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                                                                                              Sbírka výkladových stanovisek 
                                                                                              Nejvyššího státního zastupitelství 
                                                                                              ------------------------------------------ 
                                                                                              V Brně dne 2. února 2012 

 

Poř. č. 1/2012 

K důvodnosti vydání a náležitostem záznamu o zahájení úkonů trestního 
řízení k objasnění a prověření skutečností důvodně nasvědčujících tomu, že 
byl spáchán trestný čin (k § 158 odst. 1 a 3 trestního řádu)1 

I. Ustanovení § 158 odst. 1 trestního řádu nepředstavuje úpravu, jež by vymezovala  
procesní pravidla pro provádění úkonů k objasnění věci a zjištění pachatele trestného 
činu a neposkytuje zároveň ani žádné procesní nástroje, jež by bylo možno k tomuto 
účelu použít. Vytváří jen obecný rámec (časový prostor) pro postupy policejních 
orgánů a dalších složek, jimž je svěřeno odhalování a objasňování trestné činnosti, 
k provádění takových úkonů, jimiž se má naplnit účel trestního řízení (§ 1 odst. 1 
trestního řádu), tj. ověřit, zda je dáno podezření z trestného činu, a tedy i důvody pro 
zahájení trestního řízení. Postupem podle jiných právních předpisů (např. zákona  
č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, i dalších 
zákonů), na které toto ustanovení odkazuje, nelze nahrazovat úkony trestního řízení. 
Trestní řízení je policejní orgán přitom povinen zahájit neprodleně poté, jakmile 
zjistí skutečnosti nasvědčující podezření z trestného činu v rozsahu uvedeném v § 158 
odst. 3 větě první a třetí trestního řádu. 

II. Hlavní funkcí záznamu o zahájení úkonů trestního řízení k objasnění a prověření 
skutečností důvodně nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin, sepisovaného 
podle § 158 odst. 3 věty první trestního řádu (dále jen „záznam o úkonech“) je funkce 
informační. Iniciační funkce je spojena především se samotnými úkony trestního 
řízení, které je policejní orgán povinen zahájit ihned, jakmile je dáno odůvodněné, 
tedy objektivně zjištěnými (existujícími) skutečnostmi podložené podezření, že byl 
spáchán protiprávní čin, a že tento čin by (pokud by byl následně prokázán) mohl být 
trestným činem, ledaže zákon stanoví výslovně výjimku. 

III. Také obecná formulace popisu skutkových okolností, v níž policejní orgán 
v záznamu o úkonech vymezí hlavní rámec budoucího trestního řízení, může být 
z hlediska požadavku zákona shledána vyhovující a nezpochybňuje sama o sobě 
zákonnost dalšího postupu policejního orgánu v navazujícím prověřování 
skutečností nasvědčujících spáchání trestného činu (dále jen „prověřování“). 
Nevylučuje-li to povaha věci, má ale být zpravidla v záznamu o úkonech uveden 
takový popis skutkových okolností, který se – v rozsahu známých informací – blíží 

                                                 
1 Toto stanovisko vychází z výkladového stanoviska č. 13/2003 Sb. v. s. NSZ k postupu státního zástupce 
ve vztahu k záznamu o zahájení úkonů trestního řízení (§ 158 odst. 3 věta první až třetí trestního řádu), 
které rozvádí, doplňuje a upřesňuje, a to v souladu s aktuálními poznatky aplikační praxe. 

 

 



 

 2 

popisu skutku. Při pozdější změně skutkových okolností anebo právní kvalifikace 
(byla-li v záznamu o úkonech uvedena) není třeba provádět opravy, doplňování ani 
úpravy záznamu o úkonech, ani sepisovat jen z tohoto důvodu záznam o úkonech 
nový. Jen z těchto důvodů také nepřichází v úvahu ani zrušení záznamu o úkonech 
(§ 174 odst. 2 písm. e) trestního řádu). 

