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Seznam zkratek 

 
tr. zák.  zákon č. 140/1960 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů 
 
t. z.  zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, 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 
 
PMS  Probační a mediační služba 
 
BIS  Bezpečnostní informační služba 
 
ÚZSI Úřad pro zahraniční styky a informace 
 
SIS  Schengenský informační systém 
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Úvod 
 
Zpráva o činnosti státního zastupitelství za rok 2009 obsahuje část zpracovanou Nejvyšším 
státním zastupitelstvím a přílohy tvořené zprávami obou vrchních státních zastupitelství (část 
textová – o výkonu působnosti) a tabulkovou částí.  
 
Připojené zprávy obou VSZ nebyly upravovány, s výjimkou anonymizace, pokud byly 
uváděny údaje o konkrétních osobách v dokumentovaných případech (důvody viz zejména z 
§ 8a až 8c tr. ř.). Jejich zařazení do zprávy o činnosti státního zastupitelství za rok 2008 se 
osvědčilo a měly by být nadále již trvalou součástí každoroční zprávy o činnosti. Na rozdíl od 
zobecňující úvodní části zpracované NSZ tyto zprávy mohou (a také obsahují) i podrobnější 
dokumentaci konstatovaných poznatků, založenou na informacích pocházejících z činnosti 
nižších státních zastupitelství.  
 
 
I. Podmínky pro výkon působnosti státního zastupitelství v roce 2009 
 
a) novelizace právních předpisů 
 
V oblasti trestního práva hmotného bylo v roce 2009 přelomovou změnou přijetí nového 
trestního zákoníku (zákon č. 40/2009 Sb.), který nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2010. 
V potřebných souvislostech je na to odkazováno. 
 
Trestní zákon č. 140/1961 Sb., podle něhož orgány činné v trestním řízení ještě v roce 2009 
postupovaly, byl v průběhu roku novelizován jednou, a to zákonem č. 52/2009 Sb., kterým se 
mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších 
předpisů, a některé další zákony; bylo jím změněno ustanovení o trestném činu 
neoprávněného nakládání s osobními údaji podle § 178.  
 
Novely přijaté v roce 2009 se dotkly i trestního zákoníku a k němu vydaného změnového 
zákona (č. 41/2009 Sb.). Konkrétně šlo o zákon č. 306/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 
40/2009 Sb., trestní zákoník, a některé další zákony. Kromě odstranění některých chyb 
(vzniklých v průběhu legislativního procesu nebo z opomenutí zákonodárce) bylo stěžejním 
bodem této novely navrácení věkové hranice trestní odpovědnosti zpět na 15 let, 
z původních 14 let obsažených ve schváleném znění trestního zákoníku. To se logicky 
promítlo i do souvisejících právních předpisů, zejména do základní procesní normy – 
trestního řádu [zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád)], ať přímo 
(jako např. u zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů), anebo – a 
to převážně – zprostředkovaně (prostřednictvím změny cit. změnového zákona).  
 
Trestní řád byl v průběhu roku 2009, kromě zmíněné zásadní novelizace provedené jednak 
změnovým zákonem k trestnímu zákoníku č. 41/2009 Sb., jednak zákonem č. 306/2009 Sb.,  
novelizován ještě těmito zákony: 

• č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění 
pozdějších předpisů, a další související zákony; ten přinesl změnu v § 180, jež 
umožnila, aby v  řízení před okresním soudem se státní zástupce mohl nechat zastoupit 
právním čekatelem nebo svým asistentem; další nepřímé, avšak poměrně významné 
změny tento zákon vnesl do doručování, přes odkaz na přiměřené použití ustanovení o 
doručování v občanském soudním řádu i pro trestní řízení,  
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• č. 52/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním 
(trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony; obsahoval změnu 
ustanovení o informování veřejnosti v trestním řízení (§ 8a až 8c),  

• č. 218/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění 
pozdějších předpisů, a některé další zákony; ten přinesl změnu § 62 v podobě nového 
odst. 3, umožňujícího vyhotovovat doručovanou písemnost v trestním řízení za 
součinnosti pošty; současně jde o kompetenční normu zmocňující Ministerstvo 
spravedlnosti k provedení podrobností formou vyhlášky; tato změna cílí do 
budoucnosti – je přípravou na plnou elektronizaci justice a umožní, aby orgány činné 
v trestním řízení vyhotovovaly a odesílaly dokumenty adresátům výlučně 
v elektronické podobě, jejich případnou transformaci do listinné podoby bude moci 
provést až pošta,  

• č. 272/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve 
znění pozdějších předpisů, zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní 
pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění 
pozdějších předpisů, a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), 
ve znění pozdějších předpisů; tato novela rozšířila pravomoc policejních orgánů 
vojenských složek (Vojenské policie a Vojenského zpravodajství) v trestním řízení a 
zejména rozšíření pravomoci státního zástupce konat vyšetřování a zkrácené přípravné 
řízení též o trestných činech příslušníků Vojenské policie a Vojenského zpravodajství.  

 
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), byl 
novelizován ve vazbě na přijetí trestního zákoníku a navazující změny provedené zákony  
č. 41/2009 Sb. a 306/2009 Sb; jednalo se o promítnutí těchto principálních změn také do této 
trestněprávní normy a následnou korekci s ohledem na navrácení věkové hranice trestní 
odpovědnosti na 15 let.  

 
Také zákon o státním zastupitelství č. 283/1993 Sb. doznal v roce 2009 změn, a to zákony: 

• č. 7/2009 Sb. (viz výše), který z hlediska výkonu působnosti přinesl změnu v § 3 odst. 
1 v podobě odkazu na jiné zákony, které tak mohou stanovit výkon působnosti 
státního zastupitelství, v § 12 zrušil odstavec 5 (oprávnění nejvyššího státního 
zástupce pověřovat státní zástupce výkonem dozoru a dohledu, pokud jde o detenční 
zařízení), a najmě v § 33 odst. 7, zčásti navazující i na výše zmíněnou novelu § 180 
odst. 1 trestního řádu (možnost pověřit právního čekatele či asistenta státního zástupce 
jednotlivými úkony v trestním řízení a nechat se jimi zastupovat ve stadiu řízení před 
okresním soudem) 

• č. 218/2009 Sb. (viz rovněž výše), který doplňuje § 12j o poskytování údajů z 
informačního systému evidence obyvatel (o oprávnění získávat údaje o adrese pro 
doručování),  

• č. 286/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a 
exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, zákon č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně 
probíhajících výkonů rozhodnutí, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 
pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších 
předpisů, zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k 
nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech 
soudců a státních zástupců, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 283/1993 Sb., o 
státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů; ten odstranil legislativní 
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nedostatek zrušením obsoletního ustanovení § 12f (navazovalo na již předtím zrušené 
ustanovení § 12 odst. 5), 

• č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o 
základních registrech; tato novela mění obsah i nadpis § 12j o poskytování údajů ze 
základního registru obyvatel, agendového informačního systému evidence obyvatel a 
informačního systému cizinců (nová úprava nabývá účinnosti až v r. 2010, resp. v řadě 
novelizačních bodů byla účinnost ještě dále posunuta novelou č. 101/2010 Sb.).  

