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Nejvyšší státní zastupitelství 
------------------------------------------  
1 SL 716/2015                                                              
 
                                                                              Sbírka výkladových stanovisek  

   Nejvyššího státního zastupitelství  
  -------------------------------------------------  

                                                                     V Brně dne 25. června 2015 
 
 

Poř. č. 2/2015 
 
Stanovisko ke sjednocení výkladu zákonů a jiných právních předpisů                     
k problematice poskytování kopie úkonu trestního řízení, konkrétně 
videozáznamu k ohledání místa činu, osobám, na něž bylo v rámci trestního 
řízení nahlíženo jako na osoby, jimž svědčí procesní práva poškozených1) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
I. Je-li videozáznam k ohledání místa činu součástí trestního spisu, pak jsou 
orgány činné v trestním řízení povinny jeho kopii pozůstalým (poškozeným)                
k jejich žádosti předložit, pokud tomu nebrání závažné důvody ve smyslu  
§ 65 odst. 2 trestního řádu.  
 
 
II. Poskytnutí videozáznamu k ohledání místa činu nebrání skutečnost, že věc 
byla odložena (§ 159a trestního řádu), popř. věc byla opakovaně 
přezkoumávána, mimo jiné i na základě kontroly skončené věci (§ 12 odst. 3 
zákona o státním zastupitelství), neboť odložená věc nevytváří překážku  
pro další postup prověřování, pokud by se objevily nové skutečnosti, které  
by takovýto postup odůvodňovaly. 
 
III. Odepření vyhovění žádosti o nahlédnutí do spisu musí být orgány činnými 
v trestním řízení náležitě odůvodněno. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Analytickému a legislativnímu odboru Nejvyššího státního zastupitelství byla 
postoupena žádost Městského státního zastupitelství v Praze o posouzení 
problematiky týkající se poskytování kopie úkonu trestního řízení, konkrétně 
videozáznamu k ohledání místa činu, osobám, na něž bylo v rámci trestního 
řízení nahlíženo jako na osoby, jimž svědčí procesní práva poškozených. 
 
Uvedená žádost vzešla z konkrétní trestní věci, ve které bylo v rámci přípravného 
řízení ve fázi prověřování prováděno obsáhlé šetření za účelem objasnění okolností 
úmrtí osoby, přičemž po vyhodnocení stávajících skutkových zjištění byl učiněn 
závěr, že osoba spáchala sebevraždu a že na její smrti neměla účast jiná osoba. Věc 

                                                           
1)

 Stanovisko navazuje na stanovisko poř. č. 1/2007 Sb. v. s. Nejvyššího státního zastupitelství                      
ke sjednocení výkladu zákonů a jiných právních předpisů k postavení pozůstalého jako poškozeného                   
v trestním řízení, a to i z hlediska možnosti nahlížet do spisu. 
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tedy byla usnesením policejního orgánu podle § 159a odst. 1 věty první trestního 
řádu odložena. 

V průběhu trestního řízení v předmětné trestní věci se rodiče zemřelého opakovaně 
obraceli na policejní orgán a různé stupně státního zastupitelství s žádostmi  
o vyhotovení kopie videozáznamu pořízeného při ohledání místa nálezu zemřelého, 
kterým však nebylo orgány přípravného řízení vyhověno. 

K  žádosti Městského státního zastupitelství v Praze je třeba nejprve uvést,  
že analytický a legislativní odbor není oprávněn zaujímat stanoviska či jinak se 
vyjadřovat k postupu orgánů činných v trestním řízení v konkrétní trestní věci, popř. 
jejich postup dokonce hodnotit. 
 
S ohledem na povahu předloženého problému a možnosti jeho výskytu i v dalších 
trestních věcech obdobného charakteru se rozhodl analytický a legislativní odbor 
reagovat na problematiku nahlížení do spisu podle § 65 trestního řádu, ať už 
v rámci prověřování skutečností nasvědčujících spáchání trestného činu nebo 
v rámci zahájeného trestního stíhání, osobami (pozůstalými), na něž bylo 
v  trestním řízení nahlíženo jako na osoby, jimž svědčí procesní práva 
poškozených, následujícím stanoviskem. 
 