 
 
Nejvyšší státní zastupitelství zaznamenalo (zejména ze signalizace policejních orgánů  
a rovněž i z dalších relevantních zdrojů) poznatky o rozdílném posuzování důvodů pro 
sepsání záznamu o zahájení úkonů trestního řízení (§ 158 odst. 3 věta první tr. ř.), a 
nejednotnost přístupů při posuzování jejich formálních náležitostí dozorovými státními 
zástupci, ústící v požadavky na jejich opravování, doplňování a upřesňování, případně až  
v jejich rušení postupem podle § 174 odst. 2 písm. e) tr. ř., převážně z důvodů nedostatků 
formálních náležitostí rušeného záznamu či pro nedostatečně odůvodněné podezření ze 
spáchání trestného činu v době jeho vydání. V této souvislosti byly vytyčeny tři základní 
okruhy problémů:  

• v jaké rovině obecnosti lze záznam o úkonech sepsat, pokud jde o popis skutkových 
okolností (v některých případech je žádoucí, už z taktických důvodů, formulovat 
záznam co nejobecněji, a je otázkou, zda i obecná formulace skutkových okolností 
nezpochybní zákonnost následně vedeného trestního řízení), 

• jaká míra důvodnosti podezření musí být zjištěna, či jak má být prokázána, aby 
policejní orgán mohl tento záznam sepsat (praxe dozorových státních zástupců není 
jednotná, vyskytují se případy, že požadují, aby již pro účely sepsání záznamu byly 
k dispozici důkazy), 

• do jaké míry lze odůvodnit tzv. provádění šetření podle § 158 odst. 1 tr. ř. a nahradit 
jím případně postup podle § 158 odst. 3 věty první nebo třetí tr. ř., jinak řečeno, zda 
existuje předprocesní stádium činnosti policie odůvodnitelné úpravou uvedenou v  
§ 158 odst. 1 tr. ř., a kde jsou její meze (kdy musí být šetření ukončeno).  

Po posouzení věci dospělo Nejvyšší státní zastupitelství k následujícím závěrům:  

K možnosti provádět šetření či opatření § 158 odst. 1 tr. ř.  
Trestní řád v § 158 odst. 1 tr. ř. neupravuje žádný konkrétní procesní postup, tzn. není 
institutem obsahujícím procesní pravidla pro provádění jakéhokoli šetření, a neposkytuje ani 
žádné konkrétní nástroje, jimiž by bylo možno toto šetření provádět.2 Nelze proto na toto 
ustanovení odkazovat a odůvodňovat jím, jako konkrétním procesním institutem,  
„neprocesní“ (ve smyslu trestně-procesního předpisu, tedy trestního řádu) postupy prováděné 
ve fázi před zahájením trestního řízení podle jiných právních předpisů policejními složkami či 
jinými orgány (zpravidla jde o postupy podle zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České 
republiky - dále jen „zákon o policii“), které také nepodléhají ani výkonu dozoru státního 
zástupce.  
 

                                                 
2 Na této skutečnosti nic nemění, že zákon č. 341/2011 Sb., o Generální inspekci bezpečnostních sborů a  
o změně souvisejících zákonů, novelizuje trestní řád tak, že v § 158 odst. 1 na konci textu odstavce 1 doplnil 
větu: „Pověřené orgány Vězeňské služby České republiky neprodleně informují Generální inspekci 
bezpečnostních sborů, jakmile zahájí takové šetření.“ Senát navrhl v pozměňovacích návrzích vypuštění tohoto 
novelizačního bodu, ale byť v úpravě zůstal nakonec zachován, nic to nemění na skutečnosti, že ani tím se 
citované ustanovení nestává novým procesním institutem, ani ve smyslu pravidla pro provádění šetření, ani ve 
smyslu nového nástroje pro jeho provádění. 
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Toto ustanovení jen vyjadřuje povinnost policejního orgánu konat tak, aby byl naplněn účel 
trestního řízení (§ 1 tr. ř.) a transformuje zásady legality a oficiality (§ 2 odst. 3 a 4 tr. ř.) do 
části trestního řádu upravující v dalších ustanoveních provádění přípravného řízení. Připomíná 
též obecnou prevenční povinnost, aniž by ale stanovilo její konkrétní obsah nebo nástroje, 
jimiž by měla být naplněna. Toto ustanovení představuje de facto jen generální klauzuli 
zavazující policejní orgány konat, aniž by však výslovně vymezilo prostředky, které k tomu 
účelu mohou použít, či přesně stanovilo, kdy3 mají konat. V tomto smyslu jen poskytuje 
obecný rámec, tj. časový prostor, aby k tomu příslušné orgány mohly ověřit skutečnosti 
nezbytné pro posouzení, zda je či není v konkrétní věci dáno ze spáchání trestného činu. Není 
konkurujícím ustanovením ve vztahu k odstavci 3 téhož ustanovení a policejní orgán proto 
nemá na výběr, zda bude postupovat podle jednoho či druhého z nich. Je vázán podmínkami 
uvedenými v § 158 odst. 3 tr. ř. potud, že jiné úkony, než úkony trestního řízení směřující 
k objasnění věci (jak bylo uvedeno, obvykle postupem podle zákona o policii) může provádět 
jen do okamžiku, kdy je naplněn důvod pro zahájení trestního řízení (nebude-li dán důvod pro 
zahájení zkráceného přípravného řízení či přímo trestního stíhání určité osoby). Shrnuto, lze 
ke vztahu § 158 odst. 1 tr. ř. a postupu policejních orgánů uzavřít, že postup policie 
(policejních orgánů), který předchází sepsání záznamu o zahájení úkonů trestního řízení, se 
řídí výhradně jinými právními předpisy, než trestním řádem, zejm. zákonem č. 273/2008 Sb., 
o policii, ve znění pozdějších předpisů, a nepodléhá dozoru státního zástupce. Jakmile však 
policejní orgán dospěje k přesvědčení, že jsou zde skutečnosti důvodně nasvědčující tomu, 
že byl spáchán trestný čin, je povinen sepsat o tom záznam o zahájení úkonů trestního 
řízení. 

