § 15řa odst. 1, 2, 3, 4, 5 T ,
3. dočasné odložení trestního stíhání podle § 15řb, §15řc a §15řd T ,
4. zahájení trestního stíhání podle § 160 T .

108
R ŽIČKů, Miroslav. Ve ejná žaloba a orgány konající p ípravné ízení v ČR. Praha: C.H. Beck, 2005.
Beckova edice právní instituty. ISBN Ř0-717-9929-7, s. 550
109
ŠÁMůL, Pavel, Jan MUSIL a Josef KUCHTů. Trestní právo procesní. 4., p eprac. vyd. V Praze: C.H.
Beck, 2013. Academia iuris (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-496-4., s. 512
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Odevzdání v ci státním zástupcem nebo policejním orgánem dle ustanovení
§ 15řa odst. 1 T je na míst , pokud ve v ci nejde o podez ení z trestného činu, ale pouze
o podez ení z p estupku nebo kárného či káze ského provin ní.
Odložit v c lze podle platné právní úpravy v p ti p ípadech, které se svou povahou
výrazn liší. Podle § 15řa odst. 1 T

státní zástupce nebo policejní orgán v c odloží,

pokud nejde o podez ení z trestného činu a současn nep ichází v úvahu odevzdání v ci.
Odložení v ci je dále na míst , pokud je trestní stíhání nep ípustné podle § 11 T a také
tehdy, pokud se nepoda ilo zjistit skutečnosti oprav ující zahájit trestní stíhání (§ 15řa
odst. 2, 5 T ).
V dalších dvou p ípadech je odložení v ci fakultativní, státní zástupce (a p i
postupu podle § 15řa odst. 3 T též policejní orgán) má možnost nikoliv povinnost v c
odložit. Státní zástupce a policejní orgán mohou v c odložit, pokud je trestní stíhání
neúčelné z následujících d vod uvedených v § 172 odst. 2 písm. a), b) T :
a) trest, k n muž m že trestní stíhání vést, zcela bez významu vedle trestu, který
pro jiný čin byl obvin nému již uložen nebo který ho podle očekávání postihne,
b) o skutku obvin ného již bylo rozhodnuto jedním z vyjmenovaných orgán a
a toto rozhodnutí lze považovat za postačující,
c) pouze státní zástupce je oprávn n odložit v c podle § 159a odst. 4, pokud
nastaly okolnosti uvedené v § 172 odst. 2 písm. c) T . 110 Toto oprávn ní
státního zástupce odložit v c z d vodu neúčelnosti p edstavuje tzv. procesní
korektiv trestního bezpráví.111
Usnesení o odložení v ci, i když nabývá právní moci, nevytvá í p ekážku v ci
pravomocn rozhodnuté. I když takové usnesení policejního orgánu nebude státním
zástupcem zrušeno ve lh t 30 dn od doručení podle § 174 odst. 2 písm. e) T a nebude

Jestliže vzhledem k významu a mí e porušení nebo ohrožení chrán ného zájmu, který byl dotčen,
zp sobu provedení činu a jeho následku, nebo okolnostem, za nichž byl čin spáchán, a vzhledem k chování
obvin ného po spáchání činu, zejména k jeho snaze nahradit škodu nebo odstranit jiné škodlivé následky
činu, je z ejmé, že účelu trestního ízení bylo dosaženo.
111
JELÍNEK, J. a kol: Trestní zákoník a trestní ád s poznámkami a judikaturou. 7. vydání. Praha: Leges,
2017, ISBN 978-80-7502-230-1, s. 887
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zrušeno ani z podn tu stížnosti včas podané oprávn nou osobou, m že státní zástupce
vydat i po uplynutí této doby pokyn k pokračování prov ování. P vodní usnesení se
v t chto p ípadech neruší a po skončení prov ování se vydá usnesení znovu, nebude-li
uplatn n jiný postup.112
Trestní ád umož uje dočasn odložit trestní stíhání podle § 15řb odst. 1 T ,
pokud to je t eba k objasn ní trestné činnosti spáchané ve prosp ch organizované
zločinecké skupiny, nebo jiného úmyslného trestného činu, anebo zjišt ní jejich pachatel .
Policejní orgán m že se souhlasem státního zástupce odložit zahájení trestního stíhání na
nezbytnou dobu, nejdéle však na dva m síce. Tato lh ta m že být v p ípad trvání d vod
pro dočasné odložení trestního stíhání prodloužena o dva m síce a to i opakovan , vždy
však se souhlasem státního zástupce.
Novela trestního ádu provedená zákonem č. 163/2016 Sb. p inesla zvláštní
ustanovení o dočasném odložení trestního stíhání. Podle § 15řc odst. 1 T policejní orgán
rozhodne o dočasném odložení trestního stíhání osoby podez elé ze spáchání n kterého
z taxativn uvedených trestných čin , pokud podez elý slíbil úplatek, majetkový nebo
jiný prosp ch jen proto, že byl o to požádán, učinil o tom dobrovoln a bez zbytečného
odkladu oznámení státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu, oznámí policejnímu
orgánu skutečnosti, které jsou mu známy o trestné činnosti toho, kdo o tento úplatek,
majetkový nebo jiný prosp ch požádal, a zaváže se podat v p ípravném ízení i v ízení
p ed soudem úplnou a pravdivou výpov
Podle § 15řd odst. 1 T

o t chto skutečnostech.

státní zástupce rozhodne, že podez elý nebude stíhán,

pokud nebyly dodatečn zjišt ny okolnosti vylučující rozhodnout o dočasném odložení
trestního stíhání a a splnil-li podez elý své závazky podle § 15řc odst. 1 T . Jinak státní
zástupce rozhodne, že podez elý nesplnil podmínky podle § 15řc odst. 1 T . Po právní
moci rozhodnutí o nespln ní podmínek podle § 15řc odst. 1 T

policejní orgán

neprodlen zahájí trestní stíhání. Učinit rozhodnutí o nestíhání podez elého lze až po
pravomocném ukončení trestního stíhání osoby, která o úplatek, majetkový nebo jiný

R ŽIČKů, Miroslav. Ve ejná žaloba a orgány konající p ípravné ízení v ČR. Praha: C.H. Beck, 2005.
Beckova edice právní instituty. ISBN Ř0-717-9929-7, s. 522
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prosp ch podez elého požádala, pokud uplynula lh ta k podání dovolání nebo bylo o
podaném dovolání rozhodnuto a pokud uplynula lh ta k podání ústavní stížnosti nebo
bylo o podané ústavní stížnosti rozhodnuto, nebo po pravomocném odložení nebo jiném
vy ízení v ci, nelze-li zahájit trestní stíhání osoby, která o úplatek, majetkový nebo jiný
prosp ch podez elého požádala.
Rozhodnutí státního zástupce zakládá p ekážku v ci rozhodnuté podle § 11a
odst. 2 T . Novela č. 163/2016 Sb. rozší ila oprávn ní nejvyššího státního zástupce podle
§ 174a T

o právo rušit nezákonná rozhodnutí o nestíhání podez elého podle § 15řd

odst. 1 T . Toto oprávn ní má zajistit vyloučení p ípadného pochybení p i rozhodovací
činnosti státního zástupce u nového institutu.113
Zásadní nedostatek nov p ijaté právní úpravy lze podle mého názoru spat ovat
v tom, že rozhodnutí policejního orgánu podle § 15řc odst. 1 T nevyžaduje p edchozí
souhlas státního zástupce, na rozdíl od ustanovení § 15řb odst. 1 T , kde je souhlas
státního zástupce nutnou podmínkou. ůrgumentaci d vodové zprávy114, podle které je
nutné v t chto p ípadech rozhodnout co nejrychleji, nelze podle mého názoru p isv dčit.
Zvolené ešení sice umož uje co nejrychlejší rozhodnutí, domnívám se však, že
podez elý je vystaven určité nejistot plynoucí z možnosti, že rozhodnutí policejního
orgánu bude zrušeno státním zástupcem p i výkonu dozoru. Dozor státního zástupce bude
v takovém p ípad uplat ován až následn , nap íklad zrušením rozhodnutí, které shledá
nezákonné nebo neod vodn né podle § 174 odst. 2 písm. e) T . Konečné rozhodnutí o
nestíhání právní úprava správn sv uje pouze státnímu zástupci.
Vydáním usnesení o zahájení trestního stíhání podle § 160 odst. 1 T končí fáze
postupu p ed zahájením trestního stíhání a je zahájen navazující úsek p ípravného ízení,
vyšet ování.

D vodová zpráva k zákonu č. 163/2016 Sb. [online]. [cit. 2016-06-01]. Dostupné z:
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=458&CT1=0, s. 17
114
D vodová zpráva k zákonu č. 163/2016 Sb. [online]. [cit. 2016-06-01]. Dostupné z:
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=458&CT1=0 s. 16
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5. Postavení státního zástupce po zahájení trestního stíhání
5.1. Pojem a druhy vyšet ování
Trestní ád vymezuje vyšet ování v § 161 odst. 1 T jako úsek trestního stíhání
p ed podáním obžaloby, návrhu na schválení dohody o vin a trestu, postoupením v ci
jinému orgánu nebo zastavením trestního stíhání, včetn

schválení narovnání a

podmín ného zastavení trestního stíhání p ed podáním obžaloby, návrhu na schválení
dohody o vin a trestu.
Vyšet ování konají115:
a) útvary Policie České republiky, pokud zákon nestanoví jinak,
b) Generální inspekce bezpečnostních sbor

o trestných činech spáchaných

p íslušníky Policie ČR, p íslušníky V ze ské služby ČR, celníky anebo
zam stnanci České republiky za azenými k výkonu práce v Policii ČR a o
trestných činech spáchaných zam stnanci České republiky za azenými
k výkonu práce ve V ze ské služb ČR nebo Celní správ ČR v souvislosti
s pln ním jejich pracovních úkol ,
c) státní zástupce ohledn trestných čin

spáchaných p íslušníky Generální

inspekce bezpečnostních sbor , p íslušníky Bezpečnostní informační služby,
p íslušníky Ú adu pro zahraniční styky a informace, p íslušníky Vojenského
zpravodajství anebo p íslušníky Vojenské policie a též zam stnanci
za azenými k výkonu práce v Generální inspekci bezpečnostních sbor ,
d) kapitán lodi p i dálkových plavbách o trestných činech spáchaných na této
lodi,
e) pov ený orgán vojenské policie o trestných činech p íslušník ozbrojených
sil a dalších p ípadech uvedených v ust. § 161 odst. 7 T .
Výrazným rysem vyšet ování je skutečnost, že tento úsek trestního ízení je vždy
veden proti konkrétní osob , která se v pr b hu vyšet ování označuje jako obvin ný.

