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Operativně pátrací činnost v trestním řízení
Operationally Investigative Activities 

in Criminal Proceedings
JAN CHMELÍK1

Abstrakt
V textu příspěvku autor analyzuje postupy před zahájením trestního řízení, jejich právní 
základ a vztah k  trestnímu řízení, zejména pokud jde o tzv. operativně pátrací činnost 
v praxi. Praxe je totiž stále nejednotná ve významu a uplatnění výsledků těchto postupů 
v trestním řízení, vyskytují se stále nestandardní postupy, které jsou podřazovány pod 
zákonnou úpravu trestního řízení (pod trestní řád), včetně tápání o způsobech ukončení 
šetření prováděného podle policejního zákona, kterým nebyly zjištěny informace 
zakládající podezření ze spáchání trestného činu.
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Abstract
In the paper, the author analyzes pre-criminal proceedings, their legal basis and their 
relationship to criminal proceedings, especially as regards the so-called operationally 
investigative activity reported in practice. The practice is still inconsistent in the 
importance and application of the results of these procedures in criminal proceedings, 
there are still non-standard procedures that are subordinate to the legal regulation of 
criminal proceedings (under the Code of Criminal Procedure), including groping about 
ways of information constituting a suspected crime.
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Cílem tohoto příspěvku je analyzovat postupy před zahájením trestního řízení, jejich právní 
základ a vztah k trestnímu řízení. Praxe je totiž stále nejednotná ve významu a uplatnění 
výsledků těchto postupů v trestním řízení, vyskytují se stále nestandardní postupy, které 
jsou podřazovány pod zákonnou úpravu trestního řízení (pod trestní řád), včetně tápání 
o  způsobech ukončení šetření prováděného podle policejního zákona, kterým nebyly 
zjištěny informace zakládající podezření ze spáchání trestného činu. 
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Postup před zahájením trestního stíhání je upraven v hlavě desáté TrŘ. Je prvním stadiem 
trestního řízení a současně i stadiem označovaným jako přípravné řízení (srov. § 12 odst. 
10 TrŘ). V tomto stadiu před zahájením trestního stíhání orgány činné v trestním řízení již 
postupují zásadně podle trestního řádu. Jde tedy o stadium charakteristické počátkem 
procesních postupů podle trestního řádu. Smyslem tohoto stadia je zjišťovat informace 
a podklady, na jejichž základě je pak možno učinit závěr, zda jde již o důvodné podezření 
ze spáchání trestného činu konkrétním pachatelem, a  tedy zda jsou dány podmínky 
pro zahájení trestního stíhání podle § 160 odst. 1 TrŘ. Jinak řečeno, úlohou postupu 
do zahájení trestního stíhání je odhalení a prověřování skutečností nasvědčujících tomu, 
že byl spáchán trestný čin, zjistit jeho pachatele a současně jsou i opatřovány nezbytné 
podklady pro zahájení trestního stíháni nebo pro vydání jiného rozhodnutí (§ 159a, 
159b). K tomu jsou opatřovány potřebné materiály, nezbytná vysvětlení, zajišťují se stopy 
trestného činu a další důkazy provedením důkazních prostředků zakotvených zejména 
v trestním řádu a  jsou dále prováděny důkazní prostředky, u kterých hrozí nebezpečí 
ztráty jejich důkazní hodnoty např. zničením nebo jiným zásahem např. povětrnostními 
podmínkami. 

Záměrně bylo zvýrazněno „odhalování a  prověřování“, protože podstatná část těchto 
činností je prováděna ještě před samotným zahájením trestního řízení, postupy 
a prostředky upravenými zákonem o Policii České republiky (dále jen policejním zákonem), 
často označované také jako operativně pátrací činnost nebo operativně pátrací šetření. 
Za  prověřování ovšem označujeme také činnost již po  zahájení úkonů trestního řízení 
podle § 158 odst. 3 TrŘ nebo provedením neodkladných nebo neopakovatelných úkonů 
do zahájení trestního stíhání. Tento postup je také označován jako postup před zahájením 
trestního stíhání. U  obou typů prověřování jsou však využívány specifi cké postupy 
i prostředky k dosažení cíle. Zatímco prověřování v rámci policejního zákona je prováděno 
postupy a  prostředky zakotvenými v  policejním zákoně, zejména za  pomoci a  využití 
operativně pátracího šetření, prověřování po zahájení úkonů trestního řízení je prováděno 
již způsobem a prostředky (důkazními prostředky) zakotvenými v trestním řádu. Zatímco 
důkazní prostředky, postupy a  opatření zakotvená v  trestním řádu, která je možné 
uplatnit až po zahájení úkonů trestního řízení, nelze využít k odhalování a prověřování při 
operativně pátrací činnosti (šetření), výsledky odhalování a prověřování před zahájením 
trestního řízení jsou v určitém rozsahu použitelné i ve stadiu přípravného řízení – řízení 
před zahájením trestního stíhání, zejména pro rozhodování, zda budou zahájeny úkony 
trestního řízení, případně zda dojde přímo k zahájení trestního stíhání bez toho, aniž by 
bylo realizováno prověřování před zahájením trestního stíhání.

V době nedávno minulé byla snaha dát zákonný rámec tzv. operativně pátrací činnosti 
realizované policejními orgány tím, že tato činnost byla podřazována pod zákonnou 
úpravu § 158 odst. 1 trestního řádu. Z  toho pramenily i  velmi často uplatňované 
postupy a prostředky zakotvené v trestním řádu i v rámci probíhajícího operativního 
šetření s odůvodněním, že operativně pátrací činnost je činností podle trestního řádu 
(s odkazem na ustanovení § 158 odst. 1 TrŘ), a tudíž, že při odhalování trestné činnosti je 
možné použít i bez zahájení úkonů trestního řízení prostředky a postupy podle trestního 
řádu. Nejčastěji se jednalo o výslechy formou podání vysvětlení podle § 158 odst. 5 TrŘ, 
zajišťovací úkony (nebylo výjimkou, že bylo uplatněno zadržení podezřelého podle § 76 
TrŘ) a další. 