K povaze záznamu o zahájení úkonů trestního řízení podle § 158 odst. 3 tr. ř. 
Výkladové stanovisko č. 13/2003 Sb. v. s. NSZ u tohoto záznamu staví naroveň funkci 
iniciační a funkci informační, resp. vyplývá z něj, že se záznamem je spojena iniciační funkce 
všude tam, kde nedošlo k zahájení trestního řízení provedením neopakovatelného nebo 
neodkladného úkonu.  
 
K tomu se upřesňuje: 
 
Z rozhodující části normativního textu tohoto ustanovení plyne, že smyslem a cílem sepsání 
záznamu je dát najevo, že policejní orgán zahajuje trestní řízení. Úprava výslovně neřeší, 
zda sepsání záznamu má v plném významu toho slova funkci iniciační. Vztaženo ke 
skutečnosti, že zahájit trestní řízení lze i provedením faktického (bezprostředního, tj. 
neodkladného nebo neopakovatelného) úkonu, je stěžejní funkcí záznamu funkce informační. 
 
Na rozdíl od vydání usnesení o zahájení trestního stíhání podle § 160 odst. 1 tr. ř., které je 
nezbytnou podmínkou pro účinné zahájení trestního stíhání (a to ještě za podmínky, že 
obsahuje stanovené podstatné náležitosti a je řádně oznámeno obviněnému) – má sepsání 
tohoto záznamu pouze navenek vyjevit, že policejní orgán již zahájil (provedením 
neodkladných či neopakovatelných úkonů ve smyslu § 158 odst. 3 věty třetí tr. ř.), anebo bude 
teprve konat úkony trestního řízení v rozsahu uvedeném v této části trestního řádu (tedy tzv. 
prověřování). Jistě také z těchto důvodů zákonná úprava neklade (resp. rozhodně nikoli 
výslovně) na obsahové náležitosti záznamu žádné zásadní nároky – postačí jej formulovat tak, 
aby obsahoval „popis skutkových okolností“, a aby obsahoval odkaz na informační zdroj  
o poznatku vedoucímu k zahájení trestního řízení (bez jakékoli bližší úpravy co do náležitostí 

                                                 
3 A zejména žádné tyto prostředky nestanoví, tedy nedává policejnímu orgánu žádnou pravomoc, žádný nástroj, 
který by měl jen odvozeně z tohoto ustanovení k dispozici.  
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jeho identifikace; nesporně by postačilo uvést, samozřejmě dle okolností případu, např.  
„z důvěryhodného zdroje policejní orgán zjistil…“).  Striktně vzato, proto v této fázi trestního 
řízení není prvořadě důležitý samotný záznam, ale potřeba konat úkony trestního řízení.4  
 
Záznamem o úkonech, který je nezbytným vnějším projevem této potřeby, policejní orgán 
navenek deklaruje, že z důvodů nastalých okolností (zjištěného podezření, že byl 
pravděpodobně spáchán trestný čin) zahajuje činnost podléhající trestně procesnímu 
předpisu – trestnímu řádu. Tím orgán činný v trestním řízení navenek vyjeví okamžik 
časově ohraničující (oddělující) dobu, kdy ještě nekonal úkony trestního řízení, od okamžiku, 
kdy tyto úkony započal konat. Přitom se legalita postupu policejního orgánu neodvozuje 
primárně od záznamu o úkonech, ale od důvodů pro jeho sepsání.  
 
V tom je třeba spatřovat naprosto zásadní rozdíl mezi záznamem o úkonech a usnesením  
o zahájení trestního stíhání. Tyto instituty nelze srovnávat zejména proto, že jsou činěny  

• ve zcela jiné situaci,  

• v jiném procesním stadiu,  

• za zcela odlišným účelem, a 

• nezávisle na sobě.  