 
 
Ve vazbě na přijetí nové trestněprávní úpravy, popřípadě na změny v zákoně o státním 
zastupitelství (zejména zrušení institutu pověřeného dozorového a dohledového státního 
zástupce) byla novelizována celá řada dalších zákonů dotýkajících se působnosti státního 
zastupitelství [např. zákon č. 129/2008 Sb., o výkonu zabezpečovací detence a o změně 
některých souvisejících zákonů, jehož se dotkl zákon  č. 7/2009 Sb. (mění jen § 40 ve vazbě 
na úpravu zákona o státním zastupitelství) a zákon č. 41/2009 Sb. (viz výše), který zrušil 
dřívější novelizační část v návaznosti na změny plynoucí z trestního zákoníku a souvisejících 
změn, a další]. Podávat jejich úplný výčet není zapotřebí. 
 

 
 

b) personální a materiální zajištění výkonu působnosti  
 
Situace v personálním zajištění výkonu působnosti státního zastupitelství je patrná z  
připojené tabulky I/1 a I/2, z níž plyne, že plánované stavy státních zástupců jsou prakticky 
naplněny, v rámci celé ČR z 96,8% (tzn. že k uvedenému datu chybělo v celé ČR celkem 41 
státních zástupců). Poněkud nižší obsazenost vykazují jen kraje Západočeský a Severočeský 
(v obou chybí shodně 10 státních zástupců), což ale i tak činí obsazenost 93,24% u 
Severočeského, resp. 90,48% u Západočeského kraje. Spolu s výhledem na doplnění stavů po 
přijetí právních čekatelů a s ohledem na rozložení neobsazených míst státních zástupců 
v rámci těchto krajů lze uzavřít, že výkon zákonné působnosti je v současné době, a v zásadě i 
s výhledem do budoucna (při rozumné personální politice uplatňované v rámci doplňování 
stavů při přirozeném úbytku, který bude patrně do budoucna hlavním faktorem ovlivňujícím 
pohyby stavů u státních zástupců) dostatečně zajištěn. Jistá nejednotnost v názorech se 
v soustavě státního zastupitelství projevila při využívání asistentů státních zástupců, zejména 
na nižších stupních.  
 
V materiálním zajištění výkonu působnosti státního zastupitelství se vyskytují problémy 
zejména v oblasti investic spojených s výstavbou, rekonstrukcí či nákladnějšími 
opravami budov. Ty buď nestačí kapacitně anebo jsou v současné době již ve značně 
zanedbaném stavu.  Ačkoli se některé investiční záměry v této oblasti již podařilo naplnit, 
řada KSZ signalizuje přetrvávající nevyhovující stav: 
 VSZ Olomouc poukazuje na problém s ukládáním písemností jeho vlastních, tak i 

OSZ Olomouc, 
 pro KSZ Ostrava je zásadním problémem umístění OSZ Ostrava, které se nachází ve 

dvou objektech, nemá vlastní spisovnu (spisy jsou uloženy na třech pracovištích 
v rámci kraje, příruční sklad vrací soudu), stav zůstává dlouhodobě nevyhovující; 
navíc je zapotřebí rekonstruovat další tři objekty (OSZ Šumperk, OSZ Vsetín a OSZ 
Nový Jičín), 
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 KSZ Brno upozorňuje na havarijní stav objektu OSZ Kroměříž, kde se v posledních 
letech zvyšuje četnost výskytu různých havárií a tím se navyšují s tím související 
výdaje na opravy objektu, který by potřeboval celkovou rekonstrukci,  

 u KSZ Hradec Králové zůstává nevyřešena situace OSZ Náchod a OSZ Pardubice 
(nadále se jedná o rekonstrukci budovy vhodné pro justiční složky na okrese Náchod a 
o dislokaci justičních složek v Pardubicích), 

 MSZ Praha poukazuje na neuspokojivý stav v zajištění prostor (budov) zejména pro 
OSZ Praha 1 a 7, nutnost rekonstrukce budovy OSZ Praha 2, jen dočasné vyřešení 
situace OSZ Praha 6; kritická je situace u spisoven (nedostačují kapacitně); 
neuspokojivá je i situace u kopírovacích zařízení, protože požadavky na zakoupení 
velkokapacitních kopírek jsou ministerstvem opakovaně zamítány, řeší se to 
v nejnutnějším rozsahu ekonomicky zcela nevýhodným pronájmem  či nákladnou 
údržbou zastaralých strojů, 

 KSZ Praha se nepodařilo získat (z důvodů nedostatku financí, spotřebovaných patrně 
v důsledku přednostního krytí velkých investičních akcí spojených s budováním 
justičních areálů v Praze a Brně) nové objekty potřebné zejména pro umístění OSZ  
Praha-východ a OSZ Benešov, ani prostředky potřebné na přípravu a provedení 
nezbytné rekonstrukce objektů samotného KSZ a OSZ Příbram (akce registrována již 
od roku 2005). Podařilo se sice obnovit vozový park, KSZ však poukazuje na 
nesystémový postup, kde centrální nákup vozidel by byl levnější, než postupně 
prováděné nákupy nových vozidel jednotlivými státními zastupitelstvími či soudy.  

 KSZ České Budějovice se nedaří se získat prostředky na rekonstrukci budovy KSZ a 
OSZ České Budějovice, největší problém ale představuje budova OSZ Český 
Krumlov, která kapacitně nevyhovuje.  

 
 
 
II. Poznatky k výkonu působnosti státního zastupitelství v roce 2009 
 
A. Výkon působnosti státního zastupitelství v trestní oblasti 
 
a) základní trendy vývoje kriminality 
 
V přípravném řízení, ve stadiu před zahájením trestního stíhání (tabulka II/1d) napadlo na 
státní zastupitelství celkem 324 132 1 věcí, což je proti roku 2008 pokles o 3,5% (v absolutním 
vyjádření jde o 11 829 věcí), došlo však k mírnému nárůstu počtu stíhaných osob a osob, 
proti nimž bylo vedeno zkrácené přípravné řízení (tabulka  II/1a; celkem 113 217, nárůst o 
2 806 osob, tj. +2,85%), takže počtem se nápad v tomto roce téměř vyrovnal roku 2007. Od 
roku 1995 došlo k celkovému nárůstu o 4,2% (pro zajímavost, proti roku 1989, kde bylo 
zaznamenáno 65 957 stíhaných osob, to činí nárůst o 71,6%).  
 