FORENZNÍ VĚDY, PRÁVO, KRIMINALISTIKA, 2/2021, ročník 6126

Nutno dodat, že v té době operativně pátrací činnost směřující k odhalení trestné činnosti 
skutečně postrádala zákonný rámec a hrozilo nebezpečí, že policejní orgány, které prováděly 
operativní šetření, jednají mimo zákon, protože zákon o PČR tuto činnost dostatečně, spíše 
vůbec, neupravoval. To byl kritický stav, který bylo nutné alespoň provizorně řešit. Proto se 
nabízelo ustanovení § 158 odst. 1 TrŘ, pod který byla operativně pátrací činnost podřazována 
jako činnost zákonná, i když tomu tak ve skutečnosti nemohlo být. S tichým souhlasem 
ostatních orgánů činných v  trestním řízení byla tato „výkladová praxe“ akceptována 
ovšem do té doby, než bude podána některým ze subjektů ústavní stížnost. Tato praxe 
trvala až do doby přijetí ustanovení § 69 Zák. o policii ČR, a  jeho začlenění do systému 
policejního zákona (citace ustanovení viz níže). Toto ustanovení v podstatě poprvé v historii 
reglementovalo operativně pátrací činnost jako činnost zákonnou, spočívající v získávání 
poznatků o trestné činnosti, pro které se vžil termín „odhalování“ trestné činnosti.

Operativně pátrací činnost policie je svým charakterem specifi cká. Aby mohla být 
plnohodnotně využita a  splnila svůj účel, používá soubor metod a  prostředků, a  to 
převážně utajovaným způsobem. Nejobecněji lze chápat operativně pátrací činnost jako 
celistvou soustavu specifi ckých kriminalistických postupů, metod a prostředků, které jsou 
využívány pověřeným policejním orgánem k odhalování, vyhledávání, dokumentování 
a předcházení trestné činnosti podle policejního zákona (zákona č. 273/2008 o Policii ČR, 
ve znění pozdějších předpisů), konkretizované interními akty řízení, tj. závaznými pokyny 
policejního prezidenta (dále je ZP PP). 

Operativně pátrací činnost je svou podstatou utajovaná činnost. Velmi často bývá nesprávně 
zaměňována s operativně pátracími prostředky (§ 158b odst. 1 TrŘ), které mají zcela jinou 
podstatu a  význam. Operativně pátrací činnost proto není činností reglementovanou 
trestním řádem. Je prováděna mimo rámec trestního řízení a platí pravidlo, že v okamžiku, 
kdy jsou zahájeny úkony trestního řízení,2 musí být operativně pátrací činnost v dané věci 
ukončena.

Operativně pátrací činnost v současné době vychází z právní úpravy zakotvené v § 69 odst. 
1, odst. 2 zákona o Policii ČR, jako forma získávání poznatků o trestné činnosti, a je blíže 
specifi kována již vzpomínanými interními akty řízení policejního prezidenta. Typickými 
prostředky odhalování trestné činnosti v  rámci operativně pátrací činnosti jsou krycí 
prostředky, zabezpečovací technika, zvláštní fi nanční prostředky a tzv. informátoři. Použití 
těchto speciálních prostředků je podřízeno přísnému utajení.3 

V rámci operativně pátrací činnosti je využíváno i některých specifi ckých postupů jako 
operativní pronikání, získávání a prověrka operativních informací, osobní pátrání a tzv. 
operativní rozpracování.4 Protože jde o specifi cké postupy uplatňované v rámci operativně 
pátrací činnosti, které jsou opředeny záhadností jejich obsahu a způsobu uplatnění, bude 
na místě je velmi stručně charakterizovat.

2 Srovnej ustanovení § 158 odst. 3) zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (dále jen trestní řád), 
ve znění pozdějších předpisů.

3 Srovnej: DVOŘÁK, V. a M. KLOUBEK. Základy operativně pátrací činnosti policie v definicích a schématech. 
1. vydání. Praha: Policejní akademie České republiky, 2011, s. 9. ISBN 978-80-7251-351-2.

4 Tamtéž, s. 37.
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V  rámci operativního pronikání se oprávněný policejní orgán utajeným způsobem 
infi ltruje do  zájmového prostředí, mezi osoby, které jsou podezřelé z  páchání trestné 
činnosti se záměrem získat operativní informace důležité pro odhalení pachatele. Svou 
podstatou, významem a  provedením je obdobné jako operativně pátrací prostředek 
– použití agenta. Policista tedy vykonává konspirativní činnost v  zájmovém prostředí 
a mezi zájmovými osobami, vyhledává, dokumentuje a vyhodnocuje získané informace 
(poznatky). V  souvislosti s  jeho vykonávanou činností je oprávněn využít podpůrné 
operativně pátrací prostředky dle § 72 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii ČR. S jistou mírou 
nadsázky by operativní pronikání bylo možné připodobnit činnosti policejního agenta 
ve smyslu operativně pátracích prostředků.

V  rámci získávání a  prověrky operativních informací oprávněný policejní orgán svou 
činností získává a následně prověřuje informace o trestné činnosti. Účelem je odhalení 
trestného činu a zjištění pachatele. 

Další činností prováděnou v rámci operativně pátrací činnosti je osobní pátrání, při kterém 
oprávněný policejní orgán je činný v oblasti pátrání po pachatelích trestných činů, osobách 
a věcech v souvislosti s těmito trestnými činy a k tomuto účelu využívá své osobní a místní 
znalosti, databáze, evidence a pátrací systémy Policie ČR.

Další specifi ckou činností, která je součástí operativně pátrací činnosti, je operativní 
rozpracování. Jde o převážně utajený proces činnosti oprávněného policejního orgánu, 
který svou činností získává a  dokumentuje poznatky o  trestné činnosti při použití 
příhodných prostředků zakotvených v  policejním zákonu. Záměrem je shromáždit 
dostačující podklady pro zahájení úkonů v trestním řízení a následné potrestání pachatele. 
Operativní rozpracování představuje základ při odhalování trestné činnosti.

Získáváním a  dokumentováním poznatků o  páchané trestné činnosti a  operativním 
rozpracováním jsou obvykle dokumentovány záznamy, které jsou součástí tzv. kriminálního 
spisu, který zásadně není součástí trestního spisu a po zahájení úkonů trestního řízení 
musí být ukončen a archivován. 

Z tohoto velmi strohého vymezení operativně pátrací činnosti je patrné, že jde o natolik 
specifi ckou činnost, u  které je vyloučeno, aby byla prováděna nebo i  vztahována 
k trestnímu řízení. 

