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CESKA REPUBLIKA

U SNE S ENI
Ustavního soudu

Ústavní soud rozhodl v senátě sloŽeném z oředsedv Radovana Suchánka a soudců
Vojtěcha Šimíčka a Jiřího Zemánka 1soudce ipravodaje'1 ve věci ústavní stížnosti
stěžovatelů l) Martiny Po|áškové, bytem Višňová 98' 2) ZrJeítka Hotového, býem
Višňová 135, zastoupených Mgr. Mar.tinem Pelikánem, advokátem, sídlem Foltýnova 37,
Brno, proti vyrozumění Krajského státního zastupitelství v Praze ze dne 3. 6.2020
č' j ' KZN 401/2012- 191 a usnesení Policie České republiky, Krajského ředitelství policie
Středočeského kraje, Územního odboru Příbram, SluŽby kriminální policie a vyšetřování,
oddělení obecné kriminality, ze dne l6. čenence 2O|4 č. j. KRPS-43l74.100/TC-201 0-
0l l l7l, za účasti Krajského státního zastupitelství v Praze a Po|icie České republiky,
Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, Uzemního odboru Příbram,
Služby kriminální po|icie a vyšetřováni, oddělení obecné krimina|ity, jako účastníků
řízení. takto:

Ustavní stížnost se odmítá.

odůvodnění:

I.
Skutkové okolnosti případu a obsah napadených rozhodnutí

1. Ústavní stížností podle čl' 87 odst. I písm' d; Ustavy České republiky (dále jen
.'Ústava..) a $ 72 a násl. zákona Č. |82l|993 Sb', o Ústavním soutlu, ve znění poztlějších
předpisů (dálejen 

',Zákon 
o Ústavním soudu..), se stěžovatelé domáhají zrušení v záhlaví

označených rozhodnutí s tvrzenín, že jimí bylo porušeno jejich ústavně zaručené právo
na účinné vyšetřování a na soudní ajinou právní ochranu zakotvené v čl' 3 6 odst' 1 Listiny
základních práv a svobod (dále jen 

',Listina.,).
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2. Z obsahu spisu okresního statního zastupitelství v Příbrami (dále jen 
',okresní státní

z.astupitelství..) sp zn. 2 ZN 152l20l0 bylo zjištěno' že dne 30. 12,, 20|0 zahájila Policie
Ceské republiky' Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Uzemní odbor Příbram,
SluŽba kriminální policie a vyšetřování, oddělení obecné kriminality (dále jen ,,policejní
orgán.,)' úkony trestního řízení podle $ 158 odst. 3 zákona č' 1411196I Sb., o trestním
řízení soudním (trestní řád)' ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,tr. řád..) s tím'
že osobou Maftina Stětky ( dále jen 

''podezřelý..) mohl bý spáchán přečin usmrcení
z nedbalosti podle $ l43 odst. ] zákona č. 40lz009 Sb., trestní zákoník (dále .ien

',tr. 
zákoník..). Po provedenétn šetření podle $ 158 tr. řádu ve věci předmětné dopravní

nehody' při níž v důsledku střetu osobního motorového vozidla řízeného podezřelým
s přebíhajícím nezletilým chodcem nezletilý utrpěI mnohočetná zranění neslučující
se se životem, vydal policejní orgán dne l4. 3. 201 1 podle $ 159a odst. 1 tr. řádu usnesení,
jímž trestní věc podezření Ze spáchání přečinu usmrcení z nedbalosti odložil se závěrem'
že ve věci nejde o podezření z přečinu a není na místě věc vyříditjinak. Policejní orgán
své rozhodnutí odůvodnil odkazem na ve věci opatřené důkazy, zejména výpovědi
očitých svědků a znalecký posudek z oboru dopravy vypracovaný Ing. Petrem Ptáčkem,
Ph.D. StíŽnost poškozených (dále též ,,stěŽovatelé..) okresní státní Zastupitelství
usnesením ze dne 3' 5. 201l č. j. z ZN 152/20|0-33 zamítlo jako nedůvodnou a podnět
druhého stěžovatele (strýce nezletilého) k výkonu dohIedu nad činností okresního
státního Zastupitelství ze dne 14. 6.2012 byl Kraiským státním Zastupitelstvím v Praze
(dále jen 

