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Úvod 
 Zpráva o činnosti státního zastupitelství za rok 2006 byla vypracována – stejně jako 
v předchozích letech – na základě podkladových zpráv od vrchních a krajských státních 
zastupitelství, ale podle nově formulovaných hledisek. Tím by mělo být dosaženo nejen větší 
stručnosti a přehlednosti zprávy o činnosti, ale také zaměření na problémy, které jsou opravdu 
zásadní. 

 I nadále se zpráva člení na část textovou a část grafickou a tabulkovou.  

 Ve vztahu ke grafické a tabulkové části zprávy o činnosti naprostá většina tabulek byla 
zpracována na základě podkladů Ministerstva spravedlnosti, popř. údajů z evidencí 
Nejvyššího státního zastupitelství.  

 Rozsah tabulek byl sjednocen tak, že v trestní oblasti zpravidla zachycuje data k 
vývojovým trendům kriminality za období let 1989 – 2006, k výkonu působnosti státního 
zastupitelství v trestním řízení jde zpravidla o časový horizont 2002 až 2006. Širší časový 
záběr byl shodně jako v případě zpráv o činnosti za předchozí roky zvolen ohledně ukazatelů 
týkajících se rychlosti přípravného řízení, trestního stíhání vedeného policejními orgány a 
řízení u státního zástupce vzhledem k závažnosti tohoto ukazatele (zde byla uplatněna časová 
řada 1995 až 2006). Ohledně výkonu působnosti státního zastupitelství v netrestní oblasti bylo 
přihlédnuto k narůstajícímu významu této agendy a v této části jsou většinou uvedeny 
statistické podklady za období let 2002 až 2006. Část týkající se přezkumu důvodnosti 
podnětů ke stížnostem pro porušení zákona a přezkoumávání trestních věcí z vlastní iniciativy 
obsahuje údaje vztahující se většinou k časovému horizontu 1998 až 2006. V případě novelou 
č. 265/2001 Sb. nově zakotvených procesních institutů jako dovolání a mimořádného 
kasačního oprávnění nejvyššího státního zástupce podle § 174a tr. ř. se objevují údaje za roky 
2002 až 2006. 

 Poznatky plynoucí z této zprávy budou – shodně jako v předcházejících letech - 
sloužit zejména pro následnou analýzu stavu kriminality, úrovně plnění povinností státními 
zastupitelstvími v trestním řízení i na netrestním úseku, stejně jako podklad pro řešení 
případných aplikačních problémů. 

 
I. Podmínky výkonu působnosti státního zastupitelství v roce 2006 
 V roce 2006 nabyly účinnosti některé zákony, jež zasáhly do působnosti vykonávané 
státním zastupitelstvím. 
 Na trestním úseku je třeba zmínit především novelu trestního řádu, trestního zákona a 
dalších zákonů provedenou zákonem č. 253/2006 Sb. (citovaná novela v souvislosti s úpravou 
trestů propadnutí jiné majetkové hodnoty a náhradní hodnoty a obdobného ochranného 
opatření vložila nové zajišťovací instituty postihující majetek zajištění nemovitosti, jiné 
majetkové hodnoty a náhradní hodnoty, upravila povinnosti státních zástupců ve vztahu 
k takto zajištěnému majetku i povinnosti podle zákona č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění 
majetku a věcí v trestním řízení). Další novely provedly jen zcela dílčí změny – č. 79/2006 
Sb. – vyplývá z ní právo státního zástupce učinit podnět k podání návrhu na rozhodnutí 
nadřízeného soudu o nahrazení souhlasu zástupce České advokátní komory s tím, aby se 
orgán činný v trestním řízení provádějící domovní prohlídku nebo prohlídku jiných prostor 
seznámil s listinami, jež obsahují skutečnosti, na něž se vztahuje povinnost mlčenlivosti 
advokáta, č. 321/2006 Sb. – státní zástupce je oprávněn dát předchozí souhlas k překonání 
odporu podezřelého nebo obviněného po předchozí marné výzvě, pokud nelze provést některý 
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z úkonů podle § 114 odst. 1 a 3 tr. ř. a nejde-li o odběr krve nebo jiný obdobný úkon spojený 
se zásahem do tělesné integrity dané osoby. 

 Jak vyplynulo i z podkladových zpráv nižších státních zastupitelství, činnosti (rovněž 
zatíženosti) na trestním úseku se dotklo i nabytí účinnosti některých novel zákonů, jež se 
zdánlivě trestněprávní oblasti příliš netýkaly (např. novela zákona č. 361/2000 Sb., o 
silničním provozu, provedená zákonem č. 411/2005 Sb., která vložila do trestního zákona 
novou skutkovou podstatu podle § 180d tr. zák. a zasáhla výrazně do úpravy skutkové 
podstaty podle § 201 tr. zák.). 

 V netrestní oblasti lze zmínit zvláště novelu občanského soudního řádu provedenou 
zákonem č. 315/2006 Sb. (jímž byla dotčena zejména ustanovení zákona č. 26/2000 Sb., o 
veřejných dražbách), která zakotvila oprávnění státního zastupitelství vstupovat do řízení o 
vyslovení neplatnosti dražby, stejně tak jako novelu téhož zákona provedenou zákonem č. 
205/2005 Sb., která vymezuje povinnost soudu vyrozumět státní zastupitelství o zahájení 
řízení o způsobilosti k právním úkonům nebo o vyslovení přípustnosti převzetí nebo držení v 
ústavu zdravotnické péče za účelem zvážení eventuálního vstupu do takového řízení. 

 Rozsah působnosti státního zastupitelství (státních zástupců) zůstal zachován 
v podstatných rysech na úrovni předcházejících let (kdy ovšem naopak došlo ke zcela 
zásadním změnám – viz především novely trestního řádu č. 265/2001 Sb. a č. 539/2004 Sb., 
zákon č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže, zákon č. 279/2003 Sb., o výkonu 
zajištění majetku a věcí v trestním řízení, dále i novelu zákona o státním zastupitelství 
provedenou zákonem č. 14/2002 Sb., řadu novel občanského soudního řádu, jakož i soudní 
řád správní z roku 2002). 

 Novela zákona o státním zastupitelství č. 14/2002 Sb. účinná od 1. 3. 2002 zdůraznila 
postavení státního zastupitelství jako státního orgánu, který ve prospěch společnosti a ve 
veřejném zájmu (na rozdíl od dřívějšího pojetí pouhého zastupování státu) zajišťuje aplikaci 
práva v oblasti výkonu spravedlnosti ve věcech, které zákon státnímu zastupitelství svěřuje. 

Na jejím základě má státní zastupitelství zastupováním veřejného zájmu plnit 
významnou úlohu nejen v systému trestní justice, ale také v netrestní oblasti, a je více 
zainteresováno v oblasti ochrany lidských práv a prevence trestné činnosti a porušování 
zákonů. 

Současná právní úprava postavení a působnosti státního zastupitelství vychází z toho, 
že státní zastupitelství působí zejména v trestním řízení jako orgán veřejné obžaloby a orgán 
dozoru v přípravném řízení trestním. Bylo na ně přeneseno vyřizování podnětů ke stížnostem 
pro porušení zákona v trestních věcech a přezkoumávání trestních věcí z vlastní iniciativy. 
Zvláštní zákony upravují dozor pověřených státních zástupců nad dodržováním právních 
předpisů v místech, kde se vykonává vazba, trest odnětí svobody a ochranná nebo ústavní 
výchova. Státní zastupitelství v rozsahu, za podmínek  a způsobem stanoveným zákonem 
působí v jiném než trestním řízení (jedná se o oprávnění nejvyššího státního zástupce podat 
návrh na zahájení řízení v souladu s ustanoveními zvláštních zákonů, dále o právo státního 
zastupitelství podat návrh nebo do již zahájeného řízení vstoupit v souladu s ustanoveními 
občanského soudního řádu, popř. ustanoveními jiných zákonů). 

Z toho, co je výše uvedeno, se podává, že po řadě legislativních změn už nelze 
v žádném případě státní zastupitelství pojímat jako orgán, který by měl zajišťovat ochranu 
veřejného zájmu výlučně (nebo převážně) v trestním řízení; jeho úkoly realizované v netrestní 
oblasti byly významně rozšířeny. 

Je proto třeba se zabývat otázkou, zda a v jakém rozsahu má státní zastupitelství 
vytvořeny příznivé předpoklady pro výkon své působnosti. V této souvislosti jde zejména o 
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oblast personálního a materiálního zajištění činnosti státního zastupitelství. Podle platné 
právní úpravy řešení těchto otázek přísluší Ministerstvu spravedlnosti jako ústřednímu orgánu 
správy státních zastupitelství; v rozsahu vymezeném zákonem o státním zastupitelství jsou 
orgány správy i vedoucí státní zástupci a jejich náměstci (a to až do úrovně okresních státních 
zastupitelství, byť ve vztahu k nim plnění rozhodujících povinností zabezpečují především 
krajští státní zástupci, resp. městský státní zástupce v Praze). Novela zákona o státním 
zastupitelství č. 192/2003 Sb. vytvořila nové odborné orgány pro účely výkonu správy 
(ředitele správ až do stupně krajských státních zastupitelství a jimi řízené útvary). 

Ohledně personálního zajištění činnosti státních zastupitelství předchozí zpráva o 
činnosti (za rok 2005) konstatovala, že byla naznačena perspektiva pozitivního vývoje z 
hlediska obsazení státních zastupitelství státními zástupci a bylo zrušeno tzv. moratorium na 
přijímání právních čekatelů a státních zástupců s výjimkou tzv. přirozeného úbytku, uplatněné 
v roce 2003. Zásadní omezení počtu přijímaných státních zástupců podle hodnocení zpráv o 
činnosti za předcházející roky vyústil v neutěšený stav, který nebyl dlouhodobě řešen; tato 
situace se pak již negativně promítala do plnění úkolů státního zastupitelství. Přesto určité 
nedostatky v této oblasti stále přetrvávaly a týkaly se zejména právních čekatelů, jejich 
výběru a vytvoření možností, aby v době co nejkratší se stali státními zástupci. Nadále také 
přetrvávala neujasněnost (což je však záležitost již samotné soustavy státního zastupitelství) 
ve vztahu k tomu, zda mají státní zastupitelství využívat (a v jakém rozsahu) asistentů, resp. 
vyšších úředníků státního zastupitelství. 

Pokud se jedná o situaci, která panovala v uvedené oblasti v roce 2006, statistické 
podklady plynou z tabulek I/1 a I/2 v rámci grafické a tabulkové části této zprávy. 

Stav státních zástupců i ostatních zaměstnanců u Nejvyššího státního zastupitelství 
se oproti předcházejícím letům podstatněji nezměnil (výjimku tvoří toliko přijetí asistentů 
nejvyšší státní zástupkyně, jejích náměstků i ředitelů odborů v průběhu posledního čtvrtletí 
roku 2006).  

Nutno také uvést, že k výrazným nárůstům počtů státních zástupců (a v omezeném 
rozsahu) i administrativních zaměstnanců došlo u Nejvyššího státního zastupitelství již 
předtím – vždy v souvislosti se změnami příslušných zákonů a stanovením nových 
kompetencí pro nejvyšší státní zástupkyni (Nejvyšší státní zastupitelství), zejména po nabytí 
účinnosti novely trestního řádu č. 265/2001 Sb., popř. č. 539/2004 Sb., a soudního řádu 
správního. 

U Vrchního státního zastupitelství v Praze byla provedena dílčí změna 
v systemizaci plánovaných počtů státních zástupců – v průběhu roku 2006 se podařilo u 
tohoto státního zastupitelství dosáhnout prakticky plného naplnění stavů státních zástupců 
(zejména se to týkalo odborů závažné hospodářské a finanční kriminality a trestního řízení; u 
naposledy jmenovaného odboru došlo dokonce k navýšení systemizace v souvislosti 
s náročností vykonávaných agend).  

Byli sice přijati do pracovního poměru asistenti náměstka vrchního státního zástupce a 
ředitele odboru závažné hospodářské a finanční kriminality, jejich pracovněprávní vztah však 
ke konci roku 2006 skončil a připravovalo se výběrové řízení k naplnění celkově čtyř 
neobsazených míst asistentů. 

Úspěšnějšímu a především efektivnějšímu obsazování míst asistentů státních zástupců by podle 
názoru VSZ v Praze přispělo zakotvení  existence těchto funkcí v právním předpisu, a to včetně 
stanovení jejich působnosti, kvalifikačních předpokladů a tomu odpovídajícímu odměňování. Pokud k 
naplnění těchto požadavků nedojde, bude přínos asistentů, pokud se je s ohledem na jejich 
odměňování vůbec podaří získat, pro státní zastupitelství omezen. 
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K této problematice je nutné uvést, že Ministerstvu spravedlnosti byl předložen 
v průběhu roku 2006 příslušný legislativní návrh (a v roce 2007 byl uvedený námět 
zopakován v rámci připomínek k návrhu jiného významného předpisu – zákona o 
vyšších úřednících soudů a státních zastupitelství). 

Rovněž tak u Vrchního státního zastupitelství v Olomouci došlo v roce 2006 
k nárůstu systemizovaného počtu státních zástupců. V důsledku přirozeného úbytku státních 
zástupců i přes skutečnost, že byli k tomuto vrchnímu státnímu zastupitelství přiděleni další 
státní zástupci, nejsou plánované stavy naplněny v plném rozsahu. V případě ostatních 
zaměstnanců (zvláště administrativy) nebyly zásadnější změny zaznamenány. Místa asistentů 
zatím obsazována nebyla. 

Pokud jde o Městské státní zastupitelství v Praze a jeho obvod, personální situace 
zdejšího státního zastupitelství se sice mohla jevit jako relativně příznivá, ale návrhy na 
eventuální snižování počtu tabulkových míst v obvodu MSZ v Praze není možné přijmout. 
Již současné plánované stavy si vyžadují plné pracovní nasazení a snížení stavu státních 
zástupců by nerespektovalo specifické podmínky práce státního zastupitelství v městské 
aglomeraci.  

MSZ v Praze v této souvislosti uvedlo, že stav státních zástupců sice k 31. 12. 2006 narostl o 
dva, ovšem již k 1. 1. 2007 byl přemístěním dvou státních zástupců mimo obvod zdejšího úřadu zase 
stav stejný. Právní čekatelé začali nastupovat v druhé polovině roku 2006, podařilo se zatím obsadit 
asi jednu třetinu plánovaných míst. Jak již bylo zmiňováno ve zprávě za rok 2005, byl proveden 
„personální audit“, který se zabýval zatížeností jednotlivých státních zastupitelství v obvodu MSZ v 
Praze. Po jeho provedení došlo k přerozdělení tabulkových míst, aby bylo zajištěno co možná 
optimální využití funkčních míst státních zástupců. Došlo k stabilizaci většiny obvodních státních 
zastupitelství. Výraznější problémy řeší Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 2, kde podstatným 
způsobem narostl nápad specializované dopravní agendy (po novele provedené zákonem č. 411/2005 
Sb. již zmiňované). 

Ve vztahu k ostatním zaměstnancům se žádné obtíže v obvodu MSZ v Praze 
nezmiňují. 

Krajské státní zastupitelství v Praze zdůraznilo výraznější posun ohledně početních 
stavů státních zástupců, byť nakonec nebyl tak výrazný, jak bylo možno původně očekávat. 

KSZ v Praze poukázalo na to, že byl realizován závěr z porady ministra spravedlnosti s 
vedoucími státními zástupci, konané v prosinci 2005, na jejímž základě bylo možno v průběhu roku 
2006 nově přijmout pro obvod působnosti KSZ v Praze celkem 13 státních zástupců. Doplnění počtu 
státních  zástupců bylo v roce 2006 provedeno o celkem 14 osob, a to  jednak z řad právních čekatelů 
z obvodu působnosti KSZ v Praze, jednak cestou výběrových řízení z řad právních čekatelů jiných 
krajských státních zastupitelství, justičních čekatelů a právníků z praxe, s tím, že navýšení o další dva 
nové státní zástupce bylo způsobeno přeložením 2 státních zástupkyň z obvodu působnosti MSZ v 
Praze do obvodu působnosti tohoto krajského státního zastupitelství. Vzhledem ale k tomu, že v 
průběhu roku 2006 došlo současně ke snížení počtu státních zástupců v obvodu působnosti KSZ v 
Praze o celkem 6 státních zástupců, podařilo se fakticky zvýšit celkový počet státních zástupců k 31. 
12. 2006 ve srovnání se stavem k počátku roku pouze o 8 státních zástupců. 

KSZ v Praze ve vztahu k právním čekatelům uvedlo, že průběh výběrového řízení na 
obsazení míst právních čekatelů byl v roce 2006 poznamenán průtahy, a to zejména pokud se 
jedná o zajištění psychologicko-diagnostických vyšetření uchazečů o místo právního čekatele 
ze strany Ministerstva spravedlnosti, byť jinak součinnost s ministerstvem na sledovaném 
úseku byla velice dobrá v tom smyslu, že ze strany uvedeného ústředního orgánu správy 
státního zastupitelství byly zajištěny pro rok 2006 dostatečné rozpočtové prostředky na 
doplnění počtů státních zástupců a právních čekatelů.  

Nejvyšší státní zastupitelství na základě poznatku KSZ v Praze (i dalších 
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krajských státních zastupitelství, např. KSZ v Plzni) zpracovalo návrh novely vyhlášky 
č. 303/2002 Sb., o výběru, přijímání a odborné přípravě justičních a právních čekatelů a 
o odborné justiční zkoušce a odborné závěrečné zkoušce právních čekatelů, a předložilo 
jej Ministerstvu spravedlnosti. Návrh novely počítá se zjednodušením výběrového řízení 
i s tím, že psychologicko-diagnostické vyšetření si budou zajišťovat krajští státní 
zástupci sami. Návrh novely vyhlášky byl Ministerstvem již vypracován a proběhlo už 
připomínkové řízení. 

V obvodu Krajského státního zastupitelství v Českých Budějovicích se v roce 2006 
nepodařilo ještě úplně naplnit plánované početní stavy státních zástupců. To se týkalo 
především okresních státních zastupitelství v jeho obvodu.  

Přitom ale – jak KSZ v Českých Budějovicích konstatuje – i když státnímu zastupitelství stále 
narůstají pravomoci a s tím spojené další povinnosti, dařilo se v roce 2006 plnit všechny úkoly jak na 
úseku trestním, tak i na úseku netrestním. Jak naznačují výsledky dohledových prověrek, je plnění 
úkolů po kvantitativní i kvalitativní stránce na dobré úrovni. O značném zatížení okresních státních 
zastupitelství v obvodu působnosti KSZ v Českých Budějovicích svědčí i přehled zatížení jednotlivých 
státních zastupitelství v rámci ČR. 

Pokud jde o stav ostatních zaměstnanců státního zastupitelství v obvodu působnosti 
KSZ v Českých Budějovicích, možno uvést, že plánovaný stav je a bude postupně 
naplňován, a to souběžně s postupným jmenováním právních čekatelů do funkcí státních 
zástupců, a tedy i v souladu s naplňováním plánovaného stavu státních zástupců koncem roku 
2007 či v letech následujících. Funkce asistenta nebyla dosud zřízena. 

KSZ v Plzni sdělilo, že ohledně personálního zabezpečení činnosti jeho i okresních 
státních zastupitelství v jeho obvodu došlo v průběhu roku 2006 ke jmenování 12 státních 
zástupců, což je nejvyšší počet, který kdy byl vůbec po roce 1994 dosažen.  

Stabilizovat se také podařilo jednotlivé trestní kanceláře, jak na úrovni zdejšího 
krajského státního zastupitelství, tak i dalších okresních státních zastupitelství, ale především 
se podařilo získat zaměstnance pro výkon správy státního zastupitelství.  

Dosažený stav je pokládán KSZ v Plzni za dobrou startovací pozici pro zavedení  funkce 
vyšších úředníků v soustavě státního zastupitelství, kteří by především na úrovni okresních státních 
zastupitelství mohli převzít výraznou část činnosti, v níž rozhodující podíl tvoří administrativní úkony. 
Tu doposud vykonávali státní zástupci, popř. právní čekatelé. 

V roce 2006 byla v obvodu KSZ v Ústí nad Labem zaměřena pozornost na přijímání 
právních čekatelů v takovém počtu, aby byla pokryta neobsazená místa státních zástupců u 
samotného krajského státního zastupitelství i u okresních státních zastupitelství v jeho 
obvodu.  

Přes veškeré úsilí ale i nadále v obvodu KSZ v Ústí nad Labem přetrvává závažnější 
disproporce mezi plánovanými a skutečnými počty státních zástupců, jak je to zřejmé i 
z tabulky č. I/1 (a nadto ještě KSZ v Ústí nad Labem zmiňuje i jistou nevyváženost i ve 
vztahu k systemizovaným počtům státních zástupců – viz níže).  

Neobsazená místa státních zástupců se nepodařilo doplnit ani opakovanými výběrovými 
řízeními na místa státních zástupců. Naopak do pracovního poměru bylo přijato celkem 15 právních 
čekatelů. Proto je personální situace hodnocena poměrně optimisticky, neboť v roce 2007 lze očekávat 
přijetí dalších právních čekatelů tak, aby v době svého jmenování pokryli předpokládané odchody 
státních zástupců. Lze tak očekávat zásadní navýšení počtu státních zástupců do konce roku 2008. 

Současně je nutno pokračovat v záměru, aby plánované počty státních zástupců ve všech 
okresech a krajích v celé ČR, byly rozděleny vyváženě a rovnoměrně, jak tomu v současnosti není. 
Nejvyšší státní zastupitelství by mělo rozhodně podporovat realizaci tohoto úkolu vůči Ministerstvu 
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spravedlnosti.     
Státní zastupitelství v obvodu Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové 

jsou personálně dobře zajištěna, což dává předpoklad pro kvalitní plnění pracovních úkolů. 
V obvodu KSZ v Hradci Králové, pokud jde o srovnání skutečného stavu státních zástupců na 

počátku a konci roku 2006, došlo k nárůstu o 7 státních zástupců; zároveň byly zvýšeny i 
systemizované počty státních zástupců (a to o 10). 

KSZ v Hradci Králové rovněž konstatuje, že vzhledem k tomu, že funkce asistenta nebyla pro 
nižší složky státního zastupitelství zřízena, v rámci jeho obvodu žádný asistent nepůsobí. Předpokládá 
však, že tato funkce bude zřízena i pro nižší složky státního zastupitelství, přičemž počítá s tím, že bude 
obsazována právními čekateli po zkoušce. 

Ve vztahu ke kategorii ostatních zaměstnanců (včetně právních čekatelů) je personální 
situace dlouhodobě stabilizována a i onu je možno hodnotit jako velice příznivou. 

Krajské státní zastupitelství v Brně zdůraznilo, že v roce 2006 se podařilo počty 
státních zástupců na základě výběrových řízení výrazně doplnit.  

Stanovený počet právních čekatelů se nepodařilo výběrovým řízením naplnit, ačkoli do výběru 
šlo více než 150 uchazečů.  

Přesto vychází KSZ v Brně z toho, že se personální situace státních zástupců v 
Jihomoravském kraji zásadním způsobem zlepšila a počet státních zástupců, kterým budou 
státní zastupitelství disponovat v roce 2007, je považován za dostačující. 

U ostatních zaměstnanců se žádné problémy neuvádějí. 

K výraznému doplnění stavů státních zástupců došlo i u Krajského státního 
zastupitelství v Ostravě a u okresních státních zastupitelství v jeho obvodu. 

Nižší než plánovaný stav státních zástupců k 31. 12. 2006 byl v kraji jen u OSZ Bruntál, OSZ 
Jeseník (a také u KSZ v Ostravě).  

Zcela naplněn je počet právních čekatelů, administrativních a manuálních pracovníků. 
Asistenti dosud u státních zastupitelství v obvodu KSZ v Ostravě nepůsobí. 

Ve vztahu k materiálnímu zajištění činnosti státního zastupitelství zpráva za 
předcházející rok uváděla, že situace na tomto úseku se v roce 2005 oproti nepříliš 
uspokojivému stavu v předcházejícím období zlepšila, efektivnější se stala i komunikace 
státního zastupitelství s Ministerstvem spravedlnosti. Podařilo se zabezpečovat i většinu 
investičních akcí. Na druhé straně přetrvávaly problémy s nedostatečnými finančními 
prostředky ve mzdové oblasti, což u administrativního aparátu ovlivňovalo i míru jeho 
stabilizace. Nebyla také uspokojivě dořešena otázka dislokace některých pracovišť státního 
zastupitelství (např. odbor závažné hospodářské a finanční kriminality VSZ v Praze nebo 
OSZ v Lounech). Kriticky byla rovněž hodnocena činnost Ministerstva spravedlnosti v tom 
směru, že během roku nerovnoměrně rozepisovalo čerpání rozpočtových prostředků, takže je 
ke konci roku nebylo možno mnohdy vyčerpat. 

Nejvyšší státní zastupitelství nadále sídlí ve vlastní budově na Jezuitské 4 a 
v pronajaté budově na Jezuitské 1. Podařilo se však získat prostory v budově sousedící 
s objektem na Jezuitské 4, je předpoklad, že by bylo možno úspěšně uzavřít jednání 
s majitelem dalších částí této budovy, takže – po provedené rekonstrukci – by všechny 
organizační složky Nejvyššího státního zastupitelství mohly být umístěny jen v jedné budově. 

VSZ v Praze zdůraznilo zejména skutečnost, že po několika letech, kdy se toto vrchní 
státní zastupitelství potýkalo s nedostatkem kanceláří pro umístění státních zástupců a 
administrativních zaměstnanců, byl uvedený stav nejdříve řešen dvěma menšími 
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detašovanými pracovišti (odbor závažné hospodářské a finanční kriminality byl zčásti umístěn 
v Praze na Budějovické a odbor analytický a informační a asistent náměstka vrchního státního 
zástupce v Praze v objektu v Praze na Letenské). 

V průběhu roku 2006 se však již v souvislosti se zvyšováním počtu státních zástupců, 
asistentů a odborného administrativního aparátu stala situace neudržitelnou, a proto bylo    
požádáno Ministerstvo spravedlnosti o poskytnutí nezbytné podpory pro dislokaci již většího 
počtu státních zástupců, asistentů a odborného administrativního aparátu. Po provedené 
inventarizaci potřebných kancelářských prostor bylo požádáno ministerstvo o souhlas s 
pronájmem cca 22 kanceláří. Protože však Ministerstvo spravedlnosti nemohlo vyhovět 
formou pronájmu v nově otevřeném areálu Na Míčánkách, a ani u ostatních organizačních 
složek státu nebyl přiměřený prostor nalezen, byl následně udělen souhlas s pronájmem 
požadovaného počtu kanceláří v soukromém objektu.  

Jako nejvhodnější byl vybrán nově rekonstruovaný objekt v Nuselská ulici v Praze 4, 
který byl Ministerstvem spravedlnosti schválen. Současně s tímto schválením byla povolena 
úhrada nájemného a služeb prostřednictvím rezervního fondu, na kterém má VSZ v Praze 
dostatek finančních prostředků z minulých let. 

Do nového objektu „Nuselská“ byl v průběhu února 2007 přestěhován v podstatě celý odbor 
přezkumného řízení a netrestních agend (kromě oddělení působícího v oblasti dozoru nad místy, kde se 
omezuje osobní svoboda). Po tomto kroku byly následně uvolněné prostory optimálně přerozděleny 
mezi jednotlivé organizační složky VSZ v Praze tak, aby byla zajištěna jejich efektivnější činnost. 

VSZ v Olomouci sdělilo, že v roce 2006 byly pokryty všechny výdaje potřebné k 
zajištění plnění úkolů tohoto vrchního státního zastupitelství, stejně tak i veškeré požadavky 
zaměstnanců na řádné materiálně technické vybavení kanceláří. Zajištěny byly dále nezbytné 
finanční požadavky vzniklé v souvislosti s plněním služebních a pracovních úkolů. 

Ve druhé polovině roku 2006 zabezpečilo KSZ v Brně ve své budově rozšíření prostor pro 
pobočku odboru závažné hospodářské a finanční kriminality VSZ v Olomouci. Rozšíření prostor 
pobočky bylo nezbytné s ohledem na potřebu zajistit plynulost výkonu dozoru, jednání s policisty a 
dalšími osobami zúčastněnými na řízení v této souvislosti (předtím rovněž nebyly k dispozici 
dostatečné prostory pro uložení písemností). 

Kapacita budovy samotného VSZ v Olomouci (kde zároveň sídlí pobočka KSZ 
v Ostravě a OSZ v Olomouci) je již plně vyčerpána a nezbývá už žádný prostor pro další 
případné personální posílení jednotlivých státních zastupitelství, které v budově sídlí. 
Významně jsou tak eliminovány i možnosti dočasných přidělení u VSZ v Olomouci. S nadějí 
je proto očekáváno dokončení výstavby nové budovy Krajského soudu v Ostravě, pobočka v 
Olomouci, kam by se měla přestěhovat i olomoucká pobočka KSZ v Ostravě. 

MSZ v Praze konstatuje, že výrazným se i v roce 2006 jevil problém s dislokací 
státních zastupitelství v jeho obvodu, kdy nezřídka platilo, že plánované počty státních 
zástupců by nebylo možno do stávajících budov umístit. Budovy státních zastupitelství, s 
výjimkou objektu samotného MSZ v Praze a Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 
3, nebyly na počátku roku 2006 v příznivém technickém stavu, nezajišťovaly náležité 
podmínky pro činnost státního zastupitelství.  

Na sklonku roku 2006 došlo k zprovoznění Justičního areálu Na Míčankách, čímž 
došlo k zlepšení stavu pro Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 4, 8, 9 a 10.  

Po zprovoznění tohoto objektu došlo k přestěhování Obvodního státního zastupitelství pro 
Prahu 2 do budovy na Lazarské 4/10. Byla tedy vyřešena dislokace těchto státních zastupitelství, které 
jsou nyní v prostorově vyhovujících budovách, byť objekt Lazarská bude vyžadovat rekonstrukci. 

Přetrvávají ovšem nadále problémy s dislokací Obvodních státních zastupitelství 
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pro Prahu 1, 5, 6 a 7.  
Objekt na nábřeží E. Beneše, v němž sídlí Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 1 a 7, 

vyžaduje rozsáhlou rekonstrukci, ta by však nebyla ekonomicky výhodná, navíc neumožňuje umístění 
úseku vyšetřování společně s mateřským pracovištěm. Je proto vedeno jednání o směně tohoto objektu 
za jiný vhodný, což se předpokládá až v průběhu tohoto roku. 

Objekt Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 5, který je ve správě zdejšího úřadu, je 
užíván i Institutem pro kriminologii a sociální prevenci, dále je v budově umístěn i soukromý byt. Je 
vedeno jednání s nájemci o uvolnění bytu a poté bude nutno řešit dislokaci IKSP a následně celou 
budovu rekonstruovat. 

Pokud se týče Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 6, hledá se objekt v blízkosti nové 
dislokace Obvodního soudu pro Prahu 6, který dostal výpověď z nájmu nebytových od úřadu městské 
části. Ministerstvo spravedlnosti vede jednání směřující k získání společných prostor pro soud i státní 
zastupitelství. 

KSZ v Praze uvádí, že z celkového počtu 13 státních zastupitelství v rámci jeho 
obvodu jich 9 sídlí celkem v 8 objektech, které jsou v majetku České republiky a KSZ v 
Praze je příslušné s nimi hospodařit, další dvě okresní státní zastupitelství sídlí v objektech v 
majetku České republiky, které jsou užívány na základě zápisu s jinou organizační složkou 
státu (konkrétně s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových), jedno okresní státní 
zastupitelství sídlí na základě smlouvy o bezplatné výpůjčce v objektu územního  
samosprávního celku (Krajský úřad Středočeského kraje) a další okresní státní zastupitelství 
využívá soukromý objekt na základě smlouvy o nájmu s právnickou osobou.   

Vzhledem k naplnění plánovaného počtu státních zástupců je z hlediska aktuálních potřeb 
státního zastupitelství nutno v následujících letech co nejdříve zajistit nové sídlo pro jedno okresní 
státní zastupitelství 

Přesto, že se ve srovnání např. s rokem 2000 zvýšil v uplynulých několika letech počet 
vlastních objektů o další tři nemovitosti a v dalších třech objektech se zvětšila užitná plocha s ohledem 
na zajištění nebytových prostor v rozsahu odpovídajícím počtu státních zástupců, právních čekatelů a 
ostatních zaměstnanců, došlo jen k mírnému zvýšení nákladů na provoz, opravy a udržování 
nemovitostí, neboť schválený rozpočet je již několik let v podstatě stejný a nereaguje na objektivní 
změny, tj. nepokrývá základní provozní potřeby. V tomto směru je nutno, aby byla řešena problematika 
rozpočtu ostatních věcných výdajů, protože jeho úroveň neodpovídá ani nutným provozním výdajům a 
potřeby nad rámec schváleného rozpočtu byly v roce 2006 řešeny prostřednictvím rezervního fondu, 
jehož smyslem má být pouze vyrovnávání přechodných výkyvů v hospodaření.  

Stav některých vlastních budov po technické a stavební stránce není příznivý a v 
důsledku nedostatečného finančního zajištění potřebných oprav a rekonstrukcí trpí stavební 
zanedbaností. 

To se konkrétně týká zejména objektů OSZ v Příbrami a v Mladé Boleslavi. Na opravy těchto 
budov již byla provedena příprava, a to formou předložených investičních záměrů na rekonstrukce na 
Ministerstvo spravedlnosti ČR s tím, že se jednalo o akce, které měly zejména zlepšit tepelně technické 
vlastnosti budov a přinést úspory energií a dále odstranit opakovaně zjišťované závady ve starších 
elektroinstalacích a rozvodech sítí. Ani jedna z uvedených naléhavých investičních akcí nebyla v roce 
2006 realizována. 

Z hlediska dislokace objektů státních zastupitelství ve Středočeském kraji je aktuálně nutno 
vyřešit nedostatek kapacity v budově KSZ v Praze, která je společně užívána také OSZ Praha - 
východ. Současně je nutno zajistit provedení kompletní rekonstrukce uvedeného objektu sídla 
krajského státního zastupitelství s tím, že  bylo v průběhu roku 2006 již bylo navrženo zařazení této 
akce do plánu investičních akcí Ministerstva spravedlnosti na následující období do roku 2009. S 
Ministerstvem spravedlnosti bylo dále jednáno ohledně možnosti přemístění sídla OSZ Praha - východ 
do samostatného objektu na území hlavního města Prahy s tím, že  nejpozději před provedením 
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rekonstrukce objektu KSZ v Praze se jeví nutné přemístění uvedeného okresního státního zastupitelství 
do jiného objektu v majetku státu. Vhodné nebytové prostory však zatím nebyly získány. 

KSZ v Praze rovněž upozorňuje na další nárůst mandatorních výdajů, zejména pak 
nákladů na odměny a náhradu hotových výdajů obhájcům v trestním řízení.  

Výrazné zvýšení u položky odměny v trestních věcech za odměny advokátům bylo přitom 
způsobeno v podstatě náklady obhajoby v přípravném řízení v trestním v jediné trestní věci, a to trestní 
věci KSZ v Praze, sp. zn. KZV 115/2004, týkající se obviněného D. B. a spol., pro rozsáhlou trestnou 
činnost, zejména trestné činy loupeže podle ustanovení § 234 tr. zák. Vzhledem k tomu, že zvýšení 
nákladů na obhajobu bylo způsobeno pouze vyúčtováním odměn u několika obhájců, kteří ukončili 
zastupování nutné obhajoby v přípravném řízení, je zřejmé, že v této a podobných trestních věcech 
jsou náklady na zajištění nutné obhajoby v případě proplácení advokátů neúměrně vysoké oproti 
nákladům, které by bylo možno vynakládat, pokud by nutnou obhajobu mohl zajišťovat stát 
prostřednictvím nezávislého orgánu a v něm působících právníků jako obhájců z úřední povinnosti, 
jejichž procesní postavení při výkonu funkce by bylo nezávislé a samostatné a současně by jejich 
odměňování bylo řešeno v rámci jejich pracovněprávního vztahu ke státu s tím, že výše platu by byla 
stanovena obdobně jako u státních zástupců, popř. zaměstnanců Úřadu pro zastupování státu ve 
věcech majetkových. 

KSZ v Českých Budějovicích zmiňuje fakt, že v roce 2006 nebyly na KSZ v 
Českých Budějovicích ani na jednotlivých okresních státních zastupitelstvích v obvodu jeho 
působnosti provedeny žádné rekonstrukce nebo výstavba nových budov.  

Investiční záměr na dokončení půdní vestavby na KSZ v Českých Budějovicích Ministerstvo 
spravedlnosti neschválilo pro nedostatek finančních prostředků s tím, že o provedení této akce bude 
znovu jednáno ve druhém pololetí roku 2007. Jinak byly realizovány dílčí investiční akce u OSZ 
v Jindřichově Hradci a v Písku.  

Velmi složitě a nekoncepčně probíhalo čerpání prostředků z rezervního fondu.  
Až dne 11. 12. 2006 bylo umožněno z rezervního fondu čerpat prostředky ve výši 500.000,- Kč.  

Tyto prostředky rezervního fondu byly použity hlavně na úhrady mandatorních výdajů (převážně 
tlumočné a odměny advokátů), poštovného a částečně na vybavení pracovišť pro nové právní čekatele. 
Jiné problémy v souvislosti s materiálním zajištěním činnosti státního zastupitelství se nevyskytly.    

KSZ v Plzni konstatuje, že rozpočtové prostředky přidělené pro rok 2006 v plné výši 
pokryly běžné výdaje KSZ v Plzni samotného i okresních státních zastupitelství v jeho 
obvodu.  

Z rezervního fondu byly financovány akce zahájené již v předchozím roce, z nichž 
nejrozsáhlejší byla oprava budovy KSZ v Plzni v celkové hodnotě 6,4 mil. Kč.  

Určitý problém, který trvá  již dlouhodobě, spočívá v nepřidělování finančních prostředků na 
reprodukci majetku, údržbu nemovitostí a obměnu kancelářského vybavení. Praxe zřejmě odrážela 
momentální situaci v rozpočtu České republiky a skutečnost, že byly realizovány rozsáhlé výstavby 
justičních objektů a tudíž ministerstvo pokrývalo potřeby jen na havárie. Na požadavky uplatněné v 
souladu s příslušnou instrukcí Ministerstva spravedlnosti o programovém financování dostává KSZ 
v Plzni jen sdělení, že požadavek je v evidenci, v některých případech odpověď Ministerstva 
spravedlnosti nebyla doručena vůbec. 

Celkový stav užívaných budov v obvodu působnosti KSZ v Plzni je dobrý s výjimkou 
budovy OSZ v Karlových Varech (poškozená fasáda), tuto akci od roku 2005 neúspěšně 
KSZ v Plzni uplatňuje. 

Dosud se nepodařilo také získat prostory pro OSZ v Klatovech, které je umístěno v budově 
tamního okresního soudu (úřad má 5 státních zástupců a 6 ostatních zaměstnanců). Ve shodě s 
Ministerstvem spravedlnosti KSZ v Plzni považuje umístění státního zastupitelství v budově tohoto 
soudu za nejlepší řešení z hlediska využití pracovního potenciálu zaměstnanců i z hlediska 
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hospodárnosti. Veškerá jednání, která v této souvislosti proběhla, však nevedla k úspěchu (užívání 
části objektu Okresního soudu v Klatovech je omezeno lhůtou do 30. 9. 2007).  

KSZ v Plzni rovněž poukázalo na skutečnost, že v průběhu roku 2006 byl pozastaveno 
zavádění nového celoresortního programu pro personální a mzdovou agendu. Výsledkem  je, že toto 
krajské státní zastupitelství nemá  nadále k dispozici žádný software pro zpracování  personální 
agendy a o nový program  pro zpracování mezd žádá Ministerstvo spravedlnosti již od roku 2000.   

KSZ v Ústí nad Labem uvádí, že v průběhu roku 2006 zajišťovalo tři významné 
investiční akce.  

OSZ v Lounech je v nájmu v rodinném domě soukromé osoby. Přitom v roce 2005 se mělo 
přemístit společně s okresním soudem do nově zrekonstruovaného objektu v Poděbradově ulici. Dva 
měsíce před stěhováním I. náměstek ministra spravedlnosti rozhodl, že okresní státní zastupitelství 
bude umístěno do objektu Úřadu práce v ulici Pod Nemocnicí. Vláda dne 7. 9. 2005 usnesením č. 1138 
rozhodla o dislokaci OSZ v Lounech do tohoto objektu, ovšem za podmínky, že Úřad práce disponuje 
dále částí kapacity budovy a právem hospodaření k celému objektu. Následně Ministerstvo 
spravedlnosti zaregistrovalo stavební úpravy prostor určených pro OSZ v Lounech pod č. j. 23611E-
4612 svým rozhodnutím ze dne 30. 1. 2006. Realizace akce neproběhla proto, že KSZ v Ústí nad 
Labem nemohlo použít finanční prostředky z rozpočtu ministerstva na stavební úpravy objektu, který 
obhospodařuje Úřad práce (k této otázce bylo učiněno i stanovisko odboru majetkoprávního a 
finančního Ministerstva spravedlnosti). Od května 2006 žádá KSZ v Ústí nad Labem po Ministerstvu 
spravedlnosti, aby zajištění akce proběhlo prostřednictvím jednání a dohody mezi zúčastněnými 
ministerstvy, přičemž Ministerstvo práce a sociálních věcí musí akci zařadit do svého registru a uložit 
její provedení Úřadu práce v Lounech.  

Na OSZ v Děčíně se v roce 2006 realizovala investiční akce spočívající ve statickém zajištění 
objektu; úsilí KSZ v Ústí nad Labem směřovalo k uskutečnění i dalších úprav (vytápění, zabezpečení, 
počítačová a telefonní síť, apod.), aby nebyl těmito akcemi v dalších letech zatížen chod úřadu. Zásahy 
Ministerstva spravedlnosti do tohoto záměru ve formě omezení finančního limitu a přejmenování 
investiční akce vedly k problematickým závěrům kontroly provedené Finančním ředitelstvím v Ústí nad 
Labem.  

Ohledně KSZ v Ústí nad Labem a OSZ v Ústí nad Labem byla v roce 2006 řešena příprava 
podkladů pro investiční záměr „Justiční areál v Ústí nad Labem“. Byly předloženy velice střízlivé 
požadavky na prostorové a technické vybavení prostor pro státní zastupitelství. Současná situace obou 
státních zastupitelství je zcela nevyhovující, zejména z prostorového hlediska, akce zůstává ve stadiu 
příprav.  

KSZ v Hradci Králové sdělilo, že v jeho obvodu jen tři okresní státní zastupitelství 
(Chrudim, Svitavy a Ústí nad Orlicí) jsou umístěna ve vlastních budovách (dále i samo 
krajské státní zastupitelství – k němu srov. níže), jejichž kapacita je dostatečná, technický stav 
budov je příznivý.  

Pouze u OSZ v Ústí nad Orlicí je plánována již dva roky výměna oken. Akce z nedostatku 
finančních prostředků nebyla dosud realizována, k realizaci by mělo dojít v roce 2007, když 
předpokládané náklady by měly být ve výši 220.000,- Kč. Ministerstvo spravedlnosti bylo požádáno o 
to, aby tento investiční záměr byl realizován z rezervního fondu. Dále má být provedena oprava 
střešní krytiny a zejména klempířských prvků na budově OSZ v Chrudimi. 

Ve vlastní budově je umístěno i KSZ v Hradci Králové, přičemž technický stav budovy je 
dobrý, ale kapacita je nevyhovující. Z důvodu nedostatečné kapacity bylo ekonomické oddělení (5 
zaměstnanců) přemístěno do rekonstruovaných prostor Okresního soudu v Hradci Králové, kde sídlí i 
OSZ v Hradci Králové (jsou tam umístěni i 2 státní zástupci a jedna administrativní pracovnice, kteří 
působí na úseku dozoru nad výkonem vazby a trestu odnětí svobody). I po přemístění ekonomického 
oddělení z budovy krajského státního zastupitelství v měsíci září 2007 je budova krajského státního 
zastupitelství plně obsazena, neboť došlo k přemístění pracovníků oddělení informatiky z 
nevyhovujících prostor. 
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Tři okresní státní zastupitelství (Hradec Králové, Jičín, Semily) jsou dislokována v budovách 
okresních soudů ve vyhovujících prostorách. Pracovní návaznost mezi okresními státními 
zastupitelství a okresními soudy je zde velmi dobrá. 

Zbývajících pět okresních státních zastupitelství je dislokováno v jiných budovách, z toho OSZ 
Havlíčkův Brod a Trutnov v budovách ve správě Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. 
Kapacitní a technické podmínky jsou na dobré úrovni. Přetrvávajícím problémem zůstává dislokace 
OSZ v Náchodě v budově úřadu práce. Z důvodu již několik let plánované, ale dosud nerealizované 
výstavby justičního paláce v Náchodě, nebyly do užívaných prostor investovány prakticky žádné 
finanční prostředky. To má za následek častou poruchovost zastaralých vnitřních sítí, rovněž stavební 
prvky vykazují značnou opotřebovanost. Majitel budovy nehodlá do prostor užívaných okresním 
státním zastupitelstvím investovat. 

Ze zprávy KSZ v Brně vyplývá, že v průběhu roku 2006 byla zahájena výstavba 
Justičního areálu v Brně, jehož součástí má být i výstavba budovy MSZ v Brně a OSZ Brno-
venkov.  

Stavba je investorsky zajišťována samostatně Krajským soudem v Brně. Od počátku výstavby 
vznikají problémy a otazníky, spojené s včasností zahájení této části justičního areálu, když budova 
soudní je již rozestavěna. KSZ v Brně čelí výraznému tlaku ze strany Ministerstva spravedlnosti, 
zaměřeným na úspory, včetně prostorového omezení budovy státních zastupitelství. Konečné řešení o 
termínu zahájení stavby a jejím rozsahu se oddaluje a nelze v tuto chvíli výsledek odhadnout.  

Opět v režii Krajského soudu v Brně probíhá justiční stavba v Jihlavě, včetně budovy OSZ v 
Jihlavě a pobočky KSZ v Brně se sídlem v Jihlavě. Tato stavba nemá výrazné problémy a lze 
očekávat zahájení provozu nejpozději od září roku 2007. Plánována je pobočka KSZ Brno v rozsahu 
části oddělení dohledu.  

Z celkového počtu 15 organizací v působnosti KSZ v Brně se podařilo v posledních třech 
letech zajistit rekonstrukce budov OSZ Blansko, OSZ Znojmo, OSZ Prostějov a OSZ Hodonín. Po 
dostavbě OSZ Jihlava budou všechna státní zastupitelství Jihomoravského kraje, s výjimkou MSZ 
Brno a OSZ Brno-venkov, situována ve vlastních nových nebo nově rekonstruovaných budovách. 
Prostorová řešení budov státních zastupitelství Jihomoravského kraje vykazují vysoký standard a 
zajišťují činnost státních zastupitelství bez jakýchkoli problémů na mnoho budoucích let. Po dostavbě 
zmiňovaného justičního areálu pak všechna státní zastupitelství Jihomoravského kraje budou mít 
vlastní velmi dobré prostory. Byť nejde o investiční akci, třeba připomenout, že všechna státní 
zastupitelství disponují počítačovou sítí pro všechny státní zástupce, mají velmi kvalitně vybavené 
knihovny s aktuální odbornou literaturou. Problémy minulých let fakticky neexistují.   

KSZ v Ostravě poukazuje na to, že v rámci programového financování neprobíhala v 
roce 2006 v jeho obvodu žádná rozsáhlá rekonstrukce nebo výstavba nového objektu. 

Nejvýznamnější akcí je akce „KSZ Ostrava - oprava objektu na ulici Sabinova v Ostravě-
Svinově“. Po realizaci opravy bude v objektu umístěno pracoviště OSZ Ostrava, oddělení vyšetřování 
trestných činů příslušníků policie, které nyní sídlí v pronajatých prostorách Policie ČR. 

 Jako nejvýznamnější akce na příští období jsou navrhovány celkové rekonstrukce objektů 
OSZ v Novém Jičíně a v Šumperku. Naléhavé je rovněž řešení umístění pracoviště OSZ Ostrava. 

  
II. Poznatky k výkonu působnosti státního zastupitelství v roce 2006 
 
1. Ke stavu a vývoji evidované trestné činnosti v roce 2006 
 
a) Věci vyřízené, stíhané známé osoby, osoby obžalované a další případy skončení 
trestního stíhání v přípravném řízení, údaje ke zkrácenému přípravnému řízení  
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 Dozor státního zástupce nad zachováváním zákonnosti v přípravném řízení je od 
nabytí účinnosti novely trestního řádu č. 265/2001 Sb. vykonáván už od okamžiku sepsání 
záznamu o zahájení úkonů trestního řízení (popř. od provedení neodkladných a 
neopakovatelných úkonů v bezprostřední souvislosti s tímto záznamem). Je proto třeba 
vykazovat nejen věci z rejstříků ZT, KZV a VZV, ale též věci evidované v rejstřících ZN, 
KZN a VZN (pokud se týkají přípravného řízení), a dále také věci evidované v rejstříku ZK 
(agenda zkráceného přípravného řízení) a věci týkající se vyšetřování trestné činnosti policistů 
(rejstříky SV, SZK a SZN – přípravné řízení).  

 Celkový počet takto vyřízených trestních věcí podle statistických přehledů o činnosti 
státních zastupitelství za rok 2006 (které byly zpracovány podle výkazů) činil na území celé 
České republiky 465 101 (v roce 2005 485 591, v roce 2004 501 722, v roce 2003 508 681, v 
roce 2002 dosáhl tento ukazatel 475 936 a v roce 2001 349 814), nastal tedy opětovný pokles 
o 4,2 % (v roce 2005 činilo toto snížení 3,2 %, v roce 2004 1,4 %, zatímco v roce 2003 bylo 
dosaženo vzestupu o 6,9 % a v roce 2002 šlo dokonce o vzestup 36,1 %). Snížení počtu 
vyřízených věcí nebylo tak výrazné, že by bylo možno vycházet z toho, že zatíženost státních 
zástupců i administrativního aparátu v oblasti trestní působnosti státního zastupitelství klesá. 

 Pokud jde pak o nápad trestních věcí ve sledovaném období, z údajů výkazů 
vztahujících se k oddílu „Přípravné řízení“ v rejstříku ZN (a v rejstřících odpovídajících) 
vyplývá, že záznam o zahájení úkonů trestního řízení byl podle § 158 odst. 3 věty první tr. 
ř. u všech státních zastupitelství na území ČR policejními orgány sepsán celkem v 344 732 
věcech (v roce 2005 v 364 140 věcech, v roce 2004 v 378 686 věcech). I ohledně tohoto 
ukazatele tedy nastalo snížení, a to o 5,3 % (ohledně údajů ke zkrácenému přípravnému 
řízení, kde byl naopak zaznamenán poměrně výrazný vzestup, srov. níže). 
 Údaje policejní statistiky s tím, co je výše zmíněno, nekorespondují – podle ní činil v roce 
2006 celkový počet věcí, ve kterých bylo konáno prověřování, 337 732. Způsob vykazování údajů 
v rámci statistiky policejní a statistických výkazů státních zastupitelství je však odlišný (srov. níže). 

 Do ukazatele stíhaných známých osob je třeba po novele trestního řádu č. 265/2001 
Sb. zahrnout jednak osoby, vůči kterým bylo postupováno podle § 160 odst. 1 tr. ř., jednak i 
osoby, ve vztahu k nimž bylo v roce 2005 konáno po sdělení podezření zkrácené přípravné 
řízení. 

 Podle statistických podkladů Ministerstva spravedlnosti (tabulka II/1a) byl v roce 
2006 zaznamenán podstatný pokles počtu osob stíhaných pro trestné činy (o 7,9 %), ale 
naopak vzestup počtu osob, ohledně nichž bylo v roce 2006 konáno zkrácené přípravné řízení, 
a to o plných 50 %. Celkový ukazatel osob stíhaných i osob, ohledně nichž bylo konáno 
zkrácené přípravné řízení, činil v roce 2006 110 339 (v roce 2005 108 100, v roce 2004 108 
061, v roce 2003 110 807 a v roce 2002 110 800), takže oproti předcházejícímu období bylo 
dosaženo v podstatě jen nepodstatně vyšší hodnoty tohoto ukazatele.   

 Naznačená tendence vývoje kriminality na území ČR tentokrát neodpovídá údajům 
policejní statistiky. V roce 2002 bylo evidováno 372 341 trestných činů, z toho 151 492 bylo 
objasněno, v roce 2003 se jednalo o údaj 357 740, z toho 135 581 objasněno, roku 2004 pak 
351 629 trestných činů zjištěno, 134 444 objasněno, v roce 2005 344 060 trestných činů 
zjištěno a 135 281 objasněno. V roce 2006 bylo evidováno 336 446 trestných činů a 133 695 
jich bylo objasněno.  

Je třeba pouze opakovat, že policejní statistika a statistika státních zastupitelství vycházejí ze 
zcela odlišných kritérií a způsobu vykazování (policejní statistika jednotlivé případy zachytí na 
počátku trestního řízení, statistika státního zastupitelství naopak až na konci přípravného řízení – 
obdobně soudní statistika až na konci trestního stíhání). 
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Lze tedy konstatovat, že trend vývoje kriminality už od poloviny 90. let je 
charakterizován nadále tím, že po zvlášť markantním vzestupu v letech 1989 – 1995 nastalo 
období stagnace (nejvyšší absolutní počty stíhaných známých osob byly zaznamenány jednak 
v roce 1996, jednak v roce 2000 a v roce 2003, kde se však jednalo o prakticky zcela 
zanedbatelný nárůst – údaje za rok 2006 řadí tento rok i za rok 2001), nejnižší počet pak v 
roce 1998; jde však o nepříliš výrazné odchylky směrem nahoru i dolů). 
 Z hlediska podílu jednotlivých krajských státních zastupitelství na celkovém počtu stíhaných 
známých osob byly v roce 2006 zaznamenány již prakticky shodné ukazatele jako v období 90. let. V 
roce 2006 se opětovně zvýšil podíl státních zastupitelství v obvodu KSZ v Ústí nad Labem, a to o 5,8 
% (v předchozím roce šlo o vzestup o 5,5 %), k ještě výraznějšímu nárůstu však tentokrát došlo u 
státních zastupitelství v obvodu KSZ v Praze (o 7,3 %, tendence předcházejícího roku byla sice 
shodná, ale nevyjádřená tak výrazně). K nejmarkantnějšímu snížení tohoto ukazatele došlo v obvodu 
KSZ v Ostravě o 4 %.  

