
 
 
 

 
NEJVYŠŠÍ STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZPRÁVA 
 
 

o  č i n n o s t i  s t á t n í h o  z a s t u p i t e l s t v í  
z a  r o k  2 0 0 7  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(textová část) 
 
 
 

V Brně dne 9. května 2008 
 

7 NZN 601/2008 
 
 



 
Seznam zkratek .......................................................................................................................... 5 
Úvod ........................................................................................................................................... 6 
I. Podmínky pro výkon působnosti státního zastupitelství v roce 2007..................................... 6 
II. Poznatky k výkonu působnosti státního zastupitelství v roce 2007 ...................................... 7 
1. Základní trendy vývoje kriminality........................................................................................ 7 
2. Obecné problémy trestního řízení ........................................................................................ 11 
3. K některým vybraným formám kriminality: ........................................................................ 13 

a) Některé vybrané trestné činy (tab. II/10) ......................................................................... 13 
b) Vybrané hospodářské, majetkové a další trestné činy (tab. II/2) ..................................... 13 
c) Trestné činy proti životu a zdraví, svobodě a lidské důstojnosti (tab. II/3) ..................... 15 
d) Trestné činy páchané z rasových, národnostních a jiných obdobných pohnutek (tab. II/5)
.............................................................................................................................................. 16 
e) Drogová kriminalita (tab. II/7) ......................................................................................... 17 
f) Trestná činnost proti životnímu prostředí (tab. II/9) ........................................................ 17 
g) Vybrané trestné činy proti rodině a mládeži (§§ 213, 215, 215a, 216, 216a, 217 a 217a tr. 
zák. – tab. II/4f) .................................................................................................................... 17 
h) Trestná činnost mladistvých (tab. II/4a až 4e) ................................................................. 18 
i) Činy jinak trestné spáchané nedospělci (tab. II/4a) .......................................................... 19 
j) Trestná činnost příslušníků Policie ČR a tajných služeb (tab. II/8a až II/8d) .................. 19 
k) Trestná činnost cizích státních příslušníků (tab. II/6) ...................................................... 20 

4. Postup státních zástupců v přípravném řízení ...................................................................... 21 
a) Prověřování ...................................................................................................................... 21 
b) Délka přípravného řízení trestního................................................................................... 22 

aa) od prvního zahájení trestního stíhání (či sdělení podezření) do podání obžaloby nebo 
návrhu na potrestání (tab. II/11a) ..................................................................................... 23 
bb) Délka řízení od předložení návrhu na vydání meritorního rozhodnutí policejního 
orgánu do konečného rozhodnutí státního zástupce (tab. II/11b) .................................... 24 
cc) Celková délka přípravného řízení (tab. II/11c) .................................................... 24 

c) Vazební řízení (tab. II/ 12 až II/12c) ................................................................................ 24 
aa) Vazební řízení u okresních státních zastupitelství ..................................................... 25 
bb) Vazební řízení u krajských a vrchních státních zastupitelství ................................... 25 
cc) Vazební řízení obecně ................................................................................................ 25 

d) Odklony v přípravném řízení trestním (podmíněné zastavení, podmíněné odložení 
návrhu na potrestání, narovnání – tab. II/14) ....................................................................... 26 

5. Postup státních zástupců ve stadiu projednání věci v řízení před soudem........................... 26 
a) Věci vrácené státnímu zástupci k došetření ..................................................................... 26 

aa) Věci vrácené státnímu zástupci soudem k došetření u okresních státních zastupitelství 
(tab. II/13a)....................................................................................................................... 26 
bb) Věci vrácené státnímu zástupci soudem k došetření u krajských vrchních státních 
zastupitelství (tab. II/13b) ................................................................................................ 27 

b) Pravomocně zproštěné osoby bez § 226e tr. ř. (tab. II/15a) ............................................ 27 
c) Další poznatky z účasti státních zástupců v trestním řízení soudním .............................. 27 

6. Stav a vývoj agendy mimořádných opravných prostředků .................................................. 28 
a) Obecně.............................................................................................................................. 29 
b) Dovolání (tab. II/17a, II/17b)........................................................................................... 29 
c) Vyřizování podnětů ke stížnostem pro porušení zákona (tab. II/17c) ............................. 29 

7. Činnost státního zastupitelství v oblasti mezinárodní právní pomoci.................................. 30 
a) Předávací řízení na základě evropského zatýkacího rozkazu .......................................... 30 
b) Vydávací řízení na základě mezinárodního zatýkacího rozkazu ................................. 31 

 2



c) Převzetí a odevzdání trestních věcí .................................................................................. 31 
d) Dožádání cizozemských justičních orgánů o poskytnutí právní pomoci státním 
zastupitelstvím a dožádání státních zastupitelství o právní pomoc v cizině ........................ 32 
e) Další agendy mezinárodní právní pomoci........................................................................ 32 

8. Dohled vykonávaný nejblíže vyššími státními zastupitelstvími .......................................... 32 
9. Netrestní působnost .............................................................................................................. 32 

a) vstupová činnost............................................................................................................... 33 
b) návrhová činnost .............................................................................................................. 35 
c) Návrhová činnost podle § 62 a 62a zákona o rodině ....................................................... 36 
d) Návrhy podle § 66 odst. 2 SŘS........................................................................................ 38 
e) Dozor nad detencemi ve věznicích (vazebních i ve výkonu trestu odnětí svobody) ....... 38 
f) Dozor nad výkonem ústavní a ochranné výchovy............................................................ 38 

III. Právo na informace podle zákona č. 106/1999 Sb. ............................................................ 39 
IV. Zvláštní zprávy zpracované Nejvyšším státním zastupitelstvím v roce 2007 ................... 40 

1. Zvláštní zpráva týkající se věcí, které skončily ve fázi prověřování odložením ve 
smyslu ust. § 159a odst. 1 trestního řádu, šlo-li o podezření ze závažné trestné činnosti 40 
2.  Zvláštní zpráva o obsahující vyhodnocení odposlechu a záznamu  telekomunikačního 
provozu, zjišťování údajů z telekomunikačního provozu a využívání operativně pátracích 
prostředků v roce 2005 a 2006 ......................................................................................... 41 
3.  Zvláštní zpráva o vyřizování trestních oznámení a jiných podnětů k trestnímu stíhání 
učiněných Nejvyšším kontrolním úřadem státními zastupitelstvími ............................... 42 
4. 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.)........................ 43 
5. Zvláštní zpráva týkající se prověřování a vyšetřování trestných činů policistů, 
příslušníků Bezpečnostní informační služby a Úřadu pro zahraniční styky a informace 44 
6. Aktualizovaná zvláštní zpráva 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. ... 44 

V. Plnění opatření ze zprávy o činnosti státního zastupitelství za rok 2006............................ 45 
a) V oblasti legislativní a metodické: ................................................................................... 45 
b) V oblasti řízení a organizace státních zastupitelství: ....................................................... 46 
c) V oblasti netrestní působnosti státního zastupitelství ...................................................... 47 
d) V oblasti výkonu správy .................................................................................................. 47 
e) V oblasti mezinárodních styků......................................................................................... 47 

VI. Závěry a přijatá opatření na základě zprávy o činnosti za rok 2007.................................. 47 
A. Závěry ............................................................................................................................... 47 
1. Podmínky výkonu působnosti státního zastupitelství v roce 2007 ...................................... 47 
2. Poznatky k výkonu působnosti státního zastupitelství v roce 2007 ..................................... 48 

a) Ke stavu a vývoji evidované trestné činnosti v roce 2007 ............................................... 48 
b) Postup státních zástupců v přípravném řízení.................................................................. 48 
c) Postup státních zástupců ve stadiu projednání trestní věci v řízení před soudem............ 48 
d) Přezkumné řízení v trestních věcech................................................................................ 49 
e) Oblast netrestní  působnosti ............................................................................................. 49 
f) Mezinárodní právní pomoc............................................................................................... 49 
g) Výkon dohledu vykonávaný nejblíže vyššími státními zastupitelstvími ......................... 49 
h) K realizaci oprávnění nejvyšší státní zástupkyně vůči celé soustavě státních zastupitelství
.............................................................................................................................................. 49 

3. Informace státních zastupitelství poskytované podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím .............................................................................................................. 50 

 3



4. Zvláštní zprávy vyžádané v roce 2007................................................................................. 50 
B. Opatření............................................................................................................................ 50 
1. V oblasti legislativní a metodické: ....................................................................................... 50 
2. V oblasti řízení a organizace státních zastupitelství: ........................................................... 51 
3. V oblasti netrestní působnosti státního zastupitelství .......................................................... 51 
4. V oblasti výkonu správy:...................................................................................................... 51 
5. V oblasti mezinárodních styků:............................................................................................ 51 

 4



 
Seznam zkratek 

 
tr. zák.  zákon č. 140/1960 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů 
 
tr. ř.  zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších   
             předpisů   
 
ZSVM  zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve   
             věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže),  
             ve znění pozdějších předpisů 
 
o. s. ř.   zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších  předpisů 
 
SŘS  zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů 
 
ZoSZ  zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů 
 
JŘSZ  vyhláška 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  
 
MSp  Ministerstvo spravedlnosti ČR 
 
NSZ   Nejvyšší státní zastupitelství 
 
NS  Nejvyšší soud ČR 
 
VSZ  Vrchní státní zastupitelství 
 
VS  Vrchní soud 
 
KS  Krajský soud 
 
KSZ   Krajské státní zastupitelství 
 
OSZ   Okresní (popřípadě obvodní) státní zastupitelství 
 
KS  Krajský soud 
 
PMS  Probační a mediační služba 
 
SIS  Schengenský informační systém 
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Úvod 
Podkladem pro Zprávu o činnosti státního zastupitelství za rok 2007 byly zprávy od vrchních 
a krajských státních zastupitelství a statistické údaje pocházející ze zdrojů státního 
zastupitelství. Člení se opět na část textovou a část grafickou a tabulkovou.  
 
 

I. Podmínky pro výkon působnosti státního zastupitelství v roce 2007 
V roce 2007 pokračovaly novelizační procesy jak v oblasti trestního práva hmotného, tak i 
procesního, podmíněné zejména implementací příslušných předpisů Evropské unie.  
 
Trestní zákon  byl v roce 2007 novelizován zákony 
 č. 178/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších 

předpisů, a zákon č. 216/2002 Sb., o ochraně státních hranic České republiky a o změně 
některých zákonů (zákon o ochraně státních hranic), ve znění zákona č. 481/2004 Sb., jenž 
přinesl zejména zpřísnění postihu nelegální migrace,  

 č. 296/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho 
přijetím, jenž přinesl jednak změny terminologické, jednak i zúžení trestní represe 
v podobě vypuštění odst. 2 v § 126 o trestném činu porušení povinnosti v insolvenčním 
řízení.  

 
Trestní řád byl v roce 2007 novelizován zákony  
 č. 170/2007 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti se vstupem České republiky 

do schengenského prostoru, jimiž byl Schengenský informační systém promítnut do 
trestního řízení, 

 č. 179/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní 
řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění 
pozdějších předpisů, který přinesl terminologické zpřesnění pokud jde o označení jiných 
států a zejména řeší vzájemné předávání informací o odsouzeních mezi členskými státy 
(dotýká se hlavně zákona o Rejstříku trestů), což je velmi důležité v oblasti mezinárodní 
justiční spolupráce (mezi členskými státy EU), 

 č. 345/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní 
řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, jenž řeší uznání a výkon 
rozhodnutí jiného členského státu Evropské unie o peněžitých sankcích a plněních, ale i 
vykonání trestu vyhoštění u mladistvého, který je občanem  členského  státu EU. 

 
Novelou jednacího řádu státního zastupitelství (vyhlášky č. 23/1994 Sb.) provedenou 
vyhláškou č. 252/2007 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti 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, 
byla v návaznosti na změnu v soudní soustavě zřízena pobočka Krajského státního 
zastupitelství v Brně se sídlem v Jihlavě.  
 
Změny v působnosti státního zastupitelství tyto předpisy nepřinesly. 
 
Pokud jde o personální zajištění výkonu působnosti státního zastupitelství (tab. I/1 a I/2), 
u zaměstnanců státního zastupitelství bylo v rámci celé ČR dosaženo naplnění 
systemizovaných stavů na úroveň 93%. Téměř stoprocentně byly stavy zaměstnanců naplněny 
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v obvodu hlavního města Prahy, Západočeského a Severomoravského kraje, nenižší stavy 
oproti systemizovaným stavům vykázalo VSZ Olomouc (83,3%) a Jihočeský kraj (83,7%). 
 
Tabulková místa státních zástupců jsou v celé ČR naplněna z 94,2%, což představuje nárůst 
o 5,8% oproti počátku roku 2007. Plánovaný stav právních čekatelů je naplněn z 53,8%.  
 
Podle určené systemizace tak chybělo v celé ČR celkem 74 státních zástupců, tj. 5,8%.  
Překročení systemizovaného stavu státních zástupců (o 1 státního zástupce) vykazuje jen VSZ 
Olomouc, téměř stoprocentní obsazenost mají NSZ (98,1%, chybí 1 státní zástupce), 
Severomoravský kraj (97,8%), Jihomoravský kraj (98,3%), nejnižší obsazenost je u 
Severočeského kraje (83,1%), jenž současně vykazuje poměrně nízké naplnění plánovaného 
stavu právních čekatelů (47,7%). Ostatní kraje i VSZ Praha vykazují početní stavy státních 
zástupců pohybující se nad 90%, většinou však ještě na vyšší úrovni (mezi 95 a 97%). Kromě 
Severočeského kraje lze tedy považovat personální situaci i co do počtu státních zástupců 
v celé soustavě za stabilizovanou. Do budoucna  lze očekávat ještě další pozitivní vývoj 
plynoucí z přijetí úpravy o asistentech státních zástupců a vyšších úřednících státního 
zastupitelství s účinností od l. července 2008 (zákon č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních 
úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů), jehož 
efektivní využití pomůže odbřemenit státní zástupce od vykonávání rutinní, převážně 
administrativní agendy a tím jim vytvoří další časový prostor pro výkon vlastní rozhodovací 
činnosti a zastupování věcí v řízení před soudy. 
 
Pokud jde o ostatní materiální zajištění (budovy aj.), poukazují vedoucí státní zástupci ve 
svých zprávách v některých případech na potřeby rekonstrukcí stávajících prostor či výstavbu 
nových, jejich realizace je však závislá na rozpočtových prostředích Ministerstva 
spravedlnosti, které je správcem celé soustavy  a Nejvyšší státní zastupitelství nemůže ze své 
pozice řešení těchto problémů ovlivnit. Proto se ani blíže v této zprávě nekomentují. 
 
 

II. Poznatky k výkonu působnosti státního zastupitelství v roce 2007 

1. Základní trendy vývoje kriminality 
Celkový počet vyřízených trestních věcí v roce 2007 dosáhl 454 415, proti roku 2006  
(465 101 věcí) jde o pokles o 25472 věcí, tj. snížení o cca 5,5%. Tento trend je zaznamenáván 
již od roku 2003 (tento a předchozí rok naopak docházelo k vzestupu, markantně v roce 2002, 
kdy počet vyřízených trestních věcí vzrostl proti roku 2001 o 36,1%).  
 
Počet záznamů o zahájení úkonů trestního řízení vydaných podle § 158 odst. 3 tr. ř. mírně 
vzrostl (o cca 3,2%)  z 344 732 v roce 2006 na 355 738 v roce 2007.  
 
V roce 2007 mírně vzrost i  počet stíhaných osob a osob, jimž bylo ve zkráceném 
přípravném řízení sděleno podezření z trestného činu na celkem 113 813,  tj. nárůst o 3,1% 
proti roku 2006 (ze 110 339 osob). V porovnání s rokem 2000 jde o nárůst o 2,7% a zdá se 
tedy, že celkově kriminalita dlouhodobě stagnuje, případně vykazuje nevýznamný nárůst. 
Strukturální změny se však dají vysledovat u některých forem trestné činnosti, resp. i u obou 
forem trestního procesu (vyšetřování a zkráceného přípravného řízení). 
 
Obžalováno bylo v roce 2007 (tj. podle počtu podaných obžalob i návrhů na potrestání 
celkem) o 3,4% více osob oproti roku 2006 (tj. 101 240 osob proti 97 880 osobám v roce 
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2006). V porovnání s rokem 2000, kdy tyto počty po předchozích letech  kulminovaly (tehdy 
bylo obžalováno 86 074 osob), to představuje nárůst cca o 17,6%, což – při faktické stagnaci 
kriminality z hlediska počtu všech stíhaných osob – svědčí o vzrůstajícím procentu 
obžalobnosti, které není doprovázeno podstatným (ale jen přiměřeně mírným) nárůstem 
podílu zproštěných osob. To ukazuje na zlepšující se výslednost přípravného řízení, neboť 
většina věcí je předávána soudu spolu s obžalobou nebo návrhem na potrestání. Na druhé 
straně za výlučně pozitivní není možno tento ukazatel považovat proto, že se stále nedaří ve 
výrazně větší míře využívat mimosoudní vyřízení věcí, tedy odklony, zvláště některé formy 
(zejm. narovnání). Jejich počet (i podíl) natolik výrazně nevzrostl, aby signalizoval zásadní 
změnu v používání odklonu plošně u všech státních zastupitelství. K využívání odklonů navíc 
nepřistupují všechny kraje stejně. 
 
Stále dobrá zůstává výslednost zkráceného přípravného řízení, jež se osvědčilo nejen co do 
rychlosti, ale i co do výslednosti, neboť statistické údaje vypovídají o trvale vysoké 
obžalobnosti (podle počtu podaných návrhů na potrestání ve vztahu k počtu osob, vůči nimž 
bylo vedeno zkrácené přípravné řízení). V roce 2007 dosáhlo procento obžalobnosti u této 
formy řízení 89% a je od roku 2001 na trvalém vzestupu, byť v posledních třech letech se 
tento vzestup projevuje jen v nárůstu zlomku procent. Nepochybně je tomu tak i proto, že u 
tak vysokého procenta výslednosti nelze očekávat žádný další zásadní vzestup. Výsledky 
dosahované ve zkráceném přípravném řízení jednoznačně potvrzují správnost jeho zavedení 
do našeho trestního procesu. 
 
Jiné způsoby vyřízení představují podle svého podílu na celkovém počtu stíhaných osob a 
osob, vůči nimž bylo vedeno zkrácené přípravné řízení, nepříliš významnou část. Celkem činí  
11% (v absolutním vyjádření je to 12 573 osob) a oproti roku 2006 byl zaznamenán 
nevýznamný pokles o 0,9%, přičemž podstatné je, že se tento ukazatel za poslední tři roky 
téměř vůbec nemění, neboť meziročně se pohybuje na úrovni od 11,4% (v roce 2005) do 
zmíněných 11% v roce 2007. V předcházejících letech před rokem 2002 (tehdy činil tento 
podíl 15,3%) byl podíl jiných způsobů vyřízení větší a pohyboval se blíže jedné pětiny 
stíhaných osob (nepočítaje v to rok 1989, který byl atypický a kde tento podíl činil 30,6% 
z důvodů známých společenských změn, jež se promítly v témže roce i v amnestii).  
 
Podíl amnestijních rozhodnutí, popřípadě milostí, činí zejména v posledních letech jen 
zanedbatelnou část vyřízení proti osobám, pohybuje se mezi 19 osobami v roce 2004 až  
4 osobami v roce 2006, v roce 2007 byl tento způsob vyřízení využit celkem u 7 osob. 
 
U trestního stíhání vedeného proti osobám ve formě vyšetřování (tedy bez zkráceného 
přípravného řízení jako jednodušší formy řízení, určené pro postih spíše bagatelní trestné 
činnosti), došlo v roce 2007 k dalšímu poklesu počtu stíhaných osob pro trestné činy, stíháno 
jich bylo celkem 78 545, což představuje meziroční pokles o 4,4%. V tomto ukazateli jde o 
trend, který se projevuje po delší dobu,  lze jej vysledovat od roku 2000, kdy byl nastartován 
– tehdy bylo stíháno 110 461 osob, což představuje v porovnání těchto dvou údajů pokles 
prakticky o 41%. Tento pokles je v průběhu let 2000 až 2007 spíše lineární než exponenciální 
a soudě podle srovnatelných statistických údajů tu jde především o přesun nápadu do trestné 
činnosti stíhané ve zkráceném přípravném řízení. Nejde tedy o celkové snížení kriminality ve 
společnosti, aspoň hovoříme-li o kriminalitě odhalené (nikoli latentní,  jejíž skutečná úroveň 
zůstává v podobě odhadů a úvah), neboť jak bylo uvedeno výše, počty všech osob, vůči nimž 
bylo vedeno trestní stíhání (vyšetřování i  zkrácené přípravné řízení)  naopak mírně narostly, a 
to i v porovnání s uvedeným rokem 2000 (v tomto srovnání o uvedených 2,7% osob).  
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Výslednost trestního stíhání vedeného formou vyšetřování je rovněž na velmi dobré úrovni, 
v roce 2007 bylo obžalováno 67 186 osob, což představuje 85,5% ze stíhaných osob, a byť je 
to v absolutním počtu pokles o 3291  osob proti předcházejícímu roku, v relativním vyjádření 
je to jen nepatrné snížení (o zanedbatelná 0,02% v meziročním srovnání), vzhledem k poklesu 
počtu stíhaných osob prakticky ve stejném poměru. 
 
Podíl případů, v nichž bylo proti osobám zastaveno trestní stíhání, činil  13,3% (celkem 
10 432) a tento podíl se v procentuálním vyjádření prakticky nijak podstatně nemění od roku 
2002 (tehdy činil 13,9%).  
 
Zanedbatelný byl i v roce 2007 počet případů, v nichž bylo trestní stíhání postoupeno 
v přípravném řízení jinému orgánu příslušnému k projednáními přestupků, správních deliktů 
nebo kázeňských přestupků a provinění, podle § 171 tr. ř., neboť činil 470 osob (tj. 0,6% ze 
stíhaných osob) a jde dokonce ještě o pokles proti roku 2006 (o 19,8%), což však vzhledem 
k celkově nižším absolutním počtům těchto případů je třeba brát s jistou rezervou.    
 
Přerušených trestních stíhání bylo zaznamenáno 457, opět to přestavuje zcela zanedbatelnou 
část z počtu stíhaných osob (0,6%), i zde byl zaznamenán meziroční pokles  o 5,2%, i o něm 
však platí to, co bylo řečeno o případech postoupení.  
 
Mizivý je stále počet odklonů v podobě narovnání (§ 309 tr. ř.). Přes nárůst počtu osob, u 
nichž byl tento způsob mimosoudního vyřízení věci v roce 2007 využit, na 78 (oproti roku 
2006 – 38 případů), to představuje necelou jednu desetinu procenta ze všech stíhaných osob 
ve vyšetřování (konkrétně 0,099%). Ukazuje se (protože jde o dlouhodobý trend prakticky 
bez zásadních výkyvů), že právní úprava narovnání se evidentně neosvědčila a bude nutno ji 
věnovat náležitou pozornost nejpozději v rámci připravované rekodifikace trestního řádu. 
 
Poněkud lepší situace je u druhé formy odklonu – podmíněného zastavení trestního stíhání 
(§ 307 tr. ř.).  Tam byl tento způsob mimosoudního vyřízení věci využit v roce 2007 u celkem 
7172 osob, což sice představuje meziroční pokles o 2,9 %, ale oproti narovnání je to přece jen 
alespoň o dva řády lepší výsledek – představuje celkem 9,1% z počtu všech stíhaných osob ve 
vyšetřování. I tak a přes veškerou péči, která je odklonům v soustavě státního zastupitelství 
věnována, se ukazuje, že  mimosoudní způsoby vyřízení věci jsou využívány spíše ojediněle a 
tvoří jen malou část z celkových způsobů vyřízení věci v přípravném řízení trestním. Tento 
trend považuje Nejvyšší státní zastupitelství do budoucna za neudržitelný a vedle soustavné 
pozornosti, jíž bude věnovat otázkám využívání odklonů ve všech případech, jež jsou k tomu 
svými podmínkami vhodné, se zaměří i na aktivní prosazování změn v úpravě (zejména 
rovněž v souvislosti s připravovanou rekodifikací trestního řádu), které by dovolily 
významněji zvýšit podíl mimosoudních vyřízení věcí na úkor těch, v nichž je podávána 
obžaloba a vedeno řízení před soudem, jehož výsledky mnohdy nesplní očekávání státního 
zástupce a navíc jsou docilovány mnohdy i za cenu extrémně dlouhých lhůt projednávání věci 
před soudy.  
 