JELÍNEK, J. a kolektiv: Trestní právo procesní. 5. vydání. Praha: Leges, 2018. ISBN 978-80-7502-2783, s. 497-498
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Hlavním smyslem vyšet ování je opat ení dostatečného množství podklad pro
rozhodnutí státního zástupce, zda má být podána obžaloba, nebo zda má být učin no jiné
rozhodnutí.116
Platná právní úprava vychází z určité diferenciace vyšet ování, pro kterou se
používají pojmy standardní a rozší ené vyšet ování. Trestní ád s pojmy standardní a
rozší ené vyšet ování nepracuje. Podle prvního a druhého oddílu desáté hlavy trestního
ádu (§ 160 až § 167 T ) se koná vyšet ování o trestných činech s v cnou p íslušností
okresního soudu. Postup podle této části trestního ádu označuje nauka za standardní
vyšet ování. T etí oddíl desáté hlavy trestního ádu (§ 168 až § 170 T ) nazvaný zvláštní
ustanovení o vyšet ování n kterých trestných čin se použije p i vyšet ování trestných
čin , o nichž koná ízení v prvním stupni krajský soud. V tomto p ípad je užíváno pojmu
rozší ení vyšet ování, nebo právní úprava p ipouští širší provád ní d kaz než ve
standardním p ípravném

ízení. Úprava rozší eného vyšet ování není komplexní,

stanovuje pouze odlišnosti od standardního vyšet ování, p i absenci zvláštního ustanovení
se postupuje podle ustanovení o standardním p ípravném ízení.
Z hlediska role státního zástupce ve vyšet ování je n kdy zd raz ováno, že dozor
státního zástupce má být zvláš intenzivní ve vyšet ování, nebo se v této fází vede trestní
ízení proti konkrétní osob a do základních práv této osoby m že být velmi vážn
zasahováno.117 Tento názor by však nem l vést k podce ování dozoru ve fázi postupu
p ed zahájením trestního stíhání, kdy sice trestní ízení není vedeno proti konkrétní osob ,
ale výsledky prov ování mohou pom rn zásadním zp sobem ovlivnit další pr b h
p ípravného ízení, ale i efektivnost trestního procesu jako celku.118 ůčkoliv se činnosti
v prov ování a ve vyšet ování p irozen odlišují vzhledem k pr b hu obou úsek , právní
úprava podle mého názoru koncipuje dozor státního zástupce nad p ípravným ízením
jako jednotný, nikoliv rozd lený na fázi prov ování a fázi vyšet ování. Z hlediska de

ŠÁMůL, Pavel, Jan MUSIL a Josef KUCHTů. Trestní právo procesní. 4., p eprac. vyd. V Praze: C.H.
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lege ferenda je otázkou, zda by tak činit m la. Domnívám se, že nikoliv, nebo takové
ešení by bylo určitým krokem zp t ohrožujícím dominantní postavení státního zástupce
v p ípravném ízení.

5.2. Dozor státního zástupce ve fázi vyšet ování
St žejní otázku vztahu státního zástupce a policejního orgánu ve vyšet ování
p edstavuje p ezkoumání usnesení o zahájení trestního stíhání119.
Podle § 160 odst. 1 T

nasv dčují-li prov ováním podle § 15Ř T

zjišt né a

od vodn né skutečnosti tomu, že byl spáchán trestný čin, a je-li dostatečn od vodn n
záv r, že jej spáchala určitá osoba, rozhodne policejní orgán neprodlen o zahájení
trestního stíhání této osoby jako obvin ného, pokud není d vod k postupu podle § 15řa
odst. 2 a 3 T , § 15řb odst. 1 a 3 T nebo § 15řc odst. 1 T .
Právní úprava adí mezi náležitosti výroku usnesení o zahájení trestního stíhání
natolik určitý a jednoznačný popis skutku, ze kterého je tato osoba obvin na, aby nemohl
být zam n n s jiným, a zákonné označení trestného činu, který je v tomto skutku
spat ován. Obvin ný musí být v usnesení o zahájení trestního stíhání označen stejnými
údaji, jaké musí být uvedeny o osob obžalovaného v rozsudku, které jsou vymezeny v
§ 120 odst. 2 T . V od vodn ní usnesení je t eba p esn označit skutečnosti, které
od vod ují záv r o d vodnosti trestního stíhání.
Již zmi ováná novela trestního ádu č. 265/2001 Sb. nahradila neformální sd lení
obvin ní povinností policejního orgánu rozhodnout o zahájení trestního stíhání
usnesením, proti kterému je podle § 160 odst. 7 T p ípustná stížnost.
Opis usnesení o zahájení trestního stíhání musí policejní orgán doručit všem
subjekt m vypočteným v § 160 odst. 2 T . Státnímu zástupci musí být opis doručen do
4Ř hodin od okamžiku jeho vyhotovení.
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Státní zástupce sv j p ezkum zam uje na následující hlediska120:
a) usnesení je zákonné a bylo vydáno p íslušným policejním orgánem; je-li dána
p íslušnost vyšet ujícího státního zástupce, postoupí neprodlen v c tomuto
státnímu zástupci,
b) trestní stíhání obvin ného je p ípustné,
c) policejní orgán po ídil p eklad usnesení o zahájení trestního stíhání nebo jeho
části a obvin nému jej doručil, je- li to nutné,
d) usnesení bylo doručeno státnímu zástupci ve lh t 4Ř hodin,
e) usnesení bylo doručeno poškozenému, jsou-li jeho pobyt nebo sídlo známé a
výslovn o to požádal.
Státní zástupce v rámci dozoru ve vyšet ování dále zkoumá, zda policejní orgán
zahájil trestní stíhání neprodlen . Oddalování zahájení trestního stíhání p es spln ní
zákonných požadavk pro zahájení vyšet ování by vedlo ke krácení práv osoby, proti
které je prov ování provád no, nebo tato by nemohla uplatnit práva sv ená právní
úpravou výhradn obvin nému.121
Usnesení o zahájení trestního stíhání státní zástupce p ezkoumává z ú ední
povinnosti a v p ípad

jeho nezákonnosti nebo ned vodnosti jej zruší s využitím

oprávn ní podle § 174 odst. 2 písm. e) T . Tento jeho postup není vázán na podání
stížnosti proti usnesení o zahájení trestního stíhání ze strany oprávn né osoby.122
P i rozhodování o zrušení usnesení o zahájení trestního stíhání podle § 174 odst. 2
písm. e) T zástupce není vázán lh tou, k zrušení usnesení s velkým časovým odstupem
od jeho vydání by však m lo docházet pouze výjimečn , p edevším pokud vyjde najevo,
že nezákonnost nebo ned vodnost usnesení byly dány již v dob jeho vydání.123 Pokud

Čl. 24 POP č. Ř/200ř
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z dalšího postupu ve vyšet ování bude zjišt no, že nejsou d vody pro trestní stíhání, pak
není na míst rušit usnesení o zahájení trestního stíhání, ale trestní stíhání zastavit.
Policejní orgán je podle § 167 odst. 1 T povinen skončit vyšet ování nejpozd ji
do dvou m síc od zahájení trestního stíhání, pokud se jedná o v ci rozhodované v první
instanci samosoudcem, nebo do t í m síc , pokud jde o v c pat ící do p íslušnosti
okresního soudu. Obdobn jako ve fázi prov ování musí policejní orgán v p ípad
nedodržení lh ty státnímu zástupci písemn zd vodnit, pro nebyla lh ta dodržena a jaké
úkony je ve v ci t eba provést. Státní zástupce op t m že zm nit výčet naplánovaných
úkon a stanovit odlišnou lh tu, po kterou má vyšet ování trvat (§ 167 odst. 2 T ). Pokud
státní zástupce s postupem policejního orgánu souhlasí, nevydává žádné souhlasné
rozhodnutí a má se za to, že souhlasí, pokud nevydá pokyn podle § 167 odst. 2 T .124
Trestní ád státnímu zástupci navíc ukládá povinnost provád t v rámci dozoru ve v cech,
v nichž nebylo vyšet ování skončeno v zákonné lh t , nejmén jednou za m síc prov rku
v ci a uložit policejnímu orgánu provést konkrétní úkony. O této prov rce musí státní
zástupce sepsat ú ední záznam.
Pro výkon dozoru nad rozší eným vyšet ováním nesv uje trestní ád státnímu
zástupci žádná zvláštní oprávn ní. Pro rozší ené vyšet ování je sice v § 170 odst. 2 T
stanovena delší lh ta, ve které je policejní orgán povinen vyšet ování skončit, avšak
postup státního zástupce v p ípad p i nedodržení této lh ty je zcela shodný jako ve
vyšet ování standardním. Odlišnosti dozoru nad vyšet ováním trestných čin uvedených
v § 17 odst. 1, 2 a 3 T jsou upraveny v čl. 71 POP č. Ř/200ř. Podle vnit ní instrukce
státní zástupce p edevším posuzuje, zda právní kvalifikace skutku odpovídá p íslušnosti
krajského soudu. Pokud zjistí d vody pro zm nu právní kvalifikace, vydá pokyn
policejnímu orgánu, aby obvin ného a jeho obhájce na zm nu právní kvalifikace
upozornil, ihned poté p edá v c p íslušnému státnímu zástupce. Na dozor nad rozší eným
vyšet ováním bude b žn možné aplikovat o dozoru v čl. 7 POP č. Ř/200ř, kde je státnímu
zástupci uloženo, v závažných v cech pravideln prov ovat stav p ípravného ízení,

