
Příloha k ZPPP č. 30/2009 

Označení policejního orgánu 
……………………………….. 
Č. j.:              místo a datum 

                                                                                              Počet listů: 

 

Z Á Z N A M 
o zahájení úkon ů trestního řízení 

 
Podle § 158 odst. 3 trestního řádu byly dne ………………………………….… 

na základě (podnětu) …………..………………………………………………………. 
zahájeny úkony trestního řízení ve věci …………….………………., neboť na 
podkladě (výslechu, vysvětlení, OMČ, operativního šetření aj.) ……………..….….… 
je dostatečně odůvodněn závěr, že dne ………..…….. v době od …..……. do ………. 
mohl být (kým, je-li znám) ……..………..……. spáchán (kde-místo) …………………… 
trestný čin (pojmenování a číselné označení – pokud lze stanovit) 
………………………………………………………………………………….…………..…...
………………………………………………………………………………………………….. 
tím, že (skutkové okolnosti) …………...…………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
čímž měla být (komu - označení poškozeného) ………………………………………….. 
...………………………………………………...……………………………………….……...
způsobena škoda (jiný následek) …………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………….. 

 
Další důležité skutečnosti: např. viz poznámka 

 
 
        Podpisová doložka 
 
 
 
 
 

 
Poznámka: 

V případě, že ve věci bude vedeno zkrácené přípravné řízení, záznam se doplní 
o větu: „Ve věci bude vedeno zkrácené přípravné řízení podle § 179a trestního řádu“. 

 

 

 

 

 



Příloha k ZPPP č. 30/2009 Strana 2 

 
Komentá ř k vypl ňování záznamu 
o zahájení úkon ů trestního řízení 

 
(1) Sepsání záznamu o zahájení úkonů trestního řízení podle § 158 odst. 3 

trestního řádu je formálním procesním úkonem, kterým je vymezen počátek 
přípravného řízení trestního. Tomuto záznamu může předcházet faktické vymezení 
počátku přípravného řízení provedením neodkladných a neopakovatelných úkonů 
podle § 160 odst. 4 trestního řádu. I v těchto případech, kdy předcházejí formálnímu 
zahájení úkonů trestního řízení neodkladné či neopakovatelné úkony, musí být 
dodatečně sepsán záznam o zahájení úkonů trestního řízení podle § 158 odst. 3 
trestního řádu. Trestní řád náležitosti tohoto záznamu vymezuje v § 158 odst. 3 
obecně „…sepíše policejní orgán neprodleně záznam, ve kterém uvede skutkové 
okolnosti, pro které trestní řízení zahajuje, a způsob, jakým se o nich dozvěděl.“ 

(2) „Skutkové okolnosti“ nelze zaměňovat s pojmem „skutek“ i pokud jde 
o formální vyjádření, neboť zahájení úkonů trestního řízení se vyhotovuje v době, kdy 
policejní orgán má jenom obecné informace o jednání, které může být trestným 
činem. Skutkové okolnosti jsou tedy mnohem obecnější než samotný skutek, který je 
popisován v zahájení trestního stíhání. Ovšem i skutkové okolnosti musí obsahovat 
informace, které budou v pozdějším stádiu trestního řízení popsány ve skutku. 
Rozsah nezbytných informací, které musí být vždy uvedeny (byť negativně – nebylo 
zjištěno, neznámý, apod.) v záznamu o zahájení úkonů trestního řízení je uveden ve 
vzoru záznamu o zahájení úkonů trestního řízení. 

(3) Vzor (formulář) záznamu o zahájení úkonů trestního řízení podle 
§ 158 odst. 3 trestního řádu je vyhotoven ve všech základních elektronických verzích 
(W 95, 97, 2000, 602 pro PC) mimo zastaralou verzi textového editoru T602, ve 
kterém z technických důvodů nelze formulář nadefinovat. Formuláře jsou voleny 
kombinací základního, neměnného textu a předdefinovaných polí, které jsou 
přizpůsobeny svým obsahem předpokládanému rozsahu textu. Jednotlivá 
předdefinovaná pole jsou povinně vyplnitelná tj., bez jejich vyplnění nelze přejít na 
další položku záznamu. Jednotlivá předdefinovaná pole obsahují: 
 
označení policejního orgánu 

- označení (název) policejního orgánu, včetně jeho sídla, 

Č. j. 