Zatímco hlavním smyslem zahájení trestního stíhání je:  

1. označit pachatele důvodně podezřelého ze spáchání konkrétního trestného činu, o jehož 
spáchání je již zjištěno takové množství informací, že se pravděpodobnost toho, že se 
skutek stal, a že je trestným činem, téměř blíží jistotě, a je navíc odůvodněn závěr o tom, 
že se tohoto trestného činu dopustila právě tato konkrétní osoba, a 

2. tímto aktem označované osobě poskytnout informaci o tom, že má být tím, kdo čin spáchal, 
jaký trestný čin spáchal, a umožnit mu, aby se proti tomuto označení i následně proti ní 
vedeným úkonům trestního řízení relevantně bránila, 

smyslem záznamu o úkonech sepsaného podle § 158 odst. 3 věty první tr. ř. je jen deklarovat, 
že policejní orgán buď již začal, či bezprostředně začne postupovat podle trestního řádu proto, 
aby:  

1. prověřoval, zda je skutečně dáno podezření ze spáchání konkrétního trestného činu,  

2. zjistil, o jaký konkrétní trestný čin jde, a  

3. vyhledal informace o tom, kdo jej spáchal, v míře umožňující proti takové osobě zahájit 
trestní stíhání.  

Samozřejmě platí, že provádění úkonů přípustných v prověřování, bez sepsání záznamu  
o úkonech (předchozího nebo následného - v případě postupu podle § 158 odst. 3 věty třetí tr. 
ř.), by zásadně zpochybnilo jejich legalitu, protože by policejní orgán nesplnil jednu ze 
základních povinností bezprostředně spojenou se zahájením úkonů trestního řízení, to ale 
neznamená, že tuto legalitu garantuje vydání samotného záznamu.  
 
Garantují ji především skutečnosti nasvědčující, že byl spáchán trestný čin, na základě 
nichž se trestní řízení v této podobě (tzv. prověřování) zahajuje. Signalizační funkce 
záznamu o úkonech (povinnost doručit jej ve stanovené lhůtě státnímu zástupci) zabezpečuje, 
že legalita postupu policejního orgánu už od počátku zahájení trestního řízení bude podrobena 

                                                 
4 Srov. text „o zahájení úkonů trestního řízení…sepíše… neprodleně záznam…“. 
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dozoru státního zástupce, včetně možnosti (povinnosti) přezkoumat, zda je zahajováno 
odůvodněně. Státní zástupce (který je, mimochodem, jediným subjektem, jemuž se záznam  
o úkonech ex lege  doručuje), je totiž tím, kdo garantuje zákonnost tohoto procesu a nese za ni 
podle zákona též odpovědnost.5 Také nepřezkoumává (resp. by neměl přezkoumávat, měl-li 
by dostát důsledně své zákonné povinnosti) toliko obsah záznamu, ale zejména důvody pro 
zahájení trestního řízení, tedy ty informace, které má policejní orgán v době zahajování úkonů 
trestního řízení k dispozici a které tento postup odůvodňují, jestliže obsahují skutečnosti 
odůvodňující podezření ze spáchání trestného činu.   

K odůvodněnosti podezření ze spáchání trestného činu 
Pochybnosti stran kvality (míry) podezření odůvodňujícího zahájení trestního řízení po celou 
dobu účinnosti novely trestního řádu provedené zákonem č. 265/2001 Sb. vzbuzuje formulace 
zákona „k objasnění a prověření skutečností důvodně nasvědčujících tomu, že byl spáchán 
trestný čin“. Úvahy a o tom, jak moc (v jakém stupni, nakolik až) musí být podezření 
z trestného činu odůvodněné, však nepramení ze zákonné dikce, ale z nesprávného výkladu 
zákona (z nepochopení povahy tohoto institutu).  
 