Nahlížení do spisu je právním institutem trestního řízení, který se obecně může 
dotýkat celé řady aspektů právního postavení osoby, jíž se mohou údaje ve spise 
uvedené týkat (ochrana osobnosti, osobních údajů, právo na informace 
shromažďované veřejnou mocí, právo na soudní a jinou právní ochranu, právo  
na obhajobu). Současně je neoddělitelným prvkem trestního řízení v podmínkách 
právního státu z hlediska obecných požadavků transparentnosti, veřejnosti  
a možnosti hájit svá práva před zásahy do právního postavení.2) 

 
Při posuzování žádosti poškozeného o nahlédnutí do spisu, možnosti učinit si výpisky 
či poznámky a v neposlední řadě pořídit si kopie spisů nebo jejich částí, je třeba vzít 
v úvahu, že: 
 
1. Pozůstalý po zemřelém, okolnosti, jehož úmrtí byly zjišťovány v trestním 
řízení, má v tomto řízení postavení poškozeného  
 
2. Omezení, resp. odepření práva poškozenému nahlížet do spisu lze jen  
ze závažných důvodů a vždy je třeba náležitě odůvodnit 
 
3. Právo poškozeného nahlížet do spisu je součástí práva na účinné 
vyšetřování  
 

Ad 1/ 

K otázce postavení pozůstalého jako poškozeného v trestním řízení,  
a to i z hlediska možnosti nahlížet do spisu (činit si z něho výpisky a pořizovat 
kopie) se vyjadřuje výkladové stanovisko poř. č. 1/2007 Sb. v. s. Nejvyššího 

                                                           
2)

 Srov. nález Ústavního soudu ze dne 6. 3. 2014 sp.zn. III.ÚS 1956/13. 
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státního zastupitelství. Stanovisko konstatuje, že pozůstalý po zemřelém, 
okolnosti, jehož úmrtí byly zjišťovány v trestním řízení (ať už v rámci 
prověřování skutečností nasvědčujících spáchání trestného činu nebo v rámci 
zahájeného trestního stíhání) má v tomto řízení postavení poškozeného  
(§ 43 odst. 1, případně i § 43 odst. 3 trestního řádu). Je proto i osobou 
oprávněnou nahlížet do trestního spisu, není-li dán relevantní důvod  
pro odepření nahlédnutí do spisu (§ 65 odst. 2 trestního řádu).  
 
V podrobnostech dále srov. citované výkladové stanovisko. 
 
Ad 2/  
  
Poškozený je stranou v trestním řízení (§ 12 odst. 6 trestního řádu) a jako takovému 
mu přiznává trestní řád příslušná, s tímto postavením strany v řízení spojená práva. 
Podmínkou účinného uplatňování těchto práv je i možnost získávat v průběhu 
trestního řízení relevantní informace, jež je založena zejména v § 65 trestního řádu 
upravujícím (zjednodušeně řečeno) oprávnění nahlížet do spisu, činit si z něho 
výpisky a pořizovat kopie. 
 
Možnost orgánu činného v trestním řízení odepřít nahlédnutí do spisu  
a s tím spojená práva (činit si výpisky a poznámky a pořizovat si kopie spisů a jejich 
částí) lze pouze v přípravném řízení a jen ze závažných důvodů (srov. § 65 odst. 2 
trestního řádu). 
 
Povahu těchto závažných důvodů nastínil Ústavní soud např. ve svém usnesení               
sp. zn. III. ÚS 239/043) následovně: „Tato zákonem předpokládaná možnost omezení 
práva nahlížet do spisů vyplývá ze skutečnosti, že v počátcích vyšetřování nelze 
často zabezpečit ochranu důkazních pramenů před jejich poškozením a zničením 
nebo před jinými aktivitami, sledujícími cíl mařit vyšetřování. Ohroženy mohou být  
i jiné společenské a individuální zájmy, např. bezpečnost svědků, citlivé osobní údaje 
nezúčastněných osob, skutečnosti podléhající utajení, přičemž časová tíseň 
neumožňuje zajistit ochranu těchto legitimních zájmů jiným způsobem. […]  
Za situace, kdy koliduje oprávněný zájem státu na účinném postihu kriminality, resp. 
jiné důležité společenské a individuální zájmy s právem obviněného na obhajobu, 
připouští právní úprava, jakož i trestněprocesní teorie i praxe, dočasné omezení 
práva na nahlížení do spisů v přípravném řízení.“ Usnesením bylo sice rozhodnuto 
ve věci odepření nahlížet do spisu obviněnému, avšak relevantní důvody tohoto 
odmítnutí lze přiměřeně aplikovat i na osobu poškozeného (dále srov. např. i nález 
Ústavního soudu ze dne 16. 9. 2010 sp. zn. III. ÚS 3221/09). 
 