 Nejnižší intenzita trestné činnosti vyjádřená koeficientem stíhaných osob byla už v roce 2004 
nově zjištěna v obvodu KSZ v Brně, kde ze 104 v roce 2002 nastalo v roce 2003 snížení na 102, v roce 
2004 dokonce na 92, v roce 2005 dokonce na 88. V roce 2006 se však vrátil tento údaj zpět na hodnotu 
92 (nadále je však na území ČR nejnižší). Tradičně nejvyšší je pak zmíněný koeficient v obvodu KSZ v 
Ústí nad Labem (ze 177 v roce 2002 nastal vzestup na 189 v roce 2003, v roce 2004 pak návrat na 
hodnotu z roku 2004 – 177, posléze v roce 2005 nastalo opětovně zvýšení na 187 a v roce 2006 
dokonce na 196). 

 Ohledně stíhaných osob (na podkladě vydaného a oznámeného usnesení o zahájení 
trestního stíhání podle § 160 odst. 1 tr. ř.) i v roce 2006 pokračoval trend vývoje z 
předcházejících let.  

V roce 2002 vzhledem k zavedení nového institutu zkráceného přípravného řízení nastal 
pokles (o 15,5 %), v roce 2003 pak na území ČR bylo zaznamenáno zcela nevýrazné snížení (o 0,4 %), 
zatímco v roce 2004 se projevilo znovu snížení (o 3,9 %); tato tendence platila i v roce 2005 (snížení o 
2,6 %). V roce 2006 nastal výraznější pokles (o 7,1 %).  

Stejně jako v letech předcházejících je možno za nanejvýš pozoruhodné považovat, že míra 
poklesu byla rozdílná v různých obvodech (pokles byl nejvyšší v obvodu KSZ v Praze – o 11,5 %), 
KSZ v Českých Budějovicích – o 10,7 % - a V obvodech KSZ v Brně a MSZ v Praze byla míra tohoto 
poklesu nejnižší (o 0,0 %, resp. o 3,6 %).  

 Nadále je tedy možno vycházet z toho, že je zřejmá značná variabilita tohoto 
ukazatele, protože zde dochází ke značným výkyvům. 

 Pokud jde o původní kategorii osob obžalovaných (naposledy podle zprávy o činnosti 
za rok 2001), je třeba rozlišovat ukazatel zahrnující jak osoby, na které byla státním 
zástupcem podána obžaloba (do konce roku 2001 to byla jediná možnost, jak postavit 
obviněného před soud), tak i osoby, na něž státní zástupce po skončeném zkráceném 
přípravném řízení podal návrh na potrestání, a ukazatel, který zahrnuje jen osoby 
obžalované. 
 Celkový počet osob obžalovaných a osob, na které byl podán návrh na potrestání, 
se na území České republiky v roce 2006 oproti roku 2005 zvýšil, byť ne příliš výrazně, o 2,2 
% (v roce 2005 nastal obdobně vzestup, a to o 1,4 % , kdežto v roce 2004 bylo konstatováno 
snížení o 1,6 % a v roce 2003 zvýšení o 2,2 %, v roce 2002 šlo dokonce o nárůst o 10,6 %).  

V roce 2006 byl zaznamenán nejvyšší absolutní počet těchto osob v celém období od roku 
1989.  

Nárůst nastal v obvodu působnosti KSZ v Praze (o 9,6 %; rok předtím o 3 %), v obvodu KSZ 
v Brně (o 5,5 % - trend roku 2005 byl opačný) a v obvodu KSZ v Ústí nad Labem (o 4,6 %; rok 
předtím šlo o vzestup o 5,8 %). Největší pokles byl zaznamenán v obvodu KSZ v Ostravě (o 4,2 %) a 
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KSZ v Českých Budějovicích (o 3,3 %). 

 Ohledně ukazatele obžalovaných osob (viz tabulku II/1b) ze stejných důvodů, jako 
tomu bylo v předchozím roce, v roce 2006 pokračoval – a to mnohem výrazněji než v roce 
2005 - trend z předcházejícího období, tj. pokles počtu obžalovaných osob (a to i ve srovnání 
s rokem 2001 i roky předcházejícími). V roce 2006 bylo takto zaznamenáno snížení o 7,1 % 
(v roce 2005 jen o 0,8 % a rok předtím o 3,6 %).  

Vývoj v obvodech jednotlivých krajských státních zastupitelství na území ČR byl přitom 
rozporný, byť oproti údajům z předcházejícího roku, kdy v některých obvodech nastal pokles a v jiných 
zase vzestup, v roce 2006 byl tento trend shodný a spočíval vždy ve snížení – lišila se jen míra tohoto 
poklesu (např. v obvodu KSZ v Českých Budějovicích o 12 % a v obvodu KSZ v Praze vzestup o 11,4 
%, naproti tomu v obvodu KSZ v Brně jen o 0,2 % a v obvodu KSZ v Hradci Králové o 3,4 %).   

 V roce 2006 pokračoval trend předcházejícího období, pokud jde o snižování počtu 
osob, proti nimž bylo trestní stíhání zastaveno, stejně tak jako osob, ve vztahu k nimž bylo 
rozhodnuto o postoupení věci jinému orgánu podle § 171 tr. ř. 
 U ukazatele osob, jejichž trestní stíhání bylo zastaveno, nastal v roce 2006 pokles o 10 % 
(přitom v roce 2005 činila hodnota tohoto poklesu 10,7 %, v roce 2004 3,3 %, v roce 2003 5,5 % a 
v roce 2002, kdy již platila novela trestního řádu č. 265/2001 Sb., která zakotvila výlučnou působnost 
státního zástupce rozhodovat o zastavení trestního stíhání, dokonce 34,4 %). 

 V případě ukazatele osob, jejichž věc byla podle § 171 tr. ř. postoupena, byl zmíněný trend 
ještě mnohem výraznější. V roce 2006 bylo tak zaznamenáno snížení počtu těchto osob o 29,4 % (a 
v roce 2005 o o 28 %, v roce 2004 došlo ke snížení o 17,4 %, zatímco v předchozích dvou letech to 
bylo 48 %, resp. 43,3 %). 
 Je tedy možno si klást znovu otázku, jak si vysvětlovat uvedený trend, který je již od 
roku 2002 zcela jednoznačný. Při posuzování okolností, jež mohou mít dopad na pokles počtu 
osob, jejichž trestní stíhání bylo zastaveno, popř. jejich věc byla postoupena jinému orgánu, je 
nutno vzít v úvahu i to, že od roku 2002 se projevuje neustálý pokles počtu jak 
přezkoumaných věcí, tak i počtu zrušených rozhodnutí ve smyslu § 174a odst. 1 tr. ř. Dále z 
údajů statistických výkazů plyne, že v roce 2003 bylo státními zástupci zrušeno podle § 174 
odst. 2 písm. e) tr. ř. usnesení o zahájení trestního stíhání proti 2 600 osobám, v roce 2004 
proti 3 254 osobám, v roce 2005 proti 3 272 osobám a v roce 2006 proti 3 664 osobám. 
V roce 2006 nastal ovšem (jak plyne z tabulky II/14) také vzestup počtu odklonů (zejména 
institutu podmíněného zastavení trestního stíhání).  

Z toho by bylo možno dovodit, že stále velmi výrazné snižování ukazatelů počtu osob, 
jejichž trestní stíhání bylo zastaveno, popř. jejich věc byla postoupena jinému orgánu, může 
být skutečně důsledkem trendu, který nastolila novela č. 265/2001 Sb. (přesunutí těžiště 
dokazování do stadia projednání trestní věci v řízení před soudem, a tedy podávání obžalob, 
resp. i návrhů na potrestání, i v případech, kdy okolnosti zjištěné v přípravném řízení jsou 
rozporné) a dále i zvýšení účinnosti dozoru státního zástupce v přípravném řízení. Určitou roli 
hraje i skutečnost, že se v širší míře uplatňují odklony v přípravném řízení. V neposlední řadě 
je potřebné vzít v úvahu i to, co bude teprve zmíněno (totiž velmi výrazný vzestup počtu 
osob, jimž bylo sděleno podezření ve zkráceném přípravném řízení, i osob, na které byl podán 
návrh na potrestání). Jestliže došlo k přesunu poměrně velkého počtu osob ze sféry 
standardního přípravného řízení (popř. přípravného řízení s rozšířeným vyšetřováním, kde to 
však nelze pokládat za příliš reálné) do sféry přípravného řízení zkráceného, potom je na 
místě uvažovat i o tom, že uvedená tendence je doprovázena stále větším počtem případů, kdy 
se dává přednost také podání obžaloby (oproti vydání rozhodnutí o zastavení trestního stíhání 
nebo o postoupení věci).  

V úvahu je nutné vzít i počty osob zproštěných (z těch, na které byla podána obžaloba, 
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resp. návrh na potrestání). Byly-li by totiž počty těchto osob velmi vysoké, pak by to mohlo 
nasvědčovat výše naznačenému trendu. K této problematice se zpráva o činnosti vyjadřuje 
v souvislosti s poznatky o rozhodování soudů a závěry zvláštní zprávy, která byla Nejvyšším 
státním zastupitelstvím od nižších státních zastupitelství vyžádána. Na tomto místě lze 
konstatovat jen tolik, že k nárůstu počtu osob pravomocně zproštěných dochází pravidelně 
zejména u věcí, k jejichž projednání a rozhodnutí jsou v I. stupni příslušné krajské soudy. U 
těchto věcí ovšem je možnost využívání institutů odklonu či zkráceného přípravného řízení 
značně omezena. Poznatky získané citovanou zvláštní zprávu (která se týkala právě 
závažnějších trestních věcí, byť nikoli pouze věcí uvedených v § 17 tr. ř.) nasvědčují tomu, že 
se postupem doby (po novele č. 265/2001 Sb.) stále více prohluboval trend, kdy v případě 
pochybností podává státní zástupce téměř vždy obžalobu. Pokud bychom soustředili 
pozornost na méně závažné věci (tj. uvedené v § 16 tr. ř., včetně věcí, ohledně nichž probíhá 
řízení před samosoudcem nebo se koná zjednodušené řízení), tam je pokles počtu osob, 
jejichž trestní stíhání bylo zastaveno, nebo osob, jejichž věc byla postoupena jinému orgánu, 
podmíněn rovněž využíváním odklonů i institutu zkráceného přípravného řízení, ale i zde 
platí, že státní zástupci častěji než dříve podávají obžalobu i tehdy, byly-li ve věci 
shromážděny důkazy, které si odporují a provádění či opatřování dalších důkazů by nebylo 
v souladu s trendem velké novely trestního řádu z roku 2001 (přenést těžiště dokazování do 
stadia projednání trestní věci v řízení před soudem). Tento trend však není tak výrazný jako u 
věcí uvedených v § 17 tr. ř., protože podíl zproštěných osob v řízení před okresními soudy 
vykazuje odlišné charakteristiky. 

Ve vztahu k podmíněnému zastavení trestního stíhání kromě tabulky II/1b lze 
odkázat i na tabulku II/14. V roce 2006 se projevil vzestup o 11,9 %, na němž se však obvody 
jednotlivých krajských státních zastupitelství podílely velice nerovnoměrně.  

Velmi výrazný nárůst se projevil v obvodech KSZ v Ústí nad Labem (o 30 %), MSZ v Praze 
(o 20,7 %) a KSZ v Plzni (o 20,5 %). Vzestup nebyl v roce 2006 tak velký (z pochopitelných důvodů) 
v obvodu KSZ v Brně („jen“ o 6,2 %). Kdyby však byly vzaty v úvahu absolutní počty, tak celkový 
počet osob, ve vztahu k nimž bylo trestní stíhání podmíněně zastaveno, v obvodu KSZ v Brně se podílí 
na absolutních počtech těchto osob 25,9 %, tedy více než čtvrtinou, a obvod tohoto krajského státního 
zastupitelství nadále v ČR dominuje (to, že míra dominance není už taková, jaká byla v předchozích 
letech, potvrzuje jen to, že i v obvodech dalších krajských státních zastupitelství začala být realizována 
opatření směřující ke zvýšení počtu případů postupu dle § 307 odst. 1 tr. ř.).   

 K institutu narovnání je třeba uvést, že byť se v roce 2006 projevil zcela nepatrný 
pokles počtu osob, ve vztahu k nimž bylo takto v přípravném řízení postupováno (o 2,6 %; 
v roce 2005 byla tato tendence obdobná, resp. bylo dosaženo zcela shodné hodnoty), absolutní 
počty osob, vůči kterým bylo postupováno dle § 309 tr. ř., jsou stále velmi nízké.  

Příčiny tohoto jevu se pokoušely osvětlit již předchozí zprávy o činnosti, resp. zvláštní zpráva 
o využívání odklonů z roku 2004 – 1. nízká aktivita a zájem ze strany obviněných a jejich obhájců 
vzhledem k tom, že v případě splnění podmínek pro narovnání jsou prakticky vždy splněny i podmínky 
pro podmíněné zastavení trestního stíhání, při kterém obviněný nemusí kromě náhrady škody hradit i 
další částku na obecně prospěšné účely, 2. příliš mnoho formálních podmínek pro rozhodnutí a s tím 
spojená pracnost a administrativní náročnost při provádění dalších úkonů před rozhodnutím, 3. 
nedostatek finančních prostředků u obviněných, 4. nedostatečné personální obsazení Probační a 
mediační služby.  

Na těchto závěrech není důvodu nic měnit. 

V úzké souvislosti s instituty podmíněného zastavení trestního stíhání a narovnání je 
na místě poukázat i na další formu odklonu upravenou s účinností od 1. 1. 2004 zákonem č. 
218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže, kterou představuje odstoupení od trestního 
stíhání mladistvého.  
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Z údajů uvedených v tabulce II/14 plyne, že v roce 2004 se zmiňovaný institut použil 
ve vztahu k 87 mladistvým obviněným, v roce 2005 ve vztahu k 77 osobám a v roce 2006 
ohledně 96 osob. Krátká doba účinnosti této úpravy zatím neumožňuje činit jednoznačné 
závěry ohledně výskytu této formy odklonu. 

Níže se v partii věnované zkrácenému přípravnému řízení zmiňují rovněž údaje o 
obou formách odklonu, které byly upraveny novelou č. 283/2004 Sb. i pro zkrácené přípravné 
řízení. 

Z tabulky II/1b lze zjistit ještě skutečnosti vztahující se k institutu přerušení trestního 
stíhání a z tabulky II/1a také k amnestii. 

Podíl počtu osob, jimž bylo ve zkráceném přípravném řízení sděleno podezření, na 
celkovém počtu stíhaných známých osob v roce 2006 dosáhl 25,5 %. Jednalo se o velmi 
výrazný vzestup (v roce 2005 činila hodnota tohoto ukazatele 19,5 %, v roce 2004 - 17,4 %, 
2003 - 16,3 % a 2002 - 15,7 %). Z toho se nepochybně zcela dostatečně podává i trend 
vzestupu počtu osob, ve vztahu k nimž bylo zkrácené přípravné řízení konáno, jak to 
dostatečně plyne i z tabulky II/1c (nárůst o 50 % oproti roku 2005; v předcházejícím roce šlo 
o nárůst o 12,4 %, trend let 2002 až 2004 byl obdobný). 

Ohledně osob, na něž byl podán návrh na potrestání, v roce 2006 nastal rovněž 
velmi podstatný vzestup, a to o 46,9 % (2005 – o 10,6 %, 2004 – o 8 % a v roce 2003 o 3,1 
%). 

Jen tyto statistické údaje samotné plně potvrzují fakt, že institut zkráceného 
přípravného řízení se v prvních letech své existence vžil a umožňuje soustředit pozornost 
orgánů činných v trestním řízení na závažnější formy kriminality. Pochopitelně další otázkou, 
kterou by bylo potřebné posoudit (a tato zpráva takovou analýzu vzhledem k absenci 
příslušných údajů týkajících se výsledku jednotlivých konkrétních věcí provést nemůže), je to, 
nakolik uvedené konstatování platí i s přihlédnutím k řízení před soudem, kde se uvedené věci 
projednávají ve zjednodušeném řízení.  

KSZ v Ústí nad Labem v této souvislosti konstatuje právě to, že v roce 2006 byl jako nový jev 
zaznamenán velmi výrazný „přeliv“ z kategorie osob, proti kterým bylo vedeno vyšetřování, do 
kategorie osob „stíhaných“ ve zkráceném přípravném řízení (to podporují i údaje ze statistických 
výkazů). 

Příčinu tohoto jevu je nutno hledat zejména v přijetí zákona č. 411/2005 Sb. účinného od 1. 7. 
2006 (který mj. novelizoval i trestní zákon), kdy např. v obvodu VSZ v Olomouci (ale obdobné 
poznatky z obvodu VSZ v Praze uvádí např. i KSZ v Praze) nejčastěji bylo zkrácené přípravné řízení 
aplikováno v případě trestných činů podle § 180d a § 201 odst. 1 tr. zák. (např. jen u MSZ v Brně 
bylo podáno 248 návrhů na potrestání). Strukturálně jde ovšem o pozitivní jev posilování role 
jednoduššího, pružnějšího a rychlejšího zkráceného přípravného řízení na úkor „řádného“ 
přípravného řízení, k čemuž přispívá i aktivní přístup dozorových státních zástupců při realizaci 
zkráceného přípravného řízení. 

KSZ v Plzni zmiňuje ovšem i poznatek (v souvislosti se zkráceným přípravným řízením), že 
vyhledávání majetkové a hospodářské trestné činnosti není věnována v operativních složkách policie 
dostatečná pozornost. Zřejmě totiž tlak na počet věcí vyřízených ve zkráceném řízení ze strany 
policejních funkcionářů  vede k tomu, že tato forma řízení se uplatní i u trestné činnosti, jejíž spáchání 
je od prvopočátku popíráno, nebo kdy je zřejmé, že bude nutné opatřovat větší množství důkazů, 
případně trestní věc vyžaduje vypracování znaleckého posudku. 

Pokud jde o ostatní způsoby skončení zkráceného přípravného řízení (včetně – po 
novele č. 283/2004 Sb. – upravené možnosti využít institutů odklonu dle § 179c odst. 2 písm. 
f) a g) tr. ř., resp. i § 179g tr. ř.), jak je zjevné z tabulky II/1c, vůbec se nevyskytlo u této 
formy přípravného řízení odevzdání věci jinému orgánu dle § 179c odst. 2 písm. c), d) tr. ř.  
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K odložení věci došlo u 2,6 % osob (z celkového počtu osob, jimž bylo sděleno ve 
zkráceném přípravném řízení podezření), poměrně výrazný vzestup, který tu nastal, vyplýval 
mj. i z faktu, že se do této kategorie započítávají i věci podmíněně odložené. Podmíněné 
odložení podání návrhu na potrestání bylo v roce 2006 zaznamenáno u 2,4 % osob, oproti 
roku 2005 šlo o vzestup plných 40,2 %. Odložení věci za současného schválení narovnání 
bylo uplatněno v roce 2006 vůči třem osobám (v roce 2005 proti žádné a v druhém pololetí 
roku 2004 proti jediné).  

 Používání nových institutů upravených novelou č. 283/2004 Sb. tedy i nadále kopíruje 
dosavadní využívání institutů podmíněného zastavení trestního stíhání a narovnání. Zatímco k 
odložení věci za současného schválení narovnání dochází zcela ojediněle, k podmíněnému odložení 
bylo státními zástupci přistoupeno přece jen častěji.  

Projevuje se i tendence vlastní podmíněnému zastavení trestního stíhání, pokud jde o 
dominanci obvodu KSZ v Brně (navíc přistupuje zvýšená míra aktivity i státních zastupitelství 
v obvodu KSZ v Ostravě, kdy obě tato krajská státní zastupitelství z obvodu VSZ v Olomouci se 
podílejí na celkovém výskytu institutu podmíněného odložení podání návrhu na potrestání 43,9 % (v 
roce 2005 se jednalo dokonce o 60 %; je zřejmé, že i v obvodech ostatních krajských státních 
zastupitelství se v širší míře přistupuje k uplatnění uvedené formy odklonu, jak to plyne i z tabulky 
II/14). 

Ve vztahu k využití institutu narovnání ve zkráceném přípravném řízení se např. jednalo o 
trestní věc vedenou na OSZ v Náchodě pod sp. zn. ZK 18/2006, ve které bylo J. V. sděleno podezření z 
trestného činu zpronevěry podle § 248 odst. 1, 2 tr.  zák., jehož se měl dopustit jako regionální 
zástupce stavební spořitelny tím, že od klienta převzal finanční částku ve výši 111 905,- Kč za účelem 
jejího vložení na účet klientova stavebního spoření, což neučinil a předmětnou částku si ponechal pro 
svoji potřebu. V průběhu zkráceného přípravného řízení podezřelý uzavřel dohodu s poškozeným o 
narovnání, na základě které se zavázal poškozenému uhradit způsobenou škodu, což také učinil, dále 
vložil na účet OSZ v Náchodě finanční částku ve výši 70.000,- Kč, která byla se souhlasem 
podezřelého a poškozeného určena z jedné poloviny na peněžitou pomoc obětem trestné činnosti a z 
jedné poloviny pro Dětský domov v Broumově. 

    
b) Vybrané hospodářské, majetkové a další trestné činy včetně trestných činů spojených 
s korupcí 
 Jedná se o skutkové podstaty trestných činů, jež byly zařazeny do tabulky II/2. Lze 
tedy zjistit údaje jen o některých trestných činech, nikoli o kategoriích „hospodářská“, 
„finanční“ nebo „majetková“ kriminalita jako celku. Ani v případě trestných činů spojených 
s korupcí nejsou do tohoto přehledu zahrnuty zcela všechny relevantní trestné činy, které 
podle povahy věci přicházejí v úvahu [o těchto trestných činech se jinak pojednává 
samostatně na konci bodu b)]. 

 Přes uvedené konstatování je zřejmé, že i v roce 2006 pokračoval trend, kdy u většiny 
trestných činů z této kategorie se projevil pokles počtu osob stíhaných i obžalovaných.  
 Vzestup byl v roce 2006 zaznamenán jen u trestných činů porušení povinností v řízení o 
konkursu podle § 126 tr. zák., padělání a pozměňování peněz podle § 140 tr. zák., legalizace výnosů 
z trestné činnosti podle § 252a tr. zák., porušování povinnosti při správě cizího majetku podle § 255a 
tr. zák. a předlužení podle § 256c tr. zák. Šlo vždy buď o nárůst zcela nepodstatný nebo sice výrazný, 
ale jen proto, že absolutní počty stíhaných či obžalovaných osob jsou velmi nízké. 

 Pokles počtu osob stíhaných i obžalovaných se týkal i sledovaných trestných činů 
daňových, tj. trestných činů neodvedení daně, pojistného na sociální zabezpečení, na 
zdravotní pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti podle § 147 tr. zák. a zkrácení 
daně, poplatku a podobné povinné platby podle § 148 tr. zák. 
 V případě těchto trestných činů se tak potvrdily skutečnosti uváděné v předchozích zprávách o 
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činnosti, že se postupem doby zvýšily nároky soudů na prokazování zejména v případě skutkové 
podstaty trestného činu uvedeného na prvním místě (včetně požadavku zjišťovat konkrétní majetkové 
poměry povinného, za něhož jednal zpravidla obviněný, který měl platby odvádět), že značné problémy 
se týkají případů, v nichž bylo trestní oznámení příslušnou zdravotní pojišťovnou nebo okresní 
správou sociálního zabezpečení podáno opožděně, resp., že tyto orgány nejsou většinou s to přesně 
vyčíslit platby, jež měly být obviněnými odvedeny. Ohledně skutkové podstaty trestného činu podle § 
148 tr. zák. přetrvávají obtíže spojené s tím, že v případě ztráty účetní dokumentace, případně dalších 
dokladů, je velmi složité trestnou činnost prokázat, resp. ve vztahu k trestnému činu zkreslování údajů 
o stavu hospodaření a jmění podle § 125 tr. zák. přetrvává právní úprava, která nedovoluje dostatečně 
zasáhnout do povinnosti mlčenlivosti správce daně. 

 Podle názoru KSZ v Brně je sestupný trend v případě skutkové podstaty trestného činu podle 
§ 147 tr. zák. dán i tím, že pachatelé této trestné činnosti ještě před zahájením trestního stíhání 
dodatečně splní svoji zákonnou povinnost spočívající v odvodu daně či dalších plateb, což je 
nepochybně příznivý jev zlepšení platební kázně podnikatelských subjektů (byť se tak děje pod 
pohrůžkou sankce). 

Pokud jde o skutkové podstaty trestných činů podle ustanovení § 150 - § 152 tr. zák., 
signalizovalo OSZ v Chebu akci Celního ředitelství Plzeň, oddělení 35 Karlovy Vary, k níž došlo na 
konci kalendářního roku v souvislosti  s podezřením, že v prodejních stáncích na tržnici Asia Dragon 
Bazar v katastrálním území obce Háje se mohou nacházet věci důležité pro trestní řízení – padělky 
textilního zboží různých značek, pirátské kopie autorských děl či  neokolkované cigarety.  

Policejní orgán ve dnech 27. až 29. 11. 2006  zahájil úkony trestního řízení a ve dnech 29. až 
30. 11. 2006 vyžádal předchozí souhlas státního zástupce s prohlídkou zmíněných stánků podle § 83a 
odst. 1 tr. ř. Šlo o administrativně velmi náročnou záležitost, kdy státní zástupce vydal 87 předchozích 
souhlasů s prohlídkou prodejních stánků. Předchozí výslech ve smyslu §  84 tr. ř. byl proveden za 
přítomnosti obhájkyně se zástupcem společnosti Danvit Expres, s. r. o., vlastníkem předmětných 
pozemkových parcel, když jednotlivým nájemcům stánků byla dána možnost, aby se ve stanovené lhůtě 
k těmto prodejním místům dostavili a umožnili jejich prohlídku. Této možnosti  nikdo z nich nevyužil. Z 
pozice dozorového a nakonec i dohledového orgánu je v této souvislosti  negativně hodnocena aktivita 
celních orgánů zaměřená na jednotlivá prodejní místa s tím, že jako efektivnější se jeví aktivita vůči 
velkoskladům a distributorům padělaného zboží. Akce zaměřené na drobné prodejce  spíše nasvědčují 
snaze o vykázání většího počtu případů trestných činů porušování práv k ochranné známce, 
obchodnímu jménu a chráněnému označení  původu podle § 150 tr. zák., porušování autorského 
práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi podle § 152 tr. zák., případně 
porušení předpisů o nálepkách označení zboží podle § 148a tr. zák., než skutečné snaze tento druh 
trestné činnosti  vymýtit. 

Výše zmiňované statistické zákonitosti týkající se poklesu počtu osob stíhaných i 
obžalovaných u většiny hospodářských a majetkových trestných činů v plné míře neplatí 
ohledně skutkové podstaty trestného činu úvěrového podvodu podle § 250b tr. zák. 
 V roce 2006 nastal velmi výrazný vzestup počtu osob stíhaných i obžalovaných pro uvedený 
trestný čin, který se projevil v obvodech všech krajských státních zastupitelství (nejnižší nastal 
v obvodech KSZ v Praze, Českých Budějovicích a Ústí nad Labem, ale i zde byly zaznamenány 
vysoké absolutní počty – jinak se jednalo o nárůst řádově o desítky procent). 

 K tomuto nárůstu dochází evidentně v souvislosti s marketingovým postupem 
společností nabízejících ve stále větším rozsahu hotovostní půjčky občanům. 

Např. se jedná o úvěrové podvody vůči společnosti Home Credit, a. s., poskytující tyto půjčky 
po předložení dokladů totožnosti v pobočkách České pošty, s. p., pachatelé využívají k získání finanční 
hotovosti odcizené či nalezené občanské průkazy. Dále se zmiňují Komerční banka, a.s., Wüstenrot, 
stavební spořitelna, a. s., Česká spořitelna, a. s. (konkrétně její program Sporoservis). Současně s 
rozvojem internetového obchodu dochází nadále ke zneužívání osobních dokladů při jejich uzavírání, 
především ke škodě společnosti Cetelem, a. s. 

Nárůst počtu trestných činů podle § 250b tr. zák. byl a do budoucna bude ovlivněn 
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zvláště změnami v sociální struktuře obyvatelstva zejména v místech s vyšší nezaměstnaností, 
a tak i změnou postupu společností zabývajících se poskytováním zboží a služeb občanům, 
kdy namísto dříve uplatňovaného leasingu věcí se prosazuje spíše spotřebitelský úvěr na 
konkrétní věc nebo věci. 

Obecně vzato souvisí nepochybně i s narůstajícím počtem uzavíraných úvěrových 
smluv, na čemž mají zájem jednak banky, jednak i další firmy (splátkové společnosti apod.) 
působící v této oblasti. Snaha těchto subjektů o zjednodušení podmínek pro poskytování 
úvěrů i samotného schvalovacího procesu, aniž by byly prověřovány údaje uváděné zájemci o 
poskytnutí těchto úvěrů, nahrává v mnohém pachatelům této trestné činnosti, kteří navíc často 
zůstávají v anonymitě nebo pro samotné uzavření smlouvy vyhledávají osoby z řad sociálně 
slabších spoluobčanů či bezdomovců, jimž za uzavření příslušné smlouvy slibují získání 
určité provize s tím, že předmětné splátky budou za ně hrazeny, což se ovšem nezakládá na 
pravdě.  

Stále častěji jsou také stíhány (převážně pro pomoc k uvedenému trestnému činu) 
osoby, které se zabývají vyloženě „zprostředkováváním“ úvěrů, a ve spolupráci s dalšími 
osobami zajišťují např.  poskytnutí úvěru pro nezaměstnané osoby v určitých specifických 
komunitách, kdy při uzavírání smluv jsou falšovány doklady o pracovním poměru žadatelů a 
jejich měsíčním příjmu. 

Tyto osoby vykonávající činnost na základě smluv o obchodním zastoupení uzavřených s 
peněžními ústavy, stavebními spořitelnami a obdobnými společnostmi, uvedenou činnost vykonávají v 
rozporu s podmínkami obchodního zastoupení, v podkladech pro poskytnutí úvěru uvádějí nepravdivé 
údaje, předkládají falešné doklady, jež sami namnoze padělají, či jiným obdobným způsobem 
zneužívají svého postavení.  

Jak už bylo naznačeno, k výraznému vzestupu trestné činnosti nepochybně napomohlo 
i značné uvolnění podmínek pro poskytování úvěrů či zboží, kdy poskytovatelé těchto úvěrů 
nebo zboží ve snaze získávat klienty za co nejjednodušších podmínek minimalizují jak úlohu 
kontroly klienty podávaných informací v příslušných žádostech, zejména údajů týkajících se 
jejich majetkových poměrů, a tím minimalizují i kontrolu jejich bonity.  

KSZ v Plzni a KSZ v Hradci Králové v tomto směru upozorňují na masivní reklamní kampaň 
peněžních a leasingových společností, které si náležitě neověřují bonitu klientů a schopnost splácení 
dluhů občany. 

Dokonce se někdy činí i závěr až o určitém zneužívání vzniklé situace ze strany 
organizací poskytujících úvěry, když vlastní šetření tohoto druhu podvodu provádějí státní 
orgány a jim tak prakticky poskytnou bezplatný servis ke zpětnému získání poskytnutých 
finančních prostředků buď v trestním řízení nebo zajištěním důkazního materiálu pro řízení 
občanskoprávní.  

Potvrdil se i poznatek zmíněný ve zprávě o činnosti za rok 2005 (KSZ v Plzni), kdy zřejmě v 
důsledku značného zatížení jinými povinnostmi se policejní orgány nemohou věnovat klasické 
operativní (vyhledávací) policejní práci, navštěvují spíše leasingové společnosti, získávají poznatky o 
dlužnících, přičemž hlavním důvodem pro uvedený postup by měla být skutečnost, že policie by potom 
vykazovala nízký počet neznámých pachatelů, a byla by tudíž dobře hodnocena.  

KSZ v Plzni v této souvislosti zdůrazňuje, že statistikou prošlo v případě trestného činu 
úvěrového podvodu u okresních státních zastupitelství v jeho obvodu i u něho samotného celkem 1 012 
rozhodnutí,  kdy na 715 osob byla podána obžaloba a u 155 pak podmíněně zastaveno trestní stíhání. 
Tyto statistické údaje představují 8,8 % všech trestních věcí, které byly v roce 2006 v rejstřících ZT, 
ZK a KZV vyřízeny. Z celkového počtu 1 012 osob šlo jen u 2 z nich o závažnou trestnou činnost, v níž 
vykonával dozor státní zástupce KSZ v Plzni.  

KSZ v Plzni vychází z toho, že uvedené výsledky nejsou odrazem skutečných problémů na 
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úseku hospodářské a majetkové trestné činnosti, ale jsou skutečně spíše důsledkem snahy, aby policie 
měla  málo neznámých pachatelů a byla dobře hodnocena z hlediska číselných údajů. Přitom z mnoha 
jiných trestních věcí vyplývá, že společnosti poskytující úvěry především spotřebního charakteru tak 
činí bez dostatečných záruk ze strany žadatele a stalo se již běžnou praxí, že na splácení jednoho 
úvěru si občané berou další úvěry. Dokonce se naznačuje, že konkrétní společnost i poté, co se dozví o 
dalších úvěrech žadatele a nemožnosti je splácet, ve své činnosti pokračuje.  

Např. v trestní věci vedené u KSZ v Plzni  pod sp. zn. 2 KZV 39/2006,  se z důkazního 
materiálu naznačuje, že rodiče obviněného pro trestný čin vraždy poté, co zjistili, že má značné dluhy, 
se snažili vyloučit možnost, aby syn dostal další úvěr i tím, že ho odhlásili z místa trvalého bydliště, 
takže měl bydliště na úřadě městského obvodu. Dokonce se rodiče obrátili na tuto společnost,  
informovali ji o vzniklé situaci, ale neúspěšně.  

Pokud jde o zjištění KSZ v Plzni, mohla by sice být na místě úvaha, že jde stále ještě 
o poměrně ojedinělý poznatek, na straně druhé nelze jistě přehlédnout, že u úvěrových 
podvodů příliš příznivé předpoklady pro operativní práci policie nejsou, naopak zde může být 
poměrně dost případů, kdy ani zmiňované leasingové (či jiné) společnosti neoznamují zcela 
všechny věci, i když zjevně byl trestný čin spáchán. Přesto se uvedená zjištění jeví jako 
závažný celospolečenský problém, který by měl být řešen zřejmě legislativně (a 
preventivními opatřeními), nikoli až následně orgány činnými v trestním řízení (tzn. 
prostřednictvím trestní represe). 

Pokud jde o výskyt nových forem majetkové trestné činnosti, podkladová zpráva 
VSZ v Praze zmiňuje následující věc MSZ v Praze: 

Jde o věc sp. zn. 1 KZV 306/2006, ve které bylo usnesení o zahájení trestního stíhání proti 10 
osobám pro trestný čin porušování povinnosti při správě cizího majetku podle § 255 odst. 1, 2, písm. 
a), b), odst. 3 tr. zák zrušeno státní zástupkyní.  

Podstatou údajné trestné činnosti mělo být, že stát prostřednictvím FNM vlastnil 67 % akcií 
společnosti ČEZ, a. s. a svoji kontrolu nad společností vykonával prostřednictvím dozorčí rady, v níž 
měl své zástupce, kteří za členy dozorčí rady byli delegování svými zaměstnavateli, v tomto případě 
orgánem státní správy; dozorčí rada byla 12členná a vždy ji tvořili z jené třetiny zástupci zaměstnanců 
a ze dvou třetin zástupci státu (náměstci ministrů průmyslu a obchodu a financí, zaměstnanci FNM či 
odborníci navržení FNM). Opční program byl nastaven tak, aby beneficient měl kupní cenu stanovenu 
jako vážený průměr cen akcie za období 6 měsíců před nástupem do funkce; došlo paradoxně i k 
případům, kdy příjemce opce, ještě než do funkce nastoupil, měl již značný zisk z případného prodeje 
cenného papíru, vzniklý rozdílem cen cenných papírů v den nástupu a váženého průměru za 6 měsíců. 
Jednalo se celkem o 36 smluv podepsaných členy představenstva v období let 2001 až 2005 s rozdílem 
ceny na 1 akcii 4,72 Kč až 324,83 Kč, což v objemu akcií 150 000 ks (člen DR) až 750 000 (předseda 
představenstva) představuje celkově stovky mil. Kč, které podle smluv je povinna uhradit společnost 
ČEZ, a. s.  

Takovýmto jednáním mohli členové představenstva naplnit skutkovou podstatu shora 
uvedeného trestného činu. Dalším prověřováním a výslechy bylo zjištěno, že ČEZ, a. s. uzavírá ve 
prospěch členů představenstva, dozorčí rady a pro vybrané manažery jako pojistník smlouvy o 
kapitálovém životním pojištění, kde po předem sjednané době je pojištěnému vyplacena částka několik 
set  tisíc korun jako odbytné, toto je také zaměstnaneckým benefitem. Členové dozorčí rady zastupující 
stát, a to jak z ministerstev, tak z FNM, přímo vypracovávali nebo se podíleli na vypracovávání 
podkladů pro rozhodnutí valné hromady, včetně opčního programu, který byl na valných hromadách 
projednáván a schvalován a to co do rozsahu a formy; od roku 2002 v souvislosti s novelou zákona  č. 
238/1992 Sb., byly pro členy dozorčí rady jmenované za stát zrušeny odměny za výkon funkce v 
dozorčí radě a nebyly dále společností ČEZ, a. s. vypláceny, ale opční program zůstal v platnosti; 
členové dozorčí rady delegovaní státem, tak měli porušit svoji povinnost člena dozorčí rady a využitím 
omylu členů představenstva  či svojí nečinností ve vztahu k opčnímu programu si nechali v rámci 
opčního programu vyplatit několik stovek miliónů korun jako “benefit“, což představuje odměnu.  

Tímto způsobem mohl být obcházen fakticky zákon, ze kterého vyplývalo zrušení tantiém od 
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roku 2002 pro členy dozorčí rady, což dokládá i znění opčních smluv, kde rozdíl mezi cenou pořízení 
akcie beneficientem (členem dozorčí rady) a její aktuální hodnota ke dni uplatnění opčního programu 
má být dodatečně zdaněna v této části daní z příjmu. Věc po zrušení usnesení o zahájení trestního 
stíhání nebyla v prověřování dosud skončena.      

 KSZ v Českých Budějovicích poukazuje na problémy s aplikací § 47 a § 347 tr. ř. 
o zajištění nároku poškozeného a majetku za účelem uložení trestu propadnutí majetku 
v souvislosti s věcmi z oblasti majetkové kriminality.  
 K problematice zajištění majetku podle § 347 a násl. tr. ř. jde o konkrétní případ, kdy 
obviněný využil svého práva k věci nevypovídat. Po provedeném finančním šetření, kdy bylo zjištěno, 
jaký majetek obviněný má, došlo k jeho zajištění. Posléze bylo zjištěno, že jedna z  nemovitostí je v 
havarijním stavu. Stavební úřad vydal výzvu k odstranění závad. Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, který je pověřen správou zajištěného majetku, se obrátil na státní zastupitelství se 
žádostí o uvolnění peněz k zaplacení opravy. Majetek nemá žádné výnosy ani přírůstky. Stav 
nemovitosti je havarijní. Úřad pro zastupování státu předložil rozpočet ceny opravy a byl udělen 
souhlas s provedením prací a zajištěno proplacení nákladů. O tom byl obviněný informován a vyjádřil 
se písemně tak, že oprava není nutná v tomto rozsahu a že je schopen ji zajistit. Z jeho písemného 
podání bylo zjištěno, že o stavu nemovitosti ví dlouho a neučinil žádné kroky ke zjednání nápravy. 
Stávající právní úprava se jeví jako nevyhovující, když hlavním problémem je, jak má státní zástupce 
posoudit stav zajišťované nemovitosti. V úvahu zřejmě přichází předcházející prohlídka nemovitosti 
odborníkem a jeho vyjádření, zda případně v nejbližším období nehrozí havarijní stav.  

 Problémy nastaly i v jiné trestní věci, v níž je obviněný trestně stíhán pro dva trestné činy 
zpronevěry podle § 248 odst. 1, odst. 4 tr. zák., jichž se měl dopustit tím, že jako zástupce společnosti s 
ručením omezeným uzavřel několik příkazních smluv na celkovou částku 20 mil. Kč, přičemž se 
zavázal takto svěřené finanční prostředky investovat za účelem jejich zhodnocení na kapitálovém trhu 
v zahraničí prostřednictvím rakouské obchodní společnosti. S těmito finančními prostředky však 
naložil v rozporu s účelem uvedeným v příkazních smlouvách a poukazoval je na účty různých 
fyzických a právnických osob v ČR i zahraničí.  

Již na počátku trestního stíhání byly zjištěny poznatky o tom, že obviněný disponuje určitým 
majetkem nezanedbatelné hodnoty (peníze na účtech u bank, nemovitosti a mimo jiné i ultralehké 
letadlo v hodnotě cca 1 mil. Kč). Protože bylo zjištěno, že jsou splněny všechny podmínky pro aplikaci 
ustanovení § 347 odst.1 tr. ř., byl tento postup realizován počátkem prosince 2005. Výkonem správy 
zajištěného majetku pak bylo dle § 9 odst. 1 písm. a) zákona č. 279/2003 Sb. pověřeno příslušné 
územní pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. To pak na počátku října 2006 
požádalo v souladu s ustanovením § 11 zákona č. 279/2003 Sb. o souhlas s provedením servisu 
zajištěného ultralehkého letadla s tím, že po udělení souhlasu budou uhrazené náklady vyfakturovány 
KSZ v Českých Budějovicích. Zároveň Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových sdělil, že z 
provedeného výběrového řízení na zajištění servisu letadla vyšel určitý konkrétní subjekt – fyzická 
osoba, disponující požadovanou odborností. Současně sdělil, že náklady na pravidelný servis, který by 
měl být prováděn jedenkrát za tři měsíce, by činily vždy částku 14.425,- Kč s tím, že při prvním servisu 
bude ještě částka navýšena o 1.800,- Kč za vyjmutí baterie a konzervaci kovových částí a motoru 
letadla. Protože bylo dozorovým státním zástupcem zjištěno, že skutečně tento subjekt je jediný 
způsobilý k provádění servisu zajištěného letadla a shodou okolností tento subjekt spolupracoval s 
Policií ČR již při prvotních úkonech souvisejících s vlastním zajištěním letadla, nebyly činěny úkony 
směřující k získání subjektu jiného. Jelikož však byly určité pochybnosti o důvodnosti výše jedné z 
položek vyčíslených nákladů (dopravné), činil dozorový státní zástupce pokus o vyjasnění těchto 
otázek. Bohužel pro nemožnost kontaktovat uvedený subjekt se zatím nepodařilo tuto otázku vyřešit, 
kdy až dne 12. 1. 2007 mu byla doručena oficiální žádost o upřesnění vyčíslení nákladů na servis, a to 
cestou policejního orgánu.  

Za dané situace je zřejmé, že Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových postupoval 
správně, pokud požádal KSZ v Českých Budějovicích o souhlas k zajištění servisu ultralehkého 
letadla. Zároveň je však zřejmé, že pokud neexistují ze zajištěného majetku výnosy a přírůstky, z nichž 
se v prvé řadě hradí náklady nutné k uchování zajištěného majetku, a tak tomu v daném případě je, 
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hradí náklady nutné k uchování zajištěného majetku, a tedy zde k uchování zajištěného ultralehkého 
letadla, dle § 11 zákona č. 279/2003 Sb., státní zastupitelství, a  to v návaznosti na ustanovení § 1 
odst. 3 věty první uvedeného zákona.  

 V dané souvislosti vzniká samozřejmě otázka, zda v případech, jestliže by došlo k 
masivnějšímu využívání  institutu zajištění nároku poškozeného podle § 47 a násl. tr. ř., či institutu 
zajištění výkonu trestu propadnutí majetku podle § 347 a násl. tr. ř. a neexistovaly by výnosy, z nichž 
by bylo možno hradit výše uvedené náklady, by byl dostatek finančních prostředků k hrazení těchto 
mnohdy nemalých finančních nákladů. Nelze ani odhlédnout od toho, že platí i ustanovení § 12 zákona 
č. 279/2003 Sb., které umožňuje za splnění v něm taxativně uvedených podmínek rozhodnout o prodeji 
zajištěného majetku. Za situace, že z jakýchkoli důvodů s tímto postupem ale nebude souhlasit 
obviněný (srov. § 12 odst. 1 cit. zákona) a současně nebude možno dle konkrétní situace dovodit závěr 
o splnění některé ze tří podmínek uvedených pod písm. a) – c) v § 12 odst. 2 zákona č. 279/2003 Sb., 
vyvstává otázka, jak v takové konkrétní věci postupovat. Samotná finanční náročnost správy 
zajištěného majetku pro orgán činný v trestním řízení, který o zajištění majetku rozhodl, zřejmě těžko 
může být důvodem pro rozhodnutí o vynětí ze zajištění některé z věcí, které jsou předmětem zajištění 
jako součást majetku zajištěného podle § 347 tr. ř. Vzniká navíc otázka dle jakého zákonného 
ustanovení by se tak mělo stát, neboť ustanovení § 12 zákona č. 279/2003 Sb. by použít nešlo, 
ustanovení § 4 odst. 1 zákona č. 279/2003 Sb. řeší případ eventuálního  vyloučení věcí ze zajištění 
pouze na návrh konkrétní osoby a ustanovení § 4 odst. 2 uvedeného zákona pamatuje na zcela jinou 
právní situaci. Postupem dle § 349 tr. ř. by pak bylo zrušeno zajištění majetku jako celek a nikoli 
pouze ve vztahu k některé věci,  která je zajištěna. 

 Zmiňovaný problém je možno řešit zřejmě jedině legislativní změnou – úpravou 
oprávnění příslušného orgánu činného v trestním řízení v odůvodněných případech 
omezit „z úřední povinnosti“ rozsah zajištění. 
 KSZ v Ústí nad Labem zaznamenalo výjimečný případ tzv. pyramidové hry: 
 Jde o věc, sp. zn. 2 KZV 73/2006 - pyramidová hra Avalanche (tzn. lavina). Výjimečnost 
tohoto případu spočívá v počtu poškozených (nejméně 5 851 osob) a výši způsobené škody 
(397.868.000,-- Kč). Věc se nachází ve stadiu vyšetřování a jako obviněné jsou stíhány tři osoby pro 
skutek spočívající v tom, že obvinění jako členové představenstva obchodní společnosti Rhinoceros, a. 
s. v době od května 2000 do dubna 2006 na různých místech České republiky realizovali projekt 
Avalanche, kdy prostřednictvím spolupracujících osob vylákali ve prospěch své obchodní společnosti 
na úkor jednotlivých věřitelů částku ve výši 68 000,-- Kč tak, že s věřiteli uzavřeli smlouvy o půjčce, 
smlouvy o zastupování a smlouvy o zajišťovacím převodu vlastnického práva ke dvěma dluhopisům 
„Strips“, ačkoli věděli, že obchodní společnost Rhinoceros, a. s. jako dlužník, nebude schopna po 
dvaceti letech vrátit jednotlivým věřitelům částku ve výši 68.000,-- Kč včetně smluvních úroků ve výši 
0,05 % p. a., neboť již od roku 1998 nevyvíjela takové podnikatelské aktivity, na základě kterých by 
mohlo dojít k reálnému zhodnocení prostředků získaných půjčkami a jejich následnému vrácení, 
přičemž takto vylákali od 5 851 poškozených částku v celkové výši 397 868 000,- Kč.  

 Tento případ je významný nejen z hlediska rozsahu předpokládané výše škody a počtu 
poškozených, nýbrž i tím, že ze strany státního zástupce a policejního orgánu došlo k realizaci 
zajištění majetku obchodní společnosti Rhinoceros, a. s., jako osoby obohacené v důsledku 
protiprávního jednání jejích členů představenstva, a majetku všech obviněných. 

Pokud jde o věci z oblasti zvlášť závažné hospodářské a finanční kriminality (§ 15 
vyhlášky č. 23/1994 Sb.), pokračoval trend zaznamenaný již v předcházejícím období, 
spočívající v poklesu nápadu věcí z bankovního a finančního sektoru. Jednou z příčin 
tohoto jevu může být  vliv  některých systémových opatření  na kapitálovém trhu. Naopak se 
zjišťuje pokračující nárůst trestních věcí daňových. 

 Trestná činnost je pak páchána více sofistikovanými metodami, jež mají přinést vyšší 
výnosy a sledují vytváření podmínek pro účinnější zakrytí trestné činnosti a ztížení jejího 
odhalení.   
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 Odbor závažné hospodářské a finanční kriminality VSZ v Praze např. v této souvislosti 
zaznamenal jednání charakteru daňové kriminality, kdy podvodný úmysl  směřující k poškození státu 
je dán od počátku, ale je realizován nikoliv ve stadiu přiznání daňové povinnosti, ale v době její 
realizace:             

Jde o věc sp. zn. 2 VZV 23/2006 (sp. zn. NSZ 5 NZT 38/2006) – obviněný M. U. a P. N. Nový 
trend v páchání trestné činnosti spočívá v tom, že obvinění postupně založili společnosti, které 
obchodují s pohonnými hmotami, uvedené  společnosti podají příslušným správcům daně daňová 
přiznání, avšak mezitím se tyto společnosti stanou insolventními a neschopnými daň odvést. Vzhledem 
k řetězení těchto postupně insolventních společností lze dovodit úmysl obviněných neodvedením daně 
se obohatit. Obvinění v daňových přiznáních deklarovali správnou výši daňové povinnosti, ale ve 
svých společnostech učinili taková opatření, aby pohledávka státu ve formě neodvedených daní 
nemohla být uspokojena. Zatím převládá názor, že  jednání obviněných není trestným činem podle § 
148 tr. zák., nýbrž půjde o trestný čin podvodu podle § 250 tr. zák., kdy obvinění  v souvislosti s 
podáním žádostí o udělení povolení k dovozům pohonných hmot v režimu podmíněného osvobození od 
daně uváděli nepravdivé údaje o množství pohonných hmot, které zamýšleli dovézt do ČR. Tím uvedli 
správce daně v omyl a dosáhli vydání příslušného povolení, což jim umožnilo realizovat dovozy 
pohonných hmot a inkasovat zisk jejich prodejem.  Právní kvalifikace však není jednoznačná a lze 
uvažovat i o variantě, že určující pro právní kvalifikaci je objekt trestného činu a předmět útoku (v 
daném případě od počátku splnění daňové povinnosti) a tudíž je na místě  preferovat ustanovení § 148 
tr. zák., jakožto typ  podvodného jednání,  speciálního ve vztahu  k § 250 tr. zák. 

VSZ v Olomouci konstatuje, že opětovně, stejně jako v 90. letech, jsou vytvářeny řetězce firem 
při obchodování s různými komoditami, jejichž smyslem je vylákání odpočtu daně z přidané hodnoty 
při neuskutečnění zdanitelného plnění.  

Dalším novým trendem je také rozsáhlá daňová trestná činnost, spočívající v dovozech 
pohonných hmot z jiných členských zemí Evropské unie prostřednictvím „nastrčených“ fyzických či 
právnických osob, při kterých je stát zkracován na spotřební dani. 

U VSZ v Praze byl zaznamenán pokračující nárůst nápadu věcí a současně se zvýraznil počet 
věcí postupovaných odborem závažné hospodářské a finanční kriminality od nižších státních 
zastupitelství s odkazem na zvláštní věcnou příslušnost podle ustanovení § 15 odst. 1 vyhlášky č. 
23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství 
a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli, ve znění pozdějších předpisů. 

Zde ale platilo, že ve více případech státní zástupce odboru závažné hospodářské a finanční 
kriminality VSZ v Praze nesouhlasil s názorem o věcné příslušnosti VSZ v Praze. Proto byly vyvolány  
spory o příslušnost, které ve většině případů, kdy Nejvyšší státní zastupitelství rozhodlo o 
nepříslušnosti VSZ v Praze, znamenaly nadbytečně prováděné úkony a prodlevy v řízení.  

Odbor závažné hospodářské a finanční kriminality VSZ v Praze v tomto směru bude nadále 
uplatňovat princip plného pokrytí obligatorní příslušnosti podle § 15 odst. 1 vyhlášky Ministerstva 
spravedlnosti č. 23/1994 Sb. Výjimečně však nelze vyloučit aplikaci § 15 odst. 3 citované vyhlášky o 
fakultativní věcné příslušnosti, zejména v případech, kdy bude VSZ v Praze postoupena věc, ve které 
dlouhodobě vykonávalo dozor jiné státní zastupitelství a věc, v níž panují odlišné názory na důvodnost 
trestního stíhání či jeho dosavadní průběh.     
 Odbor závažné hospodářské a finanční kriminality VSZ v Praze sdělil také 
poměrně zásadní poznatek (jenž může mít do určité míry obecnou platnost) spočívající v tom, 
že u policejních útvarů s celostátní působností dochází permanentně k organizačním 
změnám,  nutně se negativně projevujících v kvalitě práce policejních orgánů, na kterou musí 
státní zástupce ve výkonu dozoru reagovat. V souvislosti se zrušením tzv. finanční policie ke 
konci roku 2006 a přechodem osob služebně činných v tomto policejním orgánu k jiným 
útvarům policie, byla přijímána ve výkonu dozoru státních zástupců opatření k zajištění 
kontinuity trestního řízení v rozpracovaných trestních věcech.  

Jednalo se celkem o 23 věcí, z toho na Útvar odhalování korupce a finanční kriminality bylo 
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předvedeno 21 věcí a na jiné útvary 2 věci. Z uvedeného počtu byly  zatím převedeny na jiné 
zpracovatele 4 věci (vše Útvar odhalování korupce a finanční kriminality), zbývající věci nadále 
vyřizují původní zpracovatelé. 

V agendě týkající se ochrany ekonomických zájmů Evropských společenství - EU se (v 
působnosti odboru závažné hospodářské a finanční kriminality VSZ v Praze) zaznamenává tendence 
k nárůstu protiprávního jednání, kdy jednáním podvodného charakteru bylo různými subjekty 
usilováno o získání neoprávněných nebo nedůvodných majetkových výhod.  

 Jde o věci, kde došlo k půjčkám, a to z Evropské investiční banky (EIB) nebo ke zvýhodněným 
úvěrům od Českomoravské záruční a rozvojové banky. Podle původu a mechanismu jsou to prostředky 
poskytované ES - EU nebo jejími institucemi (EIB) do ČR,  a to buď přímo nebo do Českomoravské 
záruční a rozvojové banky. Příjemci jsou podnikatelské subjekty, městské části, neziskové organizace - 
obecně prospěšné společnosti. Zatím byly podány (státními zástupci odboru závažné hospodářské a 
finanční kriminality VSZ v Praze) celkem tři obžaloby ve shora zmiňovaných věcech. 