ŠÁMůL, Pavel. P ípravné ízení trestní. 2. vyd. Praha: C.H. Beck, 2003. Beckovy p íručky pro právní
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účastnit se d ležitých procesních úkon , pop ípad si o nich vyžádat protokoly. Podle
čl. 10 POP č. Ř/200ř státní zástupce provede prov rky spisových materiál policejního
orgánu ve v cech skutkov , d kazn či právn složitých, zpravidla nejmén jedenkrát za
dva m síce. Ob ustanovení se nevztahují pouze na dozor v rozší eném vyšet ování, ale
práv v n m bude jejich využití typické.

5.3. Vyšet ování konané státním zástupcem a dozor nad ním
Podle § 161 odst. 4 T

státní zástupce koná vyšet ování o trestných činech

spáchaných p íslušníky Generální inspekce bezpečnostních sbor , p íslušníky
Bezpečnostní informační služby, p íslušníky Ú adu pro zahraniční styky a informace,
p íslušníky Vojenského zpravodajství anebo p íslušníky Vojenské policie a vyšet ování
o trestných činech zam stnanc České republiky, za azených k výkonu práce v Generální
inspekci bezpečnostních sbor . Pokud je t eba konat společné ízení proti více obvin ným
podle § 20 odst. 1 T , koná státní zástupce vyšet ování i proti obvin ným, kte í nejsou
osobami uvedenými v § 161 odst. 4 T .
Obligatorní p íslušnost státního zástupce konat vyšet ování trestní ád nepovažuje
za součást dozoru státního zástupce v p ípravném ízení, místo toho je vytvo ena zvláštní
vyšet ovací funkci státního zástupce. 125 Jedná se tedy o výrazn odlišnou situaci, než
pokud státní zástupce provede celé vyšet ování, jak mu fakultativn umož uje dozorové
oprávn ní podle § 174 odst. 2 písm. c) T .
Uvedená obligatorní p íslušnost státního zástupce se vztahuje pouze na
vyšet ování, nikoliv na prov ování skutečností nasv dčujících tomu, že byl spáchán
trestný čin uvedený v § 161 odst. 4 T . Prov ování v uvedených v cech konají pov ený
orgán Vojenské policie (o trestných činech spáchaných p íslušníky Vojenské policie),
dále pov ený orgán Bezpečnostní informační služby (p jde-li o podez ení z trestného
činu p íslušníka Bezpečnostní informační služby), pov ený orgán Ú adu pro zahraniční

ŠÁMůL, Pavel. P ípravné ízení trestní. 2. vyd. Praha: C.H. Beck, 2003. Beckovy p íručky pro právní
praxi. ISBN 80-717-9741-3., s. 732
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styky a informace (p jde-li o podez ení z trestného činu p íslušníka Ú adu pro zahraniční
styky a informace) a pov ený orgán Vojenského zpravodajství, pokud jde o trestné činy
spáchané p íslušníky Vojenského zpravodajství, jakož i pov ený orgán Generální
inspekce bezpečnostních sbor v ízení o trestných činech p íslušník Generální inspekce
bezpečnostních sbor nebo o trestných činech zam stnanc České republiky za azených
k výkonu práce v Generální inspekci bezpečnostních sbor .126 Tímto není dotčena obecná
úprava v § 14 až § 16 StZast, oprav ující státního zástupce provést jednotlivý úkon
v rámci prov ování a objas ovat povahu podání označeného jako trestní oznámení.127
Dozor nad prov ováním skutečností nasv dčujících tomu, že byl spáchán trestný
čin uvedený v § 161 odst. 4 T vykonává podle § 13 J StZast státní zástupce, který by
byl jinak p íslušný konat ve v ci vyšet ování, nikoliv státní zástupce p íslušný k výkonu
dozoru nad vyšet ováním trestný čin uvedených v § 161 odst. 4 T . V tomto p ípad je
tedy odd len dozor nad postupem p ed zahájením trestního stíhání a dozor nad
vyšet ováním. Zvolená koncepce brání tomu, aby státní zástupce konající vyšet ování byl
zcela odd len od fáze postupu p ed zahájením trestního stíhání, nem l žádné možnosti do
postupu policejního orgánu zasahovat a ztratil veškerá oprávn ní k výkonu dozoru.128
P i konání obligatorního vyšet ování státní zástupce postupuje p im en podle
ustanovení upravujících postup policejního orgánu (§ 161 odst. 4 T ). Slovo
„p im en “ ve spojení s odkazem na jiné ustanovení téhož nebo jiného právního p edpisu
vyjad uje voln jší vztah mezi tímto ustanovením a vymezenými právními vztahy. 129
Státní zástupce tedy nepostupuje podle jednotlivých ustanovení trestního ádu o
vyšet ování provád ném policejním orgánem zcela shodn , ale s určitými odchylkami130.
Trestní ád výslovn vylučuje použití ustanovení o souhlasu státního zástupce, který je

ŠÁMůL, Pavel. Trestní ád: komentá . 7., dopl. a p eprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2013. Velké
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t eba k provedení úkonu policejním orgánem. Tuto úpravu je z ejm t eba vykládat
extenzivn a pod pojem souhlas zahrnout p edchozí souhlas státního zástupce, souhlas
ud lený dodatečn a také povolení vydávané státním zástupcem.
P i vyšet ování trestných čin uvedených v § 161 odst. 4 T m že státní zástupce
požádat orgány uvedené v § 12 odst. 2 T

v rámci jejich p sobnosti o opat ení

jednotlivého d kazu nebo provedení jednotlivého úkonu vyšet ování, o součinnost p i
opat ování d kazu nebo provád ní úkonu vyšet ování, o p edvedení osoby nebo za
podmínek podle § 62 odst. 1 T o doručení písemnosti. Tento orgán je povinen státnímu
zástupci urychlen vyhov t. K argumentaci, proč se státní zástupce konající obligatorní
vyšet ování bez součinnosti s policejními orgány nem že obejít, byla uvád na p edevším
náročnost a komplikovanost vyšet ovaných trestních v cí a současn

nedostatečné

personální obsazení agendy vyšet ování na státním zastupitelství131. V této souvislosti lze
též p ipomenout n které obecn platné rysy činnosti státního zastupitelství, jako je
kancelá ský styl práce, malá operativnost a nedostatečná technická vybavenost 132 ,
sv dčící též pro nutnost součinnosti s policejním orgánem.
Trestní ád výslovn ne eší otázku, zda požádat policejní orgán o součinnost m že
též státní zástupce, který si opat ením vyhradil provést celé vyšet ování využitím svého
oprávn ní podle § 174 odst. 2 písm. c) T . Vantuch133 ve svém p ísp vku zaujal k této
možnosti negativní stanovisko. Svou argumentaci zakládá na odlišném režimu
obligatorního a fakultativního konání vyšet ování státním zástupcem, p ičemž oprávn ní
žádat policejní orgán o součinnost má státní zástupce pouze p i postupu podle § 161
odst. 4 T . V režimu fakultativního konání vyšet ování právní úprava státnímu zástupci
diskutované oprávn ní nep iznává. Opat ením ohledn provedení celého vyšet ování na
sebe státní zástupce p evzal povinnost provést ve v ci všechny úkony, v opačném p ípad
jedná v rozporu se zákonem.
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Odlišné stanovisko zaujal ve své polemice Frgal134, podle n jž nelze rozumn
p ipustit výrazný nepom r mezi možnostmi obligatorn vyšet ujícího státního zástupce a
státního zástupce provád jícího celé vyšet ování na základ § 174 odst. 2 písm. c) T .
Diskutované oprávn ní lze dovodit pomocí analogie, která je p ípustná, protože
nezasahuje do základních práv a svobod. Opat ením o provedení celého vyšet ování není
státní zástupce vázán, m že jej kdykoliv zm nit.
Protože trestní ád neupravuje p edm tnou otázku explicitn , nezbývá než ji ešit
výkladem. Vzhledem k tomu, že byla v p edchozím textu zd razn na nezbytnost
součinnosti státního zástupce konajícího vyšet ování s policejním orgánem, tak odep ení
této součinnosti v p ípad fakultativního vyšet ování státního zástupce by toto oprávn ní
z velké části pop eno. Provedení celého vyšet ování státním zástupcem na základ § 174
odst. 2 písm. c) T

je krajním postupem, určeným pro p ípady, kdy nestačí provést

jednotlivý úkon, pop . ani použít jiné dozorové oprávn ní. 135 Jedná se o nanejvýš
intenzivní výkon dozoru nad zákonností p ípravného ízení. Domnívám se, že za t chto
okolností je zcela logické p ipustit možnost státního zástupce vykonávajícího fakultativní
vyšet ování požádat policejní orgán o součinnost podle § 161 odst. 3 T per analogiam.
Z hlediska de lege ferenda by bylo nepochybn žádoucí tyto nejasnosti odstranit a upravit
diskutovanou otázku v trestním ádu výslovn .
Ohledn rozhodnutí v ci po skončení vyšet ování je vyšet ující státního zástupce
v siln jším postavení než policejní orgán konající vyšet ování, nebo

m že vydat

rozhodnout o postoupení v ci jinému orgánu podle § 171 odst. 1 T , o zastavení trestního
stíhání (§ 172 odst. 1 a 2 T ), o p erušení trestního stíhání (§173 odst. 1 T ), o
podmín ném zastavení trestního stíhání (§ 307 odst. 1 a 2 T ) a o schválení narovnání
podle (§ 30ř odst. 1 T ), pokud si tato rozhodnutí nevyhradil státní zástupce vykonávající
dozor podle § 175 odst. 2 T . Státní zástupce konající vyšet ování nem že samostatn