Konkrétně ve vztahu k omezení nahlížení do spisu ve smyslu § 65 odst. 2 trestního 
řádu poškozenému se judikatura Ústavního soudu vyjadřuje v tom smyslu,  
že závažné důvody mohou nastat především v počátečním stadiu trestního řízení4): 
„[…] s ohledem na počáteční fázi trestního řízení a charakter prověřovaných 
skutečností, by orgány činné v trestním řízení i za situace, že by stěžovateli přiznaly 
postavení poškozeného, velmi pečlivě zvažovaly postup podle ustanovení § 65 odst. 
2 trestního řádu, tj. umožnit nahlížení do spisu.“ Anebo srov. nález Ústavního soudu 

                                                           
3)

 Usnesení Ústavního soudu ze dne 17. 6. 2004 sp. zn. III. ÚS 239/04.  
4)

 Kupř. usnesení Ústavního soudu ze dne 9. 6. 2008 sp. zn. I. ÚS 1587/07. 
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sp. zn. I. ÚS 1565/145), v němž Ústavní soud uvedl, že: „Právo přístupu 
poškozeného do spisu však není automatické a může být odepřeno v úvodních 
fázích šetření, pokud spis obsahuje citlivé informace, které by mohly poškodit třetí 
osoby nebo ohrozit vyšetřování. Povinnost přístupu k dokumentům však poté musí 
být splněna v dalších fázích řízení“.6) Rozsah přístupu do spisu lze omezit  
i po skončení vyšetřování, které nevyústilo v postih pachatele, pokud pro to existují 
závažné důvody, jako je např. ochrana práv třetích osob.  Avšak na druhé straně  
je nutné mít na paměti, že právo nahlížet do spisu je obsaženo v právu na účinné 
vedení vyšetřování, a tudíž poškozený, aby mohl zhodnotit, zda vyšetřování proběhlo 
účinně, musí mu být přístup do spisu umožněn alespoň v takovém rozsahu, který  
je nezbytný pro toto zhodnocení poškozeným (viz dále Ad 3/).  
 
Takové důvody mohou samozřejmě nastat i v průběhu přípravného řízení, tudíž si lze 
představit situaci, kdy poškozenému bylo umožněno do spisu nahlédnout, avšak 
v dalším průběhu přípravného řízení mu toto právo bylo dočasně odepřeno, jelikož 
byl kupříkladu shromážděn další důkazní materiál, přičemž znalost poškozeného 
tohoto materiálu by mohla ohrozit další průběh trestního řízení. V případě, kdy však 
poškozený byl již přítomen pořízení určitého důkazu, nelze mu následně znemožnit 
přístup k tomuto materiálu s odkazem na § 65 odst. 2 trestního řádu, neboť 
poškozenému je tento důkaz již znám. Stejně tak pokud v trestní věci prověřování či 
vyšetřování uvázne na mrtvém bodě a další důkazní materiál není shromažďován, 
patrně nebude žádný konkrétní a skutkově a právně náležitě podložený důvod 
k omezení práva nahlížet do spisu (ledaže by takové rozhodnutí bylo odůvodnitelné 
jinými okolnostmi, jak bylo zmíněno výše, kupříkladu ohrožením práv třetích osob).  
 
V obdobném duchu (jak je výše uvedeno) se dále vyjádřil Ústavní soud i ve svém 
nálezu sp. zn. III. ÚS 1956/137), kdy se zabýval právem tzv. jiných osob nahlížet  
do spisu podle § 65 odst. 1 věta poslední trestního řádu. Tyto jiné osoby musejí 
prokázat, že potřebují nahlédnout do spisu k uplatnění svých práv. Oprávněnost 
takové žádosti potom posuzuje příslušný orgán činný v trestním řízení. Ústavní soud 
v této věci konstatoval, že „pro odepření nahlédnutí do spisu podle § 65 odst. 2 
trestního řádu musí i v případě tzv. „jiné osoby“ existovat legitimní důvod  
(např. ochrana utajovaných skutečností, podle zákona nařízená ochrana svědků, 
novými skutečnostmi zvýšená pravděpodobnost znovuotevření trestního řízení atd.) 
a státní zástupce nebo policejní orgán, jako orgán veřejné moci, povinovaný 
respektem k zákonným, tím spíše pak ústavním právům, nemůže bez dalšího 
znemožňovat podezřelým nebo podezíraným osobám, jejich snahu o prosazení 
svých legitimních zájmů, zejména v situaci, kdy se jedná o věc odloženou, byť  
je stěžovatel stále veden jako podezřelý.“  
 
V případě, že je věc odložena, nelze podle názoru Ústavního soudu zásadně 
předpokládat existenci konkrétního legitimního cíle odůvodňujícího neposkytnutí 
informací obsažených ve vyšetřovacím spisu. 
 