 Jestliže se v roce 2005 projevil výrazný vzestup v počtu osob stíhaných i 
obžalovaných u trestného činu přijímání úplatku podle § 160 tr. zák. (o 110,6 %, resp. 122 
%), který ovšem byl kompenzován dílčím poklesem těchto ukazatelů u trestného činu 
podplácení podle § 161 tr. zák. (o 10,2 %, resp. o 20,4 %) a poměrně podstatným poklesem u 
trestného činu nepřímého úplatkářství podle § 162 tr. zák. (o 81,8 %, resp. 66,7 %), kde se  
však jednalo o velmi nízké absolutní počty stíhaných i žalovaných osob), vývoj v roce 2006 
prokázal, že byla na místě otázka, zda jde o jev trvalý či jen nahodilý (což ostatně potvrzovaly 
i údaje policejní statistiky, kde byl zaznamenán naopak výrazný pokles zjištěných případů 
korupce). 

 V roce 2006 tak nastalo podstatné snížení počtů stíhaných i obžalovaných osob u 
trestného činu podle § 160 tr. zák., stíhaných osob u trestného činu podle § 161 tr. zák. (a jen 
zcela dílčí vzestup u obžalovaných pro trestný čin podle § 161 tr. zák. a stíhaných i 
obžalovaných pro trestný čin podle § 162 tr. zák.). 

 Pokud jde o korupci, ukazuje se tedy, že její postih není na území ČR stále příliš 
efektivní. 
 To konstatovala nejen zpráva o činnosti za rok 2005, ale i zvláštní zpráva obsahující 
vyhodnocení efektivnosti trestního postihu jednání v oblasti samosprávy a veřejné (státní) správy na 
místní úrovni a postupu státních zástupců v této souvislosti vypracovaná Nejvyšším státním 
zastupitelstvím počátkem roku 2006. 
 
c) Vybrané trestné činy proti životu a zdraví, svobodě a lidské důstojnosti 

 Ani ve vztahu k uvedené kategorii trestných činů neposkytuje tato zpráva naprosto 
vyčerpávající údaje a vyjadřuje se pouze k trestným činům nejzávažnějším.  

 Z tabulky II/3 plyne, že v roce 2006 nastal nejvýraznější pokles stíhaných i 
obžalovaných osob pro trestný čin vraždy podle § 219 tr. zák., a to dokonce na nejnižší 
úroveň od roku 1990. Skutečností ovšem zůstává, že se jedná o počty vykázané ve 
statistických listech trestních, jež nutně nemusejí kopírovat trend vývoje počtu zjištěných a 
objasněných trestných činů vraždy v tomto roce, popř. v letech předcházejících. 
 Z údajů policejní statistiky v tomto směru vyplývá, že v roce 2006 bylo spácháno 231 vražd (z 
toho jich 196 bylo objasněno) – v předcházejícím období šlo o následující počty (v roce 2005 186 
zjištěno a 161 objasněno, v roce 2004 227 zjištěno a 205 objasněno, v roce 2003 232 zjištěno a 199 
objasněno a v roce 2002 234 zjištěno a 210 objasněno). Je tedy zřejmé, že policejní statistika uvádí 
vyšší počty spáchaných i objasněných vražd, přičemž příslušný vzestup či naopak pokles u ukazatelů 
stíhaných či obžalovaných osob pro tento trestný čin se projeví až s určitým zpožděním, zpravidla se 
jedná o dobu jednoho roku. V roce 2005 byly zaznamenány nejnižší počty spáchaných i objasněných 
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vražd a to se odrazilo až v údajích za rok 2006 (pokud jde o stíhané, resp. obžalované osoby).  

 Také ve vztahu k trestným činům ublížení na zdraví podle § 222 tr. zák., loupeže 
podle § 234 tr. zák., vydírání podle § 235 tr. zák., porušování domovní svobody podle § 
238 tr. zák., znásilnění podle § 241 tr. zák. i pohlavního zneužívání podle § 242 tr. zák. se 
projevil v roce 2006 sice ne zvlášť podstatný, přesto ne zcela zanedbatelný, pokles osob 
stíhaných i obžalovaných. 

 Přes uvedené se za zásadní a stále pokračující trend označuje u pachatelů násilných 
trestných činů stále se zvyšující agresivita a bezcitnost. V roce 2006 bylo řešeno několik 
velmi závažných případů, kdy pachatelé  neváhali i pro malé finanční částky užít proti oběti 
nezměrného násilí.  
 Např. z obvodu KSZ v Plzni: 

- 1 KZV 30/2006 -  22letý pachatel napadl opakovanými údery kovovým zvedákem do hlavy 
obsluhujícího číšníka v úmyslu usmrtit ho a zmocnit se tržby.  

- 1 KZV 32/2006 - pachatelka polila hořlavinou a následně zapálila 67letého immobilního muže, se 
kterým po určitou dobu žila v jeho domácnosti a on ji živil.  

- 2 KZV 35/2006 -  dvacetiletý pachatel napadl sekerou v úmyslu usmrtit a odcizit peníze 63letého 
muže, který mu před tím poskytoval za jím vykonané pomocné práce peníze, stravu a cigarety. 

 Určitým novým prvkem, který se objevil, byl i případ, kdy pachatel pojal úmysl zbavit života  
jinou osobu prostřednictvím najatého vraha. Takto v trestní věci KSZ v Plzni sp. zn. 1 KZV 43/2005 
byla podána obžaloba (v současné době je již věc pravomocně skončena) pro skutek, kdy obžalovaný  
zadal na internetový server inzerát ve znění „To se opravdu na internetu nenajde nájemný vrah? 
Prosím pomóóóóc“, na základě něhož ze svých dvou emailových adres uskutečňoval komunikaci 
nejdříve s neustanovenými osobami a následně pak s konkrétním občanem Slovenské republiky, po 
kterém požadoval  za dohodnutou finanční odměnu 2 000 euro usmrcení své manželky, o níž poskytl 
přesné osobní údaje, popis, fotografii, údaje o jejím zaměstnání, o vozidle a lécích, které užívá, 
přičemž informace potřebné k provedení činu, měly směrovat k tomu, že smrt měla být podle jeho 
instrukcí fingována jako nešťastná náhoda. 

 KSZ v Hradci Králové zmiňuje naprosto mimořádný případ tzv. heparinového vraha: 

 Věc je na KSZ v Hradci Králové vedena pod sp. zn. 1 KZV 74/2006. Jednání, popsaných v 
usnesení o zahájení trestního stíhání, se měl dopustit obv. P. Z., který v rámci svého pracovního 
zařazení jako střední zdravotnický pracovník na oddělení ARO nemocnice Havlíčkův Brod měl 
neoprávněně (bez indikace lékaře) aplikovat zde ležícím pacientům lék na ředění krve Heparin, jenž u 
těchto poškozených osob měl způsobit poruchy krevního srážení (hemokoagulace) a na to navazující 
vnější či vnitřní krvácení, kdy u některých z těchto poškozených došlo v důsledku jednání obviněného 
ke smrti. V době zpracování této zprávy o činnosti ve věci probíhají výslechy svědků, a to jednak 
poškozených, rodinných příslušníků poškozených, dále lékařů, zdravotních sester a dalších pracovníků 
nemocnice Havlíčkův Brod. Je zpracováván komplikovaný znalecký posudek z oboru zdravotnictví, 
odvětví soudního lékařství, a dále i znalecký posudek z oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie a 
znalecký posudek z oboru školství a kultura, odvětví psychologie, týkající se obviněného. 

  V obvodu KSZ v Brně výjimečný charakter vykazuje pouze trestní věc evidovaná u něj pod sp. 
zn. 3 KZV 69/2006 týkající se pokusu trestného činu vraždy v kvalifikované skutkové podstatě a 
trestného činu neposkytnutí pomoci - obviněný P. N. v měsíci listopadu 2006 při řízení osobního 
automobilu srazil chodce, který v důsledku nárazu přepadl přes vozidlo řízené obviněným a zadním 
oknem propadl do zavazadlového prostoru, načež obviněný, aniž by zastavil, převezl poškozeného do 
svého bydliště. Odtud ho těžce zraněného, bezvládného a nedostatečně oděného, odvezl na odlehlé 
místo, a zde jej v noci ponechal ležet na vedlejší komunikaci. 

 Stále více loupeží je pácháno ve skupinách, za použití střelných zbraní, a za využití 
různých dopravních a technických prostředků, přičemž loupeže směřují proti objektům, u 
kterých je předpoklad dosažení většího zisku.  
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 Pro doložení tohoto poznatku lze uvést případ (vedený u KSZ v Brně pod sp. zn. 3 KZV 
39/2006), ve kterém je stíháno šest osob, které se měly dopustit 14 loupežných přepadení bank, 
sázkových kanceláří, pošt a též opancéřovaného vozidla transportujícího tržbu, přičemž pachatelé 
používali samopal a další střelné zbraně. V roce 2006 došlo v obvodu jmenovaného krajského státního 
zastupitelství také k přepadení kurzovního vozu nejméně třemi maskovanými pachateli disponujícími 
střelnými zbraněmi a k odcizení neobvykle vysoké peněžní částky 77 mil. Kč; pachatele se ovšem 
doposud nepodařilo ustanovit. 

 Ohledně trestných činů znásilnění, popř. pohlavního zneužívání, se uvádějí 
následující věci z obvodu KSZ v Hradci Králové: 
 Trestní věc obv. J. Č. (sp. zn. 1 KZV 39/2005), na kterého byla podána obžaloba pro trestné 
činy znásilnění dle § 241 odst. 1, 2, 3 písm. a) tr. zák., pohlavního zneužívání § 242 odst. 1 tr. zák., 
kuplířství podle § 204 odst. 1, 3 písm. c) tr. zák., nedovolené výroby a držení omamných a 
psychotropních látek a jedů dle § 187 odst. 1, 2 písm. b), odst. 3 písm. b) tr. zák. jako zvlášť 
nebezpečného recidivistu dle § 41 odst. 1 tr. zák., svádění k pohlavnímu styku dle § 217a odst. 1, 2 
písm. a, b) tr. zák., ohrožování mravnosti dle § 205 odst. 1 písm. a) tr. zák. a dle § 205 odst. 2 písm. a) 
tr. zákona a ohrožování výchovy mládeže dle § 217 odst. 1 písm. a), odst. 2 písm. a, b) tr. zák.  

 Rozsáhlá trestná činnost obviněného spočívala v tom, že v období od roku 2002 do zadržení v 
září roku 2005, ve svém bytě v Hradci Králové konal různé pohlavní styky s dívkami mladšími 18 let, 
ale i mladšími 15 let, za které jim poskytoval jako odměnu drobné finanční částky (kredit do mobilního 
telefonu) a zejména konopí seté - marihuanu, s dívkami natáčel pohlavní styky na video či je 
zachycoval fotograficky, dívkám mladším 18 let zpřístupňoval videonahrávky a fotografie 
pornografického obsahu, šesti dívkám nabídl a posléze zajistil uskutečnění pohlavního styku za úplatu 
s jinou osobou.  

 Krajský soud v Hradci Králové s výjimkou jednoho skutku kuplířství uznal obžalovaného 
vinným zcela shodně s obžalobou a uložil mu úhrnný trest odnětí svobody v trvání 12 roků se 
zařazením do věznice se zvýšenou ostrahou. V současné době se věc nachází ve stadiu odvolacího 
řízení společně s odvoláním obžalovaného.  

 Rozsáhlá trestní věc obv. M. P. (sp. zn. 1 KZV 39/2005), na kterého byla podána obžaloba ke 
Krajskému soudu v Hradci Králové pro šestinásobný trestný čin znásilnění dle § 241 odst. 1, 2 písm. 
a) tr. zák., ve znění účinném do 30. 4. 2001. 

 Jednání obviněného spočívalo v tom, že v období let 1994 - 2005 na různých místech v 
okresech Havlíčkův Brod, Chrudim, Svitavy a Žďár nad Sázavou znásilnil či se pokusil znásilnit 
celkem 10 žen, v případě tří poškozených nedošlo k dokonání trestného činu, neboť poškozené 
obviněnému utekly. Obviněný měl poškozené ženy donutit k orálním pohlavním stykům a souložím za 
užití hrubého fyzického násilí současně s pohrůžkou pistolí či nože, kdy poškozené s výjimkou tří 
uvedených případů z obavy o svůj život se jednání obviněného podvolily.  

 U naprosté většiny poškozených došlo v důsledku jednání obviněného k rozvoji značných 
psychických problémů, které měly dlouhodobý charakter, případně trvají do současné doby. 
Dokazování v této trestní věci bylo poznamenáno tím, že vyšetřování probíhalo se značným časovým 
odstupem od doby spáchání jednotlivých skutků. V případě časově tří posledních skutků z let 1998, 
1999 a 2005 byly k dispozici odborné expertizy DNA, které obviněného ze spáchání těchto dílčích 
skutků jednoznačně usvědčovaly. V případě skutků časově předcházejících však stopy (biologické) 
zajištěné na místě činu v letech 1994 - 1998 již nebyly k dispozici pro případnou expertizu DNA a tato 
expertiza v uvedených letech provedena nebyla. Kromě toho obviněný za uplynulých dvanáct let 
podstatně změnil svou fyzickou vizáž, takže jej poškozené při rekognici in natura nepoznávaly. Proto 
bylo přistoupeno k vytvoření dvou fotoalb s fotografiemi všech objektů rekognice zhruba z období 
poloviny 90. let, na základě kterých již většina poškozených obviněného poznala. Kromě toho se 
podařilo na saku jedné z poškozených po devíti letech zajistit biologické stopy s DNA obviněného a 
stejně tak na spodním prádle, kterým byla jedna z poškozených spoutána, byly po osmi letech rovněž 
prokázány biologické stopy z DNA obviněného. Krajský soud v Hradci Králové po podání obžaloby 
rozhodl o ponechání obviněného ve vazbě, hlavní líčení ve věci dosud nenařídil. 
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  Ve vztahu k trestnému činu obchodování s lidmi přetrvávají aplikační problémy 
týkající se vzájemného vztahu skutkových podstat trestných činů podle § 232a a § 204 tr. 
zák., jak byly zmiňovány již v předchozích zprávách o činnosti. 

 
d) Činy jinak trestné spáchané dětmi mladšími 15 let, provinění páchaná mladistvými a 
trestné činy na dětech a na mládeži 
 Příslušné informace týkající se zmiňovaných forem trestné činnosti jsou zmíněny 
v tabulkách II/4a – f. 

 V roce 2006 stagnovala úroveň vykázané trestné činnosti mladistvých (údaje o 
stíhaných i obžalovaných osobách včetně osob, ohledně nichž bylo konáno zkrácené 
přípravné řízení, resp. byl podán návrh na potrestání, byly v podstatě obdobné jako v roce 
2005). 

 Mírný pokles stíhaných i obžalovaných mladistvých byl doprovázen nepříliš 
podstatným nárůstem mladistvých, jimž bylo sděleno podezření, nebo byl na ně podán návrh 
na potrestání. 

 Pokud jde o děti mladší 15 let, zde bylo naopak zaznamenán další, rozhodně ne pouze 
zanedbatelné, snížení počtu dětí, které se dopustily činu jinak trestného (oproti roku 2005 
činila hodnota poklesu sice jen 9,5 %, v absolutních počtech však bylo dosaženo nejnižšího 
čísla za celé období od roku 1989).  
 Za velmi pozoruhodné zjištění je však možno považovat, že jestliže u státních zastupitelství 
v obvodu VSZ v Praze docházelo v průběhu roku k poklesu o 15 až 20 %, u státních zastupitelství 
v obvodu VSZ v Olomouci nastal naopak vzestup (zejména v obvodu KSZ v Brně). 

 Pokračoval-li tedy ve většině obvodů dlouhodobě evidovaný trend snižování počtu 
případů činů jinak trestných, které byly spáchány dětmi mladšími 15 let, což nebylo 
provázeno současným výraznějším zvýšením počtu mladistvých, proti kterým bylo vedeno 
trestní stíhání nebo zkrácené přípravné řízení, jeví se jako nevhodné a blíže nepodložené 
snížení věkové hranice jako podmínky pro uplatnění trestní odpovědnosti z 15 na 14 let, 
jak je na tom založen i nově vypracovávaný návrh nového trestního zákoníku.  

 Pro takové snížení věkové hranice trestní odpovědnosti nesvědčí ani poznatky z praxe 
při objasňování a dokazování zvlášť závažné násilné trestné činnosti. 
 Pokud byl např. v uplynulých letech evidován v obvodu KSZ v Praze trestný čin vraždy 
spáchaný dítětem mladším 15 let, jednalo se o osobu ve věku nižším i než 14 let.  

 Jako zásadnější se na úseku delikvence dětí mladších 15 let podle názoru KSZ v Praze jeví 
jednoznačně jiné změny právní úpravy, a to jednak změna ustanovení § 90 zákona č. 218/2003 Sb. 
(nahrazení obligatorních návrhů na uložení opatření prostorem pro uvážení státního zástupce při 
fakultativním podávání návrhu), jednak vhodné doplnění druhů opatření, která by bylo možno ukládat 
podle § 93 zákona č. 218/2003 Sb., jednak zajištění rychlé vykonatelnosti takto uložených opatření, a s 
tím spojené zkvalitnění právní úpravy režimu výkonu ochranné výchovy, popř. úprava  zabezpečovací 
detence. 

 U mladistvých jinak převažuje páchání provinění krádeže (v podrobnostech viz 
tabulku č. II/4d).  

 Poukazuje se i na zvyšující nápad věcí, v nichž jsou mladiství, mnohdy krátce po 
dovršení 15 let věku, stíháni pro provinění padělání a pozměňování peněz podle § 140 odst. 2 
tr. zák.; příčina je spatřována v rozšíření počítačové techniky a ovládání práce s počítačem, a 
tedy v možnosti schůdnějšího opatření si peněz tímto způsobem než krádeží, loupeží či jinak. 
Pokračuje trend nárůstu nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek; 
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uvedené látky jsou poskytovány mladistvými dalším mladistvým a nezřídka též dětem 
mladším 15 let.  
 KSZ v Ostravě zdůraznilo fakt, že nemalý podíl na páchání trestné činnosti mají mladiství se 
soudem uloženou ochrannou nebo ústavní výchovou, kteří se dopouštějí protiprávního jednání v 
souvislosti s útěky z výchovných zařízení (např. OSZ v Novém Jičíně byl signalizován poznatek, že v 
roce 2006 chovanci tamního ústavu pro mládež tvořili převážnou většinu stíhaných mladistvých v 
tomto okrese). Současně je nižším státním zastupitelstvím dáváno na zvážení iniciování úpravy 
příslušných právních norem, jimiž by bylo nebezpečí útěků chovanců sníženo na minimum. 

 OSZ v Lounech upozornilo na stále se zhoršující situaci v trestních věcech vedených 
proti mladistvým obviněným podle zákona č. 218/2003 Sb. Velmi intenzivně je mj. vnímána 
neexistence detenčních zařízení, což se dokumentuje na následujícím příkladu: 
 Jedná se o věc proti mladistvému V. Z., vedenou pod sp. zn. ZT 362/2006. Jedná se o 
pachatele, který je dlouhodobě léčen psychiatricky a je stíhán pro násilnou trestnou činnost, která 
spočívá ve slovním a fyzickém napadání vychovatelů Výchovného ústavu Pšov a dalších svěřenců 
tohoto ústavu. Ze spisového materiálu bylo zjištěno, že se jedná o mladistvého se syndromem týraného 
dítěte a v profilu osobnosti mladistvého se projevují příznaky zvýšené agresivity, retardovaného 
emocionálního vývoje se známkami citového chladu. Kvalita sociálních vztahů je prakticky nulová. 
Pokud jde o resocializaci, jde o hluboce zakotvenou poruchu osobnosti, přičemž spouštěčem 
agresivního chování mladistvého může být cokoli. Mladistvý byl hospitalizován  v minulosti i na dětské 
psychiatrii, vystřídal několik ústavů, opakovaně byl hospitalizován v psychiatrických léčebnách a 
dlouhodobě užíval léky na zklidnění. V srpnu 2004 byl umístěn do Výchovného léčebného ústavu 
Husův domov ve Dvoře Králové, kde byl zařazen na oddělení poruch v chování. I v tomto ústavu začal 
být nezvladatelný a byl proto přeložen do Výchovného ústavu ve Pšově, kde ale nejsou žádné vhodné 
podmínky, jak na mladistvého působit. Znalci z oboru zdravotnictví odvětví psychiatrie, psychologie a 
sexuologie nezjistili u mladistvého duševní poruchu, ani nebylo zjištěno, že by mladistvý jednal pod 
vlivem návykových látek, takže nepřichází v úvahu uložení ochranného léčení, přičemž znalci 
konstatují, že pobyt tohoto mladistvého na svobodě je nebezpečný. S ohledem na to, že mladistvý 
dosáhne zletilosti v únoru 2007, trvalé bydliště má v Kladně, avšak ani jeden z jeho rodičů ho nechce k 
sobě vzít, je otázka, jakým způsobem by bylo možno na takového mladistvého působit. Dozorující 
státní zástupkyně v přípravě na hlavní líčení navrhla uložení výchovného opatření, a to výchovné 
povinnosti podle § 18 odst. 1 zákona č. 218/2003 Sb., a to podrobit se léčení, které není ochranným 
léčením. 

 Pokud jde o trestné činy páchané na dětech a mládeži, nadále dominuje skutková 
podstata trestného činu zanedbání povinné výživy.  
 Pro ilustraci lze uvést situaci u OSZ v Bruntálu, kterým v bylo roce 2006 podáno pro 
předmětný trestný čin 143 obžalob, což činilo 15% veškerých obžalob v daném roce. Jmenovaným 
okresním státním zastupitelstvím je v této souvislosti uváděno, že v řízení před soudem bylo obžaloby 
zproštěno podle § 226 písm. e) tr. ř. za použití § 214 tr. zák. celkem 62 osob, což představuje 43,4 % 
osob pro toto jednání obžalovaných. V návaznosti na tyto údaje je prezentován názor, že úsilí orgánů 
činných v trestním řízení a prostředky, jež jsou v řízení v těchto věcech vynakládány, by měly být 
využívány spíše na odhalování jiné trestné činnosti, než na faktické nucení povinných osob k zaplacení 
výživného na vlastní děti, když tuto funkci by měly zřejmě plnit jiné orgány. 

 Velmi výrazný podíl na této formě kriminality má ovšem i trestný čin týrání osoby 
žijící ve společně obývaném bytě nebo domě podle § 215a tr. zák., kde také nastal poměrně 
výrazný vzestup stíhaných i obžalovaných osob oproti roku 2005. 
 KSZ v Brně ve vztahu ke zmíněnému stavu dovozuje, že tento stav je zřejmě odrazem zvýšené 
důvěry poškozených v efektivní pomoc orgánů činných v trestním řízení na základě vytvoření 
fungujícího systému spolupráce mezi těmito orgány a státními i nestátními organizacemi, které jsou 
schopny poskytnout sekundární pomoc obětem této trestné činnosti. Jako příklad je uváděna 
spolupráce OSZ Brno - venkov se skupinou odhalující domácí násilí u Městského ředitelství Policie 
ČR Brno, dále je prezentováno, že MSZ v Brně je stálým členem interdisciplinárního týmu k řešení 
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případů domácího násilí ve městě Brně při Magistrátu města Brna. 

 K problematice výskytu dětské prostituce nebyly zmíněny žádné poznatky, jež by 
mohly nasvědčovat tomu, že se změnil stav konstatovaný již v předchozích zprávách činnosti 
– totiž že nejde o žádný vážnější problém pro ČR, což se plně vztahuje i na obvody KSZ 
v Plzni i KSZ v Ústí nad Labem.  
 K dalším trestným činům páchaným na dětech a mládeži právě KSZ v Plzni uvádí, že i když se 
po roce 1990 čas od času vyskytují případy zneužívaných dětí, trestní věc dvou  německých státních 
příslušníků, kteří se po dobu skoro jednoho roku na 2 místech okresu Klatovy dopouštěli pohlavního 
zneužívání nezletilých dětí, a za to jim poskytovali poměrně vysoké finanční částky v rozmezí 200,- až 
500,- Kč, výrazně vybočovala.  

 V některých obdobích se obvinění dopouštěli tohoto jednání nejméně jedenkrát týdně, a to za 
využití  obytného přívěsu, který si odstavili na pozemek přímo v obci.  

 Trestní věc byla medializována z hlediska toho, že okresní soud uložil obžalovaným pouze 
trest vyhoštění, což bylo  veřejností důvodně hodnoceno negativně. K odvolání státního zástupce pak 
ovšem Krajský soud v Plzni za trestné činy podle § 242 odst. 1 a § 217 odst. 1 písm. a), odst. 3 písm. b) 
tr. zák. uložil obžalovaným trest v trvání 3, resp. 5 let se zařazením do věznice s dozorem.  

 Na tomto případu je však  především zarážející chování rodičů a dalších dospělých osob v 
obci, kterým zřejmě nebylo utajeno chování obviněných, a přesto neučinili žádné kroky k překažení 
zneužívání dětí. Navíc nelze předpokládat, že při finančních částkách, které nezletilci tímto způsobem 
získali, šlo tuto skutečnost utajit před rodiči. 

 OSZ v Chebu  z této oblasti signalizuje také výjimečný případ evidovaný pod sp. zn 3 ZT 
172/2006,  kde je vykonáván dozor v trestní věci vedené proti 3 obviněným, jež jsou  stíháni pro skutek 
právně kvalifikovaný jako příprava trestného činu obchodování s dětmi podle § 7 odst. 1 k § 216a 
odst. 1, 2 písm. b) tr. zák. spočívající v tom, že od února 2006 v Chebu, Londýně  a Praze postupně 
jednali s britskými státními příslušníky, kterým nabídli nezletilé dítě nar. 13. 9. 2005 k adopci do Velké 
Británie za odměnu ve výši 100 000,- eur s tím, že zajistí potřebné doklady k legalizaci pobytu dítěte, 
když  jeden z obviněných ukázal britským občanům fotografii a rodný list nezletilé dívky, které obdržel 
od spoluobviněného, jež byl současně otcem dítěte a  převzal následně zálohu ve výši 60 000,- euro. 

   
e) Trestné činy spáchané z rasových, národnostních a jiných nenávistných pohnutek 

Níže následuje tabulka obsahující celkové počty osob stíhaných a obžalovaných 
(včetně údajů o zkráceném přípravném řízení): 
Trestné činy rasově či 
jinak nenávistně 
motivované 

Stíháno celkem osob Obžalováno celkem osob 

1995 508 461 
1996 616 552 
1997 569 495 
1998 535 439 
1999 580 510 
2000 535 451 
2001 529 369 
2002 467 (+51 ZPŘT) 435 (+50 ZPŘT) 
2003 325 (+44 ZPŘT) 286 (+44 ZPŘT) 
2004 351 (+48 ZPŘT 326 (+47 ZPŘT) 
2005 294 (+46 ZPŘT) 264 (+45 ZPŘT) 
2006  221 (+52 ZPŘT) 192 (+51 ZPŘT) 
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 Ohledně jednotlivých skutkových podstat z tabulky II/5 je možné konstatovat, že 
v meziročním srovnání (rok 2006 a rok 2005) došlo k vzestupu počtu stíhaných a 
obžalovaných osob toliko v případě trestného činu podle § 261 tr. zák. a dále (ale tam jde o 
zcela bezvýznamné absolutní počty) u trestného činu podle § 261a tr. zák. U všech ostatních 
trestných činů byl zaznamenán mnohdy velmi výrazný pokles (to dokumentuje právě 
zmiňovaná tabulka II/5, která ovšem neobsahuje údaje ze zkráceného přípravného řízení – 
k nim srov. tabulku II/10).   

 Kromě zaznamenaného trendu vývoje lze zmínit další pozitivní skutečnosti vztahující 
se k uvedené formě kriminality. Převažují zde již zcela jednání jiného než násilného 
charakteru, tj. verbálního. Zdůraznit je třeba i to, že ve sledovaném období nebyl spáchán 
trestný čin vraždy z rasových, národnostních nebo jiných nenávistných pohnutek. 

 V praxi státních zastupitelství se častěji vyskytly případy páchání trestné činnosti 
prostřednictvím internetu, přičemž z dozoru v přípravném řízení bylo zjištěno, že policejní 
orgány nedisponují vždy potřebnými odbornými znalostmi v tomto směru, nejsou dostatečně 
vybaveny výpočetní technikou a v konkrétním případě signalizovaném níže nebyly policejním 
orgánům dostatečně známy ani interní předpisy a metodické pokyny v soustavě orgánů 
Policie ČR a fakt, že na Policejním prezidiu působí specializovaný útvar, který může 
policejním orgánům poskytnout případnou metodickou a technickou pomoc.  
 Např. v trestní věci OSZ v Kladně, sp. zn. 4 ZN 929/2005, vedené pro trestný čin výtržnictví 
podle § 202 tr. zák. policejní orgán při objasňování okolností uveřejnění materiálů na internetu 
hanobících lidickou tragédii opakovaně odkládal věc podle § 159a tr. ř. s tím, že se nepodařilo zjistit 
subjekty odpovědné za uveřejnění materiálů a až na základě rozhodnutí a pokynů státního zástupce 
byly provedeny úkony k objasnění věci a vymezení konkrétního okruhu podezřelých osob. 

   
f) Drogové trestné činy 
 Byť vývoj drogové kriminality byl v roce 2005 vcelku příznivý (bylo zaznamenáno 
snížení zejména u trestných činů podle § 188 a § 188a tr. zák.; v případě trestných činů podle 
§ 187 a § 187a tr. zák. se jednalo ovšem o pokles v podstatě zanedbatelný - porovnáme-li tyto 
údaje s údaji policejní statistiky, pak zjistíme, že zde je již několik let charakteristická 
tendence k poklesu), v roce 2006 bylo možno v případě trestných činů podle § 187, § 187a, § 
188 a § 188a tr. zák. shledat tendenci opačnou – vyjma skutkové podstaty trestného činu 
podle § 188a tr. zák. u všech trestných činů nastal vzestup (k podrobnostem viz tabulku II/7). 

 Ve vztahu k trestnému činu nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních 
látek a jedů podle § 187 tr. zák. lze poukázat na značné obtíže při dokazování takovýchto věcí 
projednávaných zejména okresními soudy. Je-li obžalovaným kladeno za vinu, že jiným 
prodávali drogu, osoby, kterým byla droga prodána, se nejen necítí být jednáním 
obžalovaných poškozeny, ale činnost orgánů činných v trestním řízení je pro ně naopak 
nevýhodná, neboť si musí hledat nového dealera. Ochota těchto osob v trestním řízení 
vypovídat je pak minimální. Pokud se přesto rozhodnou vypovídat, je věrohodnost jejich 
výpovědí často napadána právě s tím, že jde o osoby užívající drogy. Přitom osoba, která není 
uživatelem drogy, nemůže věrohodně jako svědek vypovědět, jaké měla droga účinky, kolik, 
za jakou cenu, od koho, kde a kolikrát ji zakoupila, apod.  
 Poněkud překvapujícím lze shledat konstatování KSZ v Ostravě, že ve sledovaném období 
nebyl realizován případ z úseku drogové kriminality, který by zakládal příslušnost k výkonu dozoru na 
krajské úrovni. Důvod tohoto stavu nelze jednoznačně určit, avšak za pravděpodobné lze považovat 
existenci kriminality latentní, a to tím spíše, že pokud jde o KSZ v Brně, je signalizována realizace 
dvou případů mezinárodně organizovaných drogových skupin.  

 33 



 Ve věci sp. zn. 3 KZV 90/2005 pachatelé organizovali cesty kurýrů drog do Karibiku a 
Venezuely za účelem převozu velkého množství kokainu v zavazadlech. Přepravu prováděla holandská 
společnost, která společně s letištním personálem kurýry po dohodě s pachateli a za finanční odměnu 
nekontrolovala (po záchytu 300 kg kokainu na letišti v Amsterodamu společnost zkrachovala).  

 V další věci sp. zn. 3 KZV 91/2005 se jednalo o dovoz efedrinu do ČR z Makedonie. V této 
kauze byla problematická spolupráce s makedonskou policií. Do Makedonie byla zaslána oficiální 
žádost o převzetí trestního stíhání organizátorů trestné činnosti, dozorová státní zástupkyně však byla 
policií upozorněna na značnou korupci a fakt, že podezřelé osoby vlastní soukromé televizní stanice, 
takže z makedonské strany nebude zájem případ řešit. 

 V obvodu působnosti KSZ v Brně jinak přetrvává trend poskytování drog osobám mladším 15, 
resp. 18 let, a to zejména marihuany a pervitinu, přičemž tímto způsobem je placeno mladým dívkám 
za sexuální služby. Z tohoto trendu se vymyká případ vedený pod sp. zn. 3 KZV 13/2006, kdy tři 
dospělé pachatelky poskytovaly pervitin nezletilé proto, aby ztratila zábrany a byla rychlejší při 
krádežích, ke kterým ji posílaly do obchodních středisek.  

 Pokud jde o drogové vedené na okresní úrovni, došlo v obvodu působnosti KSZ v Brně k 
rozšíření domácké výroby pervitinu z měst na vesnici, což má negativní dopad na opatřování důkazů, 
neboť na vesnici si lidé všímají podezřelých osob a aut, takže sledování osob a věcí je téměř 
vyloučeno. Přitom se rozvíjí výroba daleko kvalitnějšího pervitinu než v období předchozím, a tato 
doga je navíc nově vyvážena do Rakouska a SRN. Tím pachatelé získávají vyšší výdělky než na 
tuzemském trhu (např. věc sp. zn. 3 KZV 90/2005).  

 Předpokladem co možná nejvyšší úspěšnosti boje proti drogové (ale pochopitelně i 
jiné) trestné činnosti je vyhovující zákonná úprava a jednotný a předvídatelný výklad práva. 
Příkladem toho, jak nedokonalá zákonná úprava může ovlivňovat nejen právnickou, ale i 
laickou veřejnost, je opakující se polemika kolem pěstování konopí. Přitom právě marihuana 
je buď jako samotná anebo ve spojení s pervitinem nejčastěji zneužívána osobami z řad osob 
mladších 15, resp. 18 let. 

 V daném případě šlo ovšem i o výklad rozhodnutí NS ČR sp. zn. 3 Tdo 687/2006, jež 
bylo navrženo k publikaci ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek (a na jednání trestního 
kolegia NS ČR dne 13. 12. 2006 schváleno nebylo – o jeho závěrech však probíhala polemika 
na stránkách MF Dnes 21. a 22. 2. 2007). Právní věta tohoto rozhodnutí, k jehož vydání mohl 
přispět i podnět nejvyšší státní zástupkyně učiněný v souladu s § 12 odst. 4 zákona o státním 
zastupitelství, se cituje v tabulce II/23.  
 V této souvislosti nutno zdůraznit, že mnohdy stěžejním důkazem bývá odposlech a záznam 
telekomunikačního provozu, případně i operativně pátrací prostředky. Bez těchto institutů by ve 
většině případů (zejména velkých drogových kauz) nebylo možné pachatele usvědčit (této problematice 
se podrobně věnovala zvláštní zpráva obsahující vyhodnocení odposlechu a záznamu 
telekomunikačního provozu, zjišťování údajů telekomunikačního provozu a využívání operativně 
pátracích prostředků v roce 2005 a 2006). 

 
g) Trestné činy v dopravě 
 V roce 2006 byl zaznamenán výrazný vzestup trestných činů v dopravě. Jde o 
logický důsledek novely zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, 
provedené zákonem č. 411/2005 Sb. (uvedenou novelou byla jinak upravena skutková 
podstata trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky podle § 201 tr. zák. a do trestního 
zákona byla vložena nová skutková podstata trestného činu řízení motorového vozidla bez 
řidičského oprávnění podle § 180d tr. zák.).  

 V souvislosti s novelizací byla řešena problematika právního posouzení jednání řidičů, 
kteří byli přistiženi při řízení motorového vozidla poté, co jim byl uložen trest zákazu řízení 
motorových vozidel, resp. řízení vozidla bez řidičského oprávnění. Justiční praxe i odborná 
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literatura posléze zaujala stanovisko o možnosti jednočinného souběhu trestných činů maření 
výkonu úředního rozhodnutí podle § 171 odst. 1 písm. c) tr. zák. a trestného činu řízení 
motorového vozidla bez řidičského oprávnění podle § 180d tr. zák., a to vzhledem k 
rozdílnosti objektů obou trestných činů. 

 Trestní kolegium Nejvyššího soudu pod sp. zn. Tpjn 301/2007 k tomuto aplikačnímu 
problému vypracovalo návrh stanoviska; v návrhu se plně přiklonilo k dosavadnímu 
převládajícímu názoru teorie i praxe, že přicházuí v úvahu jednočinný souběh obou těchto 
trestných činů (stanovisko dosud schváleno nebylo, navrhovaná pávní věta se rovněž cituje 
v tabulce II/23).  
 Ve vztahu k trestnému činu ohrožení pod vlivem návykové látky podle § 201 tr. zák. se praxe 
dále zabývala otázkou prokazování míry ovlivnění alkoholem u řidičů nespecifickými metodami 
(metodou enzymatickou či metodou osmometrickou). Konkrétně v obvodu VSZ v Olomouci byla tento 
problém (v souladu s metodickým pokynem Ministerstva zdravotnictví pro laboratorní stanovení 
alkoholu v krvi vydaným ve Věstníku MZ ČR v částce 7/2006) tak, že metoda plynové chromatografie 
je nezastupitelná a teprve jako podpůrné ověřovací metody lze použít jiné nespecifické metody, např. 
Widmarkovy zkoušky či enzymatické metody. 

 Vzhledem k tomu, že praxe zejména soudů je při posuzování hodnoty a 
použitelnosti důkazu ke stanovení obsahu alkoholu v krvi chemickým rozborem krve  
provedeným metodou enzymatickou a osmometrickou rozporná, nejvyšší státní 
zástupkyně požádala dne 10. 1. 2007 předsedkyni Nejvyššího soudu podle § 12 odst. 4 
zákona o státním zastupitelství o to, aby navrhla Nejvyššímu soudu zaujetí stanoviska k 
výkladu zákona nebo jiného právního předpisu. 
 V souvislosti s prokazováním míry ovlivnění řidiče alkoholem VSZ v Olomouci zmínilo věc 
Mgr. D. Š., vyřizovanou MSZ v Brně (sp. zn. 2 ZN 192/2006). Ta dokumentuje další nový trend v 
souvislosti s možným trestním postihem řidičů řídících pod vlivem alkoholu, neboť tito se odmítají 
podrobit lékařskému vyšetření k objektivnímu zjištění míry ovlivnění alkoholem. Jmenovaný řidič byl 
přistižen strážníky městské policie při řízení motorového vozidla a orientační dechovou zkouškou 
provedenou detekčním přístrojem zn. CA 2000 bylo zjištěno ovlivnění alkoholem. Podezřelý odmítl 
dechovou zkoušku, k níž byl později vyzván Policií ČR, stejně jako odběr krve. Věc skončila v 
přestupkovém řízení a k zahájení úkonů trestního řízení podle § 158 odst. 3 věty první tr. ř. v této věci 
ani nedošlo. 

 VSZ v Olomouci při výkonu „dohledu nad dohledem“ konstatovalo nesprávnou a neefektivní 
dohledovou činnost KSZ v Brně, když to zaujalo shodný názor s MSZ v Brně, že ve věci nebyly dány 
podmínky pro sepsání záznamu o zahájení úkonů trestního řízení.  

 Po novele trestního zákona byla ve vztahu k trestnému činu ohrožení pod vlivem návykové 
látky podle § 201 tr. zák. zaznamenána snaha obecně postihovat jako trestná jednání i jednání řidičů, 
u nichž hladina alkoholu při řízení v krvi dosáhla 0,8 g/kg. Po sjednocujícím výkladu (viz sp. zn. 
Nejvyššího státního zastupitelství SL 742/2006) se praxe ustálila na hladině alkoholu 1,00 g/kg (s 
výjimkami nižší hladiny při skutečně prokázaném snížení schopnosti řídit motorové vozidlo). 

 U trestných činů v dopravě, s nimiž není spojen závažnější následek nebo jiná 
skutečnost, je v trestním řízení zaznamenán trend týkající se možnosti použití odklonu v 
trestním řízení. Trestní právo hmotné a procesní směřuje v takových případech zejména k 
prevenci a urovnávání narušených společenských vztahů. Správní řízení však jde opačnou, 
represivní cestou (právní úprava postihu protiprávních jednání v dopravě prostředky 
správního práva je založena na výrazně represivním zaměření, zatímco při uplatnění trestní 
odpovědnosti se vedle represivního vyřizování méně závažných trestných činů v dopravě 
cestou  zkráceného přípravného řízení a předání věci soudu do jisté míry aplikuje nadále 
možnost odklonu v trestním řízení formou podmíněného zastavení trestního stíhání). Postih 
dopravního přestupku se tak může stát přísnějším než u jemu odpovídajícímu tzv. dopravnímu 
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trestnému činu, a není možno také vyloučit, že v souladu se zásadou „ne bis in idem“ nebude 
možno po pravomocném rozhodnutí správního orgánu použít sankčních opatření trestního 
práva. V konečné fázi je výsledkem to, že orgány přípravného řízení na takovou možnou 
praxi nezřídka reagují odmítáním řešit tzv. bagatelní kriminalitu v dopravě formou odklonu 
trestního řízení. 
 KSZ v Praze k uvedené tématice poznamenává, že do budoucna bude nutno věnovat 
problematice deliktů v dopravě nadále pozornost, a to i s ohledem na výše zmiňovaný, neustále se 
prohlubující rozpor, kdy zejména v případě vzniku relevantního následku u trestných činů ublížení na 
zdraví podle § 223 a § 224 tr. zák., je pro pachatele deliktu v dopravě v podstatě výhodnější, způsobí-li 
porušením dopravních předpisů následek v podobě zranění jiné osoby, nežli pokud zaviní dopravní 
nehodu, při které dojde pouze k poškození vozidel, apod. 

      
2. Postup státních zástupců v přípravném řízení  
 
a) Dozor při prověřování trestných činů 
 Většina nižších státních zastupitelství poukazuje na to, že s ohledem na stále velmi 
vysoké počty záznamů o zahájení úkonů trestního řízení [blíže viz bod 1.a)] nepřichází 
v úvahu dostatečně aktivní a efektivní dozor státního zástupce. 
 Např. v obvodu MSZ v Praze bylo – ve vztahu k věcem vyřizovaným obvodními státním 
zastupitelstvími – policejními orgány v roce 2006 sepsáno celkem 87 978 takových záznamů. Z toho se 
vyvozuje zásadní poznatek, že dozor státního zástupce ve stadiu prověřování skutečností 
nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin, je jen formální. Tyto záznamy se nadto týkají 
především bagatelní trestné činnosti, kde příliš nepřipadají v úvahu úkony vyžadující zásah státního 
zástupce. 

 Rovněž KSZ v Praze konstatuje, že množství  záznamů podle § 158 odst. 3 tr. ř. podstatně 
ovlivňuje možnosti aktivního výkonu dozoru státního zástupce.  

 Pokud se jedná o jejich obsah, byly zaznamenány problémy spočívající v tom, že záznam 
neobsahoval vždy konkrétní údaje o právní kvalifikaci skutku, pro který je vedeno trestní řízení, popř. 
otázce právní kvalifikace popsaného skutku není ze strany policejních orgánů věnována náležitá 
pozornost.  

 Vzhledem k tomu, že ustanovení § 158 odst. 3 tr. ř. nestanoví jako obligatorní 
náležitost záznamu o zahájení úkonů trestního řízení také údaj o právní kvalifikaci skutku, 
dochází v některých případech k problémům, a to jednak při určování věcné příslušnosti 
státního zástupce k dozoru nad zákonností přípravného řízení, jednak při posuzování 
podmínek pro rozsah dokazování a pro uplatnění některých procesních institutů, pro které je 
konkrétní právní kvalifikace určující. 
 V obvodu KSZ v Českých Budějovicích je činnosti státního zastupitelství v trestním procesu 
před zahájením trestního stíhání státními zástupci věnována potřebná pozornost. Bez průtahů 
předávají trestní oznámení či jiná podání příslušným policejním orgánům k prověření a dalšímu 
opatření v souladu s ustanovením § 158 odst. 1 tr. ř., výjimečně s konkrétními pokyny dle § 157 odst. 2 
věty první tr. ř. Stanovené lhůty k prověřování podle § 159 tr. ř. kontrolují a důvody v žádostech o 
jejich prodloužení přezkoumávají. Podle poznatků z dohledových prověrek se postupně zlepšuje kvalita 
záznamů podle § 158 odst. 3 tr. ř. i kvalita usnesení policejních orgánů o odložení věci. Dříve často 
zjišťované nedostatky v popisu skutku se v roce 2006 vyskytovaly již jen zcela ojediněle.  

 Na zkvalitnění činnosti policejních orgánů i státních zástupců v tomto stadiu řízení měla 
bezesporu vliv nejen organizovaná školení po linii policejních orgánů a v resortu státního 
zastupitelství, ale především také důsledné projednávání poznatků (zejména nedostatků) na 
pracovních poradách krajského státního zástupce s okresními státními zástupci zpravidla za účasti 
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vedoucích pracovníků policie. 

 KSZ v Plzni uvádí, že ve sledovaném období se jako nejvýznačnější trend jeví další výrazný  
pokles počtu záznamů o zahájení úkonů trestního řízení ve smyslu § 158 odst. 3 tr. ř.  

 Tento údaj potvrzuje předchozí zjištění, že policejní orgány po novele trestního řádu z roku 
2001 sepisovaly záznamy ve všech případech, kdy obdržely podání označená jako trestní oznámení, ač 
bylo zřejmé, že  svým obsahem nešlo o trestní oznámení, když podání ani po doplnění neobsahovala 
skutečnosti důvodně nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin, resp. že vůbec mohl být spáchán 
trestný čin. Ke zlepšení situace zřejmě přispěly i dohledové prověrky prováděné ze strany KSZ v Plzni, 
jež byly zaměřeny na správnost postupu dozorových státních zástupců v případech, kdy trestní 
oznámení byla doručena okresním státním zastupitelstvím.  

 Jestliže se v I. pololetí roku 2006 vyskytlo několik případů, kdy policejní orgán nepostupoval 
podle § 158 odst. 3 tr. ř.,  a přesto prováděl faktické prověřování, tak v průběhu zbytku roku se 
nepotvrdilo, že by šlo o větší počet těchto případů a už vůbec nebyly zjištěny podklady umožňující 
učinit závěr, že by mohlo jít o úsilí policejního orgánu konkrétní věc uvedeným postupem odstranit z 
dozoru státního zástupce, případně o snahu prodloužit prověřování trestního oznámení mimo rámec 
lhůty  stanovené v § 159 odst. 1  tr. ř. tak, jak se původně naznačovalo. Vyhodnocení zjištěných 
případů svědčí pro závěr, že nesprávný postup byl  ovlivněn především nedostatečnou odborností  
policejního orgánu. 

 Pokud jde právě o nedostatky v činnosti policejních orgánů, byl rok 2006   
obdobím, kdy – ve vztahu k obvodu KSZ v Plzni - došlo k dalšímu jejich prohloubení. Ve 
stadiu trestního procesu před zahájením trestního stíhání  bylo především v závažnějších 
věcech možno vysledovat přetrvávající bezradnost policejních orgánů, která v mnohých 
případech však souvisela s jejich pohodlností pracovat s judikaturou, mnohdy však i se 
zákonem. Poměrně rozšířeným  poznatkem je zjištění, že policejní orgán si neučiní vlastní 
názor na prověřovanou věc a ke státnímu zástupci si opakovaně chodí pro rady bez toho, že 
by předem svůj názor řádně prezentoval v plánu prověřování, resp. vytyčením verzí a 
stanovením úkonů, které hodlá provést.  
 Od okresních státních zastupitelství v obvodu KSZ v Plzni zaznívá v této souvislosti výrazná 
nespokojenost s nedostatečnou iniciativou a aktivitou policejních orgánů, které v lepším případě plní 
úkoly z prověrky provedené dozorovým státním zástupcem, ale samy s výsledky provedených úkonů 
nepracují a dále vyčkávají na pokyny. Uvedený stav je třeba hodnotit  negativně mj. i s přihlédnutím k 
tomu, že narůstá postupně počet policistů, kteří dosáhli vysokoškolského vzdělání, a to i právnického, 
takže není důvod, aby nebyli odborně na úrovni státního zástupce. Závažné je také zjištění, že pokud 
jde o úsek prověřování, zásadní nedostatky se týkaly i samotné kvality provedení prvotních úkonů.  

 Lze zmínit např. případ, k němuž došlo v obvodu OSZ Plzeň – město (sp. zn. 2 ZT 680/2006) 
při prověřování trestného činu  podle § 221 odst. 1 a 3 tr. zák. Z dosavadního průběhu prověřování 
trestného činu mimo jiné vyplývá, že poté, co obviněný dne 12. 12. 2006  v nočním podniku na území 
města Plzně po předchozím incidentu s jedním z návštěvníků fyzicky napadl další osobu, spadl v 
důsledku toho zády na zem, a způsobil si tak vážná zranění, jimž 14. 12. 2006 podlehl. Ze spisového 
materiálu vyplývá, že na místě spáchání trestného  činu byla ve velmi krátké době přítomna výjezdová 
skupina Městského ředitelství Policie ČR v Plzni, byl však vyhotoven zcela nedostačující protokol o 
ohledání místa činu, nebyl pořízen fotografický materiál ani videonahrávka, ohledání navíc bylo 
provedeno poté, co prostor místa činu byl uklizen. V důsledku toho je důkazní stav věci značně 
problematický. 

 Tento případ byl projednán s vedením Služby kriminální policie a vyšetřování – Městské 
ředitelství Policie ČR v Plzni za přítomnosti zástupce ředitele pro trestní řízení Policie ČR Správy 
Západočeského kraje v Plzni. S přihlédnutím k tomu, že ze strany vedoucích pracovníků byl postup 
policistů omlouván nedbalostí a bylo zjištěno, že jejich postup šetří odbor stížností, ale žádná 
důraznější opatření nebyla přijata, byl případ předán  Inspekci ministra vnitra. 

 KSZ v Hradci Králové konstatuje, že vzhledem k záznamům o zahájení úkonů 
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trestního řízení mají státní zástupci v podstatě přehled o všech věcech, které policie 
zpracovává. S ohledem na množství těchto věcí a s ohledem na časovou zaneprázdněnost 
státních zástupců dalšími pracovními úkoly je však třeba uvést, že přezkoumávání důvodnosti 
sepsání všech záznamů dle § 158 odst. 3 tr. ř. představuje pro státní zástupce značnou 
pracovní zátěž.  
 Snížení počtu záznamů je zapříčiněno především tím, že policejní orgány se snaží obezřetněji 
přistupovat k jejich sepisování a nevydávají je bezhlavě na základě jakéhokoli podání označeného jako 
trestní oznámení. V řadě případů, když z podání označeného jako trestní oznámení nevyplývají alespoň 
základní skutečnosti umožňující učinit závěr o podezření ze spáchání trestného činu, tak policejní 
orgán provede šetření podle § 158 odst. 1 tr. ř., nebo podání postoupí příslušnému orgánu k vyřízení. I 
ze strany státních zástupců dochází k častějšímu využívání úpravy zahrnuté do čl. 16 pokynu obecné 
povahy poř. č. 12/2003 a podání označená jako trestní oznámení nejsou automaticky postupována 
policejním orgánům k prošetření.  

 Jako negativní jev je nutno hodnotit tu skutečnost, že je podávána celá řada trestních 
oznámení, která svou povahou jsou v podstatě věcmi, které spadají do práva občanského nebo 
obchodního, ale vzhledem k tomu, že tato podání, která jsou zpravidla podávána advokáty za 
organizace (právnické osoby), obsahují takové skutečnosti, že věc nelze okamžitě odložit a je 
prováděno šetření, které končí odložením věci, přitom však policejní orgány jsou nuceny vykonávat 
úkony, které jsou posléze využity v příslušném občanskoprávním či obchodněprávním řízení (např. 
rozbory hospodaření). Tedy orgány činné v trestním řízení v těchto věcech fakticky provádějí zdarma 
servis při obstarávání důkazních materiálů pro jiné než trestní řízení. 
 Pro obvod VSZ v Olomouci se ohledně obou krajských státních zastupitelství, která 
zde jsou činná, konstatuje, že při výkonu dozoru státních zástupců nad zachováváním 
zákonnosti v přípravném řízení se jako zásadní jeví potlačení jeho formálnosti, která mnohdy 
přetrvává, a zvýšení osobní angažovanosti státního zástupce, a to již od počátečních fází 
přípravného řízení.  

 Jinak se zásadnější problémy ve vztahu k záznamům o zahájení úkonů trestního řízení 
ani u KSZ v Brně, ani u KSZ v Ostravě, nekonstatují. 
 Odbor závažné hospodářské a finanční kriminality VSZ v Praze formuloval zásady dozoru ve 
fázi prověřování (k obdobným zásadám ve fázi vyšetřování viz níže), které lze shrnout tak, že je třeba 
kriticky přezkoumávat vnější podněty z hlediska důvodnosti postupu podle § 158 odst. 3 tr. ř., bez 
ohledu na autoritu podatele. Je nezbytné vždy analyzovat, zda je opodstatněné věc vůbec prošetřovat v 
režimu trestního řízení. Je na místě také využívat před zahájením úkonů trestního řízení kontrolní 
oprávnění jiných příslušných orgánů, nenahrazovat kompetence jiných orgánů policejními prostředky.  

 V neposlední řadě se pokládá za nanejvýš žádoucí odmítat snahy zneužití trestního řízení ke 
komerčním nebo jiným cílům zainteresovaných subjektů. Již v záznamu podle § 158 odst. 3 věty první 
tr. ř. se vychází z reálné verze prověřování a podle toho se vymezují i skutkové okolnosti, jež by měly 
odrážet jednání, u kterého je dáno opravdu důvodné podezření z trestné činnosti. Doporučuje se volit 
raději omezenou, ale jasnou podobu skutku, vyhnout se bezbřehým a složitým konstrukcím, které by si 
vyžadovaly vést prověřování mnoha směry. Stejně tak je nutno vyhnout se konstrukcím zjevně 
neperspektivním či nereálným. 

 
b) Dozor státního zástupce ve vyšetřování 
 Na jedné straně se naznačují přetrvávající vady v usneseních o zahájení trestního 
stíhání spočívající v tom, že skutek trestného činu není v usnesení náležitě a v souladu s 
ustanovením § 160 odst. 1, 2 tr. ř. popsán tak, aby vyjadřoval všechny zákonné znaky 
stíhaného trestného činu včetně zavinění nebo v něm nejsou uvedeny v souladu s aktuální 
soudní judikaturou všechny dílčí útoky (skutky) pokračujícího trestného činu a specifikováni 
jednotliví poškození, na straně druhé se poukazuje na to, že zvýšené požadavky soudů (jež 
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často vyústí ve vrácení věci k došetření státnímu zástupci) vedou nezřídka až k tomu, že 
popisy skutku v usnesení o zahájení trestního stíhání a následně i v žalobním návrhu jsou 
velmi podrobné, popisné a do jisté míry se v některých případech blíží spíše odůvodnění. 