Vzrostl, ale jen nepodstatně, počet obžalovaných osob a osob, na něž byl podán návrh na 
potrestání (tabulka II/1a), na celkem 102 667 (nárůst o 4 221 osob, což je +4,3%).   
 
Celková obžalobnost (tabulka II/1a) opět mírně vzrostla, a to na 90,68%, (tj. +1,52%). Pokud 
přesáhla devadesátiprocentní hranici (ve vztahu ke všem osobám stíhaným a vůči nimž bylo 
vedeno zkrácené přípravné řízení), lze to patrně považovat za reálnou hranici, za níž již další 

                                                 
1 Podle údajů z výkazu o agendě všeobecné V(MS)–006, oddíl „přípravné řízení“ – údaje v zásadě odpovídají 
počtu evidovaných záznamů o zahájen í úkonů trestního řízení podle § 158 odst. 3 tr. ř. 
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nárůst očekávat nelze, ledaže by byl k tíži kvality přípravného řízení a následně nejen 
využívání odklonů (tam jsou zřejmě naopak ještě rezervy), ale i výslednosti řízení před 
soudem. V roce 2009 jsou ještě i výsledky v těchto jiných ukazatelích stále na velmi dobré 
úrovni, takže vzrůst procenta obžalobnosti na tuto mez je hodnocen stále ještě jako pozitivní a 
kvalitu přípravného řízení současně v sobě zahrnující ukazatel. To vyplyne i z dalších 
navazujících statistických údajů (jen pro porovnání – proti roku 1995 bylo obžalováno  
o 18 601 osob více, tj. o 22,1%; procento obžalobnosti – v poměru k počtu tehdy stíhaných 
osob – činilo v roce 1995 77,4%, což je i v tomto relativním ukazateli nárůst o 13,28%). 
Současně ovšem budiž řečeno, že tak vysoké procento obžalobnosti bylo dosaženo i díky 
přelivu významného počtu věcí (zde míněno fakticky osob, neboť ve vztahu k nim se tyto 
údaje vykazují) z vyšetřování do zkráceného přípravného řízení (o tom viz rovněž dále). 
 
Počet osob, u nichž byla věc vyřízena jinými způsoby v přípravném řízení (tabulka II/1a), se 
opět nepatrně snížil (v zásadě proporcionálně k nárůstu obžalobnosti), a s přihlédnutím 
k počtu odklonů se tak stále udržuje na velmi přijatelné úrovni. Dosáhl v roce 2009 méně než 
desetiprocentního podílu na všech stíhaných osobách a osobách, vůči nimž bylo vedeno 
zkrácené přípravné řízení (konkrétně 9,32%), což je pokles proti r. 2008 o dalších 1,52%  
(tehdy činil 10,84%). Opět jde o hranici, která může být nadále ovlivňována spíše směrem 
k nárůstu, má- li jít o pozitivní jev, a to totiž větším využíváním odklonů, které by měly být 
více preferovány, než je tomu dosud [opět jen pro srovnání – od roku 1995 klesl podíl těchto 
jiných způsobů vyřízení o 13,3% (podle počtů osob, vůči nimž bylo vedeno trestní řízení 
v roce 1995 a 2009, jde o 2,3 násobný pokles].  
 
Nadále platí, že kriminalita dlouhodobě stagnuje co do četnosti spáchaných (a také 
evidovaných) trestných činů, což ale tak docela neplatí o struktuře kriminality, jak bude ještě 
dále uvedeno. Již v loňské zprávě o činnosti bylo konstatováno, že uvedený závěr se popírá o 
dlouhodobě sledované statistické údaje, neboť v dlouhodobé časové řadě od r. 1995 
představuje údaj o počtu stíhaných osob přesahující 110 tisíc, maximální počty osob, vůči 
nimž bylo konáno trestní řízení. Táž úroveň, jež byla konstatována v roce 2008 a znovu se 
potvrzuje i v roce 2009 (tj. přes 110 tis. osob celkově stíhaných, včetně zkráceného 
přípravného řízení), byla zaznamenána v letech 2001 až 2003. V letech 2004 a 2005 došlo 
k poklesu na úroveň zhruba 108 tis. osob, přičemž rok 2007 s počty blížícími se 114 tis. 
osobám byl výjimečný, a ani výsledky posledních dvou let (přes mírný nárůst v roce 2009) 
nepotvrzují, že by mělo jít o nastartování trendu rapidního nárůstu kriminality. 
 
Tyto závěry ovšem platí stále podmíněně, neboť platí i důvody, konstatované rovněž již 
v loňské zprávě o činnosti. Jde především o dopady nového trestního zákoníku a na něj 
navazujících změn. Nabyl účinnosti od 1. ledna 2010 a jeho vliv se může projevit oběma 
směry – v důsledku rozšíření skutkových podstat a přechodu na formální vymezení jejich 
znaků s preciznějším popisem skutkových podstat, za současného odbourání materiálního 
znaku jako definičního znaku trestného činu, může přinést nárůst počtu stíhaných trestných 
činů. Na druhé straně výslovné zakotvení zásady subsidiarity trestní represe a principu ultima 
ratio (§ 12 odst. 2 t. z.), společně s některými procesními změnami [rozšíření podmínek pro 
využití principu oportunity v § 172 odst. 2 písm. c) a v § 159a odst. 4 tr. ř.], větší tlak na 
využívání odklonů atd., společně s některými dopady z hlediska vymezení obecných 
podmínek trestní odpovědnosti, jako je preciznější formulace podmínek omylu, rozšíření 
podmínek pro zánik trestní odpovědnosti pro dobrovolné upuštění, výslovná definice více 
okolností vylučujících protiprávnost činu, osamostatnění odpovědnosti spoluúčastníků na 
jednání u zániku trestní odpovědnosti při dobrovolném upuštění od dalšího jednání, ale i 
zpřísnění podmínek, za nichž se přerušuje promlčení atd., včetně zúžení podmínek trestní 
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odpovědnosti u některých skutkových podstat, principiální změna (zpřísnění podmínek) u 
postihu přípravy atd., může působit proti této tendenci. Rozhodně se stav kriminality nezmění 
v důsledku dříve uvažovaného snížení věkové hranice trestní odpovědnosti na 14 let (úvodem 
bylo konstatováno, že novelou byla tato úprava eliminována ještě před nabytím účinnosti 
trestního zákoníku), nelze ale vyloučit další faktor – diskutuje se o odstranění této hranice 
vůbec, aspoň pro některé kategorie trestných činů; i to by mohlo (došlo- li by k tomu), ovlivnit 
kriminalitu, v tom případě ale nikoli významně, aspoň nikoli v celkových číslech a 
celoplošně.  
 