''krajské státní Zastupitelství..) odložen, o čemŽ byl stěŽovatel dae 1, 8' 2012
vyrozuměn s tím, Že všechny okolnost; předmětné dopravní nehody byly náleŽitě
objasr-rěny se závěrem, že k nehodě došlo výlučným zaviněním rrezleti]élro.

3. Dne 23. 5. 2013 předložil zástupce první stěŽovatelky okresrrímu státnímu
Zastupitelství Znalecký posudek z oboru dopravy vypracovaný znalcem Doc. Ing. Alešem
Vémolou, Ph'D'' kteý dospěl k závěru, že podezřelý mohl nehodě zabránit. Vzhledem
k tomu, že tento posudek byl v rozporu se znaleckýrn posudkern z dopravy zpracovaným
soudním znalcem Ing. Petrem Ptáčkem, Ph.D. (opatřeným policejním orgánem), byl
do řízení přibrán Ústav soudního znalectví v dopravě, České vysoké učení technické
v Praze, Fakulta dopravní, k podání revizního znaleckého posudku. Pojeho v1pracování
vydal policejní orgán dne 28. 4.20l'4 usnesení" jímŽ věc opětovně odložil se závěrem,
že rozsáhlým šetřením, zejména revizním znaleckým posudkem z oboru dopravy, bylo
zjištěno, Že technickou příčinou nehody bylo zbrklé vběhnutí nezletilého do vozovky,
čímŽ vývořil v dráze automobilu náhlou překážku. Nebylo tedy prokázáno,
že by podezřelý porušil důležitou povinnost nebo Že by předmětnor-r dopravní nehodu
zavini]' Ke stížnosti první StěžoVatelky vydaIo okresní státní zasttrpitelství dne l 1,6,z0|4
usnesení, jímž podle s l49odst. lpísm.b)tr.řádurozhodnutípolicejníhoorgánuzrušilo
a uložilo mu, aby o věci znovu.jednal a rozhodl' s tírn' žeje nutné Zpracovatele revizního
znaleckého post"tdktt požádat podle $ 109 tr. řádu o vysvětlení, případně o doplnění
posudku. Po doplnění revizního znaleckého posudku byla napadeným usnesením
policejního orgánu ze dne l6. 7. 2014 věc znovu odloŽena. Stížnost zástupce první
stěžovatelky byla usnesením okresního státního Zastupitelství ze dne 12. 9. 20]4
zamítnutajako nedůvodná s tím, Že doplněním prověřování se důkazní situace nezměnila.
Stěžovatelé opětovně poŽáda)i krajské státní Zastupitelství o dohled nad postupem
okresního státního zastupitelství. Podáním ze dne 20. 10. 20ló byli vyrozuměni.
Že po přezkoumání spisového materiálu dospělo krajské státní Zastupitelství k závěru,
že předmětná dopravní nehoda byla Ze strany orgánů činných v trestním řízení řádně
a objektivně prověřena ajejich závěry odpovídají obsahu spisu.



I1I. Ús 2244l20

4. Dne 15. 4.2020 stěŽovatelé opakovaně požádali krajské státní Zastupitelství o výkon
dohledu nad okesním státním zastupitelstvím. Napadeným vyrozuměním ze dne
3.6,2020 kraj ské státní zastupitelství stěžovatelůn sdělilo, že podnět neshledalo
důvodným, neboť při konečném vyřízení věci nebyly zjištěny žádné nezákonnosti.

II.