 Vyskytuje se pak značný formalismus v popisu skutku v usnesení o zahájení trestního 
stíhání; podloženost skutku důkazy či dalšími skutkovými zjištěními již v této fázi řízení však 
není možno očekávat vždy a ve všech případech [srov. podrobněji v části II., bod 3., písm. 
a)]. 

 Výrazem toho je i fakt, že – jak už bylo zmíněno v bodě 1.a) – lze se setkat 
s neustálým nárůstem počtu zrušených usnesení o zahájení trestního stíhání. Z toho vyplývá 
jak závěr, že se zvyšuje důslednost dozoru, stejně tak jako závěr, že aplikační praxe orgánů 
činných v trestním řízení směřuje ke stále více formálnímu popisu skutku, a to již na samém 
počátku vyšetřování. 
 V rámci bodu 2.a) shora již byla zmínka o zásadách výkonu dozoru v prověřování, jež 
definoval odbor závažné hospodářské a finanční kriminality VSZ v Praze. Pokud by byla nyní 
pozornost soustředěna na obdobné zásady, ale ve vztahu k vyšetřování, potom je možno uvést, že 
klíčové místo zaujímá při výkonu dozoru právě značný důraz na formulaci usnesení podle § 160 odst. 
1 tr. ř. (popis skutku odpovídající všem obligatorním zákonným znakům skutkové podstaty a v této 
souvislosti požadavek, aby policejní orgán věc konzultoval se státním zástupcem, což pochopitelně je 
významné právě ve věcech uvedených v § 15 odst. 1, 2 a 4 vyhlášky č. 23/1994 Sb.). V této souvislosti 
je potřebné respektovat, že přípravné řízení v ČR je extrémně formální. Vyšetřování by mělo směřovat 
ke skončení přípravného řízení v rozumné a přijatelné lhůtě, i za cenu, že soudu nebude předložena 
trestná činnost v plném rozsahu. Preferováno má být tedy urychlené postavení pachatele před soud. 
Využívány by měly být všechny procesní možnosti, jako např. vyloučení věcí ze společného řízení, 
vyřízení části věci, kde to podle povahy případu přichází v úvahu (obžalobou, jiným způsobem, jímž 
přípravné řízení končí, včetně postupu podle § 172 odst. 2 písm. a) tr. ř., atd.). Soudu by měla být věc 
oředložena v akceptovatelné podobě, jak z hlediska formulace obžaloby, tak pokud jde o podobu spisu 
(přehlednost, logické řazení spisových materiálů, pomůcky umožňující orientaci v důkazech). Soudu by 
nadbytečně neměly být dávány záminky k vrácení věci k došetření. Pro jakékoli využití zajišťovacích 
institutů (prozti osobám i věcem) by mělas se zvláštním důrazem platit zásada zdrženlivosti a 
přiměřenosti (§ 2 odst. 4 tr. ř.). 

 
c) Vyšetřování konané státním zástupcem 

 V podstatě se vyskytují jen případy, kdy státní zástupce koná vyšetřování proti 
policistům (v podrobnostech viz tabulky II/8a – d).  

 K vyšetřování konanému státním zástupcem se většinou neuvádějí žádné vážnější 
problémy.  

 Zdůrazňuje se však, že tuto zákonnou změnu není možno hodnotit jako příliš 
úspěšnou. Vyšetřování trestné činnosti policistů se nezkvalitnilo ani nezrychlilo, ale nenastal 
ani opačný jev. Obecně je stávající systém považován za těžkopádný a komplikovaný, 
zejména vzhledem k složitostem vzájemného vztahu vyšetřujícího státního zástupce a státního 
zástupce vykonávajícího dozor. 
 K tomu KSZ v Praze uvádí, že by bylo žádoucí posílit postavení státního zástupce konajícího 
vyšetřování v případech uvedených v § 161 odst. 3, 4 tr. ř., a to tak, aby rozsah jeho procesních 
oprávnění byl zcela srovnatelný s procesním oprávněním státního zástupce, který koná vyšetřování na 
základě uplatnění své pravomoci ve smyslu § 174 odst. 2 písm. c) tr. ř. Posílení procesního postavení 
státního zástupce konajícího vyšetřování by nesporně zvýšilo jeho samostatnost, odpovědnost a zvýšilo 
prestiž této funkce jak v soustavě státního zastupitelství, tak vně - ve vztahu k policejním orgánům 
Inspekce ministra vnitra či jiným orgánům Policie ČR. Pro omezení oprávnění státního zástupce při 
vyšetřování trestné činnosti příslušníků Policie ČR oproti oprávněním, které má státní zástupce v 
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případě, že si v jakékoli věci vyhradí provedení celého vyšetřování, nejsou žádné konkrétní důvody, 
které by možnost takového uplatnění pravomoci státního zástupce vylučovaly, a to s ohledem na 
rozsáhlé mechanismy kontroly v soustavě státního zastupitelství (dozor a dohled). 

 Rozsah dozoru státního zástupce krajského státního zastupitelství nad vyšetřováním konaným 
státním zástupcem ve věcech trestných činů příslušníků Policie ČR by měl být dle vyjádření KSZ 
v Praze omezen pouze na realizaci výslovně zákonem stanovených a nesporných oprávnění státního 
zástupce při výkonu dozoru ve smyslu § 174 tr. ř. a na rozhodování o meritu věci, a to obligatorně při 
podávání obžalob a fakultativně v případech již dnes vymezených § 175 odst. 2 tr. ř. Procesní úkony 
dozorového státního zástupce by neměly zasahovat do vlastního průběhu vyšetřování, tj. státní 
zástupce konající vyšetřování by při provádění vyšetřování sice postupoval přiměřeně podle 
ustanovení vztahujících se na policejní orgán, ale současně by měl plně zachovány i pravomoci 
státního zástupce ve vztahu k provádění úkonů přípravného řízení (s výjimkou dozorových oprávnění a 
oprávnění podat obžalobu). 

 VSZ v Praze k uvedené otázce sdělilo, že základní důvod pro úpravu, podle které dnes koná 
vyšetřování o trestných činech policistů státní zástupce, spočíval především ve snaze docílit toho, aby 
vyšetřování trestné činnosti těchto speciálních subjektů nebylo prováděno opět policisty a v rámci 
resortu Ministerstva vnitra. Ke konání vyšetřování v těchto případech pak bylo zákonem povoláno 
státní zastupitelství, které tak samozřejmě může činit jen svými státními zástupci. Veškeré další zásady 
trestního řízení však měly zůstat zachovány, včetně vztahu mezi „vyšetřujícím“ a dozorovým státním 
zástupcem, byť jde v obou případech právě o státní zástupce. V této skutečnosti nelze spatřovat z 
pohledu postavení vyšetřujících státních zástupců nic dehonestujícího, naopak zavedení tohoto 
institutu celkové postavení státního zastupitelství nepochybně posílilo. 

 Výše zmíněný návrh KSZ v Praze je ale při stávající úpravě nerealizovatelný a 
musela by být provedena legislativní změna (která ostatně byla předmětem připomínek 
Nejvyššího státního zastupitelství k návrhu věcného záměru návrhu trestního řádu soudního 
schváleného vládou v březnu 2005); ta by v podstatě vycházela z toho, že státní zástupce by i 
vyšetřování ve věcech uvedených v § 161 odst. 3, 4 tr. ř. konal jako součást svých dozorových 
pravomocí (obdobně jako podle § 174 odst. 2 písm. c) tr. ř.). Neproveditelný je i návrh KSZ 
v Praze, pokud jde o přesnou „delimitaci“ pravomocí státního zástupce dozorového a 
vyšetřujícího. Při současné podobě právní úpravy nepřichází pojmově v úvahu, že by státní 
zástupce vyšetřující např. mohl disponovat některými pravomocemi ve vztahu k zajištění osob 
a věcí, zde může působit jen jediný státní zástupce, a to státní zástupce vykonávající dozor.     
 Podle názoru KSZ v Praze by rovněž měl být zrušen čl. 49 odst. 1 pokynu obecné povahy poř. 
č. 5/2001, a to ohledně úpravy oprávnění dozorového státního zástupce rušit meritorní rozhodnutí 
„vyšetřujícího státního zástupce“, jimiž bylo rozhodnuto podle ustanovení § 171, § 172, § 173, § 307, 
§ 309 tr. ř., s tím, že pravomoc rušit nezákonná rozhodnutí by se vztahovala pouze na případy, kdy 
státní zástupce konající vyšetřování rozhoduje  o  věcech,  o  nichž  může  rozhodovat  i   policejní  
orgán konající vyšetřování (např. podle § 160 tr. ř.). Nadále  by  mělo platit to, co vyplývá přímo z 
trestního řádu, tj. dozorující státní zástupce si může vyhradit vydání meritorního rozhodnutí ve smyslu 
§ 175 odst. 2 tr.ř. a pokud tak neučiní a ponechá vydání meritorního rozhodnutí státnímu zástupci 
konajícímu vyšetřování, nemůže již dosáhnout jeho zrušení postupem podle § 174 odst. 2 písm. e) tr. ř., 
ale pouze iniciováním postupu podle § 174a tr. ř. Také právě naznačené „omezení“ rozsahu 
oprávnění státního zástupce, který vykonává dozor nad státním zástupcem konajícím vyšetřování, by 
na straně jedné posílilo postavení „vyšetřujícího státního zástupce“ (na rozdíl od policejního orgánu), 
na straně druhé by zvýšilo samostatnost a odpovědnost státních zástupců konajících vyšetřování ve 
věcech trestných činů příslušníků Policie ČR s tím, že by z hlediska předmětu činnosti  nebyl rozdíl 
mezi vyšetřováním konaným státním zástupcem ve věcech příslušníků Policie ČR a jinými případy, v 
nichž si státní zástupce vyhradí konání vyšetřování ve smyslu ustanovení § 174 odst. 2 písm. c) tr. ř. V 
případě provedení takto předestřené změny by nedošlo k ohrožení zákonnosti průběhu vyšetřování 
konaného státním zástupcem, neboť kromě možnosti uplatnění oprávnění ve smyslu § 174 odst. 2 tr. ř. 
by byla ponechána možnost dozorového státního zástupce rozhodnout o meritorním způsobu vyřízení 
trestního stíhání (§ 175 odst. 2, § 176 tr. ř.).  
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 VSZ v Praze se s uvedeným námětem KSZ v Praze v podstatných rysech ztotožňuje. Vychází 
z toho, že pokud by mělo být postavení orgánů konajících vyšetřování trestné činnosti policistů jiné než 
ostatních orgánů konajících vyšetřování, znamenalo by to v konečné fázi jistou nerovnost, a to i z 
pohledu obviněných. Takový stav by se mohl stát terčem oprávněné kritiky.  

 S uvedeným stanoviskem však nelze souhlasit, protože znění zákona odpovídá 
názor zcela odlišný (tj., že dozorový státní zástupce disponuje oprávněním dle § 174 
odst. 2 písm. e) tr. ř. i ve vztahu k těmto rozhodnutím vyšetřujícího státního zástupce, 
bez zřetele, zda si jejich vydání vyhradil, či nikoli, úprava v § 175 odst. 2 tr. ř. není 
speciální vůči § 174 odst. 2 písm. e) tr. ř.). Tedy i akceptování tohoto návrhu KSZ 
v Praze by znamenalo nezbytnost legislativní změny. 
 VSZ v Olomouci ve své podkladové zprávě upozorňuje na to, že mu jsou nadále 
krajskými státními zastupitelstvími předkládána všechna rozhodnutí o zahájení trestního 
stíhání příslušníků Policie ČR. V rámci výkonu dohledu jsou pak sledovány závažnější 
případy související se zneužíváním pravomoci veřejného činitele a korupčním jednáním. Je 
také možno sledovat i stále četnější případy zneužívání informací z policejních databází. 

 V rámci dohledu  bylo z předkládaných spisů možno zaznamenat kvalitativní posun ve 
vyšetřující činnosti státních zástupců a zkrácení délky přípravného řízení. V dozorové činnosti 
státních zástupců, kteří se zabývají trestnou činností příslušníků Policie ČR, nebyly zjištěny 
zásadní problémy, což potvrdily rovněž závěry dohledové prověrky, provedené vrchním 
státním zastupitelstvím u obou krajských státních zastupitelství v prvním čtvrtletí roku 2006 
(sp. zn. 2 SPR 6/2006). 

 
d) Rychlost přípravného řízení, vyšetřování a řízení u státního zástupce 
 Tabulky II/11a – c se vztahují k rychlosti vyšetřování (tabulka 11a), přípravného 
řízení jako celku (tabulka II/11c) a k délce řízení u státního zástupce po doručení návrhu na 
podání obžaloby ze strany policejního orgánu (tabulka II/11b). 

 Pokud jde o délku vyšetřování, v roce 2006 došlo k výraznému nárůstu ukazatelů 
týkajících se skončení do jednoho týdne a do dvou týdnů. Vzhledem k vzestupu počtu osob, 
vůči nimž bylo konáno zkrácené přípravné řízení (srov. tabulku II/1c), lze tento nárůst přičítat 
právě většímu využívání institutu zkráceného přípravného řízení. Na druhé straně se ovšem 
projevilo snížení podílu osob, ve vztahu k nimž bylo vyšetřování (včetně zkráceného 
přípravného řízení) skončeno v rozmezí od 6 do 12 měsíců, v době nad jeden rok a v rozmezí 
od jednoho roku do dvou let (např. úhrn těchto osob činil v roce 2006 na území ČR 6,2 % (v 
roce 2005 – 7,6 % a v roce 2004 dokonce 10 %).  
 Ve vztahu ke stavu v obvodech jednotlivých krajských státních zastupitelství (a MSZ v Praze) 
je možné konstatovat, že vzestup počtu osob, ve vztahu k nimž bylo vyšetřování (zkrácené přípravné 
řízení) skončeno do dvou týdnů, nastal ve všech obvodech včetně obvodu MSZ v Praze a KSZ v Ústí 
nad Labem, kde v minulosti přetrvávaly v tomto ohledu jisté problémy. Ohledně ukazatele délky 
vyšetřování (včetně zkráceného přípravného řízení) nad 6 měsíců sice trvá nejkomplikovanější situace 
v obvodu MSZ v Praze (uvedený podíl dosáhl 12,1 % - ostatní obvody se pohybují mezi 4 – 8 %), 
přesto i zde nastalo oproti roku 2005 (i rokům předcházejícím zlepšení). 

 Délka přípravného řízení se vyznačovala v roce 2006 obdobnými zákonitostmi jako 
délka doby vyšetřování. Projevil se tedy výrazný vzestup úhrnného podílu osob, ve vztahu 
k nimž přípravné řízení (ve věcech, v nichž došlo k zahájení trestního stíhání, nikoli tedy 
zcela ve všech věcech) skončilo nejdéle do jednoho roku – v roce 2006 hodnota tohoto podílu 
dosáhla v ČR 42,1 % (i zde sehrálo nepochybně klíčovou úlohu zkrácené přípravné řízení – 
viz výše), kdežto v roce 2005 činila jen 35,5 % (a v roce 2004 31,9 %). Pokud se týče podílu 
osob, vůči nimž přípravné řízení trvalo déle než jeden rok, tak ten se v roce 2006 snížil, ale ne 
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tak zásadním způsobem, jak tomu bylo v případě stejného podílu u délky vyšetřování (v roce 
2006 – 2,3 %, 2005 – 3,3 %, 2004 – 3,7 %). 
 Shodně jako v případě délky doby vyšetřování i u rychlosti přípravného řízení jako celku je 
nejméně příznivá situace v obvodu MSZ v Praze (podíl počtu osob, ve vztahu k nimž bylo přípravné 
řízení dokončeno ve lhůtě nad jeden rok, činil v roce 2006 5,9 % - v roce 2005 ovšem 9,6 %), teprve 
s větším odstupem následuje obvod KSZ v Ústí nad Labem (3,2 %); v ostatních obvodech se hodnota 
tohoto podílu pohybuje od 2,9 % až k 0,8 %. 

 KSZ v Plzni v této souvislosti zmínilo, že rychlost přípravného řízení je negativně ovlivňována 
nejednotnou judikaturou Nejvyššího soudu ČR, která vymezuje rámec dokazování podřízený výkladu 
hmotněprávních limitů trestní odpovědnosti  (např. nález Ústavního soudu ČR II. ÚS 566/05 ze dne 
20. 9. 2006 a nakonec i judikatura Evropského soudu pro lidská práva, která považuje za zákon v 
materiálním smyslu i judikaturu soudů). Policejní orgány se v podmínkách chybějící konstantní 
judikatury řídí různými právními stanovisky, která povětšinou pro dokazování vymezují širší rámec ve 
snaze pojistit se proti  rozhodnutí o vrácení věci k doplnění podle § 188 odst. 1 písm. e) tr.ř. a to na 
úkor rychlosti a hospodárnosti trestního řízení. V této souvislosti jako určitý příklad může posloužit 
judikatura týkající se výkladu poměrně frekventovaného ustanovení § 250b tr. zák.   

 Ve věci, sp. zn. 1 KZV 38/2006, vykonávalo KSZ v Plzni trestní věc 2 obviněných stíhaných po 
trestný čin kvalifikovaný  podle § 250b odst. 1, 2 a 5 tr. zák.  spáchaný podvodným vylákáním úvěrů od 
banky v úhrnné výši 35 mil. Kč, které obvinění použili na jiný než sjednaný účel,  když právě z hlediska 
rychlosti a hospodárnosti trestního řízení je podstatné, zda je nutno prokázat rozsah a povahu majetku 
dlužníka, z něhož může banka jako věřitel uspokojit svoji pohledávku ze smluv o úvěru (v kladném 
případě by bylo toto šetření zvláště obtížné, jestliže jeden z obviněných je cizí státní příslušník 
podnikající nejen na území ČR), jako podmínku posouzení výše škody způsobené trestným činem. 
Původní judikatura  z období let 1999 – 2000 byla změněna usnesením NS ČR 8 Tdo 51/2004 (č. 
9/2005 Sb. rozh. tr.), ale v posledním období NS ČR zaujal opačné právní stanovisko ve svém usnesení 
8 Tdo 1306/2006  ze dne 8. 11. 2006. V této věci bude zvážen postup podle ustanovení § 12 odst. 4 
zákona o státním zastupitelství (již samo rozh. č. 9/2005 Sb. rozh. tr. bylo publikováno mj. i na 
základě podnětu nejvyšší státní zástupkyně k tomu, aby předsedkyně Nejvyššího soudu navrhla 
trestnímu kolegiu NS ČR vydání stanoviska). 

 Ohledně délky řízení u státního zástupce v roce 2006 platilo, že pokračoval trend 
započatý už v předcházejících letech spočívající v tom, že délka řízení se u státních zástupců 
zkrátila.  

 Byla tedy opětovně zpochybněna nepříznivá tendence z roku 2002 (která ostatně 
nepokračovala ani v letech 2003 - 2005), kdy došlo ke snížení podílu osob, ve vztahu k nimž 
řízení u státního zástupce (i po započtení údajů ze zkráceného přípravného řízení) trvalo do 2 
týdnů (2005 – 73,1 %, 2004 – 72,0 %, 2003 – 67,2 %, 2002 - 64,6 %, 2001 - 70,7 %), jakož i 
do jednoho měsíce (2005 – 90,2 %, 2004 – 90,3 %, 2003 – 85,4 %, 2002 - 87,3 %, 2001 93,2 
%). V roce 2006 činil podíl osob, ve vztahu ke kterým řízení u státního zástupce trvalo do 
dvou týdnů, 78,5 %, a do jednoho měsíce 91,9 %.  

 Ke zlepšení stavu došlo, i pokud jde o rychlost řízení u státního zástupce ve věcech 
vyšší složitosti (bez započítání údajů o věcech z příslušnosti obou vrchních státních 
zastupitelství, jež jsou uvedeny samostatně v závěru tabulky II/11b). Nastal totiž podstatný 
pokles podílu i počtu osob, ohledně nichž řízení u státního zástupce trvalo v rozmezí od 2 do 
6 měsíců, 6 měsíců až jednoho roku, od jednoho roku do dvou let a nad dva roky. Kdyby byla 
nejprve vzata v úvaha úhrnná hodnota tohoto podílu, pak v roce 2006 dosáhla 3,1 % (v roce 
2005 – 3,7 %, 2004 – 3,4 %, 2003 – 6,4 %, 2002 – 4,3 %).  
 Na zmiňovaném poklesu se nejvíce podílely obvody KSZ v Plzni, KSZ v Hradci Králové a 
KSZ v Ostravě; výrazné zlepšení bylo zaznamenáno dále např. v obvodu KSZ v Ústí nad Labem (lze 
však říci, že ke zhoršení nedošlo prakticky v žádném obvodu).  
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 Z hlediska absolutních počtů osob, vůči nimž řízení u státního zástupce trvalo delší 
dobu než 6 měsíců, v roce 2006 šlo o 95 osob (v roce 2005 o 255 osob, 2004 – 315 osob, 
2003 – 733 osob a v roce 2002 – 413 osob).  
 Na shora uvedeném absolutním počtu 95 osob se nejvýrazněji podílely obvody MSZ v Praze 
(37) a KSZ v Ústí nad Labem (30), ostatní obvody – jak je patrné z tabulky II/11b – jen zcela 
minimálně. 

 Ukazatele délek vyšetřování, přípravného řízení (ne tak výrazně řízení u státního 
zástupce) ve věcech uvedených v § 15 odst. 1, 2 a 4 vyhlášky č. 23/1994 Sb. (závěr tabulek 
II/11a – c – VSZ v Praze a VSZ v Olomouci) jsou z pochopitelných důvodů, jež se vázaly 
zejména na mimořádnou náročnost a skutkovou i právní složitost těchto věcí, výrazně vyšší 
v hodnotách nad 6 měsíců, jeden rok, nad jeden a nad dva roky. 
 Rychlost jak vyšetřování, tak i přípravného řízení jako celku, je výrazně ovlivněna i neustálými 
reorganizacemi specializovaných policejních orgánů, jak už bylo zmíněno výše v bodě II.1a), stejně 
jako tím, že se poměrně často mění i osoba služebně činná v policejním orgánu v těchto věcech. 

 
e) K postupu státních zástupců ve vazebních věcech 
 Návrhům státních zástupců na vzetí obviněných do vazby bylo v naprosté většině 
případů soudem vyhověno. To dokumentují i údaje následující tabulky, která se týká období 
let 2001 – 2006 a byla zpracována na podkladě statistického výkazu V (MS) 26 – 04; 
současně již z této tabulky lze dovodit pokles počtu jak návrhů na vzetí do vazby, tak i 
osob, které byly do vazby vzaty. 

 
Přehled počtu obviněných, na něž byl podán návrh na vzetí do vazby, a ve vztahu k nimž 
soudci v přípravném řízení rozhodli o vzetí do vazby  
 
           
Rok  OSZ               KSZ         VSZ           Celkem 
             Návrhy Vzato do vazby  Návrhy Vzato do vazby Návrhy Vzato do vazby Návrhy Vzato do vazby
 
2001    9 462    8 402                 974        932                    8        8                   10 444   9 342    
 
2002    6 313    5 314                 604        550                    7            7                    6 924    5 871  
 
2003    6 288    5 463                 593        560                  20           13                    6 901    6 036  
 
2004    5 514    4 865                 660         599                  24           24                    6 198    5 488 
 
2005        4 907    4 298                 568            528                 67           65                      5 542    4 891 
 
2006        4 293    3 752                 519           474                  65           63                     4 877     4 289 
  

Předkládané návrhy na vzetí do vazby mají požadované obsahové náležitosti, jsou 
řádně odůvodněné, podložené dostatečným spisovým materiálem a jsou podávány v 
zákonných lhůtách. 

Ve vztahu k počtu osob ve vazbě k 31. 12. 2006 (ve srovnání s předchozími 
obdobími) podle údajů tabulky II/12a je nutno rozlišovat okresní státní zastupitelství, u 
nichž nastalo výrazné snížení o 26,3 % (ke 31. 12. 2005 nastal naopak vzestup o 2,8 % a ke 
dni 31. 12. 2004 pokles o 16,8 %), a krajská a vrchní státní zastupitelství (nárůst o takřka 
zanedbatelných 1,1 % - předtím ovšem snížení o 34,7 %, resp. vzestup o 25,3 %). 

Z tabulky II/12b plyne, že na území České republiky skončilo v roce 2006 z celkového 
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počtu 4 366 vazebně stíhaných osob řízení v absolutní většině podáním obžaloby, a to v 97,3 
% (v roce 2005 z 4 765 stíhaných osob ve vazbě to bylo 97,7 %, v roce 2004 z 4995 vazebně 
stíhaných osob 97,4 %, v roce 2003 z 5 968 vazebně stíhaných osob dosáhl zmíněný podíl 
rovněž 97,4 %, v roce 2002 z 5 888 vazebně stíhaných osob šlo o podíl 97,1 %, zatímco v 
roce 2001 tomu tak bylo u 86,3 % osob). 

Délka přípravného řízení ve vazebních věcech je zřejmá z tabulky II/12c (nadále se 
tu uvádějí i vazby delší 16 měsíců, které v přípravném řízení ani u nejzávažnějších věcí po 
novele trestního řádu č. 265/2001 Sb. pojmově nepřicházejí v úvahu). 

Celkový počet vazebně stíhaných osob na území ČR se v roce 2006 z pohledu údajů 
obsažených v uváděné tabulce II/12c meziročně snížil z původní hodnoty 5 890 v roce 2002, 
5 868 v roce 2003 (pokles o 0,4 %), 4 990 v roce 2004 (snížení o 15 %), 4 748 (snížení  o 4,8 
%) až na hodnotu 4 366 (snížení o 8 %), přičemž ovšem pokles z původních 10 482 v roce 
2001 na 5 890 v roce 2002 (o 43,8 %) pochopitelně (a především v důsledku novely trestního 
řádu č. 265/2001 Sb.) byl mnohem podstatnější. 

Obecně lze jinak konstatovat, že na území České republiky u 94,5 % (2005 - 93,4 %, 
2004 – 93,6 %, 2003 - 94,4 % a v roce 2002 93,7 %) vazebně stíhaných osob vazba v 
přípravném řízení nepřesáhla dobu 8 měsíců (podle údajů ze statistických listů vyplněných v 
průběhu roku 2006). 

Pokud jde o další poznatky týkající se zadržení a vazby v přípravném řízení, KSZ 
v Ústí nad Labem zmiňuje to, co uvedlo OSZ v Jablonci nad Nisou: 

 
To provedlo na základě zjištěného počtu osob zadržených jako podezřelých podle § 76 odst. 1 

tr. ř. analýzu, jejímž závěrem je zjištění, že zřejmě dochází k zadržení podezřelých, aniž jsou důsledně 
zkoumány zákonné podmínky pro zadržení, zejména existence důvodů vazby. Usuzuje tak na základě 
toho, že za rok 2006 bylo v okrese Jablonec nad Nisou podle § 76 tr. ř. zadrženo celkem 177 
podezřelých osob, z toho jen v 55 případech byl státnímu zástupci podán podnět k podání návrhu na 
vzetí této osoby do vazby, z čehož plyne, že bylo propuštěno policejním orgánem ze zadržení celkem 
122 osob. V případě 17 osob pak podnět policejního orgánu nebyl státním zástupcem akceptován, a 
jen ve 38 případech byl soudu návrh na vzetí do vazby podán. 

OSZ v Jablonci nad Nisou z toho dovozuje, že policejní orgány, byť formálně postupují podle 
§ 76 odst.1 tr.ř., nedostatečně zvažují jednu ze zákonných podmínek tohoto postupu, tedy zda jsou v 
těchto případech dány i důvody vazby podle § 67 tr. ř. Ve většině případů je navíc dozorový státní 
zástupce o zadržení osoby podezřelé ze spáchání trestného činu podle § 76 tr.ř. informován až 
dodatečně a možnost učinění konkrétních opatření z jeho strany je tak minimalizována. 

 
f) Využívání operativně pátracích prostředků  
 Nad rámec toho, co se uvádí ve zvláštní zprávě obsahující vyhodnocení odposlechu 
a záznamu telekomunikačního provozu, zjišťování údajů z telekomunikačního provozu 
a využívání operativně pátracích prostředků v roce 2005 a 2006, byly signalizovány 
následující aplikační problémy: 

Prvním případem je součinnost dozorového státního zástupce a státního zástupce 
vrchního státního zastupitelství, který činí opatření ve smyslu § 158e tr. ř.  při použití agenta. 
S odkazem na uvedenou právní úpravu i ustanovení § 18a vyhlášky č. 23/1994 Sb. a čl. 30 
pokynu obecné povahy poř. č. 12/2003 nečinil tento institut  v předchozí době  žádné zásadní 
problémy. Až v roce 2006 se objevil případ, který však tuto situaci určitým způsobem změnil. 

Policejní orgán v konkrétní trestní věci, zřejmě veden snahou dosáhnout výsledku za každou 
cenu, využil stávající úpravu a neposkytl zřejmě útvaru speciálních činností Služby kriminální policie a 
vyšetřování Policie ČR úplné, objektivní a realitě odpovídající informace. Případ byl z pohledu KSZ v 
Plzni vyhodnocen jako ukázka toho, že policejní orgán ne vždy svoje úkoly plní poctivě a odpovědně. V 
této věci zřejmě sehrála roli i přetrvávající řevnivost mezi jednotlivými útvary policie, jejich vzájemná 
nedůvěra a absence ochoty domluvit se. Zřejmě není postačující, aby státní zástupce oprávněný podat 
návrh informoval dozorového státního zástupce až o výsledku nasazení  agenta, ale jeví se jako 
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nanejvýš potřebné, aby byla zvážena určitá povinná součinnost státního zástupce oprávněného k 
podání návrhu na použití agenta s dozorovým státním zástupcem, a to ve stadiu posuzování důvodnosti 
podnětu policejního orgánu k podání  tohoto návrhu.  

 
VSZ v Praze v této souvislosti zdůraznilo, že pokud se nepočítají specifické případy skrytého 

vyšetřování ve styku se zahraničím podle § 437 tr. ř. upravené v čl. 79 pokynu obecné  povahy poř. č. 
1/2005, je styk mezi dozorovým státním zástupcem a vrchním státním zastupitelstvím v agendě podle § 
158e tr. ř.  upraven pouze v čl. 30 odst. 1 pokynu obecné povahy poř. č. 12/2003. Podle tohoto 
ustanovení státní zástupce vrchního státního zastupitelství informuje dozorového státního zástupce o 
výsledku použití agenta a zpravidla s ním dohodne další postup. Požadavek KSZ v Plzni na zakotvení 
povinné součinnosti mezi těmito státními zástupci ve stadiu posuzování důvodnosti podnětu 
policejního orgánu k podání tohoto návrhu je tedy myšlen patrně jako podnět k předpisové úpravě – 
novelizaci čl. 30 citovaného pokynu obecné povahy. Proti takové novelizaci nejsou obecně výhrady, i 
když ji nelze považovat za nezbytnou. Procesní úlohy dozorového státního zástupce a státního zástupce 
vrchního státního zastupitelství jsou odlišné a dostatečně vymezené. Je třeba zdůraznit, že v dosavadní 
praxi VSZ v Praze v agendě § 158e tr. ř. nebyly v tomto směru zaznamenány žádné problémy.          

Podle interní právní úpravy Policie ČR pak podává žádost o nasazení agenta policejní orgán, 
který vede trestní řízení. Zákonnost a důvodnost tohoto úkonu podléhá dozoru věcně a místně 
příslušného státního zástupce, stejně jako jiné úkony při prověřování, resp. vyšetřování.  Návrh se 
podává Útvaru speciálních činností Služby kriminální policie a vyšetřování Policie ČR, který 
centrálně zajišťuje agendu podle § 158e tr. ř.  Pouze tento útvar je oprávněn posoudit bezpečnost a 
technickou realizovatelnost akce a následně podat návrh státnímu zástupci vrchního státního 
zastupitelství. Oba tyto policejní orgány mají povinnost nadále postupovat v součinnosti. Státní 
zástupce vrchního státního zastupitelství posuzuje návrh zejména z hlediska zákonných kritérií 
zahrnutých do ustanovení § 158b odst. 2 a § 158e tr. ř. a provádí kontrolu zákonnosti tohoto úkonu 
podle § 158e odst. 7 tr. ř. Jen za tím účelem  přihlíží i ke stavu trestního řízení v konkrétní věci a podle 
potřeby konzultuje věc s dohledovým nebo dozorovým státním zástupcem. Pokud jde o policii, státní 
zástupce vrchního státního zastupitelství je v přímém kontaktu pouze s Útvarem speciálních činností, 
nikoli policejním orgánem, který vede trestní řízení.   

Z uvedeného vyplývá, že státní zástupce vrchního státního zastupitelství nehodnotí 
zásadně důvodnost či potřebnost nasazení agenta, jakožto důkazu v konkrétní trestní věci. To 
je věcí zejména dozorového státního zástupce. Státní zástupce vrchního státního zastupitelství 
se může ujistit, že policie postupuje s vědomím dozorového státního zástupce. V praxi se ve 
většině případů státní zástupce vrchního státního zastupitelství spojí s dozorovým státním 
zástupcem již v době před podáním návrhu soudu.  

To platilo i pro případy v obvodu KSZ v Plzni.  
V každém případě je ve všech věcech, v nichž je aplikován § 158e tr. ř., zaveden dohled, resp. 

zajištěno sledování ze strany VSZ v Praze (odbor trestního řízení) a státní zástupce VSZ v Praze je tak 
informován o průběhu trestního řízení v uvedených věcech.  

Vzhledem k  popsanému rozdělení úloh by nemělo docházet  ke kompetenčním či 
jiným organizačním problémům. V praxi o takových problémech také nejsou signály (a to ani 
z obvodu VSZ v Olomouci). 

Druhým případem uváděným KSZ v Plzni,  je zjištění, že v roce 2006 specializované 
útvary policie ještě ve větším rozsahu odmítaly provádět sledování osob a věcí podle 
ustanovení § 158d odst. 1 tr. ř., přičemž se zavazují k provedení tohoto úkonu jedině za 
předpokladu, že jde o sledování osob a věcí podle § 158d odst. 2 tr. ř., tedy za současného 
opatřování zvukových, obrazových či jiných záznamů, samozřejmě po vydání příslušného 
povolení státním zástupcem.  

V praxi se vyskytuje přitom celá řada případů, které neodůvodňují sledování osob a 
věcí za podmínek § 158d odst. 2 tr. ř., ale jsou jasnými případy spadajícími pod odstavec 1 
tohoto zákonného ustanovení. Jde např. o  ověření tzv. režimu dne podezřelé osoby, zjištění 
jejího pohybu, potvrzení bydliště podezřelé osoby, apod. Policejní orgán provádějící 
vyšetřování, případně prověřování, není především vybaven potřebnými prostředky, např. 
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větším počtem motorových vozidel apod., nemá také většinou zkušenost s prováděním 
takového úkonu, hrozí pak dekonspirace, která může mít za následek i ohrožení zdárného 
průběhu celého trestního řízení. Specializovaný útvar zajišťující v rámci Policie ČR sledování 
osob a věcí odmítá provést postupy, které nevyžadují pořizování zvukových, obrazových nebo 
jiných záznamů, a to s poukazem na  čl. 10 odst. 1 závazného pokynu policejního prezidenta 
č. 149/2001. 

Z této úpravy ovšem plyne jen tolik, že schválená žádost o sledování se předá  
specializovanému pracovišti nejpozději 3 pracovní dny před zahájením sledování. K žádosti 
se přiloží povolení nebo výslovný souhlas, jehož doporučený vzor je uveden v příloze (je tedy 
zřejmé, že se zde – jako by – neřeší případy sledování, k jehož provedení se povolení 
státního zástupce či souhlas dotčené osoby nevyžadují). Ve skutečnosti je na místě ovšem 
závěr, že specializované pracoviště by mělo zabezpečovat popř. i provádění sledování 
charakterizovaného tím, že se nepoužívá zvláštních technických prostředků. 

    
3. Postup státních zástupců ve stadiu projednání trestní věci v řízení před 
soudem 
 
a) Vrácení věci k došetření státnímu zástupci, odmítnutí návrhu na potrestání 
 Z tabulky II/13a lze dovodit, že v roce 2006 byl na území ČR zaznamenán – na rozdíl 
od údajů za rok 2005 i rok 2004 (vždy bylo zaznamenáno snížení o 16,1 %, resp. o 22,9 %) – 
vzestup počtu věcí vrácených k došetření podle § 188 odst. 1 písm. e) tr. ř. okresními 
soudy, a to o 11,6 %. U věcí vrácených pravomocně nastal rovněž vzestup, a to o 8,6 % (kdy 
v předchozím roce šlo naopak o snížení - o 7,9 %).  

 Ohledně věcí vrácených k došetření krajskými soudy se projevilo v roce 2006 
opětovně snížení (jakkoli ne tak výrazné jako v roce 2004, kdy nastal pokles o 20,5 %; v roce 
2005 se jednalo o pokles o 7,6 %) – o 8,7 %. Ve vztahu k věcem vráceným pravomocně v 
roce 2006 bylo dosaženo zcela shodné hodnoty jako v roce 2005 (o rok předtím byl 
zaznamenán pokles o 66,7 %). K podrobnostem viz tabulku II/13b.  

 Podíl věcí vrácených k došetření pravomocně na celkovém počtu takových věcí u věcí 
vrácených okresním státním zastupitelstvím činil na území ČR v roce 2006 31,5 % (v roce 
2005 - 33,7 %, 2004 - 30,7 %, 2003 - 47,7 %) a u věcí vrácených krajským (a vrchním) 
státním zastupitelstvím 30,2 % (2005 - 26,2 %, 2004 - 36,4 %,  2003 - 15,7 %). 

 K důvodům postupu dle ustanovení § 188 odst. 1 písm. e) tr. ř. odbor závažné 
hospodářské a finanční kriminality VSZ v Praze sdělil, že naprosto extrémních podob 
nabývá posuzování formální podoby usnesení podle § 160 odst. 1 tr. ř., případně obžaloby, 
z hlediska formulace skutku. Na vině je především platná právní úprava, která posunula 
formální proces již na počátek trestního řízení a která je umocněna dogmatickými přístupy 
některých soudců, např. při výkladu a formulaci pokračujících deliktů, apod.   
 Problematický procesní postup byl zaznamenán u Krajského soudu v Hradci Králové ve věci  
obžalovaného K. T. a spol. (KTP Q.). V této rozsáhlé věci, kdy v souvislosti s obchody s cennými 
papíry  přišlo podvodným způsobem (pyramidová hra) o své mnohdy celoživotní úspory cca 27 tisíc 
osob, byl spis  soudem vrácen státnímu zástupci k došetření, protože v prvním usnesení o zahájení 
trestního stíhání policie neuvedla 27 tisíc jmen poškozených, jejich nacionále, data vylákání částek a 
částky samotné. Soudu nestačilo, že seznam poškozených státní zástupce do obžaloby uvedl, ale 
protože se do formátu obžaloby technicky nedařilo uvádět řadu dalších a dalších údajů o poškozených 
(jejichž identita byla v obžalobě nezaměnitelným způsobem uvedena), časový úsek vymezil uvedením 
let (od - do) a částku o kterou poškozené pachatelé připravili rovněž sečetl a odkázal na důkazy, ze 
kterých požadované další konkrétní údaje vyplývaly. Bylo proto vydáno  usnesení o zahájení trestní 
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stíhání (v pořadí několikáté), které obsahovalo požadovaných cca 27 tisíc osob a stejné údaje 
obsahuje i obžaloba. Rozsah těchto písemností je tak logicky nebývalý. 

 KSZ v Praze uvádí, že v roce 2006 byla zaznamenána pokračující praxe soudů 
věnovat při posuzování přípustnosti podané obžaloby zvýšenou pozornost otázce popisu 
skutku v žalobním návrhu, jakož i popisu skutku ve výroku usnesení o zahájení trestního 
stíhání. Zvýšená náročnost soudu, hraničící v některých případech s alibismem či obavou        
z toho, jak by mohla být věc z hlediska úplnosti popisu skutku posouzena Nejvyšším soudem 
ČR v případě řízení o mimořádném opravném prostředku, vedla nejen v rámci řízení před 
soudem, ale v jeho důsledku i v přípravném řízení trestním k tomu, že popisy skutku               
v usnesení o zahájení trestního stíhání a následně i v žalobním návrhu jsou velmi podrobné, 
popisné a do jisté míry se v některých případech blíží spíše odůvodnění.  
 Ve více případech KSZ v Praze bylo proti pravomocným usnesením o vrácení věci státnímu 
zástupci k došetření iniciováno podání stížnosti pro porušení zákona, přičemž v některých případech 
bylo ze strany Nejvyššího soudu stížnosti pro porušení zákona vyhověno a byl vysloven akademický 
výrok o tom, že rozhodnutím o vrácení věci státnímu zástupci k došetření byl porušen zákon.  

 V tomto směru se jeví nadále aktuální úvaha o tom, zda by mezi dovolací důvody 
podle § 265b tr. ř. neměla být zařazena i možnost přezkoumání pravomocného 
rozhodnutí soudu o vrácení věci k došetření podle § 188 odst. 1 písm. e), § 221 odst. a § 
260 tr. ř. 
 Např. trestní věc KSZ v Praze, sp. zn. KZv 95/2003, byla opakovaně pravomocně vrácena 
státnímu zástupci k došetření podle § 188 odst. 1 písm. e) tr. ř. Šlo o trestní stíhání obviněných Ing. 
Petra P. a. Šárky P. pro trestný čin podvodu podle § 250 odst. 1, 4 tr.zák. s poukazem na to, že v 
přípravném řízení trestním došlo k procesnímu pochybení, neboť část osob, které byly v obžalobě 
navrženy k vyslechnutí v řízení před soudem v procesním postavení svědků, nebyla v průběhu 
vyšetřování vyslechnuta v tomto procesním postavení, ale policejní orgán opatřil pouze záznam o 
jejich vysvětlení.  

 Krajský soud v Praze jako soud I. stupně i Vrchní soud v Praze jako soud II. stupně v řízení o 
stížnosti státního zástupce proti rozhodnutí o vrácení věci k došetření, zaujaly shodné stanovisko, že v 
řízení o trestných činech podle § 17 tr. ř. je policejní orgán s ohledem na § 168 a § 169 tr. ř. povinen 
provést dokazování vždy výslechem svědků a nemůže okruh osob, které mají vystupovat v procesním 
postavení svědků v řízení před soudem, a jejich poznatky k předmětu trestního řízení dokumentovat  
pouze postupem podle § 158 odst. 3, 5 tr.ř. Nejvyšší soudu ČR z podnětu stížnosti podané ministrem 
spravedlnosti ČR v neprospěch obviněných konstatoval, že postupem soudu II. stupně ve shora 
uvedené věci byl porušen zákon (blíže rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 24. 10. 2006, sp. zn. 4 Tz 
99/2006). 

 Počet věcí vrácených podle ustanovení § 314c odst. 1 písm. a) tr. ř. (ve věcech, v 
nichž konal řízení samosoudce) v roce 2006 poklesl o 29,6 % ohledně všech věcí (v roce 
2005 byl zaznamenán rovněž pokles o 17,3 % a v roce 2004 naopak vzestup o 5,3 %) a o 25 
% (2005 – pokles o 31 % a 2004 – nárůst o 5,4 %) ohledně věcí vrácených k došetření 
státnímu zástupci pravomocně. 

 Podíl věcí vrácených pravomocně na celkovém počtu věcí vrácených k došetření dle 
citovaného ustanovení dosáhl hodnoty 37 % (v roce 2005 – 34,8 % a v roce 2004 - 41,7 %). 

 Stejně tak jako v letech 2002 – 2005 i v roce 2006 představovalo uplatnění institutu 
vrácení věci k došetření podle § 221 odst. 1 tr. ř. poměrně ojedinělý postup.  

 Podle výkazů o agendě trestní v roce 2006 bylo vráceno k došetření podle § 221 odst. 
1 tr. ř. 18 věcí, z toho 9 pravomocně, v roce 2005 bylo takto vráceno v ČR 25 věcí (z toho 7 
pravomocně), zatímco v roce 2004 šlo o 21 věcí (z toho 11 pravomocně), v roce 2003 o 24 
věcí (10 pravomocně) a v roce 2002 27 (12 pravomocně) věcí, státním zástupcům okresních 
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státních zastupitelství. U státních zástupců krajských státních zastupitelství se jednalo v 
roce 2006 o 3 věci (2 pravomocně), v roce 2005 o 2 věci (1 pravomocně), v roce 2004 o jednu 
věc (jednu i pravomocně), v roce 2003 se takto jednalo o 4 věci a žádnou pravomocně a v 
roce 2002 to bylo 7 věcí a 3 pravomocně. V případě vrchních státních zastupitelství se v 
celém sledovaném období případ postupu dle § 221 odst. 1 tr. ř. nevyskytl. 

 Pokud jde o postup podle § 260 tr. ř., v roce 2006 bylo podle citovaného ustanovení 
vráceno odvolacími soudy státním zástupcům okresních státních zastupitelství 34 věcí 
(kdežto v roce 2005 pouze 18 věcí, v roce 2004 24 věcí, v roce 2003 26 věcí a v roce 2002 28 
věcí). Státním zástupcům krajských státních zastupitelství bylo takto vráceno k došetření v 
roce 2005 7 věcí (2005 – 7, 2004 – 7, 2003 - 5 věcí a 2002 - 4 věci). 
 I v roce 2006 platilo, že návrhy na potrestání byly pravomocně odmítnuty soudem podle § 
314c odst. 1 písm. c) tr. ř. jen ve velmi malém počtu případů. Zatímco v roce 2002 šlo o 59 věcí ve 
vztahu k 15 303 věcem, v nichž byl podán návrh na potrestání, v roce 2003 o 48 věcí ve vztahu ke 15 
865 takovým věcem, v roce 2004 o 28 věcí ve vztahu k 17 248 věcem, v nichž byl podán návrh na 
potrestání, v roce 2005 o 15 věcí ve vztahu k 19 049 věcem, ve kterých byl návrh na potrestání podán, 
v roce 2006 o 21 věcí ve vztahu k 25 877 věcem. 

 
b) Zproštěné osoby 
 V roce 2006 se (stejně jako v letech 2002 až 2005) stále ještě nepotvrdila obava, že v 
souvislosti s tím, že novela trestního řádu č. 265/2001 Sb. směřuje k přenesení těžiště 
dokazování z přípravného řízení do stadia projednání trestní věci v řízení před soudem, dojde 
k nadměrnému nárůstu počtu zproštěných osob. Tento trend se však nově týkal jen řízení 
před okresními soudy jako soudy I. stupně, situace před krajskými soudy ve věcech 
uvedených v § 17 tr. ř. doznala podstatných změn. 
 Jak plyne z tabulky II/15a, v řízení před okresními soudy jako soudy prvního stupně 
se zásadní vzestup počtu zproštěných osob neprojevil, byť poprvé za celé sledované období 
podíl pravomocně zproštěných osob přesáhl 5 %.  

 Naproti tomu v řízení před krajskými soudy jako soudy prvního stupně (viz tabulku 
II/15b) byl typický už velmi vysoký podíl počtu zproštěných osob, který se mohl na první 
pohled zdát poněkud paradoxní za situace, kdy právě řízení ve věcech uvedených v § 17 tr. ř. 
se mělo vyznačovat četnými rysy vlastními ještě předchozí procesní úpravě (ve skutečnosti 
tak tomu ovšem být nemohlo, s přihlédnutím k tomu, že odchylky vlastní přípravnému řízení 
s rozšířeným vyšetřováním nejsou tak zásadní, jak se na první pohled mohlo jevit). 
 Nadále tedy platí, že u krajských soudů jsou případy zproštění výrazně četnější včetně podílu 
na celkovém počtu obžalovaných osob (uvedený podíl v roce 2006 dosáhl více než pětiny – 21,8 %; 
nárůst oproti roku 2005 o 8,5 %). Pokud jde o okresní soudy, nastal v roce 2006 meziroční vzestup 
počtu zproštěných osob o 6,1 % (v předchozím roce byl zaznamenán pokles, a to o 3,3 %, v roce 2004 
pokles o 6,9 %, v roce 2003 pak o nárůst o 4,2 % a oproti roku 2001 o 26,3 %). Ohledně krajských 
soudů se v roce 2006 projevil velmi podstatný nárůst o 35,1 % (v roce 2005 pokles o 0,4 %, v roce 
2004 se jednalo o vzestup o 3,1 % a v roce 2003 dokonce nárůst o 24,3 %) a oproti údajům za rok 
2001 pak o 108 %. 

 Ze zajímavých a mediálně sledovaných případů projednávaných před soudem (a jako příklad 
zproštění obžaloby, kterému nebylo možno zabránit provedením jakýchkoli myslitelných opatření ze 
strany dozorových státních zástupců, kteří ve věci postupně působili – srov. i důvod zproštění uvedený 
dále) zmiňuje KSZ v Brně věc MSZ v Brně (sp. zn. 3 ZT 670/2005), ve které byla stíhána P. O., která 
na studentské koleji v Brně pobodala nožem svoji spolubydlící, jež následkům zranění na místě 
podlehla.  

 Věc byla nejdříve kvalifikována jako trestný čin vraždy podle § 219 odst. 1 tr. zák. a vykonával 
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v ní dozor státní zástupce KSZ v Brně. V průběhu vyšetřování však bylo zjištěno, že obviněná jednala 
v kritické době ve stavu nepříčetnosti způsobené kombinací alkoholu a léků. Věc byla následně 
překvalifikována na trestný čin opilství podle § 201a odst. 1 tr. zák. a pro tento trestný čin byla 
státním zástupcem MSZ v Brně podána obžaloba. P. O. bylo po provedeném hlavním líčení Městským 
soudem v Brně obžaloby podle § 226 písm. d) tr. ř. zproštěna; odvolání podané státním zástupcem 
bylo Krajským soudem v Brně dne 6. 2.2007 podle § 256 tr. ř. jako nedůvodné zamítnuto. 

 Analýzou zprošťujících rozsudků se zabývala zvláštní zpráva obsahující 
vyhodnocení zprošťujících rozsudků v trestních věcech uvedených v § 15 odst. 1 a 4 
vyhlášky č. 23/1994 Sb., v § 17 odst. 1 tr. ř. , jakož i v trestních věcech týkajících se 
veřejných činitelů (§ 89 odst. 9 tr. zák.). Za převažující příčiny zprošťujících rozsudků ve 
sledovaném období považovala rozdílné hodnocení důkazů státním zástupcem a soudem I. 
stupně, popř. i II. stupně (což se týkalo zejména posuzování subjektivní stránky trestného činu 
u některých hospodářských a majetkových trestných činů). Dalším důvodem bylo použití 
zásady „in dubio pro reo.“ Rozhodně nikoli zanedbatelným důvodem byla změna důkazní 
situace v hlavním líčení, kdy byli před soudem slyšeni svědci v přípravném řízení v tomto 
procesním postavení dosud nevyslýchaní (o jimi podaném vysvětlení byl případně sepsán 
úřední záznam podle § 158 odst. 5 tr. ř.) či docházelo ke změnám, upřesněním nebo k 
rozporům ve výpovědích svědků již slyšených. Rovněž důkazní nouze se podílela na 
rozhodnutí soudu o zproštění obžaloby.  V několika věcech bylo příčinou zproštění obžaloby 
opožděné oznámení trestné činnosti a z toho vyplývající nižší kvalita důkazů. Ke zproštění 
obžaloby docházelo rovněž ve věcech, které byly projednávány před soudem s velkým 
časovým odstupem, kdy svědecké výpovědi jsou již nejisté, a proto nevěrohodné. 

 Ve všech zmíněných věcech šlo o objektivní důvody zproštění obžaloby, které 
příslušné ustanovení trestního řádu předpokládá. 
 Některá okresní státní zastupitelství v obvodu KSZ v Ústí nad Labem v této souvislosti 
upozorňovala na zvyšující se počet zprošťujících rozsudků, kdy společným jmenovatelem byla zákonná 
úprava dokazování v přípravném řízení (§ 164 tr. ř., zejména opatřování toliko vysvětlení od osob, 
které mají k věci „svědecky“ co sdělit – srov. ovšem k této otázce i níže) v kombinaci s délkou řízení 
před soudem. Řada osob, které v přípravném řízení podaly vysvětlení a v řízení před soudem mají být 
vyslechnuty v postavení svědků, však předvolání k hlavnímu líčení ignoruje, mnohdy i opakovaně a z 
tohoto důvodu dochází k poměrně značným průtahům při vyřizování věci. Problematickým se jevilo i 
zajištění účasti obžalovaných před soudem. V řadě případů se nedařilo předvolání obžalovaným 
doručit ani při využití všech dostupných prostředků. Před soudem byly nařizovány věci z let 2003 až 
2005 a tento odstup času se samozřejmě nepříznivě odrážel na důkazní situaci.  

 Státní zástupce je povinen podat obžalobu rovněž ve věcech, kde při nedostatku 
důkazů či při důkazech nepřímých není zcela jednoznačně přesvědčen o vině obžalovaného, 
ale zároveň nemá ani jistotu o jeho nevině. V takovýchto věcech soud obvykle rozhoduje 
podle zásady „in dubio pro reo.“ Stává se, že státní zástupce sám navrhuje zproštění 
obžalovaného obžaloby. I v takovýchto případech se jedná o objektivní důvody zproštění. 

 Za subjektivní důvody zproštění obžaloby pak bylo nutno považovat pochybení na 
straně Policie ČR (především při provádění neodkladných a neopakovatelných úkonů) či 
nesprávný postup státního zástupce při výkonu dozoru (v podstatě nedostatečný dozor 
státního zástupce, který mohl již v přípravném řízení alespoň na některá pochybení reagovat, 
dále to, že nebyly procesně použitelným způsobem výslechy svědků, ač to právní úprava 
umožňovala, chybný popis skutku v obžalobě, atd.). Za nedostatek v postupu státního 
zástupce by však bylo možno pokládat i to, že došlo k chybnému zhodnocení důvodů pro 
podání obžaloby, byť již v době, kdy se její podání zvažovalo, takové důvody zjevně 
neexistovaly. Naproti tomu za subjektivní důvody nebylo možno pokládat příčinu spočívající 
ve změnách soudní judikatury, jakkoli s uvedeným faktorem bylo možné jistě počítat a při 
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rozhodování o podání obžaloby jej vzít v potřebné míře v úvahu, jinak ale tento faktor je na 
místě přiřadit k příčině spočívající v rozdílném právním hodnocení skutku, pro který byla 
obžaloba podána, státním zástupcem a soudem.  