Pozitivní naopak je, že se začínají využívat odklony u zkráceného přípravného řízení, byť i 
tam jsou nepochybně rezervy, neboť v roce 2007 bylo zaznamenáno celkem 1119 případů, 
v nichž státní zástupci podmíněně věc odložili (tj. 3,2% ze všech vyřízených osob ve 
zkráceném přípravném řízení), narovnání je však i zde naprosto ojedinělým případem 
odklonu (v roce 2007 byly zaznamenány celkem 2 případy, tedy hodnota prakticky 
procentuálně neměřitelná). 
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U kategorie mladistých osob (věk 15 až 17 let) byl zaznamenán nárůst počtu stíhaných osob 
(včetně zkráceného přípravného řízení) o 14,4% ze 5317 osob v roce 2006 na 6080 osob  
v roce 2007. Obžalováno bylo celkem 4508 mladistvých (což představuje meziroční nárůst o 
11,2%), celkově je procento obžalobnosti u mladistvých poněkud nižší než u dospělých 
pachatelů (činilo 74,1%), což ale nelze považovat za chybu, neboť je v zájmu společnosti 
volit pokud možno mimosoudní vyřízení věci právě u této kategorie pachatelů.  Z hlediska 
struktury jimi páchané trestné činnosti bylo v roce 2007 obžalováno 6 mladistvých pro trestný 
čin vraždy (§ 219), 444 pro trestný čin loupeže (§ 234) a 28 pro trestný čin znásilnění (§ 241). 
Z toho je patrno, že při relativně nižším počtu mladistvých, kteří se podílejí na celkové 
kriminalitě, není jejich podíl na závažné kriminalitě zanedbatelný.   
 
U nedospělců, tedy osob mladších 15let, které nejsou pro nedostatek věku trestně odpovědné, 
bylo zaznamenáno v roce 2007 celkem 3040 trestních kauz, v nichž se nedospělci dopustili 
činu jinak trestného. Meziročně jde o pokles o 7,7%. Tento klesající trend  je soustavně 
zaznamenáván prakticky již od roku 1999 (tehdy počet těchto případů kulminoval – činil 
10 757 nedospělců), od roku 2004 je tato tendence mírnější, udržuje se však pod úrovní  3 500 
nedospělců ročně. 
 
 Pokud jde o podíl cizích státních příslušníků na trestné činnosti, tradičně se na ní podílí 
(následující údaje se uvádí v počtu osob, na něž byla podána obžaloba i návrh na potrestání) 
zejména občané  Slovenské republiky (2343 osob),  Ukrajinci (1238), Vietnamci (550) a 
Poláci  (327). Zatímco u občanů Slovenské republiky jde o historicky podmíněný jev a 
podílejí se na trestné činnosti prakticky na celém území ČR, ostatní uvedení státní příslušníci 
se dopouštějí trestné činnosti zejména v některých regionech. Jde o souvislosti místní (např. u 
občanů Polska, jejichž trestná činnost se koncentruje zejm. do příhraničních oblastí), sociální 
a pracovní (u Vietnamců  kriminalita souvisí s jejich koncentrací v místech, kde provozují 
stánkový prodej) i  pracovní a jiné (Ukrajinci se dopouštějí trestné činnosti v místech, kam 
migrují za prací, a velmi pravděpodobně i ve vazbě na zločinecké struktury pronikající na 
území ČR z území bývalého SSSR).  
 
Z hlediska obecně trestně-procesního nutno zmínit zejména pokračující trend  (konstatovaný 
již v roce 2006) spočívající v přelivu osob stíhaných pro trestné činy z formy vyšetřování do 
zkráceného přípravného řízení, což má mj. vliv i na snižování délky trestního řízení ve všech 
ukazatelích (u policie, u státního zástupce i celkem). Délka přípravného řízení tedy mírně 
poklesla. 
  
Vazební řízení podstatné změny nevykazuje. Vykazuje klesající trend, obžalobnost je trvale 
vysoká a řízení bez zaznamenaných průtahů, probíhající spíše v kratších lhůtách, což 
odpovídá požadavku zákona. 
 
V netrestních agendách státního zastupitelství došlo k dalšímu zvýšení aktivity především 
ve vstupové činnosti, která se  koncentruje zvláště do řízení ve věcech detence, způsobilosti 
k právním úkonům a v obchodních věcech (§ 68 odst. 6 obchodního zákoníku).  
 
Dozoru státních zástupců v detencích je věnována trvalá pozornost, o čemž svědčí jednak 
počty provedených prověrek na jednotlivých úsecích, dále i počet vydávaných příkazů 
k dodržování právních předpisů pro výkon příslušné detence (zejména ve výkonu trestu odnětí 
svobody a ve vazbě). Nařízení k propuštění umístěné osoby bylo vydáno opět jen zcela 
výjimečně.  
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Bližší podrobnosti k jednotlivým agendám jsou uvedeny v dalších částech této zprávy. 
 
 

2. Obecné problémy trestního řízení 
Nepříliš dobrá situace je u specializovaných policejních útvarů zabývajících se věcmi, 
spadajícími do působnosti odborů závažné hospodářské a finanční kriminality. Negativně se 
projevují zejména personální změny a nedokončená a prakticky permanentně probíhající  
změna v organizační struktuře policejních složek.  
 
Nedobrou personální situaci v policejních útvarech, která negativně ovlivňuje nebo  může 
v blízké budoucnosti ovlivnit i výslednost trestního řízení signalizují i další státní 
zastupitelství (KSZ Praha, KSZ Plzeň), v některých obvodech se snížil stav policistů činných 
v příslušných útvarech na polovinu, či na ještě méně. 

OSZ Mladá Boleslav signalizuje úbytek u policistů činných ve službě kriminální policie a vyšetřování 
Okresního ředitelství Policie ČR z 56 na 22, na oddělení hospodářské kriminality dokonce poklesl stav 
z původních 19 na pouhé 4 policisty; v obvodu Policie ČR správy Západočeského kraje chybělo koncem 
roku 2007 více než 500 policistů, podle prognózy pro letošní rok má pokles pokračovat.  

 
Nově byl zaznamenám požadavek policejního orgánu plynoucí ze snahy maximálně urychlit 
nasazení operativně pátracího prostředku (sledování věci s cílem identifikovat místo výskytu 
pachatele) – chtěl dosáhnout předchozího souhlasu či rozhodnutí soudce formou zaslání 
krátké textové zprávy (SMS). Tento postup bylo nutno vzhledem k zákonné úpravě 
odmítnout. 

MSZ Praha zaznamenalo snahu policejních orgánů dosáhnout toho, aby státní zástupce podával podnět 
k postupu podle § 158d odst. 3 tr. ř. soudci prostřednictvím mobilního telefonu, SMS zprávy a soudce 
následně udělil souhlas k tomuto postupu rovněž prostřednictvím SMS zprávy, který pak potvrdí písemně 
dodatečně s odůvodněním, že jde-li o sledování pachatele po spáchání trestného činu, je nutno neprodleně 
lokalizovat místo jeho pohybu, což standardními postupy zajistit nelze.  

 
Samostatný a dlouhodobý problém trestního řízení představuje nepříliš efektivní pátrání po 
osobách, což je podle názoru části státních zastupitelství ovlivněno výrazně i nedobrou 
personální situací v policii. 

KSZ Praha signalizuje tento problém zejména na podkladě informací OSZ Kladno a OSZ Benešov. 
Považuje efektivní pátrání po osobách za předpoklad  řádného prověření věci a včasného zahajování 
trestního stíhání, jakož i dalšího snižování celkové délky trestního řízení.  Pátrání po osobách není průběžné 
a systematické, nepomáhá ani udělení předchozího souhlasu státního zástupce se zadržením takové osoby 
jako podezřelého.  

 
Ochrana duševního vlastnictví (zvláště před pirátským kopírováním produktů duševního 
vlastnictví), ač je předmětem trvalé pozornosti i mezinárodních institucí, není v trestněprávní 
rovině řešena rovněž vždy efektivně. Činnost příslušných složek se zaměřuje povýtce na 
koncové prodejce, namísto odhalování a narušování vlastního materiálního základu a zdroje 
tohoto negativního jevu. 

V obvodu KSZ Plzeň hodnotí státní zástupci negativně snahu celních orgánů zaměřenou na jednotlivá 
prodejní místa na tržnicích (jíž v poslední době provázejí i napadení kontrolních orgánů ze strany prodejců), 
namísto snahy eliminovat činnost velkoskladů a distributorů plagiátů.  

 
Některé neřešené negativní společenské jevy se přenášejí i do trestního řízení, jejich řešení je 
přitom zcela mimo působnost státního zastupitelství.  
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KSZ Ústí nad Labem zmiňuje nadužívání institutu zadržení podezřelé osoby podle § 76 odst. 1 tr. ř. 
v obvodu OSZ Jablonec nad Nisou v souvislosti s neexistencí protialkoholní stanice v Libereckém kraji. 

 
Problematická je někdy také součinnost s ostatními právo ochraňujícími institucemi. Orgány 
veřejné moci povolané ke stíhání správních deliktů mnohdy vracejí státním zastupitelstvím 
spisy s vyslovenou pochybností o zákonnosti rozhodnutí o odevzdání (postoupení) věci.  

KSZ Hradec Králové uvádí jako novou praxi správních orgánů, které ve snaze dosáhnout ve věcech 
odevzdaných jim k projednání správních deliktů přezkoumání  tohoto rozhodnutí státním zástupcem, zasílají 
státním zastupitelstvím postoupené spisové materiály s poukazem na to, že podle jejich názoru nejde o 
přestupek, ale o trestný čin; přitom jen v minimu případů státní zástupce argumentaci uzná a původně 
odevzdanou věc předá polici k dalšímu řízení. To přináší časové prodlevy ve vyřizování věcí ve správním 
řízení i zatěžování státních zastupitelství uvedenou agendou. 

 
Zásadním problémem poslední doby je otázka posuzování základních náležitostí usnesení o 
zahájení trestního stíhání, konkrétně popisu skutku, pro který se trestní stíhání zahajuje.  

MSZ Praha poukázalo na praxi soudů, které ve značném počtu případů vrací věci státním zástupcům 
k došetření pro neodstranitelné procesní vady s odkazem na nezákonnost usnesení o zahájení trestního 
stíhání z důvodů nedostatečného popisu skutku v usnesení o zahájení trestního stíhání. Tato rozhodnutí 
nerespektují teoretická východiska a pomíjejí i stávající trendy v rozhodování Ústavního soudu i Nejvyššího 
soudu. Nejvyšší státní zastupitelství připravovalo vydání výkladového stanoviska k této otázce,  nebylo však 
dosaženo potřebné shody v názorech na jeho formulaci. Za skutečně efektivní řešení se považuje cesta 
legislativní změny, která by dovolila napadnout takové nezákonné rozhodnutí soudu cestou zvláštního 
mimořádného opravného prostředku v maximálně odformalizovaném přezkumném řízení, nejlépe přímo u 
Nejvyššího soudu. Podávání stížnosti pro porušení zákona je řešením jen polovičatým – lze jím dosáhnout 
jen akademického výroku Nejvyššího soudu bez možnosti zrušení napadeného soudního rozhodnutí.  

 
Konstatován je zvýšený počet úniků informací z trestního řízení, ojediněle i se zištným 
motivem. Byly zaznamenány buď těsně po činu anebo ještě před zahájením trestního řízení. 
Zvláště úniky informací z těchto stádií  objasňování či prověřování věcí jednak poškozují 
osoby, jichž se týkají, jednak zpravidla  narušují nebo mohou podstatně ztížit objasnění 
případu a odhalení a dopadení pachatele.  
 
Předmětem prodeje v prvém případě byly informace v podobě fotodokumentace z ohledání místa sebevraždy 
mediálně známé osobnosti z uměleckých kruhů jedné z televizí. Ve druhém případě šlo o minimálně netaktické 
zveřejnění informací vysokým policejním činitelem těsně po odcizení finanční hotovosti přes půl miliardy korun 
pracovníkem poškozené bezpečnostní agentury zabezpečující převozy finančních hotovostí. Ve třetím případě 
šlo o únik informací z kauzy známé politické osobnosti, kde byl dokonce zveřejněn celý záznam o zahájení 
úkonů v trestním řízení podle § 158 odst. 3 trestního řádu v celostátních novinách. 
 
V zájmu minimalizace těchto úniků ze soustavy státního zastupitelství přistoupilo Nejvyšší 
státní zastupitelství již v minulosti ke zpřísnění podmínek pro nakládání s informacemi 
z odposlechů formou novelizace kancelářského řádu státního zastupitelství (pokyn obecné 
povahy č. 7/2007, ve znění pozdějších změn). Vedle toho přijala nejvyšší státní zástupkyně 
s účinností od 1.5.2008 nový pokyn obecné povahy o informacích (č. 2/2008) umožňující 
vedoucím státním zástupcům efektivně řídit toky informací vně soustavy státního 
zastupitelství (včetně podávání informací z trestního řízení). Důslednou ochranu těchto 
informací však musí zabezpečit především také sama policie. 
 
Výjimečně byl zaznamenán případ dokladující neprovázanost právní úpravy o ochraně 
utajovaných informací s předpisy o trestním řízení, který lze řešit zřejmě jen příslušnou 
legislativní změnou.  

Pro zákonné omezení přístupu k utajovaným informacím týkajícím se zájmů NATO nebylo možno ukončit 
přípravné řízení proto, že s důležitými informacemi z hlediska práva na obhajobu obviněného nebylo možno 
seznámit obhájce obviněného. Výjimku z tohoto omezení zákon nepřipouští. Ve věci byla podána ústavní 
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stížnost, neboť bez ohledu na zákonný režim ochrany utajovaných informací tohoto charakteru, tu dochází 
k porušení základního práva na spravedlivý proces zajištěného ústavními předpisy. 

 

3. K některým vybraným formám kriminality: 

a) Některé vybrané trestné činy (tab. II/10) 
Statistické údaje potvrzují, že trestné činy řízení motorového vozidla bez řidičského 
oprávnění (§ 180d tr. zák.) a ohrožení pod  vlivem návykové látky (§ 201 tr. zák.) tvoří 
významnou část současného nápadu trestné činnosti. Podle počtu obžalovaných osob a osob, 
na které byl podán návrh na potrestání, se prvně uvedený trestný čin podílí na celkovém počtu 
obžalovaných osob (101 240 osob – tab. II/1a)  ze 17%, u trestného činu podle § 201 tr. zák. 
je to 13,5%, z dalších trestných činů je to ještě trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí  
(§ 171 tr. zák.), který představuje v témže ukazateli 9,8% podíl. I bez podrobného rozboru je 
zřejmé, že všechny tři tyto trestné činy jsou v naprosto převažující míře páchány v dopravě, 
takže trestná činnost v dopravě (s výhradou jisté nepřesnosti zejména v případě trestného činu 
maření výkonu úředního rozhodnutí, která ale nebude z hlediska celkového trendu podstatná) 
nyní představuje na celkové kriminalitě v kategorii obžalovaných osob a osob, na něž byl 
podán návrh na potrestání, celkem 28,7% podíl (29104 osob), a představuje tedy víc než 
čtvrtinu celkové trestné činnosti podle uvedeného ukazatele, a to jen z hlediska pouhých 
těchto tří právních kvalifikací. V kategorii stíhaných osob (a zkráceném přípravném řízení) 
činí tento podíl dokonce 37,7% (celkem 42877 osob). 
 
Pokud jde o jednotlivé trestné činy, je nejčetnějším trestným činem vůbec trestný čin krádeže 
(§ 247 tr. zák.), jehož podíl na obžalovaných osobách a osobách, na něž byl podán návrh na 
potrestání, činí 23,3%, u stíhaných osob (včetně zkráceného přípravného řízení) je to 22,3%, 
čili poměr opačný, než u výše uvedených trestných činů. 
 

b) Vybrané hospodářské, majetkové a další trestné činy (tab. II/2) 
U hospodářských trestných činů se projevil další pokles zejména u trestného činu 
neoprávněného podnikání (§ 118 tr. zák.), činil meziročně -36,2% u stíhaných  
a -38,5% u obžalovaných osob.  I z hlediska absolutních počtů pachatelů tvoří tento trestný 
čin v zásadě  zanedbatelnou část hospodářské kriminality.  
 
Výraznější relativní pokles se projevil i u trestného činu porušení povinnosti v insolvenčním 
řízení (§ 126 tr. zák.), u něhož je do budoucna nutno počítat i s vlivem dalšího zúžení trestní 
represe vypuštěním odstavce 2 tohoto ustanovení s účinností od 1. ledna 2008, kdy již není 
trestné nepodání návrhu na prohlášení konkursu samotným dlužníkem.  
 
Stoupající trend naopak vykazuje trestný čin padělání a pozměňování peněz (§ 140 tr. zák.), 
jenž byl nejčastěji páchán v hlavním městě Praze, v Severočeském a Severomoravském kraji.   
 
Naproti tomu trvale klesá  počet osob stíhaných i obžalovaných pro trestný čin neodvedení 
daně, pojistného na sociální zabezpečení, na zdravotní pojištění a příspěvku na státní 
politiku zaměstnanosti (§ 147 tr. zák.). Nejvíce osob bylo pro tento trestný čin stíháno a 
obžalováno v Jihomoravském kraji a pak v hlavním městě Praze. 
 
Setrvalý mírný klesající trend (po skokovém poklesu v roce 2001 zhruba na polovinu 
stíhaných a obžalovaných osob) vykazuje trestný čin porušování práv k ochranné známce, 
obchodnímu jménu a chráněnému označení původu (§ 150 tr. zák.). Tento trend 
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nekoresponduje s tvrzením o velmi rozšířeném porušování práv duševního vlastnictví v této 
oblasti, což velmi pravděpodobně znamená, že latentní kriminalita tohoto typu stále výrazně 
převyšuje kriminalitu evidovanou. Nejvíce se tento trestný čin vyskytuje v kraji 
Jihomoravském, dále v hlavním městě Praze,  znatelněji méně často v krajích Severočeském a 
Západočeském, naopak naprosto ojediněle se vyskytuje v kraji Jihočeském (3 stíhané i 
obžalované osoby).  
 
Ještě méně často je stíhán trestný čin porušování autorského práva, práv souvisejících 
s právem autorským a práv k databázi (§ 152 tr. zák.), jenž se opět  nejvíce vyskytoval 
v hlavním městě Praze a v Západočeském kraji, častý je z hlediska počtu stíhaných osob (46, 
tj. stejně jako v hlavním městě Praze) i v Jihomoravském kraji, avšak s poměrně nízkou 
obžalobností (jen 19 osob). Podobný poměr stíhaných  a obžalovaných osob (30 ku 17) 
vykazuje i Severomoravský kraj. 
 
Trestná činnost úplatkářství, řazená do oblasti korupce, se pohybuje dlouhodobě na nízké 
úrovni z hlediska podílu na celkové kriminalitě. U trestného činu přijímání úplatku  
(§ 160 tr. zák.) lze hovořit z dlouhodobého hlediska spíše o stagnaci (s výkyvy v některých 
letech zejména v počtu stíhaných osob), přičemž nulové hodnoty v roce 2007 vykazují u 
tohoto trestného činu kraje Jihočeský a Východočeský. 
 
U trestného činu podplácení (§ 161 tr. zák.) jde dokonce o klesající trend, který trvá již od 
roku 2001, a vezme-li se za základ právě rok 2001, poklesl počet stíhaných i obžalovaných 
osob pro tento trestný čin více než o polovinu (o 56,5% u stíhaných a o 56,4% u 
obžalovaných osob). Rovněž v roce 2007 došlo meziročně k poklesu o dalších 28,2% u 
stíhaných, resp. o 32,3% u obžalovaných osob. Nejvyšší počty stíhaných osob (24) i 
obžalovaných (20) vykázalo hlavní město Praha, nejnižší počty (po 2 osobách stíhaných i 
obžalovaných) Středočeský kraj. 
 
Tento trend spolu s nízkými absolutními počty stíhaných a obžalovaných pachatelů evidentně 
neodpovídá míře latence této formy kriminality, která je jinak signalizována z jiných zdrojů 
zabývajících se oblastí korupce ve společnosti. Problém je, že orgány činné v trestním řízení 
mohou reagovat jen na ty případy trestné činnosti, které buď samy zjistí, anebo jsou jim 
oznámeny. Jak svědčí i uvedené statistické výstupy, dostatečně efektivní mechanismus 
odhalující tento jev se dosud nepodařilo vytvořit. 

KSZ v Brně poukazuje na trestní kauzu druholigového fotbalového klubu, v níž tři fotbalisté, bývalý trenér 
tohoto týmu a vedoucí pobočky sázkové kanceláře byli obviněni za nabídku a poskytnutí úplatku za zařízení 
prohry týmu v utkání s jiným týmem. O podané obžalobě ještě nebylo pravomocně rozhodnuto. 

VSZ Olomouc uvádí případ advokáta, který však nelze považovat v pravém slova smyslu za korupční, 
protože jde o podvod pod záminkou budoucího korumpování soudce: advokát byl obžalován pro trestný čin 
podvodu podle § 250 odst. 1, 3 písm. b) tr. zák., jehož se měl dopustit tím, že pod záminkou zajištění účasti 
nových svědků v řízení o povolení obnovy vylákal od svého (již odsouzeného) klienta částku půl milionu Kč 
a požadoval ještě jeden milion jako úplatek pro soudce, který o povolení obnovy rozhoduje, s tím, že je se 
soudcem na věci domluven. Orgány činné v přípravném řízení vyslovily podiv nad neochotou České 
advokátní komory neprodleně advokátovi  pozastavit výkon advokacie ihned po té, co proti němu bylo 
zahájeno trestní stíhání. Věc je ve stadiu řízení před soudem.  

 
Pokud jde o majetkovou trestnou činnost (vyjma trestného činu krádeže podle § 247 tr. 
zák.), je jednoznačně nejčastěji páchán trestný čin úvěrového podvodu (§ 250b tr. zák.), u 
něhož byl zaznamenáván od jeho zavedení do právní úpravy trvalý nárůst, který – zatím – 
kulminoval v roce 2006 (12748 stíhaných a 11017 obžalovaných osob). V loňském roce sice 
došlo k meziročnímu poklesu téměř o čtvrtinu (o 23,6% u stíhaných a o 22,4% u 
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obžalovaných osob), avšak podle signálů nižších státních zastupitelství  dochází u tohoto 
trestného činu postupem doby ke změnám forem protiprávního jednání a nemusí jít proto 
zdaleka o trvalý pokles. Nejčastěji jsou pachatelé stíháni pro tento trestný čin (podle podílu na 
všech stíhaných osobách) v krajích Severomoravském (21,8),  Severočeském (21,7%) a 
Jihomoravském (15,5%), nejméně ve Středočeském (5%).  
 
 
Z hlediska četnosti následuje trestný čin podvodu (§ 250 tr. zák.), byť i u něj došlo k dalšímu 
meziročnímu poklesu jak v počtu stíhaných (-17%), tak i obžalovaných (-16,9%) osob.  
 
Klesající tendenci (od r. 2001) vykazuje i trestný čin zpronevěry (§ 248 tr. zák.) a od roku 
2004 i trestný čin pojistného podvodu (§ 250a tr. zák.).   
 
