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Byla-li podána stížnost proti rozhodnutí vyšetřovatele nebo policejního 
orgánu o odložení věci podle § 159 odst. 1 trestního řádu, je nezbytné umožnit 
tomuto orgánu, aby na základě stížnosti zvážil postup podle § 146 odst. 1 
trestního řádu (autoremedura). 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 Nejvyššímu státnímu zastupitelství byl doručen podnět Vrchního státního 
zastupitelství v Olomouci k zaujetí stanoviska k postupu státní zástupkyně Okresního 
státního zastupitelství ve Frýdku-Místku, které byla doručena stížnost poškozeného 
proti rozhodnutí vyšetřovatele o odložení věci podle § 159 odst. 1 tr. ř. a která z 
podnětu této stížnosti rozhodla podle § 149 odst. 1 písm. b) tr. ř  tak, že napadené 
usnesení se zrušuje a vyšetřovateli se ukládá, aby o věci znovu jednal a rozhodl, 
aniž by vyšetřovatele o podání stížnosti vyrozuměla a umožnila mu zvážit postup ve 
smyslu § 146 odst. 1 tr. ř. Krajské státní zastupitelství v Ostravě s tímto postupem 
vyslovilo následně souhlas. Naproti tomu Vrchní státní zastupitelství v Olomouci 
zaujalo stanovisko, že takovýto postup není v souladu se zněním ustanovení § 146 
tr. ř. 
 Stížnost a řízení o ní upravuje trestní řád obecně pro celé trestní řízení, to 
znamená i pro stadium před zahájením trestního stíhání, v hlavě sedmé. Pokud jde o 
řízení o stížnosti, je tedy kromě jiných ustanovení nutno vždy postupovat i podle 
ustanovení § 146 až §150 tr. ř.  
 Z citovaných ustanovení vyplývá, že před rozhodováním o stížnosti proti 
rozhodnutí vyšetřovatele nebo policejního orgánu za podmínek § 147 až § 150 tr. ř., 
tj. před rozhodnutím nadřízeného orgánu, což je v daném případě státní zástupce, 
musí proběhnout - s výjimkou upravenou v ustanovení § 146a tr. ř., kteréžto 
ustanovení se však netýká podstaty problému řešeného tímto stanoviskem -  řízení 
ve smyslu § 146 tr. ř. před orgánem, proti jehož usnesení stížnost směřuje.  

V ustanovení § 146 odst. 1 tr. ř. je upravena autoremedura, která představuje 
výjimku z jinak devolutivního účinku podané stížnosti. Z formulace tohoto ustanovení 
vyplývá, že postup podle citovaného odstavce je fakultativní („Orgán, proti jehož 
usnesení stížnost směřuje,  může  jí sám vyhovět ....“), tato fakultativnost se však 
vztahuje výlučně k samotnému postupu orgánu, který napadené rozhodnutí vydal, tj. 
umožňuje mu zvážit, zda stížnosti vyhoví či věc předloží k rozhodnutí nadřízenému 
orgánu a nikoliv  k rozhodování o tom, zda bude či nebude nejdříve umožněno 
orgánu, který napadené rozhodnutí vydal,  postupovat ve smyslu § 146 odst. 1 tr. ř.  
 Obligatornost postupu podle § 146 odst. 1 tr. ř. vyplývá jednoznačně z 
ustanovení § 146 odst. 2 tr. ř., které stanoví, že věc se předloží k rozhodnutí orgánu 
v tomto ustanovení uvedenému teprve poté, kdy lhůta k podání stížnosti již všem 
osobám uplynula a stížnosti nebylo vyhověno podle odstavce 1. Na tomto postupu 
nemůže změnit nic ani skutečnost, že stížnost nebyla doručena orgánu, který 
rozhodnutí vydal, nýbrž orgánu jemu nadřízenému, jak tomu bylo v předmětné věci. 
Možnost použití autoremedury je oprávněním orgánu, proti jehož usnesení stížnost 
směřuje a podle současné právní úpravy nelze mu toto oprávnění upírat. 
 Byla-li tedy státnímu zástupci ve smyslu § 60 odst. 4 tr. ř. doručena  stížnost 
proti rozhodnutí vyšetřovatele o odložení věci podle § 159 odst. 1 tr. ř.  nemůže tento 
o stížnosti jako nadřízený orgán rozhodnout podle § 147 a násl. tr. ř., aniž by před 
tímto rozhodnutím vyšetřovateli umožnil  postupovat případně podle § 146 odst. 1 tr. 
ř. Konkrétně je třeba, aby státní zástupce takovouto stížnost postoupil vyšetřovateli a 



teprve poté, jestliže by vyšetřovatel neuplatnil postup podle § 146 odst. 1 tr. ř., byl by 
státní zástupce oprávněn o stížnosti rozhodnout.  
 Pokud orgán, proti jehož usnesení stížnost směřuje, nevyužije oprávnění ve 
smyslu § 146 odst. 1 tr. ř., tj. stížnosti nevyhoví, je na místě, aby si státní zástupce 
před rozhodnutím podle § 147 až § 150 tr. ř. v případech, kdy ve stížnosti jsou 
uvedeny nové skutečnosti, kterými se ve věci rozhodující orgán dosud nezabýval, 
vyžádal stanovisko vyšetřovatele nebo policejního orgánu, není-li na tyto skutečnosti  
reagováno v předkládací zprávě tohoto orgánu.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