  Mělo by tedy být zevrubně analyzováno, zda podání obžaloby (a stále nižší podíl osob, 
jejichž trestní stíhání bylo zastaveno, popř. věc byla postoupena, a naopak rostoucí podíl 
počtu osob, ohledně nichž bylo usnesení o zahájení trestního stíhání zrušeno, jakkoli to 
jednoznačně svědčí o účinnějším a kvalitnějším dozoru a nižší úrovni práce policejních 
orgánů a osob v nich služebně činných) není ovlivněno právě ne zcela náležitým 
zhodnocením podmínek pro její podání, a to i v souvislosti např. s jistým nepochopením 
úlohy nejvyšší státní zástupkyně (a Nejvyššího státního zastupitelství), pokud jde o 
mimořádné kasační oprávnění zakotvené v § 174a tr. ř. 

 Nejvyšší státní zastupitelství pokládalo za velmi potřebné doporučit zaměření 
dohledu zvlášť i na posuzování důvodů pro podání obžaloby v konkrétních případech, a to 
zejména pokud jde o skutkové okolnosti těchto jednotlivých případů a jejich odpovídající 
právní posouzení, včetně otázek souvisejících se správnou aplikací ustanovení § 158 odst. 8, § 
164 odst. 1, resp. i § 169 odst. 1 tr. ř. Tím nemělo být řečeno, že by předchozí dohled byl 
nekvalitní nebo že by byly zpochybňovány závěry uvedené v podkladových zprávách nižších 
státních zastupitelství; šlo však o to věnovat pozornost určitému signálu, resp. indicii, která se 
naznačovala nejen na základě zmíněné zvláštní zprávy, ale i zpráv o činnosti státního 
zastupitelství za uplynulý rok (a plně se to týká i této zprávy o činnosti). Tendence vývoje 
zproštěných osob, jak byla konstatována shora, vyvolává (a to zvláště v případě řízení před 
krajskými soudy jako soudy prvního stupně) značné znepokojení. 

 
c) Další poznatky z rozhodování soudů 
 KSZ v Brně v souvislosti s řízením před soudem prvního stupně poukazuje na 
kvalitnější zastupování obžaloby, čehož bylo dosaženo tím, že dozoroví státní zástupci v 
drtivé většině případů zastupovali u hlavního líčení jimi zpracovanou obžalobu.  

 Tento trend VSZ v Olomouci již delší dobu podporuje a shodné tendence jsou 
zaznamenány  i v obvodu působnosti KSZ v Ostravě. Je totiž evidentní, že jedině ten státní 
zástupce, který je s konkrétní trestní věcí obeznámen již z dozoru v přípravném řízení a který 
zpracovával obžalobu, ji může mnohem kvalitněji a efektivněji zastupovat v řízení před 
soudem. Opatření, která by mu to umožnila, jsou toliko organizační povahy, a je tudíž věcí 
vedoucích státních zástupců organizovat práci státního zastupitelství tak, aby se stalo 
pravidlem, že dozorový státní zástupce intervenuje v soudním řízení u „své“ věci. 

 KSZ v Praze uvádí, že přetrvává značný rozsahu účasti státního zástupce při 
zastupování obžaloby nebo návrhu na potrestání v řízení před soudem I. stupně, neboť v 
případě, že soud I. stupně nerozhodne ve věci podle ustanovení § 188 odst. 1 nebo 2 tr. ř. 
anebo nevydá trestní příkaz, prodlužuje se doba jednání u soudu, a to jak délka jednotlivých 
hlavních líčení, tak počet hlavních líčení v konkrétní trestní věci před vyhlášením rozhodnutí 
soudu I. stupně, a to i ve zjednodušeném řízení před samosoudcem s tím, že  průběhu 
hlavního líčení jsou prováděny důkazy i přesto, že dokazovaná skutečnost není zásadně 
procesními stranami zpochybňována (např. čtení rozsáhlých listinných důkazů apod.). 
Přetrvává názor, že pokud se jedná o dokazování ve zjednodušeném řízení před soudem, je 
nutno  považovat  za velice účelnou úpravu podle § 314d odst. 2 věty druhé tr. ř., kdy 
možnost upustit od dokazování skutečností, které procesní strany označily za nesporné, 
by měla být v rámci trestního řízení rozšířena jako obecná zásada na řízení před 
soudem, a to ve všech věcech, v nichž jedná a rozhoduje jak samosoudce, tak i ve věcech, 
k jejichž projednání je příslušný senát. 
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 KSZ v Českých Budějovicích se blíže zabývalo aktuální problematikou odposlechů 
jako důkazu využívaného v řízení před soudem.  
 V trestní věci obžalovaných V. L. a dalších (zmíněné i ve shora již citované zvláštní zprávě o 
odposlechu a využívání operativně pátracích prostředků) učinil Krajský soud v Českých Budějovicích 
v odvolacím řízení dva významné závěry ohledně této problematiky. Především poukázal na účelovost 
postupu policejních orgánů, které ke splnění zákonné podmínky trestního řízení pro zvlášť závažný 
úmyslný trestný čin bez přiměřených důkazů označí příslušnou osobu za podezřelou z takového okruhu 
majetkových trestných činů neznámých pachatelů, aby bylo dosaženo zákonné hranice značné škody. 
Zatímco s tímto závěrem je možno souhlasit, mnohem spornější se jeví požadavek krajského soudu na 
to, aby orgány přípravného řízení vyhotovovaly písemné přepisy záznamů o odposlechu telefonních 
hovorů, alespoň pokud jde o pasáže důkazně významné. Podle krajského soudu podstatnou náležitostí 
protokolu o záznamu telekomunikačního provozu podle § 88 odst. 4 tr. ř. je mj. uvedení údajů o 
obsahu provedeného záznamu. Uvedením údajů o obsahu provedeného záznamu se rozumí doslovný 
přepis telefonního hovoru, případně jeho části, který se vztahuje k projednávané trestní věci, a kterým 
se navrhuje provedení důkazu. Daná problematika byla projednávána i na gremiální poradě trestního 
úseku Krajského soudu  v Českých Budějovicích a okresních soudů v jeho působnosti, která se konala 
dne 15. 12. 2006. K ujasnění této otázky bylo Ministerstvu spravedlnosti navrženo VSZ v Praze podání 
akademické stížnosti pro porušení zákona.  

 KSZ v Českých Budějovicích zmiňuje i poznatek týkající se ustanovení  § 228 odst. 1 tr. ř. ke 
znění výroku o povinnosti obžalovaného uhradit způsobenou škodu společně s úrokem z prodlení ve 
smyslu  § 1 nařízení vlády č. 142/1994 Sb., ve znění účinném od 28. 4. 2005 (novela byla provedena 
nařízením vlády č. 163/2005 Sb.).  

 Ačkoli účinnost změny je dána výše zmiňovaným datem, praktické důsledky správnosti či 
nesprávnosti aplikace uvedeného nařízení vlády se začaly projevovat až v odvolacích řízeních roku 
2006 a vyskytlo se více trestních věcí projednávaných odvolacími soudy, z nichž vyplynulo, že soudy I. 
stupně při rozhodování o nárocích poškozených na náhradu škody mají s uvedenou změnou problémy. 
Problémy mají patrně i státní zástupci intervenující u hlavního líčení a přezkoumávající u I. stupně 
správnost jednotlivých rozsudků, neboť na chybnou aplikaci nereagovali opravným prostředkem. 
Stejný problém se týká i advokátů, pokud vystupují v trestním řízení jako zmocněnci. Naznačený 
problém má význam i pro činnost státních zástupců z hlediska intervence při hlavním líčení a z 
hlediska přezkoumávání správnosti rozhodnutí soudů I. stupně o náhradě škody. Rovněž tato 
problematika byla projednávána i na gremiální poradě trestního úseku Krajského soudu  v Českých 
Budějovicích a okresních soudů v jeho působnosti, která se konala dne 15. 12. 2006.   

 V průběhu roku 2006 se také ve větší míře objevily trestní věci (zejména z okruhu drogové 
trestné činnosti), kde jedinými usvědčujícími důkazy byly výpovědi svědků podané dle § 55 odst. 2 tr. 
ř., neboť ani jednu ze slyšených osob se nepodařilo přesvědčit, aby  vypovídala  bez utajení. Okresní 
soudy a následně i soud druhého stupně pak v takových věcech rozhodovaly, a to i v souvislosti s 
judikaturou Evropského soudu pro lidská práva, zprošťujícími výroky. 

 V poslední době se vyskytuje, zejména u menších okresních soudů v obvodu KSZ v Českých 
Budějovicích, jev, že všichni trestní soudci se v trestních věcech obviněných policistů vylučují pro 
svou podjatost (jedná se většinou o osobní známost s obviněným, resp. s obžalovaným) a krajský soud 
pak takovou věc příslušnému okresnímu soudu neodejme, ale rozhodne tak, že tato zůstane u věcně a 
místně příslušného okresního soudu, protože zastává názor, že soudci civilního úseku mohou 
rozhodovat i v jednodušších trestních věcech. 

 Kuriózní případ nadbytečných průtahů v soudním řízení dokumentuje OSZ v Litoměřicích: 

 Jde o vazební věc obž. M. J., vedenou pod sp. zn. ZT 1317/2004, který byl obžalobou ze dne 
16. 12. 2005 postaven před soud pro trestný čin loupeže podle § 234 odst. 1 tr. zák. a další. Poslední 
hlavní líčení v této věci se konalo 10. 11. 2006 a bylo odročeno až na den 14. 6. 2007. Usnesením ze 
dne 15. 11. 2006, č. j. 6T 386/2005-413, posléze soud propustil obžalovaného z vazby, a to s 
přihlédnutím k délce vazby, kdy lze mít za to, že její delší trvání mělo dostatečný vliv na osobu 
obžalovaného. Dále soud uvedl, že řízení není možno ukončit, neboť je nutno vyslechnout jako svědka 
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P. Š. Soud však přehlédl, že tento svědek byl vyslechnut právě při hlavním líčení 10. 11. 2006 a jeho 
opakovaný výslech nikdo nepožadoval a ani nebyl nutný, přitom soud hlavní líčení odročil pouze za 
účelem znaleckého zkoumání zcela jiného svědka. Proti tomuto usnesení si potom podala státní 
zástupkyně stížnost, které Krajský soud v Ústí nad Labem zcela vyhověl a mj. konstatoval, že postup  
okresního soudu je zcela nelogický a není tak v žádném případě možné odůvodňovat propuštění 
obžalovaného z vazby. 

 Z pohledu působnosti odboru závažné hospodářské a finanční kriminality VSZ v Praze se 
oproti  roku 2005 a předchozím rokům podstatně zvýšil počet podaných obžalob za současně velkého 
procenta obžalobnosti vyřízených věcí. Zajištění účasti státních zástupců na hlavních líčeních u soudů 
v Praze a zejména u soudů mimo Prahu, vzhledem k charakteru projednávaných věcí (jejich rozsahu a 
složitosti), způsobuje často dlouhodobou nepřítomnost státního zástupce na pracovišti a současně 
brání  jeho  výkonu dozoru v ostatních věcech. Je nutno často zajišťovat zastupitelnost státních 
zástupců na jednání soudů.  
      
4. Přezkumná agenda státních zastupitelství 
 
a) Využívání oprávnění nejvyššího státního zástupce podle § 174a trestního řádu 
 Nejvyšší státní zastupitelství i v roce 2006 plnilo úkoly v souvislosti s výkonem 
mimořádného kasačního oprávnění nejvyšší státní zástupkyně (§ 174a tr. ř., ve znění 
novely č. 265/2001 Sb. a navazující novely – ohledně lhůty, v níž přichází v úvahu jeho 
uplatnění – č. 283/2004 Sb.). 

 Pokud budou srovnány údaje týkající se výkonu této agendy v letech 2002 až 2006 
(viz tabulku II/16a), lze učinit závěr, že v roce 2006 se opětovně projevil výraznější pokles 
počtu rozhodnutí o zastavení trestního stíhání (§ 172 tr. ř.) a o postoupení věci jinému orgánu 
(§ 171 tr. ř.), jež byla Nejvyššímu státnímu zastupitelství doručena v souladu s úpravou 
obsaženou v § 173a tr. ř., a to o 14,2 % (v roce 2005 činilo toto snížení oproti 
předcházejícímu roku 15,5 %, v roce 2004 10,6 % a v roce 2003 ve vztahu k roku 2002 to 
bylo 2,7 %). 

 V roce 2006 bylo možné zaznamenat jak pokles počtu vyžádaných spisů k 
přezkoumání těchto rozhodnutí z vlastní iniciativy (o 36,3 %; v roce 2005 dosáhlo toto 
snížení 19,3 %, v roce 2004 23,5 % a rok předtím 28 %), tak i počtu samotných zrušených 
rozhodnutí postupem podle § 174a odst. 1 tr. ř. (o 20 %; v roce 2005 o 23,7 %, v roce 2004 o 
23,1 % a v roce 2003 o 38,6 %). 

 Důvody takto konstatovaného poklesu lze spatřovat jednak v odpadnutí jednoho z 
podstatných důvodů, který v roce 2002 vedl k uplatnění shora uvedeného mimořádného 
kasačního oprávnění nejvyšší státní zástupkyně (jímž byla vada spočívající v postoupení věci 
jako přestupku před uplynutím zkušební doby při rozhodnutí o podmíněném zastavení 
trestního stíhání podle § 307 odst. 1 tr. ř. - v roce 2002 se tak stalo celkem ve 22 věcech, v 
roce 2003 již ani v jednom případě a totéž se týká let 2004 - 2006), jednak v celkovém 
zlepšení kvality vydávaných předmětných rozhodnutí ze strany nižších státních zastupitelství 
(některé důvody vedoucí ke zrušení usnesení o zastavení trestního stíhání nebo o postoupení 
věci jinému orgánu se již vůbec v roce 2006 nevyskytly nebo jen výjimečně – jako typické 
příklady lze uvést zastavení trestního stíhání proti osobě, která vystupovala v řízení pod 
jménem jiné osoby, vyloučení možnosti konat řízení o dílčích útocích pokračujícího trestného 
činu nebo důvod spočívající v tom, že pro stejný skutek byla zároveň podána obžaloba a 
vydáno rozhodnutí o postoupení věci). 

 Jinak důvody postupu podle § 174a odst. 1 tr. ř. a počty takto zrušených věcí vyplývají 
z tabulky II/16b. Z této tabulky, v níž jsou zvlášť uvedeny údaje za rok 2002 až 2006, zároveň 
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plyne srovnání těchto časových období z hlediska, jaké důvody vedly ke zrušení usnesení o 
zastavení trestního stíhání nebo postoupení věci jinému orgánu. 

 
b) Dovolání 
 Vývoj využívání dovolání ze strany obviněných podává tabulka II/17a. Celková 
úroveň dovolání podaných obviněnými se postupně zvyšuje a kvalita jejich podání se zlepšuje 
jak po formální, tak po obsahové stránce.  
 V roce 2006 se jen výjimečně stalo, že by ze strany obviněných (resp. jejich obhájců) nebylo 
respektováno ustanovení § 265a odst. 1 tr. ř. a byla by napadána rozhodnutí soudů prvního stupně 
nebo rozhodnutí nalézacích soudů, která nabyla právní moci v prvním stupni, popřípadě byla 
napadána rozhodnutí neuvedená v § 265a odst. 2 tr. ř. Obdobný stav lze shledat v souvislosti se 
zachováním formálních náležitostí dovolání (§ 265f odst. 1 tr. ř.). Ostatně – o tom, že se úroveň 
dovolání podávaných obviněnými zlepšuje, svědčí i fakt, že Nejvyšším státním zastupitelstvím bylo v 
průběhu roku 2006 navrženo celkem ve 149 věcech, aby bylo dovolání obviněných úplně, nebo alespoň 
částečně vyhověno. V roce 2005 se tak stalo ve 118 věcech, v roce 2004 se jednalo celkem o 81 věcí, v 
nichž byl takový postup navržen. 

 Nejvyšší státní zastupitelství v roce 2006 podalo vyjádření podle § 265h odst. 2 tr. ř. 
celkem v 1339 (v roce 2005 ve 1310, v roce 2004 ve 1230 věcech, v roce 2003 v 1050 a v 
roce 2002 v 778 věcech). Vyjádření nebylo zejména podáno v těch případech, v nichž 
Nejvyšší soud rozhodl, aniž by vyčkal doručení vyjádření nejvyššího státního zástupce k 
dovolání obviněného, popř. ve věcech, kdy vyjádření bylo soudu doručeno poté, co již 
Nejvyšší soud rozhodl.  

Trestní řád sice stanoví v § 265h odst. 2 tr. ř. povinnost soudu prvního stupně předložit 
státnímu zástupci dovolání obviněného k vyjádření, avšak na druhé straně umožňuje Nejvyššímu soudu 
ve věci rozhodnout, aniž by takové vyjádření obdržel.  

 Již v roce 2003 začala být odborem přezkumného řízení Nejvyššího státního zastupitelství 
uplatňována praxe, kdy informoval přímo Nejvyšší soud v odůvodněných případech po doručení 
dovolání obviněného o tom, že Nejvyšší státní zastupitelství se k mimořádnému opravnému prostředku 
podanému obviněným hodlá vyjádřit, zároveň se sděluje vždy i předpokládaná lhůta, v níž bude takové 
vyjádření učiněno. 

 V tomto ohledu se v roce 2006 plně osvědčilo využívání možností elektronické pošty k zasílání 
nejen těchto signalizačních sdělení, ale po zavedení elektronického podpisu rovněž k zasílání 
vyjádření k dovoláním. Ve spojení s vyžadováním dozorových spisů ze státních zastupitelství prvního 
stupně rovněž elektronickou poštou se tímto postupem maximálně urychluje zpracování a doručení 
našich vyjádření k dovoláním obviněných, nemluvě o finančních úsporách na poštovném. Pozitivním 
výsledkem je zjištění, že poklesl počet případů, kdy Nejvyšší soud ČR rozhodl o dovolání obviněného 
předtím, než mu bylo doručeno vyjádření. 

   Obviněnými bylo v roce 2006, stejně jako v předchozích letech, v naprosto převažující 
míře podáváno dovolání opřené o důvod uvedený v § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř., popř. 
doplněné o další dovolací důvody uvedené v § 265b odst. 1 tr. ř. 
 Vyšší kvalitu dovolání obviněných lze konstatovat i v tomto ohledu, neboť oproti předchozím 
rokům dovolatelé v daleko v menší míře argumentují ve prospěch tohoto dovolacího důvodu 
porušením ustanovení § 2 odst. 5 nebo § 2 odst. 6 tr. ř. soudem nalézacím, popř. i soudem odvolacím. 
Již jen zřídka se vyskytne argumentace v tom smyslu, že nesprávně nebo neúplně zjištěný skutkový stav 
znamená, že napadené rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení skutku nebo na jiném 
nesprávném hmotně právním posouzení. 

 Pojem „jiného nesprávného hmotně právního posouzení“ jako součást dovolacího důvodu 
podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. byl ještě donedávna Nejvyšším soudem striktně interpretován tak, že 
v řízení o dovolání nelze tuto námitku uplatnit ani v případě právní vady, která je očividným 

 53 



důsledkem nesprávného skutkového zjištění. Toto stanovisko opíral dovolací soud o konstatování, že 
dovolání není nástrojem nápravy vad skutkových, což je zřejmé z dikce zákona, který námitku týkající 
se skutkového stavu v rámci dovolacích důvodů nepřipouští. 

 S ohledem na některé nálezy Ústavního soudu (např. I. ÚS 55/04, III. ÚS 177/04) se Nejvyšší 
soud začal již v roce 2005 zabývat skutkovými námitkami z toho pohledu, zda skutková zjištění nejsou 
v extrémním rozporu s provedenými důkazy, případně zdali právní posouzení skutku není v extrémním 
rozporu se skutkovými závěry soudu. Pokud takovou vadu zjistí, připouští zpravidla existenci 
dovolacího důvodu uvedeného v § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. V roce 2006 tento trend přejala většina 
senátů Nejvyššího soudu. Nicméně stále platí konstatování, že závěr o existenci extrémního rozporu 
(extrémního nesouladu), jehož tvrzení musí být explicitně v dovolání uvedeno, zůstává poněkud 
výjimečným způsobem rozhodnutí. Došlo však k pozitivnímu posunu v tom směru, že tímto postupem 
lze napravit alespoň nejkřiklavější právní vady meritorních rozhodnutí, které jsou založeny 
pochybnými skutkovými závěry soudu. 

 Další dovolací důvody uvedené v § 265b odst. 1 tr. ř. (zejména důvody uvedené v 
ustanovení § 265b odst. 1 písm. c) tr. ř. - obviněný neměl v řízení obhájce, ač ho podle 
zákona mít měl - a v § 265b odst. 1 písm. d) tr. ř. - byla porušena ustanovení o přítomnosti 
obviněného v hlavním líčení nebo ve veřejném zasedání) se vyskytovaly jen výjimečně. U 
posledně jmenovaného důvodu je v převážné míře spatřováno porušení zákona v tom, že 
veřejné zasedání konané o odvolání proběhlo v nepřítomnosti obviněného, avšak tyto námitky 
se jen výjimečně ukazují jako důvodné. 

 Ohledně dovolání podávaných nejvyšší státní zástupkyní příslušné údaje vyplývají 
z tabulky II/17b. 

 Okresní, krajská a vrchní státní zastupitelství předložila v roce 2006 Nejvyššímu 
státnímu zastupitelství návrhy a podněty k podání dovolání nejvyšší státní zástupkyně celkem 
ve 115 trestních věcech, což představuje nárůst o 22,3 % oproti roku 2005 (vzestup byl 
zaznamenán především u vrchních státních zastupitelství, kde se podařilo zvrátit dosavadní 
sestupný trend; nadále nejčetnější návrhová aktivita krajských státních zastupitelství logicky 
vyplývá z jejich postavení v soustavě státního zastupitelství a četnosti jimi zpracovávaných 
trestních věcí – nejaktivněji si i v roce 2006 počínalo KSZ v Českých Budějovicích). 
 I v roce 2006 pokračoval trend nárůstu návrhové činnosti ze strany okresních státních 
zastupitelství, neboť z jejich strany bylo podáno celkem 25 podnětů k podání dovolání (v roce 2005 to 
bylo 21 podnětů, v letech 2004 a 2003 bylo shodně zaznamenáno po 10 podnětech). Z těchto podnětů 
bylo podáno dovolání ve 12 věcech (v předešlém roce v 9 věcech). Lze dále uvést, že podněty k podání 
dovolání podalo 12 okresních státních zastupitelství (z toho OSZ Praha – západ samo podalo 7 
podnětů), ze strany ostatních nebyla taková iniciativa zjištěna. 

 Nejvyšší státní zástupkyně akceptovala 60,9 % (v roce 2005 48,9 %, v roce 2004 - 
62,7 %) z celkového počtu 115 návrhů vrchních a krajských státních zastupitelství, resp. 
podnětů okresních státních zastupitelství, na podání dovolání (72). 
 Z návrhů vrchních a krajských státních zastupitelství a podnětů okresních státních 
zastupitelství na podání dovolání směřovalo 4,3 % ve prospěch obviněných a 1,7 % zároveň ve 
prospěch i v neprospěch obviněných. 

 U nižších státních zastupitelství se stále nepodařilo prosadit, aby byla věnována 
náležitá péče včasnosti doručování návrhů a podnětů na Nejvyšší státní zastupitelství. Přitom 
je zpravidla nutné zaujímat relevantní stanovisko v právně složitých věcech, což odůvodňuje 
požadavek, aby nám byly návrhy a podněty předkládány včas. K pochybením s včasným 
doručováním návrhů a podnětů dochází i v současné době zejména z následujících důvodů. 

 Především přetrvává, byť ojediněle, problém s vyhodnocením okamžiku doručení 
rozhodnutí, které má být napadeno dovoláním nejvyšší státní zástupkyně. Nestalo se však, že 
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by podnět či návrh státního zastupitelství k podání dovolání byl doručen až po uplynutí 
zákonné lhůty uvedené v § 265e odst. 1 tr. ř. 

 Kromě toho několikrát došlo, stejně jako v předchozích letech, k opožděnému 
doručení návrhů či podnětů k podání dovolání s odůvodněním, že ve věci nebylo možno včas 
obstarat spisový materiál. Výjimkou nejsou průtahy v předložení návrhu či podnětu k podání 
dovolání proto, že příslušné státní zastupitelství vyžaduje u nalézacího soudu zapůjčení 
trestního spisu.  

 Předkládané návrhy vrchních a krajských státních zastupitelství, jakož i podněty 
okresních státních zastupitelství, na podání dovolání vykazují odpovídající kvalitativní úroveň 
uplatněné argumentace. Pokud nebylo návrhům či podnětům na podání dovolání nejvyšší 
státní zástupkyně vyhověno, stalo se tak převážně ve velmi složitých věcech, v nichž měla 
nejvyšší státní zástupkyně jiný právní názor než předkladatelé. 
 Jen zcela výjimečně byly návrhy či podněty na podání dovolání předkládané nižšími státními 
zastupitelstvími nedostatečně odůvodněny.  

 Ve třech případech došlo v těchto podáních činěných nižšími státními zastupitelstvími k 
opomenutí, které se v minulosti vyskytovalo výjimečně, kdy předkladatel návrhu ani formálně 
neodkázal na dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. a) až l), odst. 2 tr. ř., o který by se mělo 
dovolání nejvyšší státní zástupkyně opírat 

 Naproti tomu jako pozitivní jev lze hodnotit skutečnost, že státní zastupitelství všech stupňů v 
rámci návrhů či podnětů poukazují na existenci extrémního nesouladu mezi obsahem důkazů a 
skutkovými či právními závěry vtělenými do soudních rozhodnutí. 

 Z hlediska struktury dovolacích důvodů uváděných v dovolání nejvyšší státní 
zástupkyně převážnou část (23) podala nejvyšší státní zástupkyně výhradně z důvodů 
uvedených v ustanovení § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. (rozhodnutí spočívá na nesprávném 
právním posouzení skutku nebo jiném nesprávném hmotně právním posouzení). 
 Ve 20 případech podala nejvyšší státní zástupkyně dovolání z důvodů uvedených v druhé 
alternativě ustanovení § 265b odst. 1 písm. l) tr. ř. [bylo rozhodnuto o zamítnutí nebo odmítnutí 
řádného opravného prostředku proti rozsudku nebo usnesení uvedenému v § 265a odst. 2 písm. a) až 
g) tr. ř., a v řízení mu předcházejícím byl dán důvod dovolání uvedený v písmenech a) až k) tr. ř.]. 
Konkrétně byl tento dovolací důvod uplatněn nejčastěji v kombinaci s důvody podle § 265b odst. 1 
písm. f), g) a k) tr. ř., popř. s důvody uvedenými v § 265b odst. 1 písm. e) či písm. h) tr. ř. Nadále také 
pokračuje využívání dovolacího důvodu podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. [popřípadě v kombinaci s 
důvodem uvedeným v § 265b odst. 1 písm. l) tr. ř.] opřeného o námitku, že skutková zjištění jsou v 
extrémním rozporu s provedenými důkazy.  

 Nejvyšší soud České republiky rozhodl v období od 1. 1. 2006 do 31. 3. 2007 celkem 
o 59 dovoláních (tj. 81,9 %) z celkového počtu 72 dovolání nejvyšší státní zástupkyně 
podaných v průběhu kalendářního roku 2006 na základě iniciativy vrchních, krajských a 
okresních státních zastupitelství či dalších osob. Ve 34 případech, v nichž rozhodl, se 
dovolací soud s argumentací zmiňovanou v dovoláních nejvyšší státní zástupkyně ztotožnil a 
jedno dovolání nejvyšší státní zástupkyně zamítl podle § 265j tr. ř. jako nedůvodné.  
 10 dovolání nejvyšší státní zástupkyně dovolací soud odmítl pro jejich zjevnou 
neopodstatněnost podle § 265i odst. 1 písm. e) tr. ř., 3 dovolání odmítl podle § 265i odst. 1 písm. f) tr. 
ř., protože dospěl k závěru, že je zcela zřejmé, že projednání dovolání by nemohlo zásadně ovlivnit 
postavení obviněného a otázka, která má být z podnětu dovolání řešena, není po právní stránce 
zásadního významu, avšak oproti minulému roku ani jedno dovolání nejvyšší státní zástupkyně 
neodmítl podle § 265i odst. 1 písm. b) tr. ř. s odůvodněním, že bylo podáno z jiného důvodu, než je 
uveden v § 265b tr. ř. (v roce 2005 se tak stalo v sedmi případech). 

 Podrobněji se odkazuje na Vyhodnocení návrhové činnosti k podání dovolání nejvyšší státní 
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zástupkyně sp. zn. 3 NZN 1003/2007 vypracované odborem přezkumného řízení Nejvyššího státního 
zastupitelství. 

 
c) Podněty ke stížnostem pro porušení zákona a přezkoumávání trestních věcí z vlastní 
iniciativy 
 V roce 2006 pokračoval – a to v ještě výraznější míře – trend roku 2005 spočívající 
v nárůstu počtu podnětů ke stížnostem pro porušení zákona (vzestup o 6,3 %; v roce 2005 
o 4 % a v roce 2004 o 1,8 % - pro předchozí období, zejména pro rok 2002, byl 
charakteristický naopak pokles počtu podnětů). Podrobnosti plynou z tabulky II/17c (údaje za 
roky 1998 až 2006) představuje souhrn statistických údajů vyplývajících z výkazů V (MS) 
25-04. Souhrnné údaje o stavu nápadu a vyřizování podnětů ke stížnostem pro porušení 
zákona za rok 2006, včetně srovnání s lety 1998 - 2005, a to v členění podle osob v 
návaznosti na údaje podle statistických listů, obsahuje tabulka II/17d. V tabulce II/17e jsou 
naproti tomu uvedeny podrobnější údaje k osobám (nikoli k věcem) podle evidence stížnosti 
pro porušení zákona v rámci celkové agendy (jde o souhrn údajů z běžné a rehabilitační 
agendy, jejíž podíl na celkové agendě je však již zcela minimální) vedené Ministerstvem 
spravedlnosti.  

 Stav nápadu podnětů ke stížnostem pro porušení zákona u Nejvyššího státního 
zastupitelství v roce 2006 a způsob jejich vyřízení v porovnání s roky 2001 – 2005 plyne z 
tabulky II/17g. 

 Nedošel tedy naplnění záměr zákonodárce zavedením institutu dovolání vytěsnit z 
trestního řádu institut stížnosti pro porušení zákona, neboť i v roce 2006 existoval setrvalý 
trend a obviněnými byly využívány obě možnosti poskytnuté jim trestním řádem, tedy podali 
dovolání a současně, či po rozhodnutí Nejvyšším soudem o dovolání, i podnět ke stížnosti pro 
porušení zákona. Tento postup ve svém důsledku vede k mimořádnému zatížení odboru 
přezkumného řízení Nejvyššího státního zastupitelství. 
 Do novely trestního řádu provedené zákonem č. 539/2004 Sb., v případě, že obviněný napadl 
rozhodnutí soudů dovoláním a současně podal i podnět ke stížnosti pro porušení zákona, bylo 
postupováno podle § 32 odst. 2 vyhlášky č. 23/1994 Sb., podle něhož státní zástupce postoupil podnět 
bez dalšího řízení Ministerstvu spravedlnosti a odesílatele o tom vyrozuměl. Novelou trestního řádu 
provedenou zákonem č. 539/2004 Sb. bylo s účinností od 1. 11. 2004 zrušeno ustanovení § 266a odst. 
1 tr. ř., které časově omezovalo na dobu dvou měsíců možnost podání stížnosti pro porušení zákona 
ministrem spravedlnosti v případě podání dovolání. Následně došlo vyhláškou č. 88/2005 Sb. i ke 
změně zmiňovaného § 32 vyhlášky č. 23/1994 Sb. Státní zástupce tedy v roce 2006 byl povinen 
provádět, byť v omezené míře,  přezkumné řízení i ve všech věcech, v nichž bylo podáno dovolání. 

 Rozsah přezkoumávání věcí z vlastní iniciativy státních zastupitelství lze zjistit 
z tabulky II/17e („poznatek získán od státního zastupitelství“). V roce 2006 bylo dosaženo 
v podstatě shodné úrovně jako v roce 2005 (54 věcí v roce 2006 oproti 55 věcem v roce 
2005).  
 Jestliže pro rok 2002 byl charakteristický poměrně značný pokles počtu věcí 
přezkoumávaných z iniciativy státního zastupitelství, tento trend byl pak zčásti zastaven v roce 2003 a 
v roce 2004 se opětovně projevil výrazný pokles těchto věcí, v roce 2005 bylo sice dosaženo jistého 
vzestupu, ale jde v podstatě o úroveň roku 2002 (k výsledkům v roce 2006 – srov. shora). 

 Snížení počtu věcí zpracovávaných z vlastní iniciativy po nabytí účinnosti novely z roku 2001 
a vydání nálezu Ústavního soudu č. 424/2001 Sb. je podmíněno tím, že v předchozích letech drtivá 
většina věcí zpracovávaných z vlastní iniciativy směřovala v neprospěch obviněných a byla 
motivována snahou zvrátit rozhodnutí soudů, jimiž došlo k porušení zákona ve prospěch obviněných 
(to dnes už možné není a lze dosáhnout nejvýše tzv. akademického výroku).     
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 Nejčastěji podávají podněty ke stížnostem pro porušení zákona už tradičně obvinění 
(uvedený podíl se pohybuje mezi 67 – 70 % všech podnětů). 

 Podíl opakovaných podnětů na nápadu je zřejmý rovněž z tabulky II/17e.  
 Celkový počet opakovaných podnětů v roce 2006 dosáhl 111 ( v roce 2005 dosáhl 99, v roce 
2004 97, v roce 2003 110, přičemž v roce 2002 jich bylo 133), zatímco prvních podnětů bylo v 
uvedeném roce – 1 153 (v roce 2005 1 100, v roce 2004 1 021, v roce 2003 1 100 a v roce 2002 1 
483), což představuje podíl 9,6 % (v roce 2005 9 %, 2004 9,5 %, v roce 2003 10,0 % a v roce 2002 9,0 
%). 

 Konkrétní údaje vztahující se k rychlosti vyřizování podnětů ke stížnostem pro 
porušení zákona obsahuje tabulka II/17f (zahrnující údaje za rok 2006 a dále i za roky 1998 
až 2005). Jde o časové rozmezí od nápadu podnětu do jeho předložení Ministerstvu 
spravedlnosti, resp. do rozhodnutí o odložení vlastního poznatku. Délka řízení tedy nezávisí 
pouze na vlastním přezkoumání spisového materiálu státním zástupcem, ale rovněž na době, 
za jakou se podaří opatřit potřebný spisový materiál. Vyskytují se případy, kdy spisy se podaří 
získat po velmi dlouhé době, přičemž příčiny mnohdy netkví jen v tom, že soudy 
nespolupracují, ale také v tom, že ve věci probíhá trestní řízení proti dalším osobám, spis je 
připojen jako příloha v jiné věci, byla podána žádost o milost, atd. 
 Průměr doby vyřízení na celou Českou republiku v roce 2006 činí 124 dní (v roce 2005 138 
dní, v roce 2004 109 dní, v roce 2003 144 dní, v roce 2002 125 dní, v roce 2001 113 dní a v roce 2000 
129 dní), nastalo tedy zlepšení. Nejkratší dobu vyřízení vykazuje KSZ v Českých Budějovicích, 
nejdelší naopak KSZ v Brně a Nejvyšší státní zastupitelství (to k poměrně dlouhé lhůtě, ve které jsou 
podněty u něho vyřizovány, poznamrnává, že je výrazně ovlivněna skutkovou a právní náročností věcí, 
u nichž je s ohledem na ustanovení  § 466 tr. ř. Nejvyšší státní zastupitelství příslušné k provádění 
přezkumného řízení, dále se poukazuje na to, že obvinění často současně s podnětem ke stížnosti pro 
porušení zákona podávají i dovolání a spisový materiál může být NSZ zapůjčen, až po skončení 
dovolacího řízení).  

 Podrobnosti jinak plynou z tabulky II/17f. 

 Počty návrhů na podání stížnosti pro porušení zákona a počty návrhů na odložení 
podnětů ke stížnostem pro porušení zákona jsou zřejmé z tabulek II/17c, II/17d a II/17e 
(vždy z pohledu údajů sledovaných danou tabulkou).  
 Státními zastupitelstvími bylo Ministerstvu spravedlnosti v roce 2006 předloženo celkem 149 
(v roce 2005 160 nástinů, v roce 2004 181 nástinů, v roce 2003 185 nástinů, v roce 2002 133 nástinů, 
v roce 2001 386 a v roce 2000 351) stížnosti pro porušení zákona. Počet nástinů stížností pro porušení 
zákona tedy v roce 2006 opětovně poklesl, byť ne až na nejnižší úroveň, jaká byla zaznamenána v roce 
2002. 

 Z celkového počtu návrhů na podání stížnosti pro porušení zákona ministr spravedlnosti 
akceptoval celkem 134 nástinů (v roce 2005 131 nástinů, v roce 2004 151 nástinů, v roce 2003 144 
nástinů, v roce 2002 79 nástinů, v roce 2001 284 nástinů včetně žádné změny a v roce 2000 275 včetně 
dvou změn). 

 Návrhy na odložení jsou Ministerstvem spravedlnosti vesměs akceptovány, k situaci, kdy 
návrh na odložení věci nebyl akceptován a stížnost pro porušení zákona byla přesto podána, došlo v 
roce 2006 ve větším počtu případů než v roce 2005 (v roce 2006 – 20, v roce 2005 – 13, v roce 2004 v 
8 případech, v roce 2003 v 17 případech, v roce 2002 v 8 případech, v roce 2001 ve 25 případech a v 
roce 2000 ve 28 případech), 

 Z 1 318 (v roce 2005 – 1 254) podnětů ke stížnostem pro porušení zákona (prvním, 
opakovaným a dále je zde třeba započítat i případy, kdy k přezkumu došlo z vlastní iniciativy státních 
zastupitelství) v roce 2006 ministr spravedlnosti ve 134 (v roce 2005 – 131) případech souhlasil s 
návrhem stížnosti pro porušení zákona, v 15 případech (2005 – 32) nesouhlasil s návrhem stížnosti 
pro porušení zákona, ani v jednom případě nezměnil návrh stížnosti pro porušení zákona, v 1 030 
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(2005 – 1 053) případech souhlasil s návrhem na odložení, ve 20 (2005 – 13) případech podal stížnost 
pro porušení zákona, i když bylo navrhováno odložení. 

 Z údajů uvedených v tabulce II/17k plyne, že počet stížností pro porušení zákona 
projednaných Nejvyšším soudem v roce 2006 zaznamenal pokles oproti roku 2005, a to o 
16,4 % (v roce 2005 o 0,9 %, zatímco v roce 2004 se jednalo o vzestup o 6,7 % a v roce 2003 
to byl vzestup podstatně výraznější - o 80,7 %).   
 Snížení počtu a struktura projednávaných věcí v letech 2002 - 2006 jsou ovlivněny především 
novelou trestního řádu provedenou zákonem č. 265/2001 Sb., resp. nálezem Ústavního soudu č. 
424/2001 Sb. Stížností pro porušení zákona nelze zjednat nápravu v případě, kdy je stížnost pro 
porušení zákona podána v neprospěch obviněného (a přichází tu v úvahu výlučně tzv. akademický 
výrok). Rovněž bylo zavedeno mimořádné kasační oprávnění nejvyššího státního zástupce podle 
ustanovení § 174a odst. 1 tr. ř., jež vyloučilo z projednávání před Nejvyšším soudem ČR věci, v nichž 
stížnost pro porušení zákona směřovala do meritorních rozhodnutí v přípravném řízení. Na straně 
druhé došlo od roku 2003 ke vzrůstu aktivity Probační a mediační služby České republiky při 
iniciování postupu ministra spravedlnosti směřujícího k podání mimořádných opravných prostředků v 
případech pochybení soudů při ukládání trestu obecně prospěšných prací podle § 45 a násl. tr. zák. To 
vede k tomu, že Nejvyšší soud projednává  od roku 2003  výrazně více stížností pro porušení zákona, 
které ministr spravedlnosti podal ve prospěch obviněných ve věcech, kdy vzhledem k předchozímu 
nevykonanému trestu obecně prospěšných prací, který byl uložen jiným soudním rozhodnutím, mělo v 
důsledku vydání rozsudku či trestního příkazu, proti němuž byla podána stížnost pro porušení zákona, 
dojít k porušení zákona v neprospěch obviněných v ustanoveních § 36 a § 45a odst. 1 tr. zák., neboť 
byla překročena maximální povolená výměra trestu obecně prospěšných prací. Tento trend pokračuje 
do současné doby. Další oblastí, v níž jsou už tradičně často podávány stížnosti pro porušení zákona, 
jsou trestní věci tzv. odpíračů vojenské základní služby. 

 Státní zástupci Nejvyššího státního zastupitelství se v roce 2006 účastnili celkem 133 
veřejných zasedání (v roce 2005 celkem 199 veřejných zasedání, v roce 2004 229 veřejných zasedání, 
2003 180 a v roce 2002 98 veřejných zasedání). 

 
5. Činnost státního zastupitelství v netrestní oblasti působnosti 
 
a) Návrhy podle § 62 a § 62a zákona o rodině 
 Nápad podnětů na úseku popírání otcovství nejvyšším státním zástupcem žalobami 
podle § 62 a § 62a zákona o rodině je tradičně vysoký. V roce 2006 nově napadlo 330 
podnětů (jde o nárůst o 11,1 % oproti roku 2005).  
 V roce 2006 bylo  podáno celkem 98 žalob na popření otcovství podle § 62 zákona o rodině 
(odloženo bylo 247 podnětů). Počet nevyřízených podnětů vzrostl o 10,6 %. Tento  statisticky 
nevýznamný nárůst lze hodnotit jako přechodný jev a lze jej vysvětlit delší dobou nezbytnou pro 
prošetření některých podnětů. Jedná se zejména o případy, kdy podatelé podnětu, eventuálně další 
osoby, jichž se podnět týká, neposkytují státnímu zastupitelství při šetření  potřebnou včasnou 
součinnost nebo otálí s předložením znaleckého posudku nezbytného k objektivizaci jejich tvrzení. 
Oproti běžným podnětům, kde účastníci rodinněprávního vztahu jsou občany ČR a zde také žijí, bývá 
šetření podnětu podstatně časově náročnější i v případech podnětů s mezinárodním prvkem, jejichž 
počet vykazuje trvale vzestupnou tendenci. 

 V roce 2006, stejně jako v roce 2005, nebyl zaznamenán žádný podnět k podání 
žaloby podle § 62a zákona o rodině. Veškeré napadlé a vyřizované podněty směřovaly vždy k 
postupu podle § 62 zákona o rodině.   

 V průběhu roku 2006 soudy pravomocně rozhodly o všech 98 žalobách podaných 
podle § 62 zákona o rodině. V jednom případě byla žaloba zamítnuta (znalecký posudek  
neprokázal vyloučení muže z biologického otcovství), ve zbývajících 97 případech bylo 
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žalobě vždy soudem vyhověno. V průběhu řízení před soudem nebyla v roce 2006 žádná 
podaná žaloba podle § 62 zákona o rodině vzata nejvyšším státním zástupcem zpět. 
 Vyřizování agendy podnětů k podání popěrné žaloby nejvyššího státního zástupce předpokládá 
v naprosté většině případů součinnost krajských státních zastupitelství (MSZ v Praze) při prošetřování 
těchto podnětů. Stejně jako v letech předchozích lze i za rok 2006 hodnotit vesměs pozitivně činnost 
těchto státních zastupitelství při prošetřování podnětů v rámci výkonu delegované pravomoci podle § 
12b odst. 3 zákona o státním zastupitelství; v této souvislosti – až na výjimku uváděnou níže - žádné 
závažnější problémy nenastaly. 

 Ze zprávy KSZ v Brně vyplynul poznatek, který může být v budoucnu četnější, a sice že 
zdravotnické zařízení požadovalo platbu po KSZ v Brně za pořízení fotokopií zdravotnické 
dokumentace ohledně porodu dítěte. I když byly zdravotnickému zařízení opakovaně podrobně sděleny 
zákonné důvody, pro které není státní zastupitelství cenu za pořízené fotokopie povinno uhradit, přesto 
zdravotnické zařízení trvalo na úhradě a upozorňovalo, že se bude domáhat svého nároku i žalobou u 
soudu. Nejvyšší státní zastupitelství nakonec v této věci potvrdilo správnost postoje KSZ v Brně s tím, 
že zdravotnická zařízení jsou podle § 14 zákona o státním zastupitelství povinna zapůjčovat originál 
zdravotnické dokumentace, jestliže s tím oprávněná osoba vysloví souhlas. Pokud zdravotnické 
zařízení místo originálu zdravotnické dokumentace z vlastní iniciativy pořídí fotokopie, není státní 
zastupitelství povinno hradit náklady s tím spojené.    

 V podrobnostech srov. tabulky II/18a a II/18b. 

 
b) Návrhy podle § 66 odst. 2 soudního řádu správního 
 V roce 2006 napadlo 15 podnětů k podání žaloby podle § 66 odst. 2 soudního řádu 
správního (v roce 2005 17 a v roce 2004 18), dva nevyřízené podněty byly převedeny 
z předcházejícího roku. Vyřízeno bylo celkem 16 věcí, podány byly tři správní žaloby (v roce 
2005 – 4), takže počet správních žalob vyjadřuje naplňování záměru zákonodárce, aby byly 
uplatňovány jen v případech, jestliže nejvyšší  státní  zástupce k jejímu podání shledá závažný 
veřejný zájem. Závažný veřejný zájem na podání žaloby byl shledán v případech těchto 
podaných návrhů: 
 Žaloba proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, jímž byl zamítnut rozklad proti rozhodnutí 
Ministerstva obrany o nevydání osvědčení o účasti žadatele na národním boji za osvobození podle § 8 
odst. 2 zákona č. 255/1946 Sb. Napadené rozhodnutí neobsahovalo odkaz na důkazy ve věci provedené 
a důkazy v potřebném rozsahu nebyly obsaženy ani ve správním spisu – rozhodnutí bylo 
nepřezkoumatelné. 

 Žaloba proti kolaudačnímu rozhodnutí Městského úřadu Pohořelice, stavebnímu úřadu, jímž 
bylo povoleno užívání výrobní haly s jeřábovou dráhou. Nejzávažnějším porušením právních předpisů 
ze strany správního orgánu byla skutečnost, že rozhodnutí o dodatečném povolení stavby  nebylo 
oznámeno všem účastníkům řízení, nenabylo právní moci a žalovaný tedy v kolaudačním řízení 
posuzoval stavbu podle nepravomocného rozhodnutí o dodatečném povolení stavby. Rozhodnutí též 
nevycházelo ze spolehlivě zjištěného skutkového stavu pokud jde o negativní dopady stavby, zejména 
nadměrný hluk.     

 Žaloba proti rozhodnutí Úřadu městské části Brno-Komín, stavebnímu úřadu, kterým bylo 
povoleno užívání dočasné stavby (přízemní objekt ze dvou řad po šesti UNIMO buňkách) na dobu 10 
let od právní moci rozhodnutí. Buňky byly postaveny jako zařízení pro staveniště v nezjištěnou dobu 
patrně na základě stavebního povolení z roku 1980, v roce 1992 bylo vydáno rozhodnutí o prodloužení 
využívání dočasné stavby a v roce 2004 požádal uživatel stavby o „rekolaudaci“. Stavba nevyhovuje 
hygienickým požadavkům na pracoviště s trvalým výkonem práce a navíc se nachází v bezprostřední 
blízkosti parcely registrované jako významný krajinný prvek. 

 V roce 2006 bylo soudem rozhodnuto o 5 žalobách podle § 66 odst. 2 soudního řádu 
správního – o 4 podaných v roce 2004, o jedné z roku 2005. Ve všech věcech soud žalobě 
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nejvyššího státního zástupce vyhověl, napadená rozhodnutí zrušil a věc vrátil žalovanému k 
dalšímu řízení. Ve 4 věcech byla proti rozhodnutí soudu podána kasační stížnost; z toho v 
jednom případě byla stěžovatelem vzata zpět, o dalších soud zatím nerozhodl. 

  
c) Návrhy podle § 90 odst. 1 zákona č. 218/2003 Sb. 
 Počet podaných návrhů dle § 90 odst. 1 zákona č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve 
věcech mládeže, vyplývá z tabulky II/18e. 

 Srovnání s rokem 2003, případně obdobím předcházejícím, není možné s ohledem na 
rozdílnost právní úpravy (lze jenom konstatovat, že v roce 2003 byl podán jediný návrh na 
uložení ochranné výchovy podle § 86 tr. zák. v obvodu VSZ v Praze, a to u KSZ v Ústí nad 
Labem a dva návrhy na uložení ochranné výchovy byly v obvodu VSZ v Olomouci podány 
KSZ v Ostravě). Z toho se tedy podává značný nárůst uvedené agendy (byť v roce 2006 
nastal pokles počtu podaných návrhů). 
 V obvodu MSZ v Praze podávala obvodní státní zastupitelství tyto návrhy převážně pro činy 
jinak trestné majetkového charakteru. Po majetkových deliktech je u dětí mladších 15 let následují 
protiprávní jednání násilného charakteru, a to činy jinak trestné vykazující znaky trestného činu 
loupeže dle § 234 tr. zák. 

 KSZ v Praze zdůrazňuje, že institut návrhů podle § 90 odst. 1 zákona č. 218/2003 Sb. je 
významným prostředkem boje s delikvencí dětí mladších 15 let, na straně druhé je však nutno shodně 
jako v uplynulých letech upozornit na nevhodnost právní úpravy v případě obligatorního podávání 
návrhů státního zastupitelství na zahájení řízení o uložení opatření dítěti mladšímu 15 let (obdobně i 
KSZ v Ústí nad Labem, resp. okresní státní zastupitelství v jeho obvodu, poukazují na nemožnost 
uvážení státního zástupce při podávání návrhů na uložení opatření podle § 90 odst. 1 zákona č. 
218/2003 Sb., neboť věta druhá uvedeného zákonného ustanovení ukládá povinnost bezodkladně návrh 
podat). MSZ v Brně a OSZ Brno – venkov také kritizují obligatornost podání návrhu dle § 90 odst. 1 
zákona č. 218/2003 Sb., která degraduje státního zástupce na zprostředkovatele předání věci mezi 
policejním orgánem a soudem, což také v mnoha případech vede - a to od samého začátku - k upuštění 
od uložení opatření.   

 KSZ v Praze zdůrazňuje, že v zájmu širšího uplatnění netrestní působnosti státního 
zastupitelství zejména na úrovni okresních státních zastupitelství se jeví vhodné, aby právní úprava 
umožnila právním čekatelům státního zastupitelství zastupovat státní zastupitelství v řízení před 
soudem, a to jak ve věci podaných návrhů, tak v případě řízení, do nichž státní zastupitelství vstoupilo. 
Vzhledem k předmětu občanského soudního řízení a věcí, na jejichž projednání se státní zastupitelství 
může aktivně účastnit ve smyslu § 35 o. s. ř. a vzhledem k institutu vnitřního dohledu podle § 12e 
zákona o státním zastupitelství by na straně jedné bylo možno zvýšit účast státního zastupitelství 
v občanském soudním řízení, na straně druhé formou pověření a pokynů prohloubit a rozšířit přípravu 
právních čekatelů i na získání zkušeností z vystupování v řízení před soudem. V rámci stanovení 
podmínek pro účast právních čekatelů v civilním řízení by bylo možno např. vhodně omezit tuto účast 
jen na právní čekatele s určitou délkou praxe apod. 

 KSZ v Plzni signalizuje  problém, který  se vyskytl v případě návrhů podle § 90 odst. 1 zákona 
č. 218/2003 Sb., jestliže soudce pro mládež Okresního soudu v Chebu opakovaně zamítal návrhy s tím, 
že nejde o čin jinak trestný, byť skutek vykazoval všechny formální znaky skutkové podstaty trestného 
činu a v případě majetkových deliktů vzniklá škoda převyšovala dolní hranici škody nikoli nepatrné. 
Soud v této souvislosti požadoval, aby jednání dětí mladších 15 let vykazovalo výrazně vyšší stupeň 
nebezpečnosti pro společnost, než který je standardně požadován u mladistvých. Při posuzování 
materiální stránky činů jinak trestných spáchaných dětmi mladšími 15 let státní zástupci v této 
souvislosti  zastávali jiný názor, neboť v řízení podle hlavy III. uvedeného zákona nejde o uložení 
sankce, nýbrž o výchovné působení na nezletilého tak, aby se obdobného jednání, za které by jako 
mladistvý nesl trestní odpovědnost, nedopouštěl.  

 Zmiňuje rovněž situace, kdy usnesení policejního orgánu o odložení věci podle § 159a odst. 2 
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tr. ř. s přihlédnutím k § 11 odst. 1 písm. d) tr. ř. nenabylo právní moci, neboť se nepodařilo doručit  
zákonným zástupcům dítěte. Šlo o případy, kdy rodiče i s nezletilými odcestovali do ciziny a bylo 
prokázáno, že k odstěhování rodiny došlo natrvalo. V takových případech dlouhodobé nepřítomnosti 
účastníků – rodičů i nezletilého je na místě zvážit zpětvzetí podaného návrhu, neboť zřejmě takovýmto 
řízením nelze naplnit účel a smysl zákona. S tímto stanoviskem lze vyslovit plný souhlas.  

 KSZ v Ústí nad Labem stran návrhů podle § 90 odst. 1 zákona č. 218/2003 Sb. zaujímá názor, 
že se jedná o právní úpravu do značné míry formální, která není schopna postihnout osobu dítěte 
mladšího 15 let a její čin jinak trestný v případech, kdy se na jedné straně jedná o mimořádné 
vybočení z řádného života, což je namnoze odůvodněno věkem dítěte, a na druhé straně u případů 
recidivy, která je stále četnější, a kdy opětovné ukládání např. dohledu probačního úředníka je čistě 
formální a z nedostatku jiných výchovných opatření (neexistence střediska výchovné péče v místě a 
nenaplnění podmínek pro uložení ochranné výchovy).  

 OSZ v Děčíně poukazuje na praxi tamního soudu, kdy soud pro mládež při rozhodování o 
návrzích podle § 90 odst. 1 zákona č. 218/2003 Sb., jedná bez účasti dítěte, což je v rozporu s 
výchovným a preventivním účelem řízení podle hlavy III. zákona č. 218/2003 Sb. OSZ v Děčíně bylo 
opakovaně nabádáno k podání odvolání. K dané problematice bylo vydáno rozhodnutí NS ČR sp. zn. 
8 Tdo 185/2006, které preferuje nezbytnost účasti dítěte při jednání, pokud je soudem poukazováno na 
skutečnost, že postačí samotné projednání deliktu před soudem bez nutnosti uložení opatření. 