134
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podat obžalobu ani samostatný návrh na ochranné opat ení, ani k tomu být výslovn
zmocn n státním zástupcem vykonávajícím dozor.136
Ve v cech, v nichž koná obligatorní vyšet ování státní zástupce, vykonává dozor
nad zachováváním zákonnosti v p ípravném ízení podle § 175 odst. 2 T státní zástupce
nejbližího vyššího státního zastupitelství. Tato v cná p íslušnost k dozoru se nevztahuje
na vyšet ování, které státní zástupce koná fakultativn podle § 174 odst. 2 písm. c) T ,
v t ch p ípadech dozor nad vyšet ováním konaným státním zástupcem není vykonáván,
nejblíže vyšší státní zastupitelství m že uplat ovat pouze prost edky dohledu.137
Pro rozsah oprávn ní a povinností státního zástupce vykonávajícího výše uvedený
dozor obecn platí, že dozorovému státnímu zástupci náleží všechna dozorová oprávn ní,
jaká m že v jiných v cech uplat ovat dozorový státní zástupce v či policejnímu
orgánu.138

5.4. Rozhodnutí státního zástupce po skončení vyšet ování
Rozhodnutí o trestní v ci po skončení vyšet ování je výlučn v rukou státního
zástupce. Podle § 166 odst. 3 T

policejní orgán po skončení vyšet ování p edloží

státnímu zástupci spis s návrhem na podání obžaloby nebo vydání jiné rozhodnutí spolu
s uvedením, které d kazy navrhovaných d kaz

a zd vodn ním, proč nevyhov l

návrh m na provedení d kaz dalších. Státní zástupce je oprávn n v c vrátit policejnímu
orgánu k dopln ní podle § 174 odst. 2 písm. d) T . V takovém p ípad se v c vrací do
stadia vyšet ování a policejní orgán je povinen doplnit v c podle pokynu státního
zástupce a vyšet ování skončit v určené lh t .
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Rozhodnutí, která m že vydat státní zástupce po skončení vyšet ování, lze
rozd lit do následujících skupin:
a) meritorní rozhodnutí, jimiž jsou
-

postoupení v ci jinému orgánu,

-

zastavení trestního stíhání,

-

podmín né zastavení trestního stíhání,

-

schválení narovnání,

-

odstoupení od trestního stíhání mladistvého.

Uvedená rozhodnutí mají n které společné rysy. Po nabytí právní moci jsou
nezm nitelná a závazná. V c takto skončená nem že být znovu projednávána z d vodu
vzniku p ekážky v ci rozhodnuté (lat. exceptio rei iudicatae), pokud p edchozí rozhodnutí
nebylo p edepsaným postupem zrušeno.
b) rozhodnutí zatímní povahy, kterým je pouze p erušení trestního stíhání,
c) obžaloba a návrh na ochranné opat ení,
d) návrh na schválení dohody o vin a trestu.139

5.4.1. Postoupení v ci jinému orgánu
Podle § 171 odst. 1 T

státní zástupce postoupí v c jinému orgánu, jestliže

výsledky p ípravného ízení ukazují, že nejde o trestný čin, že však jde o skutek, který by
mohl být jiným p íslušným orgánem posouzen jako p estupek, jiný správní delikt nebo
kárné provin ní.
Postoupení v ci p edpokládá, že v c je náležit objasn na. Náležité objasn ní je
v tomto p ípad chápáno jako provedení dokazování až do získání jistoty, že ve v ci nejde
o trestný čin, ale skutek m že být p estupkem nebo kárným provin ním. P ekážka v ci
rozhodnuté založená pravomocným rozhodnutím brání též tomu, aby o v ci bylo jednáno
jako o p estupku. Pokud p estupkové ízení skončilo meritorním rozhodnutím správního

ŠÁMůL, Pavel, Jan MUSIL a Josef KUCHTů. Trestní právo procesní. 4., p eprac. vyd. V Praze: C.H.
Beck, 2013. Academia iuris (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-496-4, s. 537
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orgánu, je vyloučeno proti stejné osob a pro stejný skutek vést trestní ízení. Státní
zástupce musí p ed vydáním usnesení o postoupení v ci zvažovat, zda p íslušný orgán,
kterému zamýšlí v c postoupit, m že v c projednat a rozhodnout.140
Státní zástupce o postoupení rozhoduje formou usnesení, proti kterému m že
obvin ný, a je-li znám, též poškozený, podat stížnost, jež má odkladný účinek (§ 171
odst. 2 T ).

5.4.2. Zastavení trestního stíhání
Zastavení trestního stíhání je jedním ze zp sob meritorního vy ízení v ci, v níž
bylo zahájeno trestní stíhání. Rozhodnutí o zastavení trestního stíhání má vždy formu
usnesení.
V pr b hu vyšet ování mohou nastat nebo vyjít najevo určité okolnosti, kv li
kterým je trestní stíhání konkrétní osoby pro skutek uvedený v usneseního o zahájení
trestního zcela vyloučeno. V takovém p ípad státní zástupce musí usnesením rozhodnout
o zastavení trestního stíhání. Tyto obligatorní d vody zastavení trestního stíhání jsou
taxativn uvedeny v § 172 odst. 1 T :
-

je-li nepochybné, že se nestal skutek, pro který se trestní stíhání vede,

-

není-li tento skutek trestným činem a není d vod k postoupení v ci,

-

není-li prokázáno, že skutek spáchal obvin ný,

-

je-li trestní stíhání nep ípustné (§ 11 odst. 1 a 2 T ),

-

nebyl-li obvin ný v dob činu pro nep íčetnost trestn odpov dný.

V p ípadech uvedených v § 172 odst. 2 T není trestní stíhání zcela vyloučeno,
ale státnímu zástupci je dána možnost posouzení trestní stíhání zastavit, z d vod
uvedených v odstavci 2. Takto je možno rozhodnout podle písm. a), b) pokud

JELÍNEK, J. a kolektiv: Trestní právo procesní. 5. vydání. Praha: Leges, 201Ř. ISBN ř7Ř-80-7502278-3, s.540
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-

trest, k n muž m že trestní stíhání vést, je zcela bez významu vedle trestu,
který pro jiný čin byl obvin nému již uložen nebo který ho podle očekávání
postihne,

-

o skutku obvin ného již rozhodnuto jiným orgánem, káze sky, kárn anebo
cizozemským soudem nebo ú adem anebo mezinárodním trestním soudem,
mezinárodním trestním tribunálem, a toto rozhodnutí lze považovat za
postačující.

Poslední d vod fakultativního zastavení trestního stíhání státním zástupcem je
t eba od p edchozích dvou odlišit. Podle § 172 odst. 2 písm. c) T státní zástupce m že
zastavit trestní stíhání, jestliže vzhledem k významu a mí e porušení nebo ohrožení
chrán ného zájmu, který byl dotčen, zp sobu provedení činu a jeho následku, nebo
okolnostem, za nichž byl čin spáchán, a vzhledem k chování obvin ného po spáchání činu,
zejména k jeho snaze nahradit škodu nebo odstranit jiné škodlivé následky činu, je z ejmé,
že účelu trestního ízení bylo dosaženo. V p ípad tohoto oprávn ní se hovo í o tzv.
procesním korektivu trestního bezpráví, narozdíl od hmotn právního korektivu
vyjád eného v trestním zákoníku jako zásada subsidiarity trestní represe. Nedostatkem
právní úpravy je, že kritéria zastavení trestního stíhání podle § 172 odst. 2 písm. c) T a
hlediska pro uplatn ní zásady subsidiarity trestní represe jsou fakticky stejná. Současn
právní úprava žádným zp sobem neupravuje, který z uvedených korektiv trestního
bezpráví má p ednost. Pouze ze zásady p ednosti hmotného práva p ed procesním lze
dovodit, že se nejprve uplatní hlediska subsidiarity trestní represe a až následn posouzení
neúčelnosti trestního stíhání.141
Ustanovení o zastavení trestního stíhání pro neúčelnost je zásadním pr lomem do
úpravy ízení ovládané obecn zásadou legality ve prosp ch zásady oportunity.142
Obvin ný má v p ípad zastavení trestního stíhání z fakultativních d vod podle
§ 172 odst. 4 T

možnost ve lh t t í dn od doručení usnesení o zastavení trestního
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stíhání prohlásit, že na projednání v ci trvá. O tom je t eba obvin ného poučit. Takto je
obvin nému umožn no prosadit, aby o v ci musel rozhodovat soud. Motivace
obvin ného m že spočívat p edvším v tom, že se cítí nevinen, rozhodnutí státního
zastupce považuje za nedostatečné a chce dosáhnout vynesení zproš ujícího rozsudku
soudem.143
Rozhodnout o zastavení trestního stíhání lze pouze o skutku, pro který se trestní
ízení vede. Nelze zastavit trestní stíhání pouze pro část skutku. P edm tem zastavení
m že být jedin skutek, nikdy jím nem že být jeho právní kvalifikace podle ustanovení
zvláštní části trestního zákoníku. Zastavení trestního stíhání určité osoby má podobné
účinky jako zproš ující rozsudek.144
Proti usnesení o zastavení trestního stíhání podle § 172 odst. 1, 2 T