5. StěŽovatelé se sodkazem -;:.;ff;:":" soudu ze dne 19. 1.2016
sp. zn. II. ÚS 343 6/i 4 domáhají toho, aby byla věci věnována dostatečná péče. Mají za to,
že orgány činné v trestním řízení nedostatečně odůvodnily svůj postup a rozhodnutí, takže
opakovanými podněty k výkonu dohledu nad činností okresního státního Zastupitelství
žádali o nápravu. Poukazují na to, Že po prvním odloŽení věci byl vypracován znalecký
posudek Doc. Ing. Aleše Vémoly, Ph.D., který V rozporu se závěry posudku znalce
Ing. Petra Ptáčka. Ph.D. uváděl, Že řidič mohl dopravní néhodu odvrátit jeho včasnou
reakcí. Následovalo vyjádření obou znalců a vypracování revizního znaleckého posudku
a poté třetí odloŽení věci, které však není dle názoru stěŽovatelů dostatečně odůvodněno,
neboť v něm není na nové důkazy nijak reagováno, stejně jako na posledně předložený
posudek znalce lng. Karla Jeníčka. V řízení tedy existují čtyři znalecké posudky, z nichŽ
dva konstatují, že řidič dopravní nehodě nemohl zabránit a další dva tvrdí opak.
Stěžovatelé jsou tak přesvědčeni o tom' Že orgány čirrné v trestním řízer-rí rrevedou účinné
vyšetřování' neboť nepřistupují k rozporům v posudcích s náleŽitou péčí.

III.
Procesní předpoklady ř2ení před Ústavním soudem

6. Ústavní soud posoudil splnění procesních předpokladů řízení a shledal, Že Útstavní
stíŽnost byla podána včas oprávněnými stěŽovateli, kteří byli účastníky řízení, v němž
byla napadená rozhodnutí a vyrozumění vydána, a Ustavní soud je k jejímu projednání
příslušný; stěžovatelé jsou právně zastoupeni v souladu s $ 29 aŽ 3l zákona o Ustavním
soudu a ústavní stížnost je přípustná' neboť stěžovatelé vyčerpali všechny zákonné
procesní prostředky k ochraně svého práva ($ 75 odst. l téhoŽ zákona a contrario).

7. Napadené vyrozumění krajského státního zastupitelství přitom Ize označít
za rozhodnutí ve smyslu { 72 odst. 1 zákona o Ustavním soudu. Za ,,rozhodnutí.,
zasahující do jejich ústavníclr práv je totiŽ moŽno povaŽovat i sdělení vyššího státního
Zastupitelství, kter1m byl jejich podnět, k přezkoumání postupu niŽšího
státního Zastupitelství vyřízen [srov. usnesení Ustavního soudu ze dne 28. 8. 2014
Sp. Zn. II. Us 2|66l|4 (U |4l74 SbNU ó23)]'

IV.
Posouzení opodstatněnosti ústavní stížnosti

8. Ústavní soud je podle čl. 83 Ústavy soudním orgánem ochrany ústavnosti a tuto svoji
pravomoc vykonává rnimo jiné tím, že na Základě jejího čl. 87 odst. 1 písm' d) rozhoduje
o ústavní stížnosti proti pravomocnému rozhodnutí a jinému zásahu orgánů veřejné moci
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doústavnězaručenýchzákladníchprávasvobod[srov.téŽ$72odst.1písm.a)zákona
o Ústavním soudu].

9. Podstatou posuzované ústavní stížnosti je nesouhlas stěžovatelů s výsledkem šetření

orgánů činných v trestním Íizení ve věci podezření ze spáchání přečinu usmrcení

z nedbalosti.