Zaznamenán byl i – tentokrát poměrně výrazný (více než třetinový) – meziroční pokles u 
trestného činu poškozování věřitele (§ 256 tr. zák.), u něhož se počet stíhaných osob snížil 
proti roku 2006 o 35,1%, u osob obžalovaných dokonce o 39,8%. Nejvyšší počty osob 
stíhaných i obžalovaných pro tento trestný čin byly zaznamenány v r. 2003, po něm následuje 
pokles převážně trvalého charakteru. Nejčastěji se vyskytoval ve Východočeském kraji, 
přičemž celkový meziroční pokles jde především na vrub Jihomoravského kraje, kde počet 
stíhaných osob pro tento trestný čin poklesl o 83,7% (z 43 na 7), u obžalovaných osob o 
85,7% (z 42 na 6). Svou četnostní tento trestný čin nijak významně kriminalitu neovlivňuje. 
 
 

c) Trestné činy proti životu a zdraví, svobodě a lidské důstojnosti (tab. II/3) 
U trestného činu vraždy (§ 219 tr. zák.) došlo k nárůstu o 26,7% u stíhaných osob a o 24,7% 
u obžalovaných osob. Maxima dosáhl počet stíhaných i obžalovaných osob pro tento trestný 
čin v r. 1995 (290, resp. 254), pak tyto počty kolísaly, takže rok 2007 nebyl žádným 
extrémním rokem, z hlediska dlouhodobého vývoje se jeví počet vražd v loňském roce spíše 
nižším.  
 
Nejvíce bylo těchto trestných činů spácháno v obvodu MSZ Praha (47 stíhaných, 41 
obžalovaných), velmi výrazný meziroční nárůst zaznamenal Středočeský kraj (o 88,2% u 
stíhaných, jichž bylo 32, a 130,8% obžalovaných osob, jichž bylo 30), nicméně v tomto kraji 
byl rok 2006 s relativně nízkým počtem vražd z dlouhodobého hlediska spíš  atypickým. 
Poměrně vysoké počty stíhaných i obžalovaných osob vykázal Severočeský kraj (37, resp. 34 
osob) a Jihomoravský kraj (34 a 30 osob), nejnižší počet vražd vykazuje Západočeský kraj  (6 
a 3 osoby). 
 
Trestný čin kuplířství (§ 204 tr. zák.) zaznamenal výrazný pokles u stíhaných  (o 45,6%) i 
obžalovaných osob (o 47,1%). Jde o markantní pokles i z hlediska dlouhodobé časové řady (u 
stíhaných osob dokonce pod úroveň roku 1992),  je ovšem otázkou, zda jde o tendenci 
trvalou, vzhledem ke známé problematice obchodování s lidmi, nelegální migraci a působení 
organizovaných skupin v této sféře kriminality. Nejvíce stíhaných i obžalovaných osob (vždy 
počtem shodně v obou kategoriích) vykázaly kraje Severočeský (17), a Jihočeský (16), pak 
Západočeský (14). MSZ Praha vykázalo 13 stíhaných a 12 obžalovaných osob. Žádný tento 
trestný čin nebyl zaznamenán ve Středočeském kraji, ve Východočeském kraji byla pro něj 
stíhána i obžalována jen 1 osoba. 
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Naopak trestný čin obchodování s lidmi (§ 232a tr. zák.) chránící obdobné zájmy, vykázal 
relativně značný nárůst (shodně 42,9% u stíhaných i obžalovaných osob), v absolutních 
počtech jde však o nízké hodnoty (stíháno i obžalováno celkem 20 osob v ČR), nicméně tento 
trestný čin byl zaveden do úpravy teprve nedávno (s účinností od 22.10.2004) a prognózovat 
jeho vývoj by bylo proto předčasné. Mělo by však u něj platit totéž, co u trestného činu 
kuplířství, čili lze do budoucna spíše očekávat jeho nárůst. Nejvíce (6 stíhaných i 
obžalovaných osob) vykázal Severočeský kraj, pak hlavní město Praha (po 5) a 
Východočeský kraj (po 4 osobách). 
 
Poklesly i počty osob stíhaných (o 12,7%) a obžalovaných (o 12,1%) pro trestný čin loupeže 
(§ 234 tr. zák.). Nejčastěji je tento trestný čin páchán v Severomoravském kraji (477 
stíhaných, 459 obžalovaných osob), v hlavním městě Praze (405, resp. 389 osob) a 
v Severočeském kraji (386, resp. 366 osob). Nejméně loupeží vykázal Jihočeský kraj (97 
stíhaných a 96 obžalovaných osob). 
 
U trestného činu znásilnění (§ 241 tr. zák.) došlo k nárůstu u stíhaných osob o 10,9%, u 
obžalovaných o 29,5%. Nejvíc stíhaných i obžalovaných osob vykazuje Severočeský kraj (74, 
resp. 60) a Severomoravský kraj (65, resp. 53). Nejméně opět Jihočeský kraj (27, resp. 22 
osob). 
 
Trestný čin pohlavního zneužívání (§ 242 tr. zák.) stagnuje podle počtu  stíhaných osob 
(pokles o 3%), výraznější pokles byl zaznamenán u obžalovaných osob (o 21,4%). Výsledky 
roku 2007 patří k těm nejnižším v dlouhodobé časové řadě, v počtu stíhaných osob jde o 
vůbec nejnižší počet za celé sledované období od r. 1989, v počtu obžalovaných osob jde o 
shodný nejnižší počet jako tomu bylo v roce 1989.  Největší počty stíhaných i obžalovaných 
osob vykázaly kraje Severočeský (118, resp. 105) a Severomoravský (104, resp. 90). Nejnižší 
počty vykazuje hlavní město Praha, u tohoto trestného činu v dlouhodobé časové řadě 
dokonce předstihuje i Jihočeský kraj, který jinak u této právní kvalifikace patří ke krajům 
s nejnižšími počty stíhaných osob. Příčinu nelze ze statistických údajů určit, patrně však 
souvisí se specifickým prostředím velkoměstské aglomerace hlavního města, jinak je tento jev 
stěží vysvětlitelný. 
 
 

d) Trestné činy páchané z rasových, národnostních a jiných obdobných pohnutek (tab. II/5) 
Tato trestná činnost zaznamenala u jednotlivých sledovaných trestných činů rozdílný vývoj.  
 
U trestného činu násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci v kvalifikaci podle § 196 
odst. 2 tr. zák. došlo jak u počtu stíhaných tak i  obžalovaných osob proti předchozímu roku 
k poklesu téměř o třetinu, v kvalifikaci podle § 198a tr. zák. došlo naopak k 
několikanásobnému nárůstu.  
 
Stoprocentní nárůst byl zaznamenán i u trestného činu ublížení na zdraví s rasovým motivem 
podle § 221 odst. 2 písm. b) tr. zák., a to z 11 na 24 osob jak stíhaných tak i obžalovaných.  
 
Některé trestné činy tohoto charakteru se vůbec nevyskytly, některé vykazují dlouhodobě 
spíše klesající trend, jako např. trestný čin ublížení na zdraví v kvalifikaci podle § 222 odst. 
1, 2 písm. b) tr. zák., nebo trestné činy podpory a propagace hnutí směřujících k potlačení 
práv a svobod člověka podle § 260 a 261 tr. zák. 
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Nejvíce trestných činů podle § 196 odst. 2 tr. zák. bylo spácháno v Severomoravském kraji, 
nejvíce se na nárůstu počtu trestných činů podle § 198a tr. zák. podílel Severočeský kraj (z 24 
osob stíhaných i obžalovaných u obou těchto kategorií 20 osobami), největší podíl na 
trestném činu podle § 221 odst. 1, 2 písm. b) vykázaly Severomoravský kraj (8 stíhaných i 
obžalovaných) a pak hlavní město Praha, a to shodně s Východočeským krajem (7 stíhaných i 
obžalovaných osob). Největší počet trestných činů podle § 261 tr. zák. byl spáchán 
v Severomoravském kraji (19 stíhaných i obžalovaných), v hlavním městě Praze (17 osob 
v obou kategoriích) a v Jihomoravském kraji (10 stíhaných a 9 obžalovaných osob).  
 
 

e) Drogová kriminalita (tab. II/7) 
Tento druh kriminality vykázal pokles v rámci celé ČR, rozdílně u jednotlivých sledovaných 
trestných činů. Nejvyšší pokles byl zaznamenán u trestného činu šíření toxikomanie 
(§ 188a tr. zák. 37,6% u stíhaných, resp. 39,2% u obžalovaných osob), u nejvíce se 
vyskytujícího trestného činu nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních 
látek a jedů (§ 187 tr. zák.)  činil tento pokles 16,2% u stíhaných a 14,3% u obžalovaných 
osob.  
 
Největší počty stíhaných a obalovaných osob u trestného činu podle § 187 tr. zák. vykázaly 
kraje Severomoravský (318 stíhaných, resp. 274 obžalovaných osob), Severočeský (299 
stíhaných a 283 obžalovaných osob) a Jihomoravský (269 stíhaných a 228 obžalovaných).  
 
U trestného činu nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů 
podle § 187a tr. zák. (tzv. držení drog pro vlastní potřebu) je v počtech stíhaných a 
obalovaných osob na prvém místě Severočeský kraj (86 stíhaných, 69 obžalovaných), na 
druhém místě hlavní město Praha (71 stíhaných a 67 obžalovaných osob).  
 
 

f) Trestná činnost proti životnímu prostředí (tab. II/9) 
Trestná činnost tohoto charakteru tvořila početně jen zanedbatelnou část celkového nápadu. 
Převažovaly trestné činy poškozování lesa těžbou (§ 181c tr. zák.), pro který  bylo nejvíce 
osob stíháno a obžalováno v Severomoravském kraji (6 stíhaných i obžalovaných), a 
neoprávněného nakládání s chráněnými a volně žijícími živočichy a planě rostoucími 
rostlinami (§ 181f tr. zák.), pro který bylo stíháno a žalováno nejvíce osob v obvodu MSZ 
Praha (po 4). Statisticky vykázaný nízký počet trestných činů pravděpodobně neodpovídá 
rozsahu skutečné kriminality. 
 
 

g) Vybrané trestné činy proti rodině a mládeži (§§ 213, 215, 215a, 216, 216a, 217 a 217a tr. 
zák. – tab. II/4f) 
Vesměs se u těchto trestných činů projevil pokles, a to téměř třicetiprocentní u stíhaných i 
obžalovaných osob u trestného činu týrání svěřené osoby (§ 215 tr. zák.), nárůst o 30% 
zaznamenal naopak trestný čin únosu (§ 216 tr. zák.), který byl zaznamenán v největším 
počtu v Jihomoravském kraji (7 stíhaných i obžalovaných osob). Trestný čin svádění 
k pohlavnímu styku (§ 217a tr. zák.) zavedený teprve nedávno do trestního zákona (od 
1.1.2004) mírně poklesl, nejvíce se vyskytoval v Severočeském kraji (6 stíhaných i 
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obžalovaných osob) a v krajích Jihomoravském a Severomoravském (shodně 6 stíhaných, 5 
obžalovaných osob).  
 
 

h) Trestná činnost mladistvých (tab. II/4a až 4e) 
V roce 2007 došlo k nárůstu trestné činnosti mladistvých podle počtu celkově stíhaných osob 
(tj. řešených i ve zkráceném přípravném řízení) o 14,4%. U obžalovaných šlo o meziroční 
nárůst o 11%. S ohledem na dlouhodobý vývoj však lze považovat trestnou činnost této 
skupiny osob za vcelku stabilizovanou, s vrcholem v roce 1996. Největší meziroční nárůst 
stíhaných mladistvých vykazují kraje Jihočeský (27,8%), Středočeský (25,9%) a Západočeský 
(24,2%).  Největší meziroční nárůst obžalovaných mladistvých vykazují kraje Západočeský 
(24,2%),  Středočeský (15,4%) a Severomoravský (14,9%). Podíl mladistvých na celkovém 
počtu stíhaných osob je rovněž možno považovat za stabilizovaný a pohybuje se posledních 
letech kolem 6%, přičemž v roce 2007 došlo jen k nepatrnému meziročnímu nárůstu o 0,7% 
(na 6,2%). K celkovým trendům u této kategorie nutno poznamenat, že stejně jako 
u nedospělců nutno mít na paměti, že četnost trestné činnosti je ovlivňována i sílou 
jednotlivých populačních ročníků a proto se více než u dospělých pachatelů u těchto dvou 
kategorií může projevit i vliv demografického vývoje. 
 
Pokud jde o počet obžalovaných mladistvých u některých nejzávažnějších trestných činů, 
konkrétně trestné činy vraždy (§ 219 tr. zák.), loupeže (§ 234 tr. zák.) a znásilnění (§ 241 tr. 
zák.), není pro tuto kategorii pachatelů typický žádný jednoznačný dlouhodobý trend, počet 
jimi spáchaných trestných činů kolísá v jednotlivých letech (viz tab. č. II/4d). U trestného činu 
vraždy došlo sice o zvýšení o 100%, v absolutním vyjádření jde však pouze o 3 osoby, což 
představuje i nízký podíl na všech obžalovaných osobách pro tento trestný čin (3,1%). U 
loupeže (§ 234 tr. zák.) došlo k poklesu cca o 6%, a dá se říci, že zhruba od roku 2003, kdy 
poklesl podíl mladistvých na všech obžalovaných osobách pro tento trestný čin pod 20%, je 
stav víceméně stabilizovaný (v létech 2004 až 2006  činil tento podíl kolem 17%, nyní klesl 
na 15,9%). Na trestném činu znásilnění (§ 241 tr. zák.) se mladiství podíleli 7,9%, přičemž od 
roku 2002, kdy byl tento podíl nejnižší (3,8%) jde o pozvolný nárůst, zdaleka ovšem 
nedosahující výsledků roku 1989 (21%), kdy byl tento podíl nejvyšší a od něhož až do roku 
2002 tento podíl postupně plynule klesal. Z těchto vybraných nejzávažnějších trestných činů 
co do absolutních hodnot dominuje jednoznačně a vcelku pochopitelně trestný čin loupeže, 
pro který bylo v roce 2007 obžalováno 444 mladistvých, zbývající dva trestné činy páchají jen 
jednotlivci. 
 
Z hlediska regionálního rozložení těchto nejzávažnějších řestných činů, u trestného činu 
vraždy byli 2 mladiství obžalováni v krajích Severočeském a Středočeském,  po jednom 
mladistvém v krajích Jihomoravském a Východočeském. Pro trestný čin loupeže bylo nejvíc 
mladistvých (162) obžalováno v Severomoravském kraji, následoval Severočeský kraj (79), 
Jihomoravský kraj (55) a hlavní město Praha (50). Nejvíc trestných činů znásilnění vykázal 
v této kategorii osob Severočeský kraj (10), a Severomoravský kraj (7).  
 
Dalším trestným činem vykazovaným ve výše zmiňované tabulce je trestný čin krádeže 
(§ 247), který je nejčastěji páchaným trestným činem mladistvými. U něho se z hlediska 
dlouhodobého vývoje projevuje postupný pokles podílu  této kategorie osob (kulminoval 
v roce 1994 a dosáhl tehdy 21,5%, v roce 2007 to bylo už jen 9,7%). Nejvíce obžalovaných 
mladistvých u tohoto trestného činu vykazuje Severomoravský kraj (510), dále Severočeský 
(409) a Jihomoravský kraj (266). 
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Ve zkráceném přípravném řízení jsou mladiství nejčastěji řešeni pro trestný čin krádeže podle 
§ 247 (97) a pro trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí podle § 171 (24), což může 
souviset i s porušováním zákazu řízení motorových vozidel. Pro bližší komentář však 
neposkytují statistické údaje dostatek podkladů. Nejvíce využívají institutu zkráceného 
přípravného řízení kraje Severomoravský (100 mladistvých) a Středočeský (92 mladistvých), 
naopak vůbec tohoto institutu vůči mladistvým v roce 2007 nevyužila OSZ v Praze  a v 
Jihočeském kraji. V ostatních krajích využívají OSZ u mladistvých tento specifický druh 
přípravného řízení víceméně ojediněle. 
 
 

i) Činy jinak trestné spáchané nedospělci (tab. II/4a) 
Pokud jde o činy jinak trestné u nedospělců, projevil se v roce 2007 další pokles (- 7,7%). 
V absolutním vyjádření představuje 3040 nedospělců řešených v roce 2007 přesnou polovinu 
v trestním řízení řešených mladistvých (6080). V dlouhodobých statistických řadách lze 
vysledovat závislost v počtech řešených mladistvých a nedospělců svědčící  o tom, že část 
této nižší věkové kategorie se stává (s určitým časovým posunem) mladistvými pachateli 
(srov. tab. č. II/4a), takže tento trend rozevírajících se nůžek mezi počty mladistvých a 
nedospělců může znamenat do budoucna i další pokles trestné činnosti mladistvých – pokud 
ovšem nedojde ke snížení věku trestní odpovědnosti   na uvažovanou hranici 14 let v novém 
trestním zákoníku, neboť to by patrně přineslo naopak zcela opačný efekt, aspoň z hlediska 
krátkodobého vývoje kriminality mladistvých (ještě větší část nedospělců by se logicky 
„přelila“ do kategorie mladistvých pachatelů). 
 
Nejvyšší počty nedospělců zaznamenaly kraje Severomoravský (761), Severočeský (519), 
Jihomoravský (479) a Východočeský (409). Ačkoli u Severomoravského kraje došlo u této 
kategorie osob k meziročnímu poklesu o 26,5%, tento kraj je za r. 2007 jednoznačně na 
prvém místě, neboť vykázal celkem 25% z celorepublikového počtu statisticky evidovaných 
nedospělců, kteří se dopustili činu jinak trestného. 
 
 

j) Trestná činnost příslušníků Policie ČR a tajných služeb (tab. II/8a až II/8d) 
Tato trestná činnost vykázala mírný nárůst v počtu stíhaných i obžalovaných osob (u 
stíhaných osob o 18, tj. o 8,5%). Celkově ale v dlouhodobé řadě vykazuje spíše klesající 
tendenci. Nadále poklesl počet zastavených a postoupených věcí.   
 
Trestná činnost je koncentrována především do trestného činu zneužití pravomoci veřejného 
činitele (§ 158 tr. zák. – stíháno 85, obžalováno 71 osob), do trestného činu přijímání 
úplatku (§ 160 tr. zák. – stíháno 13, obžalováno 11 osob) a do trestného činu pojistného 
podvodu (§ 250a tr. zák. – stíháno 12 a obžalováno 6 osob). Lze soudit, že minimálně 
v některých případech dochází ke spáchání této trestné činnosti v souběhu. Převažuje jednání 
korupčního charakteru.  
 
Nejvyšší podíl stíhaných osob vykazuje hlavní město Praha (64 osob, tj. 27,9%).  
 
Vzhledem k povaze trestné činnosti i zvláštní skupině pachatelů (nekritický postoj k trestné 
činnosti, obtížné prokazování trestné činnosti, neboť pachatelé velmi dobře znají prostředí i 
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možnosti dokazování v trestním řízení s ohledem na svou profesi) se u této kategorie 
pachatelů nevyskytla v roce 2007 žádná věc řešená ve zkráceném přípravném řízení. 
 
Nové jevy zaznamenány nebyly. Přetrvává problém s odhalováním trestné činnosti zejména 
policistů, jejíž poměrně široká latence je signalizována průzkumy zabývajícími se korupcí ve 
společnosti.  

VSZ Praha uvádí rozsáhlejší případ trestného činu zneužívání pravomoci veřejného činitele podle § 158 
odst. 1 písm. a) tr. zák., kterého se mělo dopustit celkem 11 příslušníků P ČR služebně zařazených v 1. 
skupině DI OŘ P ČR v K. tím, že v době od prosince 2006 do února 2007 při výkonu služby ukládali 
řidičům za přestupky v dopravě blokové pokuty, peníze od řidičů vybírali bez vydání bloků a takto získané 
peníze si mezi sebou vždy rozdělili a ponechali si je pro vlastní potřebu, aniž by tuto služební činnost 
vykázali a aniž by dokumentovali zjištěné dopravní přestupky v evidenční kartě řidičů, přičemž takto jednali 
celkem v 16 případech. Rozsah   a okolnosti páchání uvedené trestné činnosti a zejména pak skutečnost, že 
s výjimkou vedení byli stíhání prakticky všichni příslušníci P ČR zařazení do 1. skupiny DI P ČR OŘ, tj. 
celý tento policejní útvar, jsou alarmující, neboť v daném případě již nelze hovořit o selhání jednotlivců, ale 
zjištěný případ nasvědčuje tomu, že v systému nedostatečně fungovala organizační, řídící a kontrolní 
činnost. Vyšetřovaný případ také zakládá pochybnosti o kvalitě personální práce v soustavě P ČR. 
Vzhledem k okolnostem páchání této trestné činnosti, podmínkám dohledu policie nad silničním provozem a 
s přihlédnutím k personálnímu složení policejních útvarů, lze mít obavu, že latentní rozsah páchání právě 
uvedené trestné činnosti je poměrně značný.   

 
Státní zastupitelství sleduje se zájmem vývoj názorů na možnou legislativní změnu, která má 
svěřit vyšetřování trestných činů policistů a příslušníků tajných služeb orgánům inspekce 
ministra vnitra (viz návrh nového zákona o Policii ČR, sněmovní tisk č. 439). Je samozřejmě 
připraveno nadále plnit úkoly svěřené mu  stávající úpravou a je názoru (přes některé dílčí 
nedostatky v rozdílnostech postupu některých státních zástupců stran pověřování orgánů 
inspekce prováděním úkonů ve vyšetřování), že státní zástupci konající vyšetřování i zkrácené 
přípravné řízení v těchto věcech plní úkoly na tomto úseku podle zákona a garantují  
nezbytnou míru objektivity. 
 
 

k) Trestná činnost cizích státních příslušníků (tab. II/6)  
Nejčastěji se dopouštějí trestné činnosti státní příslušníci Slovenské republiky, a to prakticky 
téměř na celém území (podle krajů; v rozložení podle okresů se mohou ještě projevit některá 
specifika ve vyšších místních koncentracích daných kumulací cizích státních příslušníků 
v příslušném regionu s ohledem na pracovní příležitosti). Na druhém místě jsou pak státní 
příslušníci Ukrajiny, následují státní příslušníci Vietnamské  socialistické republiky a na 
čtvrtém místě jsou státní příslušníci Polské republiky.  
 
Podle jednotlivých regionů se cizí státní příslušníci dopouštěli trestné činnosti takto: 
 v hlavním městě Praze a krajích Středočeském, Jihočeském, Východočeském a 

Jihomoravském (ve kterém byla zaznamenaná i poměrně početná skupina pachatelů z řad 
Vietnamců) jsou to převážně Slováci a Ukrajinci,  

 v Západočeském a Severomoravském kraji jsou to zejména Slováci a Vietnamci, 
 Severomoravském kraji jsou to Slováci, Poláci a také Vietnamci.  

 
Podle jednotlivých národností se pachatelé nejčastěji dopouštěli trestné činnosti 
v jednotlivých krajích takto: 
 Slováci nejčastěji páchali trestnou činnost v Praze (286) a v Jihomoravském kraji (264), 
 Ukrajinci opět v Praze (172) a v Jihomoravském kraji (81), 
 Vietnamci v Západočeském kraji (99) a v Severomoravském kraji (98), 
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 Poláci v Severomoravském kraji (65) a ve Východočeském kraji (34). 
 
Pokud jde o pachatele slovenské státní příslušnosti, jde o historicky podmíněný jev známý již 
z minulosti (z dob společného státu), který není třeba komentovat. 
 
U příslušníků polské státní příslušnosti jde evidentně o důsledek sousedství obou států a 
migrace těchto státních příslušníků do ČR za prací, může ale souviset i s určitými formami 
trestné činnosti (zejména krádeže obecně a krádeže motorových vozidel).  
 
U příslušníků vietnamské státní příslušnosti jde o dlouhodobější trend, zdá se, že zčásti trestná 
činnost těchto státních příslušníků souvisí s jejich migrací do příhraničních oblasti republiky, 
kde se živí převážně stánkovým prodejem, zčásti se projevuje i vliv konfliktů uvnitř samotné 
komunity, zejména u násilné trestné činnosti, a to v místech, kam migrují za prací a kde je 
tato komunita soustředěna na společných ubytovnách (např.  Středočeský kraj, okres Mladá 
Boleslav). Další vývoj trestné činnosti u této skupiny lze těžko předvídat, protože tito občané 
mají zřejmě tendence se usazovat na územích, kam migrují, trvale, takže po určité době 
stabilizace populace může naopak jejich podíl na trestné činnosti klesat.  
 