m že

obvin ný, a je-li znám, též poškozený, podat stížnost, jež má odkladný účinek.
Ohledn dvou práv vyložených rozhodnutí státního zástupce (postoupení v ci a
zastavení v ci) poskytuje platná právní úprava v § 174a odst. 1 T nejvyššímu státnímu
zástupci možnost následn po nabytí právní moci p ezkoumat jejich zákonnost. Podle
p evažujícího výkladu se oprávn ní podle § 174a odst. 1 T vztahuje pouze na rozhodnutí
podle ustanovení § 171 a 172 T , ačkoliv k vydání usnesení o zastavení trestního stíhání
dochází též p i podmín ném zastavení trestního stíhání a schválení narovnání (§ 307
odst. 1 a § 30ř ost. 1 T ). Pokud nejvyšší státní zástupce shledá usnesení nižších státních
zástupc o nestíhání podez elého podle § 15řd odst. 1 T , o zastavení trestního stíhání
nebo o postoupení v ci nezákonným, m že jej ve lh t t í m síc od právní moci zrušit.
Tento institut byl p ijat v rámci širších zm n úpravy mimo ádných opravných prost edk
v roce 2001. D vodem pro jeho p ijetí byla snaha zajistit jednotnou trestní politiku
ovládanou z nejvyšího stupn soustavy státního zastupitelství a též odstran ní inkviziční
povahy d ív jšího rozhodování Nejvyššího soudu o stížnosti pro porušení zákona proti
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t mto rozhodnutím, kdy Nejvyšší soud de facto rozhodoval o pokračování p ípravného
ízení a vyzýval státního zástupce k podání obžaloby.145
Kasační oprávn ní nejvyššího státního zástupce podle § 174 odst. 1 T je v nauce
kritizováno, nebo narušuje právní jistotu a stabilitu pravomocných rozhodnutí a jeho
účelu, který sleduje, lze bez v tších obtíží dosáhnout zbývajícími mimo ádnými
opravnými prost edky.146

5.4.3. P erušení trestního stíhání
Rozhodnutí o p erušení trestního ízení podle § 173 odst. 1 T

vyjad uje, že v

ízení nelze pro určitý d vod, který je zpravidla dočasné povahy, pokračovat podáním
obžaloby, zastavením trestního stíhání ani vydáním jiného rozhodnutí. Platná právní
úprava jako takové d vody uvádí následující skutečnosti:
a) nelze-li pro nep ítomnost obvin ného v c náležit objasnit (pokud jsou spln ny
podmínky pro ízení ízení proti uprchlému, k p erušení ízení nedojde a dál bude
postupováno podle úpravy tohoto zvláštního zp sobu ízení),
b) nelze-li obvin ného pro t žkou chorobu postavit p ed soud,
c) není-li obvin ný pro duševní chorobu, která nastala až po spáchání činu, schopen
chápat smysl trestního stíhání,
d) je-li obvin ný dočasn vy at z pravomoci orgán činných v trestním ízení
(§ 10 T ) nebo je-li jeho trestní stíhání pro nedostatek souhlasu oprávn ného
orgánu dočasn nep ípustné,
e) byl-li obvin ný vydán do ciziny nebo vyhošt n.
Pokud d vod, pro který bylo ízení p erušeno, nepomine, rozhodnutí podle § 173
odst. 1 T

se ve skutečnosti bude svými účinky rovnat skončení p ípravného ízení a

ízení ve v ci v bec. Pomine-li d vod p erušení, státní zástupce rozhodne, že se v
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trestním stíhání pokračuje (§ 173 odst. 2 T ). P ed p erušením je nezbytné učinit vše,
čeho je t eba k zabezpečení úsp šného provedení trestního stíhaní. Tak je zabezpečeno,
že budou včas opat eny mnohé d kazy, které by po rozhodnutí o pokračování v trestním
stíhání nebylo možné opat it nebo jen s velkými obtížemi.147

5.4.4. Podmín né zastavení trestního stíhání, narovnání a odstoupení od
trestního stíhání mladistvého
Všechny t i uvedené instituty jsou druhy odklon

v trestním ízení. Trestní

p edpisy s pojmem odklonu nepracují. Nauka trestního práva odklon vymezuje jako
alternativu standardního trestního ízení. Odklon je p edevším odchylkou od typického
pr b hu trestního procesu a znamená, že trestní ízení nesm uje k vynesení odsuzujícího
rozsudku a uložení klasické trestní sankce. Místo toho je v c vy ízena jinak, velmi často
zastavením trestního stíhání, což je charakteristický rys odklonu. Odklon v trestním ízení
vždy p edstavuje výjimku ze zásady legality. Vzhledem k tomu, že s aplikací odklonu je
spojeno určité omezení nebo povinnost pro obvin ného, má tento institut velmi blízko
k hmotn právním sankcím a je za azován do systému sankčních opat ení. O aplikaci
odklonu je rozhodováno p edtím, než je obvin ný pravomocným rozsudkem za sv j čin
odsouzen, proto s ohledem na princip presumpce neviny je využití odklonu vždy
podmín no souhlasem obvin ného. Výhody použití odklon

v trestním ízení jsou

spat ovány v odlehčení zatížení orgán činných v trestním ízení a narovnání vztahu mezi
pachatelem trestného činu a ob tí.148
Odklony v trestním ízení jsou n kdy považovány za jednu z podmínek k tomu,
aby byl stát schopen se vypo ádat s nár stem kriminality. Se zavád ním odklon je
spojeno očekávání dosažení vyšší efektivity p i ešení n kterých typ kriminality ve
srovnání s tradičními postupy a sankcemi. Efektivitou je v tomto p ípad mín no
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dosažení účelu trestního ízení, zejména výrazn jšího p evýchovného účinku na pachatele
a posílení postavení poškozeného v trestním ízení.149
Podstatou podmín ného zastavení trestního stíhání podle § 307 odst. 1, 2 T je
dočasné zastavení probíhajícího trestního stíhání ve spojení s tím, že pokud obvin ný
bude plnit stanovené podmínky po celou délku trvání stanovené zkušební doby, trestní
stíhání bude po skončení zkušební doby zastaveno definitivn . V p ípravném ízení
rozhoduje o podmín ném zastavení trestního stíhání pouze státní zástupce, jinak
rozhodnutí náleží soudu. Podmín né zastavení trestního stíhání m že státnímu zástupci
navrhnout kterákoliv ze stran trestního ízení či jiná osoba. Státní zástupce m že takto
rozhodnout i z vlastního podn tu, tento postup není podmín n návrhem. Žádná ze stran
však nemá právní nárok na vy ízení v ci tímto zp sobem, jedná se vždy o fakultativní
postup. V rámci zákonných podmínek záleží na uvážení státního zástupce, zda bude
v konkrétní v ci takto postupovat.150
P edpoklady pro rozhodnutí o podmín ném zastavení trestního stíhání jsou
uvedeny v § 307 odst. 1, 2 T . Velmi podrobná je úprava tohoto postupu státního
zástupce v interní normativní instrukci, konkrétn v čl. 4ř POP č. Ř/200ř.
Narovnání podle § 30ř až § 314 T
poškozeným, schvalovaná v p ípravném

je v podstat dohoda mezi obvin ným a
ízení státním zástupcem, jinak soudem,

s procesními d sledky zastavení trestního stíhání. P edpoklady schválení dohody o
narovnání jsou uvedeny v § 30ř odst. 1 T . Výrazným rozdílem oproti podmín nému
zastavení trestního stíhání je nutnost souhlasu poškozeného se schválením narovnání.
Rozhodnutí o schválení narovnání obsahuje též výrok o zastavení trestního stíhání pro
skutek, jehož se narovnání týká. Schválením narovnání je trestní stíhání zastaveno, je
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meritorn rozhodnuto o skutku a po právní moci rozhodnutí vzniká p ekážka v ci
rozhodnuté.151
Specifickou formou odklonu aplikovatelnou pouze v ízení proti mladistvému
p edstavuje odstoupení od trestního stíhání podle § 70 odst. 1 ZSVM. Za spln ní
zákonných p edpoklad m že od trestního stíhání mladistvého odstoupit soud pro mládež
a v p ípravném ízení státní zástupce.
Oprávn ní státního zástupce samostatn rozhodovat o odklonech v p ípravném
ízení podle mého názoru výrazn posilují postavení státního zástupce. S postupným
rozši ováním výjimek ze zásady legality ve prosp ch zásady oportunity se p ímo úm rn
zv tšuje prostor pro uvážení státního zástupce, zda je v konkrétním p ípad účelné trvat
na postavení pachatele p ed soud, nebo zda je na míst v c ešit použitím n kterého
z odklonu v trestním ízení. Zejména ohledn typov mén závažné kriminality má státní
zástupce pom rn široké možnosti jak dosáhnout toho, že se trestní v cí nebude zabývat
soud a bude v c vy ízena jiným, zpravidla rychlejším a mén formálním zp sobem.