Pokud jsou operativně pátrací činností zjištěny rozhodné skutečnosti nasvědčující tomu, 
že byl spáchán trestný čin, musí být ze strany pověřeného subjektu tato činnost ukončena 
a musejí být zahájeny úkony trestního řízení podle ustanovení § 158 odst. 3 trestního 
řádu. O informacích zjištěných operativně pátrací činností se sepíše zpráva, která slouží 
jako podkladový materiál pro zahájení úkonů trestního řízení. Tyto zjištěné skutečnosti 
nelze použít jako důkaz v trestním řízení, neboť byly shromážděny před zahájením úkonů 
trestního řízení a k tomu převážně utajovanými postupy a prostředky. Výjimkou mohou 
být neodkladné a neopakovatelné úkony, podle § 158a trestního řádu, které musejí být 
řádně zadokumentovány, pak mohou být v  probíhajícím trestním řízení považovány 
za důkaz.
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V  průběhu trestního řízení již nelze ve  věci, pro kterou byly zahájeny úkony trestního 
řízení, provádět operativně pátrací činnost, lze však provádět tzv. operativní šetření, které 
na rozdíl od předchozí operativně pátrací činnosti již není činností utajovanou. 

Operativní šetření spolu s operativním rozpracováním jsou základem pro odhalování, jehož 
cílem je získání dostatečných a ověřených informací, na základě kterých v následujícím 
řízení (a nemusí jít nutně o trestní řízení) je zkoumáno, zda jde o důvodné podezření ze 
spáchání trestného činu a zda jsou dány dostatečné důvody pro zahájení trestního řízení 
nebo uplatnění jiného postupu. 

Tyto informace lze získat zejména z veřejných nebo neveřejných zdrojů. Veřejným zdrojem 
jsou obecně přístupné informace každému (informace z tiskových a jiných agentur, z domácích 
nebo zahraničních periodik, časopisů, sdělovacích prostředků a další komerční databáze). 

Jde tedy o klasické informační zdroje, využívané téměř všemi občany. K získání těchto informací 
z naznačených zdrojů se nevyžaduje žádných speciálních postupů ani metod ani povolení.

Zajímavější je to již s informacemi získanými z neveřejných zdrojů specifi ckými metodami, 
které jsou označovány jako operativní metody odhalování a šetření. Sem řadíme operativní 
pozorování, ohledání, operativní experiment, modelování, operativní pronikání a nejčastěji 
používané tzv. vytěžování.5 

Operativní pozorování je utajené pozorování a  vstřebávání informací v  reálném světě 
lidskými smysly za  pomoci technických prostředků. Cílem operativního pozorování je 
odkrýt a zdokumentovat trestnou činnost, která je ve fázi přípravy, nebo již spáchanou 
trestnou činnost. Pro zvýšení úspěšnosti se při pozorování a  dokumentaci využívá 
nepřeberné množství pomůcek a prostředků. Operativní pozorování může být realizováno 
všemi oprávněnými subjekty, jakož i civilními osobami.

Operativní ohledání je cílené zkoumání objektů, které prostřednictvím získané informace 
mohou mít určitou vypovídací hodnotu o připravované trestné činnosti, či již spáchané 
trestné činnosti. Při operativním ohledání jsou zkoumány předměty a místa, které jsou, 
nebo mohou být v příčinné souvislosti s trestnou činností. 

Operativní experiment je opakované, cílevědomé vyvolání a zkoumání uměle vytvořených 
nebo pozměněných přirozených jevů, činností nebo dílčích událostí za účelem poznání 
objektivní reality vztahující se k připravované nebo spáchané trestné činnosti. V rámci 
operativního experimentu jsou uměle navozovány role a situace s cílem ovlivnit jednání 
osob v kriminálním prostředí tak, aby upustili od přípravy nebo spáchání trestné činnosti 
nebo s cílem ochrany ohrožené nebo zájmové osoby.

Operativní modelování je cílevědomé zkoumání reálných objektů pomocí jiných, zpravidla 
uměle vytvořených situací, které souvisí, nebo mohou souviset se zkoumaným objektem 
nebo dějem. Operativní modelování obsahuje dva základní komponenty: logické 

5 CHMELÍK, J. Zločin bez hranic: Vyšetřování terorismu a organizovaného zločinu. Praha: Linde Praha a.s., 
2004, s. 144–145. ISBN 80-720-1480-3.
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modelování, v  rámci kterého jsou vyslovovány hypotézy proběhnuvší nebo budoucí 
události či děje a zkoumány vzájemné souvislosti mezi jednotlivými jevy, a matematické 
modelování, v rámci kterého jsou využívány matematické metody. Nejvyužívanější jsou 
teorie pravděpodobnosti a teorie her.6 

Vytěžování (rozhovor – neztotožňovat s  výslechem nebo podáváním vysvětlení) provádí 
oprávněný subjekt, který má za cíl získat od vytěžované osoby informace v souvislosti 
s prověřovanou událostí, kterou vnímala svými smysly. Při vytěžování zájmové osoby by 
měl být zvolen správný taktický postup, aby tato osoba sdělovala informace spontánně, 
aniž by znala, co je smyslem a cílem požadovaných informací. Při operativním vytěžení 
platí stejné zásady pro vedení rozhovoru jako u výslechu, tj. nesmí být kladeny kapciózní 
(klamavé) a sugestivní (naznačující odpověď) otázky apod. Podstatou tzv. vytěžování je 
neformální rozhovor, verbální kontakt s osobou, u které je předpokládáno, že disponuje 
určitými informacemi k zájmovému objektu nebo události. 

Výsledkem operativních metod a postupů při odhalování trestné činnosti jsou zpravidla 
záznamy, které jsou zakládány do operativního spisu. Po zahájených úkonech trestního 
řízení se dokumenty, včetně záznamů o provedených úkonech operativního šetření, které 
bezprostředně souvisejí s trestním řízením, z kriminálního spisu mohou vyjmout a založit 
do trestního spisu, a mohou sloužit jako podklad pro zahájení úkonů trestního řízení nebo 
pro provedení důkazních prostředků, pokud se ovšem nejedná o  postupy podléhající 
zvláštnímu režimu a utajení. Dokumenty získané a zařazené do  trestního spisu ovšem 
zpravidla nemají povahu důkazu v trestním řízení. Slabinou tohoto konstatování je však 
současný výklad ustanovení § 89 odst. 2 TrŘ, podle kterého za důkaz v trestním řízení může 
sloužit vše, co může přispět k objasnění věci. V každém případě však mohou mít význam 
pro zahájení úkonů v trestním řízení.

Jak jsem již naznačil, činnosti a postupy předpokládané § 158 odst. l trestního řádu při 
odhalování trestné činnosti jsou ve své podstatě činnosti vykonávané v rámci operativně 
pátrací činnosti podléhající úpravě zákona o PČR, kterou policisté, státní zástupci, soudci 
a někteří právní teoretici označují za neformální anebo též jako činnosti vykonávané „před 
procesní fází“ trestního řízení. 