U státních příslušníků Ukrajiny jde patrně jednak o jev spojený s jejich migrací za prací, vedle 
toho i s pronikáním zločineckých struktur  z území bývalého SSSR do okolních států, včetně 
České republiky.  
 
Pachatelé ruské národnosti (z území bývalé RSFSR) naproti tomu nepředstavují statisticky 
významnou část, byť i u nich je trestná činnost zaznamenávána (celkem stíháno 97 a 
obžalováno 81 osob). 
 
 

4. Postup státních zástupců v přípravném řízení 
 

a) Prověřování 
Přetrvává vysoký nápad počtu záznamů o zahájení úkonů trestního řízení (§ 158 odst. 3 tr. ř.), 
některá nižší státní zastupitelství konstatují zřetelný nárůst oproti předchozímu roku 
zapříčiněný zavedením nové skutkové podstaty trestného činu řízení motorového vozidla bez 
řidičského oprávnění podle § 180d tr. zák. a úpravou skutkové podstaty trestného činu 
ohrožení pod vlivem návykové látky podle § 201 tr. zák., s účinností od 1. července 2006. 
Poukazuje se na též nedostatky v  náležitostech těchto záznamů. 

Některá státní zastupitelství přistupují i k jejich zrušení. Větší počet  zrušených záznamů o zahájení úkonů 
trestního řízení vykazují státní zastupitelství v obvodu MSZ Praha – podle jeho údajů jich bylo zrušeno 
celkem 56.  

 
Přetrvává problém ve výkladu § 158 odst. 1 tr. ř. v podobě pochybností o možných postupech 
policejních orgánů směřujících k prověření informací o možném spáchání trestného činu ještě 
před zahájením trestního řízení sepsáním záznamu podle § 158 odst. 3 tr. ř. Vyskytují se 
názory, že toto ustanovení zakládá pravomoc konat úkony podle trestního řádu, vyhrazené 
jinak až  fázi po zahájení prověřování. 

KSZ Praha dokumentuje postupy policejních orgánů v obvodu OSZ Kolín, kde ještě před zahájením 
trestního řízení podle § 158 odst. 3 tr. ř. policejní orgány používaly postupy stanovené trestním řádem až pro 
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fázi prověřování (vyžadování vysvětlení od osob, vyžadování listinných a jiných materiálů, informací 
s odkazem na § 8 odst.. 1 tr. ř.), aniž by o tomto postupu byl vyrozuměn státní zástupce. 

 
 
Dozor státních zástupců ve  fázi po zahájení úkonů trestního řízení postupem podle § 158 
odst. 3 tr. ř. do zahájení trestního stíhání (tedy v tzv. prověřování) je ztížen rozsahem 
zahajovaného trestního řízení (v roce 2007 bylo vydáno v celé ČR 355 738 záznamů o 
zahájení úkonů trestního řízení), který neumožňuje provádět jej důsledně v plném rozsahu (ve 
všech věcech). V některých případech  (např. u neznámých pachatelů při krádežích 
motorových vozidel, kapesních krádežích, vloupání do rekreačních objektů v rekreačních 
oblastech atd.) nemůže být než víceméně formální.   

Na jedné straně je tento rozsah zahajování trestního řízení právě vzhledem k povaze řešených věcí 
považován státními zástupci za zatěžující, bez patřičného efektu i možnosti reálně dozor zvládat ve všech 
napadlých věcech, na druhé straně někteří státní zástupci považují záznamy vydané postupem podle § 158 
odst. 3 tr. ř. za cenný zdroj informací o stavu dění a vývoji kriminality ve svých obvodech. Obligatornost 
zasílání těchto záznamů i mechanismus přílišné formalizace těchto úkonů však spíše svědčí pro obezřetné 
hodnocení efektivnosti tohoto institutu v jeho aktuálním platném pojetí. 

 
Účast státních zástupců při úkonech trestního řízení v prověřování  je důležitým prostředkem 
k vytvoření zákonného základu pozdějšího trestního stíhání, včetně opatření minima 
důležitých, někdy i rozhodujících důkazů.  

VSZ Olomouc pozitivně hodnotí aktivitu dozorových státních zástupců, už druhým rokem sleduje 
kvalitativní změny v charakteru výkonu dozoru státního zástupce v přípravném řízení, státní zástupci se ve 
všech vhodných případech zúčastňují prvotních vyšetřovacích úkonů, jsou přítomni prakticky bez výjimky 
těmto úkonům prováděným za účasti soudce, účastní se rozhodování o vazbách a realizace stěžejních 
výslechů osob v trestních věcech. rozvíjí se i praxe, podle níž  u specializované trestné činnosti (především 
v  dopravě) se ohledání místa činu neúčastní státní zástupce mající tzv. dosažitelnost, nýbrž státní zástupce 
s příslušnou specializací, provádějící následně ve věci dozor.  

KSZ v Ostravě upozornilo  na organizační opatření u OSZ Nový Jičín umožňující přidělovat státním 
zástupcům k výkonu dozoru trestní věci s přihlédnutím k osobě konkrétního policejního orgánu, který je ve 
věci činný. Každému státnímu zástupci byl proto přidělen určitý tým policistů, což se v praxi projevilo 
velmi pozitivně jak při zajištění rovnoměrnosti nápadu trestních věcí, tak ve zlepšení komunikace mezi 
policisty a státními zástupci, i v celkovém zvýšení kvality výkonu dozoru státních zástupců (státní zástupci 
při komunikaci jen s určitým omezeným počtem policistů vůči nim mohou metodicky působit a vytvářet 
podmínky pro nastavení potřebných parametrů úrovně zpracování věci tak, aby posléze tuto věc dokázali 
řádně zastupovat i v řízení před soudem). Tato zkušenost se nabízí k ověření a event. rozšíření i dalším 
státním zastupitelstvím (samozřejmě s přihlédnutím k místním podmínkám). 

 
 

b) Délka přípravného řízení trestního 
Těžiště pozornosti bylo nadále zaměřeno na rychlost a plynulost řízení.  K tomu přijalo VSZ 
v Praze opatření ke sledování věci, v nichž přípravné řízení trvá více než dva roky, 
s doplněním potřebného údaje i do informačního systému  státního zastupitelství ISYZ, který 
dovoluje průběžně (ve stanovených lhůtách anebo k určitému datu) vyhodnocovat  nejen 
statisticky, ale v případě potřeby i podle konkrétních evidovaných trestních věcí, vývoj 
situace. Toto opatření se ukázalo jako efektivní a je využíváno v celé soustavě. Ze stejných 
důvodů se proto sleduje délka přípravného řízení trestního i v obvodu VSZ Olomouc.  
 
Z údajů obsažených v tabulkové části je možno vidět zlepšující se ukazatel délky řízení jak u 
policejního orgánu, tak u státního zástupce, tak i přípravného řízení celkem. Cílem je 
minimalizovat případy, v nichž délka řízení u policejního orgánu výrazněji přesáhne 6 měsíců 
a délka řízení u státního zástupce 14 dnů. Délky přípravného řízení od 1 do 2 let a přes 2 roky 
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by měly být vyhrazeny skutečně těm nejzávažnějším a nejkomplikovanějším případům 
kriminality. 
 
U zkráceného přípravného řízení byl zaznamenán výrazný vzestup nápadu, zvláště u 
některých státních zastupitelství. Tento vzestup se koncentruje především do tří trestných činů 
– řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění (§ 180d tr. zák.), ohrožování pod 
vlivem návykové látky (§ 201 tr. zák.), zejména v důsledku řízení motorového vozidla pod 
vlivem alkoholu, a maření výkonu úředního rozhodnutí (§ 171 odst. 1 písm. c) tr. zák.), 
v tomto případě pro porušování trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení 
motorových vozidel.  

Zejména MSZ Praha poukazuje na enormní nápad těchto věcí u specializovaného dopravního státního 
zastupitelství, tj. u  OSZ pro Prahu 2, a navrhuje v této souvislosti změnu zákona o soudech a soudcích tak, 
aby příslušnost k projednávání těchto věcí byla  vyčleněna ze specializované věcné příslušnosti a ponechána 
v obecném režimu. 

 
V jednotlivých sledovaných ukazatelích délky přípravného řízení trestního byl v r. 2007 stav 
následující: 

aa) od prvního zahájení trestního stíhání (či sdělení podezření) do podání obžaloby nebo 
návrhu na potrestání (tab. II/11a) 

V roce 2007 došlo k dalšímu zkrácení přípravného řízení, což se projevilo v nárůstu počtu 
věcí vyřízených v kratších lhůtách proti r. 2006, takže do 1 týdne bylo vyřízeno o 1,7% věcí 
více než v r. 2006, do 2 týdnů o  3,4% věcí více, ve lhůtě 2 týdny až 1 měsíc bylo vyřízeno o 
1,7% věcí méně (celkem 17,6% věcí) a v delších lhůtách se rovněž snížil počet věcí oproti r. 
2006, což znamená celkové zrychlení řízení. Minimální část věcí  byla vyřízena ve lhůtě 1 až 
2 roky (1,2%, tj. o 0,1% méně než v r. 2006), a přes 2 roky (655 věcí, tj. 0,6%). K posunům 
do kratších lhůt 1 až 2 týdnů na úkor lhůt 1 až 2 měsíce nebo delších došlo prakticky u všech 
krajů.  
 
V průměru v celé ČR bylo nevíce věcí vyřízeno ve lhůtách do 1 týdne (19,4%), 1 až 2 měsíců 
(19,8%), dále od 1 do 2 týdnů (18,8%) a od 2 týdnů do 1 měsíce (17,6%).   
 
Ve lhůtě nad 2 roky vyřízeno o 26 věcí méně, což je v procentuálním vyjádření (0,6%)  stejně 
jako v r. 2006. V mezikrajovém srovnání se pohybují tyto výsledky kolem 0,5% ±0,3%. Tento 
průměr převyšuje obvod MSZ Praha, který dosahuje podle vykázaných statistických údajů 
v tomto ukazateli 2,1% vyřízených věcí.  
 
Jiná situace je u obou vrchních státních zastupitelství, což je ovšem dáno komplikovaností 
zpracovávaných věcí. Tam je poměr přesně opačný a navíc kolísá v jednotlivých letech, 
zřejmě podle povahy zpracovávaných a skončených (patrně skupinových) trestních věcí, takže 
VSZ Praha vykazuje v r. 2007 u délky řízení nad 2 roky  75,7% věcí (celkem 53), zatímco 
VSZ Olomouc 0 věcí, v roce 2006 tomu však bylo obráceně – VSZ Praha vykázalo 15,9% 
věcí (10) a VSZ Olomouc 41,7% (celkem 5). Jak je vidět, přirozeně velmi závisí i na 
absolutních počet vyřízených věcí u toho kterého státního zastupitelství. 
 
Je zřejmé, že tyto výsledky ovlivnilo především zkrácené přípravné řízení, které tím potvrzuje 
svou opodstatněnost, jeho vliv se však nemůže z povahy věci projevit u KSZ  a VSZ, kde tato 
forma přípravného řízení nepřichází v úvahu.  
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bb) Délka řízení od předložení návrhu na vydání meritorního rozhodnutí policejního 
orgánu do konečného rozhodnutí státního zástupce (tab. II/11b) 

 
V r. 2007 bylo do 1 týdne vyřízeno 63,5% věcí, což je nárůst o 4,6% proti r. 2006. Ve lhůtě 
od 2 do 6 měsíců vyřídili státní zástupci jen kolem 2% věcí, ve lhůtě od 6 měsíců do jednoho 
roku jen 0,1% věcí a v delších lhůtách  jen zlomky procent věcí (1 až 2 roky 9 věcí,  přes 2 
roky 3 věci).  
 
Nejvíce věcí vyřízených ve lhůtě od 1 do dvou let u státního zástupce vykázal Severočeský 
kraj (6), i tam však došlo proti r. 2006 k poklesu prakticky o polovinu (z 11). O zbývající 3 
věci se dělí obě VSZ Praha (2) a MSZ Praha (1), u něhož však jde o statistickou chybu.1 
 
 

cc) Celková délka přípravného řízení (tab. II/11c) 
Celková délka přípravného řízení se zlepšila jen v kategorii věcí od 1 do 2 týdnů, kde vzrostla 
o 4,1%, a to na zejména úkor věcí vyřizovaných ve lhůtách 1 až 2 měsíců (–2,4%) a 2 až 6 
měsíců (–2,1%). V ostatních ukazatelích k výraznějším posunům nedošlo. I tak jde o signál 
pozitivní.  
 
Republikový průměr v počtu vyřizovaných věcí ve lhůtě od 1 do 2 let překračují jen 
MSZ Praha a Severočeský kraj. Pravděpodobně jde o vliv personálního obsazení (zejm. 
Severočeský kraj), tak i charakter i četnost nápadu (MSZ Praha). 
 
Ve lhůtě nad 2 roky převyšují republikový průměr v počtu vyřízených věcí (0,7%)  jen MSZ 
Praha (+1,6%), nepatrně i Severočeský kraj (+0,2%), výrazněji pak VSZ Praha svými 87% (tj. 
+86,3%), je však třeba mít na zřeteli povahu jím zpracovávané agendy a celkový počet těchto 
věcí (67), jež tvoří z celkového počtu věcí vyřízených v této lhůtě v ČR (772) jen 8,7%. 
 

c) Vazební řízení (tab. II/ 12 až II/12c) 
 
Maximální pozornost (včetně již tradičně soustavného výkonu dozoru) je věnována vazebním 
věcem. Jejich počet nadále klesá, zvláštní jevy nebyly zaznamenány. Otázka aplikace 
mezinárodního zatýkacího rozkazu a evropského zatýkacího rozkazu bude zmíněna v části 
pojednávající o mezinárodní právní pomoci.  
 
Ač to nelze z podkladů jednoznačně prokázat, lze se důvodně domnívat, že na poklesu počtu 
vazeb v přípravném řízení, konkrétně na úrovni OSZ, se nikoli zanedbatelnou měrou podílí i 
využívání zkráceného přípravného řízení, jež může institut vazby v některých případech 
efektivně nahradit. 
 

                                                 
1 Obvod MSZ Praha vykázal ještě i 3 věci v délce řízení u státního zástupce přes 2 roky. Jak však bylo zjištěno, 
v obou těchto ukazatelích se jedná o statistickou chybu, která vznikla v prvém případě u OSZ Praha 7 a ve 
druhém u OSZ Praha 4 při přechodu na počítačovou evidenci v důsledku nesprávného postupu při převádění 
starších věcí z písemných rejstříků do počítačového informačního systému, konkrétně v důsledku nesprávného 
opětovného vyhotovení statistického listu v již jednou vyřízené a posléze znovu zapsané (obživlé) věci po 
přerušení trestního stíhání.  
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aa) Vazební řízení u okresních státních zastupitelství  
Nevyřízené vazby na konci sledovaného období (tj. r. 2007) vykazují klesající tendenci, jde o 
nejnižší počet osob ve vazbě na konci vykazovaného období od r. 2001 (pokles o 38,2%), 
k poklesu došlo i proti předchozímu roku (o 62 osob, tj. o 9%). 
 
Absolutní nejvyšší počet vazeb vykázal Severočeský kraj (142) a MSZ Praha (129), což jsou i 
násobky počtů vazeb vykazovaných některými jinými kraji. Lze soudit, že se tu projevuje 
podstatný vliv zejména charakteru kriminality, ale patrně i osoby samotného pachatele (zejm. 
recidiva). 
 

bb) Vazební řízení u krajských a vrchních státních zastupitelství 
I zde byl zaznamenán stejný, tj. sestupný trend pokud jde o počet osob ve vazbě na konci 
sledovaného období, tj. pokles proti r. 2006 činil 36 osob (tj. –13,5%). 
 
Absolutně nejvyšší počty vazeb neskončených na konci období vykazují MSZ Praha (49) a 
Severočeský kraj (44). O důvodech lze soudit v zásadě totéž, co bylo řečeno výše u vazebního 
řízení u OSZ. 
 

cc) Vazební řízení obecně 
V žádné věci nepřesáhla lhůta neskončené vazby lhůtu 1 roku. 

 
U skončeného vazebního řízení došlo rovněž k poklesu počtu osob vyřízených, a to o 11,2% 
proti r. 2006 (z 4366 na 3879 osob). Velmi vysoké je procento obžalobností (97,6%), ve velmi 
malém počtu případů je skončeno vazební řízení zastavením trestního stíhání (2,2%) a 
v nepatrném počtu případů přerušením trestního stíhání (0,2%). 
 
Nad republikovým průměrem v podílu zastavených věcí ve vazebním řízení je obvod MSZ 
Praha (vykázal 809 osob, tj. cca 3%). Patrně to opět souvisí s povahou řešené agendy. 
 
Podle délky vazebního řízení ve skončených vazebních věcech lze konstatovat, že mírně 
poklesl počet vazeb skončených do 2 měsíců (o necelých 5%) a naopak narostl počet vazeb 
skončených ve lhůtě od 4 do 8 měsíců (+4%). Poněkud horší než republikový průměr 
vykazuje ve skončených věcech v délce vazebního řízení do 2 měsíců obvod MSZ Praha, 
Středočeský a Severočeský kraj.  
 
Republikové průměry v délce skončeného vazebního řízení podstatně převyšují VSZ Praha, 
které vykázalo ve skončeném vazebním řízení největší podíl vazeb skončených ve lhůtě 8 až 
12 měsíců, a to 58,3%, a VSZ Olomouc, které vykázalo v téže lhůtě 39,1% skončených 
vazebních věcí, což je u obou VSZ nepochybně dáno charakterem zpracovávané agendy.    
 
Obě VSZ vykazují rozdílné výsledky v délce vazebního řízení ve lhůtě do 2 měsíců, a to VSZ 
Olomouc 30,4% skončených vazebních věcí, VSZ Praha jen 4,2%. Pro konkrétní zhodnocení 
příčin tohoto rozdílu neposkytují statistické údaje dostatečné podklady. 
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d) Odklony v přípravném řízení trestním (podmíněné zastavení, podmíněné odložení návrhu 
na potrestání, narovnání – tab. II/14) 
 
U podmíněného zastavení trestního stíhání v přípravném řízení došlo v roce 2007 jen 
k nepodstatnému poklesu počtu těchto rozhodnutí (o 72, tj. –1,15%).  
 
Počet rozhodnutí o narovnání v přípravném řízení sice narostl o jednonásobek (z 38 na 78), 
v absolutních číslech však jde o nárůst nepodstatný, z hlediska podílu tohoto institutu na 
celkových výsledcích   využívání odklonů v přípravném řízení prakticky zanedbatelný.  
 
Počet rozhodnutí o odstoupení od trestního stíhání u mladistvých pachatelů v přípravném 
řízení (§ 70 ZSVM) narůstá, zvýšil se proti loňskému roku  o 50,  tj. na celkových 152, což 
představuje sice na jednu stranu nárůst o plných 52%, na druhé straně zřejmě tento způsob 
odklonu  zdaleka nevyčerpává své možnosti, jak vyřídit trestní věc mladistvého  bez soudního 
projednání. 
 
Podmíněné odložení návrhu na potrestání, které je využitelné jen v přípravném řízení (ve 
zkráceném přípravném řízení, u něhož se může uplatnit)  vykazuje trvale nárůst a ze 134 
v době zavedení (v r. 2004) se počet těchto rozhodnutí zvýšil na 1119 v r. 2007. Rovněž proti 
roku 2006 byl zaznamenán další poměrně výrazný nárůst (o 456, tj. +68,7%). Největší 
absolutní počet podmíněných odložení návrhů na potrestání vykazuje Severočeský kraj (200) 
a Středočeský kraj (161), nicméně nejvyšší podíl těchto rozhodnutí ze všech věcí vyřízených 
ve zkráceném přípravném řízení vykazuje Jihomoravský kraj (6,5%). 
 
Odložení za současného schválení narovnání ve zkráceném přípravném řízení se vyskytuje 
stále ojediněle (3 případy v r. 2006, 2 v r. 2007). Narovnání v této formě tak kopíruje osud 
narovnání ze standardního trestního řízení a svědčí o tom, že jde o institut už svým založením 
problémový, neplnící v dostatečné míře původně očekávaný účel. 
 
 
 

5. Postup státních zástupců ve stadiu projednání věci v řízení před soudem 
 

a) Věci vrácené státnímu zástupci k došetření 

aa) Věci vrácené státnímu zástupci soudem k došetření u okresních státních zastupitelství 
(tab. II/13a) 
V r. 2007 klesl celkový počet věcí pravomocně vrácených státnímu zástupci soudem  
k došetření podle § 188 odst. 1 písm. e) tr. ř. o 19%, naopak se zvýšil počet věcí pravomocně 
vrácených podle § 314c odst. 1 písm. a) tr. ř. o 80%, ovšem poklesl počet pravomocně 
odmítnutých návrhů na potrestání (o 47,6%). Vcelku jde však o relativně nízké hodnoty, jsou-
li vztaženy k celkovému počtu osob, na něž byla podána v r. 2007 obžaloba nebo návrh na 
potrestání, neboť všechny tři údaje celkem, včetně údajů vykázaných o pravomocném vrácení 
věcí k došetření u KSZ a VSZ (tj. 13 za r. 2007),  což v celé ČR představuje 129 věcí,  
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znamená v rámci celé ČR jen 0,13% podíl ve vztahu ke všem osobám, na něž byla podána 
obžaloba nebo návrh na potrestání (tj. 101240 osob – viz tab. II/1a).2 
 
Nejvyšší podíl z celkového počtu věcí pravomocně vrácených k došetření a pravomocně 
odmítnutých návrhů na potrestání u OSZ vykazují: 
 u vrácení k došetření podle § 188 odst. 1 písm. e) tr. ř. Západočeský kraj (49%), 
 u vrácení k došetření podle § 314c odst. 1 písm. a) tr. ř. Jihomoravský kraj (48%), 
 u pravomocně odmítnutých návrhů na potrestání Středočeský kraj (63,6%). 

 
 

bb) Věci vrácené státnímu zástupci soudem k došetření u krajských vrchních státních 
zastupitelství (tab. II/13b) 
Počet pravomocně vrácených věcí k došetření u této kategorie se snížil o 3 proti roku 2006.  
Celkově jde o nízký počet, který svědčí o kvalitě podávaných obžalob z hlediska náležitostí i 
rozsahu prokázání základních skutečností v rozsahu, v němž se stane věc projednatelnou 
v řízení před soudem.  
 
Nejvyšší podíl věcí pravomocně vrácených k došetření na vykazuje  MSZ Praha (4 věci ze 13 
v celé ČR,  což je 30,8%).  
 
 

b) Pravomocně zproštěné osoby bez § 226e tr. ř. (tab. II/15a) 
Od roku 2001 dochází k mírnému nárůstu podílu pravomocně zproštěných osob (z 2,8% na 
5%). Výraznější podíl pravomocně zproštěných osob vykazují kraje Západočeský (7,4%), 
Jihomoravský (6,3%), nicméně u těchto krajů došlo oproti roku 2006 k mírnému poklesu 
v rozsahu do jednoho procenta, dále pak ještě Jihočeský a hlavní město Praha (shodně 6%). 
U MSZ Praha poklesl počet obžalovaných osob proti roku 2006 (–1072, tj. pokles o 12,4%), 
podíl zproštění se však zvýšil o 2,6%, což může být právě důvodem tohoto nárůstu (při nižším 
počtu obžalovaných osob mohlo být soudem vyřízeno zproštěním více věcí, a to i 
obžalovaných v předchozím období).  
 
Problémy činí vylučování osob z téže věci v řízení před soudem, neboť dochází ke změně 
jejich postavení v řízení a pokud jsou pak namísto v postavení obviněného vyslýchány jako 
svědci, zpravidla odmítnou ve věci vypovídat, což vede k důkazní nouzi.  Tomuto procesnímu 
postupu soudu nemůže přitom státní zástupce nijak čelit, neboť opravný prostředek zákon 
nepřipouští (uvádí KSZ Ústí nad Labem). 
 