Lze proto – aspoň prozatím – setrvat na závěru učiněném již v loňské zprávě, že dosavadní 
dlouhodobé výsledky zatím umožňují vyslovit přesvědčení, že z hlediska materiálních 
podmínek existujících ve společnosti a dosavadní profilace tohoto jevu, není důvod 
předpokládat skokový nárůst kriminality v důsledku masivnějšího nárůstu trestné 
činnosti v je jí reálné podobě, a to ani po zavedení nového trestního zákoníku, ani v jeho 
důsledku.   
 
K určitým výkyvům však nepochybně dojde – např. již teď je jisté, že se musí projevit (a to 
poměrně významně i statisticky) to, že z úpravy byl vypuštěn dřívější trestný čin řízení 
motorového vozidla bez řidičského oprávnění, neboť „náhražková“ formulace podmínek 
trestní odpovědnosti u trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání podle § 
337 odst. 1 písm. a) t. z. významnou část dosud stíhaných jednání (minimálně do doby 
ustálení judikatury) nepokryje. Zdá se tedy, že tento závěr, učiněný již v loňském roce, lze 
ještě rozšířit o předpoklad, že případné statistické výkyvy v kriminalitě půjdou hlavně na 
vrub možné rozkolísanosti aplikační praxe do doby je jího ustálení, či na vrub případným 
dalším legislativním změnám ve vlastní hmotněprávní úpravě, pokud k nim dojde (a jsou 
signály, že k těmto úpravám vymezujícím rozsah trestnosti docházet bude).  
 
K oběma formám trestního řízení lze opět (podobně jako vloni a i předtím) konstatovat, že 
zatímco počet stíhaných osob ve vyšetřování klesá, počet osob, proti nimž je vedeno 
zkrácené přípravné řízení stoupá (podle statistiky nepřetržitě, byť nikoli lineárně, od jeho 
zavedení do trestního řádu). Nárůst v roce 2009 byl proti předchozím létům evidentní a byl 
způsoben zejména změnou právní úpravy („změkčením“ podmínek pro počítání běhu lhůty 
zkráceného přípravného řízení novou formulací okamžiku, kdy má dojít k jeho zahájení 
v § 179b odst. 4 tr. ř.). Prognóza, podle níž tato zákonná změna (zavedená již v roce 2008) 
výrazně statisticky počet věcí v tomto řízení řešených v roce 2009 neovlivní, vyslovená 
v loňské zprávě o činnosti, se tak ukázala mylnou. Tento posun přinesl dvě zásadní pozitiva: 

• výrazné zkrácení délky přípravného řízení trestního,  
• časový prostor pro státní zástupce, jimž umožnil věnovat se dozoru v jiných (i 

složitějších) věcech, což opět pozitivně ovlivnilo jak délku řízení v ostatních věcech, 
tak i kvalitu jejich zpracování.   

 
Určitým negativem naopak může být pokles počtu odklonů – lze předpokládat, že snaha po 
maximálně rychlém vyřízení věci v přípravném řízení vyústí především ve skončení věci 
podáním návrhu na potrestání, a tak logicky zúží prostor státnímu zástupci pro řešení věci 
formou odklonu.  
 
Podle poznatků nižších státních zastupitelství také zjednodušená forma zkráceného 
přípravného řízení přinesla výraznější efekt orgánům přípravného řízení, než soudům, u  
nichž často po podání odporu proti vydanému trestnímu příkazu probíhá ve věci standardní 
hlavní líčení. 
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U vyšetřování (tabulka II/1b) byl zaznamenán pokles stíhaných osob na 57 514  (pokles o 16 
211, tj. cca o 22%), stejně jako počet osob, na něž byla podána obžaloba (celkem 49 459, tj. 
pokles o  13 620 osob, tj. -21,6%). Procento obžalobnosti činilo 85,99%, jde o nepatrný nárůst 
proti r. 2008 (+0,43%). I u této formy řízení jde o dlouhodobý trend (v roce 1995, jak bylo 
uvedeno, činilo 77,4%, tehdy ovšem neexistovalo zkrácené přípravné řízení v dnešní podobě). 
 
Poklesl i počet osob, proti nimž bylo trestní stíhání zastaveno (tabulka II/1b; celkem 7 622, 
pokles o 2 342 osob, tj. –23,5%), přičemž podíl zastavení trestního stíhání na celkovém počtu 
stíhaných osob i nadále zůstává téměř na úrovni roku 2007 a činil 13,25% (proti 13,30% v r. 
2007).  
 
I u postoupených věcí (podle počtu osob, tabulka II/1b) došlo k  poklesu na celkem 232 osob  
(pokles –0,05%), přičemž podíl těchto případů na celkovém počtu stíhaných osob je nadále 
zanedbatelný (snížil se na 0,4%; pro porovnání, v r. 1995 to bylo 3 511 osob celkem a 
představovalo to 3,2% ze všech stíhaných osob).  
 
Totéž lze říci o počtu osob, vůči nimž bylo trestní stíhání přerušeno (tabulka II/1b), kde 
došlo též k poklesu na celkem 201 osob (což sice představuje pokles meziročně o 43,1%, ale 
při tak nízkých absolutních hodnotách už ztrácí toto procentuální vyjádření reálnou 
vypovídací hodnotu); v absolutním počtu činil tento pokles 152 osob (v roce 2008 se tedy 
týkal tento způsob vyřízení 353 osob).  Jejich podíl na celkovém počtu stíhaných osob je 
rovněž zanedbatelný (0,35%, opět pro srovnání – v r. 1995 to bylo celkem 4 288 osob, tj. 
3,9% z osob stíhaných a jde o pokles asi dvacetinásobný). 
 
Naproti tomu počet osob, vůči nimž bylo vedeno zkrácené přípravné řízení (tabulka II/1c), 
stoupl (celkem 55 703 osob, nárůst o 19 017, tj. +51,8%). Podíl osob, vůči nimž bylo vedeno 
zkrácené přípravné řízení, na celkovém počtu všech osob stíhaných a řešených touto 
zjednodušenou formou přípravného řízení, dosáhl díky tomuto nárůstu v r. 2009 49,2%, což 
představuje nárůst proti r. 2008 +17% (tehdy dosahoval 32,3%).  
 