Použití slov „důvodně nasvědčujících“ může být zavádějící, zejména pokud se nesprávně 
interpretuje ustanovení § 158 odst. 1 tr. ř. jako jakási specifická forma „předprocesní“ činnosti 
prováděné podle trestního řádu, jako institucionalizovaná forma procesu a stadium oddělující 
činnost policie podle jiných zákonů, od dalších postupů podle trestního řádu. Protože právní 
úprava striktně6 odděluje trestně procesní postupy podle trestního řádu od jiné „vyšetřovací“ 
činnosti policie, musí platit, že vždy tam, kdy bude dáno reálné podezření (ve smyslu 
objektivně daného podezření, nejedná se o novou kategorii dodatečně vkládanou do 
ustanovení § 158 odst. 3 věty první tr. ř., jež by měnila dosah této úpravy) ze spáchání 
trestného činu, vzniká důvod pro to, aby policejní orgán začal toto podezření prověřovat 
postupy podle trestního řádu, tedy, aby zahájil trestní řízení postupem podle § 158 odst. 3 tr. 
ř.7 Uvedené slovní spojení je proto nutno vykládat především ve smyslu reálné existence 
(danosti) tohoto podezření, nikoli z hlediska posuzování jeho stupně (ten hraje zásadní roli 
zejména až u institutu zahájení trestního stíhání).  
 
Toto podezření je, vzhledem ke zjištěným poznatkům, buď dáno, anebo dáno není. Dáno je – 
zjednodušeně a v obecné rovině řečeno – vždy tehdy, pokud zjištěné skutečnosti umožňují 
závěr, založený na logickém soudu neodporujícím objektivně existujícímu stavu, že by – za 
předpokladu prokázání rozhodných skutečností – mohly být naplněny znaky některého 
z trestných činů uvedených ve zvláštní části trestního zákoníku.  
 
Obecně nelze přesně takovou situaci definovat – takový závěr je založen na uvážení orgánu 
činného v trestním řízení, které vychází z vyhodnocení dosud zjištěných skutečností (srov. 
zásady uvedené v § 2 odst. 5 a 6 tr. ř., které se uplatní i zde), rozhodně však nutnou 
podmínkou pro takový závěr není existence důkazu (ve formálně–procesním pojetí), postačí 
k tomu i jen zákonnými postupy zjištěná jakákoli informace, jejíž věrohodnost (ať už sama  
o sobě nebo v kontextu dalších zjištění) k takovému závěru vede. Závěr o tom, že o takové 
informace jde, nemůže být jistě opřen výlučně jen o informace rázu ryze subjektivního 

                                                 
5 Srov. obsah zákonné úpravy i řadu prací o postavení státního zástupce v přípravném řízení trestním v pozici 
tzv. orgánu dominus litis. 
6 Relativně – v tom smyslu, že v některých případech jinými postupy opatřené informace mohou následně 
sloužit jako relevantní důkazy i v následně vedeném trestním řízení, včetně řízení vedeného před soudem. 
7 Minimálně, tj. pokud nebude dán důvod pro zahájení zkráceného přípravného řízení, anebo přímo pro zahájení 
trestního stíhání. 
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(nepodložené domněnky, neodůvodněná tvrzení a záměrná a smyšlená nařčení nebo zjevně 
zkreslené informace evidentně odporující existujícímu objektivnímu stavu atd.), nicméně 
konkrétní váhu (vážnost, či věcný, obsahový význam) každé jednotlivé informace je nutno  
z hlediska tohoto závěru hodnotit v souladu s principy, které jsou pro tento případ trestním 
řádem předepsány (viz zejm. cit. § 2 odst. 5 a 6, ale i další tr. ř.), a to i ve spojení s tím, o jaké 
stadium, resp. fázi trestního řízení se zde jedná.   
 
Podstatný pro rozhodnutí o zahájení trestního řízení je tedy nikoli zásadně stupeň tohoto 
podezření, ale reálná existence skutečností, které umožňují na principu logického uvažování 
vystavěný soud, že uvedené skutečnosti, byly-li by prokázány postupy podle trestního 
řádu, mohou naplnit znaky některé ze skutkových podstat trestných činů uvedené ve zvláštní 
části trestního zákoníku.  
 
Právě nesprávný výklad role ustanovení § 158 odst. 1 tr. ř. a jeho vztahu k odstavci třetímu 
tohoto ustanovení vede posléze k názoru, že „formou šetření postupem podle § 158 odst. 1. ř.“ 
se nejprve objasňuje stupeň tohoto podezření, a když se orgán, jehož názor je pro posouzení 
těchto podmínek rozhodující (ať je to policejní orgán nebo státní zástupce), rozhodne uznat 
tento stupeň „za dostatečně odůvodněný“, lze přistoupit k vykonávání úkonů trestního 
řízení. Míru subjektivismu v tomto hodnocení je však, v souladu s platnou právní úpravou, 
nutno minimalizovat – prostor pro toto uvážení je minimální a je v zásadě vytvářen jen 
excesívními variantami na obou stranách – v případě, že úkony trestního řízení jsou zahájeny 
a záznam je vydán evidentně bezdůvodně ve věci, kde žádné reálně existující důvodné 
podezření ze spáchání trestného činu není (tj. není podloženo dosud zjištěnými informacemi), 
a na druhé straně tam, kde není trestní řízení zahájeno (a tedy záznam ani sepsán), ačkoli toto 
podezření zjevně existuje a záznam o úkonech sepsán tudíž být měl, resp. opět přesněji řečeno, 
měly být zahájeny úkony trestního řízení a záznamem o úkonech výkon této zákonné 
působnosti (povinnosti plynoucí ze zásad legality a oficiality) deklarován.   