 

c) Další poznatky z účasti státních zástupců v trestním řízení soudním  
Věci v působnosti odborů závažné hospodářské a finanční kriminality VSZ vykazují stále 
poměrně dlouhé lhůty trestního řízení soudního. Složitost těchto věcí vede i k odlišnému 
posuzování úplnosti podkladů shromážděných v přípravném řízení (včetně event. porušení 
                                                 
2 Údaje nelze přímo srovnávat, protože údaje o věcech pravomocně vrácených k došetření a počtech pravomocně 
odmítnutých návrhů na potrestání nejsou vykazovány jako podmnožina z množiny údajů o počtech osob 
obžalovaných a osob, na něž byla podána obžaloba či návrh nepotrestání. Nicméně porovnáním obou kategorií 
údajů v relativním vyjádření lze, zejména v navazujících časových řadách, vcelku věrohodně dokumentovat 
kvalitu podávaných obžalob a návrhů na potrestání.  
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procesních pravidel v přípravném řízení) a následný požadavek na došetření věci vyslovený 
soudem při vrácení věci státnímu zástupci k došetření dále podstatně prodlužuje délku 
celkového trestního řízení v těchto věcech.  
 
Problémy nadále existují v posuzování podmínek pro řízení proti uprchlému podle § 302 a 
násl. tr. ř.. Některé soudy důsledně požadují, aby bylo nejprve podezřelému doručeno do 
ciziny usnesení o zahájení trestního stíhání se zdůvodněním, že dokud není toto rozhodnutí 
osobě podezřelé zdržující se v cizině doručeno, je vyloučeno, aby se pobytem cizině trestnímu 
stíhání vyhýbala, protože neví o tom, že je stíhána.  Státní zastupitelství nepovažuje tento 
požadavek za odůvodněný tam, kde lze z jiných skutečností splnění uvedené podmínky 
dovodit, nehledě na to, že u některých trestných činů nelze účinně takové doručení 
prostřednictvím dožádání o právní pomoc ani provést vzhledem k povaze stíhané trestné 
činnosti (např. u trestných činů daňových, či u trestného činu zanedbání povinné výživy podle 
§ 213 tr. zák., u něhož byl již vpředu konstatován problém v nepříliš účinném pátrání po 
osobách podezřelých z jeho spáchání).  
 
Z účasti státních zástupců v řízení před soudy nové poznatky nebyly zjištěny, jen výjimečně 
se konstatuje nepříliš uspokojivý stav v délce soudního řízení. 

KSZ Plzeň poukazuje na nepříznivý stav jmenovitě u Okresního soudu v Chebu, což souviselo s pracovní 
neschopností dvou soudců tohoto soudu. 

 
V jednom případě došlo k porušení zákona při rozhodnutí soudu o vazbě – stížnostní soud 
rozhodl o propuštění obviněného z vazby fakticky s odkládací podmínkou. 

KSZ Ústí nad Labem uvádí rozhodnutí KS v Ústí nad Labem, jenž 18. září 2007, když neuznal existenci 
vazebních důvodů s odkazem na to, že nebyly naplněny zpřísněné důvody vazby podle § 68 odst. 3 tr. ř., 
sice propustil obviněného z vazby, avšak určil okamžik tohoto propuštění až na dobu, kdy mělo probíhat u 
okresního soudu hlavní líčení v jiné trestní věci obviněného, tj. až ke dni 25. září  2007 v 09,45 hod.  

 
Problémy přetrvávají s ukládáním, resp. vykonatelností trestu obecně prospěšných prací. 
Aktivním přístupem k obviněnému a součinností mezi státním zastupitelstvím, soudem a PMS 
lze tuto situaci zlepšit, ovšem jen  při důsledném přezkoumání podmínek pro zajištění výkonu 
tohoto trestu jak z hlediska objektivních možností trhu práce, který je pro tyto účely 
specificky omezen, tak i subjektivních možností na straně obviněného (budoucího 
odsouzeného). 

KSZ Ústí nad Labem kladně hodnotí praxi OSZ Česká Lípa: Na základě dohody s PMS státní zástupce při 
podání obžaloby nebo návrhu na potrestání požádá středisko  PMS o podání zprávy, zda jsou u obviněného 
splněny podmínky pro uložení tohoto druhu trestu. Na základě toho vypracuje středisko PMS zprávu, v níž 
jsou patrny potřebné skutečnosti, tj. zejm. osobní a sociální poměry, finanční poměry, zaměstnání, zdravotní 
stav s příp. omezeními, stanovisko poškozeného (přichází-li v úvahu) a stanovisko obviněného k možnosti 
vykonávat obecně prospěšné práce, i informace střediska PMS o event. uloženém a nevykonaném či 
vykonávaném trestu obecně prospěšných prací v minulosti, jež pak slouží státnímu zástupci při úvaze o 
návrhu na uložení trestu a soudu při rozhodování o tom, zda tento druh trestu uložit či nikoli.  

 
 
 

6. Stav a vývoj agendy mimořádných opravných prostředků  
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a) Obecně 
Obecně lze konstatovat, že převážná část dovolání obviněných je NS odmítána, v řadě případů 
pro jejich odůvodnění či zaměření do skutkového stavu. Vzhledem k přetrvávající 
nevyváženosti mimořádných opravných prostředků (stížností pro porušení zákona lze 
efektivně napadat nezákonná rozhodnutí jen tehdy, byla-li vydána v neprospěch obviněného, 
dovoláním nelze zásadně zasahovat vůči rozhodnutím založeným na nesprávně zjištěném 
skutkovém stavu věci) se jeví tento systém jako neuzavřený a ne zcela vyhovující. 
Rozhodovací činnost NS v řízení o stížnosti pro porušení zákona v podobě tzv. akademického 
výroku (vyslovení nezákonnosti rozhodnutí bez možnosti je zrušit a nahradit rozhodnutím 
zákonným) je sice důležitým prostředkem ke sjednocování praxe, nicméně k nápravě 
nezákonností, k nimž došlo ve prospěch obviněného v oblasti skutkových zjištění, není 
postačující. Stávající nedostatky úpravy mimořádných opravných prostředků by proto měla 
důsledně vyřešit připravovaná rekodifikace trestního řádu. Na její přípravě se NSZ 
významnou měrou podílí.  
  
 

b) Dovolání (tab. II/17a, II/17b) 
Počet dovolání obviněných zůstal prakticky na úrovni roku 2006 (vykazuje jen nepatrný 
pokles (–1,5%), jejich úspěšnost se rovněž poněkud snížila a poklesla pod 10% (na 9%). 
Většina dovolání obviněných byla opět  převážně odmítnuta (56,7%), což je sice méně než 
v roce 2006, avšak tuto skutečnost ovlivnil zejména nárůst počtu nerozhodnutých dovolání 
obviněných (+ 17,7%, a to z 14,2% v roce 2006 na 31,9% v roce 2007).  
 
K poklesu počtu věcí i podaných dovolání došlo i v případě dovolání nejvyšší státní 
zástupkyně, celkový počet věcí se od r. 2004 pohybuje trvale kolem 130 ročně, počty 
podaných dovolání kolísají naopak z roku na rok, což je nepochybně ovlivněno souzenými 
kauzami. Z celkového počtu 52  dovolání podaných v r. 2007 jich byla převážná většina 
(88,5%) podáno v neprospěch obviněného.  
 
Celková úspěšnost podaných dovolání vykazuje  dobrou úroveň, pohybuje se (až na jedinou 
výjimku, kdy dosáhla 50%) nad 50%, v roce 2007 dosáhla 69%. Odmítnuto a zamítnuto bylo 
celkem cca 30% dovolání nejvyšší státní zástupkyně. 
 
Spolu s údaji o dovolání obviněných vypovídají tyto údaje o poměrně často se vyskytujících 
vadách pravomocných  soudních rozhodnutí, přičemž, jak bylo uvedeno výše, dovoláním 
nelze zásadně napadat skutkové vady.   
 

c) Vyřizování podnětů ke stížnostem pro porušení zákona (tab. II/17c) 
V roce 2007 se projevil pokles nápadu podnětů k podání stížnosti pro porušení zákona, které 
řešila celá soustava státního zastupitelství, o 20,1% proti roku 2006. Poklesl i celkový počet 
věcí k vyřízení (o 18,9% proti roku 2006). V převážné většině případů byly podněty opět 
vyřízeny podáním návrhu ministrovi spravedlnosti na odložení věci (59,1%), jen v 6,8% 
případech bylo navrhováno podání stížnosti pro porušení zákona. V 33,9% věcí byla věc 
vyřízena jinak. Pozitivní je, že v roce 2007 převýšil počet vyřízených věcí počet věcí nově 
napadlých, což svědčí o zkrácení  délky vyřizování těchto věcí u státního zastupitelství. 
 
Podobný trend platí i pro agendu vyřizovanou přímo NSZ. Nápad (podle počtu evidovaných 
věcí) poklesl o 24,6%, návrh na podání stížnosti pro porušení zákona podalo NSZ jen v 1,2% 
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věcí, v 45% navrhlo odložení věci,  53,8% věcí bylo vyřízeno jinak. I u NSZ převýšil počet 
vyřízených věcí počet věcí nově napadlých. Pozitivní je zkrácení délky vyřizování věcí 
(64,9% věcí bylo vyřízeno do 2 měsíců oproti r. 2006, kdy to bylo 45,8%, počet věcí 
vyřízených ve lhůtě přes 3 měsíce poklesl ze 47% v r. 2006 na 28,9% v r. 2007). Dlouhodobě 
se nápad podnětů u NSZ pohybuje kolem 200 až 300 ročně. 
 
Ze statistických údajů (sledovaných podle osob) dále plyne, že převážná část podnětů došlá 
NSZ směřovala proti rozhodnutí soudů I. i druhého stupně (80,4%), v 87,8% případů 
rozhodoval krajský soud jako soud I. stupně. Mezi důvody odložení podnětů dominuje důvod 
porušení zákona nezjištěno (81,7%), ve 4,8% bylo navrženo podání stížnosti pro porušení 
zákona, zhruba polovinou ve prospěch a polovinou v neprospěch obviněného (5 ku 6 
případům), příznačné je, že v 6 případech  bylo mj. konstatováno i porušení § 188 odst. 1 
trestního řádu. 
 
Převažující většina podnětů byla podána jako první podnět, opakované podněty tvořily jen 
16,5%. Převážná část jich směřovala ve prospěch obviněného (90,9%), od obviněných 
pocházelo 81,3% podnětů, podněty poškozených představují jen naprosto zanedbatelnou část 
(1,3%).  
 
Zaměření podnětů směřovalo zejména do oblasti majetkové trestné činnosti (33%), do oblasti 
trestné činnosti proti životu a zdraví (28,7%),  hospodářské trestné činnosti (12,2%) a trestné 
činnosti proti svobodě a lidské důstojnosti (9,1%). 
 
Shoda názoru Ministerstva spravedlnosti a NSZ na způsob vyřízení podnětů je nadále velmi 
vysoká – v jediném případě se v r. 2007 ministerstvo neztotožnilo s názorem NSZ a 
neakceptovalo návrh na podání stížnosti pro porušení zákona. 
 
U obou vrchních státních zastupitelství nevykázalo vyřizování této agendy v roce 2007 
žádný podstatný výkyv. U VSZ Praha poklesl  nápad o 8,8%, u VSZ Olomouc byl pokles 
výraznější – o 34,3%. Podíl návrhů na podání stížnosti pro porušení zákona 
v přezkoumávaných věcech zůstává nízký – u VSZ Praha činil 7,7% (v 65,5% věcí navrhlo 
odložení věci), u VSZ Olomouc činil 10,9% (návrh na odložení věci podalo v 59,3% případů). 
Rovněž obě vrchní státní zastupitelství vyřídila větší počet věcí než jich nově napadlo. 
 
Nejnižší podíl na celkovém nápadu těchto podnětů v roce 2007 v ČR má Jihočeský kraj 
(1,3%), Východočeský kraj (2,9%) a Západočeský kraj (3,2%). Nejvyšší podíl vykazují 
logicky Nejvyšší státní zastupitelství a obě vrchní státní zastupitelství. 
 
Nejvyšší podíl návrhů na podání stížnosti pro porušení zákona z vyřízených věcí vykazují 
Severočeský kraj (22,8%) a Jihomoravský kraj (21%). 
 
 
 

7. Činnost státního zastupitelství v oblasti mezinárodní právní pomoci 
 

a) Předávací řízení na základě evropského zatýkacího rozkazu 
 
Ačkoli došlo v roce 2007 k výraznějšímu nárůstu počtu evropských zatýkacích rozkazů (EZR) 
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vydaných našimi soudy, pohybují se jejich počty  v rámci celé ČR stále spíše v jednotkách, 
resp. několika málo desítkách.  Také počty předaných osob na základě tohoto institutu 
dosahují shodných ukazatelů. Tuto problematiku průběžně sleduje i mezinárodní odbor 
Nejvyššího státního zastupitelství, které je centrální autoritou pro provádění mezinárodní 
právní pomoci v přípravném řízení  (není-li, zejména mezinárodními smlouvami, stanoveno 
jinak) a sám se podílí na vyřizování této agendy významným způsobem (viz tab. VI/2), krom 
toho je též metodickým článkem vůči nižším stupňům státního zastupitelství.  
 
Největší počet doručených EZR byl zaznamenán (tradičně) ze Slovenské republiky, výrazně 
se na této agendě podílí i orgány Rakouska.  

KSZ Brno upozornilo na postup Rakouska, které, ač informováno o výhradě ČR k uplatňování EZR 
v podobě omezení jeho použitelnosti až na skutky spáchané po datu implementace, tj. po 1.11.2004, v  roce 
2007 celkem v 5 případech zadalo do SIS pátrání po českých občanech na podkladě EZR, navíc pro skutky 
spáchané před tímto datem, a pro skutky, za které byly tyto osoby pravomocně odsouzeny, takže muselo být 
žádáno o zrušení záznamu v SIS cestou Národní centrály SIRENE. Rakousko přitom odmítá své vlastní 
občany na podkladě EZR předávat.  

  
 

b) Vydávací řízení na základě mezinárodního zatýkacího rozkazu 
 
Problémy byly konstatovány jen ojediněle, týkaly se spolupráce s Ukrajinou při vydávání 
jejich občanů.  

V jednom případě žádost o vydání ve stanovené lhůtě doručena nebyla a bylo nutno ukrajinského občana 
propustit z vazby na svobodu, ve druhém případě byla žádost doručena jeden den před skončením lhůty 
uvedené v  § 396 odst. 5 větě druhé trestního řádu, takže bylo též vydání ohroženo (poznatky KSZ Brno). 

  
K tomu přistupuje i změna pohledu na podmínky pro vydávání občanů k výkonu trestu na 
Ukrajinu. Podle některých soudních rozhodnutí totiž nesplňuje Ukrajina záruky humánního 
výkonu trestu ve smyslu mezinárodních smluv i naší zákonné úpravy institutu vydání osoby 
cizímu státu k trestnímu řízení (výkonu trestu).  

KSZ Brno poukazuje na  věc, která napadla v roce 2006, takže nepatří do sledovaného období, nicméně 
rozhodnuto soudem o ní bylo v roce 2007, a to tak, že vydání ukrajinského státního příslušníka k trestnímu 
stíhání do Ukrajiny není přípustné. Soud své rozhodnutí odůvodnil poukazem na nehumánní zacházení s 
vězni, špatné podmínky ve věznicích a vazebních zařízeních, zastrašování a špatné zacházení ze strany 
vězeňského personálu, to vše jako prostředek k získání doznání nebo svědectví, neefektivní systém 
vyšetřování, nedostatečný přístup k právní pomoci a lékařské péči, s tím, že se jedná se o skutečnosti 
zjištěné prostřednictvím Amnesty International Praha, Úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky Praha, 
Českého helsinského výboru v Praze. Rozhodnutí bylo potvrzeno Vrchním soudem v Olomouci a KSZ je 
zmiňuje proto, že dosud byly osoby požadované k vydání do Ukrajiny běžně do této země vydávány, 
přičemž z obvodu VSZ Praha nebyl tento negativní přístup tamních soudů ve vztahu k Ukrajině dosud 
zaznamenán. I v další věci, v níž Krajský soud v Brně rozhodl o přípustnosti vydání, Vrchní soud 
v Olomouci ke stížnosti osoby, o jejíž vydání jde, toto rozhodnutí zrušil, věc vrátil soudu prvého stupně za 
účelem opatření zpráv od nevládních organizací o aktuálním stavu praktického dodržování lidských práv na 
Ukrajině. 

 
 

c) Převzetí a odevzdání trestních věcí 
V této agendě nebyly zaznamenány žádné zásadní nové poznatky ani problémy. 
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d) Dožádání cizozemských justičních orgánů o poskytnutí právní pomoci státním 
zastupitelstvím a dožádání státních zastupitelství o právní pomoc v cizině 
Ani v této agendě nebyly konstatovány zásadní problémy. Dožádání docházejí zejm. 
z členských států, v největší míře z okolních států, zvláště ze Slovenské republiky, Polska a 
Maďarska, přičemž spolupráce je hodnocena převážně jako dobrá. 
 
Výjimku dokumentuje KSZ Ostrava: Při sledování zásilky drog z Ekvádoru došlo k problémům v komunikaci s  
orgány Polské republiky – v důsledku pasivity příslušných orgánů Polska, přes vyvíjenou snahu našich 
policejních a celních orgánů, mezinárodního odboru NSZ i národního člena v Eurojustu, naše orgány nemohly 
včas zadokumentovat až následně formálně potvrzenou skutečnost, že zásilka doručená na území Polska 
obsahovala skutečně drogu, takže osoba podílející se na pašování této drogy, jíž mezitím v průběhu akce orgány 
Polské republiky vrátily z hraničního přechodu zpět do ČR (druhou propustily na své území a tam ji posléze při 
akci zadržely), nemohla být našimi orgány zadržena a bez problémů tak z našeho území vycestovala. V současné 
době polská prokuratura požádala ČR o převzetí trestního stíhání jimi předtím při této akci zadrženého 
podezřelého pachatele. 
 
Nižší státní zastupitelství velmi pozitivně hodnotí spolupráci s národním členem ČR 
v Eurojustu.  

Pobočka KSZ Brno v Olomouci realizovala trestnou činnost s obsáhlým dožádáním o právní pomoc v Itálii 
spočívajícím ve výsleších 9 svědků a opatření souvisejících listinných důkazů. Její vyřízení od odeslání 
dožádání italskému ministerstvu spravedlnosti po doručení protokolů a listinných důkazů KSZ trvalo cca 14 
měsíců. Protože přístup italské strany při vyřizování právní pomoci vykazoval zpočátku průtahy, byl 
navázán osobní kontakt s národním členem v Eurojustu, který vyřízení dožádání urychlil po osobním 
kontaktu se svým kolegou z Itálie.  

 
 

e) Další agendy mezinárodní právní pomoci 
Závažné nové jevy se nevyskytly. Obecným trendem je prohlubující se spolupráce mezi 
členskými státy EU, což se projevuje i množstvím novel trestního řádu, zejména hlavy 
dvacáté páté, v důsledku implementace příslušných předpisů EU.  
 
 

8. Dohled vykonávaný nejblíže vyššími státními zastupitelstvími 
 
Při výkonu dohledu nebyly zaznamenány žádné nové ani zásadní problémy. Vyšší státní 
zastupitelství využívají jak formy přímého instančního dohledu, tak i formy dohledu nad 
dohledem, i s omezeními, který z úpravy tohoto institutu vyplývá.  
 
Při výkonu dohledu nebyl v uplynulém roce uplatněn postup podle § 12d odst. 2  zákona o 
státním zastupitelství, tzn. nedošlo k odnětí věci nižšímu státnímu zastupitelství z důvodu 
nečinnosti, průtahů či pro odmítnutí pokynu. 
 
 
 

9. Netrestní působnost 
 
Pozornost státního zastupitelství byla v roce 2007 zaměřena především na důsledné 
vytěžování poznatků pro výkon této působnosti z trestního dozoru, ale i opačně – na 
vytěžování poznatků z výkonu netrestní působnosti pro úsek trestní.  
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VSZ Praze uvádí, že pro  vstupovou činnost do řízení konkursního a v rejstříkových věcech bylo vytěženo 
zhruba 74% poznatků z celkového nápadu z trestní agendy, u návrhové činnosti v obchodních věcech činí 
tento podíl cca 20%.  

 
K tomu byly zaměřovány i dohledové prověrky. Tím se stává výkon působnosti státního 
zastupitelství  komplexnějším a naplňuje tak cíle zákona, který svěřil státnímu zastupitelství 
působnost jak v trestním řízení, tak i v netrestní oblasti, v obojím s úkolem zajišťovat ochranu 
veřejného zájmu.  K jednotlivým agendám byly zjištěny následující poznatky: 
 

a) vstupová činnost  
Vstupová činnost OSZ se postupně zvyšuje, v roce 2007 se oproti roku 2002 zvýšila 3,8krát, 
proti roku 2006 vzrostla o 28,2%.  Nárůst je zapříčiněn nejen vlastní vyhledávací činností a 
důsledným vytěžováním poznatků z jiných agend (zejm. trestní), ale i nárůstem podnětů, ty 
oproti roku 2002 narostly dokonce 5,2krát a v roce 2007 činily 25% z celkového nápadu. 
Z vlastní činnosti státního zastupitelství je čerpáno 33,2% poznatků ke vstupům do 
občanskosoudního řízení. Počet vyřízených věcí stoupl v roce 2007 proti předchozímu roku o 
1761, tj. o 31%. Tyto ukazatele jednoznačně vypovídají o postupném a výrazném zvyšování 
aktivity na netrestním úseku, zejména ve vstupové činnosti, u OSZ.  
 
Nejvíce vstupů vykázala OSZ v krajích Jihomoravském (1388, tj. 28,1%), Severomoravském  
(836, tj. 16,9%), Východočeském (755, tj. 15,3%) a Jihočeském (711, tj. 14,4%). Státní 
zastupitelství vystupují z řízení, do něhož vstoupila, jen zcela ojediněle (v r. 2007 to bylo jen 
v 1,2% případů). 
 
Velmi početná je vstupová činnost státního zastupitelství do věcí  detence a řízení o 
způsobilosti k právním úkonům. Vesměs se koncentruje u okresních státních zastupitelství, 
v jejichž obvodu působí detenční zdravotnická zařízení, neboť právě tam jsou poměrně často 
umisťovány osoby, o jejichž způsobilosti k právním úkonům jsou důvodné pochyby. 
K četnosti vstupů do těchto věcí přispívá i plnění signalizační povinnosti soudů 
(§ 35 odst. 4 o. s. ř.), byť zřejmě nikoli všechny okresní soudy plní tuto povinnost důsledně.  
 

Některá okresní státní zastupitelství konstatují, že přílišná četnost vstupů (s ohledem na omezené personální 
možnosti státních zastupitelství, která se musí primárně věnovat výkonu trestní působnosti) vede někdy 
k jejich formálnosti a je proto třeba – při respektování zásady, že netrestní úsek je nedílnou součástí výkonu 
působnosti – uvážlivě reagovat na množství podnětů ke vstupům do této agendy v souladu s principem 
ochrany veřejného zájmu, jejž v těchto řízeních především hájí.  

Spíše ojediněle poukazují nižší státní zastupitelství na formálnost vstupů do věcí detence s ohledem na 
praxi, při níž je státnímu zastupitelství zasíláno příslušné rozhodnutí soudu o přezkoumání podmínek 
detence pouze na vědomí, neboť toto rozhodnutí činí soud prakticky bezprostředně. Tento poznatek 
signalizuje OSZ Zlín, které přehodnotilo vstupovou činnost právě z tohoto hlediska. Výše uvedený postup 
soudu nevytváří reálný prostor pro efektivní účast státního zastupitelství v takovém řízení, neboť nemůže 
prakticky provést žádný relevantní úkon, kterým by do řízení reálně zasáhlo.  