Počet osob, na něž byl po zkráceném přípravném řízení podán návrh na potrestání (tabulka 
II/1c), rovněž vzrostl (celkem 53 208, nárůst o 17 841, tj. +50,4%). Podíl osob řešených ve 
zkráceném přípravném řízení, na něž byl podán návrh na potrestání, je trvale velmi vysoký, 
nikdy neklesl pod 95%. V r. 2009 činil 95,5%, což je nepatrný pokles proti r. 2008 (z 96,4%), 
avšak vzhledem k razantnímu nárůstu počtu osob takto řešených jde pořád o výborný 
výsledek. Je samozřejmě docilován nejen v důsledku zjednodušené formy řízení, ale i 
vzhledem k povaze věcí (bagatelní věci s vcelku jasnou důkazní situací od počátku řízení). 
Jeho přínos je evidentní.  
 
U věcí odložených ve zkráceném přípravném řízení byl zaznamenán meziroční nárůst o 1 175 
osob (tj. +89,2%) na celkem 2 493 osob proti r. 2008. I přitom však tento podíl na celkově 
vyřízených osobách touto formou řízení činí jen 4,48%. Z výrazné části se na tom podílí 
využití odklonu v podobě podmíněného odložení podání návrhu na potrestání (2 356 osob, tj. 
4,23 ze všech řešených, nárůst +1 112 proti r. 2008, což představuje + 89,4%).  
 
Nadále platí, že podíl zkráceného přípravného řízení výrazně ovlivňuje také skladba 
kriminality, a  naopak, pro určitou kriminalitu je využívání této formy přirozeně typické. Pro 
srovnání – jen tři trestné činy, zpravidla počítané mezi trestné činy spáchané v dopravě, tj. 
trestné činy maření výkonu úředního rozhodnutí podle § 171, řízení motorového vozidla bez 
řidičského oprávnění podle § 180d a ohrožení pod vlivem návykové látky podle § 201 tr. zák., 
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představovaly v nápadu trestných činů v r. 2009 podle počtu stíhaných osob a osob, vůči nimž 
bylo vedeno zkrácené přípravné řízení, 47 444 osob celkem, z toho 38 478  z nich bylo řešeno 
ve zkráceném přípravném řízení, což činilo víc než 81% (81,4% u § 171, 81,2% u § 180d a 
80,6% u § 201 tr. zák.); tyto trestné činy představují 41,9% celkového nápadu. Četností jim 
může konkurovat prakticky jen typická majetková kriminalita (počítají- li se do ní trestné činy 
podle § 247 až 249, § 250 až 250b, § 251 a 257 tr. zák.), které v souhrnu představují podle 
počtu osob stíhaných a řešených ve zkráceném přípravném řízení nápad celkem 46 495 osob, 
což je opět 41,1% z celkového nápadu. U nich činil podíl zkráceného přípravného řízení 
35,59%. Ony tři trestné činy v dopravě představují 69,1% všech trestných činů, pro které bylo 
vedeno zkrácené přípravné řízení, a zmíněné majetkové trestné činy pak dalších 33%. A pro 
úplnost - obě skupiny trestných činů dohromady představují celkem 93 939 stíhaných osob a 
osob, vůči nimž bylo vedeno zkrácené přípravné řízení, což je cca 83% podíl na celkovém 
nápadu.  
 
De lege ferenda by bylo žádoucí využít bipartice (rozdělení trestných činů na přečiny a 
zločiny v novém trestním zákoníku) a nastavit podmínky tak, aby zkrácené přípravné řízení 
bylo možno v zásadě konat u všech přečinů, pokud by to povaha věci (tj. limitní podmínky 
zejména ohledně složitosti a povahy důkazní situace u konkrétního činu) nevylučovala.  
 
Pokud jde o odklony (tabulka III/8), bylo ve vyšetřování narovnáním (§ 309 tr. ř.) opět 
vyřízeno zanedbatelné množství případů, jen 174 osob, což je sice o 39 víc než v r. 2008, ale i 
tak je to jen 0,3% z celkového počtu stíhaných osob; na druhé straně je to nejvíc za celou 
dobu existence tohoto odklonu. Ten se statisticky poprvé projevil v r. 1996, od doby jeho 
existence stoupl počet osob, vůči nimž bylo tohoto prostředku využito, sice  zhruba na 
trojnásobek, ale v absolutních číslech (a v podílu na všech ostatních odklonech i ve vztahu ke 
stíhaným osobám) je to zanedbatelné množství – stoupl ze 64 na uvedených 174. Ve 
zkráceném přípravném řízení bylo narovnáním vyřízeno 9 osob (proti jedné osobě v r. 2008), 
opět v procentuálním vyjádření to představuje zanedbatelnou hodnotu (0,02% po 
zaokrouhlení), a vezme- li se součet narovnání z obou forem řízení, je tento celkový podíl 
0,16%. Trvá závěr, že v existující podobě narovnání prakticky nic nepřináší ani 
trestnímu řízení, ani pachatelům trestných činů. Trvale se konstatuje, že je to zejména vliv 
nevhodné právní úpravy, která se jednak z podstatné části překrývá s podmínkami pro 
podmíněné zastavení trestního stíhání (jež je z hlediska realizace daleko jednodušší), jednak 
obsahuje ne zcela optimální úpravu povinného skládání finančních prostředků na veřejně 
prospěné účely.  
 
U podmíněného zastavení trestního stíhání (§ 307 tr. ř.) ve vyšetřování se projevil další 
pokles proti r. 2008 (celkem 5 151 osob, tj -1 613 osob, což představuje snížení o 23,8%). 
Celkově se tento odklon podílel z 8,96% na vyřízení osob původně stíhaných ve vyšetřování. 
Procentuálně je to samozřejmě rovněž pokles proti r. 2008 (tehdy činil 9,17%, v r. 2007 to 
bylo téměř totéž –  9,14%). U podmíněného odložení podání návrhu na potrestání 
(obdobná forma odklonu ve zkráceném přípravném řízení) došlo opět k nárůstu (celkem 2 356 
osob, tj +1 112, nárůst o 89,4%) což odpovídá výraznému nárůstu podílu zkráceného 
přípravného řízení na úkor vyšetřování v tomto roce. Tento odklon se podílí na celkovém 
počtu osob řešených ve zkráceném přípravném řízení 4,23%.  
 