 KSZ v Hradci Králové za problém v návrhové činnosti podle § 90 odst. 1 zákona č. 218/2003 
Sb., pokládá nemožnost navrhnout a uložit dítěti mladšímu 15 let opatření podle § 93 odst. 1 písm. b) 
citovaného zákona, tj. zařazení do terapeutického, psychologického nebo jiného výchovného programu 
ve středisku výchovné péče, z toho důvodu, že v obvodu působnosti soudu pro mládež žádné středisko 
zřízeno není, ačkoliv podle vyjádření odborníka by právě takové odborné dlouhodobé působení na dítě 
bylo nejúčelnější.   

 MSZ v Brně a OSZ Brno - venkov poukazují na aplikační problémy v řízení o návrzích podle 
§ 90 odst. 1 zákona č. 218/2003 Sb., a to zejména při rozhodování o opakovaných návrzích na téže 
dítě, kdy citovaná právní úprava nedává vodítko, jak v těchto případech rozhodovat a rozhodnutí 
soudů jsou často rozdílná. Např. je rozhodováno tak, že „se ponechává platnost předchozího 
rozhodnutí soudu,“ nebo se řízení zastavuje pro překážku res iudicata.  

 Dále je zmiňováno, že soudy velice často neopatřují zprávu o pedagogicko psychologickém 
vyšetření dítěte, v podstatě vůbec se neukládá opatření podle § 93 odst. 1 písm. b) zákona č. 218/2003 
Sb. a řízení často končí upuštěním od uložení opatření podle § 93 odst. 7 cit. zákona. Lze tedy 
zobecnit, že převážně v řízení o tomto návrhu není naplňován smysl a účel zákona č. 218/2003 Sb., jak 
je zakotven v ustanoveních § 1 odst. 2 a § 3 odst. 3, 4.  

 V poslední době se pak objevil nový trend v rozhodnutích Krajského soudu v Brně - soudu pro 
mládež, který zrušuje rozhodnutí prvostupňového soudu ukládající dohled probačního úředníka z toho 
důvodu, že soud blíže nevymezil obsah a specifikaci uloženého opatření - dohledu probačního 
pracovníka, ač je to jeho povinností (viz např. usnesení Krajského soudu v Brně - soud pro mládež z 
30. 1. 2007 sp. zn. 4 Rodo 2/2007). Soud zřejmě tento názor čerpá z prvního vydání komentáře 
k zákonu o soudnictví ve věcech mládeže, C. H. Beck, Praha, 2004, s. 848, kde autoři komentáře 
zmiňují, že předpokladem naplnění smyslu probačního dohledu v konkrétní věci je mj. vhodné 
vymezení jeho obsahu a účelná specifikace doprovázejících výchovných povinností a omezení ve 
výroku rozsudku. Podle názoru KSZ v Brně, ale také VSZ v Olomouci takovýto postup nepřispívá k 
naplnění účelu zákona, neboť bude bránit variabilitě a aktuálnímu přizpůsobení výkonu dohledu i 
povinností dítěte v rámci dohledu dle stavu jeho chování (viz § 16 odst. 1, 2 cit. zák.).  

 KSZ v Ostravě poukazuje na to, že v roce 2006 bylo okresními státními zastupitelství v jeho 
obvodu působnosti častěji reagováno na pochybení v rozhodovací činnosti soudu I. stupně podáním 
odvolání oproti předchozím rokům.  

 Zmiňuje, že důvody nevyhovění odvoláním, jež byla podána okresními státními zastupitelstvími 
proti výrokům o zamítnutí návrhu podaného podle § 90 odst. 1 cit. zákona spočívaly v neprokázání 
činu jinak trestného anebo v nedostatku materiální stránky (nízké společenská nebezpečnost jednání).  
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 Nejvýznamnější případ nevyhovění odvolání podaného OSZ v Šumperku, se týká J. U., nar. 
19. 10. 1990, který měl spáchat čin jinak trestný, původně kvalifikovaný jako trestný čin vraždy podle 
§ 219 odst. 1, 2 písm. e) tr. zák., jehož se měl dopustit tím, že dne 25. 10. 2004 v Hanušovicích, za blíže 
nezjištěných okolností, v úmyslu poškozeného usmrtit, brutálně fyzicky napadl nezl. J. P., nar. 13. 6. 
1991, kterému zasadil kuchyňským nožem 41 bodnořezných ran v oblasti hlavy, krku, přední strany 
hrudníku a zad, v oblasti horních končetin, přičemž jedna z ran zasáhla krční tepnu, kterou proťala, a 
v důsledku tohoto napadení poškozený na místě svým zraněním podlehl.  

 Po provedeném rozsáhlém dokazování a vyhodnocení řady znaleckých posudků bylo jednání 
nezletilého Okresním soudem v Šumperku posouzeno jako trestný čin ublížení na zdraví podle § 222 
odst. 1, 3 tr. zák. a rozsudkem ze dne 18. 10. 2005 mu byl uložen dohled probačního úředníka a 
současně zařazení do terapeutického programu ve středisku výchovné péče.  

 K těmto závěrům soud I. stupně došel poté, kdy z dokazování nevyplynulo srozumění 
nezletilého usmrtit poškozeného J. P., neboť nebyl prokázán jiný úmysl k použití nože, než odvrátit 
útok, byť se nejednalo o nutnou obranu. K uložení ochranné výchovy nebylo přistoupeno s ohledem na 
znalecké posudky z oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie a psychologie, a vyjádření znalkyň, jež 
uvedly, že nezletilý s ohledem na svoje osobní dispozice není schopen zvládnout režim ochranné 
výchovy bez újmy na svém zdraví, neboť by u něj mohla nastat těžká psychická dekompenzace, která 
by mohla vyústit až v sebevraždu.  

 Odvolací soud se v rozsudku ze dne 19. 7. 2006 s těmito závěry ztotožnil po vyhodnocení 
subjektivní stránky jednání nezletilého a následného jeho pobytu v psychiatrické léčebně, kde se 
nezletilý léčil z postraumatické stresové poruchy od spáchání skutku až do rozhodnutí o odvolání. 
Taktéž odvolací soud konstatoval, že úmysl nezletilého nesměřoval k usmrcení poškozeného, jehož 
vyhrůžkami byl vyprovokován a zaútočil až poté, kdy se mu nepodařilo před poškozeným uniknout. 

 KSZ v Ostravě rovněž uvedlo důvody vyhovění odvoláním podaných okresními státními 
zastupitelstvími, a to rozhodnutí o zastavení řízení bez projednání návrhu s poukazem na nedostatek 
podmínek řízení pro neprokázání činu jinak trestného a současně neustanovení opatrovníka dítěti 
(OSZ v Bruntále – 5 věcí), rozhodnutí o zastavení řízení pro překážku věci rozhodnuté se 
zdůvodněním totožnosti účastníků řízení (OSZ v Ostravě – 2 věci), nerespektování zákonných 
podmínek při upuštění od uložení opatření, zejména pro nepřítomnost nezletilého u jednání před 
soudem (OSZ v Ostravě – 2 věci).  

 V roce 2006 provedlo KSZ v Brně u 9 (z celkem 14) okresních státních zastupitelství v jeho 
působnosti dohledové prověrky zaměřené na postup při realizaci návrhového oprávnění podle § 90 
odst. 1 zákona č. 218/2003 Sb. Dohledovými prověrkami bylo zjištěno, že u většiny státních 
zastupitelství je řádně před podáním návrhu zjišťováno nabytí právní moci usnesení o odložení věci, 
přičemž opačné poznatky byly spíše výjimkou.  

 Státní zástupci většinou přistupují bezodkladně k podávání návrhů na uložení opatření podle § 
90 odst. 1 cit. zákona a návrhy jsou zpracovávány v náležité kvalitě.  

 Poté, co je návrh podán, ovšem převažují již spíše negativní poznatky. Státní zástupce se téměř 
vždy účastní ústního jednání před soudem, ale nepřipravuje se dostatečně zodpovědně na nařízené 
jednání, při jednání soudu, především v průběhu dokazování, není dostatečně aktivní a nenavrhuje 
soudu doplnění dokazování. Závěrečné návrhy jsou řádně odůvodňovány spíše výjimečně, kdy 
přetrvává jednovětá strohost závěrečných návrhů. Soudní rozhodnutí nejsou dostatečně důsledně 
přezkoumávána, a to ani v těch případech, kdy soud svým rozhodnutím nevyhoví závěrečnému návrhu 
státního zástupce. Mnohdy nelze ani zjistit, z jakých důvodů státní zástupce považuje rozhodnutí soudu 
za správné, ačkoli je evidentně nezákonné. Ukázalo se proto nezbytným, aby vedoucí státní zástupci 
uplatňovali důsledněji své dohledové a kontrolní funkce při realizaci tohoto návrhového oprávnění.  

 Rovněž tak KSZ v Ostravě provedlo dohledové prověrky u 11 okresních státních zastupitelství 
zaměřené na postup při realizaci návrhového oprávnění podle § 90 odst. 1 zákona č. 218/2003 Sb. (a 
to za období roku 2005).  

 Po přezkoumání 201 spisů byly shledány tyto nejzávažnější nedostatky: Usnesení policejního 
orgánu není vždy opatřeno vždy doložkou právní moci, v návrzích nejsou uvedeni všichni účastníci 
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řízení, návrhy neobsahují vždy požadavek na odborné vyjádření zpracované na základě pedagogicko-
psychologického vyšetření, není také vždy respektována zákonná podmínka bezodkladnosti podání 
návrhu (OSZ ve Vsetíně, OSZ v Ostravě, OSZ v Karviné, OSZ v Jeseníku), není podáváno odvolání 
při nerespektování zákonné podmínky upuštění od uložení opatření (nepřítomnost nezletilého při 
projednání věci u soudu), dále není podáváno odvolání do usnesení soudu o zastavení řízení pro 
překážku věci rozhodnuté se zdůvodněním totožnosti účastníků řízení či zastavení řízení bez 
projednání věci a ustanovení opatrovníka dítěti (OSZ v Ostravě, OSZ v Novém Jičíně). 

 
d) Návrhy podávané podle ustanovení jiných právních předpisů 
 Bližší údaje v tomto smyslu plynou (byť jen orientačně, bez možnosti podrobněji 
rozlišit počty podaných návrhů a odložení podnětů či poznatků k jejich podání) z tabulky 
II/19, která zachycuje též údaje za roky 2003 – 2005. 

 MSZ v Praze sděluje, že v oblasti obchodního a konkursního práva je obecným 
trendem zvyšování účasti cizího prvku - tento stav trvá již několik let a lze jej hodnotit jako 
víceméně konstantní.  
 Tomu nasvědčuje stále stoupající počet podnětů k návrhům na zrušení obchodních 
společností, založených cizími státními příslušníky na území ČR, přičemž ne vždy jsou tyto společnosti 
založeny za účelem podnikání. Podněty k realizaci tohoto oprávnění státního zastupitelství jsou vedle 
signalizace soudu stále častěji získávány z vlastní činnosti státního zastupitelství na trestním úseku.  

 KSZ v Ústí nad Labem konstatuje, že v oblasti návrhové činnosti podle obchodního zákoníku 
a podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, se především na liberecké 
pobočce KSZ v Ústí nad Labem vyskytly problémy spočívající v odmítnutí zapůjčovat spisy 
obchodního rejstříku krajského soudu, pobočky v Liberci s poukazem na třídenní lhůty k vyřizování 
změn v obchodním rejstříku a nemožnosti vyhovět § 200d odst. 3 o. s. ř. Státní zastupitelství 
poukazovalo na § 14 odst. 4 zákona o státním zastupitelství s tím, že uvedená právní úprava v 
občanském soudním řádu není důvodem pro odmítnutí zapůjčit spis. Věcí se zabývala i 
místopředsedkyně Krajského soudu v Ústí nad Labem pro obchodní věci s tím, že postup liberecké 
pobočky není v souladu se zákonem. V současné době je situace prozatím vyřešena hodinovým 
zapůjčením spisu s přesnou evidencí jeho pohybu. 

 KSZ v Brně a KSZ v Ostravě poukazují zejména na nárůst počtu žalob podávaných podle 
ustanovení § 68 odst. 6 obch. zák. Za rozhodující příčinu tohoto nárůstu označují shodně aktivitu 
trestních úseků jednotlivých úřadů státního zastupitelství, zejména na úrovni okresů, jejichž poznatky, 
získané v průběhu trestního řízení byly využity pro podání návrhu.  

 Podle KSZ v Brně negativním jevem na tomto úseku je skutečnost, že obchodní oddělení 
Krajského soudu v Brně nařizuje věci s téměř pětiletým zpožděním, takže KSZ v Brně nemá téměř 
žádné poznatky o rozhodovací činnosti soudu v této agendě (s výjimkou případů, kdy soud řízení 
zastavuje). Z návrhové agendy podle citovaného ustanovení obchodního zákoníku vyplývá obecný 
poznatek, že majitelé obchodních společností se zbavují těchto společností v případě jejich předlužení, 
účelově je převádějí na osoby - nepodnikatele, kteří je využívají následně k páchání trestné činnosti. 

   
e) Vstupová činnost okresních a krajských státních zastupitelství 

 V roce 2006 se oproti roku 2005 opětovně výrazně zvýšila vstupová aktivita 
okresních státních zastupitelství (byl zaznamenán nárůst o 61 %, v roce 2005 o 26,6 % a v 
roce 2004 o 39,1 %). Vzestup se týkal obvodů všech krajských státních zastupitelství (vyjma 
obvodu KSZ v Ústí nad Labem, kde však snížení bylo zcela nepodstatné).  

 Ohledně vstupové činnosti krajských státních zastupitelství je možno uvést, že v 
této oblasti se v roce 2006 projevil rovněž nárůst, byť nebylo zcela dosaženo absolutních 
počtů vstupů z roku 2004  (nárůst o 17,8 %, v roce 2005 pokles o 26 % a v roce 2004 byl 
zaznamenán nárůst o 16,3 %). Nejaktivnější zde byla KSZ v Ostravě, MSZ v Praze, KSZ 
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v Brně a KSZ v Plzni. Nejméně aktivní naproti tomu KSZ v Praze. 

 Podrobnosti plynou z tabulek II/18c a II/18d (vycházejících z výkazů), jakož i tabulky 
II/19 (založené na údajích netrestní statistiky). 

 Nižší státní zastupitelství ke vstupové činnosti uvádějí – pokud jde o okresní státní 
zastupitelství: 
 KSZ v Českých Budějovicích zmiňuje – ve vztahu k okresním státním zastupitelstvím - nárůst 
vstupové činnosti o 102 vstupů, když tento trend byl zaznamenán zejména ve věcech podle § 35 odst. 1 
písm. g) o. s. ř., tedy vyslovení přípustnosti převzetí nebo držení v ústavu zdravotnické péče. 

 Změnou občanského soudního řádu provedenou zákonem č. 315/2006 Sb. bylo ustanovení § 
35 odst. 1 o. s. ř. s účinností od 1. 9. 2006 doplněno o nové písm. m), tj. vyslovení neplatnosti dražby. 
KSZ v Českých Budějovicích pro seznámení státních zástupců a právních čekatelů s novou 
problematikou zjistilo nápad těchto věcí u soudů v obvodu jeho působnosti za roky 2005 a 2006 a 
podstatný obsah 4 spisů, kde rozhodovaly soudy obou stupňů, byl i s rozhodnutími Nejvyššího soudu k 
této problematice projednán a předán okresním státním zástupcům na pracovní poradě. Současně byla 
zavedena informační povinnost od všech okresních státních zastupitelství o nápadu a vstupu do řízení 
podle § 35 odst. 1 písm. m) o. s. ř. 

 Netrestní odbor Nejvyššího státního zastupitelství se organizačně a lektorsky podílel na dvou 
seminářích Justiční akademie pro netrestní specialisty, na kterých byla jako stěžejní přednesena 
metodika k problematice neplatnosti dražby a pravomoci státního zastupitelství vstupovat do řízení 
podle § 35 odst. 1 písm. m) občanského soudního řádu, zpracovaná ředitelem netrestního odboru. 

 KSZ v Plzni zaměřovalo svou pozornost v roce 2006 na dva okruhy problémů. Pokud jde o 
vstupy podle § 35 odst. 1 písm. g) o. s. ř. (vyslovení přípustnosti převzetí nebo držení v ústavu 
zdravotnické péče), bylo ze strany KSZ v Plzni především u OSZ Plzeň - jih, které vykázalo větší počet 
těchto vstupů do řízení u osob umístěných v Psychiatrické léčebně v Dobřanech, ověřováno, zda po 
účasti státního zástupce u výslechu nemocného a ošetřujícího lékaře nezvážit vystoupení z řízení, když 
zde nadále nebyl shledán veřejný zájem, neboť šlo o osoby, které buď neměly zajištěnu péči ze strany 
příbuzných, jejich zdravotní stav nasvědčoval nutnosti dalšího držení v ústavu nebo pacient podepsal 
dobrovolný pobyt.  

 KSZ v Ústí nad Labem konstatuje, že u okresních státních zastupitelství v jeho obvodu lze 
vysledovat útlumový trend této agendy, což je zdůvodňováno vytížeností při zpracování návrhů podle 
ustanovení § 90 odst. 1 zákona č. 218/2003 Sb. a zatížeností netrestních specialistů i trestní agendou. 
Věcně nadále převládají vstupy do nařízení ústavní výchovy a stanovení dohledu podle zákona o 
rodině. Dále uvádí, že nikoli všechny okresní soudy postupují podle § 35 odst. 4 o. s. ř. a uvědomují 
příslušná státní zastupitelství o zahájení řízení o způsobilosti k právním úkonům a o vyslovení 
přípustnosti převzetí a držení osoby ve zdravotnickém zařízení podle § 35 odst. 1 písm. e) a g) o. s. ř. 
Na tuto situaci KSZ v Ústí nad Labem již reagovalo. 

 V obvodu KSZ v Hradci Králové došlo k dalšímu výraznému zvýšení počtu vstupů 
realizovaných okresními státními zastupitelstvími podle § 35 odst. 1 o. s. ř.  To, zda jsou pro návrhové 
oprávnění okresních státních zastupitelství [např. podle § 35 odst. 3 o. s. ř. ve spojjení s § 35 odst. 1 
písm. b) až d) o. s. ř.] využívány všechny poznatky, a zda velké množství vstupů nevede pouze k 
formálnímu přístupu ke vstupové činnosti, bude předmětem dohledových prověrek v prvním pololetí 
letošního roku. 

 KSZ v Brně zdůrazňuje, že z hlediska nápadu je nejvýznamnější vstupová činnost ve věcech 
způsobilosti k právním úkonům (§ 35 odst. 1 písm. e) o. s. ř.), o uložení výchovného opatření (§ 35 
odst. 1 písm. b) o. s. ř.) a ve věcech řízení o nařízení ústavní výchovy (§ 35 odst. 1 písm. c) o. s. ř.). 
Většina okresních státních zastupitelství konstatuje v roce 2006 významný nárůst vstupů ve všech 
těchto druzích řízení. Některá okresní státní zastupitelství  (např. OSZ v Blansku, MSZ Brno, OSZ 
Brno – venkov, OSZ  ve Zlíně) zmiňují výrazný vzestup vstupů do řízení podle § 35 odst. 1 písm. g) o. 
s. ř., OSZ ve Zlíně však poukazuje též na to, že tyto vstupy jsou zcela formální a tedy neefektivní. 

 KSZ v Ostravě upozorňuje na to, že vzhledem k tomu, že ve vstupové činnosti nebyla 
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v průběhu předcházejícího období vykazována odpovídající aktivita, bylo již v závěru roku 2003 
přijato opatření krajské státní zástupkyně, na jehož základě předkládají okresní státní zastupitelství na 
KSZ v Ostravě tabulku o měsíčním nápadu a vyřizování věcí v jednotlivých agendách působnosti na 
netrestním úseku, přičemž lze konstatovat, že opatření se projevilo nejen v nárůstu kvantitativním, ale 
bylo dosaženo i toho, že byly využity oblasti působnosti, které byly v minulosti využívány zcela 
ojediněle nebo vůbec. 

 Oproti stavu v předchozích letech (2003 až 2005) se v roce 2006 vesměs zvýšily počty vstupů 
do občanského soudního řízení (§ 35 odst. 1 o. s. ř.). Podstatný nárůst nastal v hodnoceném roce 2006 
v agendě vstupů do řízení o vyslovení přípustnosti převzetí nebo držení v ústavu zdravotnické péče 
(ustanovení § 35 odst. 1 písm. g) o. s. ř.). Další vstupovou agendou, v níž nastal výrazný nárůst vstupů 
v roce 2006, byla řízení o způsobilosti k právním úkonům (§ 35 odst. 1 písm. e) o. s. ř.) a v neposlední 
řadě byl vzestup vstupů zaznamenán u řízení o uložení výchovného opatření (§ 35 odst. 1 písm. b) o. s. 
ř.). 

 Pokud jde o vstupovou činnost krajských státních zastupitelství: 
 MSZ v Praze za zcela nový trend v oblasti konkursního řízení označuje nárůst podávání tzv. 
šikanózních návrhů na prohlášení konkursu u dlužníků, kteří nevykazují úpadek v žádné z obou dosud 
upravených forem, a kde navrhovatel sleduje pouze svůj osobní zájem na uspokojení svých finančních 
nároků (např. sp. zn. KZC 541/2006 - dlužník I. G., H., v likvidaci, KZC 504/2006 - dlužník J. V.). 

 Ve vztahu ke konkursní agendě KSZ v Plzni poukazuje na to, že v uplynulém roce byl 
přehodnocen dopad veřejného zájmu na nutnost vstupovat do konkrétních věcí. Po zjištění, že  další 
účasti státního zástupce v řízení není potřeba, bylo vystoupeno z těchto řízení. U nově provedených 
vstupů příslušný státní zástupce více dbal na posouzení existence veřejného zájmu, také došlo ke 
zvýšení aktivity při účastech u jednání před krajským soudem. 

 KSZ v Ústí nad Labem zmiňuje věc konkursního řízení úpadce Golf Ještěd, s. r. o., v níž úzce 
spolupracovalo s VSZ v Praze, kterému bylo signalizováno rozhodnutí o přiznání odměny zproštěného 
správce konkursní podstaty Mgr. T., který je jinak obžalovaným ve věci VSZ v Praze, sp. zn. 2 VZV 
3/2003, a to jako poznatek o majetkových poměrech obžalovaného. Je na místě předpoklad obdobné 
spolupráce v dalších věcech, v nichž je vedeno trestní řízení proti správcům konkursních podstat. 

 KSZ v Hradci Králové kladně hodnotí vyšší počet vstupů realizovaných podle § 35 odst. 1 
písm. k) o. s. ř., včetně vyššího podílu vstupů do incidenčních sporů. 

 KSZ v Brně vstoupilo v letech 2002 - 2006 celkem do 183 konkursních řízení, přičemž z těchto 
řízení ke konci roku 2006 bylo skončeno jen 45 věcí. V současné době je tedy v běhu 138 vstupů do 
konkursních řízení, ve kterých v roce 2006 bylo provedeno vůči soudu 36 úkonů (pro srovnání - v roce 
2005 to bylo jen 16 úkonů). Jde o agendu časově a profesně velmi náročnou a jestliže průběžně 
narůstá počet neskončených vstupových řízení, lze očekávat, že z kapacitních důvodů může dojít ke 
stagnaci počtu nových vstupů. 

 KSZ v Ostravě vstoupilo v roce 2006 do konkursních řízení, včetně sporů jimi vyvolaných, v 
celkem 54 věcech, z toho v 35 případech šlo o tzv. spory incidenční, v nichž jde oproti předchozím 
hodnoceným obdobím o výrazný nárůst počtu těchto vstupů.  

 Zde je však nutno uvést, že tento vysoký počet vstupů byl zásadně ovlivněn konkursním řízením 
ve věci úpadce U., v. o. s. (KZC 7019/2005), kdy poznatky krajského státního zastupitelství získané z 
uvedeného řízení byly v roce 2006 podnětem ke vstupu do uvedených 35 incidenčních sporů. S 
ohledem na skutečnost, že tyto incidenční spory se dost výrazným způsobem podílely na celkovém 
objemu všech vstupů, jde zřejmě o nejvýznamnější případ řešený v hodnoceném období.  

 Jak už bylo zmíněno, uvedené incidenční spory byly vyvolány konkursem prohlášeným na 
majetek úpadce U., v. o. s.. Do konkursního řízení vstoupilo KSZ v Ostravě dne 12. 1. 2006 z podnětu 
Nejvyššího státního zastupitelství (sp. zn. 4 NZN 1199/2005). Základním důvodem pro vstup KSZ 
v Ostravě do konkursního řízení byl veřejný zájem na ochraně práv občanů, jejichž pohledávka za 
úpadcem vznikla  v důsledku trestné činnosti společníka úpadce F. N., a u kterých byla, s ohledem na 
jejich vysoký věk a s tím související sociální situaci, předpokládaná snížená schopnost efektivně 
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uplatňovat svá procesní práva v průběhu konkursního řízení. Podnět Nejvyššího státního zastupitelství 
ke vstupu do konkursu ostatně vycházel z žádosti těchto občanů, kteří vyjádřili pochybnost nad 
postupem správkyně konkursní podstaty JUDr. J. B., která jako promlčené popírá jejich pohledávky za 
úpadcem, které vznikly tak, že společník úpadce od těchto občanů vylákal finanční částky v různé výši 
tím způsobem, že s nimi jménem úpadce uzavíral smlouvy o půjčce a smlouvy o tichém společenství, 
aniž by měl v úmyslu dostát svému smluvnímu závazku, čímž naplnil skutkovou podstatu trestného činu 
podvodu dle § 250 odst. 1, 4 tr. zák., za což byl pravomocně odsouzen rozsudkem Vrchního soudu v 
Olomouci ze dne 2. 11. 2001, sp. zn. 1 To 28/2001. Část těchto občanů následně podala proti 
správkyni incidenční žaloby, ve kterých se domáhali určení pohledávky za úpadcem z titulu uzavření 
předmětných smluv, na jejichž základě jim mělo být úpadcem plněno.   

 Již od okamžiku, kdy byla Krajským soudem v Ostravě projednána první z incidenčních žalob, 
kdy Krajský soud v Ostravě v důsledku zaujímané právní kvalifikace dospěl k závěru, že nárok prvního 
z žalobců je promlčen (správkyně vznesla námitku promlčení) a jeho žalobu tak zamítl, bylo zřejmé, že 
s ohledem na prakticky totožný skutkový základ, z něhož vycházely další žaloby uvedených konkursních 
věřitelů, bude následně řada z nich soudem zamítnuta. Vzhledem k okolnosti, že se KSZ v Ostravě 
neztotožnilo s argumentací soudu, zdůvodňující použitou právní kvalifikaci, ale naopak vycházelo z 
jiných právních závěrů, které odůvodňovaly určení pohledávek věřitelů za úpadcem jako 
nepromlčených (byť z jiného právního důvodu, než kterého se věřitelé dovolávali), rozhodlo se KSZ 
v Ostravě v zájmu zachování rovného postoje ke všem výše specifikovaným konkursním věřitelům z již 
zmiňovaných důvodů vstoupit do všech soudních sporů, které tito věřitelé v důsledku popření svých 
pohledávek správkyní svými incidenčním žalobami zahájili za předpokladu, že byly splněny zákonem 
stanovené náležitosti pro projednání věci (zaplacení soudního poplatku, dodržení 30 denní lhůty k 
podání žaloby, apod.). V průběhu jednotlivých soudních řízení pak v průběhu jednání před soudem 
státní zástupce KSZ v Ostravě vždy uváděl skutkové a právní důvody pro to, aby jednotlivým žalobám 
bylo vyhověno, což však soud až na výjimky neakceptoval. Výjimka se týkala sporů, kde žalobce 
předložil rovněž směnku vystavenou úpadcem a závazkový vztah se tak posuzoval specificky v souladu 
příslušnými ustanoveními zákona  č. 191/1950 Sb., směnečného a šekového, kdy se názor soudu v 
průběhu projednávání uvedených sporů přiklonil k názoru KSZ v Ostravě. 

 Co se týče sporné právní kvalifikace, Krajský soud v Ostravě v rozporu s tvrzením KSZ 
v Ostravě vycházel z předpokladu, že skutečnost, že uzavření předmětných smluv bylo prostředkem ke 
spáchání výše uvedeného trestného činu, nezakládá absolutní neplatnost těchto smluv dle § 37 odst. 1 
a § 39 obč. zák., od čehož se následně odvíjelo odlišné posuzování existence a druhu pohledávek 
věřitelů za úpadcem.  

 Zamítavé výroky soudu pak KSZ v Ostravě vždy vedly v jednotlivých věcech podání odvolání, 
kde KSZ v Ostravě opětovně poukazovalo na důvody, proč by se měl odvolací soud přiklonit k jeho 
právní argumentaci.  

 S ohledem na skutečnost, že Vrchní soud v Olomouci se v prvním z uvedených incidenčních 
sporů, které projednával, neztotožnil s argumentací KSZ v Ostravě a ve věci žalobkyně R. G. (KZC 
3020/2006) potvrdil rozhodnutí soudu I. stupně, když navíc názor obou soudů je podpořen v mezidobí 
publikovaným judikátem, takže bylo možno s vysokou pravděpodobností očekávat, že Vrchní soud v 
Olomouci setrvá na vlastní právní kvalifikaci, budou jednotlivá odvolání KSZ v Ostravě postupně 
vzata zpět VSZ v Olomouci.  

 Jako výrazný posun v rámci získávání poznatků ke vstupům do konkursních řízení je možno v 
průběhu roku 2006 hodnotit zvýšenou aktivitu jednotlivých okresních státních zastupitelství, která 
předkládají KSZ v Ostravě poznatky ke zvážení vstupu do konkursního řízení získané z trestního řízení. 
 Netrestní odbor Nejvyššího státního zastupitelství vypracoval „Vyhodnocení 
vstupové aktivity státního zastupitelství v řízení u soudu ve věcech konkursu a vyrovnání, 
včetně sporů těmito řízeními vyvolanými“. Vyhodnocením bylo zjištěno, že účast státního 
zastupitelství v konkursním řízení nemůže vlivem především jeho relativně málo rozsáhlých 
procesních oprávnění dostatečně ovlivnit rychlost a efektivnost konkursního řízení. Působení 
státního zastupitelství se však jeví jako velmi účinné v tom, že všechny osoby v konkursu 
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zúčastněné si uvědomují, že je zde subjekt, jehož posláním je dbát ve veřejném zájmu na 
postup, který je důsledně v souladu se zákonem. To vede ostatní k tomu, že se rovněž snaží 
podle zákona postupovat. Je tedy možno konstatovat, že státní zastupitelství zde vzbuzuje   
jistý respekt, jehož důsledkem je zákonnost  řízení. 

 Je třeba si uvědomit, že konkursní řízení je řízením specifickým, kdy nelze 
mechanicky aplikovat zavedené a osvědčené metody postupu státního zástupce v jiných 
vstupových věcech. Nenařizují se zde klasická ústní jednání, kde by před přítomným státním 
zástupcem v krátkém časovém úseku defilovaly prováděné důkazy, k jejichž úplnosti by mohl 
jednorázově zaujmout stanovisko, a z nichž by mohl učinit závěr o žádoucím meritorním 
rozhodnutí. V konkursních věcech jsou podklady shromažďovány do spisu nárazovitě, soud 
rozhoduje mimo ústní jednání, meritorních rozhodnutí je v každé věci několik, kromě toho je 
zde řada rozhodnutí mimo meritum. Navíc judikatura je procesní aktivitě státního 
zastupitelství  nepříznivá svým vesměs restriktivním výkladem zákona. Jde tedy o trpělivou, 
časově náročnou mravenčí práci, která nepřináší většinou rychlé a efektní výsledky.  

 Státní zastupitelství rozhodně nemůže suplovat činnost soudce, který vykonává dohled 
nad konkursním řízením, a to ani v případě průtahů konkursního řízení. Je samozřejmě věcí 
názoru, do jaké hloubky a do jakých podrobností by mělo státní zastupitelství v konkursním 
řízení zasahovat. Stále ještě není vybalancovaná hranice aktivní účasti státního zastupitelství v  
řízení. Nepochybně není přípustná  taková účast, která by vlastně znamenala  „dozor“ státního 
zastupitelství nad činností soudu, žádoucí však je důsledně využívat všech oprávnění a 
nástrojů státnímu zastupitelství zákonem přiznaných. 

 Přes právě naznačené některé dílčí obtíže lze v souhrnu uvést, že zpracované 
vyhodnocení ukázalo, že za současného mírného nárůstu kvantity došlo v posledním období k 
výrazně pozitivnímu kvalitativnímu posunu. Hodnocená agenda je vesměs daleka jakéhokoli 
formalismu a většina státních zastupitelství přistupuje k této oblasti své činnosti s plnou 
zodpovědností. 
 K tomu, co je výše zmíněno, je třeba poznamenat, že rozsah vstupové aktivity krajských 
státních zastupitelství ve věcech konkursu a vyrovnání vyplývá také z tabulky II/19, která dovoluje 
věcné rozlišení vstupových aktivit na jednotlivých úsecích. 

 
f) Dozor nad místy, kde je vykonávána vazba, trest odnětí svobody, ochranná a ústavní 
výchova 

 Poznatky o statistickém vývoji uvedených agend plynou z tabulek II/18f – h. Důležité 
jsou především údaje o počtu příkazů, resp. nařízení, vydaných pověřenými státními 
zástupci podle podle § 29 odst. 1, 2 písm. e), f) zákona č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve 
znění pozdějších předpisů, § 78 odst. 1, 2 písm. e), f) zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu 
odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a § 
39 odst. 2 písm. g) zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné 
výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o 
změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
 Ve vztahu k dozoru nad místy, kde je vykonávána vazba nebo trest odnětí svobody, nebyly 
zjištěny žádné nové zásadní poznatky či trendy, které by nebyly uvedeny již v předchozích zprávách o 
činnosti státního zastupitelství. 

 KSZ v Ústí nad Labem ohledně výkonu dozoru a dohledu nad místy výkonu 
ústavní a ochranné výchovy zdůrazňuje, že se  jedná se o agendu, ve které došlo vlivem 
novelizace § 76a o. s. ř. k zásadní změně, pokud jde o předběžná opatření soudu k umístění 
dětí do dětského diagnostického ústavu či dětského domova.  
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 Ukazuje se zjevným, že soudy novou právní úpravu účinnou od 1. 6. 2006 do konce roku 2006 
plně nepřejaly. Nevyrozumívají tak např. zařízení, ve kterém se dítě nachází, zda došlo k prodloužení 
předběžného opatření, a zda tedy je další pobyt dítěte v zařízení zákonný. Tento stav nemůže posoudit 
ani dozorový státní zástupce, který provádí prověrku v zařízení. Ze strany KSZ v Ústí nad Labem je 
vůči pověřeným státním zástupcům okresních státních zastupitelství prosazováno, aby v případě 
zjištění nezákonného pobytu byl ihned vyrozuměn orgán sociálně-právní ochrany dětí a dítě bylo 
následně nařízením pověřeného státního zástupce ze zařízení propuštěno. 

 Novelou zákona č. 109/2002 Sb., provedenou zák. č. 383/2005 Sb. došlo také k 
výslovnému odlišení režimu ústavní a ochranné výchovy tak, že byl zpřísněn režim pobytu 
osob s uloženou ochrannou výchovou. V praxi je některými státními zastupitelstvími 
poukazováno na neznalost či neochotu ředitelů zařízení důsledně odlišovat režim pobytu dětí 
s uloženou ochrannou výchovou. 
 KSZ v Brně ve své zprávě zmínilo nedostatečný výkon dozoru pověřených státních zástupců 
nad školskými zařízeními, kde se vykonává ústavní nebo ochranná výchova, který je často povrchní a 
formální s tím, že pokud již dojde výjimečně k vydání příkazu k zachovávání předpisů, pak se jedná o 
formální záležitost, jako např. že signalizace propuštění dítěte ze zařízení příslušnému orgánu 
sociálně-právní ochrany dětí se neděje ve stanovené lhůtě alespoň šesti měsíců (§ 24 odst. 1 písm. j) 
zákona č. 109/2002 Sb.). 

 U 10 okresních státních zastupitelství v působnosti KSZ v Ostravě byly provedeny dohledové 
prověrky zaměřené na postup pověřených státních zástupců při šetření prováděných na základě 
podnětu nebo jiného poznatku k výkonu dozoru. Pouze u dvou okresních státních zastupitelství  byla 
zjištěna významnější pochybení, a sice: 

 U OSZ v Šumperku – při prošetřování podnětu otce nezletilé dívky umístěné ve školském 
zařízení měla pověřená státní zástupkyně k dispozici poznatek o fyzických trestech nezletilé 
vychovatelkou při převozu do Psychiatrické léčebny v Opavě, aniž by  tato okolnost byla prošetřena a 
ověřováno přijetí opatření jednak vůči nezletilé podle zákona č. 109/2002 Sb. (jednala velmi 
agresivně), jednak vůči vychovatelce, která situaci nezvládla běžnými výchovnými postupy.  

 U OSZ v Jeseníku – pověřená státní zástupkyně dává stanovisko ředitelce školského zařízení 
k poskytování kapesného dítěti umístěného v tomto zařízení, které není zcela v souladu s  § 31 odst. 3 
zákona č. 109/2002 Sb. K tomuto postupu zaujalo VSZ v Olomouci stanovisko, že pověřený státní 
zástupce vykonávající dozor podle citovaného zákona není oprávněn zaujímat interní stanoviska na 
žádost jiných orgánů, poněvadž nejde o výkon dozoru a mohl by tím být ovlivněn postup těchto 
orgánů, což by vedlo k nepřípustnému podsouvání odpovědnosti státnímu zástupci za výkon působnosti 
jiného orgánu. S tímto stanoviskem je možno vyslovit plný souhlas. 

  
g) Metodické aktivity na netrestním úseku 
 Nejvyšší státní zastupitelství získalo signály o určitých rozdílech jak v množství, tak 
i  ve způsobu a metodách práce jednotlivých krajských státních zastupitelství, jakož i o 
existenci rozdílů v pracovních postupech mezi oběma vrchními státními zastupitelstvími při 
vyřizování celé netrestní agendy. Je třeba podotknout, že šlo o rozdíly spíše technické povahy 
(způsob práce se spisy, oblast metodické činnosti a výkonu dohledu), nikoli o rozdíly v 
meritorním  zpracování jednotlivých věcí.  
 Přesto se jevilo potřebným získat o této problematice více informací, v souladu s ustanovením 
§ 12h odst. 1 zákona o státním zastupitelství, formou návštěvy státních zástupců NSZ na pracovištích 
obou vrchních státních zastupitelství a všech krajských  státních zastupitelství a seznámení se se stylem 
práce tamních specialistů vyřizujících netrestní agendu.  

 Především bylo zjišťováno personální obsazení netrestních úseků jednotlivých státních 
zastupitelství a porovnána jejich celková zatíženost. Zjištěný stav byl projednán s vedoucími státními 
zástupci, jimž byla nastíněna koncepce rozvoje netrestního úseku. Lze konstatovat, že i s přispěním 
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této aktivity Nejvyššího státního zastupitelství postupně dochází u všech nižších státních zastupitelství 
k posilování počtu netrestních specialistů. Vyšší míru diferencovanosti u netrestních specializací 
posílila i novela pokynu obecné povahy poř. č. 3/2000 provedená pokynem obecné povahy poř. č. 
6/2005.  

 Pokud jde o rozdíly v pracovních postupech mezi státními zastupitelstvími při vyřizování 
netrestní agendy, byla tato problematika projednána s vedoucími netrestních oddělení jednotlivých 
státních zastupitelství a i v této oblasti dochází ke sjednocování metod jejich práce. 
 Vrchní státní zástupce v Olomouci vydal opatření č. 2/2006 k provedení čl. 3 odst. 2 
pokynu obecné povahy poř. č. 15/2001, o výkonu působnosti státního zastupitelství v 
netrestní oblasti, kterým bylo mj. uloženo netrestním specialistům sledovat případnou 
rozdílnost v rozhodovací praxi obou krajských soudů ve věcech, v nichž přísluší státního 
zastupitelství podávat návrhy na zahájení občanského soudního řízení nebo do těchto řízení 
vstupovat, a to za účelem postupu paní nejvyšší státní zástupkyně podle § 12 odst. 4 zákona o 
státním zastupitelství.  Do konce roku 2006 nebyla taková rozdílnost zjištěna.  
 Dále bylo uloženo státním zástupcům odboru závažné hospodářské a finanční kriminality 
VSZ v Olomouci působícím na pobočkách v Brně a Ostravě, aby v trestních věcech, v nichž je stíhána 
osoba, která se trestné činnosti dopustila při svém působení ve statutárním orgánu obchodní 
společnosti nebo družstva, pokud zjistí, že byl na takovou společnost nebo družstvo prohlášen konkurs, 
signalizovali tuto skutečnost netrestnímu oddělení příslušného státního zastupitelství. V tomto směru je 
opatření realizováno.  

 Státním zástupcům odboru trestního řízení VSZ v Olomouci pak bylo uloženo, aby při výkonu 
dohledu činili vůči nižším státním zastupitelstvím dotaz, zda byla předmětná trestní věc dozorovým 
státním zástupcem posouzena i z hlediska možného vytěžení poznatků pro netrestní úsek státního 
zastupitelství. 

  
6. Činnost státního zastupitelství v oblasti mezinárodní právní pomoci 
 
a) Předávací řízení na základě evropského zatýkacího rozkazu 
 Mezinárodní odbor Nejvyššího státního zastupitelství uvádí, že zatímco v roce 
2005 bylo zahájeno předběžné šetření týkajících se realizace evropského zatýkacího rozkazu 
toliko v 6 věcech, v roce 2006 to bylo již 82 případů realizace evropského zatýkacího příkazu 
vydaného v jiném členském státě, což je nepochybně důsledkem novely trestního řádu č. 
253/2006 Sb., která z podstatné části napravila chybnou implementaci rámcového rozhodnutí 
Rady o evropském zatýkacím rozkazu. Naprostá většina těchto evropských zatýkacích 
rozkazů byla realizována předáním hledané osoby. V případě předávání vlastních občanů do 
jiných členských států bylo vždy vyžádáno ujištění o návratu tohoto občana na území ČR k 
případnému výkonu trestu odnětí svobody.  

 Podrobná zvláštní zpráva o provádění evropského zatýkacího rozkazu v ČR bude  
zpracována ve druhém pololetí tohoto roku. 
 VSZ v Olomouci v souvislosti s oznámením České republiky podle čl. 28 odst. 3 Evropské 
úmluvy o vydávání a novelou trestního řádu provedenou zákonem č. 253/2006 Sb. zmiňuje právě fakt, 
že Česká republika s účinností od 1. 7. 2006 začala uplatňovat evropský zatýkací rozkaz na vydávání 
cizinců bez omezení, tj. i v případě skutků spáchaných před 1. 11. 2004. Proto došlo v několika 
případech k tomu, že osoby, které se k datu 30. 6. 2006 nacházely v předběžné vazbě podle § 396 tr. ř. 
v souladu s mezinárodním zatýkacím rozkazem vydaným členským státem Evropské unie pro skutek 
spáchaný před 1. 11. 2004 a vydávací řízení nebylo do 30. 6. 2006 skončeno, musely být z vazby 
propuštěny a k 1. 7. 2006 zadrženy podle § 410 tr. ř.; následně na ně byl podán nový návrh na vzetí do 
předběžné vazby podle § 410 tr. ř. ve spojení s § 396 odst. 1 tr. ř., pokud byl do té doby doručen do 
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spisu evropský zatýkací rozkaz.              

  KSZ v Českých Budějovicích upozornilo na to, že ve druhé polovině roku 2006 výrazně 
vzrostl počet  doručených evropských zatýkacích rozkazů se žádostmi o předání k trestnímu stíhání či k 
výkonu trestu odnětí svobody.  V této souvislosti  došlo také k navýšení   přetrvávajících  problémů se 
zajištěním tlumočníků, a to nejen z tzv. exotických jazyků. Problémy dnes činí i tlumočení z polštiny, 
rumunštiny a maďarštiny. Zajistit tlumočníka v době svátečních nebo víkendových dnů se často stává 
neřešitelným problémem.  

 Rovněž zajištění obhájce (§ 394 odst. 3, § 410 tr. ř.) v takových dnech  je dalším problémem, 
zejména za situace, kdy zadržená osoba, o jejíž předání či vydání jde, bez přítomnosti ustanoveného 
obhájce a porady s ním, odmítá vypovídat už u policejního orgánu.  Státní zástupce tak v průběhu 
zákonné 48hodinové lhůty ve smyslu § 395 odst.1 tr. ř. pomáhá policejnímu orgánu řešit problémy se 
zajištěním tlumočníka, přítomnosti ustanoveného obhájce či alespoň substituta ustanoveného obhájce, 
namísto toho, aby se soustředil na zjišťování existence důvodů předběžné vazby a zajistil si, buď svou 
přítomností u výslechu prováděného policejním orgánem, či osobním  provedením výslechu 
zadrženého, předpoklady pro urychlení a konkrétního zaměření dalšího postupu v předběžném šetření 
prováděném  podle § 409 tr. ř. tak, aby mohla být dodržena lhůta uvedená v § 411 odst. 11 tr. ř. pro  
rozhodnutí o evropském zatýkacím rozkazu. 

 
b) Převzetí a odevzdání trestních věcí  
 Ani v jedné z těchto agend nebyly v průběhu roku 2006 zaznamenány nové zásadnější 
problémy.  

Projevil se pokles počtu věcí, v nichž došlo k převzetí trestní věci z ciziny, které jsou 
v působnosti mezinárodního odboru Nejvyššího státního zastupitelství, neboť kromě 
Německa, Rakouska a Maďarska byl zaveden rovněž právní styk s cizinou v této agendě s 
Polskem. Konkrétní čísla vyplývají z tabulky II/20.  

Počty těchto věcí předávaných v přímém právním styku s cizinou mezinárodní odbor 
Nejvyššího státního zastupitelství nesleduje.  

Největší počet případů byl jinak převzat ze Slovenska, se kterým až na ojedinělé výjimky 
probíhá spolupráce bez jakýchkoli obtíží. 

Počet odevzdaných věcí do ciziny je téměř stejný jako v loňském roce. Konkrétní 
počty věcí, v nichž došlo k předání trestní věci do ciziny v působnosti mezinárodního odboru, 
oddělení právního styku s cizinou Nejvyššího státního zastupitelství vyplývají rovněž z 
tabulky II/20. 

I zde probíhala bezproblémově spolupráce v této agendě se Slovenskem, avšak s některými 
státy je v této oblasti spolupráce spíše problematická, např. se Srbskem (Kosovem), Řeckem a 
Španělskem. Na velmi nepříznivé úrovni je stále spolupráce s Vietnamem a Kubou, které téměř s ČR v 
trestních věcech nekomunikují.  

Ve sledovaném období došlo opět k nárůstu počtu neskončených věcí, ve kterých je 
nutné pravidelně činit dotazy na stav řízení v cizině, a to případně i za využití diplomatických 
intervencí. Závěrem lze konstatovat, že velmi obtížná či žádná je spolupráce se všemi státy, se 
kterými Česká republika není vázána mezinárodní smlouvou, která by upravovala postup při 
předání trestní věci do ciziny. 

 
c) Dožádání cizozemských justičních orgánů o poskytnutí právní pomoci státním 
zastupitelstvím a dožádání státních zastupitelství o právní pomoc v cizině 
 Počty věcí, v nichž byly mezinárodním odborem (oddělením právního styku 
s cizinou) Nejvyššího státního zastupitelství převzaty žádosti o právní pomoc z ciziny i 
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žádosti o právní pomoc do ciziny, vyplývají z tabulky II/20.  

Počet věcí, v nichž bylo dožadováno poskytnutí právní pomoci cizozemskými orgány, 
v roce 2006 klesl o 60 případů (tj. o 19,2 %), což je zřejmě důsledkem větší aplikace přímého 
právního styku, který je mezi justičními orgány členských států Evropské unie možný.  

Počty dožádání doručených z ciziny na základě mezinárodní smlouvy přímo konkrétnímu 
státnímu zastupitelství mezinárodní odbor Nejvyššího státního zastupitelství nesleduje, narůstá však 
složitost věcí komunikovaných prostřednictvím právě zmiňovaného mezinárodního odboru. 

Počet dožádání tuzemských státních zastupitelství o právní pomoc v cizině v roce 
2006 zůstal přibližně na shodné úrovni jako v roce 2005. Náročnost vyřizování žádostí 
státních zástupců o mezinárodní justiční spolupráci v trestním řízení stoupá. Stále více je třeba 
žádat vyřízení žádostí státních zástupců v zemích, se kterými není uzavřena mezinárodní 
smlouva, a nároky na podkladové materiály a komunikaci jsou podstatně vyšší.  

Narůstá rovněž počet případů, kdy se státní zástupci účastní procesních úkonů prováděných v 
cizině. Tuto možnost využívají především státní zástupci odborů závažné hospodářské a finanční 
kriminality VSZ v Praze a v Olomouci. Tato forma spolupráce je státním zástupcům doporučována, 
neboť jednak umožní okamžité převzetí důkazního materiálu v zahraničí, jednak zintenzívní součinnost 
ze strany cizího státu při poskytování právní pomoci. 

Mezinárodní odbor Nejvyššího státního zastupitelství v této souvislosti využívá různých 
možností urychlení vyřizování právní pomoci v zahraničí, a to zejména spoluprací s Interpolem, 
Evropskou justiční sítí, Eurojustem, sítí CARIN, styčnými soudci a důstojníky, kteří působí v České 
republice. V rámci urgencí je rovněž využíváno diplomatických intervencí. 

 KSZ v Praze nad rámec původně stanovených hledisek pro účely této zprávy o 
činnosti samostatně zpracovalo problematiku mezinárodní justiční spolupráce týkající se 
agendy přeshraničního sledování.  

 V rámci mezinárodní justiční spolupráce plnilo KSZ v Praze v průběhu roku 2006 
také úkoly při aplikaci zmíněného institutu, jenž je předmětem úpravy v § 436 tr. ř., přičemž 
se ve všech případech jednalo o poskytování této formy právní pomoci orgánům činným v 
SRN. Přestože spolupráce jak s orgány SRN, tak s policejním orgánem Policie ČR (odbor 
mezinárodní spolupráce Policejního prezidia Policie ČR - SIRENE) byla velmi dobrá a 
nedošlo k problémům, které by bylo nutno řešit na meziresortní úrovni, vyplynul z praxe spíše 
problém týkající se efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti omezení vydávání povolení podle   
§ 436 tr. ř. pouze na KSZ v Praze jako orgánu výlučně věcně a místně příslušný.  
 Konkrétně byly praktické problémy spojeny nikoli s vlastní aplikací institutu přeshraničního 
sledování podle § 436 tr. ř., ale s tím, že součástí dožádání o tento úkon byl zpravidla také další 
požadavek justičního orgánu SRN o provedení dalších procesních úkonů v ČR nebo kromě dožádání o 
provedení přeshraničního sledování byla již před žádostí o povolení přeshraničního sledování nebo 
souběžně s ní zaslána ze SRN do ČR jinému věcně a místně příslušnému státnímu zastupitelství žádost 
o provedení dalších procesních   úkonů.    

 Pokud se jedná o obsah trestního řízení v jednotlivých trestních věcech, ani v jednom z 
případů povolování přeshraničního sledování podle § 436 tr. ř. se nejednalo o trestnou činnost 
páchanou na území bývalého Středočeského kraje, naopak v některých případech byla již před 
doručením dožádání o úkon podle § 436 tr. ř. realizována součinnost mezi orgány SRN a orgány 
činnými v trestním řízení ČR, a to formou právní pomoci při provádění jiných úkonů trestního řízení 
při odhalování a dokumentování trestné činnosti (vesměs se jednalo o případy právní pomoci 
vyřizované v obvodu působnosti KSZ v Ústí nad Labem, Plzni a Hradci Králové).  

 Poznatky získané v průběhu roku 2006 při vyřizování agendy přeshraničního 
sledování podle § 436 tr. ř. KSZ v Praze vedou k závěru, že by do budoucna bylo na místě 
změnit příslušnost státního zastupitelství k vydávání povolení podle § 436 tr. ř. s tím, že by 
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měla být dána věcná příslušnost všech krajských státních zastupitelství a místní příslušnost by 
se měla řídit podle zásad obsažených v ustanovení § 18 tr. ř. V tomto směru by mělo být při 
stanovení příslušnosti přihlédnuto zejména k tomu, aby v případě realizace mezinárodní 
justiční spolupráce postupem podle ustanovení § 436 tr. ř. se informace o zamýšleném 
působení orgánu cizího státu na území ČR v trestní věci dostala v prvé řadě tomu krajskému 
státnímu zastupitelství, jehož územního obvodu se trestní věc týká, a které by v rámci 
rozhodování o povolení podle § 436 tr. ř. současně mělo v rámci své pravomoci jednak 
zajišťovat případné další úkony právní pomoci, jednak při výkonu působnosti v trestním 
řízení přijímat vlastní opatření směřující k případnému uplatnění trestní pravomoci orgánů 
činných v trestním řízení ČR, neboť podnět k vydání povolení podle § 436 tr. ř. je zpravidla 
rovněž signálem o tom, že na území ČR je páchána trestná činnost a mělo by dojít k uplatnění 
zásady legality (§ 2 odst. 3 tr. ř).  

Stanovení obecné věcné příslušnosti na úrovni všech krajských státních zastupitelství 
by současně zajistilo splnění uvedených úkolů bez jakýchkoli problémů, neboť státní 
zastupitelství s krajskou působnosti se zabývají komplexně trestnou činností v jejich územním 
obvodu, a to ať již přímo v rámci dozoru nad prověřováním či vyšetřováním (trestné činy 
uvedené v ustanovení § 17 tr. ř. a trestné činy, jichž se měli dopustit příslušníci Policie ČR, 
Bezpečnostní informační služby a Úřadu pro zahraniční styky a informace) nebo nepřímo 
uplatňováním mimoprocesních prostředků dohledu podle § 12d zákona o státním 
zastupitelství ve vztahu k postupu státních zástupců okresních státních zastupitelství ve 
věcech dle § 16 tr. ř.  

Kromě naznačených skutečností by měl být zohledněn i praktický aspekt věci, a to 
fakt, že mezinárodní justiční spolupráce formou přeshraničního sledování je již z podstaty 
daného úkonu jednoznačně formou součinnosti cizozemských justičních orgánů s krajskými 
státními zastupitelstvími v příhraničních oblastech. 