 
Nárůst vstupové agendy ve věcech péče o nezletilé zdůvodňují někdy státní zastupitelství i 
nárůstem trestní agendy vyplývající ze zvýšeného nápadu trestného činu týrání osoby žijící ve 
společně obývaném bytě nebo domě podle § 215a tr. zák., neboť tento nárůst se promítá i do 
nárůstu počtu věcí péče o nezletilé. Do těchto věcí pak důsledně státní zástupci  vstupují a 
využívají i poznatků z trestní agendy ve vztahu k rozhodování soudu o výchovných 
opatřeních ukládaných podle zákona o rodině  (OSZ Brno-venkov). 
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U krajských státních zastupitelství  je v agendě vstupové činnosti v dlouhodobé časové 
řadě situace vcelku stabilizovaná a počet vstupů každoročně osciluje kolem 200 v celé ČR. 
V r. 2007 poklesl v ČR počet vstupů o (přijatelných) 7,8%. Výjimkou je vysoký nárůst počtu 
vstupů do incidenčních sporů u KSZ Ostrava.  

Tento nárůst byl vyvolán vstupy do konkursního řízení jediného úpadce, společnosti  U. v.o.s. 
 
I mezikrajově jsou výsledky vcelku vyrovnané, největší počet vstupů vykázaly v r. 2007 KSZ 
Ústí nad Labem (20,4%) a KSZ Ostrava (17,9%).  
 

KSZ Ostrava uvádí případ vstupu, který svým významem výrazně přesáhl výkon běžné agendy. Šlo o vstup 
do řízení podle § 35 odst. 1 písm. i) o.s.ř. ve věci obchodního rejstříku zahájeného k návrhu zdravotnického 
zařízení nemocničního typu, řízení se týkalo navýšení základního kapitálu uvedené společnosti (jednalo se o 
akciovou společnost) formou nepeněžitého vkladu – podniků, které měly tvořit další tři zdravotnická 
zařízení rovněž nemocničního typu. Vstup byl učiněn k podnětu fyzické osoby, člena zastupitelstva 
dotyčného kraje. Jednou ze zásadních právních otázek bylo, zda zmiňované nemocnice, které byly 
příspěvkovými organizacemi kraje, je možno označit za podnikatele disponující podnikem ve smyslu § 5 
obchodního zákoníku a následně je převést. K odvolání navrhovatele VS Olomouc potvrdil zamítavé 
rozhodnutí KS Ostrava, když dospěl k závěru, že příspěvkové organizace disponují podnikem pouze v té 
části, ve které vykonávají podnikatelskou činnost dle výpisu z obchodního rejstříku (hostinská činnost, 
realitní činnost apod.) a pouze ve vztahu k majetku nabytému touto činností je tak možno realizovat jeho 
převod zmiňovanou formou - smlouvou o vkladu podniku, avšak nikoliv ve vztahu k majetku, který byl 
příspěvkové organizaci svěřen jejím zřizovatelem. Navrhovatel (zřizovatel) nebyl navíc oprávněn k uzavření 
smlouvy o vkladu podniku, která byla uzavřena dříve, než kraj jako zřizovatel příspěvkových organizací a 
jedna ze smluvních stran, jejich zrušením nabyl dispoziční právo k tomuto souboru majetku.     

 
Opět je třeba konstatovat, že jde o agendu mnohdy časově značně náročnou, složitou a 
vyžadující důslednou specializaci i řádnou odbornou přípravu. Po metodické stránce se této 
agendě soustavně věnuje i NSZ, jehož netrestní odbor v tomto směru kromě školení a porad 
aktualizuje i potřebné informace a pomůcky, včetně pokynů obecné povahy či stanovisek ke 
sjednocení postupu nižších státních zastupitelství. Obdobnou aktivitu v mezích své působnosti 
vyvíjejí i nižší státní zastupitelství, zejména VSZ. 

VSZ Olomouc zpracovalo 11 stanovisek, např. i stanovisko k věcné příslušnosti státního zastupitelství ke 
vstupu do konkursního řízení, v němž se uvádí: „Při respektování zásady, že do stejného řízení může učinit 
jeden vstup jen jedno státní zastupitelství, lze dospět k závěru, že výhradní příslušnost vrchního státního 
zastupitelství ke vstupu do konkursního řízení ve stádiu odvolacího řízení, v němž je přezkoumáváno 
rozhodnutí meritorní povahy, vylučuje příslušnost krajského státního zastupitelství k výkonu této 
pravomoci. Po vstupu vrchního státního zastupitelství do řízení ve stádiu odvolacího řízení se krajské státní 
zastupitelství zúčastňuje úkonů soudu I. stupně prováděných i v době neskončeného odvolacího řízení.“ 
Další z jím zpracovaných stanovisek na netrestním úseku se týkalo pravomoci pověřeného státního zástupce 
podávat návrhy na uložení ochranné výchovy podle § 39 odst. 2 písm. e) zák. č. 109/2002 Sb.; to se 
následně stalo podkladem pro výkladové stanovisko NSZ vydané pod č. 6/2007.  

 
Na základě vyhodnocení vstupové aktivity státního zastupitelství v řízení u soudu ve věcech 
konkursu a vyrovnání, včetně sporů těmito řízeními vyvolanými, provedeného NSZ 
v minulém roce, lze konstatovat, že za současného mírného nárůstu kvantity došlo na tomto 
úseku činnosti k pozitivnímu kvalitativnímu posunu. Naproti tomu vyhodnocení úrovně a 
kvality práce státních zástupců VSZ v druhostupňové agendě (v odvolacím řízení), ukázalo 
více  nedostatků. 

Byly konstatovány např. v rychlosti seznámení se se soudním spisem, ne vždy spisy státního zastupitelství 
obsahovaly kvalitní zpracování písemné přípravy na jednání, ne vždy vyřizující státní zástupce zvažoval 
možnost využít získané poznatky na jiném úseku působnosti státního zastupitelství, mnohdy nebyla 
respektována základní ustanovení interních norem. 
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Přijaté opatření  k odstranění zjištěných nedostatků u obou vrchních státních zastupitelství se 
odrazilo zejména v doporučení posílit kontrolní činnost příslušných vedoucích pracovníků 
činných na tomto úseku. 
 
 

b) návrhová činnost 
U návrhové činnosti OSZ  – bez návrhů podle § 90 ZSVM, které jsou komentovány 
samostatně – jsou výsledky mezikrajově nevyrovnané, což zřejmě souvisí s množstvím 
existujících poznatků (zejména v rodinně právních věcech, zvláště pak ve věcech péče o 
nezletilé),  i s kvalitou vytěžování. Celkově se i návrhová činnost OSZ proti r. 2006 zvýšila, 
byť nikoli výrazně (o 2,2%, o 56 návrhů). Nejvíce návrhů podala OSZ v Severočeském kraji 
(37, tj. 22,4%), ve Východočeském kraji (35, tj. 21,2%) a v obvodu KSZ Praha (28, tj. 17%).  
 
Návrhová činnost vykazuje trvale dobrou výslednost, v 69,9% soudy návrhům státního 
zástupce vyhověly, nevyhověly jen v 10,6%. Podaným odvoláním státního zástupce 
druhoinstanční soudy vyhověly v 75% případů, jen 2 odvolání byla vzata zpět. Ve 4,8% byl 
podaný návrh vzat zpět, což s poměrně nízkým počtem zamítnutých návrhů dokumentuje 
jejich dobrou úroveň. 
 
OSZ podala největší počet návrhů jako návrhů na zahájení řízení podle § 90 ZSVM, a to 
přesto, že v r. 2007 se projevil pokles proti r. 2006 o 122 (tj. –4,2%). Jednoznačně největší 
počet těchto návrhů podala OSZ v krajích Severomoravském (711, tj. 25,33%), 
v Severočeském (504, tj. 17,9%), Jihomoravském (461, tj. 16,4%) a Východočeském (387, tj. 
13,8%). Porovnáním se statistickými údaji o protiprávních činech nedospělců je patrná přímá 
korelace mezi počty podaných návrhů podle § 90 ZSVM a počty řešených nedospělců 
v trestním řízení (v Severomoravském 761, v Severočeském 519 a v Jihomoravském kraji 479 
řešených nedospělců).  
 
Soudy těmto návrhům vyhověly v převážné většině případů (v 63,9%), nevyhověly jim 
v 17,2%.  
 
Soudem nerozhodnuto zůstalo ke konci sledovaného období (tj. ke konci r. 2007) celkem 
5027 věcí. Tento počet věcí převyšuje téměř jednonásobkem počet podaných návrhů v roce 
2007, byť se podíl nerozhodnutých věcí snížil o 9,3% (tj. o 523 věcí), což znamená, že 
poměrně velká část této agendy zůstává u soudu nevyřízena. Tento stav není uspokojivý, 
rozhodnutí o návrhu podle § 90 ZSVM lze  – zjednodušeně – přirovnat k rozhodnutí v trestní 
věci (občanskosoudní řízení  tu vzhledem k  trestní neodpovědnosti nedospělců nahrazuje 
řízení trestní), proto je i u těchto věcí dán výrazný zájem společnosti na rychlém vyřízení věci 
bez zbytečných průtahů.  
 
Pozitivní je, že se v r. 2007 poněkud snížil počet návrhů, jimž nebylo vyhověno (o 6,4%,  
z 20,8% v r. 2006). Výslednost řízení je však ovlivněna  i obligatorností těchto návrhů, státní 
zástupce nemá v zásadě možnost uvážení – pokud je vydáno v trestním řízení rozhodnutí o 
odložení věci z důvodu, že čin spáchala osoba, která není pro nedostatek věku  trestně 
odpovědná, je povinen návrh podle § 90 ZSVM podat (tomu logicky odpovídá zmíněná 
korelace mezi údaji o počtu řešených nedospělců a počtu těchto návrhů). 
 
Zcela zanedbatelný je i u této agendy počet zpětvzatých návrhů (0,6%). 
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Naproti tomu na úrovni KSZ se návrhová činnost vyskytuje jen zcela ojediněle (jediný návrh 
podalo v r. 2007 MSZ Praha). 
 
Společně ke vstupové a návrhové činnosti u OSZ a KSZ lze podle charakteristiky věcí, do 
nichž směřovala vstupová či návrhová aktivita OSZ a KSZ, konstatovat, že tvořila v r. 2007 
největší podíl agenda návrhů podle § 90 ZSVM (2931 věcí), dále agenda vstupů do věcí 
způsobilosti k právním úkonům  podle § 35 odst. 1 písm. e) o. s. ř. (2433 věcí), pak agenda 
vstupů do věcí vyslovení přípustnosti převzetí nebo držení v ústavu zdravotnické péče  podle 
§ 35 odst. 1 písm. g) o. s. ř. (1756 věcí) a dále věci podle § 68 odst. 6 obchodního zákoníku 
(1752 věcí).  
 
Diskutovaným problémem v soustavě státního zastupitelství je stávající obligatornost 
návrhové činnosti podle § 90 ZSVM. Jde o koncepční otázku zásadní povahy, její řešení je 
nutno posoudit v kontextu celého systému soudnictví ve věcech mládeže, s případnou úpravou 
(rozšířením) pravomoci státních zástupců nahradit v některých případech podání návrhu na 
zahájení tohoto řízení opatřením ve vlastní působnosti. Předpokládá se proto, že této otázce 
bude věnována patřičná pozornost v rámci připravované rekodifikace trestního řádu.  

Vůči obligatornosti návrhů podle § 90 ZSVM vyslovují státní zastupitelství vesměs výhrady, neboť je 
s ohledem na uvedenou konstrukci považují mnohdy za formální. Nepřinášejí podle jejich názoru očekávaný 
efekt ve výchovném působení, přičemž tato řízení přinášejí další zvyšování nákladů vynakládaných 
z veřejných prostředků, a to v podobě nákladů na právní zastoupení dětí v takovém soudním řízení 
advokáty. Některá státní zastupitelství (byť spíše výjimečně) naopak konstatují efektivnost tohoto 
prostředku s odůvodněním, že nezletilci, s nimiž bylo vedeno řízení na základě návrhu podle § 90 ZSVM, se 
jen v malém počtu dopouštějí protiprávního jednání (trestné činnosti) po dosažení věkové hranice trestní 
odpovědnosti.   

KSZ Brno signalizovalo v této agendě mj. následující výkladové problémy (státní zastupitelství podala 
v těchto věcech odvolání):  

       - namísto uložení opatření, byť stejného druhu, jaké již bylo v minulosti dítěti uloženo pro předchozí čin 
jinak trestný, jehož se dítě dopustilo znovu, soud rozhodl o upuštění od uložení opatření bez zřetele na 
podmínky podle § 93 odst. 7 zákona o soudnictví ve věcech mládeže, 

       - zařazení dítěte do terapeutického, psychologického nebo jiného vhodného výchovného programu ve 
středisku výchovné péče bylo podle názoru KS možné toliko v případě, že toto středisko bylo zřízeno 
v obvodu pobytu dítěte a pokud nezletilý projeví zájem o zařazení do takového programu, přičemž podle 
zákonné úpravy uložení tohoto opatření nepodmiňuje uvedenými podmínkami.  

 
Největší podíl na výše uvedených agendách vykazují:  
 u návrhové činnosti podle § 90 ZSVM Severomoravský kraj (24,7%),  
 u vstupové činnosti podle § 35 odst. 1 písm. e) o.s.ř. Severomoravský kraj (21,3%) a 

Jihomoravský kraj (20,9%),  
 u vstupové činnosti podle § 35 odst. 1 písm. g) o. s. ř. Jihomoravský kraj (31,89%),  
 u věcí podle § 68 odst. 6 obchodního zákoníku jednoznačně MSZ Praha (791 věcí, 

tj. 45,1%).  
 
O pozornosti, která je posledně uvedené agendě věnována Nejvyšším státním zastupitelstvím 
svědčí, že u této agendy vykázalo NSZ aktivitu v 746 věcech (tj. 42,6%). 
 
 

c) Návrhová činnost podle § 62 a 62a zákona o rodině 
V roce 2007 nově napadlo 316 podnětů k podání návrhu na popření otcovství podle § 62 
zákona o rodině, z celkového počtu vyřízených podnětů (314) jich podáním návrhu bylo 
vyřízeno 28,7% (96), převážná část byla odložena (69,2%).  Podněty podávají převážně 
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matky dítěte (42,7%) a téměř ve stejné míře i matrikoví otci (41,1%), ve výrazně menší míře 
pak  muži označení za přirozeného (skutečného) otce dítěte (15,5%). 
 
Z celkového počtu rozhodnutých návrhů soudem bylo návrhu vyhověno v 96,7% případů, 
z toho je patrna jejich mimořádně vysoká důvodnost, která je pro tuto návrhovou činnost 
dlouhodobě typická a je založena na kvalitě jejich zpracování  u NSZ, i na velmi uvážlivém 
posuzování důvodnosti jejich podání. Ze 3 podaných odvolání v těchto věcech bylo 2  
odvoláním vyhověno, i to svědčí o kvalitním zpracování těchto věcí. Jen v 1 případě byl návrh 
vzat zpět.  
 
Návrhy na popření otcovství podle § 62a zákona o rodině tvoří jen nepatrnou část této 
agendy, o čemž svědčí jen 3 podněty k podání návrhu podle § 62a podané v r. 2007, vyřízen 
byl 1 podnět, a to odložením, návrh podle tohoto ustanovení nebyl podán žádný.  
 
Tato agenda je sice především agendou Nejvyššího státního zastupitelství, neboť podat takový 
návrh přísluší toliko nejvyšší státní zástupkyni, nicméně na vyřizování podnětů k podání 
těchto návrhů ve formě součinnosti se podílejí i krajská státní zastupitelství a jednotlivé úkony 
mohou provádět i okresní státní zastupitelství.  Tato součinnost je převážně realizována 
pečlivě s odbornou erudicí a je významným vkladem pro náležitý výkon působnosti 
Nejvyššího státního zastupitelství při uplatňování popěrného oprávnění nejvyššího státního 
zástupce podle § 62 zákona o rodině.  
 
Novým jevem jsou podněty k popření otcovství podle § 62a zákona o rodině, podávané 
orgány cizinecké policie ve věcech, kde matrikovým otcem dítěte je cizinec a otcovství dítěte 
bylo určeno souhlasným prohlášením rodičů. Z podávaných podnětů vyplývá, že skučným 
důvodem uznání otcovství touto formou je zájem cizinců o získání povolení k dlouhodobému 
a trvalému pobytu. 

KSZ Ústí nad Labem uvádí, že tyto úkony činí cizinci s poukazem na  zájem na sloučení rodiny na území 
ČR. Mezi cizinci převládali občané Vietnamské socialistické republiky.Ve většině věcí podněty vzešly od 
cizinecké policie ze správního řízení o vyhoštění, podněty podaly také ale i matky dětí, které si s odstupem 
doby uvědomily komplikace, které jim s takto určeným matrikovým otcovstvím v praxi vznikly. Tento jev 
se projevil i v rovně trestněprávní. 

KSZ Brno poukazuje na 4 podněty k podání návrhu na popření otcovství podle § 62a zákona o rodině Policií 
ČR, Cizineckou a pohraniční policií Brno, v případech  podezření, že došlo k účelovému prohlášení rodičů o 
určení otcovství k dítěti s cílem legalizovat pobyt cizího státního příslušníka na území ČR. 

 
Netrestní odbor NSZ provedl v roce 2007 vyhodnocení součinnosti krajských (i okresních) 
státních zastupitelství a vedle konstatovaných pozitivních zjištění zjistil i nedostatky, byť  
převážně dílčího charakteru. 

Zejména v délce šetření podnětu, v nedostatečné aktivitě státního zastupitelství v případě rodičů, jejichž 
pobyt není aktuálně znám nebo se jim nedaří doručit předvolání k podání vysvětlení na státním 
zastupitelství.  

 
Vyhodnocení vyústilo ve změnu metodiky v podobě doporučení, aby z podkladů 
soustřeďovaných v rámci šetření podnětu bylo vypuštěno opatřování porodopisu a s tím 
související zdravotnické  dokumentace  po souhlasu uděleném matkou dítěte. Údaj uváděný 
v porodopise o otci dítěte totiž  vždy neodráží biologickou realitu. V případě pochybností o 
biologickém původu dítěte není tento údaj způsobilý nahradit důkaz objektivní povahy, 
kterým je řádný znalecký posudek zpracovaný zpravidla za použití vysoce přesné analýzy 
DNA zainteresovaných osob. Tyto materiály pro účely vyřízení podnětu nemají podstatnější 
význam, jejich zajišťování státním zástupcem v rámci šetření podnětu v některých případech 
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nadbytečně a neúměrně výsledku zatěžuje a očekává se, že i tato změna přispěje ke zrychlení 
vyřizování této agendy. 
 
 

d) Návrhy podle § 66 odst. 2 SŘS 
V roce 2007 napadlo 15 podnětů k podání správní žaloby podle § 66 odst. 2 SŘS, nejvíce 
podnětů směřovalo proti rozhodnutím stavebních úřadů a proti rozhodnutím finančního úřadu. 
Převážná většina věcí byla odložena (86,7%), 2 zůstávají nevyřízené. Správní žaloba byla 
podána v 1 případě, dosud o ní nebylo rozhodnuto. 

Směřovala proti rozhodnutí Ministerstva životního prostředí ve věci udělení souhlasu ke sběru, výkupu a 
využívání odpadů podle § 14 odst. 1 zákona o odpadech. Ministerstvo napadeným rozhodnutím zamítlo pro 
nepřípustnost odvolání občanů obce proti rozhodnutí krajského úřadu,  kterým byl  obchodní firmě udělen 
souhlas k provozování zařízení ke sběru, výkupu a využívání odpadů a souhlas s provozním řádem 
 provozovny S. V souvislosti s provozem povoleného zařízení však dochází ke kontaminaci pozemků a 
ohrožení životního prostředí a zdraví občanů, jak vyplývá ze znaleckého posudku a ze zjištění kontrolních 
orgánů.  

 
Z dříve podaných žalob soud rozhodl v roce 2007 v jednom případě – NS zamítl kasační 
stížnost proti rozsudku, kterým bylo vyhověno žalobě nejvyššího státního zástupce.  
 
 

e) Dozor nad detencemi ve věznicích (vazebních i ve výkonu trestu odnětí svobody) 
Dozoroví státní zástupci vyvíjejí značnou aktivitu, která se koncentruje především do 
prověrkové činnosti, pominout však nelze ani aktivitu státních zástupců nejblíže vyšších 
státních zastupitelství vykonávajících nad činností dozorových státních zástupců dohled.  
 
V r. 2007 vydali dozoroví státní zástupci KSZ příkazy k zachovávání předpisů platných 
pro výkon příslušné detence celkem v 60 případech, největší podíl vykazuje obvod KSZ 
Ústí nad Labem (33,3%) a obvod KSZ Brno (25%) a propuštění osoby z detence nařídili ve 
3 případech, z toho ve dvou případech v obvodu KSZ Ústí nad Labem ve 2 případech a  
v 1 případě v obvodu KSZ Hradec Králové (tab. V/5).    

V rámci dozoru v detencích ve věznicích, v nichž je vykonávána vazba, byl opět konstatován  nedostatek na 
straně soudů, které nedodržují informační povinnost podle § 70a tr. ř. Státní zástupci nemají žádnou 
pravomoc zasahovat vůči soudům, na jejich písemnou signalizaci soudy nereagují. Nedostatky spočívají 
především v tom, že soudy včas nezasílají věznicím pravomocná rozhodnutí o dalším ponechání obviněného 
ve vazbě a nevyrozumívají věznice o podání stížnosti proti rozhodnutí o vazbě. To ztěžuje výkon dozorové 
činnosti státního zástupce, který nemůže objektivně posoudit běh vazební lhůty z hlediska § 71 odst. 4 tr. ř., 
tedy i to, zda důvody vazby trvají, jinak řečeno, zda obviněný je ve vazbě právem.  

 
 

f) Dozor nad výkonem ústavní a ochranné výchovy 
U této agendy se konstatuje více méně setrvalý stav, někdy i přetrvávající problémy v činnosti 
soudů ztěžující posuzování oprávněnosti umístění dítěte v ústavu. Při prověrkách konstatují 
dozoroví státní zástupci přetrvávající nedostatky především v rozhodnutí o opatřeních ve 
výchově a ve vedení povinné dokumentace.  

KSZ Ústí nad Labem uvádí přetrvávající porušování § 76a o. s. ř. okresními soudy (především OS Most a 
OS Teplice), kdy soudy řádně a včas neprodlužují předběžná opatření, na základě kterých jsou umísťovány 
děti do zařízení pro výkon ústavní výchovy a jsou opakovaně zjišťovány případy, kdy je dítě v zařízení 
nezákonně, takže fakticky (formálně důsledně vzato) dochází  k omezování jeho osobní svobody. 
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Výjimečně je konstatováno závažnější porušení pravidel, zejména z hlediska umisťování dětí 
do kolektivu. 

OSZ Přerov uvádí nedostatky v Dětském domově se školou, Základní škole a Školní jídelně, kde byla 
zjištěna šikana a dále nevhodné umístění jak agresivních dětí, tak i dětí šikanovaných v téže výchovné 
skupině z důvodu kázeňských přestupků.  

 
Ač se konstatuje obecně snížení počtu mimořádných událostí v ústavech, poznatky 
dozorových státních zástupců nasvědčují nárůstu agresivity chovanců, projevující se až  
v páchání trestné činnosti (upozorňuje VSZ Olomouc). 
 
Důležitou součástí výkonu této působnosti je i výkon dohledu krajských státních zastupitelství 
nad činností pověřených státních zástupců okresních státních zastupitelství, který je primárně 
zaměřen na dodržování metodického postupu postihujícího všechny zásadní úseky jejich 
činnosti. Základní metodou jsou dohledové prověrky a následná nápravná opatření, jsou-li 
shledány nedostatky.  