Odklony (celkem, bez ohledu na druh odklonu a formu řízení) byly v roce 2009 využity  
u 7 690 osob (v r. 2008 u 8 144 osob), což představuje na celkovém počtu osob trestně 
stíhaných (včetně zkráceného přípravného řízení) 6,79% podíl vyřízení, což je nepatrný 
pokles proti r. 2008 (tehdy činil tento podíl 7,02%, snížení je v řádu desetin procenta).  
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Ve struktuře kriminality, co do dlouhodobě sledovaných forem (podle právních kvalifikací) 
dochází k některým, spíše však jen dílčím změnám, popřípadě výkyvům co do četnosti 
výskytu trestných činů v meziročním srovnání2. Stručně (podstatná zjištění v tomto směru pak 
obsahují zprávy obou VSZ) lze statistické údaje interpretovat následovně: 

 
b) vybrané hospodářské, majetkové a další trestné činy včetně trestných činů spojených 
s korupcí (tabulka II/2) 
 
Hospodářská trestná činnost vykazuje spíše pokles, u trestného činu podle § 125 tr. zák. 
trvale od r. 2005 (meziročně proti r. 2008 o 25% stíhaných a 10,7% obžalovaných osob), 
výrazně klesly počty osob stíhaných i obžalovaných u tr. činu podle § 126 tr. zák. (což souvisí 
s legislativní změnou v r. 2008 s vypuštěním původního odstavce 2 o trestní odpovědnosti za 
nepodání návrhu na konkurs na sebe sama), naopak spíše narůstající trend vykazuje měnový 
trestný čin podle § 140 tr. zák.  
 
Trestná činnost v oblasti bankovního sektoru se v současnosti vyskytuje sporadicky, resp. 
není finančními institucemi ve větší míře oznamována.  
 
V oblasti daňové kriminality došlo k poklesu počtu stíhaných osob u obou daňových 
trestných činů (§ 147 a 148), byl ale konstatován posun spočívající ve vylákávání výhody na 
dani z přidané hodnoty (nadměrných odpočtů DPH) od fiktivních dispozic s komoditami 
k reálným obchodům, avšak zčásti s fiktivními objemy komodit. 
 
Namísto předkládání fiktivních dokladů o nákupu a vývozu neexistujícího zboží, realizují pachatelé vývoz 
existujícího zboží a předkládají doklady s  enormně navýšenou cenou zboží, jejíž zaplacen í je zčásti reálné a 
zčásti jen předstírané, to vše s cílem vylákat vrácení nadměrného odpočtu DPH. Konstatuje se také obtížnost 
prokazatelnosti takového jednání a nemožnost zabránit vyplacení nadměrného odpočtu, což přináší škody v 
desítkách milionů korun v jednotlivých kauzách, s nebezpečím dalšího nárůstu do budoucna (VSZ Olomouc). 
 

Trestná činnost spojená s korupcí spíše stagnuje, či mírně klesá (aspoň co do statistických 
údajů), obecně je jí ale přisuzována vysoká míra latence a také se objevují často nové formy. 
Dlouhodobě klesající počty osob stíhaných a obžalovaných pro korupční trestnou činnost 
patrně neodpovídají realitě a nasvědčují nejen značné míře zmíněné latence, ale i 
nedostatečnosti dosavadních prostředků, které neumožňují efektivně korupci postihovat. 
Meziroční pokles u této kriminality činil 16,4% u stíhaných osob (ze 134 na 112) a 19% u 
obžalovaných osob (ze 126 na 102 osob). Objevují se však některé nové formy korupce. 
  
Např. přijímání úplatků zkušebním komisařem za umožnění absolvování závěrečné zkoušky uchazečů o řidičské 
oprávnění bez přezkoušení (zpráva VSZ Olomouc).  
 

                                                 
2 Zejména u meziročních srovnání nelze opomíjet, že statisticky vykazovaná kriminalita odráží jevy s určitým 
časovým zpožděním – podle typu trestné činnosti, latence (dočasné), závažnosti a problémů s  dokazováním, 
zpravid la mezi 2 až 5 lety od spáchání činu do jeho vyřízen í, a tedy i statistického vykázání. U pravomocně 
odsouzených osob je tento časový posun samozřejmě ještě delší, i když se z hlediska porovnání údajů mezi 
statistikou státního zastupitelství a soudní statistikou do určité míry v čase stírá – obě statistiky nejsou postaveny 
„proti sobě“, ale paralelně vedle sebe, tzn., že počty odsouzených osob nejsou vykazovány z počtů týchž osob 
vykázaných statisticky u státního zastupitelství jako vyřízené. 



 

 

12 

U hospodářské, resp. majetkové trestné činnosti nejsou zjišťovány žádné zásadní nové trendy, 
pokračoval ale vzestupný trend zadlužování domácností i firem prostřednictvím různých 
půjček a spotřebitelských úvěrů. 
 
Což bylo řešeno zprav idla jako trestný čin úvěrového podvodu podle § 250b tr. zák., případně  podvodu podle 
§ 250 tr. zák). Tato jednání se dávají do souvislosti s hospodářskou krizí. Je ovšem faktem, že tento trend byl 
konstatován i v předchozí relativně dlouhé době hospodářského růstu, dopady hospodářské krize tak spíše tento 
jev jen prohloubily (zejm. z hled iska míry zadlužení a dalšího zt ížení podmínek pro splácení dluhů), než by jej 
nastartovaly či podstatně akcelerovaly.  
 
Hospodářská trestná činnost je často zakrývána jinou trestnou činností, zejména trestným 
činem zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění podle § 125 tr. zák.  
 
Jde zejména o jednání v podobě tzv. ztráty, či údajného odcizení účetních evidencí, převodu obchodního podílu 
na další osobu (často bezdomovce či tzv. bílé koně), což významně ztěžu je objasnění věci a často vede k důkazní 
nouzi, resp. k postihu jen zmíněného zakrývajícího jednání (VSZ Olomouc).  
 
Nový jev u majetkové trestné činnosti spočívá v podvodech s fiktivními převody cizích 
nemovitostí. 
 
K nim pachatelé využívají padělky kupní smlouvy (vč. podpisu prodávajícího a notářského ověřovacího razítka) 
a na základě nich následně povoleného vkladu do katastru nemovitostí.  Pak inkasují od třet í osoby 
(podvedeného kupce) kupní cenu (či zálohu) v řádu statisíců až milionů korun. (VSZ Olomouc). 
 
Zřejmě novým jevem, zatím patrně obtížně trestně postižitelným, jsou tzv. katalogové 
podvody zneužívající důvěřivosti zákazníků – objednavatelů služeb nabízených 
prostřednictvím různých katalogů, u nichž však nejsou podrobně specifikovány podmínky 
poskytovaných služeb. 
 