10. Ústavní soud při své rozhodovací činnosti již mnohokrát vyslovi1, že ústavně zaručené

subjektivníprávofyzickéneboprávnickéosobynato,abyjiná-osobabylatrestněstíhána,
respektive áby určité jednání bylo kvalifikováno jako konkrétní trestný čin, neexistuje.

zá.9 u tt' +o oast. t Listiny lze dovodit chaťakteristický znak právního státu, podle

kterého vymezení trestného ěinu, stíhání pachatele ajeho potrestání je věcí vztahu mezi

státem a pachatelem trestného činu. Stát svými orgány rozhoduje podle pravidel trestního

řízení o ům, zda a kým byl trestný čin spáchán. Úprava těchto otázek v trestním řádu týo
zásady neporušr'tje a Žádné právo na ,,satisfakci.. za zpťrsobený trestný čin v ústavní rovině

u" ,-y,lu rt. 87;dst. 1 písm. d) Ústavy nezakládá [viz např usnesení ze dne 26.2. 1997

,p' 
'"1ir. 

Ús 3otlgo (Ú slz suNu 34á), ze dne6. 4. 1999 sp. zn' I. ÚS 84199 (U 29lI4

sitqu zlt; nebo ze dne 5' 5' 2005 sp' zn. II' Ús +slos' dostupné jako další rozhodnutí

Ústavního soudu na http://nalus.usoud.cz).

11. Z obsahu ústavní stížnosti lze dovodit' že Se stěžovatelé dovolávají účinného šetření

dopravní nehody, při níŽ byl usmrcen nezletilý _ syn první stěžovatelky a synovec

a.utlét,,o .tezouxeie. Probiematikou účinného vyšetřování se Ústavtrí soud také

opakovaně zabýval, přičemž ve svých rozhodnutícl-r .uymezil, s odkazy na judikaturu

Evropského .oudu p.o lidská práva, meze poŽadavku na účinné vyšetřování [srov.

zejiéna náIezy ze ďne 12.8. 20l4 sp. zn. I' US 3196/l2 o].15z74 SbNU 301), ze dne

2,"3.2OI5 sp. zn. I. Ús tsoslt+ (N 51/76 SbNU 691), ze dne 16. 1,2.201'5

sp. zn. II. Ús-zszanz aze dne9.8.2016 sp. zn. III. US l716116 (N 151/82 SbNU 385)'

u,n"sení ze dne 27,8.2015 sp. zn. IlI. ÚS l594ll5l. Právo na účinné vyšetřování

se uplatní ze.jména u zásahů do práv chráněných v čI. 6, čl' 7 odst' l a čl. 9 Listiny,.jakoŽ

i v il. z, čl. 3 a čl. 4 Úrrrluvy o oclrraně |idských prár' a základních svobod (dále jerr

''Úmluva..) 
. tedy práva na život, zákazu mučení a nelidského zacházení a zákazu otroctvi

á''u."ny"í-, prací,'a výjimečně také v čl. l0 odst. 2 Listiny a v čl. 8 Úmluvy, chránícím

právo na soukomý a rodinný život.

12. Ústavní soud ve své rozhodovací praxi přistoupil ke zrušení rozhodnutí z důvodu

porušení práva na účinné vyšetřování pouze výjimečně [srov. jiz citovaný nález

.p.,n. t. Ús tsoslt+ a náIezy ze dne 19' 1.2016 sp. zn. ]I. 'US 3436/14 (N 8/80

suNu sr), ze dne 24.5. 2016 sp. zn. I' ÚS |042lI5, sp' zn. II. Ús :0z0ll: (.l..l 2l6179

SbNU 47i) nebo ze dne 27. 10' J0t5 sp. zn' I. ÚS 8Ó0/l5 (N l9l/79 SbNU l61)]. Nadále

Íot1ž p|atí,,Že poŽadavek účinného vyšetřování je pouze procesní povinností tzv' náležité

péče'a nikoliv povinností dosáhnout určitého výsledku (srov. též usnesení ze dne

žs' rc.zotlsp. )n' I. Ús zssolt:, ze dne 4. 4. 2017 sp.zn. Ii. ÚS 540/17).