Vedle formálních pochybení  při vyhotovování dokumentace z prověrky provedené dozorovým státním 
zástupcem bylo zjištěno opožděné informování o mimořádné události, nevytěžení poznatku pro trestní úsek, 
pokud jde o zjištěnou konzumaci alkoholu a drog na vycházce, podporu či pomoc dětí při útěku ze zařízení, 
a také nevěnování náležité pozornosti problematice útěků – viz zpráva KSZ Brno.  

 
 

III. Právo na informace podle zákona č. 106/1999 Sb. 
Právní úprava, má-li být aplikována ve vztahu k informacím pocházejícím z trestního řízení, 
se jeví někdy nejasná a komplikovaná. Ač ve zprávách nižší státní zastupitelství vesměs 
uvádí, že počet podaných žádostí je vcelku minimální a víceméně stagnuje a že se žádné 
podstatné problémy nevyskytují, nelze nezmínit složitost vztahů plynoucí z existence 
předpisů, které řeší v mezích své působnosti určitým způsobem nakládání s informacemi 
využívanými v průběhu trestního řízení. Jde zejména o úpravu podávání informací z trestního 
řízení podle speciálního ustanovení § 8a tr. ř., u mladistvých i o zvláštní úpravu (která je 
speciální i ve vztahu k § 8a tr. ř.) v § 52 a násl. ZSVM, k tomu přistupují ještě omezení 
vyplývající z právních předpisů chránících zvláštní povinnosti mlčenlivosti (zejm. z hlediska 
odkazů i průlomů ve smyslu § 8 odst. 2 a ž 4 a § 65 tr. ř.), jde dále i o omezení vyplývající ze 
zákona č. 101/2000 Sb., o  ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, jež nutno 
strukturovaně aplikovat podle subjektu, v jehož prospěch jsou tato omezení uvedeným 
zákonem stanovena,  a vyplývají z postavení, který tento subjekt v trestním řízení zaujímá, 
přičemž tato omezení nutno minimálně zčásti vztáhnout k výlukám podle samotného zákona  
o svobodném přístupu k informacím (§ 8a až 10 a zejména § 11 odst. 2 až 4 zákona č. 
106/1999 Sb.), a to se pomíjí právní úprava zvláštního nakládání s utajovanými informacemi 
podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, 
ve znění pozdějších předpisů. To někdy činí v praxi potíže při rozlišování, které informační 
povinnosti uložené zákonem č. 106/1999 Sb. orgány činné v trestním řízení vážou, v jakém 
rozsahu a ve kterém stadiu trestního řízení, resp. kdy jde, z hlediska specifického postavení 
orgánů činných v trestním řízení v soustavě orgánů veřejné moci a o z toho vyplývající jejich 
úkoly a povahu přípravného řízení trestního jako řízení neveřejného, vůbec o takto 
publikovatelné informace. 
 

 Lze to doložit na příkladu žádosti S. P., který v roce 2007 v podstatě plošně požádal všechna státní 
zastupitelství (včetně Nejvyššího státního zastupitelství) s odkazem na zákon o svobodném přístupu 
k informacím,  o:  - sdělení jména pověřeného státního zástupce dotazovaného státního zastupitelství podle 
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pokynu obecné povahy č. 2/2006 nejvyšší státní zástupkyně ze dne 16. 8. 2006, o postihu trestného činu 
nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle § 187a tr. zák.  (tazatel měl 
zjevně na mysli sdělení jména státního zástupce – specialisty na drogovou trestnou činnost),    - poskytnutí 
informace o tom, kolik případů je vedeno u dotazovaného státního zastupitelství pro § 187, § 187a, § 188 a  
§ 188a trestního zákona s rozdělením na paragrafy a současný stav řízení (přípravné řízení, zahájeno trestní 
stíhání, podána obžaloba, odloženo a jiné), s žádostí o poskytnutí informace ke všem vedeným případům, u 
kterých je předmětem konopí, s tím, že jej zajímá skutková podstata, současný stav řízení a číslo jednací.  
Státní zastupitelství se s uvedenou žádostí vypořádala různě. Některá tyto žádosti rozhodnutím odmítla, a to 
pokud jde o požadavek na sdělení jmen státních zástupců–specialistů podle § 11 odst. 1 písm. a) zákona o 
svobodném přístupu k informacím, jako údaj vztahující se výlučně k vnitřním pokynům a personálním 
předpisům, a  pokud jde o požadavek k poskytnutí statistických údajů a dalších podrobností o drogových 
deliktech, pak podle § 11 odst. 4 písm. a) tohoto zákona, neboť jde o informace vztahující se 
k probíhajícímu trestnímu řízení. Některá státní zastupitelství zřejmě informace, alespoň v určitém rozsahu 
podala, (např. KSZ Hradec Králové), některá zase převážnou část těchto žádostí odložila, a to zřejmě podle 
§ 14 odst. 5 písm. a) zákona po marném uplynutí lhůty k doplnění žádosti o její upřesnění (KSZ Plzeň), 
všeobecně však převládá názor, že takto formulovaná žádost vyžadování těchto informací již přesahuje 
věcnou působnost zákona o svobodném přístupu k informacím. Samo Nejvyšší státní zastupitelství žádost S. 
P. odmítlo  podle § 14 odst. 5 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb., s odůvodněním, že jména pověřených 
státních zástupců, jejichž sdělení žadatel o předmětnou informaci požaduje, jsou informací vztahující se 
výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu, tedy informací podle § 11 odst. 
1 písm. a) zákona  o svobodném přístupu k informacím, přičemž jen částečné omezení této konkrétní 
informace není vzhledem k povaze věci možné. V další části žádosti jde o informace o probíhajícím trestním 
řízení podle § 11 odst. 4 písm. a) zákona, které rovněž povinný subjekt neposkytne, neboť ze žádosti je 
patrno, že požadovány jsou informace o současném stavu příslušných trestních řízení. S ohledem na § 11 
odst. 2 písm. b) zákona by nezbylo, než odmítnout i případnou žádost o sdělení například statistických 
údajů, které budou obsahem zprávy o činnosti státního zastupitelství, a pokud již byly zveřejněny na 
internetových stránkách Nejvyššího státního zastupitelství, lze na ně odkázat podle § 6 odst. 1 zákona.  
V závěru byl žadatel upozorněn, že povinné subjekty dle § 2 odst. 1 zákona poskytují informace vztahující 
se k jejich působnosti, proto nejde-li o informaci vztahující se k působnosti Nejvyššího státního 
zastupitelství, ale jiného státního zastupitelství, je poskytnutí takové informace již z tohoto důvodu 
vyloučeno, a to tím spíše, pokud ji Nejvyšší státní zastupitelství získalo z výkonu své dohledové nebo 
kontrolní působnosti (§ 11 odst. 3 zákona). Pro úplnost třeba dodat, že opravný prostředek proti žádnému 
z těchto zamítavých rozhodnutí žadatel nepodal.  

 
Nejvyšší státní zastupitelství považuje za žádoucí při úvahách o budoucí novelizaci zákona  
č. 106/1999 Sb. vzít v potaz i tyto otázky vzájemně provázané, případně kolidující úpravy  
o podávání, resp. zákazu či omezení podávání určitých typů informací a upravit všechny 
související předpisy tak, aby byly v maximální míře srozumitelné nejen co do svého obsahu 
samy o sobě, ale i ve vztahu k ostatním předpisům, kteréžto nutno na poskytování informací 
(zejména veřejnosti) současně aplikovat. 
 
 

IV. Zvláštní zprávy zpracované Nejvyšším státním zastupitelstvím v roce 2007 
 

1. Zvláštní zpráva týkající se věcí, které skončily ve fázi prověřování odložením ve smyslu 
ust. § 159a odst. 1 trestního řádu, šlo-li o podezření ze závažné trestné činnosti  
 
Zabývala se věcmi, šlo-li o podezření z vybraných forem závažné a zvlášť závažné 
kriminality,konkrétně spojené s extremismem, u podezření z terorismu, vražd a jiných 
závažných násilných trestných činů, úplatkářství, obchodování s drogami a zneužívání drog, 
z oblasti organizovaného zločinu, i z oblasti závažné hospodářské a finanční kriminality. 
Celkem bylo vyhodnoceno za období roku 2005 a I. pololetí roku 2006 1067 takových 
skončených věcí.  
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Kromě některých problémů s náležitostmi sepisovaných záznamů o zahájení úkonů trestního 
řízení podle § 158 odst. 3 tr. ř. formálního charakteru zpráva konstatovala přetrvávající stav 
nevyhovující důkazní situace, opírají-li se skutková zjištění výlučně o úřední záznamy  a 
nikoli svědecké výpovědi. Na úrovni formálního zpracování věcí se projevila i odlišná 
zkušenost policistů – bývalých vyšetřovatelů a bývalých policistů zařazených v tzv. 
operativních součástech policie.  

 
Složitost věcí ovlivnila délku prověřování, sledování rychlosti prověřování státním zástupcem 
v rámci výkonu dozoru tuto dobu zásadně neovlivnilo. Prodlužování lhůt se ukázalo mnohdy 
formálním, a to i z důvodů převážně objektivních (nízká personální obsazenost úřadů státního 
zastupitelství, celkové množství záznamů o zahájení úkonů trestního řízení, omezené 
možnosti prověřování jako takového).  

 
Vyhodnocení naznačilo potřebu legislativních změn, zejména odstranění fázovitosti 
přípravného řízení a různé důkazní hodnoty opatřovaných a dokumentovaných informací,  
potřebu zavedení trestního postihu podávání nepravdivých trestních oznámení a nutnost 
odformalizování vlastního počátku zahájení trestního řízení.  
 
 

2.  Zvláštní zpráva o obsahující vyhodnocení odposlechu a záznamu  telekomunikačního 
provozu, zjišťování údajů z telekomunikačního provozu a využívání operativně pátracích 
prostředků v roce 2005 a 2006  

 

Aktualizovala údaje o odposleších (§ 88 a § 88a tr. ř.) oproti zvláštní zprávě zpracované v 
roce 2004 a nově se zaměřila na využívání operativních pátracích prostředků – předstíraného 
převodu (§ 158c tr. ř.) a sledování osob a věcí (§ 158d tr. ř.), v přípravném řízení.  

 

K první části - Počty odposlechů a záznamů telekomunikačního provozu v období let 2004 – 
2006 celkově klesaly, zejm. v důsledku celkově obezřetnějšího přístupu orgánů činných 
v přípravném řízení trestním k využívání tohoto institutu. Tento trend neovlivnil ani nárůst 
počtu tzv. vícenásobných odposlechů. Důvody ovlivňující četnost odposlechů na straně 
podezřelých pachatelů trvají (skupinová trestná činnost, pachatelé využívají více mobilních 
telefonů, mění SIM karty). Počty návrhů na odposlechy, vyhovění podnětu policejního orgánu 
státním zástupcem a výslednost těchto návrhů dle rozhodovací činnosti soudů zůstává 
prakticky na stejné úrovni. Zpráva nepotvrdila ve veřejnosti prezentované závěry o 
nadužívání tohoto institutu.  
 
Svou strukturou se odposlechy týkaly v jasně převažující většině osob podezřelých z páchání 
trestné činnosti, jen v ojedinělých případech byl tento postup aplikován i vůči dalším osobám 
(známým či příbuzným podezřelých, popř. jiným osobám), s náležitým odůvodněním nutnosti 
získat např. důkazy o místě pobytu podezřelých či důkazy k samotné trestné činnosti.  

 
Došlo ke zjednodušení přepisů odposlechů, které se nadále důsledně provádějí jen u částí 
sloužících jako důkaz navržený obžalobou, v jejich předkládání soudům  se však praxe liší, 
neboť někdy jsou předkládány jen ty, které slouží obžalobě jako důkaz, jindy všechny  včetně 
těch, které neobsahují podstatné informace o věci, případně jsou ukládány zvlášť  
k případnému předložení soudu na jeho vyžádání. O způsobu ničení nepotřebných záznamů 
nemají státní zástupci bližší poznatky, neboť je zajišťují policejní orgány.  

 41



 
Státní zastupitelství přijalo vlastní interní úpravu pro nakládání s informacemi získanými 
odposlechy v kancelářském řádu státního zastupitelství v zájmu omezení, resp. vyloučení 
úniků informací této povahy ze soustavy státního zastupitelství. Její přijetí, resp. spíše důvody 
jejího nepřijetí ostatními orgány (policií, soudy) nepřísluší státnímu zastupitelství  hodnotit.  
 
Právní úprava institutu odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu se považuje za 
obsahově vyhovující, terminologicky již však neodpovídá platným předpisům upravujícím 
provoz elektronických komunikací. Event. úprava práva na informace o prováděném 
odposlechu se sice považuje za problematickou, zejména z hlediska nastavení hranic této 
úpravy, nicméně se zřejmě dojde k jejímu přijetí a bude samozřejmě aplikována.  

Moderní technologie přináší i nové formy komunikace, u nichž je stávající institut jen obtížně 
využitelný (zkušenosti ukazují, že pachatelé zejména závažné organizované trestné činnosti 
mezi sebou nekomunikují pouze prostřednictvím telefonů, nýbrž stále častěji používají jiný 
způsob jako např. e-mail, fax, systém Skype, ICQ, což pravděpodobně přinese v budoucnu 
nutnost řešit tyto otázky i legislativně. 
  
Výkladovým problémem je, zda zjišťování údajů z databáze účastníků veřejně dostupné 
telefonní služby pro účely trestního řízení se má dít na základě příkazu soudce vydaného 
postupem podle § 88a odst. 1 tr. ř. či nikoli.  

Ke druhé části - Využívání operativně pátracích prostředků nečiní žádné zásadní aplikační 
problémy, nebyly zjištěny ani žádné konkrétní poznatky o případech jejich nedůvodného 
používání nebo dokonce zneužívání. Nejčastěji je využíváno sledování osob a věcí, a to 
zejména v případech majetkové trestné činnosti, drogové trestné činnosti, dále při pátrání po 
odcizeném telefonu a ustanovení osob, které s ním disponují, monitoringu telefonů za účelem 
lokalizace osob, po kterých je pátráno pro podezření z trestné činnosti apod. Sledování osob 
bývá zpravidla provázeno i odposlechem ve smyslu § 88 odst. 1 tr. ř. Předstíraného převodu 
dle § 158c tr. ř. je využíváno poměrně zřídka, s častými námitkami obhajoby poukazujícími 
na možnost tzv. policejní provokace.  

Vyhodnocení přineslo návrhy na opatření organizační a legislativní, zaměřená zejména na 
eliminaci úniků informací získaných z odposlechů a jejich veřejné publikace a zneužívání.  
 
 

3.  Zvláštní zpráva o vyřizování trestních oznámení a jiných podnětů k trestnímu stíhání 
učiněných Nejvyšším kontrolním úřadem státními zastupitelstvími 
 
Tato zvláštní zpráva byla zpracována nad rámec plánu hlavních úkolů na rok 2007 v 
souvislosti s poznatky o vyřizování oznámení podávaných NKÚ státními zastupitelstvími. 
Bylo zjištěno, že poznatky získávané z tohoto zdroje státními zastupitelstvími jsou naprosto 
ojedinělé. Žádné závažnější aplikační problémy nebyly zjištěny, opatření není třeba přijímat. 
Jediná problémová věc byla vyřešena na základě podnětu NKÚ i za pomoci vykonaného 
dohledu příslušným nejblíže vyšším státním zastupitelstvím.  
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4. 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.) 
 
Vychází z trestních věcí týkajících se obžalovaných, ohledně nichž bylo v období let 2005 a 
2006 soudem pravomocně rozhodnuto o zproštění obžaloby ve věcech, v nichž je dána věcná 
příslušnost odborů závažné hospodářské a finanční kriminality vrchních státních zastupitelství  
(§ 15 odst. 1, resp. odst. 4 JŘ SZ), příslušnost krajského soudu jako soudu prvního stupně  
(§ 17 tr. ř.), jichž se měli dopustit obvinění jako veřejní činitelé (§ 89 odst. 9 tr. zák.),  a to 
včetně věcí, v nichž došlo k částečnému zproštění obžaloby. 

  
Nejčastějším důvodem zproštění bylo rozdílné hodnocení důkazů státním zástupcem a 
soudem I. stupně, popř. i II. stupně (zejm. z hlediska subjektivní stránky trestného činu  
u některých hospodářských a majetkových trestných činů), pak použití zásady  
„v pochybnostech ve prospěch obviněného“  a dále změna důkazní situace v hlavním líčení, 
zejména v případech  výslechů svědků v přípravném řízení v tomto procesním postavení 
dosud nevyslechnutých (o jimi podaném vysvětlení byl případně sepsán úřední záznam podle 
§ 158 odst. 5 tr. ř.), popř. došlo ke změnám ve výpovědích svědků již slyšených. Jde o důvody 
založené na právní úpravě, která se zproštěním pro tyto případy počítá, neboť provádění 
důkazů a jejich hodnocení zásadně náleží až soudu. Nejdou tedy primárně k tíži vadného 
postupu orgánů přípravného řízení. 

 
Ve druhé kategorii jsou nedostatky v postupu orgánů činných v přípravném řízení 
subjektivního rázu. Jimi byl vadný postup policejního orgánu při provádění neodkladných a 
neopakovatelných úkonů, dále při provádění domovních prohlídek (např. provedení domovní 
prohlídky s velkým časovým odstupem, bez výslechů obviněných, za účasti cizích osob 
s následným odnesením některých věcí z místa prohlídky), dále při odběru pachových stop a 
provádění srovnávací zkoušky, neprověření obhajoby obviněného a věrohodnosti možných 
svědků, jakož i procesní fixace jejich výpovědí.  
 
Tyto vady jsou též důsledkem nedostatečného výkonu dozoru státního zástupce. Státní 
zástupce sám pochybil při dokumentaci výslechů svědků procesně použitelným způsobem při 
vyšetřování trestné činnosti policistů, v jiné věci nedostatečným způsobem popsal skutek 
v obžalobě (zejména opomenul  kvalifikační znak veřejného činitele).  

 
Častěji zprošťují krajské soudy, což je dáno nepochybně i složitostí řešených věcí. 
Nepotvrdily se obavy z enormního nárůstu počtu i podílu zproštěných osob s ohledem na 
předpokládaný výrazný  přesun důkazního řízení až do stadia soudního řízení podle tzv. velké 
novely trestního řádu (č. 265/2001 Sb.).  
  
Tzv. rozšířené vyšetřování (tj. tolerance úpravy k úkonům prováděných procesně využitelným 
způsobem již v přípravném řízení, zejm. pokud jde o výslechy svědků) neprokázala svou 
opodstatněnost z hlediska konečné výslednosti řízení, rozhoduje pečlivě objasněný skutkový 
stav podepřený potřebnou mírou důkazních prostředků a důkazů opatřených již v přípravném 
řízení (event. i v procesně využitelné podobě) tak, aby dostatečně odůvodňovaly podání 
obžaloby a aspoň v minimu zajišťovaly udržitelnou pozici státního zástupce jako veřejného 
žalobce v řízení před soudem. Odpovědnost je tedy primárně na státním zástupci, počíná již 
při přezkoumávání rozhodnutí o zahájení trestního stíhání a nekončí s oprávněním nejvyšší 
státní zástupkyně přezkoumávat pravomocná rozhodnutí o zastavení trestního stíhání a 
postoupení věci podle § 174a trestního řádu. Svůj význam musí sehrát i vnější dohled nejblíže 
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vyšších státních zastupitelství zaměřený na náležité posuzování podmínek pro podání 
obžaloby.  

 
Přijatá opatření jsou především organizační povahy a je žádoucí je směřovat i do oblasti 
výkonu vnějšího dohledu, jak bylo výše uvedeno. 
 

5. Zvláštní zpráva týkající se prověřování a vyšetřování trestných činů policistů, příslušníků 
Bezpečnostní informační služby a Úřadu pro zahraniční styky a informace 
 
Navazuje na obdobnou zvláštní zprávu z roku 1999, problematice se věnoval i Institut pro 
kriminologii a sociální prevenci (viz analytická studie „Kriminologické aspekty trestné 
činnosti policistů“ z roku 2001).  Zjištěný stav prokazuje stabilizovanou situaci, nižší státní 
zastupitelství hodnotí tuto agendu pozitivně. Nejvyšší státní zastupitelství nepodporuje 
záměry  přesunout vyšetřování trestných činů policistů a příslušníků tajných služeb na orgány 
Policie ČR nebo Inspekce ministra vnitra (i s vědomím, že  jde o rozhodnutí nikoli primárně 
v rovině právní), trvá však na začlenění inspekce v rámci Ministerstva vnitra, zejména 
z důvodu specifického prostředí i kategorie osob, jež mají být těmto úkonům podrobeny. 
V tomto prostředí může efektivně postupovat, zejména v počáteční fázi odhalování a 
objasňování latentní kriminality policistů, opět jen policejní orgán, byť personálně i funkčně 
oddělený od těch složek, vůči nimž takovou činnost provádí.  

 
Státní zástupce je s to efektivně kontrolovat činnost Inspekce ministra vnitra i ve fázi před 
zahájením trestního stíhání a při náležitém organizačním, materiálním i personálním zajištění 
vyšetřování konaného státním zástupcem se zdá být toto spojení obou institucí řešením 
optimálním, lepším, než v případě vyšetřování konaného jiným subjektem. Optimální je i 
stávající rozsah vymezení obligatorní věcné příslušnosti státních zástupců k vyšetřování  
(§ 161 odst. 3, 4 tr. ř.). Nejvyšší státní zastupitelství nepodporuje jeho rozšiřování, protože by 
to mj. znamenalo další požadavky na materiální a personální zajištění, které se jeví být 
v současné době restrikcí nereálným. 

 
Celá řada přijatých opatření směřovala do oblasti  legislativní, analytické, aplikace trestního 
práva hmotného i procesního,  výkonu dohledu i organizační. Legislativně je nutno změnit 
nevyhovující mechanismus tzv. „dozoru nad dozorem“ a založit pravomoc i působnost 
státního zástupce vyšetřovat uvedené případy na standardním dozorovém oprávnění, které 
s takovou možností počítá, byť se jinak běžně nevyužívá.  
 
 

6. Aktualizovaná zvláštní zpráva 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. 
 
Navazuje na zvláštní zprávu zpracovanou ke stejné problematice v březnu 2006 a 
konstatovala, že pro období roku 2007 byl charakteristický výrazný nárůst nápadu věcí z tzv. 
akce „K“, tedy jednání spočívající v konečném důsledku ve vysídlování obyvatel vesnic 
(rolníků, tzv. kulaků v tehdejším pojetí) z jejich majetků a domovů, přičemž prakticky 
výlučně je ovlivněn jen podávanými trestními oznámeními (oproti roku 2006, kdy bylo 
vykázáno 14 prověřovaných věcí, jich bylo v této zprávě evidováno celkem 109). Oznámení 
podávají převážně buď přímí potomci, nebo jiní blízcí příbuzní vysídlených rodin. V ostatních 
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dvou agendách (zločinů spáchaných při divokém odsunu  v letech 1945 -1946 a válečných 
zločinů a zločinů proti lidskosti z období nesvobody – léta 1939 až 1945 k podstatným 
změnám nedošlo.  
 
Předpokládá se, že trend zvýšeného nápadu věcí z tzv. akce „K“ bude pokračovat i v roce 
2008, nelze přehlédnout, že předmětem dosavadního prověřování je zatím pouze malá část 
všech případů realizovaných v rámci této akce, neboť z dochovaných archivních dokumentů 
vyplývá, že počet vysídlených rodin „vesnických boháčů“ vysoce, až mnoha násobky 
převyšuje počet dosud podaných trestních oznámení a prověřovaných věcí. 
 
Výsledné zjištění skutkového stavu komplikuje nedostupnost objektivních informací 
z tehdejší doby, nedostupnost svědectví přímých účastníků a poškozených (většina již 
zemřela, případně je přestárlá), chybějící archivní materiály, někdy působí komplikace i 
zásadní nesprávnosti v některých tvrzených údajích, zejména také o době vysídlení (nikoli 
ojediněle je zjištěno, že k vysídlení došlo např. již v roce 1946; oznamovatelé přitom nemusí 
být nutně vedeni snahou záměrně zkreslovat údaje, ale udávají tyto informace z nevědomosti 
o pravém stavu věci).  