KSZ Brno zaznamenalo v průběhu roku 2009 dvě podobné trestní věci, v nichž podezřelé osoby získaly od 
značného množství poškozených subjektů finanční prostředky v řádu milionů korun za reálně poskytované 
služby, u nichž však přesné podmínky jejich poskytování byly v nabídkách zamlčovány a skrývány. Obě věci 
byly nakonec pravomocně odloženy z důvodu absence subjektivní stránky. Jeden z poškozených, který podal 
proti usnesení o odložení věci stížnost, namítal, že v zahraničí jsou tyto nekalé praktiky posuzovány jako 
podvodné (např. Švýcarsko).  
 
Problémy přetrvávají v postihu pachatelů na majetku. Kromě trestu propadnutí věci se ukládá 
prakticky už jen peněžitý trest. Účinnost tohoto postihu komplikuje někdy i nejednotný 
výklad možnosti aplikace zajišťovacích institutů.  
 
VSZ Olomouc zmiňuje sporný názor KS Ostrava na aplikaci § 79f tr. ř. upravující zajištění náhradní hodnoty, 
podle něhož musí být před zajištěním náhradní hodnoty zjištěno, zda obviněný nemá majetek, který je v daném 
konkrétním případě výnosem z trestné činnosti. To se jeví zužujícím, najmě jedná-li se o dlouhodobě páchanou 
trestnou činnost zaměřenou na získání finančních prostředků, s  faktickou nemožností striktně odlišit majetek 
nabytý z legálního podnikání či zaměstnání od výnosů z trestné činnosti. 
 
 
 
c) vybrané trestné činy proti životu a zdraví, svobodě a lidské důstojnosti (tabulka II/3) 
 
Trestný čin týrání osoby žijící ve společně obývaném bytě nebo domě dle § 215a tr. zák. 
(který stagnoval) byl ve větší míře charakterizován důslednějším využíváním institutu 
vykázání, čímž došlo k poklesu vazebních řízení.  
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Na jedné straně KSZ Brno hodnotí efektivnost trestního řízení u tohoto trestného činu jako vysokou, neboť 
k recidivě dochází minimálně, na druhé straně u téhož trestného činu KSZ Ostrava poukazuje na problematickou 
důkazní situaci danou častými změnami postojů svědků-poškozených, tedy obětí z řad rodinných příslušníků. 
 
Narůstá trestná činnost ve zdravotnictví, pro kterou je charakteristická složitost 
dokazování, závislého na znaleckém zkoumání (není výjimkou zpracování více znaleckých 
posudků v téže věci). Většina případů však končí odložením věci, když znalci konstatují 
postupy lege artis. 
 
Důvodem nárůstu jsou především trestní oznámení podáváná pro trestný čin ublížení na zdraví z nedbalosti a 
směřují vůči lékařům, u nichž – obvykle blízcí příbuzní – spatřují podezření z pochybení, které vedlo k úmrtí 
pacientů.  
 
 
Trestný čin obchodování s lidmi podle § 232a tr. zák. zůstává nadále v popředí zájmu orgánů 
činných v trestním řízení. Obtížné je prokázat zejména vědomost obchodovaných osob o  
budoucích podmínkách své existence v místě určení.  
 
V roce 2009 byly odborem trestního řízen í VSZ Olomouc zaznamenány 3 nové věci, přičemž v jednom případě 
dosud nebylo vyšetřování ukončeno, v další věci došlo k zastavení trestního stíhání podle 172 odst. 1 písm. a) tr. 
ř. a třetí věc byla projednána v odvolacím řízení, v němž byl rozsudek zrušen a vrácen soudu prvního stupně 
k novému projednání a rozhodnutí. Důvodem bylo právě zpochybnění právní kvalifikace podle § 232a tr. zák. 
z hlediska oné (ne)vědomosti obětí obchodování o podmínkách své budoucí existence.  
 
 
 
d) činy jinak trestné spáchané dětmi mladšími 15 let, provinění páchaná mladistvými a 
trestné činy na dětech a na mládeži  
 
1. mladiství (tabulky II/4a až II/4e)  
 
Pokud jde o obecné trendy (podle vyhodnocení statistických údajů) u trestné činnosti 
(provinění) mladistvých, došlo v této věkové kategorii proti předchozímu roku k dalšímu 
poklesu počtu osob stíhaných a řešených ve zkráceném přípravném řízení o 430 osob (na 
5 417), což je pokles o 7,3%. Jde o třetí nejnižší počet od r. 1989 (jen v létech 2005 a 2006 
byl tento počet nevýznamně nižší). Mladistvých postavených před soud (při podání obžaloby 
nebo návrhu na potrestání) bylo méně o 192 (celkem 4 147, tj. -4,4%) a jde o čtvrtý nejnižší 
počet od r. 1989 (nutno ovšem říci, že v roce 1990, kdy byl tento počet vůbec nejnižší, se na 
tomto výsledku významně podepsala rozsáhlá amnestie).  K poklesu došlo u této kategorie i u 
osob mladistvých stíhaných ve vyšetřování (celkem 4 758, pokles o 784  tj. -14,1%). Podíl 
mladistvých na všech známých stíhaných osobách (a řešených ve zkráceném přípravném 
řízení) činil v roce 2009 8,27%, což představuje proti roku 2008 nepatrný nárůst (+0,75%). 
V dlouhodobé časové řadě (od roku 1989) jde zatím o nejnižší statisticky zaznamenaný počet 
stíhaných mladistvých v absolutních hodnotách, za zmínku ještě stojí, že proti roku 1996, kdy 
trestná činnost mladistvých (co do počtu stíhaných osob) kulminovala (tehdy bylo stíháno 
13 985 mladistvých, což představovalo 12,8% podíl na všech známých stíhaných 
pachatelích), je to pokles na třetinu (34%). Stejně jako u nezletilců (osob mladších 15 let) se 
může na tomto výsledku samozřejmě podílet i populační vývoj (přechod silnějších ročníků do 
vyšších věkových kategorií), nicméně tento trend kopíruje v zásadě i obecný trend ve vývoji 
kriminality.   
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Podobně tomu bylo i u počtu obžalovaných mladistvých, včetně těch, na něž byl podán 
návrh na potrestání, jichž bylo celkem 3 613, což představuje pokles o 510 mladistvých (tj. 
–12,4%). Procento obžalobnosti, které trvale dosahuje téměř 75% (74,2% v r. 2008, v r. 
2007 to bylo 74,1%) tuto hranici tentokrát přesáhlo a činilo 75,94%. Je to sice zhruba o 10% 
méně než celkové procento obžalobnosti u všech pachatelů (které převýšilo 85%), nicméně u 
této kategorie je nižší procento obžalobnosti odůvodnitelné zvláštním přístupem k mladistvým 
plynoucím z požadavku samotného zákona – maximálně upřednostňovat jiné způsoby řešení, 
zejména také odklony.  
 