Označení činností podle § 158 odst. 1 TrŘ za neformální sice akceptovat lze, její označení 
za „před procesní“ je však zavádějící a mohlo by být (v nedávné praxi také bylo a v menší 
míře stále přetrvává) chápáno tak, že uvedené před procesní označení v sobě zahrnovalo 
i vlastní postupy, upravené trestním řádem. Ustanovení § 158 odst. 1, odst. 2 je součástí 
trestního řádu, nejsou však součástí trestního řádu již vlastní postupy označované 
za operativně pátrací činnost nebo operativní šetření (§ 69 zák. o PČR).7 Tuto činnost totiž 

6 Tamtéž.
7 § 69 Získávání poznatků o trestné činnosti

  (1) Policista před zahájením úkonů trestního řízení z  vlastní iniciativy nebo na  základě podnětu jiné 
osoby anebo orgánu za účelem získání poznatků o trestné činnosti vyhledává, odhaluje, a je-li to třeba, 
i dokumentuje skutečnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin. V rámci činnosti podle věty první 
je povinen předcházet trestné činnosti.

 (2) Policista při výkonu činností podle odstavce 1 postupuje podle tohoto zákona, za  využití oprávnění 
a prostředků v něm uvedených.
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vůbec nemůžeme zahrnout do  trestního řízení, byť výklady, které předcházely přijetí 
citovaného ustanovení § 69 policejního zákona, svědčily o opaku. Z tohoto pohledu je 
také nutné vnímat smysl a obsah ustanovení § 158 odst. 1 TrŘ, které v tomto směru je 
obecným ustanovením vyjadřujícím pouze souvislost mezi postupy podle zák. o  PČR 
a  trestním řízením. Z  ustanovení § 158 odst. 1 TrŘ lze dovodit souvislost a  návaznost 
procesních postupů na  zpravidla předcházející aktivity policejních orgánů podle zák. 
č. 273/2008 Sb. o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, označované jako 
operativně pátrací činnost nebo operativní šetření.

Ustanovení § 158 odst. 1 TrŘ deklaruje pouze obecně formulovanou povinnost policejního 
orgánu provádět šetření převážně podle zák. o PČR a jiných zákonů, např. zák. č. 341/2011 
Sb., o Generální inspekci bezpečnostních sborů, s cílem odhalit skutečnosti nasvědčující 
tomu, že byl spáchán trestný čin, a na tomto základu pak zahájit úkony trestního řízení 
(§ 158 odst. 3 TrŘ). Ustanovení § 158 odst. 1 trestního řádu tedy představuje zcela 
neformální fázi řízení, které nelze do trestního řízení zahrnovat.

Novela trestního řádu, účinná od 1. 1. 2002, přinesla zásadní zvrat v trestním řízení a mimo 
jiné i v postupu do té doby označovaném jako postup před zahájením trestního stíhání 
(mimochodem toto označení je uplatňováno stále). Stadium před zahájením trestního 
stíhání nám novela prakticky rozdělila do dvou, relativně odlišných částí, a to do stadia 
prověřování podezření ze spáchání trestného činu, které se zahajuje sepsáním záznamu 
o zahájení úkonů trestního řízení podle § 158 odst. 3 TrŘ (nebo provedením neodkladných 
či neopakovatelných úkonů), a se kterým je spojeno uplatňování úkonů a postupů podle 
trestního řádu. Jinak řečeno, úkony trestního řízení (všechny důkazní prostředky a postupy 
podle trestního řádu) je možné provádět výhradně po zahájení úkonů trestního řízení 
podle § 158/3 trestního řádu, nebo jako úkony neodkladné a neopakovatelné (§ 160 odst. 
4 tr. řádu). Fázi prověřování po zahájení úkonů trestního řízení může předcházet postup 
podle zák. č. 273/2008 Sb. o Policii České republiky, upravený v § 69 s označením „Získávání 
poznatků o trestné činnosti“, jako relativně samostatná část šetření (spíše první část, protože 
předchází prověřování podle trestního řádu), které je doménou zejména policejních 
orgánů, která je analyzována již v předcházejícím textu. Šámal k tomu v komentáři uvádí: 
„Šetření a opatření k odhalení skutečností nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin, 
provádí policejní orgán nikoli podle trestního řádu, ale v naprosto převažujících případech 
podle zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, neboť 
úprava postupu před zahájením trestního stíhání (prověřování skutečností nasvědčujících 
spáchání trestného činu) vychází z toho, že momentem oddělujícím od sebe šetření podle 
zákona o  PČR a  podle trestního řádu je sepsání záznamu o  zahájení úkonů trestního 
řízení.“8 Mimo jiné ustanovení § 158 odst. 1 TrŘ zdůrazňuje i povinnost policejních orgánů 
aktivně jak při postupu před zahájením úkonů trestního řízení, tak i po samotném zahájení 
v rámci stadia před zahájením trestního stíhání konat a nevyčkávat návrhů na zahájení 
trestního řízení podáním trestních oznámení a podobných podnětů.

V trestním právu procesním je užíván pojem trestní řízení, které je defi nováno jako řízení 
podle trestního řádu a zahájení úkonů trestního řízení, které se provádí sepsáním záznamu 
o zahájení úkonů trestního řízení podle § 158 odst. 3 TrŘ nebo provedením neodkladných 

8 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní řád II, Komentář. 7. vydání. Praha: C. H. BECK 2013, s. 1939.
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a  neopakovatelných úkonů jako zákonného předpokladu pro uplatnění postupů 
a prostředků zakotvených v trestním řádu. Výkladem podmínek pro zahájení trestního 
řízení je nutné konstatovat, že prováděná šetření, odhalování a  prověřování podání 
a trestních oznámení před zahájením úkonů trestního řízení, která předchází vlastnímu 
zahájení úkonů trestního řízení, tedy v rámci postupu zejména policejních orgánů podle 
policejního zákona, byť prováděných s odkazem na § 158 odst. 1 trestního řádu, nelze 
za trestní řízení považovat. Tato část prověřování je také označována za fázi odhalování, 
jinak také fázi, ve které je vedeno tzv. operativní šetření (viz výše). Vymezení trestního 
řízení jako řízení podle trestního řádu je v  praxi vysvětlováno v  zásadě duálně. První 
názor v zásadě zahrnuje do trestního řízení postupy podle všech ustanovení trestního 
řádu, ať již bezprostředně nebo vůbec ne vlastní trestní řízení upravující (tím do trestního 
řízení je zařazováno i ustanovení § 158 odst. 1 trestního řádu), druhý protichůdný názor 
označuje za trestní řízení pouze ty postupy a úkony, které jsou přímo popsány trestním 
řádem, tj. důkazní prostředky a postupy zakotvené přímo tímto zákonem. Druhý názor 
pak nepřiznává ustanovení § 158 odst. 1 výhradní statut řízení podle trestního řádu 
a připouští, že na základě tohoto ustanovení lze provádět i úkony a činnosti, které nejsou 
přímo trestním řádem defi novány a mají více či méně podpůrnou povahu k možnému 
trestnímu řízení a jsou prostředkem pro dosažení cíle trestního řízení (typicky operativní 
šetření). 