13. K namítanému zásahu do základních práv stěžovatelů mělo dojít nedostatečným

prošetřenírn okolností, za nichž přišel o život jejich blízký příbuzný. Ustavní soud

pripominá, Že není a nemůŽe být jeho posláním, aby zasalroval do pravomoci orgánů

tinn1r.I,' u trestním řízení a aby vykonával dozor rrad jejich jednotlivými dílčími úkony.

Dozór nad činností policejních orgánů vykonává státni zástupce, kterýje k tomu vybaven

řadou oprávnění a pravomocí. V posuzované věci takovou kontrolu příslušná státní
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1ástupkyně na podkladě řádných opravných prostředků i mimo ně opakovaně uskutečnila.
Vzhledem k rozpornýrn závěrum znaleckých posurlků Ing. i,etra Ptáčka, Ph.ó.
aDoc. Ing. Aleše Vémoly, Ph.D. uloŽila policejnímu orgánu vyžádat od obou znalců
písemné vysvětlení, s ohledem na přetrvávající .o'po,y pák policejnímu orgánu uloŽila
přibrat znalecký ústav k v1pracování revizního znaleckého posudku podle ýt t0 odst. l
tr. řádu. Není pochyb o tom, Že takový posudek stojí z hlediska důkazního významu na
vrcholu hierarchie znaleckých posudků a jeho závěry pak nad závěry soudnich znalců.
Jak připomnělo krajské státní zastupitelství v napadeném rozhodnuti, předmětný ústav
je zapsán v oddíle ]I. seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou iinno.t, p.ioe,nz
v tomto oddílejsou zapsány znalecké subjekty disponující nejvyšší odbornou a vě<Íeckou
kvalifikací. Závěry revizního znaleckého posudku ie tak důvorlně staly zásadním
důkazem pro opětovné roz|rodnutí policejního orgálu o odložení věci ze dne.28.4'2O|4,
Přestože uvedené rozhodnutí dozorová.státní zástupkyně zrušila a policejnímu orgánu
uložila vyžádat od znaleckého ústavu ještě písemné vysvětlení k reviznimu po..ňtu,
důkazní situace se ani po podaném vysvětlení nezněnila.

l4. Nadto se věcí na základě četných podání zejména druhého stěŽovatele vícekrát
z.abýualo i krajské státní ZastupitelStví v rámci výkonu dohledu. o výsledku vykonaného
dohledu byli stěžovatelé vždy řádně písemně vyrozuměni, naposledy napadeným
rozhodnutím, kteým nebyly V postupu policejního orgánu a dozorové stáiní zástupkýně
při konečném vyřízení věci shledány žádné nezákonnosti.

l5. Pro svůj konečný závěr, že skutek nevykazuje znaky žádného z trestných činů' měl
pol19ejni orgán, dozorující státní zástupkyně i krajské státní zastupiteiství dostatek
podkladů obsažených ve spisovém materíálu, a to nejenom revizní znalecký posudek,
jehož úkolem bylo vyjádřit se k rozporným závěrům znaleckých posudků"Ing. Petrá
Ptáčka, Ph.D. a Doc. Ing' Aleše Vémoly, Ph.D. a provést celkóvou analýzu, utě i ruou
výpovědí očitých svědkťr i listinných důkazů. Byl-li ve věci s mnohalei:;m odstupem
předložen další znalecký posudek z roku 2019 znalce Ing. Karla Jeníčka, iento po.ud"k
hodnotilo krajské ýátní Zastupitelství v souvislosti s dalšími důkazy' neshledalo ho všakjakkoliv způsobiIýrn proIornit závěry zrraleckého ústavr.r.