Ústavní soud dále zdůrazňuje požadavek náležitého zdůvodnění odepření práva 
nahlédnout do spisu, resp. nutnost náležitého vymezení závažných důvodů.  

                                                           
5)

 Nález Ústavního soudu ze dne 2. 3. 2015 sp. zn. I. ÚS 1565/14. 
6)

 Rozsudek ESLP ve věci Kelly a další proti Spojenému království ze dne 4. 5. 2001 č. 30054/96,                   
§ 115 a § 128. 
7)

 Nález Ústavního soudu ze dne 6. 3. 2014 sp. zn. III.ÚS 1956/13. 
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Ve shora citovaném nálezu např. konstatoval, že pouhý paušální odkaz  
na ustanovení § 65 odst. 1 trestního řádu v podobě, že „stěžovatel ve věci nadále 
„figuruje“ jako osoba podezřelá“, které postihuje řadu různých situací, nemůže  
v podmínkách demokratického právního státu dostačovat, nehledě na to, že takové 
usnesení je v podstatě nepřezkoumatelné. Dále viz i nález Ústavního soudu sp. zn.  
I. ÚS 1565/14, v němž Ústavní soud neshledal náležité vymezení závažných důvodů 
orgány přípravného řízení, když jejich jediným argumentem bylo, že „stěžovatelce 
právo na nahlédnutí do spisu podle trestního řádu nesvědčí, neboť není poškozenou 
osobou ve smyslu trestního řádu a ani nebyly ve věci zahájeny úkony trestního 
řízení.“ 
 
Ad 3/  
 
Právo nahlížet do spisu je obsaženo v právu na účinné vedení vyšetřování8). V této 
souvislosti lze opětovně poukázat na výše citovaný nález Ústavního soudu sp. zn.                       
I. ÚS 1565/14, v němž Ústavní soud dospěl k závěru, že šetření provedené orgány 
činnými v trestním řízení nesplnilo požadavky účinného vyšetřování, neboť nebylo 
dostatečně důkladné a nebylo v dostatečné míře podrobeno kontrole 
veřejnosti, protože stěžovatelce nebylo umožněno nahlédnout do spisu. Navíc 
je třeba i upozornit, že Ústavní soud v této věci konstatoval, že pokud  
by stěžovatelka chtěla nahlédnutí do spisu využít pouze pro účely případného 
uplatňování nároků podle civilního práva, nelze to automaticky považovat  
za nelegitimní. 
 
Rozhodovací praxe Ústavního soudu navazuje na rozhodnutí Evropského soudu  
pro lidská práva (dále jen „ESLP“), ve kterých se připomíná státům Úmluvy o ochraně 
lidských práv a základních svobod (dále jen „Úmluva") povinnost v této Úmluvě  
či v jejích protokolech zakotvená základní lidská práva a svobody osob ve své 
jurisdikci chránit, a to v nezbytných případech i prostředky trestního práva.9)  
Z judikatury ESLP lze zmínit recentní rozsudek Eremiášová a Pechová proti České 
republice10), ve kterém ESLP připomíná, že vyšetřování musí podléhat dostatečné 
kontrole veřejnosti a příbuzní obětí musí být zapojeni do řízení tak, aby mohli hájit 
své legitimní zájmy.  
 
Tuto povinnost státu je však třeba chápat ve smyslu prostředků a nikoliv 
výsledku, tudíž povinností státu je vést účinné vyšetřování, které by mělo vést 
k potrestání pachatele, avšak je možné, že i za využití všech efektivních metod 
vyšetřování k tomuto nedojde, což však, pokud účinné vyšetřování ve věci proběhlo, 
nelze považovat za porušení práva poškozeného na účinné vyšetřování11). 

                                                           
8)

 Pojem vyšetřování je vykládán ve smyslu judikatury Evropského soudu pro lidská práva; tento pojem  
nelze zaměňovat s terminologií trestního řádu, kde „vyšetřování“ je specifická fáze trestního řízení. 
Účinné vyšetřování prováděné orgány činnými v trestním řízení, včetně fáze před zahájením trestního 
stíhání, musí splňovat kumulativně následující požadavky: nezávislost a nestrannost; důkladnost  
a dostatečnost; rychlost; kontrola veřejnosti. 
9)

 Např. rozsudek velkého senátu ESLP ve věci Oğur proti Turecku ze dne 20. 5. 1999, stížnost                    
č. 21594/93. 
10)