Budu-li posuzovat problém čistě právně teoreticky, přikláním se pak k  názoru, že 
i ustanovení § 158 odst. 1 trestního řádu v obecné rovině je součástí procesní normy a má 
tudíž charakter řízení podle trestního řádu. Na tom nic nemění fakt, že úprava v § 158 
odst. 1 trestního řádu je obecnou úpravou, která deklaruje obecnou povinnost policejních 
orgánů provést šetření postupy podle jiné právní normy než trestního řádu, na základě 
vnějších podnětů nebo získaných jejich vlastním šetřením, zda se jedná o takové informace, 
na jejichž základě lze učinit závěr, že se jedná o podezření ze spáchání trestné činnosti a je 
možné uplatnit zákonný postup podle § 158 odst. 3 trestního řádu. Trestní řád ovšem 
nijak blíže nespecifi kuje prostředky, na jejichž základě k naznačenému závěru dospějeme. 
Policejní orgán je však limitován v uplatnění prostředků, které použije k objasnění věci, 
trestním řádem do té míry, že pokud použije prostředky zakotvené v trestním řádu, je 
povinen tak učinit pouze v případě, že již existuje podezření ze spáchání trestného činu 
a v tom případě použití prostředků podle trestního řádu musí předcházet zahájení úkonů 
trestního řízení podle § 158 odst. 3 trestního řádu nebo se musí jednat o úkony neodkladné 
nebo neopakovatelné. Otázkou ovšem je, zda policejní orgán k objasnění otázky, zda již 
jde o podezření ze spáchání trestného činu, je oprávněn v rámci postupu podle § 158 
odst. 1 trestního řádu použít i mimoprocesní postupy a prostředky, které jsou jimi v praxi 
často uplatňovány (mám na mysli zejména postupy a prostředky uplatňované v  rámci 
tzv. operativního šetření), a přitom se nejedná o prostředky, které jsou upraveny trestním 
řádem a k  jejichž použití musí právě předcházet vzpomínané zahájení úkonů trestního 
řízení podle § 158 odst. 3 trestního řádu. Mezi orgány činnými v trestním řízení existují 
dva protichůdné názory, z nichž jeden tuto možnost připouští, druhý, a dlužno dodat, že 
většinový, tuto alternativu kategoricky odmítá s tím, že operativně pátrací činnost nepatří 
do působnosti trestního řízení. 

Na vysvětlenou, proč se touto otázkou podrobně zabývám, musíme se vrátit do nedávné 
historie, kdy byla účelově operativně pátrací činnost podřazována právě pod ustanovení 
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§ 158 odst. 1 TrŘ. Při striktním uplatnění názoru, že operativně pátrací činnost nelze 
podřazovat pod činnost dovolenou a explicitně upravenou ustanovením § 158 odst. 1 
trestního řádu, totiž hrozilo nebezpečí, že bychom operativně pátrací činnost postavili 
mimo zákon a operativní šetření směřující k odhalení a prokázání trestné činnosti by se 
stalo protiprávní činností, protože ji žádná právní norma neupravovala, včetně zákona 
o PČR. To byl samozřejmě nežádoucí stav, kdy operativně pátrací činnost by byla obecně 
dovozována velmi širokým výkladem ustanovení § 2 odst. 1 písm. l d) zák. č. 283/1991 
Sb. o  Policii České republiky, ve  znění pozdějších předpisů, a  v  podstatě by nebyla 
právně reglementována. I toto ustanovení policejního zákona (§ 2 odst. 1 písm. l d) zák. 
č. 283/1991 Sb. o Policii České republiky) je totiž obecným deklaratorním ustanovením, 
které řeší obecné, základní úkoly PČR, ovšem neřeší ani v náznacích prostředky k  jejich 
dosažení. Takto široký výklad § 2 zákona o policii byl uplatňován v minulosti a byl také 
předmětem oprávněné kritiky a hodnocen jako postup nezákonný. A to by byla patová 
situace, kdy podle trestního řádu nelze provádět operativní šetření směřující k odhalení 
trestné činnosti a její prokázání, a zákon o policii tuto možnost neskýtal rovněž. 

Tento stav byl předmětem řady diskusí a  gremiálních porad i  na  Nejvyšším státním 
zastupitelství, kde přítomní vrcholoví státní zástupci z celé České republiky konstatovali, 
že ustanovení § 158 odst. 1 trestního řádu neskýtá jednoznačný zákonný podklad pro 
„operativně pátrací činnost“ policie. S vědomím toho, že striktním respektováním tohoto 
závěru by došlo k zastavení operativně pátrací činnosti a ve své podstatě i odhalování 
trestné činnosti (byť odhalování ve vztahu k operativní pátrací činnosti je pojmem širším), 
pokud bychom nechtěli policejní orgány nutit k  nezákonnému postupu, připustilo se, 
že velmi širokým výkladem ustanovení § 158 odst. 1 trestního řádu, který by v  jiných 
případech nebyl akceptován a nebyl také na místě, lze připustit jistou míru zákonnosti 
postupu při operativně pátrací činnosti za podmínky, že nebude vztahována na jakékoli 
úkony a postupy podle trestního řádu. Současně však zazněl velmi silný apel na PČR, aby si 
tuto oblast operativně pátrací činnosti upravila ve svém zákonu, tedy v zákonu o PČR, kam 
také jednoznačně patří. Jinak řečeno, šetření různých podání, vlastních poznatků policie, 
podezření ze spáchání trestné činnosti operativně pátrací cestou byly vnímány jako postupy 
zákonné, podřazované pod postup podle § 158 odst. 1 trestního řádu. To ovšem evokovalo 
požadavek, aby i tento postup byl podřazen pod dozor státního zástupce nad přípravným 
řízením trestním. Tento požadavek je však z pohledu PČR nežádoucí. Dozorem státního 
zástupce nad přípravným řízením trestním se nebudu zabývat, protože bezprostředně 
nesouvisí s problémem, a jen velmi stručný rozbor této problematiky by notně překročil 
únosný rozsah práce. Následoval velmi složitý legislativní proces, jehož výsledkem bylo 
zakotvení operativně pátrací činnosti jako činnosti legitimní, zákonné do zákona o PČR 
koncipováním již citovaného ustanovení § 69, které tuto činnost legalizovalo. Je ovšem 
s podivem, že existuje ještě řada pracovníků PČR, kteří tuto zásadní změnu v reglementaci 
operativně pátrací činnosti jako činnosti zákonné, vykonávané podle policejního zákona, 
neznají, nebo ji ignorují.