5.4.5. Návrh na schválení dohody o vin a trestu
Dohoda o vin a trestu je zp sob vy ízení trestního stíhání odklonem zavedeným
do trestního ádu novelou č. 1ř3/2012 Sb. Tento institut pochází ze systému anglosaského
práva, avšak dnes je již významn rozší en též v zemích s kontinentálním systémem práva.
Stručn lze dohodu o vin a trestu charakterizovat jako postup, p i kterém obvin ný (za
povinné p ítomnosti obhájce) doznává sv j čin a vzdává se práva na projednání v ci p ed
soudem, vým nou za slib obžaloby, že bude v či obvin nému navrhovat mírn jší postup.
Takto uzav ená dohoda podléhá schválení soudu.152
Právní úprava rozd luje postup sm ující k vy ízení v ci dohodou o vin a trestu
na sjednávání dohody o vin a trestu v p ípravném ízení (§ 175a až § 175b T , ve
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zkráceném p ípravném ízení podle § 17řb odst. 5 T ) a ízení o schválení dohody o vin
a trestu soudem (§ 314o až § 314s T ).153
P i sjednávání dohody o vin a trestu má státní zástupce velmi d ležitou roli.
Podle § 175a odst. 1 T státní zástupce m že p ikročit k zahájení jednání bu z vlastní
inciativy, nebo na základ návrhu obvin ného. Pokud návrh obvin ného neshledá
d vodným, obvin ného o tomto svém stanovisku pouze vyrozumí, formáln o jeho
žádosti nerozhoduje. Podle § 175a odst. 3 T

dohodu o vin a trest sjednává státní

zástupce s obvin ným za p ítomnosti obhájce. Sjednání dohody o vin a trestu je
výlučnou kompetencí státního zástupce, jak je též uvedeno v § 175 odst. 1 písm. c) T .
Institut dohody o vin a trestu je vnímán jako kontroverzní sám o sob (bez ohledu
na ešení zvolená zákonodárcem) a kritizován v prvé ad z teoretických d vod , nebo
se jedná o institut cizorodý, výrazn kolidující s dlouhou adou základních zásad trestního
ízení. Jako nejproblematičt jší je vnímán vztah institutu dohody o vin a trestu k zásad
zjišt ní skutkového stavu bez d vodných pochybností vyjád ené v § 2 odst. 5 T .
Vzhledem k tomu, že v ízení p ed soudem o schválení dohody o vin a trestu se
neprovádí dokazování (§ 314q odst. 5), nemohou se uplatnit zásady týkající se
dokazování p ed soudem jako je zásada ústnosti a zásada bezprost ednosti.154
Kritice je však podrobována i zákonná úprava zvolená zákonodárcem s ohledem
na n které ne zcela promyšlené aspekty. Jako nedostatek je vnímána skutečnost, že
dohodu nelze sjednat o zvláš závažných zločinech, když práv tato ízení bývají typicky
časov a d kazn velmi náročná a zárove v nich nep ichází v úvahu použití jiného
odklonu. Naproti tomu ve v cech, v nichž p ichází v úvahu konání zkráceného
p ípravného ízení, p ijetí úpravy dohody o vin a trestu jen obtížn m že vést ke
zrychlení ízení, když konání zkráceného p ípravného ízení je pro orgány činné v
trestním ízení z ady d vod (státní zástupce nemusí podávat návrh na schválení dohody
o vin a trestu, který má více náležitostí než návrh na potrestání) mén zat žující než
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postup podle nové úpravy dohody o vin a trestu. V nejv tší mí e by se tak dohoda o vin
a trestu mohla uplatnit v p ípadech zločin , které ovšem nejsou zvláš závažnými zločiny,
kde totiž zákonodárce neumož uje jiné alternativní ešení v ci (odklony podle § 307 T
či § 309 T ).155
S kritikou zvoleného ešení úpravy dohody o vin a trestu lze podle m souhlasit,
s výhradou týkající se vyloučení možnosti sjednat dohodu o vin a trestu v ízení o zvláš
závažných zločinech. I když je z ejmé, že práv zde je nejv tší potenciální prostor pro
zrychlení trestního ízení, je podle mne t eba vzít v úvahu, že rychlost trestního ízení
není jediným vyžadovaným atributem trestního ízení. Vyloučení možnosti sjednat
dohodu o vin a trestu o zvláš závažném zločinu považuji za zcela opodstatn né.

5.4.6. Obžaloba
Obžaloba je výlučný úkon státního zástupce, pouze státnímu zástupci je sv eno
podat obžalobu a zastupovat ji v ízení p ed soudem, což vyplývá nejen trestního ádu,
ale p edevším z čl. Ř0 Ústavy.
Jako velmi p iléhavé shledávám vymezení, podle kterého obžaloba je prohlášení
osoby k trestnímu stíhání oprávn né – státního zástupce v postavení ve ejného žalobce
p ed soudem, že tohoto práva proti určité osob pro konkrétní trestný čin chce použít, za
tím účelem vstupuje do procesu p ed soudem v postavení strany a žádá soud o vynesení
rozhodnutí. Jde tedy o napln ní obžalovací zásady v trestním ízení.156
Podle § 176 odst. 1 T

státní zástupce podá obžalobu, jestliže výsledky

vyšet ování dostatečn od vod ují postavení obvin ného p ed soud. Tato pom rn vágní
formulace je vykládána tak, že státní zástupce má podat obžalobu, pouze pokud
z výsledk vyšet ování získal p esv dčení, o tom, že trestný čin byl spáchán a že jeho
pachatelem je obvin ný. Musí se tudíž jednat o velmi vysoký stupe pravd podobnosti,
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nikoliv však jistotu. Obžaloba má být podána i v p ípad , kdy si dv skupiny d kaz
odporují, a rozpory nelze odstranit dalším dokazováním v p ípravném ízení, protože
další d kazy neexistují nebo se již dostupnými prost edky nedají opat it. Pak je na míst ,
aby ve v ci rozhodl soud na základ provedení všech dosažitelných d kaz v hlavním
líčení.157
Náležitosti obžaloby jsou uvedeny § 177 T . Klíčovým je požadavek, aby v tzv.
skutkové v t byl p esn popsán žalovaný skutek tak, aby nemohl být zam n n s jiným.
Dále musí obžaloba obsahovat právní kvalifikaci skutku, od vodn ní po stránce skutkové
i právní a návrh na provedení d kaz v hlavním líčení.158
Vzhledem k požadavku totožnosti skutku, pro který se ízení vede, m že být
obžaloba podána jen pro skutek, pro který bylo zahájeno trestní stíhání. Tento požadavek
však nezahrnuje právní kvalifikaci skutku. Státní zástupce m že skutek uvedený
v usnesení o zahájení trestního stíhání v obžalob posuzovat jako jiný trestný čin, než jak
ho posoudil policejní orgán. Pak je t eba, aby obvin ný a jeho obhájce byli na tuto
skutečnost upozorn ni ješt p ed podáním obžaloby s tím, zda navrhují s ohledem na
zamýšlenou zm nu vyšet ování doplnit.159
Po podání obžaloby mohou vyjít najevo nové skutkové okolnosti, které mají vliv
na posouzení p ípadu. V takovém p ípad m že státní zástupce podle § 1Ř2 T

vzít

žalobu zp t. V c se tímto postupem vrací do p ípravného ízení. Státní zástupce poté
m že dát policejnímu orgánu pokyn k pokračování ve vyšet ování, sám vyšet ování
doplnit, zastavit nebo p erušit trestní stíhání a také podat novou obžalobu, bu

v cn

stejnou, nebo upravenou.160
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Podle § 17Řa T

m že státní zástupce v žalob

označit obvin ného za

spolupracujícího obvin ného a p ímo v žalob též navrhnout upušt ní od jeho potrestání.
Smyslem tohoto procesního institutu je usnadnit potírání závažných zločin , p i jejichž
stíhání se trestní orgány dostávají do d kazních obtíží. D vodem pro zavedení institutu
byla reakce na mimo ádn závažné p ípady organizované kriminality.161
V obžalob m že státní zástupce uvést i n které další návrhy nebo žádosti v či
soudu, nap íklad m že navrhnout, aby soud uložil ochranné léčení, ochrannou výchovu
nebo zabrání v ci (§ 17Ř T ), ale také žádat, aby mu v hlavním líčení bylo umožn no
provést d kaz, zejména výslech sv dka nebo znalce (§ 215 odst. 2 T ).162
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ŠÁMůL, Pavel, Jan MUSIL a Josef KUCHTů. Trestní právo procesní. 4., p eprac. vyd. V Praze: C.H.
Beck, 2013. Academia iuris (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-496-4, s. 542
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FENYK, Jaroslav, Tomáš G IVNů a Dagmar CÍSů OVÁ. Trestní právo procesní. 6., aktualiz. vyd.
Praha: Wolters Kluwer, 2015. ISBN 978-80-7478-750-8, s. 496
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6. Postavení státního zástupce ve zkráceném p ípravném ízení
6.1. Pojem zkráceného p ípravného ízení a podmínky jeho konání
Zkrácené p ípravné ízení upravené v § 17řa až § 17řh T p edstavuje zvláštní
postup p ed zahájením trestního stíhání, jehož smyslem je zásadní urychlení
p edsoudního stadia trestního ízení a rychlé p evedení v ci do stadia ízení p ed
soudem.
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V rámci tohoto postupu je prost ednictvím jednoduchých a velmi

neformálních postup

podez elá osoba postavena p ed soud, kde v navazujícím

zjednodušeném ízení m že být rozhodnuto o vin a trestu.164 To má p ispívat k dosažení
obecného cíle, aby od spáchání trestného činu do reakce státu uplynulo co nejmén času.
Podmínky pro konání zkráceného p ípravného ízení upravuje § 17řa odst. 1 T .
První z nich se vztahuje k typové závažnosti trestného činu. Zkrácené p ípravné ízení lze
konat pouze o trestných činech, o nichž p ísluší konat ízení v prvním stupni okresnímu
soudu a na které zákon stanoví trest odn tí svobody, jehož horní hranice nep evyšuje p t
let. Současn musí být spln na jedna ze dvou dále uvedených podmínek
a) podez elý byl p istižen p i činu nebo bezprost edn poté, nebo
b) v pr b hu prov ování trestního oznámení nebo jiného podn tu k trestnímu
stíhání byly zjišt ny skutečnosti, jinak od vod ující zahájení trestního stíhání a
lze očekávat, že podez elého bude možné ve lh t uvedené v § 17řb odst. 4
postavit p ed soud.
Zákonodárce se p i formulování t chto podmínek neztotožnil s východiskem, že
typov mén závažný čin musí být ve všech p ípadech bez dalšího skutkov a d kazn
jednoduchý. Orgány činné v trestním ízení musí ob tyto otázky posuzovat odd len a
pouze p i spln ní obou podmínek zárove je na míst konat zkrácené p ípravné ízení.165