- číslo jednací trestního spisu, 

místo a datum 

- místo (kde je záznam vypracován) a datum se uvádí podle dne, ve kterém byl 
záznam o zahájení úkonů trestního řízení vypracován; datum sepsání záznamu 
nemusí korespondovat s datem zahájení úkonů trestního řízení, které mohou 
předcházet datu sepsání záznamu, 

byly  dne 

- uvede se datum faktického zahájení úkonů trestního řízení např. provedením 
neodkladných a neopakovatelných úkonů (ohledání místa činu, zadržení 
podezřelého, provedení osobní prohlídky apod.), 
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podn ět 

- uvede se základní okolnost, na základě které bylo přistoupeno k sepsání 
záznamu o zahájení úkonů trestního řízení, např. oznámení občanů, šetření 
policie, na základě operativního šetření, trestního oznámení (uvést časový údaj) 
apod., 

ve věci 

- uvede se stručná kriminalisticko-právní charakteristika trestní věci, např. krádež, 
vloupání, kapesní krádež, dopravní nehoda, železniční nehoda, přijetí úplatku, 
krácení daně, podezřelé úmrtí apod., 

nebo ť na podklad ě 

- jde o bližší specifikaci provedených úkonů, které důvodně nasvědčují tomu, že 
mohlo dojít k trestné činnosti, např. na podkladě vysvětlení podaného podle 
zákona o policii, operativního šetření k prověření oznámení aj., s uvedením 
způsobu, kterým se o těchto okolnostech dozvěděl, 

dne 

- den, nebo rozmezí doby, ve které měla být trestná činnost páchána, 

v dob ě od-do  

- časové vymezení, pokud je na místě je uvést; v případě, že časové vymezení 
nepřichází v úvahu, políčko se proškrtne, 

mohl být kým  

- uvedou se osobní data podezřelých osob včetně jejich adresy pobytu a další 
údaje, podle kterých je možno osobu identifikovat, zejména datum narození, 
místo narození, rodné číslo případně doklad totožnosti, 

spáchán kde 

- uvede se místo spáchání činu a jeho specifikace tak, aby nemohlo být 
zaměnitelné s jiným místem spáchání, 

trestný čin 

- uvede se pojmenování trestného činu dopadajícího na prověřovaný čin včetně 
jeho číselného paragrafového označení; tato položka nemusí být vždy vyplněna 
uvedením trestného činu; ne vždy v této rané fázi trestního řízení je z okolností, 
pro které jsou zahajovány úkony trestního řízení, možné stanovit právní 
kvalifikaci; v tomto případě se uvede, např. „zatím nelze určit“, „blíže 
neurčeného“ apod., 

skutkové okolnosti  

- podrobně se popíše způsob jednání pachatele, rozsah předpokládaného skutku, 
doporučuje se zopakovat i ty informace, které jsou obsaženy v předcházejících 
polích tak, aby skutkové okolnosti byly výstižným a vyčerpávajícím vyjádřením 
odpovědi na základní kriminalistické otázky tak, aby skutkové okolnosti nebyly 
zaměnitelné s jinými; praxe v sepisování záznamů o zahájení úkonů trestního 
řízení se stále více přiklání a je požadována i státními zástupci a soudy, aby 
skutkové okolnosti odpovídaly co do obsahu i rozsahu popisu skutku, uvedeném 
ve výrokové části rozhodnutí o zahájení trestního stíhání, 
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poškozený 

-  jako poškozený se uvede jak fyzická tak i právnická osoba s jejími identifikačními 
údaji, např. u fyzické osoby jméno, příjmení, datum a místo narození, bydliště, 
rodné číslo, u právnické osoby mimo její název, sídlo a tzv. IČO, 

způsobená škoda nebo jiný následek  

- uvede se faktická škoda, nikoli následná, která vznikla v souvislosti s trestním 
jednáním, která je vyčíslitelná v penězích nebo jiná škoda např. vzniklá na 
zdraví, morální újma v souvislosti s pomluvou apod., 

další d ůležité skute čnosti 

-  jsou míněny takové skutečnosti, které nejsou popsány v záznamu o zahájení 
úkonů trestního řízení, ovšem je účelné a vhodné zpřesnit záznam nebo v něm 
přímo informovat státního zástupce např. o tom, že ve věci bude vedeno 
zkrácené přípravné řízení, 

podpisová doložka 

- záznam o zahájení úkonů trestního řízení podepisuje u služby kriminální policie 
a vyšetřování policista, který jej vyhotovil; u ostatních policejních orgánů je 
podpisová doložka doplněna o podpis vedoucího. 

 