Druhým okruhem problémů, velmi úzce souvisejícím s  předcházejícím a  zevrubně 
popsaným, je otázka rozhodování, resp. způsobu ukončení šetření podezření ze spáchání 
trestného činu, které je prováděno v rámci obecné klauzule § 158 odst. 1 trestního řádu, 
v rámci operativně pátrací činnosti PČR. Opět i v této rovině jsou uplatňovány dva zcela 
protichůdné názory mezi orgány činnými v trestním řízení, odvíjející se od předcházejícího 
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hodnocení uplatnitelnosti postupu podle § 158/1 trestního řádu jako zákonného postupu 
v  rámci tzv. operativního šetření (operativně-pátrací činnosti). První z  nich uplatňuje 
požadavek, aby i šetření prováděná PČR v rámci ustanovení § 158 odst. 1 trestního řádu 
byla formálně ukončena v případě, že není prokázáno podezření ze spáchání trestného 
činu a není na místě věc vyřídit jinak, odložením věci podle § 159a odst. 1 trestního řádu. 
Druhý názor předcházející neguje s odůvodněním, že odložení věci podle § 159a odst. 
1 trestního řádu je podmíněno zahájením úkonů trestního řízení podle § 158 odst. 3 
trestního řádu. 

Je polemické, zda odložení věci podle § 159a TrŘ je podmíněno zahájením úkonů trestního 
řízení podle § 158 odst. 3. Dikce ustanovení § 159a odst. 1 TrŘ takovou podmínku neuvádí. 
Z dikce zákona odložit věc přichází v úvahu, „nejde-li ve věci o podezření z  trestného 
činu…“ (§ 159a odst. 1). V trestním řádu je pracováno v této souvislosti se dvěma právními 
pojmy: „podezření a  důvodné podezření“. Prvního označení „podezření“ je užíváno 
v souvislosti s odložením nebo jiným vyřízením věci podle § 159a odst. 1, druhý termín 
„důvodné podezření“ je již podstatně konkrétnější a  vztahuje se již k  zahájení úkonů 
trestního řízení, případně jsou-li již naplněny znaky skutkové podstaty konkrétního 
trestného činu a je znám pachatel trestného činu, tj. v situaci, kdy jsou dány důvody již 
pro zahájení trestního stíhání (§ 160 odst. 1 TrŘ). Z této stručné analýzy lze dovodit, že 
odložit věc podle § 159 odst. 1 TrŘ nutně nemusí předcházet zahájení úkonů trestního 
řízení. Nicméně praxí je akceptován právní názor, že odložení věci předchází zahájení 
úkonů trestního řízení.

Ohlédneme-li se však do minulosti před tzv. velkou novelou trestního řádu, bylo právě 
charakteristické, že jakékoli trestní oznámení bylo zaevidováno jako podezření z trestného 
činu do tzv. DTS (deník trestních spisů), a bylo přinejmenším ukončeno, po provedeném 
prověření, odložením věci podle dříve uplatňovaného ustanovení § 159 odst. 1 trestního 
řádu. Nemohlo se stát, že takové trestní oznámení bylo ukončeno jenom „administrativně“, 
a nebylo procesně vyřízeno podle trestního řádu. Šlo nepochybně o přehlednější, na základě 
zákona řešenou situaci, která nezavdávala spekulace o „zametání podání a  trestních 
oznámeních pod stůl“, o nezákonném postupu policie apod. Současný stav je takový, že 
jsou usnesením odkládány pouze trestní věci, u kterých byly zahájeny úkony trestního 
řízení. Ostatní podání, trestní oznámení, podněty, informace o podezření z trestné činnosti 
získané vlastní činností policie apod., u kterých nejsou úkony trestního řízení zahájeny 
podle § 158 odst. 3 TrŘ a není u nich dáno důvodné podezření ze spáchání trestného činu, 
jsou vyřizovány administrativně, s označením i případným vyrozuměním oznamovatele, že 
věc byla vyřízena jiným způsobem, bez další specifi kace, a spis, písemnost byla ukončena 
po jejím prošetření prostým založením do spisového archivu. 

Prověřování podnětů, oznámení, zejména oznámení o podezření ze spáchání trestných 
činů je možné provádět v podstatě dvěma základními postupy. Obvykle je prováděno 
na základě ustanovení § 158 odst. 1 TrŘ bez uplatnění prostředků a postupů upravených 
procesní normou, tedy trestním řádem, a je využíváno prostředků a postupů upravených 
policejním zákonem.

V případě, že ze samotného podnětu, oznámení ze spáchání trestného činu lze dovodit 
důvodné podezření ze spáchání trestného činu, je uplatněn postup podle § 158 odst. 3 
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TrŘ, jsou zahájeny úkony trestního řízení a od samotného počátku je realizován postup 
před zahájením trestního stíhání, je realizováno prověřování podle trestního řádu (§ 158 
odst. 3 TrŘ a násl.). 

V  závislosti na  alternativě prověřování a  podle výsledku prověřování je pak volena 
i  alternativa ukončení prověřování. Pokud není prokázáno podezření ze spáchání 
trestného činu v rámci prověřování postupem podle policejního zákona, měla by být věc 
ukončena stručnou zprávou policejního orgánu, ve které je uveden rozsah provedeného 
šetření k prověření podnětu či oznámení o trestném činu, v závěru opatřená návrhem 
na uložení věci s konstatováním, že šetřením (prověřováním podle zákona o PČR) nebylo 
prokázáno podezření ze spáchání trestného činu, případně jiného protiprávního jednání. 
Návrh policejního orgánu by měl posoudit jeho nadřízený a buď jej schválit, a tím je věc 
administrativně vyřízena, nebo uložit policejnímu orgánu, aby šetření doplnil dalšími 
úkony. Součástí tohoto způsobu vyřízení věci je i  případné vyrozumění oznamovatele 
o způsobu vyřízení jeho podání nebo oznámení, pokud o to požádal.