ŠÁMůL, Pavel, Jan MUSIL a Josef KUCHTů. Trestní právo procesní. 4., p eprac. vyd. V Praze: C.H.
Beck, 2013. Academia iuris (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-496-4., str. 547
164
BůXů, Josef. Reforma trestního ízení – geneze jejího vzniku a její cíle. Bulletin advokacie, 2001, č.
11-12, s. 12 - 22
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ŠÁMůL, Pavel, Jan MUSIL a Josef KUCHTů. Trestní právo procesní. 4., p eprac. vyd. V Praze: C.H.
Beck, 2013. Academia iuris (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-496-4., str. 550
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V n kterých p ípadech není na míst konat zkrácené p ípravné ízení, ačkoliv jsou
spln ny všechny podmínky podle ustanovení § 17řa odst. 1 T . Tyto negativní podmínky
nebo též p ekážky zkráceného p ípravného ízení jsou uvedeny v § 17ř f odst. 1 T . Jde
o p ípady, kdy je dán d vod vazby a nejsou spln ny podmínky pro p edání zadrženého
podez elého spolu s návrhem na potrestání soudu, nebo jsou dány d vody pro konání
společného ízení o dvou nebo více trestných činech, a alespo o jednom z nich je t eba
konat vyšet ování.
Zkrácené p ípravné ízení musí být skončeno tak, aby nejpozd ji do dvou týdn
ode dne, kdy policejní orgán sd lil podez elému, ze spáchání jakého skutku je podez elý,
mohl státní zástupce doručit soudu návrh na potrestání. P vodní dikce trestního ádu
počítala lh tu od podání trestního oznámení nebo jiného podn tu. Tuto lh tu m že státní
zástupce prodloužit maximáln o 10 dn .166
Právní úprava nedává jednoznačnou odpov

na otázku, zda p i spln ní podmínek

a neexistenci p ekážek je konání zkráceného p ípravného ízení povinné (jak dovozuje
Jelínek 167 na základ p ednosti zvláštní úpravy p ed obecnou), či jestli je dán určitý
prostor pro úvahu policejního orgánu a státního zástupce, zda v konkrétní situaci skutečn
má být konáno zkrácené p ípravné ízení. Proti obligatornímu konání argumentuje
R žička 168 tak, že zkrácené p ípravné ízení je zásahem do „ ádného (zákonného)
procesu“, státní zástupce a policejní orgán mohou p ihlédnout ke konkrétním okolnostem
p ípadu a zkrácené p ípravné ízení nekonat p es spln ní zákonných podmínek. Osobn
se p ikláním k názoru, že pom rn široký prostor pro uvážení státního zástupce a
policejního orgánu je obsažen v podmínce uvedené v § 17řa odst. 1 písm. b) T ,
konkrétn v posouzení, zda bude možné podez elého postavit p ed soud ve lh t čtrnácti
dn .169 Pokud p i zvážení všech okolností dosp jí orgány konající p ípravné ízení ke

JELÍNEK, J. a kolektiv: Trestní právo procesní. 5. vydání. Praha: Leges, 2018. ISBN 978-80-7502-2783, str. 552
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praxi. ISBN 80-717-9741-3., str. 763
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Beck, 2013. Academia iuris (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-496-4., str. 550
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kladnému záv ru, domnívám se, že by ve v ci m lo být konáno zkrácené p ípravné ízení.
Ve prosp ch tohoto ešení

sv dčí též p ihlédnutí ke vztahu mezi standardním

vyšet ováním a rozší eným vyšet ováním, kde p i spln ní zákonných podmínek není
sporu o povinném konání rozší eného vyšet ování.

6.2. Specifika dozoru ve zkráceném p ípravném ízení
Státní zástupce má v souladu s celkovou koncepcí p ípravného ízení dominantní
roli i ve zkráceném p ípravném ízení a vykonává v tomto postupu dozor nad
zachováváním zákonnosti v p ípravném ízení. N které podstatné rysy dozoru, jak byl
popsán v kapitole 3, jsou ve zkráceném p ípravném ízení výrazn oslabeny a vykonávání
dozoru se vyznačuje četnými specifiky.170
Na zkrácené p ípravné ízení se p ímo vztahuje obecné ustanovení § 157
odst. 2 T , s výjimkou p ibrání konzultanta podle odstavce 3 citovaného ustanovení.
Oprávn ní p ibrat konzultanta je omezeno na závažné v ci skutkov a právn složité, což
se neslučuje s podmínkami konání zkráceného p ípravného ízení.171
Podrobná úprava postupu státního zástupce p i dozoru nad zkráceným p ípravným
ízením je obsažena v článcích 63 až 70 POP č. ř/200Ř.
Státní zástupce dbá, aby bezodkladn po sepsání záznamu o zahájení úkon
trestního ízení byl policejním orgánem informován o p ípadech, kdy zamýšlí zkrácené
p ípravné ízení konat. Dostatečnou informací je, že ú ední záznam je označen jako
záznam o zahájení úkon zkráceného p ípravného ízení.
Státní zástupce v od vodn ných p ípadech vydá policejnímu orgánu pokyn k
p edání v ci orgánu p íslušnému ke konání vyšet ování. Takto bude t eba postupovat
zejména má-li mít skutek jinou právní kvalifikaci, a proto nelze zkrácené p ípravné ízení
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R ŽIČKů, Miroslav. Ve ejná žaloba a orgány konající p ípravné ízení v ČR. Praha: C.H. Beck,
2005. Beckova edice právní instituty. ISBN Ř0-717-9929-7., str. 583
171
R ŽIČKů, Miroslav. Ve ejná žaloba a orgány konající p ípravné ízení v ČR. Praha: C.H. Beck,
2005. Beckova edice právní instituty. ISBN 80-717-9929-7., str. 584
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konat, nastane-li p ekážka, pro kterou nelze zkrácené p ípravné ízení konat a v dalších
p ípadech demonstrativn uvedených v čl. 63 odst. 2 POP č. ř/200Ř.
Citovaná vnit ní úprava státního zastupitelství v čl. 63 odst. 3 uvádí, s jakými
odchylkami je vykonáván dozor ve zkráceném p ípravném ízení. Státní zástupce p edn
m že vydat pokyn policejnímu orgánu ke konání nebo nekonání zkráceného p ípravného
ízení. Tento pokyn m že státní zástupce vydat p ímo na základ oprávn ní podle § 157
odst. 2 v ta první T . Pokud státní zástupce vydává závazný pokyn k postupu ve
zkráceném p ípravném ízení, určí policejnímu orgánu lh tu pro provedení p íslušných
úkon tak, aby mu byla p edložena zpráva o výsledku zkráceného p ípravného ízení
nejmén 3 dny p ed uplynutím lh ty pro jeho skončení. Státní zástupce zjiš uje stav ízení
p edevším neformáln , informacemi vyžadovanými od policejního orgánu. Vzhledem
k charakteru zkráceného p ípravného ízení se metody dozoru v tomto postupu vyznačují
výrazn vyšší neformálností p i kontaktu státního zástupce s osobou služebn činnou
v policejním orgánu.172
Ohledn účasti státního zástupce na úkonech zkráceného p ípravného ízení není
vnit ním p edpisem stanovena speciální úprava. Na základ obecného čl. 7 POP č. ř/200Ř
lze dovodit, že účast státního zástupce na úkonech zkráceného p ípravného ízení bude
spíše výjimečná.
Podle čl. 64 POP č. ř/200Ř státní zástupce p ezkoumává sd lení obvin ní a pokud
jej shledá nezákonným nebo neod vodn ným, zruší ho a spis vrátí policejnímu orgánu s
pokyny k dalšímu postupu.
Současná právní úprava umož uje konání zvláštního typu zkráceného
p ípravného ízení podle § 17ře T , které je spojeno s p edáním podez elé osoby osoby
soudu.173 V tomto p ípad je podez elá osoba zadržena a ve lh t 4Ř hodin od momentu
zadržení jsou provedeny všechny pot ebné procesní úkony a spis je p edložen státnímu
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zástupci. Podle čl. 66 POP č. ř/200Ř státní zástupce p ezkoumá materiály z hlediska
d vodnosti zadržení, podmínek pro provedení zadržení i bez jeho souhlasu, postupovalli tak policejní orgán, a d vod vazby. Státní zástupce s návrhem na potrestání nebo
návrhem na schválení dohody o vin a trestu p edá podez elou osobu soudu. Nelze-li
návrh na potrestání podat ve lh t 48 hodin, státní zástupce vydá usnesení o zahájení
trestního stíhání, které doručí obvin nému a jeho obhájci, aby ve lh t 4Ř hodin od
zadržení mohl podat návrh na vzetí do vazby. Orgány p ípravného ízení v tomto p ípad
fakticky provedou b hem 4Ř hodin celé p ípravné ízení. Motivace orgán pro rozhodnutí
konat tento typ zkráceného p ípravného ízení není moc silná, nebo po tomto postupu je
sice podle právní úpravy možné konat zjednodušené hlavní líčení ve lh t 24 hodin od
p edání obvin ného soudu, avšak tato možnost je podmín na souhlasem obvin ného
podle § 314b odst. 2 T . Pokud obvin ný s okamžitým konáním zjednodušeného
hlavního líčení nesouhlasí, soud na ídí hlavní líčení na pozd jší den a obvin ného bu
vezme do vazby, nebo propustí ze zadržení.
Oprávn ní státního zástupce vrátit v c je policejnímu orgánu k dopln ní podle
§ 17řc odst. 2 písm. j) T je limitováno lh tami pro skončení tohoto druhu ízení. M že
být aplikováno jen ohledn takového počtu a složitosti úkon , které v souhrnu nebudou
tak náročné, že by lh tu zjevn nebylo možné dodržet.174
Pokud státní zástupce shledá rozhodnutí nebo opat ení policejního orgánu o
odložení v ci z d vodu uvedeného v § 15řa odst. 1 až 4 T

jako nezákonné nebo

neod vodn né a současn má být nadále konáno zkrácené p ípravné ízení, zruší takové
rozhodnutí nebo opat ení.
Státní zástupce obligatorn

koná zkrácené p ípravné

ízení v p ípadech

uvedených v § 17řa odst. 3 T (což odpovídá obligatornímu konání vyšet ování státním