Nejvyšší státní zastupitelství v této věci vyžádá stanovisko mezinárodního odboru 
Nejvyššího státního zastupitelství, dále VSZ v Praze i VSZ v Olomouci a všech ostatních 
krajských státních zastupitelství. Poté bude zváženo vypracování případného 
legislativního návrhu, který by byl předložen Ministerstvu spravedlnosti. 

 
d) Další agendy mezinárodní právní pomoci  
 Mezinárodní odbor Nejvyššího státního zastupitelství v roce 2006 zpracovával 
rovněž agendu uznávání cizozemských rozhodnutí v občanskoprávním řízení (celkem 519 
věcí; v roce 2005 jich bylo 680) a prováděl rovněž metodické vedení v případech vydávání do 
ciziny (celkem se jednalo o 98 případů vydávacího řízení – v roce 2005 o 178).  

KSZ v Ústí nad Labem v této souvislosti zmiňuje, že v roce 2006 se rozběhla naplno agenda 
Krajského soudu v Ústí nad Labem předpokládaná právní úpravou obsaženou v oddílu sedmém hlavy 
dvacáté páté trestního řádu, ve znění zákona č. 539/2004 Sb., tzn. agenda výkonu rozhodnutí ve vztahu 
k cizině a zejména pak řízení o uznání cizozemského rozhodnutí v trestní věci.  

KSZ v Ústí nad Labem svým vystupováním v tomto řízení postupně dosáhlo cestou 
podávaných odvolání určité krystalizace soudní praxe v tom, že v samotném řízení podle § 452 tr. ř. 
jde toliko o uznání cizozemského rozhodnutí na území ČR a rozhodnutí, zda bude ve výkonu trestu 
uloženého cizozemským rozhodnutím pokračováno  bez jeho přeměny, či dojde k jeho přizpůsobení 
českému právnímu řádu.  

 Krajský soud v Ústí nad Labem totiž na počátku roku 2006 vycházel z předpokladu, že již v 
tomto řízení je třeba zároveň rozhodovat také o tom, v jakém typu věznice odsouzený zbytek trestu 
odnětí svobody na území ČR vykoná. Vrchní soud v Praze jako soud odvolací opakovaně konstatoval, 
že rozhodování o těchto otázkách je vyhrazeno až vykonávacímu řízení ve smyslu § 455 tr. ř. 
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Mezinárodní odbor Nejvyššího státního zastupitelství (v jehož rámci v roce 2006 působilo 
celkem 7 státních zástupců, z nich jeden je činný jako národní člen České republiky v Eurojustu, jehož 
sídlo je v Haagu) rovněž zpracoval stanoviska v oblasti právního styku s cizinou v trestních věcech pro 
Ministerstvo spravedlnosti, nižší stupně státních zastupitelství a Policii ČR ve 192 případech (v roce 
2005 – 181). 

V roce 2006 bylo v rámci agendy oddělení Evropské unie mezinárodního odboru 
Nejvyššího státního zastupitelství nově otevřeno celkem 52 věcí (v roce 2005 jich bylo 
155), v rámci kterých státní zástupci zpracovávali rozsáhlé analýzy kompatibility trestního 
práva ČR s jednotlivými právními nástroji Evropské unie a analýzy připravovaných právních 
nástrojů Rady Evropské unie.  

Státní zástupce mezinárodního odboru, oddělení Evropské unie, který je národním 
členem ČR v Eurojustu, v roce 2006 otevřel za ČR v Eurojustu 43 případů právní pomoci ve 
věcech trestních (v roce 2005 – 27). Naopak ve 31 případech (v roce 2005 – 12) byla ČR v 
Eurojustu požádána o spolupráci.  

Český národní člen v Eurojustu rovněž předsedá pracovní skupině zabývající se 
vyhodnocováním používání evropského zatýkacího rozkazu. Zpracoval stanoviska týkající se 
právní pomoci ve věcech trestních v celkem 78 případech (v roce 2005 – 59) a zorganizoval v 
Eurojustu 10 koordinačních schůzek (v roce 2005 jich bylo 6), kterých se zúčastnili zástupci 
orgánů činných v trestním řízení v ČR. 

 
7. Dohled vykonávaný nejblíže vyššími státními zastupitelstvími 
 Nejvyšší státní zastupitelství vypracovalo návrh metodického návodu k provádění 
vnitřní kontroly a dohledu v soustavě státního zastupitelství. Tento materiál, který by měl 
podrobně řešit i jednotlivé sporné otázky týkající se výkonu nejen vnějšího (ustanovení § 12c, 
§ 12d a § 12f zákona o státním zastupitelství), ale i vnitřního dohledu (§ 12c, § 12e a § 12f 
zákona o státním zastupitelství), měl by nahradit i eventuální úpravu této problematiky 
v rámci pokynu obecné povahy (pokyn obecné povahy poř. č. 2/1998 byl v roce 2001 bez 
náhrady zrušen, některé dílčí otázky byly začleněny do vyhlášky č. 23/1994 Sb.), byl rozeslán 
nižším státním zastupitelstvím na konci roku 2006 k připomínkám. Po jejich doručení bude 
písemný materiál odpovídajícím způsobem doplněn a v průběhu roku 2007 publikován na 
webových stránkách Nejvyššího státního zastupitelství. 
 Jinak Nejvyšší státní zastupitelství v roce 2006 vykonávalo dohledové prověrky v jednotlivých 
věcech vedených u obou vrchních státních zastupitelství. 

 VSZ v Praze konstatuje, že v roce 2006 nebyly zjištěny nové zásadní poznatky. Lze 
jen uvést, že právní úprava výkonu dohledu v zákoně o státním zastupitelství a ve vyhlášce č. 
23/1994 Sb. v současné době nevyvolává v praxi výkladové a aplikační problémy a 
nevyžaduje aktuální potřebu provedení změn v oblasti vnější nebo vnitřní legislativy.  

Dohled nad činností bezprostředně nižších státních zastupitelství v obvodu působnosti 
VSZ v Praze byl odborem trestního řízení VSZ v Praze vykonáván standardními formami a 
metodami. S ohledem na množství sledovaných trestních věcí a kapacitní možnosti odboru 
trestního řízení zůstává převažující formou výkonu dohledu vyžadování průběžných 
informací o stavu trestního řízení. Pozornost však byla v roce 2006 včetně přijatých opatření 
zaměřena na zkvalitnění jejich obsahu tak, aby obsahovala i vyhodnocení prováděných úkonů 
trestního řízení z hlediska skutkového a důkazního stavu a konkrétní opatření přijatá v rámci 
výkonu dozoru k urychlení přípravného řízení tak, aby informace poskytovaly reálný přehled 
o stavu trestního řízení a zároveň nutily dozorové státní zástupce k průběžnému a aktivnímu 
výkonu dozoru včetně prověrkové činnosti. Dohledové prověrky v konkrétních věcech byly 
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prováděny především na základě vnějších podnětů nebo vlastních poznatků o závadách či 
průtazích v trestním řízení (z předložených informací) nebo z vlastní iniciativy. 
 Pokud jde o výkon dohledu nad působností státního zastupitelství týkající se dozoru nad 
zachováváním právních předpisů v místech výkonu vazby, trestu odnětí svobody a ochranné a 
ústavní výchovy, nebyly ani zde zaznamenány žádné poznatky zásadně odlišné od poznatků z roku 
2005. Za pozitivní se považuje zjištění, že v návaznosti na postupně zaváděné technické prostředky 
omezující možnost průniku mobilních telefonů do věznic a jejich následného užívaní obviněnými či 
odsouzenými došlo k výraznému snížení počtu zjištěných mimořádných okolností této povahy. 
Předmětné problematice je ze strany jednotlivých věznic věnována i nadále důsledná pozornost při 
aktivním využití příslušných preventivních opatření. Tyto okolnosti  svědčí závěru, že případné další 
navýšení finančních prostředků pro možnost širšího využití potřebných technických prostředků ze 
strany Generálního ředitelství Vězeňské služby ČR se pozitivně projeví v žádoucí eliminaci možnosti 
výskytu nedovolených kontaktů vězněných osob s vnějším okolím, a tím i vytvoří podmínky pro možnost 
důsledného respektování zákonných požadavků účelu vazby a účelu výkonu trestu odnětí svobody. 

 VSZ v Olomouci svá dohledová oprávnění vykonávalo, tak jako v minulých letech, 
jednak formou přímého (instančního) dohledu podle § 12d zákona o státním zastupitelství nad 
postupem krajských státních zastupitelství v jeho obvodu jednak formou dohledu nad tou 
činností obou bezprostředně podřízených stupňů, která spočívá ve výkonu dohledu nad 
okresními státními zastupitelstvími, tedy „dohledu nad dohledem“.  

Při výkonu přímého dohledu využívalo VSZ v Olomouci všechny prostředky dané 
mu k tomu zákonem o státním zastupitelství.  

Takto byly především vyžadovány zvláštní zprávy, prováděny dohledové prověrky a 
pozornost byla stejnou měrou věnována i metodické činnosti. K ní patřily zejména pravidelně 
pořádané semináře specialistů na násilnou i hospodářskou trestnou činnost, a dále porady s 
krajskými a okresními státními zástupci.  

Převážnou většinu případů v oblasti přímého dohledu pak tvořilo přezkoumávání 
jednotlivých podání, ať již adresovaných přímo vrchnímu státnímu zastupitelství nebo jemu 
postoupených od jiných v dané věci nepříslušných orgánů. Tato podání byla zpravidla 
vyřizována postupem podle § 1 odst. 2 písm. c) vyhlášky č. 23/1994 Sb.  

V souladu se snahou vedení VSZ v Olomouci o co nejvyšší kvalitu výkonu 
dozorových oprávnění ze strany nižších státních zastupitelství bylo přijato opatření, aby 
dohled nad výkonem dozorových oprávnění státních zástupců obou krajských státních 
zastupitelství v obvodu působnosti VSZ v Olomouci probíhal nejen z podnětu doručených 
podání, ale systematicky také z vlastní iniciativy. Za tímto účelem byl ve všech případech, 
kdy státní zástupci odboru trestního řízení VSZ v Olomouci disponovali kompletním 
obsahem dozorového spisu některého z krajských státních zastupitelství (zaslaným např. v 
souvislosti se zastavením trestního stíhání), obligatorně (a automaticky) prováděn dohled 
zaměřený v první řadě na posouzení úrovně a účinnosti dozoru v přípravném řízení, 
vyhodnocení, zda dozoroví státní zástupci patřičným způsobem vytěžují poznatky z trestních 
věcí pro netrestní úsek, a zda dochází k zajišťování výnosů z trestné činnosti, popř. 
odčerpávání protiprávně získaného majetkového prospěchu tam, kde to z povahy věci přichází 
do úvahy. Takto získané poznatky jsou dále shromažďovány a vyhodnocovány. 
 Otázkám zajišťování majetku a výnosů z trestné činnosti byla i v roce 2006 ze strany VSZ v 
Olomouci věnována významná pozornost. V souvislosti s vypracováním metodiky pro zajišťování 
majetku a výnosů (ve spolupráci s Policejním prezidiem a odborem závažné hospodářské a finanční 
kriminality a mezinárodním odborem NSZ) byl zpracován formulář „Zajišťování výnosů z trestné 
činnosti a odčerpávání protiprávně získaného majetkového prospěchu“ a byl doporučen KSZ v Brně a 
Ostravě k používání ve všech trestních věcech. Jeho hlavním smyslem je dosažení větší aktivity 
státních zástupců při zajišťování majetku a majetkových hodnot v přípravném řízení. Používáním 
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zmíněného formuláře, jehož role je mj. i metodická a didaktická, by mělo dojít ke zvýšení pozornosti 
na oblast, která byla dosud opomíjena a je přitom velmi důležitá v boji proti kriminalitě, a to nejen 
majetkového charakteru.  

 V oblasti tzv. dohledu nad dohledem bylo v převážné většině případů postupováno 
podle § 2 odst. 2 věty první a druhé vyhlášky č. 23/1994 Sb. Zcela výjimečně, z mimořádných 
a dostatečně podložených důvodů, bylo přistoupeno k výkonu fakultativního oprávnění podle 
§ 2 odst. 1 citované vyhlášky, tedy k provedení dohledu nad postupem podřízených stupňů, 
který byl svojí povahou rovněž dohledem. Vedle věcí, kdy tento postup vzešel z vnějšího 
podnětu, nastaly i případy, kdy se tak stalo výlučně z vlastní iniciativy vrchního státního 
zastupitelství (např. poznatky zaznamenané v médiích, zjištění z jiných oblastí činnosti VSZ 
v Olomouci, atd.). VSZ v Olomouci přitom vycházelo z premisy, že přezkoumávání 
účinnosti provedeného dohledu ze strany podřízené složky (tak, jak to má na mysli § 2 odst. 1 
vyhlášky č. 23/1994 Sb.) v sobě zahrnuje vedle hodnocení formálních náležitostí také  
posouzení kvality dohledu a naplnění jeho účelu. Má-li se totiž jednat o účinný výkon 
prvoinstančního dohledu, musí tento nástroj efektivně reagovat na objasněná pochybení, 
pokud v přezkoumávaném postupu vznikla, a bezodkladně působit na podřízený stupeň 
státního zastupitelství tak, aby bylo dosaženo nápravy. Pokud by se tak nestalo, nemohlo by 
se v žádném případě jednat o účinný a řádný dohled podle ustanovení § 12d zákona o státním 
zastupitelství. Při výkonu dohledu nad dohledem se proto nelze zcela vyhnout ani posouzení 
věcné stránky případu a vyhodnocení toho, zda ke správným skutkovým i právním závěrům 
dospělo již to státní zastupitelství, které v něm vykonávalo dozorová oprávnění. S tímto 
náhledem na věc přezkoumalo VSZ v Olomouci v roce 2006 při výkonu dohledu nad 
dohledem několik trestních věcí, přičemž v těch věcech, ve kterých se s postupem krajských 
státních zastupitelství neztotožnilo, své výhrady jasně vyjádřilo a prezentovalo svůj právní 
názor na stav věci a způsoby možných náprav zjištěných vad.  

V drtivé většině případů (prakticky s jedinou výjimkou – viz níže) krajská státní 
zastupitelství takto prezentovaný názor respektovala a přistoupila k provedení doporučených 
opatření cestou svých vlastních dohledových oprávnění.  

Zmiňovanou výjimkou byl případ Mgr. D. Š., který měl řídit motorové vozidlo pod vlivem 
alkoholu [viz též výše pod bodem II.1.g)]. V této věci KSZ v Brně neakceptovalo stanovisko VSZ v 
Olomouci a setrvalo na vlastním závěru, zaujatém při výkonu prvoinstančního dohledu nad postupem 
MSZ v Brně, tedy že projednávané jednání naplňuje toliko znaky přestupku a není důvodu k zahájení 
úkonů trestního řízení. Při absenci jiného účinného nástroje vedoucího k nápravě proto vrchní státní 
zástupce v Olomouci inicioval u nejvyšší státní zástupkyně postup podle § 12 odst. 3 zákona o státním 
zastupitelství, k čemu posléze i došlo; v rámci kontroly skončené věci pak bylo v plném rozsahu 
přisvědčeno argumentům VSZ v Olomouci. Lze tak konstatovat, že právě posledně zmiňovaný postup 
– návrh na provedení kontroly skončených věcí, může za současné právní úpravy dohledu nad 
dohledem být cestou k efektivnímu odstranění zjištěných vad, na které není reagováno ze strany 
dozorového, ani dohledového státního zastupitelství.  

VSZ v Olomouci v roce 2006 evidovalo rovněž zvýšený počet podnětů, které bývají označeny 
jako trestní oznámení a směřují vůči státním zástupcům nebo soudcům projednávajícím trestní věci 
podatelů (kteří v nich figurují nejčastěji v postavení obviněných, obžalovaných či poškozených 
subjektů). VSZ v Olomouci přitom zastává názor, že je-li podstatou oznamovaného údajného 
protiprávního jednání takto označených osob toliko výkon jejich působnosti jako orgánu činného v 
konkrétním trestním řízení, nelze s takovými podněty nakládat jako s relevantními trestními 
oznámeními. Protože se zpravidla jedná toliko o vyjádření subjektivních negativních postojů podatelů 
k průběhu jednotlivých trestních věcí, bývají tato podání ve stádiu před skončením přípravného řízení 
většinou posuzována jako podnět k výkonu dohledu, v řízení před soudem dochází k jejich předkládání 
příslušným soudům k založení do trestního spisu buď jako součást obhajoby obžalované osoby nebo 
jako vyjádření poškozeného k předmětu řízení. 
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S tímto stanoviskem se Nejvyšší státní zastupitelství (srov. ostatně i obsah interní úpravy – čl. 
16 pokynu obecné povahy poř. č. 12/2003 i čl. 10 pokynu obecné povahy poř. č. 9/1994 dříve platného 
– obdobná by měla být i úprava, která bude zahrnuta do připravovaného nového pokynu obecné 
povahy, popř. do metodického návodu, který bude zpracován po jeho vydání). 

MSZ v Praze hodnotí výkon ohledu jako stěžejní a významnou činnost státních 
zástupců. Zaměřen byl zejména na značný nápad trestných činů hospodářské povahy a podle 
rozsahu a závažnosti též na další trestné činy jinak společensky škodlivé. Opomenuty 
nezůstaly ani trestné činy hrubě narušující občanské soužití. Z nich si pozornost zasloužil 
především trestný čin pomluvy podle § 206 tr. zák., jenž byl patřičně zviditelněn zejména v 
rámci volební kampaně, v souvislosti s vyjádřením osob veřejně a politicky činných. V 
období poznamenaném volbami byla zvýšeným výkonem dohledu sledována též řada 
trestních věcí s podezřením na právní kvalifikaci podle § 158 tr. zák. Tento postup byl 
vyvolán četností podání směřujícím rovněž proti osobám veřejně či jinak činným.  
 Výkon dohledu byl též cílen na dohledové prověrky u jednotlivých obvodních státních 
zastupitelství. Prověrky se vztahovaly na neskončené trestní věci starší jednoho roku od zahájení 
trestního stíhání. Byl tak sledován požadavek co nejrychlejšího projednání trestních věcí, nikoliv však 
na úkor jejich řádného objasnění. Prověřeno bylo celkem 234 trestních věcí a zjištěny zejména 
objektivní důvody prodlužující jejich včasné skončení a vymykající se možnosti přímého ovlivnění a 
zásahu státním zástupcem.  

 Dohled co do objemu, náročnosti a složitosti narůstá a opět představuje trvalé navýšení 
objemu práce. Zmínit je třeba i celkový počet informací podávaných státními zástupci MSZ v Praze 
nejblíže vyšším státním zastupitelstvím a Ministerstvu spravedlnosti ČR, kterých v roce 2006 bylo 
celkem 1 270.    
 KSZ v Českých Budějovicích se kromě vyřizování podnětů k výkonu dohledu 
zaměřilo na provádění dohledu prostřednictvím dohledových prověrek na jednotlivých 
okresních státních zastupitelstvích.  

Na základě poznatků z konkrétních věcí byly do plánu úkolů zařazeny dohledové prověrky 
týkající se rychlosti řízení se zaměřením na věci, v nichž trestní řízení nebylo skončeno do jednoho 
roku od podání trestního oznámení, dohledové prověrky za účelem vyhodnocení úrovně dozoru a 
postupu státních zástupců ve vazebních trestních věcech, dohledové prověrky týkající se postupu 
státního zástupce ve věcech vyřízených před zahájením trestního stíhání a dále i dohledové prověrky v 
netrestní oblasti. Prověrkami nebyly zjištěny poznatky či nedostatky, jež by vyžadovaly zobecnění ve 
zprávě o činnosti.  

KSZ v Plzni provedlo celkem 20 dohledových prověrek. Jejich zaměření se týkalo 
několika oblastí. Nejvýraznější změna byla však v zaměření prověrek, které se již netýkaly 
rychlosti a plynulosti řízení, jako tomu bylo v předcházejícím období, ale pozornost byla 
zaměřena na kvalitu výstupů z činnosti státních zástupců.  

Především se zkoumalo, zda kvalita přípravného řízení a kvalita zpracovaných obžalob ve 
věcech, kde řízení u okresního soudu trvá déle než jeden rok, má vliv na délku tohoto řízení. I když 
bylo zjištěno, že kvalitě obžalob není věnována vždy potřebná pozornost (např.  při vymezení skutků v 
žalobním návrhu nebyla vždy zřetelně vyjádřena subjektivní stránka trestného činu, určité připomínky 
se týkaly nedostatku v odůvodnění obžalob spočívající v absenci konkrétních důkazů, kterými jsou 
prokazovány jednotlivé skutečnosti charakterizují objektivní a subjektivní stránku toho kterého 
trestného činu) zjištěné závady však nebyly takového charakteru,  aby byly způsobilé délku soudního 
řízení ovlivnit.  

U čtyř okresních státních zastupitelství v obvodu KSZ v Plzni byly provedeny prověrky 
vyřizování podání, jež nelze podle jejich obsahu posuzovat jako trestní oznámení. Prověrky mapovaly 
situaci, když v předchozím období se naznačoval určitý formální postup státních zástupců, kteří podání 
postupovali policejnímu orgánu  a nečinili sami opatření k doplnění podání,  případně  postup podle § 
158 odst. 1 tr. ř.   
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Další sledovanou  oblastí byla efektivnost využívání odklonů v trestním řízení, a to především 
v tom směru, zda státní zástupci po doručení usnesení o zahájení trestního stíhání podle § 160 tr. ř., u 
nichž přichází možný postup podle § 307 a 309 tr. ř., vyžadovali protokoly o výslechu obviněného a 
následně vyvíjeli iniciativu ke  splnění podmínek pro užití těchto odklonů v trestním řízení již od 
počátku trestního stíhání. V předchozím období bylo totiž opakovaně zjišťováno, že tato iniciativa 
státních zástupců spadá většinou do období až po skončení vyšetřování, kdy policejní orgán doručí 
spis s návrhem  na podání obžaloby.  

U OSZ Plzeň – město a OSZ Sokolov, tedy úřadů, které vykazují výrazný podíl hospodářské a 
majetkové trestné činnosti, byly provedeny dohledové prověrky zaměřené na vytěžování poznatků z 
trestního řízení pro výkon působnosti na úseku konkursního a vyrovnávacího řízení a sporů konkursem 
vyvolaných.  

Pokud jde o výkon dohledu ve smyslu § 12e zákona o státním zastupitelství, ten 
byl nadále vykonáván především v případech, kdy vedoucí státní zástupci získali poznatky o 
průtazích nebo nesprávných postupech dozorového, popř. dohledového státního zástupce. 
Výjimečně tak bylo činěno k žádostem zvenčí státního zastupitelství, a to i s přihlédnutím k 
předchozím zkušenostem, kdy vedoucí státní zástupce vykonal dohled a učiněné zjištění 
nekorespondovalo s názorem stěžovatele, stejně byl podán opakovaný podnět.  Navíc rozsah 
horizontálního dohledu je limitován faktickými možnostmi vedoucích státních zástupců, 
případně jejich náměstků.  

Rovněž KSZ v Ústí nad Labem provedlo v roce 2006 celou řadu dohledových 
prověrek.  

Prověrku zaměřenou na míru využívání odklonů od trestního řízení, prověrku 
zaměřenou na využívání prostředků a metod výkonu dozoru nad zachováváním zákonnosti 
v přípravném řízení k ovlivnění délky vyšetřování ve věcech neskončených v době delší dvou 
let od zahájení trestního stíhání a konečně i dohledovou prověrku u vybraných státních 
zastupitelství zaměřenou na kvalitu práce státního zástupce při přezkoumání rozhodnutí 
soudů, která nabyla právní moci již v prvním stupni. 

Pokud jde o výsledky první z uvedených dohledových prověrek, byla konstatována různá 
úroveň aktivity a součinnosti policejních orgánů ve směru k zajištění podmínek pro možnost 
rozhodnutí o podmíněném zastavení trestního stíhání na jednotlivých okresech. Vedlejším produktem 
provedené dohledové prověrky pak byla zjištění o ne vždy důsledném vyhledávání všech osob 
poškozených stíhaným skutkem, popř. nesprávné ustanovení poškozeného v případech, byla-li 
způsobena zaviněným jednáním (trestným činem) škoda v rámci výkonu práce zaměstnancem třetí 
osobě.  

Ve druhé dohledové prověrce byl zaznamenán velký počet věcí, v nichž policejní orgán 
přistoupil k vydání usnesení  o zahájení trestního stíhání, toto se mu však po dobu delší dvou let 
nepodařilo doručit „obviněnému“. Zatímco taková věc je u policejního orgánu po vyhlášení pátrání 
po osobě tzv. administrativně uložena a každých 6 měsíců je ověřován průběžný výsledek 
probíhajícího pátrání, u státního zastupitelství je věc stále vykazována jako zahájená a neskončená. 
Po upozornění na tento problém na poradě vrchního státního zástupce v Praze s krajskými státními 
zástupci v září 2006 Nejvyšší státní zastupitelství přistoupilo k vypracování návrhu na odpovídající 
úpravu výkaznictví. Zároveň poznatky z této dohledové prověrky přinesly zjištění, že pátrání po 
osobách v podmínkách aktuální vnitroresortní právní úpravy Policie České republiky je činností 
víceméně formální, značně limitovanou personálními kapacitami toho kterého pracoviště. 

Prověrka zaměřená na kvalitu práce státního zástupce při přezkoumání rozhodnutí soudu se 
soustředila na trestní příkazy a rozsudky vydané samosoudci okresních soudů, které již nabyly právní 
moci, aniž ve věci bylo podáno některou ze stran odvolání. Přinesla zjištění, že státní zástupci je 
opatřují vlastním stručným stanoviskem spíše výjimečně a ve větší míře se omezují na pouhý záznam 
svědčící o tom, že rozhodnutí vzali na vědomí. Bylo dále konstatováno, že státními zástupci v řadě 
případů nebylo náležitým způsobem reagováno na skutečnost, že obžalovanému byl soudem uložen 
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jiný trest, než bylo v přípravě na hlavní líčení státním zástupcem očekáváno. Konečně pak ze závěrů 
této dohledové prověrky plyne, že není věnována náležitá pozornost otázkám náhrady škody. 

Ze strany KSZ v Hradci Králové byl kromě dohledových prověrek prováděn dohled 
v konkrétních věcech, a to jak na základě vnějšího podnětu, tak i z vlastní iniciativy. Na tomto 
úseku činnosti státního zastupitelství nebyly zjištěny žádné nové poznatky, které by bylo 
možno zobecnit.  

V uplynulém roce byly na šesti okresních státních zastupitelstvích provedeny dohledové 
prověrky zaměřené na úroveň výkonu dozoru v trestních věcech, kde přípravné řízení probíhá déle než 
jeden rok, když v této oblasti byla v roce 2006 provedena u jednoho státního zastupitelství následná 
dohledová prověrka. Při těchto prověrkách došlo nejen ke zmapování situace na jednotlivých okresech 
v této oblasti, ale i ke stanovení dalšího postupu v některých trestních věcech a nakonec i ke 
sjednocení postupu v rámci obvodu působnosti KSZ v Hradci Králové při pátrání po podezřelých 
osobách.  

Dále u čtyřech státních zastupitelství byly provedeny dohledové prověrky k aplikaci zákona č. 
218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže, se zaměřením na aplikaci ustanovení pokynu obecné 
povahy poř. č. 10/2003 (nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky). 

Na netrestním úseku bylo provedeno celkem 14 dohledových prověrek. Z toho 10 bylo 
zaměřeno na úroveň výkonu dozoru nad výkonem ústavní a ochranné výchovy podle zákona č. 
109/2002 Sb. a čtyři prověrky na kvalitu návrhové činnosti okresních státních zastupitelství podle § 90 
odst. 1 zákona č. 218/2003 Sb.  Závěry byly vždy projednány s vedoucím státním zástupcem za 
přítomnosti netrestního specialisty včetně opatření k odstranění zjištěných pochybení.  

Ze strany vedoucích státních zástupců v obvodu KSZ v Hradci Králové i je 
dohledová činnost nad postupem podřízených státních zástupců zaměřena především na 
rychlost vyřizování dozorovaných věcí, a to především věcí vazebních. 

KSZ v Brně pouze zdůraznilo, že mimo námitek jednotlivých podatelů se v rámci 
výkonu dohledu nad postupem nižších stupňů nově soustřeďují i na další, výslovně 
nenapadené okolnosti v činnosti státních zástupců, ať již při dozoru nad přípravným řízení, 
tak i v rámci jejich účasti u soudu. Tento tzv. „komplexní dohled“ pak slouží k 
zadokumentování a analýze práce nižších státních zastupitelství a ke sjednocování trestní 
praxe, samozřejmě vedle obvyklého odstranění zjištěných nedostatků v konkrétních věcech. 

 
8. K realizaci oprávnění nejvyšší státní zástupkyně vůči celé soustavě 
státních zastupitelství 
 Shora již bylo pojednáno o poznatcích z výkonu mimořádného kasačního oprávnění 
podle ustanovení § 174a odst. 1 tr. ř. 

   Nejvyšší státní zastupitelství v roce 2006 sjednocovalo činnost nižších státních 
zastupitelství v trestním řízení, v netrestní oblasti a v navazujících oblastech především 
pokyny obecné povahy nejvyššího státního zástupce vydávanými podle § 12 odst. 1 zákona o 
státním zastupitelství. Jednalo se o pokyny obecné povahy, jež jsou uvedeny v tabulce II/21. 

 Za nejpodstatnější lze považovat zejména vydání nových pokynů obecné povahy 
vztahujících se k trestné činnosti spáchané z rasových, národnostních nebo jiných 
nenávistných pohnutek nebo k trestnému činu podle § 187a tr. zák. 

 Již od července 2007 probíhá revize všech aktuálních pokynů obecné povahy, která 
směřuje k tomu, aby co možná nejvýstižněji a nejstručněji upravovaly otázky svého předmětu, 
jež opravdu vyžadují závaznou úpravu (podrobnosti by měly být zahrnuty do metodických 
návodů – vedle již zmíněného návodu k výkonu vnitřní kontroly a dohledu lze uvést 
metodický návod k postupu ve věcech trestných činů proti životu a zdraví včetně navazujících 
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procesních otázek). 

 Nejvyšší státní zastupitelství v roce 2005 vydalo 3 stanoviska ke sjednocení výkladu 
zákonů a jiných právních předpisů při výkonu působnosti státního zastupitelství (§ 12 
odst. 2 zákona o státním zastupitelství). Přehled jednotlivých stanovisek vydaných v roce 
2006 podává tabulka II/22.  
 Např. bylo vydáno stanovisko k velmi diskutovanému aplikačnímu problému vztahujícímu se k 
vyřizování stížností podle zákona o státním zastupitelství (zejména z hlediska vyřizování podání 
směřujících vůči postupu v oblasti správy státního zastupitelství), k jehož vyřešení se pokusilo přispět 
výkl. stan. č. 1/2006 Sb. v. s. NSZ, resp. stanovisko k poskytování údajů z odposlechu a záznamu 
telekomunikačního provozu  pořízených pro účely trestního řízení jiným orgánům (výkl. stan. č. 
3/2006 Sb. v. s. NSZ).  

 Zatím nejsou poznatky, jež by umožnily blíže analyzovat důvody, které vedou 
v poslední době (v roce 2005 bylo vydáno 9 výkladových stanovisek, v roce 2004 11, v roce 
2003 16, zatímco v roce 2002 dokonce 28) k jistému útlumu agendy podle § 12 odst. 2 zákona 
o státním zastupitelství. Příčina tohoto stavu rozhodně netkví v poklesu aktivity analytického 
a legislativního odboru Nejvyššího státního zastupitelství, který stanoviska v převážné míře 
zpracovává, ale ani v tom, že by se podstatněji snížil nápad podnětů k vydání stanovisek ať už 
od nižších státních zastupitelství či organizačních složek Nejvyššího státního zastupitelství, 
resp. od jiných subjektů, zejména Policie České republiky– spíše lze hovořit o tom, že v řadě 
případů se nepodaří zcela uspokojivě daný aplikační problém vyřešit (komplexně, ze všech 
rozhodných hledisek) tak, aby stanovisko bylo možno vydat. V řadě případů se podněty 
k vydání stanoviska již týkají postupů, kde buď nejsou k dispozici v potřebném rozsahu 
poznatky o rozdílném postupu státních zástupců v určitých věcech, nebo se vůbec nejedná o 
postup státních zástupců, ale jiných subjektů (např. soudů nebo policejních orgánů), takže ani 
zde vydání stanoviska nepřichází v úvahu. 

 Pokud jde o kontrolu skončených věcí (§ 12 odst. 3 zákona o státním zastupitelství), 
je možno uvést, že v roce 2004 byla taková kontrola nařízena v 26 věcech (a ve 2 věcech 
nebylo podnětu podatele vyhověno, resp. po přezkoumání věci nebyly shledány důvody k 
nařízení kontroly). V roce 2005 se tak stalo v 21 případech (a v 5 případech nebylo podnětu 
podatele vyhověno, resp. po přezkoumání nebyly shledány důvody k nařízení kontroly, 
podněty nebyly akceptovány ve 2 případech; ve 3 případech se tak stalo po přezkoumání z 
vlastní iniciativy). V roce 2006 byla kontrola nařízena ve 30 věcech. V průběhu tohoto roku 
byla provedena v 21 věcech (v 17 věcech ji vykonalo NSZ, ve 3 věcech VSZ v Praze a 
v jedné věci VSZ v Olomouci), zatímco v 9 věcech nebyla kontrola ještě v uvedeném roce 
ukončena. V 8 věcech nařízena kontrola nebyla (ať už se jednalo o věci, kdy se tak mělo stát 
z podnětu podatele nebo po zkoumání podmínek pro nařízení kontroly z vlastní iniciativy 
státního zastupitelství). 
 Nejvyšší státní zastupitelství řešilo otázku, zda přichází v úvahu nařízení kontroly skončené 
věci i v případech, kdy podnět k postupu dle § 12 odst. 3 zákona o státním zastupitelství učinila osoba, 
jíž bylo odepřeno – v rozporu se zákonem (viz zejména § 43 odst. 1 a 2 tr. ř.) – postavení poškozeného, 
takže její stížnost podaná proti usnesení o odložení věci byla zamítnuta jako podaná osobou 
neoprávněnou. Dospělo v této souvislosti k názoru, že i v takových věcech přichází v úvahu nařízení 
kontroly skončené věci, protože jde nepochybně o věc, v níž už standardní výkon působnosti státního 
zastupitelství skončil (nic na tom nermění možnost, že by taková věc mohla být přezkoumána např. 
v rámci dohledu).  

 V roce 2006 bylo poměrně v širokém rozsahu využíváno oprávnění nejvyšší státní 
zástupkyně podle ustanovení § 12 odst. 4 zákona o státním zastupitelství (požádat 
předsedkyni Nejvyššího soudu o to, aby postupem podle zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a 
soudcích, bylo vypracováno stanovisko ke sjednocení výkladu a aplikace zákonů a 
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ostatních právních předpisů); to platí tím spíše, jestliže další tři podněty byly učiněny 
v období prvního čtvrtletí roku 2007. Podrobnosti k rozsahu využívání tohoto oprávnění 
v roce 2006 plynou jinak z tabulky II/23. 

  
III. Informace státních zastupitelství poskytované podle zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím 
 Rozsah informací poskytovaných podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, s rozdělením na okresní, krajská, 
vrchní a Nejvyšší státní zastupitelství, je zřejmý z tabulky III/1. 
 Je zjevné, že počet případů, kdy byly informace poskytovány, stejně jako případů, kdy bylo 
jejich poskytnutí odmítnuto, není nějak zvlášť vysoký (a to ještě podstatnou část těchto případů tvoří 
věci z obvodu KSZ v Ostravě). V obvodu KSZ v Ostravě výlučně také byly zaznamenány stížnosti 
podle ustanovení § 16a zákona č. 106/1999 Sb. (zmiňovaný institut byl vložen do citovaného zákona 
novelou provedenou zákonem č. 61/2006 Sb., účinným od 1. 1. 2006). 

 Pokud jde o konkrétní věcnou náplň jednotlivých případů, kdy byly informace poskytovány, 
pak KSZ v Ústí nad Labem zmiňuje dva případy, kdy byla poskytnuta informace o tom, zda je či není 
proti určité osobě vedeno trestní stíhání, resp. žádost České televize Praha k osobě podezřelé Š. M. ve 
věci vedené u OSZ v Chomutově pod sp. zn. Zn 58/2002.  

 KSZ v Ostravě sdělilo podrobnější poznatky ke stížnostem, jež podal žadatel, který byl 
právnickou osobou a domáhal se informací z ukončené trestní věci (informace o zastavení trestního 
stíhání byla podána, ale bylo odepřeno zaslání stejnopisu usnesení o zastavení trestního stíhání – ke 
stížnosti KSZ v Ostravě rozhodlo nejprve tak, že potvrdilo správnost postupu OSZ v Přerově, s tím, že 
byla-li by podána nová žádost k obsahu usnesení o zastavení trestního stíhání, lze této žádosti vyhovět 
a informaci poskytnout, ale kopii usnesení o zastavení trestního stíhání zaslat není možno, protože to 
se může stát jedině na základě zvláštního procesního postupu upraveného v trestním řádu – o druhé 
stížnosti podané proti poskytnutí informace naznačeným způsobem pak KSZ v Ostravě rozhodlo tak, že 
postup OSZ v Přerově shledalo správným – následovala správní žaloba, o které soud dosud 
nerozhodl).     

 V průběhu druhého pololetí roku 2007 má být – na základě osnovy vypracované 
Ministerstvem vnitra - zpracována analýza hlavních aplikačních problémů citovaného zákona. Z toho, 
co bylo uvedeno, plyne, že z pohledu soustavy státního zastupitelství nebyly žádné zásadní problémy či 
překážky, které by se vztahovaly k poskytování informací žadatelům nebo k uveřejňování informací na 
internetu, konstatovány. 

 
IV. Přehled zvláštních zpráv vypracovaných v roce 2006 v soustavě státního 
zastupitelství 
 Nejvyšší státní zastupitelství v roce 2006 vypracovalo jednak zvláštní zprávu 
obsahující vyhodnocení efektivnosti trestního postihu jednání v oblasti samosprávy a 
veřejné (státní) správy na místní úrovni a postupu státních zástupců v této souvislosti (ze 
dne 13. 1. 2006, sp. zn. 7 NZN 601/2006), jednak zvláštní zprávu obsahující vyhodnocení 
postihu zločinů komunismu, trestných činů spáchaných v průběhu tzv. „divokého 
odsunu“ v období let 1945 – 1946 a zločinů válečných a zločinů proti lidskosti 
spáchaných  v období nacistické okupace (ze dne 31. 3. 2006, sp. zn. 7 NZN 602/2006). 

 Vrchní státní zastupitelství v Praze v roce 2006 vypracovalo zvláštní zprávu o 
některých vybraných údajích trestního řízení k 30. 6. 2006 (ze dne 5. 9. 2006, sp. zn. 3 
VZN 304/2006) a dále zvláštní zprávu o příčinách zprošťujících rozsudků u 
obžalovaných pro trestný čin  vraždy (ze dne 23. 11. 2006, sp. zn. 3 VZN 306/2006). 
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 Vrchní státní zastupitelství v Olomouci v roce 2006 vypracovalo zvláštní zprávu o 
vyřizování návrhů na podání obžaloby, rychlosti vyšetřování a vazbách v přípravném 
řízení (ze dne 17. 8. 2006, sp. zn. 2 SPR 62/2006). 

 
V. Závěry a přijatá opatření 
 
1. Podmínky výkonu působnosti státního zastupitelství v roce 2006 
 Výkon působnosti státního zastupitelství v roce 2006 byl ovlivněn především 
novelou trestního řádu, trestního zákona a dalších zákonů provedenou zákonem č. 253/2006 
Sb., která se týkala jednak zajištění majetku a úkonů s tím spojených, jednak byla provedena 
další poměrně obsáhlá novelizace hlavy dvacáté páté trestního řádu. Menší, byť ne zcela 
zanedbatelný význam, měly novely trestního řádu č. 79/2006 Sb. (zvláštní režim při prohlídce 
prostor, v níž je vykonávána advokátní praxe) a č. 321/2006 Sb. (vydávání předchozího 
souhlasu státního zástupce k některým úkonům spočívajícím v méně invazivním zásahu do 
osobní integrity podezřelého nebo obviněného). Poměrně značný dopad na činnost státních 
zastupitelství v oblasti trestního procesu měla novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním 
provozu, provedená zákonem č. 411/2005 Sb. (pokud jde o nově upravené nebo pozměněné 
skutkové podstaty trestných činů podle § 180d a § 201 tr. zák.). V netrestní oblasti lze zmínit 
zvláště novelu občanského soudního řádu provedenou zákonem č. 315/2006 Sb., jež zakotvila 
oprávnění státního zastupitelství vstupovat do řízení o vyslovení neplatnosti dražby, stejně tak 
jako novelu téhož zákona provedenou zákonem č. 205/2005 Sb., která vymezuje povinnost 
soudu vyrozumět státní zastupitelství o zahájení řízení o způsobilosti k právním úkonům nebo 
o vyslovení přípustnosti převzetí nebo držení v ústavu zdravotnické péče za účelem zvážení 
eventuálního vstupu do takového řízení. 

 Rozsah působnosti státního zastupitelství (státních zástupců) zůstal zachován v 
podstatných rysech na úrovni předcházejících let (kdy ovšem naopak došlo ke zcela zásadním 
změnám – viz především novely trestního řádu č. 265/2001 Sb. a č. 539/2004 Sb., zákon č. 
218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže, zákon č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění 
majetku a věcí v trestním řízení, dále i novelu zákona o státním zastupitelství č. 14/2002 Sb., 
řadu novel občanského soudního řádu, jakož i soudní řád správní z roku 2002). 

 Ohledně personálního zajištění činnosti státního zastupitelství v roce 2006 je možné 
konstatovat, že došlo k poměrně výraznému navýšení početních stavů státních zástupců, takže 
pokračovala příznivá perspektiva naznačená již v průběhu roku 2005, kdy bylo zrušeno tzv. 
moratorium na přijímání státních zástupců i právních čekatelů. V roce 2006 také začali být do 
pracovního poměru k Nejvyššímu státnímu zastupitelství a VSZ v Praze (v omezeném 
rozsahu i u ostatních nižších státních zastupitelství) přijímáni asistenti, uvažuje se nejenom o 
zakotvení práv a povinností této kategorie zaměstnanců státních zastupitelství, ale i o úpravě 
vyšších úředníků státního zastupitelství). 

 Podle názoru Městského státního zastupitelství v Praze návrhy na eventuální snižování 
počtu tabulkových míst v jeho obvodu není možné přijmout; současné plánované stavy si 
vyžadují plné pracovní nasazení a snížení stavu státních zástupců by nerespektovalo 
specifické podmínky práce státního zastupitelství v městské aglomeraci. Výraznější problémy 
řeší Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 2, kde podstatným způsobem narostl nápad 
specializované dopravní agendy (zvláště po novele provedené zákonem č. 411/2005 Sb.). 
Tento problém bude řešen buď změnou právní úpravy nebo posílením počtů státních zástupců 
a ostatních zaměstnanců u tohoto obvodního státního zastupitelství.  

 V roce 2006 byla v obvodu Krajského státního zastupitelství v Ústí nad Labem 
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zaměřena pozornost na přijímání právních čekatelů v takovém počtu, aby byla pokryta 
neobsazená místa státních zástupců u samotného krajského státního zastupitelství i u 
okresních státních zastupitelství v jeho obvodu. Nadále však v jeho obvodu přetrvává 
závažnější disproporce mezi plánovanými a skutečnými počty státních zástupců, toto krajské 
státní zastupitelství zmiňuje i jistou nevyváženost i ve vztahu k systemizovaným počtům 
státních zástupců. 

 Ve vztahu ke kategorii ostatních zaměstnanců (včetně právních čekatelů) je personální 
situace dlouhodobě stabilizována a je možno hodnotit jako velice příznivou. 

 Materiální zajištění činnosti státních zastupitelství v průběhu roku 2006 doznalo 
změn k lepšímu (to se týkalo např. dislokace některých pracovišť Vrchního státního 
zastupitelství v Praze po řadě let, kdy se tento problém nedařilo vyřešit, rozšíření prostor pro 
brněnskou pobočku odboru závažné hospodářské a finanční kriminality Vrchního státního 
zastupitelství v Olomouci, zprovoznění Justičního areálu Na Mičánkách a tím i zlepšení stavu 
pro Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 4, 8, 9 a 10, s tím spojené přestěhování Obvodního 
státního zastupitelství pro Prahu 2 do budovy na Lazarské 4/10, oprava budovy Krajského 
státního zastupitelství v Plzni, atd.). Přesto některé problémy i nadále přetrvávají (např. 
zdržení a nakonec možné vyloučení státního zastupitelství z umístění v nově budovaném 
objektu justičního areálu v Brně, umístění Okresního státního zastupitelství v Lounech, potíže 
s přípravou akce příprava podkladů pro investiční záměr „Justiční areál v Ústí nad Labem“). 

 
2. Poznatky k výkonu působnosti státního zastupitelství v roce 2006 
 
a) Ke stavu a vývoji evidované trestné činnosti v roce 2006 
 Snížení počtu vyřízených věcí v roce 2006 nebylo tak výrazné, že by bylo možno 
vycházet z toho, že zatíženost státních zástupců i administrativního aparátu v oblasti trestní 
působnosti státního zastupitelství klesá (např. záznam o zahájení úkonů trestního řízení byl 
podle § 158 odst. 3 věty první tr. ř. u všech státních zastupitelství na území ČR policejními 
orgány sepsán celkem v 344 732 věcech, takže nastal určitý pokles).  

 Podstatný pokles počtu osob stíhaných pro trestné činy byl kompenzován výrazným 
vzestupem počtu osob, ohledně nichž bylo v roce 2006 konáno zkrácené přípravné řízení.  

 Trend vývoje kriminality už od poloviny 90. let je charakterizován nadále tím, že po 
zvlášť markantním vzestupu v letech 1989 – 1995 nastalo období stagnace. Údaje policejní 
statistiky svědčí spíše o postupném poklesu počtu zjištěných trestných činů. 

 Nadále pokračoval trend spočívající ve snižování počtu osob, proti nimž bylo 
zastaveno trestní stíhání, nebo jejichž věc byla postoupena (v přípravném řízení). To může být 
důsledkem změn, které provedla novela č. 265/2001 Sb. (přenesení těžiště dokazování do 
stadia projednání trestní věci v řízení před soudem), dále i zvýšení účinnosti dozoru státního 
zástupce v přípravném řízení. Svou roli hraje i skutečnost, že se v širší míře uplatňují odklony 
v přípravném řízení. Nezpochybnitelný vliv má velmi výrazný vzestup počtu osob, jimž bylo 
sděleno podezření ve zkráceném přípravném řízení, i osob, na které byl podán návrh na 
potrestání. V úvahu je nutné vzít i počty osob zproštěných, kdy ovšem k nárůstu počtu osob 
pravomocně zproštěných dochází pravidelně zejména u věcí, k jejichž projednání a 
rozhodnutí jsou v I. stupni příslušné krajské soudy. U těchto věcí ovšem je možnost využívání 
institutů odklonu či zkráceného přípravného řízení značně omezena. 

 Z institutu odklonu se pravidelně využívá zejména podmíněného zastavení trestního 
stíhání (tomu odpovídá vzestup počtu případů aplikace podmíněného odložení podání návrhu 
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na potrestání ve zkráceném přípravném řízení), podstatně méně narovnání a zatím i 
odstoupení od trestního stíhání mladistvého. 

 Pokud jde o jednotlivé formy kriminality – u hospodářské, finanční a majetkové 
trestné činnosti nastal opětovně pokles, poměrně zásadní výjimku tvoří jen úvěrové podvody 
(kde nastalo značné uvolnění podmínek pro poskytování úvěrů či zboží a někdy se dokonce 
hovoří až o zneužívání vzniklé situace ze strany organizací poskytujících úvěry, jež si 
prostřednictvím mechanismu trestního řízení opatřují bezplatně podklady pro občanskoprávní 
řízení). Projevil se pokles nápadu věcí z bankovního a finančního sektoru a v oblasti ochrany 
ekonomických zájmů Evropské unie zjevná tendence k podvodným jednáním s cílem získat 
neoprávněné nebo nedůvodné majetkové výhody. Významným trendem je také přesun 
závažné hospodářské a finanční kriminality do oblasti krácení spotřebních daní a daní z 
přidané hodnoty v souvislosti s nelegální distribucí pohonných hmot a lihovin a odčerpávání 
odpočtu daně z přidané hodnoty fiktivními řetězci podnikatelských subjektů předstírajících 
neexistující vzájemná zdanitelná plnění. 

 Postih korupce vykázal rovněž snížení, ale zde značná část kriminality nepochybně 
bude latentní.  

 Ve vztahu k trestným činům proti životu a zdraví, svobodě a lidské důstojnosti je 
možno uvést především, že v roce 2006 nastal nejvýraznější pokles stíhaných i obžalovaných 
osob pro trestný čin vraždy podle § 219 tr. zák., a to dokonce na nejnižší úroveň od roku 
1990. Skutečností ovšem zůstává, že se jedná o počty vykázané ve statistických listech 
trestních, jež nutně nemusejí kopírovat trend vývoje počtu zjištěných a objasněných trestných 
činů vraždy v tomto roce, popř. v letech předcházejících. Snížení obou těchto ukazatelů však 
bylo zaznamenáno i u dalších skutkových podstat trestných činů z této oblasti. Přes uvedené 
se za zásadní a stále pokračující trend označuje u pachatelů násilných trestných činů stále se 
zvyšující agresivita a bezcitnost. Stále více loupeží je pácháno ve skupinách, za použití 
střelných zbraní, a za využití různých dopravních a technických prostředků, přičemž loupeže 
směřují proti objektům, u kterých je předpoklad dosažení většího zisku. Ve vztahu k 
trestnému činu obchodování s lidmi přetrvávají aplikační problémy týkající se vzájemného 
vztahu skutkových podstat trestných činů podle § 232a a § 204 tr. zák., jak byly zmiňovány 
již v předchozích zprávách o činnosti. 

 V roce 2006 stagnovala úroveň vykázané trestné činnosti mladistvých. Pokud jde o 
děti mladší 15 let, zde bylo naopak zaznamenáno další, rozhodně ne pouze zanedbatelné, 
snížení počtu dětí, které se dopustily činu jinak trestného (a v absolutních počtech bylo 
dosaženo nejnižšího čísla za celé období od roku 1989). Pokračoval-li tedy ve většině obvodů 
dlouhodobě evidovaný trend snižování počtu případů činů jinak trestných, které byly 
spáchány dětmi mladšími 15 let, což nebylo provázeno současným výraznějším zvýšením 
počtu mladistvých, proti kterým bylo vedeno trestní stíhání nebo zkrácené přípravné řízení, 
jeví se jako nevhodné a blíže nepodložené snížení věkové hranice jako podmínky pro 
uplatnění trestní odpovědnosti z 15 na 14 let, jak je na tom založen i nově vypracovávaný 
návrh nového trestního zákoníku. Pro takové snížení věkové hranice trestní odpovědnosti 
nesvědčí ani poznatky z praxe při objasňování a dokazování zvlášť závažné násilné trestné 
činnosti. 

 Pokud jde o trestné činy páchané na dětech a mládeži, nadále dominuje skutková 
podstata trestného činu zanedbání povinné výživy. Výrazný podíl na této formě kriminality 
má ovšem i trestný čin týrání osoby žijící ve společně obývaném bytě nebo domě podle 
ustanovení § 215a tr. zák., jenž byl zaveden teprve nedávnou novelou č. 91/2004 Sb. 

 K problematice výskytu dětské prostituce nebyly zmíněny žádné poznatky, jež by 
mohly nasvědčovat tomu, že se změnil stav konstatovaný již v předchozích zprávách činnosti 
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– totiž že nejde o žádný vážnější problém pro ČR, což se plně vztahuje i na obvody krajských 
státních zastupitelství v Plzni i v Ústí nad Labem. 

 V případě trestných činů spáchaných z rasových, národnostních nebo jiných 
nenávistných pohnutek byl většinou zaznamenán pokles. Převažují zde již zcela jednání 
jiného než násilného charakteru, tj. verbálního. Zdůraznit je třeba i to, že ve sledovaném 
období nebyl spáchán trestný čin vraždy z rasových, národnostních nebo jiných nenávistných 
pohnutek. 

 V praxi státních zastupitelství se častěji vyskytly případy páchání trestné činnosti 
prostřednictvím internetu, přičemž z dozoru v přípravném řízení bylo zjištěno, že policejní 
orgány nedisponují vždy potřebnými odbornými znalostmi v tomto směru, nejsou dostatečně 
vybaveny výpočetní technikou a policejním orgánům nezřídka nebyly dostatečně známy ani 
interní předpisy a metodické pokyny v soustavě orgánů Policie ČR a fakt, že na Policejním 
prezidiu působí specializovaný útvar, který může policejním orgánům poskytnout případnou 
metodickou a technickou pomoc. 

 Ohledně drogové kriminality již nepokračoval částečně příznivý trend předchozího 
roku a u většiny trestných činů z této oblasti nastal – byť nepříliš výrazný – vzestup. 
Vyskytují se stále obtíže při dokazování zejména trestných činů podle § 187a tr. zák., kdy 
klade-li se obžalovaným za vinu, že jiným prodávali drogu, osoby, kterým byla droga 
prodána, se nejen necítí být jednáním obžalovaných poškozeny, ale činnost orgánů činných v 
trestním řízení je pro ně naopak nevýhodná, neboť si musí hledat nového dealera. Ochota 
těchto osob v trestním řízení vypovídat je pak minimální. Pokud se přesto rozhodnou 
vypovídat, je věrohodnost jejich výpovědí často napadána právě s tím, že jde o osoby 
užívající drogy. 

  Předpokladem co možná nejvyšší úspěšnosti boje proti drogové (ale pochopitelně i 
jiné) trestné činnosti je vyhovující zákonná úprava a jednotný a předvídatelný výklad práva. 
Příkladem toho, jak nedokonalá zákonná úprava může ovlivňovat nejen právnickou, ale i 
laickou veřejnost, je opakující se polemika kolem pěstování konopí. Přitom právě marihuana 
je buď jako samotná anebo ve spojení s pervitinem nejčastěji zneužívána osobami z řad osob 
mladších 15, resp. 18 let. 