I  když v  těchto případech není uplatňován dozor státního zástupce nad přípravným 
řízením trestním (který je rovněž vázán na zahájení úkonů trestního řízení podle § 158 
odst. 3 TrŘ), měl by nastoupit účinný a  odborně fundovaný kontrolní mechanismus 
v podobě vedoucích pracovníků policejních útvarů, kteří by měli dbát na zákonný postup 
policistů. Vzhledem k tomu, že přijímání oznámení o podezření ze spáchání trestného činu 
jsou úkony podle § 158 odst. 2 trestního řádu, procesní norma vyžaduje, aby oznamovatel 
na požádání byl vyrozuměn o způsobu vyřízení jeho oznámení. Na této povinnosti nic 
nemění § 55 trestního řádu, podle kterého jsou oznámení posuzována podle obsahu, 
nikoli podle jejich označení osobou, která je učinila. Vyrozumění oznamovatele 
o ukončení šetření by mělo přinejmenším obsahovat stručné charakterizování úkonů, 
které byly provedeny při ověřování oznámení o podezření ze spáchání trestného činu 
se závěrem konstatujícím, že i  přes učiněná šetření nebylo prokázáno podezření ze 
spáchání trestného činu ani jiného protiprávního jednání (např. přestupku), a  proto 
šetření bylo ukončeno bez dalších opatření. Neměl by ovšem scházet dovětek, který by 
oznamovatele upozornil na možnost opětovného otevření šetření jeho oznámení, pokud 
budou zjištěny další informace před tím neznámé, které mohou zvrátit závěr policejního 
orgánu o ukončení šetření. 

V  trestním řízení se však vyskytují velmi svérázná, obsahově problematická a  trestním 
řádem neupravená ukončení šetření o podezření ze spáchání trestného činu, prováděného 
podle zákona o  Policii České republiky, které lze označit za  prověřování podle zákona 
o  PČR, s  odkazem na  §158 odst. 1 trestního řádu, prováděného na  základě oznámení 
občanů, poškozených, obětí apod. Pokud totiž policisté z nejrůznějších důvodů dojdou 
k  závěru, že podle jejich mínění ovlivněného úrovní jejich poznání, zkušenostmi, se 
o  trestnou činnost nejedná, a  zjištěné podklady zjevně neodůvodňují zahájení úkonů 
trestního řízení podle § 158 odst. 3 trestního řádu, zašlou oznamovateli, který požádal 
orgán činný v trestním řízení o vyrozumění o způsobu vyřízení jeho oznámení (podání), 
pouhé stručné vyrozumění, že tato věc byla „vyřízena jiným způsobem“, nebo že „šetření 
bylo ukončeno bez dalších opatření“ apod. nekonkrétní sdělení. V tomto vyrozumění však 
nejenže není uvedeno, o  jaký konkrétní „jiný způsob vyřízení“ se jedná, ale ani z  jakých 
důvodů a podle jakého zákonného ustanovení bylo takto rozhodnuto.
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Pokud oznamovatel anebo poškozený s takovýmto způsobem vyřízení svého oznámení 
není spokojen a obrátí se na příslušné státní zastupitelství se stížností anebo se žádostí 
o přezkoumání zákonnosti tohoto postupu ze strany policejního orgánu, s překvapením 
zjistí, že tato policejní praxe je ze strany vedoucích pracovníků PČR, ale i státních zástupců 
benevolentně tolerována a tento postup je všeobecně a přitom velice neurčitě označován 
jako „obecně správný“. Je totiž velmi obtížné specifi kovat, co je míněno pod označením, 
„obecně správný postup“. Tento postup je obvykle považován za obecně „tolerovanou 
policejní zvyklost“, o  kterou bylo naše trestní řízení neformálně obohaceno; nehledě 
na to, že v takových případech jsou jen zřídka přezkoumávány důvody takového postupu 
s odůvodněním, že dozor nad postupem policejních orgánů před zahájením trestního 
řízení jim trestní řád neumožňuje. Spokojí se v řadě případů s ryze subjektivním a nezřídka 
i neobjektivním nálezem policejního orgánu a bezvýhradně akceptují jeho stanovisko, 
že zjevně nejde o podezření ze spáchání trestného činu, i když toto stanovisko může být 
ve skutečnosti v příkrém rozporu s objektivní realitou. 

V právním řádu nelze hovořit o jakékoliv konkrétní exekutivní aplikaci práva jako o „obecně 
správné“ praxi, ale pouze jako o zákonné (právní) anebo nezákonné (protiprávní) praxi. 
Mezi zákonností a nezákonností není a ani nemůže být prostor pro neurčitou „obecnou 
správnost“, stejně tak jako nelze hovořit o  společenském jevu jako o  „nikoli zcela 
zákonném“ anebo „tak trochu nezákonném“. Pojem „obecná správnost“ totiž náš právní 
řád ani klasická právní terminologie vůbec neznají a  jeho užívání je proto vnášením 
mimoprávní a neurčité terminologie do procesu aplikace práva. Obsahově i stylisticky jde 
totiž o obdobný vágní pojem jako v minulosti již zprofanované mimoprávní, a dokonce 
protiprávní pojmy „revoluční přesvědčení“, „třídní uvědomění“, „hlas krve“ apod., které 
doplňovaly anebo dokonce nahrazovaly platné právo v takových případech, kdy rozumné, 
spravedlivé, uvážlivé a přiměřené užívání platného práva bylo pro určitou skupinu osob 
nepohodlné a nepřijatelné.

„Vyřízení věci jiným způsobem“ je přesně taková forma sdělení policejního orgánu, kterou 
náš právní řád nezná a jako takové by se v rozhodovací činnosti orgánů činných v trestním 
řízení nemělo objevovat. 