K obsahovým náležitostem záznamu o úkonech z hlediska popisu skutkového děje  
Jak bylo již řečeno v předchozích částech tohoto stanoviska, není primárně podstatné sepsání 
záznamu o úkonech, ale potřeba konat úkony trestního řízení, tím méně pak je právně 
významný jeho obsah. Podstatné jsou informace, na nichž je zahájení trestního řízení 
založeno a ty mají být transformovány do obsahu záznamu v co nejstručnější formě a jen 
v rozsahu, který zákon předpokládá. Nejde tedy ani o popis skutku vyžadovaný u usnesení  
o zahájení trestního stíhání (viz § 160 odst. 1 tr. ř.), ani o popis jeho části, jde jen o odkaz na 
skutkové okolnosti, které vedly (vedou) k zahájení úkonů trestního řízení. Argumenty pro 
tento závěr jsou následující: 
 
Opět už z dikce zákona je zřejmé, že právní úprava (§ 158 odst. 3 věta první tr. ř.) se snaží  
o maximální možné odformalizování tohoto aktu a také (už pojmově, jak je evidentní) to 
zákon vyjadřuje tím, že postačuje, aby záznam obsahoval pouhý popis skutkových okolností. 
Z této úpravy plyne nezpochybnitelný závěr, že záznam o úkonech není usnesením  
o zahájení trestního stíhání – ostatně nemá ani jeho účinky.8  
 
Bude záviset na každém konkrétním případu, jak bude takový záznam po obsahové stránce 
formulován. Jeho konkrétní obsah (tj. slovní vyjádření předepsaných obsahových náležitostí) 
závisí primárně na množství a kvalitě informací, od nichž se důvod pro zahájení prověřování 

                                                 
8 Viz výkl. stan. č. 13/2002 Sb. v. s. NSZ. 
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(a tedy i tento akt) odvozuje. Velmi výraznou roli tu hraje samotné stadium činnosti9 
policejního orgánu, v němž prověřování zahajuje (a tedy záznam sepisuje) a s tím související, 
nebo z toho také někdy odvozené (a tím omezené) možnosti policejního orgánu ještě tyto 
informace mimoprocesními prostředky a postupy doplňovat. Podobně jako u usnesení  
o zahájení trestního stíhání, protože se tak děje na samém počátku trestního řízení (v případě 
citovaného usnesení rozuměj „stíhání“),  lze deklarovat jen ty skutečnosti, které jsou k tomu 
okamžiku známy. To, co „materiálně“ spojuje záznam a usnesení o zahájení trestního stíhání, 
je, že oba akty navenek označují počátek trestního řízení jako relevantního trestního 
procesu, který má být veden podle relativně striktně nastavených pravidel uvedených 
v základní trestně-procesní normě, tj. podle trestního řádu. Co současně (rovněž 
„materiálně“) oba akty od sebe zásadně odděluje, jsou (vedle účinků) důvody, na nichž je 
každý z obou aktů založen, tedy především ono množství a kvalita informací o spáchaném 
trestném činu a o osobě pachatele.  
 
V případě záznamu o úkonech ovšem nejde v žádném případě (co do formy) ani o žádné 
„malé usnesení“ o zahájení trestního stíhání, ani o žádnou jeho obdobu.  
 
Záznam o úkonech je naprosto neformálním aktem a požadavky na to, aby se maximálně 
blížil podobě usnesení o zahájení trestního stíhání především co do popisu skutkového stavu, 
jsou neodůvodněné a jdou nad rámec zákona, neplynou z právní úpravy, která je při jejich 
formulaci velmi strohá, a ani z dalších vazeb na další ustanovení trestního řádu, protože žádné 
podrobnosti stran formulace tohoto obsahu nelze přímo odvodit. 
 