R ŽIČKů, Miroslav. Ve ejná žaloba a orgány konající p ípravné ízení v ČR. Praha: C.H. Beck, 2005.
Beckova edice právní instituty. ISBN Ř0-717-9929-7, s. 586
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zástupcem). V od vodn ných p ípadech m že státní zástupce konat zkrácené p ípravné
ízení též fakultativn , podle § 174 odst. 2 písm c) T per analogiam.175
Po skončení zkráceného p ípravného ízení sepíše policejní orgán stručnou zprávu
o jeho výsledku a p edloží ji státnímu zástupci. Státní zástupce je následn oprávn n:
a) podat soudu návrh na potrestání, který musí obsahovat stejné náležitosti jako
obžaloba krom od vodn ní,
b) podmín n odložit návrh na potrestání podle § 17řg odst. 1 T ,
c) odložit v c z d vodu nep ípustnosti trestního stíhání, p ípadn z d vodu
neúčelnosti vzhledem k § 172 odst. 2 T ,
d) odevzdat v c orgánu p íslušnému k projednání p estupku, nebo ke kárnému či
káze skému projednání,
e) vrátit v c policejnímu orgánu k dopln ní,
f) p edat v c policejnímu orgánu k zahájení trestního stíhání podle § 160 T .176
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Záv r
Jak vyplývá z četných časopiseckých p ísp vk a odborných publikací z nedávné
doby, jež jsem ve své diplomové práci zmínil, právní úprava činnosti státního
v p ípravném ízení je v rámci odborné ve ejnosti stále aktuální otázkou. Tato skutečnost
je od vodn na jednak klíčovou úlohou státního zástupce v celém trestním ízení, jednak
nedostatky a výkladovými problémy spojenými s platnou právní úpravou a konečn též
skutečností, že s tímto tématem je spojena ada koncepčních otázek, které jsou
podmínkou sine qua non úsp šného dokončení rekodifikace trestního práva procesního
v České republice. Jedná se zejména o vztah p ípravného ízení k hlavnímu líčení a
uplatn ní princip legality a oportunity.
Současná právní úprava role státního zástupce v p ípravném ízení je zatížena
zejména tím, že vznikala dlouhou adou novelizací trestního ádu, což má za následek
nep ehlednost právní úpravy. Tento nedostatek m že být vy ešen jedin p ijetím nové
procesní kodifikace. Na druhou stranu však platná právní úprava vykazuje dle mého
názoru i adu kladných rys . P edn se jedná o skutečnost, že státní zástupce vykonává
dozor nad celým p ípravným ízením, nikoliv pouze nad vyšet ováním. Kroky sm ující
k diferenciaci dozoru státního zástupce na základ

závažnosti trestného činu, jak

vyplývají z materiálu uve ejného ministerstvem spravedlnosti, nepovažuji za správný
sm r, kterým by se zákonodárce p i rekodifikaci trestního procesu m l ubírat. Domnívám
se, že zákonodárce by se m l na prvním míst snažit v rámci rekodifikace trestního ádu
úpravu p ípravného ízení náležit kultivovat takovým zp sobem, aby aplikační praxe
nemusela ešit n které podstatné otázky dozoru státního zástupce pomocí často složitého
výkladu a analogie.
Cílem zákonodárce v rámci rekodifikace trestního procesu by m la být taková
právní úprava p ípravného ízení, která respektuje náležitosti spravedlivého procesu
vyplývající z Listiny a mezinárodních smluv o lidských právech na stran jedné a
současn umož uje rychlou a efektivní práci orgán činných v trestním ízení na stran
druhé. P ípravné ízení v novém trestním procesu by m lo být založeno na dominantním
postavení státního zástupce. Práva a povinnosti státního zástupce v p ípravném ízení je
žádoucí koncipovat tak, aby byl skutečným pánem p ípravného ízení, v jehož rukou je
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osud p ípravného ízení. Jedin tak m že státní zástupce mít též odpov dnost za p ípravné
ízení. ůčkoliv jde o úkol na výsost nesnadný, zcela jist se nejedná o úkol nemožný.
Otázkou spíše zbožného p ání než realistických úvah je poté otev ení otázky
ústavního zakotvení státního zastupitelství jiným zp sobem než do moci výkonné.
Porovnáním pravomocí státního zástupce ohledn vydání n kterých v p ípravném ízení
a článku 40 odst. 1 Listiny na stran je však zcela z ejmé, že současná úprava trestního
ádu není s článkem 40 odst. 1 Listiny v souladu.
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Státní zástupce v p ípravném ízení trestním
Abstrakt
Diplomová práce se zabývá problematikou činnosti státního zástupce v
p ípravném ízení trestním.
Úvodní část práce p edstavuje státní zastupitesltví jakožto soustavu orgán stát
vytvo enou za účelem hájení ve ejného zájmu v trestním ízení. Konkrétn se zabývá
p sobností státního zastupitelství, soustavou státního zastupitelství a problematickými
otázkami za azení státního zastupitelství v Ústav České republiky a nezávislosti státního
zastupitelství. Následuje stručné vymezení pojmu p ípravné ízení trestní, nebo v práv
v této fázi trestního ízení je t žišt činnosti státního zástupce.
Další části práce jsou v novány podrobnému rozboru postavení státního zástupce
v p ípravném ízení podle platné právní úpravy v České republice. Nejprve se autor
zabývá obecnými otázkami postavení státního zástupce v p ípravném ízení. Státní
zástupce v p ípravném ízení vykonává dozor. Dozor v p ípravném ízení trestním je
výkonem oprávn ní státního zástupce zakotvených v zákon č. 141/1ř61 Sb., soudní ád
trestní, ve zn ní pozd jších p edpis , k zachováváním zákonnosti v p ípravném ízení.
Jedná se o druh kontrolní činnosti posuzující činnost policejních orgán a vykonávané
pr b žn v celém p ípravném ízení.
V dalších kapitolách je v nována pozornost konkrétním úkol m státního zástupce
ve vztahu k pr b hu p ípravného ízení trestního, p ičemž opomenuto nebylo ani
vyšet ování konané státním zástupcem. Práci uzavírá kapitola zam ená na specifika
činnosti státního zástupce ve zkráceném p ípravném ízení.
ůutor se v práci pokusil analyzovat nedostatky platné právní a otázky, které jsou
v rámci odborné ve ejnosti vnímány jako sporné. K t mto sporným otázkám autor
zaujímá své vlastní od vodn né stanovisko.
Klíčová slova:
Státní zástupce, p ípravné ízení trestní, dozor
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The public prosecutor in a pre-trial criminal proceedings
Abstract
The Diploma thesis is concerned with the role of a Public Prosecutor in pre-trial
criminal proceedings.
The opening part of the thesis introduces the Public Prosecutor´s office as a system
of authorities of a state, which is established to defend a public interest in criminal
proceedings. In this part of the Diploma thesis deals with the scope of authority of
the Public Prosecutor´s office, the framework of the Public Prosecutor´s office and with
the questionable issues of the position of the Public Prosecutor´s office according to the
Constitution of the Czech Republic and the independence of the Public Prosecutor´s
office. The opening part of the thesis also covers a brief definition of the term the pretrial criminal proceedings since the core of the activity of the Public Prosecutor lies in
this stage of criminal proceedings.
The following parts of the thesis are dedicated to a detailed analysis of a role of a
Public Prosecutor in pre-trial criminal proceedings based on the valid legislation of the
Czech Republic. First, the author deals with general issues of the role of Public Prosecutor
in pre-trial criminal proceedings. The Public Prosecutor performs a supervision in pretrial criminal proceedins. The supervision in preparatory criminal proceedings is defined
as a competence of the Public Prosecutor stipulated by the Code of Criminal Procedure
aimed to secure maintaining legality in pre-trial proceedings. It is a type of control activity
designed at the operation of police authorities, which is conducted regularly throughout
the entire pre-trial proceedings.
The focal point of the Diploma thesis examines specific supervisiory powers in a
relation to the course of the pre-trial criminal proceedings, including an investigation
carried out by the Public Prosecutor.
In the Diploma thesis, the author tries to analyse imperfections of the valid
legislation and issues perceived as controversial among experts. The author expresses
his own substantiated opinion on the controversial issues.
Key words:
Public Prosecutor, Pre-trial criminal proceedings, Supervision
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