 V roce 2006 byl zaznamenán výrazný vzestup trestných činů v dopravě. Jde o 
logický důsledek novely zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, 
provedené zákonem č. 411/2005 Sb. (uvedenou novelou byla jinak upravena skutková 
podstata trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky podle § 201 tr. zák. a do trestního 
zákona byla vložena nová skutková podstata trestného činu řízení motorového vozidla bez 
řidičského oprávnění podle § 180d tr. zák.). V roce 2006 byly řešeny některé významné 
aplikační problémy týkající se těchto trestných činů – řada z nich plyne z nejasnosti právní 
úpravy a zvláště výše citované novely zákona o silničním provozu, která v tomto ohledu 
vykazuje četné nedostatky. Další vyplývají z toho, že se aplikují netradiční postupy, jež 
v konečném důsledku mohou vzbuzovat pochybnosti (pokud jde např. o zjišťování obsahu 
alkoholu v krvi chemickým rozborem krve provedeným metodou enzymatickou a 
osmometrickou). 

 U trestných činů v dopravě, s nimiž není spojen závažnější následek nebo jiná 
skutečnost, je v trestním řízení zaznamenán trend týkající se možnosti použití odklonu v 
trestním řízení. Trestní právo hmotné a procesní směřuje v takových případech zejména k 
prevenci a urovnávání narušených společenských vztahů. Správní řízení však jde opačnou, 
represivní cestou (právní úprava postihu protiprávních jednání v dopravě prostředky 
správního práva je založena na výrazně represivním zaměření, zatímco při uplatnění trestní 
odpovědnosti se vedle represivního vyřizování méně závažných trestných činů v dopravě 
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cestou  zkráceného přípravného řízení a předání věci soudu do jisté míry aplikuje nadále 
možnost odklonu v trestním řízení formou podmíněného zastavení trestního stíhání). Postih 
dopravního přestupku se tak může stát přísnějším než u jemu odpovídajícímu tzv. dopravnímu 
trestnému činu, a není možno také vyloučit, že v souladu se zásadou „ne bis in idem“ nebude 
možno po pravomocném rozhodnutí správního orgánu použít sankčních opatření trestního 
práva. 

 
b) Postup státních zástupců v přípravném řízení 
 Ve stadiu prověřování s ohledem na stále velmi vysoké počty záznamů o zahájení 
úkonů trestního řízení i s ohledem na časovou zaneprázdněnost státních zástupců dalšími 
pracovními úkoly nepřichází v úvahu dostatečně aktivní a efektivní dozor státního zástupce 
(již jen přezkoumávání důvodnosti sepsání všech záznamů dle § 158 odst. 3 tr. ř. představuje 
pro státní zástupce značnou pracovní zátěž). Vzhledem k tomu, že ustanovení § 158 odst. 3 tr. 
ř. nestanoví jako obligatorní náležitost záznamu o zahájení úkonů trestního řízení také údaj o 
právní kvalifikaci skutku, dochází v některých případech k problémům, a to jednak při 
určování věcné příslušnosti státního zástupce k dozoru nad zákonností přípravného řízení, 
jednak při posuzování podmínek pro rozsah dokazování a pro uplatnění některých procesních 
institutů, pro které je konkrétní právní kvalifikace určující. 

 Pokud jde o nedostatky v činnosti policejních orgánů, především v závažnějších 
věcech je možno vysledovat přetrvávající bezradnost policejních orgánů, která v mnohých 
případech však souvisela s jejich pohodlností pracovat s judikaturou, mnohdy však i se 
zákonem. Poměrně rozšířeným  poznatkem je zjištění, že policejní orgán si neučiní vlastní 
názor na prověřovanou věc a ke státnímu zástupci si opakovaně chodí pro rady bez toho, že 
by předem svůj názor řádně prezentoval v plánu prověřování, resp. vytyčením verzí a 
stanovením úkonů, které hodlá provést.  

 Pokud jde o stadium vyšetřování, naznačují se přetrvávající vady v usneseních o 
zahájení trestního stíhání spočívající v tom, že skutek trestného činu není v usnesení náležitě a 
v souladu s ustanovením § 160 odst. 1, 2 tr. ř. popsán tak, aby vyjadřoval všechny zákonné 
znaky stíhaného trestného činu včetně zavinění (nebo v něm nejsou uvedeny v souladu s 
aktuální soudní judikaturou všechny dílčí útoky pokračujícího trestného činu a specifikováni 
jednotliví poškození), na straně druhé se poukazuje na to, že zvýšené požadavky soudů (jež 
často vyústí ve vrácení věci k došetření státnímu zástupci) vedou nezřídka až k tomu, že 
popisy skutku v usnesení o zahájení trestního stíhání a následně i v žalobním návrhu jsou 
velmi podrobné, popisné a do jisté míry se v některých případech blíží spíše odůvodnění. 
Vyskytuje se pak značný formalismus v popisu skutku v usnesení o zahájení trestního stíhání; 
podloženost skutku důkazy či dalšími skutkovými zjištěními již v této fázi řízení však není 
možno očekávat vždy a ve všech případech.  

 Důsledkem popsané situace je to, že se lze setkat s neustálým nárůstem počtu 
zrušených usnesení o zahájení trestního stíhání. Z toho vyplývá jak závěr, že se zvyšuje 
důslednost dozoru, stejně tak jako závěr, že aplikační praxe orgánů činných v trestním řízení 
směřuje ke stále více formálnímu popisu skutku, a to již na samém počátku vyšetřování. 

 K vyšetřování konanému státním zástupcem se většinou neuvádějí žádné vážnější 
problémy. Přesto ale tuto zákonnou změnu není možno hodnotit jako příliš úspěšnou. 
Vyšetřování trestné činnosti policistů se výrazněji nezkvalitnilo ani nezrychlilo. Stávající 
systém je považován za těžkopádný a komplikovaný, zejména vzhledem k složitostem 
vzájemného vztahu vyšetřujícího státního zástupce a státního zástupce vykonávajícího dozor. 
Pokud by mělo být postavení vyšetřujícího státního zástupce posíleno, musela by být 
provedena legislativní změna. 

 85 



 Délka vyšetřování i přípravného řízení jako celku, stejně tak jako rychlost řízení u 
státního zástupce po předložení návrhu na podání obžaloby, vykázaly v roce 2006 tendenci 
k zřejmému zlepšení, byť některé dílčí problémy přetrvávají (např. délka řízení v mimořádně 
složitých případech). 

 K postupu státních zástupců ve vazebních věcech je možno konstatovat, že 
návrhům státních zástupců na vzetí obviněných do vazby bylo v naprosté většině případů 
soudem vyhověno, nastal opětovný pokles počtu jak návrhů na vzetí do vazby, tak i osob, 
které byly do vazby vzaty. V naprosté většině případů přípravné řízení končí podáním 
obžaloby. Na území České republiky u 94,5 % vazebně stíhaných osob vazba v přípravném 
řízení nepřesáhla dobu 8 měsíců. 

 Byly signalizovány některé aplikační problémy týkající se využívání operativně 
pátracích prostředků, zejména pokud jde o součinnost dozorového státního zástupce a 
státního zástupce vrchního státního zastupitelství, který činí opatření ve smyslu § 158e tr. ř.  
při použití agenta, a o to, že v roce 2006 specializované útvary policie ještě ve větším rozsahu 
odmítaly provádět sledování osob a věcí podle ustanovení § 158d odst. 1 tr. ř., přičemž se 
zavazovaly k provedení tohoto úkonu jedině za předpokladu, že jde o sledování osob a věcí 
podle § 158d odst. 2 tr. ř., tedy za současného opatřování zvukových, obrazových či jiných 
záznamů, samozřejmě po vydání příslušného povolení státním zástupcem. 

 
c) Postup státních zástupců ve stadiu projednání trestní věci v řízení před soudem 
 V případě vrácení věci k došetření státnímu zástupci se u eventuality upravené v 
ustanovení § 188 odst. 1 písm. e) tr. ř. projevují již konstatované obtížené spojené s popisem 
skutku v usnesení o zahájení trestního stíhání a následně v podané obžalobě. 

 Ohledně osob zproštěných soudem, velmi nepříznivá situace nastala zejména u věcí, 
k jejichž projednání jsou v I. stupni příslušné krajské soudy (§ 17 tr. ř.). Obava, že v 
souvislosti s tím, že novela trestního řádu č. 265/2001 Sb. směřuje k přenesení těžiště 
dokazování z přípravného řízení do stadia projednání trestní věci v řízení před soudem, dojde 
k nadměrnému nárůstu počtu zproštěných osob, se tedy nepotvrzuje v řízení před okresními 
soudy. Je to do určité míry paradoxní, bude-li vzato v úvahu, že ve věcech uvedených v § 17 
tr. ř. se koná tzv. rozšířené vyšetřování charakterizované větším objemem skutkových 
okolností, které se zde zjišťují.  

 Důvody zproštění se zabývala nejen tato zpráva o činnosti, ale i samostatná zvláštní 
zpráva, která konstatovala různé (objektivní a subjektivní) příčiny vydání zprošťujících 
výroků. V každém případě však bylo doporučeno, aby se dohled zaměřil zvlášť i na 
posuzování důvodů pro podání obžaloby v konkrétních případech, a to zejména pokud jde o 
skutkové okolnosti těchto jednotlivých případů a jejich odpovídající právní posouzení, včetně 
otázek souvisejících se správnou aplikací ustanovení § 158 odst. 8, § 164 odst. 1, resp. i § 169 
odst. 1 tr. ř. Tím nemělo být řečeno, že by předchozí dohled byl nekvalitní nebo že by byly 
zpochybňovány závěry uvedené v podkladových zprávách nižších státních zastupitelství; šlo 
však o to věnovat pozornost určitému signálu, resp. indicii, která se naznačovala nejen na 
základě zmíněné zvláštní zprávy, ale i zpráv o činnosti státního zastupitelství za uplynulý rok 
(a plně se to týká i této zprávy o činnosti). Tendence vývoje zproštěných osob, jak byla 
konstatována shora, vyvolává (a to zvláště v případě řízení před krajskými soudy jako soudy 
prvního stupně) značné znepokojení. 

 Ve vztahu k vlastnímu průběhu hlavních líčení se v souvislosti s řízením před 
soudem prvního stupně poukazuje na kvalitnější zastupování obžaloby, čehož bylo dosaženo 
tím, že dozoroví státní zástupci v drtivé většině případů zastupovali u hlavního líčení jimi 

 86 



zpracovanou obžalobu. Na druhé straně se naznačuje ale i to, že se prodlužuje doba jednání u 
soudu, a to jak délka jednotlivých hlavních líčení, tak počet hlavních líčení v konkrétní trestní 
věci před vyhlášením rozhodnutí soudu I. stupně, a to i ve zjednodušeném řízení před 
samosoudcem s tím, že v průběhu hlavního líčení jsou prováděny důkazy i přesto, že 
dokazovaná skutečnost není zásadně procesními stranami zpochybňována. 

 
d) Přezkumné řízení v trestních věcech 
 Pokud se týká mimořádného kasačního oprávnění nejvyšší státní zástupkyně (§ 
174a tr. ř.), v roce 2006 se opětovně projevil výraznější pokles počtu rozhodnutí o zastavení 
trestního stíhání (§ 172 tr. ř.) a o postoupení věci jinému orgánu (§ 171 tr. ř.), jež byla 
Nejvyššímu státnímu zastupitelství doručena v souladu s úpravou obsaženou v § 173a tr. ř. 
Bylo také možné zaznamenat pokles počtu vyžádaných spisů k přezkoumání těchto 
rozhodnutí z vlastní iniciativy i počtu samotných zrušených rozhodnutí postupem podle 
ustanovení § 174a odst. 1 tr. ř. Důvody tohoto poklesu lze spatřovat jednak v odpadnutí 
některých důvodů, jež vyvolaly aplikaci citovaného ustanovení, jednak v celkovém zlepšení 
kvality vydávaných předmětných rozhodnutí ze strany nižších státních zastupitelství (některé 
důvody vedoucí ke zrušení usnesení o zastavení trestního stíhání nebo o postoupení věci 
jinému orgánu se již vůbec v roce 2006 nevyskytly nebo jen výjimečně). 

 Celková úroveň dovolání podaných obviněnými se postupně zvyšuje a kvalita jejich 
podání se zlepšuje jak po formální, tak po obsahové stránce. Nejvyšší státní zastupitelství v 
roce 2006 podalo vyjádření podle § 265h odst. 2 tr. ř. ve velmi vysokém počtu věcí (jejich 
počty se neustále zvyšují). Obviněnými bylo v roce 2006, stejně jako v předchozích letech, v 
naprosto převažující míře podáváno dovolání opřené o důvod uvedený v § 265b odst. 1 písm. 
g) tr. ř. S ohledem na některé nálezy Ústavního soudu (např. I. ÚS 55/04, III. ÚS 177/04) se 
Nejvyšší soud začal již v roce 2005 zabývat skutkovými námitkami z toho pohledu, zda 
skutková zjištění nejsou v extrémním rozporu s provedenými důkazy, případně zdali právní 
posouzení skutku není v extrémním rozporu se skutkovými závěry soudu. Pokud takovou 
vadu zjistí, připouští zpravidla existenci dovolacího důvodu uvedeného v § 265b odst. 1 písm. 
g) tr. ř. V roce 2006 tento trend přejala většina senátů Nejvyššího soudu. Nicméně stále platí 
konstatování, že závěr o existenci extrémního rozporu (extrémního nesouladu), jehož tvrzení 
musí být explicitně v dovolání uvedeno, zůstává poněkud výjimečným způsobem rozhodnutí. 
Došlo však k pozitivnímu posunu v tom směru, že tímto postupem lze napravit alespoň 
nejkřiklavější právní vady meritorních rozhodnutí, které jsou založeny pochybnými 
skutkovými závěry soudu. 

 Okresní, krajská a vrchní státní zastupitelství návrhy a podněty k podání dovolání 
nejvyšší státní zástupkyně podávala v roce 2006 častěji než v roce 2005 nebo v roce 2004 
(nárůst byl zaznamenán především u vrchních státních zastupitelství). U nižších státních 
zastupitelství se stále nepodařilo prosadit, aby byla věnována náležitá péče včasnosti 
doručování návrhů a podnětů na Nejvyšší státní zastupitelství. Přitom je zpravidla nutné 
zaujímat relevantní stanovisko v právně složitých věcech, což odůvodňuje požadavek, aby 
nám byly návrhy a podněty předkládány včas. Přetrvává, byť ojediněle, problém s 
vyhodnocením okamžiku doručení rozhodnutí, které má být napadeno dovoláním nejvyšší 
státní zástupkyně. Nestalo se však, že by podnět či návrh státního zastupitelství k podání 
dovolání byl doručen až po uplynutí zákonné lhůty uvedené v § 265e odst. 1 tr. ř. 

 Kromě toho několikrát došlo, stejně jako v předchozích letech, k opožděnému 
doručení návrhů či podnětů k podání dovolání s odůvodněním, že ve věci nebylo možno včas 
obstarat spisový materiál. Výjimkou nejsou průtahy v předložení návrhu či podnětu k podání 
dovolání proto, že příslušné státní zastupitelství vyžaduje u nalézacího soudu zapůjčení 
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trestního spisu.  

 Předkládané návrhy vrchních a krajských státních zastupitelství, jakož i podněty 
okresních státních zastupitelství, na podání dovolání vykazují odpovídající kvalitativní úroveň 
uplatněné argumentace. Pokud nebylo návrhům či podnětům na podání dovolání nejvyšší 
státní zástupkyně vyhověno, stalo se tak převážně ve velmi složitých věcech, v nichž měla 
nejvyšší státní zástupkyně jiný právní názor než předkladatelé. 

 K podnětům ke stížnostem pro porušení zákona a přezkoumávání trestních věcí 
z vlastní iniciativy se uvádí, že nastal nepříliš podstatný vzestup počtu podnětů, přesto 
tendence zejména let 2003 a 2004 spočívající v poklesu podnětů byla zastavena.  

 Nedošel tedy naplnění záměr zákonodárce zavedením institutu dovolání vytěsnit z 
trestního řádu institut stížnosti pro porušení zákona, neboť i v roce 2006 existoval setrvalý 
trend a obviněnými byly využívány obě možnosti poskytnuté jim trestním řádem, tedy podali 
dovolání a současně, či po rozhodnutí Nejvyšším soudem o dovolání, i podnět ke stížnosti pro 
porušení zákona. 

 Přezkoumání trestních věcí z vlastní iniciativy probíhalo v roce 2006 na obdobné 
úrovni jako v roce 2005. Rychlost vyřizování podnětů ke stížnostem pro porušení zákona se – 
i přes některé stále přetrvávající problémy spojené s opatřováním spisových materiálů od 
soudů – zlepšila. 

 
e) Netrestní oblast působnosti 
 Nápad podnětů na úseku popírání otcovství nejvyšším státním zástupcem žalobami 
podle § 62 a § 62a zákona o rodině je tradičně vysoký, shodně tak i počet žalob samotných 
(kdy v roce 2006, stejně jako v roce 2005, nebyl zaznamenán žádný podnět k podání žaloby 
podle ustanovení § 62a zákona o rodině).  

 Počet správních žalob podle § 66 odst. 2 soudního řádu správního vyjadřuje 
naplňování záměru zákonodárce, aby byly uplatňovány jen v případech, jestliže nejvyšší  
státní  zástupce k jejímu podání shledá závažný veřejný zájem (jedná se tedy zatím řádově o 
desítky podnětů a 3 – 4 žaloby ročně). 

 Množství návrhů podávaných v souladu s § 90 odst. 1 zákona č. 218/2003 Sb., o 
soudnictví ve věcech mládeže, je stále velmi vysoké (i když ne v takových počtech, které byly 
zaznamenány v roce 2005). Signalizují se četné aplikační problémy, které převážně plynou 
z nejasností obsažených v samotném textu zákona o soudnictví ve věcech mládeže. 

 Vstupová činnost okresních a krajských státních zastupitelství v roce 2006 
vykázala poměrně výrazný vzestup, a to na všech úsecích.  

 Netrestní odbor Nejvyššího státního zastupitelství vypracoval „Vyhodnocení 
vstupové aktivity státního zastupitelství v řízení u soudu ve věcech konkursu a 
vyrovnání, včetně sporů těmito řízeními vyvolanými“. Vyhodnocením bylo zjištěno, že 
účast státního zastupitelství v konkursním řízení nemůže vlivem především jeho relativně 
málo rozsáhlých procesních oprávnění dostatečně ovlivnit rychlost a efektivnost konkursního 
řízení. Působení státního zastupitelství se však jeví jako velmi účinné v tom, že všechny 
osoby v konkursu zúčastněné si uvědomují, že je zde subjekt, jehož posláním je dbát ve 
veřejném zájmu na postup, který je důsledně v souladu se zákonem. To vede ostatní k tomu, 
že se rovněž snaží podle zákona postupovat. Je tedy možno konstatovat, že státní 
zastupitelství zde vzbuzuje  jistý respekt, jehož důsledkem je zákonnost  řízení. 

 Vyhodnocení ukázalo, že za současného mírného nárůstu kvantity došlo v posledním 
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období k výrazně pozitivnímu kvalitativnímu posunu. Hodnocená agenda je vesměs daleka 
jakéhokoli formalismu a většina státních zastupitelství přistupuje k této oblasti své činnosti s 
plnou zodpovědností. 

 Podrobnosti o dozoru nad dodržováním právních předpisů v místech, kde se 
vykonává vazba, trest odnětí svobody a ochranná výchova, se zmiňují v textu zprávy o 
činnosti. 

 Nejvyšší státní zastupitelství získalo signály o určitých rozdílech jak v množství, tak i  
ve způsobu a metodách práce jednotlivých krajských státních zastupitelství, jakož i o existenci 
rozdílů v pracovních postupech mezi oběma vrchními státními zastupitelstvími při vyřizování 
celé netrestní agendy (šlo o rozdíly spíše technické povahy, jako např. způsob práce se spisy, 
oblast metodické činnosti a výkonu dohledu, nikoli o rozdíly v meritorním  zpracování 
jednotlivých věcí). Učinilo proto nezbytná opatření zejména v oblasti metodické. 

 
f) Mezinárodní právní pomoc 
 Ve zprávě o činnosti se zmiňují především poznatky o předávacím řízení na základě 
evropského zatýkacího rozkazu, převzetí a odevzdání trestních věcí a dožádání cizozemských 
justičních orgánů o poskytnutí právní pomoci státním zastupitelstvím a dožádání státních 
zastupitelství o právní pomoc v cizině. Předpokládá se, že ve druhém pololetí roku 2007 bude 
zpracována samostatná zvláštní zpráva týkající se předávání na základě evropského 
zatýkacího rozkazu. 

 Krajské státní zastupitelství v Praze upozornilo na svá zjištění v souvislosti s agendou 
přeshraničního sledování (§ 436 tr. ř.), kdy doporučilo provedení zákonné změny (spočívající 
v tom, že nebude vymezena zvláštní příslušnost jen jednoho krajského státního zastupitelství 
pro plnění úkolů na zmíněném úseku). 

 
g) Výkon dohledu vykonávaný nejblíže vyššími státními zastupitelstvími 
 V roce 2006 nebyly zjištěny nové poznatky. Lze tedy jen uvést, že právní úprava 
výkonu dohledu v zákoně o státním zastupitelství a ve vyhlášce č. 23/1994 Sb. nevyvolávala v 
praxi zásadnější výkladové a aplikační problémy a nevyžadovala aktuální potřebu provedení 
změn v oblasti vnější nebo vnitřní legislativy.  

 Dohled nad činností bezprostředně nižších státních zastupitelství byl vykonáván 
standardními formami a metodami, tj. formou přímého (instančního) dohledu podle § 12d 
zákona o státním zastupitelství a formou dohledu nad činností bezprostředně podřízených 
stupňů, která spočívá ve výkonu dohledu nad okresními (krajskými) státními zastupitelstvími, 
tedy „dohledu nad dohledem“. 

 
h) K realizaci oprávnění nejvyšší státní zástupkyně vůči celé soustavě státních 
zastupitelství 
 Nejvyšší státní zastupitelství v roce 2006 sjednocovalo činnost nižších státních 
zastupitelství v trestním řízení, v netrestní oblasti a v navazujících oblastech především 
pokyny obecné povahy. Zde je nutno uvést, že již od července 2006 probíhá revize všech 
aktuálních pokynů obecné povahy, která směřuje k tomu, aby co možná nejvýstižněji a 
nejstručněji upravovaly otázky svého předmětu, jež opravdu vyžadují závaznou úpravu 
(podrobnosti by měly být zahrnuty do metodických návodů – vedle návodu k výkonu vnitřní 
kontroly a dohledu lze uvést návod k postupu ve věcech trestných činů proti životu a zdraví 
včetně navazujících procesních otázek). Byla vydávána i stanoviska ke sjednocení výkladu 
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zákonů a jiných právních předpisů při výkonu působnosti státního zastupitelství. Zatím není 
možné blíže analyzovat důvody, které vedou v poslední době k jistému útlumu agendy podle 
§ 12 odst. 2 zákona o státním zastupitelství.  

 Agenda kontroly skončených věcí (§ 12 odst. 3 zákona o státním zastupitelství) 
představuje stále náročnější aktivitu, kterou realizuje prakticky výlučně odbor trestního řízení 
Nejvyššího státního zastupitelství (a na plnění těchto úkolů se podílejí i obě vrchní státní 
zastupitelství).  

 V roce 2006 bylo také poměrně v širokém rozsahu využíváno oprávnění nejvyšší 
státní zástupkyně podle ustanovení § 12 odst. 4 zákona o státním zastupitelství, jak na to 
bylo již shora upozorněno. 

 
3. Informace státních zastupitelství poskytované podle zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím 
 Zpráva o činnosti se zabývá i počty informací poskytovaných podle zákona č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, s 
rozdělením na okresní, krajská, vrchní a Nejvyšší státní zastupitelství. Je zřejmé, že počty 
poskytovaných i odmítnutých informací, odvolání i stížností, jsou velice nízké. 

 
4. Zvláštní zprávy vyžádané v roce 2006 
 
a) zvláštní zpráva NSZ obsahující vyhodnocení efektivnosti trestního postihu jednání v 
oblasti samosprávy a veřejné (státní) správy na místní úrovni a postupu státních 
zástupců v této souvislosti 

Poznatky této zvláštní zprávy nasvědčují tomu, že policejní orgány Útvaru odhalování 
korupce a finanční kriminality Služby kriminální policie a vyšetřování Policie ČR náležitě a 
na odpovídající úrovni plní úkoly, usilují o všestranné objasnění věcí a opatření důkazů pro 
rozhodnutí státního zástupce. Charakterem se přitom jedná o věci poměrně velice složité z 
hlediska  skutkového zjištění a právního  posouzení. Vyžadují průběžný a kvalifikovaný 
výkon dozoru státního zástupce nad zachováváním zákonnosti v přípravném řízení, který 
průběžně a v krátkých lhůtách, převážně z vlastní iniciativy, sleduje a přezkoumává postup 
policejního orgánu a věcnými pokyny usměrňuje jeho činnost. Zvláštní pozornosti zasluhují 
pokyny státního zástupce vydávané k opatření znaleckých posudků, k zaměření znaleckých 
posudků a eventuálně k doplnění podaných znaleckých posudků. 

Na straně druhé se poukazuje rovněž na to, že trestní postih jednání v oblasti 
samosprávy a veřejné správy na místní úrovni nelze nazvat zatím příliš efektivní. 
Zadokumentování trestné činnosti v oblasti činnosti samosprávy či veřejné správy je značně 
obtížné. Přímo zainteresované osoby zásadně o vlastní protiprávní činnosti nehovoří a popírají 
„nečisté“ praktiky, kdy tak pro orgány činné v trestním řízení je často téměř nemožné zpětně 
prokázat trestnou činnost. Vyšetřování komplikuje také to, že řada oznámení je anonymních a 
není tedy možno doplnit výslechem konkrétní osoby a upřesnit v podáních uváděné 
informace. V řadě případů pak nelze ani využít, s ohledem na právní kvalifikaci, jež podle 
povahy věci přichází v úvahu, ani ustanovení § 88 tr. ř. o odposlechu a záznamu 
telekomunikačního provozu, ačkoli lze důvodně předpokládat, že mnohdy jen touto cestou by 
bylo možno zajistit dostatečné podklady pro objasnění a zejména pak prokázání trestné 
činnosti konkrétním osobám. Jeví se také potřebným, aby orgány činné v trestním řízení 
získávaly více podnětů z činnosti resortní či instanční kontroly. 
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b) zvláštní zpráva NSZ obsahující vyhodnocení postihu zločinů komunismu, trestných 
činů spáchaných v průběhu tzv. „divokého odsunu“ v období let 1945 – 1946 a zločinů 
válečných a zločinů proti lidskosti spáchaných  v období nacistické okupace 
 Zvláštní zpráva se zaměřuje na tři okruhy problémů - neskončených věcí u státních 
zastupitelství (nikoli tedy u soudů) - a) z oblasti zločinů komunismu z období let 1948 - 1989, 
b) zločinů spáchaných při divokém odsunu v letech 1945 – 1946 a c) válečných zločinů a 
zločinů proti lidskosti z období nesvobody (1939 – 1945). Nutno dodat, že vypracování 
zvláštní zprávy vyplynulo z Koncepce činnosti NSZ i státních zastupitelství, která byla 
zpracována v říjnu 2005 a 9. 11. 2006 ji vzala na vědomí vláda. Šlo především o to tyto 
případy zmapovat (pokud jde o věci neskončené u státních zastupitelství) a popř. přijmout 
odpovídající opatření. 
 Ze zvláštní zprávy vyplynulo, že ve stadiu přípravného řízení se nachází jen zcela 
nepatrný počet těchto věcí, a to 6 na území celé ČR (u soudů se nachází více věcí, v nichž 
byly podány již obžaloby - vždy jde o případy zločinů komunismu).  
 Pokud jde o zločiny komunismu, jde o 3 věci, které se všechny nacházejí ve stadiu, že 
dosud nebylo zahájeno trestní stíhání. První z těchto případů spočívá v šetření nejasných 
okolností úmrtí bývalého příslušníka armádního sboru na území Sovětského svazu v období 
druhé světové války, který zahynul při dopravní nehodě v roce 1950 ve vojenském prostoru 
Stráž pod Ralskem za situace, kdy do jeho vozidla na opuštěném místě z dosud nezjištěných 
příčin najelo jiné vojenské vozidlo. Druhý případ potom ve vypracování vědomě 
nepravdivého odborného posudku příslušníky bývalé Správy Federálního ministerstva vnitra a 
Komise pro ochranu státního tajemství, na jehož  podkladě byly v roce 1974 odsouzeny osoby 
mj. i pro trestné činy podvracení republiky a vyzvědačství na 10 let odnětí svobody. Konečně 
třetí se týká prověřování případu střelby na dva uprchlíky z bývalé NDR v roce 1989 na 
Chebsku, kdy jedna osoba byla těžce zraněna.  
 Ve vztahu k zločinům, k nimž mělo dojít v průběhu tzv. divokého odsunu, se zmiňuje 
jediná věc, a to případ podezření ze spáchání vraždy na osobách německé národnosti, k nimž 
mělo dojít v období od počátku měsíce května 1945 do měsíce dubna 1946 v tzv. Horních 
Orlických horách. Údajně mělo dle oznamovatele dojít ke 162 případům zavraždění civilních 
obyvatel z pomsty nebo krutým způsobem, většinou jako výsledek odsouzení těchto osob tzv. 
lidovými soudy.   
 Ohledně zločinů válečných a proti lidskosti spáchaných v období nesvobody se 
prověřování týká hromadných vražd civilistů, jichž se měli dopustit představitelé jednotek SS 
a gestapa vždy v květnu 1945 jednak v Leskovicích, okr. Pelhřimov, jednak ve Velkém 
Meziříčí. 
 Ve všech 6 prověřovaných věcech nebyly zjištěny žádné průtahy v postupu státních 
zástupců ani policejních orgánů, trestní řízení je komplikováno zjišťováním svědků, 
dožadováním právní pomoci v zahraničí a opatřováním spisů (byly poškozeny při povodních 
v Praze v roce 2002 a dochází k jejich renovaci, která zatím nemohla být provedena). 
 Nižší státní zastupitelství nekonstatují ani žádné závažné aplikační problémy - jeden z 
nich - otázka posuzování jednání příslušníků Pohraniční stráže v souvislosti se střelbou na 
uprchlíky jako veřejných činitelů - byl po určitých dříve přetrvávajících pochybnostech 
vyjasněn a za správné je považováno stanovisko, že vedle trestného činu proti životu a zdraví 
jde i o trestný čin zneužívání pravomoci veřejného činitele. 
 Nejvyšší státní zastupitelství na základě zvláštní zprávy nepovažuje za potřebné 
přijímat nějaká opatření, vyjma těch, která již byla učiněna (v uváděné Koncepci činnosti 
NSZ i státních zastupitelství v tom směru, že této problematice bude věnována zvláštní 
pozornost). NSZ ovšem i nadále bude eventuální výskyt těchto věcí v budoucnu pečlivě 
sledovat; bude působit na to, aby i ve věcech (zločinů komunismu) nacházejících se ve stadiu 
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soudního řízení byl náležitým způsobem vykonáván dohled ze strany nejblíže vyšších státních 
zastupitelství a poznatky z něho byly vyhodnoceny. 
 
c) zvláštní zpráva VSZ v Praze o některých vybraných údajích trestního řízení k 30. 6. 
2006 
 Tato zvláštní zpráva v období mezi zprávami o činnosti za jednotlivé kalendářní roky 
představuje pro vedoucí státním zástupce jeden ze základních analytických materiálů, z nichž 
by měli vycházet při své řídící, organizační a kontrolní práci. Konstatuje, že počet 
vyhotovených a státnímu zastupitelství doručených záznamů se meziročně snížil; vývoj v 
jednotlivých obvodech a na jednotlivých stupních je však přitom nerovnoměrný. Postupem 
podle § 160 odst. 1 tr. ř. končí pouze 20,2 % věcí, přičemž jejich absolutní většina končí 
odložením. Stále vysoký počet záznamů představuje výrazné zatížení státních zástupců i 
administrativního aparátu, protože stále není možno ve všech věcech s ohledem na 
nedostatečný personální stav zajistit  plnohodnotný výkon dozoru. Přes všechna doposud 
přijatá opatření dochází v některých případech i nadále k postupu policejního orgánu podle 
ustanovení § 158 odst. 3 tr. ř., aniž by byl tento postup odůvodněný. 

 I nadále přetrvávají nedostatky v úrovni rozhodnutí policejních orgánů podle § 160 
odst. 1 tr.ř. 

 Byl evidován ojedinělý poznatek (KSZ Plzeň), že orgán Policie ČR sice nevydá 
záznam o zahájení úkonů trestního řízení podle § 158 odst. 3 tr. ř., ale v rámci řízení podle 
ustanovení § 158 odst. 1 tr. ř. vyslýchá osoby a pořizuje o tom úřední záznamy. 

 Institut zkráceného přípravného řízení se osvědčuje. Problémy jsou však opakovaně 
registrovány ve zjednodušeném řízení před soudem, které je často zdlouhavé a smysl 
zkráceného řízení tak není naplněn. Lze očekávat, že v souvislosti s novým trestným činem 
řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění podle § 180d tr. zák. a s novým zněním 
skutkové podstaty trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky podle § 201 tr. zák. 
dojde k nárůstu této agendy. 

 Vývoj rychlosti řízení je v obvodu VSZ v Praze celkově pozitivní, neustále ovšem 
přetrvávají mezi obvody jednotlivých krajských státních zastupitelství KSZ (MSZ v Praze) 
nerovnoměrnosti, které mohou nasvědčovat rezervám. 

 Do délky řízení se negativně promítají jak skutečnosti objektivní (zejména složitost            
a rozsah zpracovávaných věcí, personální obsazení státního zastupitelství, zkušenost státních 
zástupců a policejních orgánů), tak i faktory subjektivní (průtahy v činnosti státních zástupců 
- kde je ovšem nutno zdůraznit, že mohou být způsobeny i objektivními okolnostmi – 
nedostatek praxe, špatná organizace vlastní práce, dokonce i „přehlédnutí" spisů). 

 Došlo k výraznému poklesu počtu osob ve vazbě, a to ve všech sledovaných 
ukazatelích. Délka vazebního řízení je zpravidla negativně ovlivňována složitostí trestních 
věcí a jejich rozsahem, či skupinovým charakterem. 

 Zpráva se zaměřovala i na nevyřízené věci na státním zastupitelství k 30. 6. 2006 a 
zabývala se i personální situací u státních zastupitelství v obvodu VSZ v Praze (v této 
souvislosti se mj. konstatovalo, že personální situace sice doznala určitých pozitivních změn, 
přesto však je i nadále problematická, což má přímé negativní důsledky na plnění úkolů 
státních zastupitelství). 

 
d) zvláštní zpráva VSZ v Praze o příčinách zprošťujících rozsudků u obžalovaných pro 
trestný čin vraždy 
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 Zpráva poskytla za sledované období koncentrovaný pohled na vybranou oblast 
pravomocných zprošťujících rozsudků a zároveň naznačuje, v čem spočívají jejich příčiny. Je 
jistě pravdou, že v případě nejtěžšího trestného činu vraždy jde o skutky různorodé, jedinečné  
a do jisté míry těžko srovnatelné zejména co do motivace, pohnutek, nebo modu operandi. 
Navíc se v obvodu VSZ v Praze jedná o práci s malými čísly, když se hodnotí celkem 18 
skutků, které spáchalo 17 pachatelů. 

 I tak však získané informace některé závěry obecnějšího charakteru umožňují, 
zejména co do definování příčin zprošťujících rozsudků a možných opatření k jejich eliminaci 
v budoucnu.  

 Téměř žádný ze sledovaných žalovaných skutků neměl pouze jedinou příčinu 
následného vydání zprošťujícího rozsudku. V zásadě jde vždy spíše o kombinaci několika 
příčin, které až ve svém souhrnu vedly ke zproštění. Tento závěr plyne z toho, že při (jistě 
umělém) izolování těchto příčin, jak o nich bude dále podrobněji hovořeno,  měly zprošťující 
rozsudky u 18 skutků celkem 31 „příčin“. 

 Převažující důvody zproštění spočívají v aplikaci zásady „in dubio pro reo“ ze strany 
soudu. Jde tak o situace, charakteristické stavem jisté důkazní nouze, když však tento stav 
státnímu zástupci současně ale neumožnil postup podle § 172 tr. ř. Z tohoto pohledu tak jde o 
situace zákonem a zásadami trestního řízení v podstatě předvídané. V řadě takovýchto případů 
bylo navíc i samotným soudem konstatováno, že pořízené a provedené důkazy byly skutečně 
úplné a šlo jen o otázku jejich vyhodnocení, když soud musel na rozdíl od státního zástupce 
postupovat právě podle výše uvedené zásady. Jde tak o příčinu objektivní. 

 Co do četnosti příčin zprošťujících rozsudků se však na těchto rozhodnutích soudu na 
pomyslném druhém místě objevují pochybení ze strany Policie ČR (např. spočívaly v 
nedostatcích při provádění rekognice dle fotografií, ve formálním pochybení při dokumentaci 
zajištěných pachových stop, v neprofesionálním přístupu k násilnému otevírání bytu oběti 
vraždy, ve vydání doličného předmětu, který mohl mít zásadní důkazní hodnotu, neoprávněné 
osobě, v neochotě Policie ČR odhalit zdroj svých informací, a to ani v režimu § 55 odst. 2 tr. 
ř., atd.).   

 Další příčinou vydávání zprošťujících rozhodnutí je změna důkazní situace u  hlavního 
líčení.  

 Rovněž objektivními příčinami jsou pak dále pozdní oznámení (resp. zjištění) o trestné 
činnosti a skutečnost, že nebylo nalezeno tělo oběti.  

 Specifickým důvodem, který se podílel na zprošťujícím rozsudku, je i odlišný názor 
soudu na použití odposlechu telekomunikačního provozu podle zákona č. 283/1991 Sb., o 
Policii ČR, ve znění účinném do 31. 12. 2001. 

 V jednom případě byl konečně důvod spatřován i v nesprávném postupu státního 
zástupce. Nebylo možno se ale vyhnout úvaze v tom směru, zda nebylo ze strany státního 
zástupce možno některým příčinám (zejména na straně Policie ČR) zabránit, popř. jejich 
existenci následně eliminovat, a to i v jiných hodnocených trestních věcech. Má se tím na 
mysli účinnější výkon dozoru např. již účastí při ohledání místa činu. 

  
e) zvláštní zpráva VSZ v Olomouci o vyřizování návrhů na podání obžaloby, rychlosti 
vyšetřování a vazbách v přípravném řízení 
 Ze zvláštní zprávy vyplývá, že při vyřizování návrhů na podání obžaloby byla drtivá 
část těchto věcí vyřízena ve lhůtách do 1 měsíce a v porovnání s předchozími léty došlo k 
nárůstu vyřízených věcí ve lhůtách do 14 dnů a 1 měsíce. Vyřizování věcí ve lhůtě do  14 dnů 
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je stále trendem dlouhodobým.  

 U vazebních věcí, v nichž byl předložen návrh na podání obžaloby, je konstatován 
nárůst počtu věcí evidovaných u státního zastupitelství a vyřízených ve lhůtách do 14 dnů, 
resp. jednoho měsíce. Přetrvává tendence snižování počtu vazebních věcí, což svědčí o 
odpovědném přístupu státních zástupců při zvažování důvodnosti vazeb. 

 U délky vazebního řízení byl zaznamenán pokračující příznivý vývojový trend, to je 
přesun délky trvání vazby v přípravném řízení ve prospěch nejkratší dvouměsíční lhůty, 
eventuálně do 4 měsíců, a současně i příznivý vývojový trend v poklesu osob ve vazbě v 
přípravném řízení. 

 Opatření krajské státní zástupkyně v Ostravě přinesla úspěch v tom, že je již minimum 
věcí, v nichž probíhá vyšetřování ve lhůtě nad jeden rok. K mírnému nárůstu této lhůty došlo 
v obvodu působnosti Krajského státního zastupitelství v Brně.  

 Nově bylo zavedeno sledování i délky věcí, v nichž probíhá prověřování, a byly 
stanoveny stejné lhůty jako u věcí, v nichž probíhá vyšetřování. Lze konstatovat, že počet 
těchto věcí je poměrně vysoký u některých státních zastupitelství, a to u věcí se lhůtou nad 
jeden rok.  Lze předpokládat, že pokud bude ze strany příslušných okresních státních zástupců 
věnována i těmto ukazatelům náležitá pozornost, do budoucna dojde i k poklesu jak počtu 
věcí, tak i ke zkrácení sledovaných lhůt. 

 
5. Opatření přijatá na základě zprávy o činnosti státního zastupitelství za rok 2006 
 Ve zprávě o činnosti státního zastupitelství za rok 2005 byly jako nejzávažnější 
problémy pro státní zastupitelství označeny následující: 1.  Postih korupce (s přihlédnutím k 
faktu, že se stále nedaří uspokojivě objasňovat její nejzávažnější případy a úroveň vnímání 
korupce je v ČR velmi nízká), 2. Organizovaná kriminalita a terorismus, 3. Hospodářská 
a finanční kriminalita včetně nejzávažnějších forem z hlediska stále obtížnějšího 
objasňování, dokumentování a vyšetřování, 4. Nadále – přes některá pozitivní opatření v 
tomto směru - nepříznivá personální situace (a to jak u státních zástupců, tak i 
administrativy, u administrativy i potřeba vytvoření kvalifikovaného aparátu – servisu pro 
státní zástupce a zajištění náležité úrovně vzdělávání tohoto aparátu), 5. Zajišťování 
zvýšených úkolů a povinností na základě novely trestního řádu č. 265/2001 Sb., 
navazujících novel trestního řádu (např. č. 283/2004 Sb., č. 539/2004 Sb. a č. 253/2006 Sb.), a 
úkolů dle zákona č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže, 6. Mezinárodní právní 
pomoc v trestních věcech (realizace novely trestního řádu č. 539/2004 Sb., stejně jako 
novely č. 253/2006 Sb. v budoucnu). 

 Pokud by měly být vymezeny hlavní priority na základě této zprávy o činnosti, pak 
je zřejmé, že jejich pořadí zůstává shodné. Stíhání korupce nadále představuje vážný problém 
a nebylo dosaženo takového pokroku, jenž by odůvodnil jakékoli oslabení této důležité 
priority. Organizovaná kriminalita, terorismus, ekonomická a finanční kriminalita jsou 
rovněž zásadním problémem, obdobně se nic nemění na tom, že stále velké problémy působí 
aplikace velké novely trestního řádu z roku 2001 i právních úprav navazujících, zejména 
zákony č. 218/2003 Sb. a č. 279/2003 Sb. (ve znění novely č. 253/2006 Sb., která se dotkla i 
trestního zákona a trestního řádu). Rovněž tak význam mezinárodní právní pomoci se 
rozhodně nesnižuje, spíše naopak, přičemž je potřebné vzít v úvahu i přípravu České 
republiky na předsednictví EU v I. pololetí roku 2009). Výjimku tvoří personální situace, 
která - jak vyplývá především z úvodní části této zprávy o činnosti - doznala v průběhu roku 
2006 výrazných změn k lepšímu a i když nelze hovořit o tom, že je zcela optimální, není 
možno ji vůbec srovnávat s roky 2002 - 2004. Proto neuspokojivou personální situaci bylo 
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nutno z takto zmiňovaných priorit vyřadit, což neznamená v žádném případě, že by tuto oblast 
bylo možno do budoucna jakkoli podceňovat. 

 Pokud jde o plnění opatření, jež byla obsažena ve zprávě o činnosti za rok 2005, byla 
zde zmíněna opatření v oblasti legislativní a metodické, v oblasti řízení a organizace státních 
zastupitelství, v oblasti netrestní působnosti státního zastupitelství, v oblasti výkonu správy a 
v oblasti mezinárodních styků, některá z těchto opatření budou níže převzata i do této zprávy 
o činnosti vzhledem k tomu, že jsou zaměřena na delší časový horizont.  

 Ohledně opatření v oblasti legislativní a metodické byly v roce 2006 učiněny kroky 
směřující k odbřemenění státních zástupců od všech činností převážně administrativní a 
technické povahy a jejich přenesení na odborný administrativní aparát (byly předloženy 
návrhy právních úprav o vyšších úřednících a asistentech státních zástupců), k revizi platných 
pokynů obecné povahy (bylo vydáno 10 zcela nových pokynů obecné povahy a předloženy 
návrhy dalších pokynů obecné povahy do připomínkového řízení a je možno očekávat jejich 
vydání v průběhu roku 2007). Byl vypracován metodický návod týkající se postupu ve věcech 
trestných činů proti životu a zdraví a připravuje se metodický návod k problematice vnitřní 
kontroly a dohledu v soustavě státního zastupitelství; další metodické návody bude možno 
zpracovávat postupně. Nastal určitý útlum agendy výkladových stanovisek, byť počet podnětů 
k řešení nejrůznějších sporných otázek aplikační praxe  se rozhodně nesnížil. Až po uplynutí 
delšího časového období bude možno objasnit příčiny tohoto stavu.  

 V oblasti řízení a organizace státních zastupitelství se i z textu této zprávy podává, 
že určité problémy nezřídka vznikaly při výkonu dozoru již od samotného počátku 
přípravného řízení, velké množství záznamů o zahájení úkonů trestního řízení sepisovaných 
policejními orgány i obtíže vyplývající z toho, že z dominance státního zástupce v přípravném 
řízení se někdy vyvozují nesprávné závěry a vyskytují se případy alibismu v postupu 
policejních orgánů nebo naopak případy, kdy policejní orgány náležitě pokyny státního 
zástupce nerespektují. Nadále vážným problémem zůstávají úniky obsahu výsledků některých 
důležitých důkazních prostředků, jmenovitě odposlechů (na tuto tématiku se zaměřila 
samostatná zvláštní zpráva). Na straně druhé se výrazně zlepšila situace v tom směru, že se 
daleko častěji než v minulosti daří zajišťovat, aby v trestních věcech působili ti státní 
zástupci, kteří vykonávali dozor v přípravném řízení a vypracovali obžalobu. Ze strany 
samotného Nejvyššího státního zastupitelství, ale především vrchních a krajských státních 
zastupitelství byla učiněna opatření nezbytná k uplatnění tzv. komplexního dohledu nad 
postupy bezprostředně nižších státních zastupitelství v jejich obvodu, přesto úsilí o posílení 
mechanismů vnitřní kontroly v soustavě státního zastupitelství rozhodně nelze považovat za 
zcela ukončené a úspěšně završené konkrétními výsledky, protože pak by neměly vznikat ani 
zásadnější problémy ve vztahu mezi státními zástupci a policejními orgány, které konají 
přípravné řízení. Dohled má v tomto ohledu naprosto nezastupitelný význam - nejedná se tu 
jen o nějakou samoúčelně vykonávanou aktivitu, ale o činnost, jejímž smyslem je mj. 
stimulovat řádný výkon dozoru v přípravném řízení. 

 Pozitivně je možno hodnotit, že byla provedena opatření zaměřená na zrychlení řízení 
u státních zástupců v trestních věcech, protože věci skončené ve lhůtě nad 6 měsíců se již 
prakticky nevyskytují; zároveň došlo ke zkrácení lhůt přípravného řízení i vyšetřování. 

 V netrestní oblasti působnosti státního zastupitelství se blíží ke zdárnému cíli práce 
na přípravě právní úpravy postihu příjmů z nelegálních zdrojů netrestními prostředky. Pokud 
jde o řízení ve věcech konkursu, vyrovnání a řízení jimi vyvolaných, bylo zpracováno 
vyhodnocení, které analyzovalo největší přetrvávající problémy a závěry, které byly v této 
souvislosti učiněny, by měly vést k podstatně větší aktivitě státních zástupců při plnění úkolů 
(i v této zprávě byly zmíněny některé případy, jež mohou sloužit jako výstižné příklady 
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správného postupu).  

 Bez větších problémů byla plněna opatření v oblastech výkonu správy a v oblasti 
mezinárodních styků; jak již bylo naznačeno, nadále za velmi důležitý úkol nutno považovat 
přípravy na předsednictví ČR v EU v I. pololetí roku 2009. 

 Ze zprávy o činnosti státního zastupitelství za rok 2006 vyplývají zejména 
následující opatření: 

 
I. V oblasti legislativní a metodické: 
 
1. podílet se na vypracování návrhu nového trestního řádu, který by mohl nejen odstraňovat 
legislativní nedostatky zjišťované při aplikaci novely trestního řádu č. 265/2001 Sb., popř. 
dalších právních předpisů (zejména zákona č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech 
mládeže), ale případně také přispět k zásadnímu zjednodušení a odformalizování úpravy 
trestního procesu, včetně úpravy vazebního řízení, rozšíření možnosti odklonů ve všech 
stadiích trestního řízení, zjednodušení a zefektivnění řízení před soudem, dále i na zkvalitnění 
kontrolních mechanismů nad činností policie ze strany státního zastupitelství,  
2. zvážit legislativní úpravu s ohledem na podnět Krajského státního zastupitelství v Praze 
stran nového stanovení příslušnosti při aplikaci § 436 tr. ř., stejně jako zařazení rozhodnutí 
soudu o vrácení věci k došetření podle § 188 odst. 1 písm. e), § 221 odst. 1 a § 260 tr. ř. mezi 
rozhodnutí ve smyslu § 265a odst. 2 tr. ř., kdy je tedy bude možno napadnout dovoláním, 
popř. zvolit jiné řešení, které umožní jejich přezkoumání a zrušení,  
3. nadále působit na odbřemenění státních zástupců od všech činností převážně 
administrativní a technické povahy a jejich přenesení na odborný administrativní aparát 
(význačnou roli zde může sehrát činnost pracovní skupiny zřízené nejvyšší státní zástupkyní z 
řad státních zástupců i odborníků z oblasti teorie, jejíž činnost bude zaměřena na řešení 
podstatných aplikačních problémů týkajících se účinnosti zákona o státním zastupitelství), 
4. v rámci postihu konkrétních forem trestné činnosti se nadále v nadcházejícím období 
zaměřovat zejména na stíhání následujících druhů kriminality: korupce, terorismu a 
organizovaného zločinu, ekonomické a finanční kriminality, trestných činů proti životu a 
zdraví, popř. trestných činů proti svobodě a lidské důstojnosti, trestných činů v silniční 
dopravě a „starých“ zločinů, 
5. v oblasti interní legislativy pokračovat v revizi platných pokynů obecné povahy,  
6. činit kroky k aktivizaci stanovisek ke sjednocení výkladu zákonů a jiných právních 
předpisů při výkonu působnosti státního zastupitelství (§ 12 odst. 2 zákona o státním 
zastupitelství), 
7. zpracovat metodické návody pro postup státních zástupců při stíhání trestných činů 
spojených s korupcí, trestných činů v silniční dopravě, dále v přípravném řízení trestním, při 
zajištění osob a věcí a při aplikaci zákona č. 218/2003 Sb. v trestních věcech, 
8. pravidelně vyhodnocovat činnost podle § 174a odst. 1 tr. ř., 
9. uplatňovat postup nejvyššího státního zástupce podle ustanovení § 12 odst. 3 zákona o 
státním zastupitelství v závažných případech, kde je nařízení kontroly potřebné s ohledem na 
předpokládanou intenzitu zásahu do veřejného zájmu. 
 
II. V oblasti řízení a organizace státních zastupitelství: 
 
1. formulovat a přijmout takové organizační postupy, které umožní dále posílit výkon dozoru 
státních zástupců od počátku trestního řízení, v této souvislosti se považuje za rozhodující 
účast státního zástupce u neodkladných, neopakovatelných úkonů, úkonů zásadních pro 
konečné rozhodnutí ve věci a úkonů prováděných s osobami mladšími 15 let jako svědky, 
zvláštní důraz klást na plnění úkolů v řízení ve vazebních věcech, 
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2. přeměnit dohled v aktivní nástroj ovlivňování činnosti nižších státních zastupitelství za 
současného zvýšení významu dohledových prověrek,   
3. posílit vnitřní kontrolu v soustavě státního zastupitelství, posilovat vědomí odpovědnosti 
vedoucích státních zástupců za jimi řízené úřady a výkon kompetencí státního zastupitelství a 
volit takové způsoby řízení jednotlivých úřadů státního zastupitelství, které povedou k 
samostatnosti a odpovědnosti státních zástupců, 
4. zvažovat možnosti rozšíření oprávnění právních čekatelů (v řízení před samosoudcem, 
popř. obecně v řízení před okresním soudem), včetně případných oprávnění v rámci netrestní 
oblasti působnosti státních zastupitelství, 
5. v širší míře využívat relevantních poznatků z trestního řízení pro netrestní úsek i z 
netrestního úseku pro trestní řízení. 
 
III. V oblasti netrestní působnosti státního zastupitelství  
 
1. případné rozšiřování působnosti v netrestní oblasti posuzovat nadále uvážlivě a v 
návaznosti na ekonomické a personální zajištění včetně účinných nástrojů potřebných pro 
jejich realizaci, 
2. zvláštní pozornost zaměřovat na oblast řízení ve věcech konkursu, vyrovnání a řízení jimi 
vyvolaných, jakož i na žaloby podle § 66 odst. 2 soudního řádu správního, 
3. účinně propojovat agendu netrestní s agendou trestní k dosažení větší efektivity při 
výkonu netrestních kompetencí. 
 
IV. V oblasti výkonu správy: 
 
1. zvyšovat odbornou připravenost státních zástupců (především v rámci Justiční 
akademie), a to včetně prohlubování specializací, vést státní zástupce k samostatnosti, 
odbornosti a odpovědnosti,  
2. zkvalitnit systém odborné přípravy administrativního aparátu státních zastupitelství, 
vytvářet nové pracovní náplně a doplnit katalog prací tak, aby administrativní aparát mohl 
samostatně vykonávat práce potřebné pro rozhodovací činnost státního zástupce, 
3. zvýšenou pozornost věnovat problematice statistiky a výkaznictví u státních zastupitelství 
(se zaměřením zejména na to, aby nedocházelo k vykazování nesprávných údajů). 
 
V. V oblasti mezinárodních styků: 
 
1. rozvíjet mezinárodní styky státního zastupitelství s orgány veřejné žaloby v zahraničí, 
styky s Evropskou unií (ochrana ekonomických a finančních zájmů EU, kontakty s OLAF, 
dále pokračování v úspěšném rozvíjení aktivit v rámci Eurojustu) a Radou Evropy (účast na 
činnosti CCPE, tj. Konzultativní rady evropských prokurátorů, navazující spolupráce na úseku 
postavení a role veřejné žaloby, účast na aktivitách Výboru pro trestní problémy Rady Evropy 
a různých výborů RE), 
2. v mezích daných platnou právní úpravou a pravomocí a odpovědností státního 
zastupitelství činit nezbytná opatření k zabezpečení přípravy na předsednictví ČR v EU v I. 
pololetí roku 2009. 
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