Teoreticky vzato, z hlediska zákona obstojí i maximálně stručný záznam o úkonech, v němž 
policejní orgán stručně v popisu skutkových okolností vymezí jen rámcově podezření 
(podstatu jednání, např. obchod s drogami, obchod se zbraněmi, obchodování s lidmi, 
s uvedením časového a případně i místního rámce, ani to však není podmínkou plynoucí 
přímo ze zákona), v němž má být navazující trestní řízení vedeno. Mimo toho, co bylo 
uvedeno výše, lze ještě argumentovat i tím, že  

− záznam o úkonech je plně samostatným, zcela svébytným aktem (procesně 
samostatného)10 policejního orgánu, který sám o sobě nemá žádnou bezprostřední  
a přímou vazbu na usnesení o zahájení trestního stíhání, tj. není jeho nutnou 
podmínkou, byť mu zpravidla bude časově předcházet,  

− usnesení o zahájení trestního stíhání není na předchozím vydání tohoto záznamu přímo 
závislé, není z něho odvozeno (pokud jsou pro to splněny podmínky, lze trestní řízení 
zahájit přímo vydáním usnesení o zahájení trestního stíhání podle § 160 odst. 1 tr. ř., 
aniž by mu předcházelo sepsání záznamu podle § 158 odst. 3 věty první tr. ř.), 

− není nikde stanoveno (ani to nelze dovodit z platné právní úpravy), že se výroková část 
usnesení o zahájení trestního stíhání musí nutně se záznamem o úkonech překrývat  
(a to ani v části popisu skutku),  

− důsledky spojené s popisem skutkových okolností v záznamu o úkonech nelze 
srovnávat s důsledky (a případnými vadami) popisu skutku v usnesení o zahájení 
trestního stíhání, 

                                                 
9 Záměrně se tu nepoužívá pojem „stadium trestního řízení“, protože tu ještě o tento proces nejde, nedošlo 
dosud k jeho zahájení. 
10 Růžička, M. K otázce procesní samostatnosti policejního orgánu, Trestněprávní revue, 2010, č. 2, s. 35. 
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− výsledek prověřování vyjádřený v podobě meritorního rozhodnutí [ať už v podobě 
odložení věci ve smyslu § 159a odst. 1 až 5 tr. ř. nebo o jejím odevzdání podle § 159a 
odst. 1 písm. a), b)  tr. ř.] není srovnatelný s účinky obdobných meritorních rozhodnutí 
vydaných po zahájení trestního stíhání, zejména pokud jde o překážku res iudicata   
a princip ne bis in idem (to je jeden ze stěžejních argumentů z hlediska platného 
právního stavu),  

− zákon nepožaduje, aby záznam obsahoval vyjádření právní kvalifikace trestného činu, 
pro který se trestní řízení (prověřování) povede (což je další velmi významný 
argument pro podporu maximální neformálnosti záznamu deklarovaný už samotnou 
právní úpravou). 

 
Je tu však omezující limit, vztahující se nikoli k teoretickým úvahám o povaze, smyslu, 
resp. účelu a obsahu záznamu, ale k praktickým otázkám, s nimiž se musí vypořádávat 
aplikační praxe.  
 
Je jím požadavek (který se objevuje i v cit. výkladovém stanovisku č. 13/2003 Sb. v. s. NSZ), 
aby dozorový státní zástupce mohl přezkoumat důvodnost zahájení trestního řízení v prvé 
řadě již na podkladě obsahu samotného záznamu o úkonech. Tento požadavek plyne  
z  praktického, nikoli zákonem formulovaného požadavku, aby dozorový státní zástupce měl 
možnost přezkoumat důvodnost zahajovaného trestního řízení v co nejširším rozsahu, a to už 
jen vzhledem k počtu záznamů o úkonech doručovaných průběžně jednotlivým státním 
zastupitelstvím, zejména pak na úrovni okresních státních zastupitelství. Časové zatížení 
dozorových státních zástupců plynoucí z povinnosti policejního orgánu zasílat dozorovému 
státnímu zástupci každý záznam o úkonech, a z jeho povinnosti (vyplývající z obsahu 
dozorových oprávnění a povinností) každý takový záznam přezkoumat z hlediska zákonnosti, 
je natolik enormní, že je patrně vyloučeno, aby v praxi spolu s tímto záznamem předkládal 
policejní orgán státnímu zástupci vždy i spis, který by současně státní zástupce detailně 
studoval a vyhledával v něm ty podstatné informace, které mu dají úplný obraz o skutkovém 
stavu alespoň v takové míře, aby posoudil důvodnost zahájení trestního řízení, a rovněž 
příslušnou právní kvalifikaci, kterou je třeba určit, ať už pro posouzení věcné a místní 
příslušnosti, anebo z dalších specifických důvodů. Jen z tohoto, čistě praktického důvodu je 
žádoucí, aby záznam obsahoval popis skutkových okolností, byť s tím, že bude náležitě 
zohledněna rozdílná povaha záznamu o úkonech a  usnesení o zahájení trestního stíhání, 
jak je nutno zvlášť zdůraznit, v podobě spíše se blížící popisu skutku v usnesení o zahájení 
trestního stíhání, pokud to povaha věci zcela nevylučuje.11  
 