 Rozsudek Eremiášová a Pechová proti České republice ze dne 16. února 2012, stížnost                 
č. 23944/04. 
11)

 Srov. usnesení Ústavního soudu ze dn 29. 10. 2015 sp. zn. I. ÚS 2886/13, podle něhož Ústavnímu 
soudu obecně nepřísluší z podnětu poškozeného přezkoumávat samotné rozhodnutí orgánů činných  
v trestním řízení, pokud jde o materiální důvody (opodstatněnost) a důvodnost zahájení, či naopak 
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Požadavek účinného vyšetřování ve smyslu judikatury ESLP je pak nutno aplikovat 
ve všech případech, v nichž je podezření, že k úmrtí osoby došlo cizím 
zaviněním12). 
 
 
Shrnutí: 
 
Jestli lze mít nějaké pochybnosti, pak je to o rozsahu, v němž se může poškozený 
seznamovat se spisem. Tuto pochybnost však nelze vyřešit stanoviskem 
Nejvyššího státního zastupitelství, neboť určení konkrétního rozsahu 
informací, které lze či nelze vůči účastníku řízení publikovat, je odvislé  
od posouzení každé jednotlivé věci orgánem činným v trestním řízení. Řešení 
této otázky právě z důvodu její konkrétnosti stojí mimo pravomoc a působnost 
Nejvyššího státního zastupitelství vydávat sjednocující stanoviska k postupu státního 
zastupitelství v aplikační praxi. 
 
Nicméně lze se pokusit alespoň o vymezení základních principů, jež by orgán 
činný v trestním řízení měl vzít v úvahu při svém rozhodování o žádosti 
oprávněné osoby o nahlédnutí do spisu ve smyslu § 65 trestního řádu: 
 
1. Orgánu činnému v trestním řízení nepřísluší omezovat práva účastníků 
trestního řízení, tedy ani práva na legitimní zjišťování informací z trestního řízení 
nezbytných k náležitému uplatňování jejich práv, nad rámec vymezený zákonem. 
 
2. Orgán činný v trestním řízení vždy musí pečlivě posoudit rozsah informací, 
které účastník řízení potřebuje k náležité obhajobě či náležitému uplatnění svých 
práv, a které může (resp. nemůže) s ohledem na stadium trestního řízení a jejich 
povahu účastníku poskytnout.  
 
3. Zásadně nelze za přijatelné řešení považovat paušální odmítání přiznat právo 
osobě nahlížet do spisu, která ho nesporně má, bez jakéhokoli bližšího 
právního zdůvodnění. 
 
4. Požadavek oprávněné osoby (tedy i poškozeného – pozůstalého) na nahlédnutí 
do spisu a další práva s ním spojená nemůže orgán činný v trestním řízení  
bez dalšího odmítnout, aniž by to měl podloženo skutkovou i právní konstrukcí 
vycházející ze zákonné úpravy. To platí i v případě, že řízení je ukončeno 
vydáním usnesení o odložení věci podle § 159a odst. 1 trestního řádu,  
popř. věc byla opakovaně přezkoumávána, mimo jiné i na základě kontroly 
skončené věci (§ 12 odst. 3 zákona o státním zastupitelství). 
 
5. Právo nahlížet do spisu je obsaženo v právu na účinné vedení vyšetřování. 
Poškozenému či jiné oprávněné osobě musí být umožněn přístup do spisu 
alespoň v takovém rozsahu, který je nezbytný pro jejich zhodnocení,  

                                                                                                                                                                                     
nezahájení trestního stíhání. Nicméně, je-li dotčeno právo stěžovatele na život podle čl. 2 Úmluvy, 
Ústavní soud musí přezkoumat, zda postup orgánů činných v trestním řízení, kterým ke svému 
rozhodnutí dospěly, byl v souladu s požadavky tohoto ustanovení na účinné vyšetřování. 
12)

 Srov. usnesení  Ústavního soudu ze dne 29. 10. 2013 sp. zn. I. ÚS 2886/13. 
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zda vyšetřování proběhlo účinně, a to bez ohledu na to, v jaké fázi ke skončení 
šetření dojde. 
 
6. Právo na nahlédnutí do spisu dokládajícího okolnosti, jež se týkají zásahu  
do integrity osobnosti člověka, nutno chápat nejen jako procesní institut 
poškozeného, ale i jako prostředek sloužící k efektivní ochraně hodnot 
vyplývajících z osobnosti člověka.  
 
 
 
Toto stanovisko ke sjednocení výkladu zákonů a jiných právních předpisů 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. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