Pokud jde o termín „před procesní úkony“, který vcelku zdomácněl a vyjadřuje skutečnost, 
že policie koná úkony, které nepodléhají procesní úpravě podle trestního řádu, jedná 
se o  takové úkony, které jsou upraveny zákonem o  PČR, např. v  hl. X., § 61 podávání 
vysvětlení, již uváděné ustanovení § 69 o  získávání poznatků o  trestné činnosti, jinak 
označované za operativně pátrací činnost a řada dalších, včetně specifi ckých zajišťovacích 
úkonů. Jakýkoliv úkon policejního orgánu provedený podle trestního řádu je však nutno 
považovat za úkon procesní, který může být buď neformální podle § 158 odst. 1 trestního 
řádu, anebo formálně určitý, kterému předchází zahájení úkonů trestního řízení podle 
§ 158 odst. 3 a násl. trestního řádu. Z principiálního hlediska je proto nutno odmítnout 
účelové, argumentačně nepřesvědčivé teoretické úvahy, jako že postup podle § 158 
odst. 1 trestního řádu vlastně ani není postupem podle trestního řádu, protože se jedná 
o neformální a „před procesní“ fázi trestního řízení, a tedy nikoli o trestní řízení v pravém 
slova smyslu. V  tomto směru cituji ze stanoviska Nejvyššího státního zastupitelství 
ze dne 18. 5. 2006, čj. 5 NZN 2666/2006-5: „...úkony podle trestního řádu lze provádět 
k prověření důvodnosti podání označených jako trestní oznámení až poté (s výjimkou 
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úkonů neodkladných a neopakovatelných), co v konkrétní věci policejní orgán vyhotoví 
záznam o zahájení úkonů trestního řízení ve smyslu ustanovení § 158 odst. 3 trestního 
řádu“. Tímto úkonem je oddělena fáze prověřování a šetření podle zákona o PČR, která 
ještě není trestním řízením (v rámci níž se provádějí potřebná šetření a opatření k odhalení 
skutečností, nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin, a  směřující ke  zjištění 
pachatele), od  další fáze řízení, která se zahajuje právě sepsáním záznamu o  zahájení 
úkonů trestního řízení a v níž policejní orgán již pomocí úkonů trestního řízení prověřuje 
tyto odhalené skutečnosti. Za situace, kdy nebyly zahájeny úkony trestního řízení, podle 
současné právní úpravy nepřichází v úvahu případné rozhodnutí o odložení věci podle 
§ 159a odst. 1 trestního řádu. 

Podobné je i  stanovisko Vrchního státního zastupitelství v  Praze ze dne 13. 6. 2006 
čj. 1 VZN 333/2006-27, které vychází z právního názoru Nejvyššího státního zastupitelství 
a na toto stanovisko se odvolává: „Doručení oznámení o skutečnostech nasvědčujících 
spáchání trestného činu nezakládá totiž vždy povinnost policejního orgánu vydat záznam 
o zahájení úkonů trestního řízení podle § 158 odst. 3 tr. ř.“ Pro vydání takového záznamu 
o zahájení úkonů trestního řízení musí být splněna zásadní podmínka v tomto ustanovení 
předpokládaná, a  to, že v  té době zjištěné podklady důvodně nasvědčují tomu, že byl 
spáchán trestný čin. Není-li tato podmínka splněna, policejní orgán záznam ve smyslu 
§ 158 odst. 3 tr. ř. nemůže vydat, ale postupuje podle § 158 odst. 1 tr. ř., tj. činí všechna 
potřebná šetření a  opatření, převážně podle zákona č. 283/1991 Sb. o  Policii České 
republiky, ve znění pozdějších předpisů, které v konečném výsledku směřují k odhalení 
skutečností nasvědčujících spáchání trestného činu. Nejsou-li takové skutečnosti zjištěny, 
resp. svědčí-li pro závěr, že o trestný čin zjevně nejde, není důvod pro vydání záznamu 
o  zahájení úkonů trestního řízení a  pro provádění dalších úkonů podle § 158 odst. 3 
TrŘ. V takovém případě pak nelze uplatnit institut odložení věci podle § 159a TrŘ, či jiné 
procesní rozhodnutí. Pokud oznamovatel při podání oznámení orgánu činnému v trestním 
řízení využije svého práva žádat, aby byl o výsledku šetření a provedených opatřeních 
ve lhůtě do jednoho měsíce od podání oznámení vyrozuměn, je OČTŘ povinen tak učinit 
(§ 158 odst. 2) způsobem popsaným výše.

Závěr, shrnutí

Problematika operativně pátrací činnosti a s tím spojených operativně pátracích úkonů 
je složitá a komplikovaná. Dlouhou dobu měla problematickou právní úpravu, kdy byla 
účelově podřazována pod ustanovení § 158 odst. 1 TrŘ, a to mělo negativní dopad i pro 
realizaci operativně pátrací činnosti, v rámci které byly velmi často uplatňovány i instituty, 
které náleží výhradně do  trestního řízení a  jejichž použití je podmíněno zahájením 
úkonů trestního řízení podle § 158 odst. 3 TrŘ, případně použitím neodkladných 
a neopakovatelných úkonů (§ 160 odst. 4 TrŘ). Tento negativní stav byl napraven změnou 
zák. č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky zavedením ustanovení § 69, který legislativně 
upravuje operativně pátrací činnost (vyhledávání a  odhalování trestné činnosti) jako 
činnost zákonnou, vykonávanou PČR podle a prostředky zakotvenými v tomto zákoně. 
Praxe policejních orgánů ve výkonu operativně pátrací činnosti se s touto změnou, byť 
zásadní z  pohledu reglementace operativně pátrací činnosti, stále nesžila a  jsou stále 
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patrné snahy v operativně pátrací činnosti využívat i postupy zakotvené v trestním řádu. 
Na vině také bylo, že doposud nebyl zpracován komplexní text, který by danou situaci 
analyzoval a zdůraznil nezbytnost respektování právní úpravy operativně pátrací činnosti 
a jejího významu a vztahu k trestnímu řízení. To bylo smyslem a cílem tohoto odborného 
příspěvku.

Conclusion, summary
The issue of operative search and related operative search operations is complex and 
complicated. For a  long time it had problematic legislation, which was purposefully 
subordinate to the provisions of Section 158/1 of the Criminal Code, and this had 
a  negative impact on the implementation of operative investigative activities, within 
which very often applied institutes that belong exclusively to criminal proceedings; their 
use is subject to the commencement of criminal proceedings under Section 158/1 of the 
Rules of Criminal Procedure, or the use of urgent and unrepeatable acts (Section 160/4 of 
the Criminal Code). This negative state was remedied by the change of Act no. 283/1991 
Coll. on the Police of the Czech Republic by introducing the provisions of Section 69, which 
legislatively regulates operatively investigative activities (search and detection of criminal 
activities) as a legal activity, performed by the Police of the Czech Republic according to 
and means enshrined in this Act. The practice of police authorities in performing operative 
investigative activities has not been alive with this change, albeit fundamental from the 
point of view of the regulation of operative investigative activities, and there are still 
eff orts to use the procedures enshrined in the Code of Criminal Procedure. It was also to 
blame that no comprehensive text had been prepared so far to analyze the situation and 
emphasize the need to respect the legal framework of the operative search activity and 
its importance and relation to criminal proceedings. This was the purpose and purpose of 
this scholarly contribution.
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