Neobsahuje-li záznam o úkonech podrobný popis všech skutkových okolností, pokud ale ty 
existují v objektivní realitě a jsou dokumentovány ve spise policejního orgánu, není to samo  
o sobě na újmu zákonnosti ani samotného záznamu o úkonech, ani následně vedeného 

                                                 
11 Požadavek na výraznější formalizaci záznamu může vyplývat i z obavy dozorových státních zástupců týkající 
se toho, že v případě nutnosti vyžadovat součinnost soudu (v podobě vydání příslušného příkazu, nařízení či 
souhlasu k zásahu do práv a svobod), by soudy mohly započít praxi spočívající v odmítání  takovým návrhům či 
žádostem vyhovovat jen z čistě formálně-procesních důvodů – proto, že by záznam o úkonech neobsahoval 
příslušné skutečnosti, z nichž by bylo možno přímo dovodit naplnění podmínek pro vyhovění těmto požadavkům 
orgánů přípravného řízení. Toto riziko lze ovšem eliminovat podáváním kvalifikovaných návrhů či žádostí 
obsahujících všechny potřebné náležitosti odůvodňující navrhovaný postup, s odkazem na příslušné části 
spisového materiálu obsahující informace, které důvodnost těchto požadavků dostatečně dokládají, neboť právě 
ty, a nikoli záznam o úkonech a jeho obsah, jsou pro rozhodnutí soudu podstatné a určující. 
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trestního řízení (prověřování), byť to může činit obtíže státnímu zástupci přezkoumávajícímu 
zákonnost zahájení trestního řízení na základě doručeného záznamu.12  
 
Proto dojde-li v průběhu prověřování ke změně skutkových okolností či právní kvalifikace 
trestného činu (byla-li v záznamu o úkonech vůbec uvedena, neboť zákon takovou povinnost 
výslovně nestanoví), není zapotřebí záznam o úkonech ani doplňovat, ani opravovat, ani 
měnit, tím méně jej pak z těchto ryze formálních důvodů dokonce rušit. 
 
Záznam lze zrušit jen pro nezákonnost vedeného trestního řízení, a tu je nutno odvozovat 
nikoli z  formálních náležitostí záznamu, ale od neexistence důvodů pro provádění úkonů 
trestního řízení. Proto jen tam, kde nejsou dány důvody k tomu, aby policejní orgán zahájil 
úkony trestního řízení, tj. tam, kde není zjevně vůbec dáno podezření z trestného činu, a to 
ještě za podmínky, že sepsání záznamu nepředcházelo provedení neodkladného nebo 
neopakovatelného úkonu, jímž se jinak ve smyslu § 158 odst. 3 věty třetí tr. ř. zahajuje trestní 
řízení v této fázi (k tomu též srov. právě cit. výkladové stanovisko  
č. 13/2003 Sb. v. s. NSZ, na něž se tu plně odkazuje), lze takový záznam o úkonech zrušit.  
 
 
 
Toto stanovisko ke sjednocení výkladu zákonů a jiných právních předpisů při výkonu 
působnosti státního zastupitelství bylo vydáno podle § 12 odst. 2 zákona č. 283/1993 Sb.,  
o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů. 
 
 
 
              Nejvyšší státní zástupce: 

                                                                  JUDr. Pavel Zeman v.r. 
      

 

                                                 
12 Uspokojivé řešení je možné patrně jen de lege ferenda, a spočívalo by v omezení dnes obligatorního výkonu 
dozoru státního zástupce v těchto věcech, ať se toho dosáhne výběrovým vymezením povinného dozoru na určité 
typy věcí, anebo omezením informační povinnosti vůči státním zástupcům (tedy omezení rozsahu zasílaných 
záznamů státním dozorovým zástupcům), popřípadě kombinací těchto možností. Věcný záměr nového trestního 
řádu schválený usnesením vlády ze dne 20. 8. 2008 č. 996 již určité takové řešení předjímá, nejde však o platnou 
právní úpravu. Řešení v podobě návratu ke znovuzavedení tzv. operativní činnosti policie není zřejmě z více 
důvodů reálné.   
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