 
Úplné objasnění věci, resp. objasnění všech evidovaných případů, bude záležitostí spíše 
dlouhodobější, a to nejen vzhledem k počtu evidovaných věcí (a dalšímu průběžnému nápadu 
v počátku tohoto roku), ale i vzhledem k obtížným podmínkám, za nichž jsou získávány 
informace o skutkovém stavu. Některé právní problémy, např. právní kvalifikace jednání 
možných pachatelů, byly v průběhu loňského roku vyřešeny, jiné problémy (např. pokud jde o 
použití amnestijních rozhodnutí, zvláště pak z roku 1960, či otázka promlčení a aplikace  
§ 67a trestního zákona na konkrétní případy) jsou vyřešeny v podobě metodického návodu 
zpracovaného Nejvyšším státním zastupitelstvím, případně judikaturou Nejvyššího soudu 
(pokud jde promlčení), nicméně to nevylučuje možnost, někdy i nutnost, se jejich posouzením 
zabývat v konkrétních věcech.   
 
V lednu 2008 se uskutečnil u Nejvyššího státního zastupitelství seminář za účasti zástupců 
zúčastněných orgánů na straně policie i státního zastupitelství s cílem najít společné cesty 
k postupu umožňujícímu co nejobjektivněji objasnit všechny věci v rámci daných možností 
tak, aby orgány činné v trestním řízení v maximálně možné míře dostály povinnosti posoudit 
každou jednotlivou věc z pohledu možného vyvození trestní odpovědnosti vůči komukoli, kdo 
se měl na těchto zločinech minulosti podílet, bez ohledu na jeho postavení či funkci. Nejvyšší 
státní zastupitelství bude vývoj této agendy nadále sledovat, a to i metodou aktualizace této 
zvláštní zprávy, jež bude rovněž zahrnuta i do plánu činnosti státního zastupitelství na rok 
2009.  
 
 
 
 

V. Plnění opatření ze zprávy o činnosti státního zastupitelství za rok 2006 
 
a) V oblasti legislativní a metodické:  

1. NSZ se podílí svými zástupci na vypracování návrhu nového trestního řádu, t. č. ve fázi 
přípravy konečného znění věcného záměru. Ředitel analytického a legislativního 
odboru NSZ je jedním z garantů zpracování konečné podoby textu, zejména pokud jde 
o oblast přípravného řízení.  
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2. Podnět Krajského státního zastupitelství v Praze stran nového stanovení příslušnosti při 
aplikaci § 436 tr. ř. je nadále zvažován, v konfrontaci s výsledky zpracovávané zvláštní 
zprávy týkající se uplatňování institutu evropského zatýkacího rozkazu a obdobných 
institutů, která ještě nebyla dokončena – úkol trvá.  Otázka zařazení rozhodnutí soudu o 
vrácení věci k došetření mezi instituty přezkoumatelné některým z mimořádných 
opravných prostředků  bude posouzena v rámci připravované rekodifikace trestního řádu – 
úkol trvá. 

3. Úkol nadále působit na odbřemenění státních zástupců od všech činností převážně 
administrativní a technické povahy a jejich přenesení na odborný administrativní aparát 
bude promítnut v reálné podobě do změn, zejména organizačního charakteru, v souvislosti 
s přijetím zákona č. 121/2008 Sb., jímž se s účinností od 1. července 2008 zavádí u 
státního zastupitelství institut vyšších úředníků státního zastupitelství a asistentů státních 
zástupců. Bude nutno jej plnit  v úzké spolupráci s MSpr jako správcem soustavy státního 
zastupitelství.   

4. Zaměření pozornosti na vytypované druhy kriminality zůstává v platnosti i pro další 
období. Vedle toho NSZ navrhlo  ministru spravedlnosti v souladu se schválenou 
koncepcí činnosti státního zastupitelství změnu jednacího řádu státního zastupitelství v 
§ 15 o rozšíření věcné působnosti stávajících odborů závažné hospodářské a finanční 
kriminality zejména o trestné činy patřící do oblasti organizovaného zločinu, čímž se 
realizuje část uvedeného  záměru. O této změně věcné příslušnosti se nyní vedou mezi 
NSZ a MSpr intenzivní jednání. 

5. V oblasti interní legislativy pokračovat v revizi platných pokynů obecné povahy – úkol 
byl splněn. 

6. Stanovisek ke sjednocení výkladu zákonů a jiných právních předpisů při výkonu 
působnosti státního zastupitelství (§ 12 odst. 2 ZoSZ) bylo přijato v r. 2007 celkem 6, 
což odpovídá potřebám i možnostem. 

7.  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 nebylo 
možno s ohledem na časové zatížení a aktuální obsazenost garančního analytického a 
legislativního odboru NSZ v průběhu loňského roku dokončit, úkol se posouvá. 

8. Činnost podle § 174a odst. 1 tr. ř. byla naposledy vyhodnocena na republikové poradě 
vedoucích státních zástupců v březnu tohoto roku. 

9. Kontrolu skončených věcí podle ustanovení § 12 odst. 3 zákona o státním zastupitelství 
průběžně zabezpečuje odbor trestního řízení NSZ.  

 
b) V oblasti řízení a organizace státních zastupitelství:  

1. Výkon dozoru státních zástupců od počátku trestního řízení, včetně jejich účasti u 
nejdůležitějších úkonů,  je úkolem trvalým, určitých pozitivních posunů bylo 
dosaženo, jak vyplývá z obsahu této zprávy. 

2. Dohled se uplatňuje, jeho efektivní a konkrétní využití prokazují  např. informace o 
výsledcích dohledových prověrek na úseku netrestní působnosti. 

3. Výkon vnitřní kontroly v soustavě státního zastupitelství s nutností posilovat vědomí 
odpovědnosti vedoucích státních zástupců je nejen zdůrazňován pravidelně na 
poradách vedoucích státních zástupců, realizuje se i v konkrétních podobách (např. 
výměnou vedoucích zaměstnanců, vč. vedoucích státních zástupců). 

4.  V zájmu rozšíření působnosti právních čekatelů navrhlo NSZ v návaznosti na přijetí 
zákona č. 121/2008 Sb. ministru spravedlnosti novelu jednacího řádu státního 
zastupitelství (§ 11) s cílem umožnit jim provádění  úkonů po vzoru vyšších úředníků 
státního zastupitelství. Další zvažované rozšíření vyžaduje zákonnou změnu, ta bude 
posouzena až v rámci úprav v návaznosti na připravovanou rekodifikaci trestního řádu. 
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5. Využívání poznatků z trestního řízení pro netrestní úsek i z netrestního úseku pro trestní 
řízení je zajištěno (viz zmíněné výsledky dohledových prověrek NSZ na  netrestním 
úseku). 

 
c) V oblasti netrestní působnosti státního zastupitelství  

1. NSZ hodlá nadále působit svými připomínkami k uvážlivému rozšiřování netrestní 
působnosti, a to jen za splnění podmínek pro jeho reálné naplnění v praxi. Tento úkol 
považuje za trvalý. 

2. Oblast řízení ve věcech konkursu, vyrovnání a řízení jimi vyvolaných, jakož i na žaloby 
podle § 66 odst. 2 SŘS, je v popředí zájmu netrestního úseku, klade se důraz i na 
posílení netrestních úseků. 

3. Propojování agend netrestní s trestní je opět jedním z prvořadých cílů a věnují se mu 
nejen dohledové prověrky, ale i porady specialistů pro netrestní úsek.  

 
d) V oblasti výkonu správy  

1. Úprava specializací byla zpřesněna v souvislosti s prováděnou revizí pokynů obecné 
povahy, odbornou přípravu zajišťuje Justiční akademie a vedoucí státní zástupci garantují 
účast státních zástupců ve své působnosti podle potřeb i možností jednotlivých úřadů 
státního zastupitelství. 

2. Systém odborné přípravy administrativního aparátu státních zastupitelství a 
katalogizace prací bude posouzena rovněž v návaznosti na nutné změny, které 
vyplynou z přijaté úpravy o vyšších úřednících státního zastupitelství (viz shora). 

3. Statistika a výkaznictví u státních zastupitelství  přechází na automatizované zpracování 
v informačním systému MSpr CSLAV. Tento úkol bude realizován především 
prostřednictvím výpočetní techniky, doprovázet je bude  odborná příprava a průprava 
zaměstnanců (zejména odborného administrativního aparátu) odpovídajícího za 
automatizované zpracování těchto dat.  

 
e) V oblasti mezinárodních styků  

1. Za rozvíjení mezinárodních styků  odpovídá zejm. mezinárodní odbor a odbor závažné 
hospodářské a finanční kriminality NSZ, zčásti se na jeho plnění podílí i analytický a 
legislativní odbor (jeho zástupce je t.č. na stáži v Eurojustu, odbor zajišťuje účast i 
v aktivitách CCPE, případně ad hoc účast v některých orgánech EU či pomoc MSpr při 
zapracovávání předpisů EU do vnitrostátní legislativy nebo přípravě evropských předpisů, 
jež mají být následně implementovány). 

2.  Úkol podílet se na přípravě na předsednictví ČR v EU v I. pololetí roku 2009 
zabezpečuje zejm. mezinárodní odbor NSZ, v tomto smyslu mu byly vedením NSZ 
vytvořeny v rámci možností i lepší personální podmínky. 

 
 
 

VI. Závěry a přijatá opatření na základě zprávy o činnosti za rok 2007  
 

A. Závěry 
1. Podmínky výkonu působnosti státního zastupitelství v roce 2007 
Podmínky pro výkon působnosti zůstávají hlediska legislativního prakticky shodné s obdobím 
předchozího roku, s výjimkou postupných novelizací zejména trestněprávních předpisů, 
vyplývajících převážně z implementační povinnosti vůči předpisům evropské legislativy. 
V oblasti zabezpečení výkonu agend došlo k posílení personálních stavů státních zástupců, 
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který je možno – až na výjimku Severočeského kraje – považovat téměř za naplněný. 
Severočeský kraj má problémy i s přijímáním potřebného počtu právních čekatelů.  
Materiální zabezpečení v hmotné sféře (investice, opravy budov, zařízení, provoz atd.) 
zajišťují příslušní vedoucí státní zástupci nárokováním vůči MSpr, které je správcem celé 
soustavy. NSZ nepřísluší do této oblasti zasahovat, samozřejmě mimo zajišťování vlastních 
provozních potřeb, které lze považovat vcelku za pokryté, ovšem s nutným poukazem na 
přijaté restrikce veřejných rozpočtů mající dopad i do rozpočtové kapitoly obsluhující 
prostředky soustavy státního zastupitelství. 
 
2. Poznatky k výkonu působnosti státního zastupitelství v roce 2007  
a) Ke stavu a vývoji evidované trestné činnosti v roce 2007 
Trestná činnost celkově stagnuje, resp. mírně klesá. Výjimkou jsou některé trestné činy, 
konkrétně zejm. trestný čin řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění (§ 180d tr. 
zák.) nedávno zavedený do úpravy, a trestný čin a ohrožení pod vlivem návykové látky (§ 201 
tr. zák.), jehož souběžnou úpravou došlo k podstatnému rozšíření trestní represe. Tyto trestné 
činy významně ovlivnily četnost kriminality a také podstatný nárůst věcí vyřízených ve 
zkráceném přípravném řízení na úrovni okresních státních zastupitelství. 
 
Ve většině oblasti kriminality nebyly zaznamenány žádné významné posuny, a proto dosud 
přijatá opatření přetrvávají.  
 
b) Postup státních zástupců v přípravném řízení 
Problémem je stále značný počet záznamů o zahájení úkonů trestního řízení vydávaných 
podle § 158 odst. 3 tr. ř. a z toho vyplývající omezené možnosti konat reálně dozor státního 
zástupce  nad všemi těmito věcmi. Očekává se, že situaci vyřeší připravovaná rekodifikace 
trestního řádu odformalizováním okamžiku zahájení trestního řízení, čímž bude současně 
odstraněn i výkladový problém ohledně úkonů prováděných policejními orgány s cílem ověřit 
povahu získaných informací (zejm. podání nazvaných trestní oznámení) z hlediska jejich 
relevance pro zahájení trestního řízení. 
 
Celková délka přípravného řízení se poněkud zlepšila, někdy se s ní obtížně vypořádávají 
specializované útvary – odbory závažné hospodářské a finanční kriminality obou VSZ, což je 
dáno povahou jimi zpracovávaných trestních věcí. Délka řízení u státního zástupce je 
v naprosto převažující míře na dobré až velmi dobré úrovni. 
 
Nedaří se podstatně zvyšovat počet mimosoudních vyřízení věcí, zejména odklonů, jejich 
využívání je v ČR nevyrovnané. Téměř vůbec se nevyužívá institut narovnání a je nejvýš na 
čase (nejpozději v rekodifikaci trestního řádu) tento institut upravit způsobem, který mu dá 
reálný smysl. 
 
 
c) Postup státních zástupců ve stadiu projednání trestní věci v řízení před soudem 
S výjimkou formálního přístupu některých soudů k využívání institutu vrácení věci státnímu 
zástupci k došetření z důvodů závažných procesních vad spočívajících v údajných vadách 
v popisu skutku v usnesení o zahájení trestního stíhání nebyly zaznamenány žádné významné 
poznatky. Počet věcí vrácených státnímu zástupci k došetření na všech úrovních soustavy, 
které jsou v řízení činné při výkonu dozoru, je vcelku nevýznamný. 
 
Nízký (odpovídající) je i počet pravomocně zproštěných osob, přes mírný nárůst proti 
předchozímu období.  
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Nepřiměřenou délku soudního řízení zmiňují státní zastupitelství zcela výjimečně, teoreticky 
by proto již měly odpadnout stížnosti občanů na nepřiměřenou délku trestního řízení v ČR 
podávané k Evropskému soudu pro lidská práva. Objeví-li se ještě, bude to signálem pro 
nezbytnost věnovat se specielně této otázce v příští zprávě o činnosti. 
 
 
d) Přezkumné řízení v trestních věcech 
Stávající mechanismus mimořádných opravných prostředků  v trestním řízení by měl doznat 
změn v připravované rekodifikaci trestního řádu, neboť dostatečně nepokrývá zjišťované vady 
zejména soudních rozhodnutí.  
 
 
e) Oblast netrestní  působnosti 
Zejména vstupová činnost na úrovni OSZ zaznamenává v posledních letech nárůst. Projevuje 
se u ní výrazná koncentrace na tři okruhy věcí – řízení o vyslovení přípustnosti převzetí nebo 
držení v ústavu zdravotnické péče, řízení o způsobilosti k právním úkonům a řízení 
v obchodních věcech (§ 68 odst. 6 obchodního zákoníku). Spíše ojediněle se signalizuje 
poznatek o překotném rozhodování soudů v řízení o detenci, neumožňující státnímu zástupci 
vstoupivšímu do řízení reálně uplatnit příslušné návrhy, případně na nemožnost reálně ve 
všech řízeních působit, pokud je četnost vstupu vysoká a neodpovídá jí personální obsazení 
příslušného OSZ. 
 
U návrhové činnosti jednoznačně převažují návrhy podávané podle § 90 ZSVM, jejich 
efektivita se jeví rozpornou. Zejména je kritizována jejich obligatornost bez možnosti vyřídit 
věc u státního zastupitelství bez soudní žaloby. 
 
V ostatních oblastech je výkon působnosti zajišťován na potřebné úrovni, byť s některými 
nedostatky, které byly odhaleny dohledovými prověrkami. 
 
f) Mezinárodní právní pomoc 
Rozšiřuje se zejména oblast spolupráce s ostatními členskými státy, mj. i v důsledku 
implementace institutů vytvářených na úrovni EU a postupným sjednocováním vnitrostátních 
úprav právě prostřednictvím nástrojů evropské legislativy, což může někdy narážet na bariéry 
vnitřních úprav a ústavní proporce (např. v ČR neexistující trestněprávní odpovědnost 
právnických osob). Jinak se v této oblasti zásadní problémy zatím nevyskytují, evropský 
zatýkací rozkaz je aplikován, byť někdy s problémy vyplývajícími z omezení daného 
nesprávnou implementací příslušného rámcového rozhodnutí do vnitřní úpravy ČR, někdy 
zase z postoje členského státu odmítajícího tento institut aplikovat u vlastních občanů.  
 
g) Výkon dohledu vykonávaný nejblíže vyššími státními zastupitelstvími 
Je standardní součástí fungování kontrolních mechanismů v soustavě státního zastupitelství. 
Nebyly konstatovány zásadní problémy ani z hlediska jeho provádění, ani z hlediska možných 
střetů  mezi vnitřním (horizontálním) a vnějším  (vertikálním) dohledem. 
 
h) K realizaci oprávnění nejvyšší státní zástupkyně vůči celé soustavě státních zastupitelství  
Jsou rovněž využívána v míře, v níž se ukazuje potřeba. Poklesla aktivita samotného NSZ při 
vydávání stanovisek ke sjednocování právních předpisů (§ 12 odst. 2 ZoSZ), což je nutno 
přičíst na vrub méně poznatkům signalizovaným z praxe a pak sporností řešených problémů, 

 49



u nichž se nepodařilo dosáhnout potřebné shody v odborném názoru, jenž by bylo možno celé 
soustavě (byť jako nezávazný) takto prezentovat.   
Přezkumná činnost podle § 174a tr. ř. ve vztahu k rozhodnutím státních zástupců o zastavení 
trestního stíhání a o postoupení věci přináší výsledky ve zlepšující se kvalitě těchto 
rozhodnutí, aniž je možno doložit, že by současně vedla k enormnímu navýšení podávaných 
obžalob bez ohledu na jejich důvodnost, jak se někdy argumentuje (tj., že státní zástupci 
raději volí podání obžaloby než riziko následného přezkoumání zastavené věci ze strany 
NSZ), neboť podíl zproštěných osob ve vztahu k počtu celkově obžalovaných osob vzrostl jen 
nepodstatně a v době zvýšeného počtu takto přezkoumaných (i zrušených) rozhodnutí naopak 
mírně klesal. 
 
 
3. Informace státních zastupitelství poskytované podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím 
Stav zůstává nezměněn, požadavků je minimálně. Do budoucna je žádoucí zpřesnit a provázat 
všechny úpravy, z nichž vyplývá povinnost, anebo naopak omezení či zákaz poskytovat 
informace, zejména informace veřejnosti.  
 
 
4. Zvláštní zprávy vyžádané v roce 2007 
Jsou důležitou metodou zjišťování informací i kontroly stavu v příslušných oblastech výkonu 
působnosti státního zastupitelství, včetně kontroly výkonu této působnosti samotné. Jejich 
přehled i závěry jsou blíže komentovány v předchozí části. I nadále se s nimi počítá, 
v základu je jejich rozsah určován plánem úkolů na konkrétní rok. 
 
 
 

B. Opatření 
 
1. V oblasti legislativní a metodické:  
a) Podílet se nadále, zejména na úrovni NSZ, na přípravě návrhu rekodifikace trestního řádu, 

s cílem zejména  
 řešit oblast přípravného řízení, a to odformalizováním zahájení trestního řízení, 

odstraněním nadbytečného formálního dělení přípravného řízení na více stádií, 
zjednodušením úpravy fixace důležitých důkazů již v přípravném řízení v procesní 
podobě, pokud jsou rozhodující pro  obhájení pozice státního zástupce jako veřejného 
žalobce v řízení před soudem, 

 omezení účasti nutné obhajoby ve fázi přípravného řízení, nejde-li o úkony následně 
procesně využitelné v řízení před soudem, 

 ve stadiu soudního řízení působit k vyvážené úpravě přesunu důkazního břemene na 
státního zástupce s posílením role obhajoby při uplatňování argumentů k vyvinění, a role 
soudu  jako gestora primárně zajišťujícího spravedlivý proces s omezenou možností  
zásahu do průběhu dokazování,  

 nepřipustit snížení nezastupitelné role státního zástupce jako veřejného žalobce 
rozhodujícího v konečném důsledku samostatně a bez jakýchkoli vnějších vlivů o 
prosazování veřejného zájmu podáním obžaloby (návrhu na potrestání), 

 působit k přijetí takové úpravy mimořádných opravných prostředků, která by vyplnila 
stávající mezeru mezi možnostmi plynoucími z uplatnění stížnosti pro porušení zákona a 
dovolání. 
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b) Dořešit v návaznosti na dokončení příslušné zvláštní zprávy podnět KSZ Praha stran 
nového stanovení příslušnosti při aplikaci § 436 tr. ř. 

c)  Promítnout změny vyplývající z přijetí zákona č. 121/2008 Sb. zavádějícího do právní 
úpravy instituty vyššího úředníka státního zastupitelství a asistenta státního zástupce, do 
praxe na všech úrovních soustavy státního zastupitelství, na úrovni NSZ k tomu přijmout 
odpovídající změny interní úpravy (Vzorový organizační řád státního zastupitelství, 
případně další pokyny obecné povahy). 

d) Trvale věnovat pozornost vybraným druhům kriminality, zejména z oblasti korupce, 
terorismu, organizovaného zločinu, ekonomické a finanční kriminality, včetně kriminality 
zaměřené proti finančním zájmům EU, dále trestným činům proti životu a zdraví, proti 
svobodě a lidské důstojnosti, v silniční dopravě a „starým“ zločinům. 

e) V oblasti interní legislativy jako trvalý úkol průběžně, pružně a včas reagovat na změnu 
zákonné úpravy. 

f) Dokončit nejpozději do konce prvého pololetí 2009 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.  

 
2. V oblasti řízení a organizace státních zastupitelství:  
a) Trvale věnovat pozornost účasti  státního zástupce u neodkladných, neopakovatelných úkonů, 

úkonů zásadních pro konečné rozhodnutí ve věci a úkonů prováděných s osobami mladšími 
15 let jako svědky, a výkonu důsledného (průběžného) dozoru ve vazebních věcech.  

b) Uplatňovat důsledně vnitřní kontrolu (dohled vertikální i horizontální) v soustavě státního 
zastupitelství se zaměřením na plnění rozhodujících úkolů a odstraňování (i touto zprávou) 
zjištěných nedostatků; tento úkol pojmout jako trvalý, svědčící zejména vedoucím státním 
zástupcům a v rozsahu svěřené působnosti i jejich náměstkům.  

c) Dbát na nejen na důsledné vytěžování z trestní agendy pro netrestní působnost státního 
zastupitelství a naopak, ale zajistit i efektivní využívání takto vytěžených poznatků, včetně 
jejich včasného předávání jinému státnímu zastupitelství, pokud k jeho využití není 
příslušné státní zastupitelství, které poznatek vytěžilo.  

 
3. V oblasti netrestní působnosti státního zastupitelství  
a) Nadále působit připomínkami k případným návrhům na rozšiřování působnosti v netrestní 

oblasti s cílem zachovat vazbu tohoto rozšíření na materiální, personální a další nezbytné 
zajištění pro reálný výkon takové působnosti.  

b) Trvale věnovat zvýšenou pozornost oblasti insolvenčního řízení. 
 
4. V oblasti výkonu správy:  
a) Pokračovat v zajišťování odborné připravenosti státních zástupců a důslednému 

uplatňování specializací, jakož i efektivnímu a kvalifikovanému vzájemnému zastupování 
státních zástupců v době delší nepřítomnosti, včetně příslušné odborné průpravy pro 
výkon této zástupčí činnosti.  

b) V  součinnosti s MSpr promítnout zřízení institutu vyšších úředníků státních zastupitelství 
a asistentů státních zástupců do praxe. 

 
5. V oblasti mezinárodních styků:  
a) Trvale rozvíjet mezinárodní styky státního zastupitelství na mezinárodní úrovni jak 

s orgány EU, tak i s organizacemi hájícími na mezinárodní úrovni zájem  veřejných 
žalobců, ale i s dalšími mezinárodními orgány a organizacemi se společnými zájmy, 
pokud jejich uplatňování posiluje postavení a roli státního zastupitelství ve společnosti. 
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b) Pokračovat v přípravě na předsednictví ČR v EU v I. pololetí roku 2009 v mezích 
působnosti státního zastupitelství.  
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