16. Narnítají.li StěžoVatelé nedo.statečné odůvoclnění napadeného rozhodnutí policejního
orgánu, stejnou námitku uplatnili v žádosti o výkon dohleclu. Krajské státní zastupitálství
se jí ve svém rozhodnutí zabýxa|o a neshledalo ji důvodnou. Anl Ústavní soud nezjistil,
Že by usnesení policejního orgánu bylo nepřezkoumatelné či nikoIív řádně odťrvodněné.
Je- v něm odkaz na provedené důkazy, včetně popisu jejich obsahu, jimž koresponduje
zjištění, že podezřelý neporušiI důležitou povinnóst ani předrnětnou iragickou a'op.uuni
nehodu nezavinil. Věcí se ostatně velmi podrobně zabýu a|a dozorová státní Zástu;kvně
v usnesení, jímž stížnost proti poslednírnu odkláilacímu rozhodnuti zamítla iáko
nedůvodnou. odůvodnění jejího rozhodnutí, v němŽje patřičně reagováno i na re]evJntní
námitky stěžovatelů, je moŽno považovat za vyčerpávající.

17. Právo na účinné vyšetřování na ústavně právní úrovni neobsahuje prvek práva
na přijetí korrkétnícli právních závěrů, ale pouze právo na zjištění a vyhoanocení
skutkových okolností trestního řízení (srov. usnesení sp. zn. lII. ús zo1žl1.l ze dne
|7 , 4.2018). Jinými slovy vyjádřeno, povinnost vedení éfektivního vyšetřování se týká(erisrence) prosrřcdků. a nikoIir dosaŽeni rýslcdktl Isrov. iiŽ citorani nález
sp.zn. I. USJ|9Ó'|2Čiusnerení sp.zn. l. ÚS40oj t4zean. t+.+')órs1' u.i,í"r,l.j
tak nemůže z podnětu stěžovate|ů přezkoumávat rozhoclnutí orgánů činn.ých v trestním
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řízení, pokud jde o materiální důvody (opodstatněnost) a důvodnost zahájení či naopak
nezahá1ení trestního stíhání (viz např. usnesení Ustavního soudu sp. zn.Iy.Ús 264106
ze dne l9. 2.2007 Či sp. zn. II' Us |274/|7 ze dne |3' 6' 2O|7)' Úsravnímu soudu vŠak
přísluší přezkoumávat, zda postup orgánů činných v trestním řízení' kterym ke svému
rozhodnutí dospěly' byl v souladu požadavky vyplývajícími z práva na život, jak
je zaručeno včl.6 Listiny a čl.2 Umluvy, tj. s poŽadavky na účinné vyšetřování.
(viz analogicky v případě stížnosti na nelidské zacházení usnesení Ústavního soudu
sp.zn. I. US 74511 l ze dne 17' I.2012), Jak vypl;h'á z vydaných rozhodnutí, této
povinnosti orgány činné v trestním řízení dostály. Rozhodnutí nevykazují žádné známky
svévole a z ústavního hlediska jsou akceptovatelná. Sama okolnost' že stěžovatelé
vyslovují názor opačný, nemůže věc posunout do ústavní roviny.

|8. Zbýyá dodat' že povaha usnesení o odloŽení věci podle $ 159a odst. 1 tr. řádu není
konečným meritomím rozhodnutím, neboť nevytváří překážku věci rozhodnuté.
V prověřování trestné činnosti lze tedy pokračovat, budou.li ktomu zjištěny nové
konkrétní okolnosti, a to i na zákIadě případného podnětu stěžovatelů'

l9. S ohledem na shora uvedené Ustavni soud dospěl k závěru, že postupem orgánů
činných v trestním řízení nebyla porušena tvrzená ústavně zaručená základní práva
stěŽovatelů. Postupoval proto podle $ 43 odst. 2 písm. a) zákona o Ústavnim soudu
a ústavní stížnost mimo ústníjednání bez přítomnosti účastníků řízení odmítl jako zjevně
neopodstatněnou.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není or|volání přípustné.

V Brně dne 1 1. května 202l

Radovan Suchánek v. r.
předseda senátu

Za správnost vyhotovení:
Monika Zbořilová

|'fi:ůúnd.