Zkrácené přípravné řízení u mladistvých se logicky používá méně, než u dospělých 
pachatelů (ze všech pachatelů vyřízených ve zkráceném přípravném řízení představovali 
mladiství jen 1,18%), došlo zde však k relativně značnému nárůstu počtu osob takto 
vyřízených mladistvých (celkem 659, tj. +354 osob, v procentech to bylo +116%). Při celkově 
nižších absolutních počtech mladistvých tu lze hledat hlavní důvod pro vysvětlení historicky 
nejnižšího počtu stíhaných mladistvých ve vyšetřování od r. 1989 (spolu s celkovým 
poklesem kriminality u této věkové skupiny tu spolupůsobil – podobně jako u dospělých 
pachatelů – přesun části mladistvých pachatelů i do této zjednodušené formy přípravného 
řízení). Podobně to bylo i u návrhů na potrestání podaných na mladistvé (tam šlo o nárůst na 
celkem 534 osob, tj. +318, což je +147,2%). Vůbec nejvyšší počet mladistvých byl vyřízen ve 
zkráceném přípravném řízení v Jihomoravském kraji (163 osob), více než 130 osob ještě 
vykázaly kraje Severomoravský (133), Středočeský (131), Západočeský vykázal 130 osob. 
Vůbec nejméně naopak vykazuje hl. m. Praha (4 mladistvé), následuje Jihočeský kraj (13), 
což jsou dva kraje, které vykazují nejnižší počet mladistvých vyřízených ve zkráceném 
přípravném řízení již tradičně.  
 
Charakter mladistvými páchané trestné činnosti (podle terminologie zákona spáchaných 
provinění), sledováno podle počtu podaných obžalob, nikoli stíhaných osob, se rovněž nijak 
výrazně nemění: počet vražd (§ 219) klesl z 9 na 6; jde bezesporu o nejzávažnější trestnou 
činnost, meziroční výkyvy se dějí od r. 2005 v řádu jednotek případů, vrcholu bylo dosaženo 
v r. 1994 (19 mladistvých bylo postaveno před soud pro trestný čin vraždy). Mladiství se 
podílejí na této právní kvalifikaci více než 5%. Počet loupeží (§ 234 tr. zák.) se prakticky 
nezměnil (celkem 443 osob, tj. pokles o 2 osoby) a mladiství mají pětinový podíl na této 
kriminalitě (20,52%). U znásilnění (§ 241 tr. zák.) vzrostl počet obžalovaných mladistvých o 
6 (celkem 29 osob), jde víc než o 10% podíl na celkovém počtu obžalovaných pachatelů pro 
tuto právní kvalifikaci (konkrétně 10,21%). Celkově převažuje majetková trestná činnost, 
nejvíce krádeže (§ 247 tr. zák.), u nichž také došlo k poklesu (celkem 1 567, pokles o 296 
mladistvých, tj, –18,9%), na celkovém počtu obžalovaných pachatelů pro tuto právní 
kvalifikaci se mladiství podílejí i při tomto poklesu nepatrně více než v roce 2008 (13,67% 
proti loňským 12,33%). Do tohoto počtu není zahrnut počet návrhů na potrestání podaných ve 
zkráceném přípravném řízení, jichž bylo pro provinění krádeže podáno ještě dalších 265. Za 
pozitivní je nutno označit využívání institutu odstoupení od trestního stíhání u mladistvého za 
současného zastavení trestního stíhání, i když v r. 2009 došlo k dalšímu poklesu počtu 
mladistvých, u nichž byl použit tento způsob vyřízení věci  (celkem 134, tj. pokles o 9 
mladistvých proti r. 2008).   
 
Z hlediska struktury kriminality podle počtu stíhaných mladistvých (a řešených ve zkráceném 
přípravném řízení) nejvyšší podíl zaujímala (typicky pro tuto skupinu a shodně jako 
v předchozím ukazateli, tj. podle obžalob a návrhů na potrestání) především majetková 
trestná činnost, přičemž absolutně nejvyšší počet řešených mladistvých byl zaznamenán u 
trestného činu krádeže (§ 247 tr. zák.), a to 2 148, významnou část tvořil i trestný čin řízení 
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motorového vozidla bez řidičského oprávnění (§ 180d tr. zák.) – celkem 10 852 mladistvých, 
pokud jde o závažné trestné činy, bylo proti 7 mladistvým vedeno trestní stíhání pro trestný 
čin vraždy (§ 219 tr. zák.), proti 35 pro trestný čin znásilnění (§ 241 tr. zák.), ale už proti 451 
pro loupež (§ 234 tr. zák.), což představuje i poměrně vysoký podíl na všech stíhaných 
osobách (18,2%). Vůbec nejvyšší podíl na určitém trestném činu u této věkové kategorie byl 
(patrně logicky, protože tato trestná činnost je vcelku dlouhodobě typická mj. i pro nižší 
věkové ročníky mládeže pohybující se pod hranicí zletilosti, tedy pod 18 lety věku) u 
trestného činu pohlavního zneužívání podle § 242 tr. zák. (146 mladistvých z 556 všech 
stíhaných známých pachatelů, což představuje 26,3%).  
 
Regionálně byl v absolutních hodnotách nejvyšší počet mladistvých stíhaných  (a řešených ve 
zkráceném přípravném řízení) zaznamenán v Severomoravském kraji (1 426), i když 
s postupně klesajícím trendem, na druhém místě pak byl Severočeský kraj (1 017) a na třetím 
kraj Jihomoravský (907). V součtu tak oba moravské kraje představují 43,1% podíl na 
kriminalitě mladistvých v celé ČR. Nejnižší počet mladistých naopak vykazuje hl. m. Praha 
(227) a Jihočeský kraj (388). 
 
 
 
2. nedospělci (osoby do 15 let věku; tabulka II/4a) 
 
V kategorii nedospělců (dětí do 15 let věku, pro nedostatek věku trestně neodpovědných) 
bylo vykázáno podle statistických údajů 2 430 osob, což je pokles o 692 osob (–22,2%). Tím 
byl jednak zcela eliminován nepatrný přírůstek z roku předchozího, jednak jde o vůbec 
nejnižší počet nezletilců, u nichž bylo vykázáno spáchání činu jinak trestného za období od r. 
1989. Opět tu samozřejmě, kromě celkového trendu poklesu kriminality, může hrát roli i 
otázka populačního vývoje. Faktem ovšem je, že proti letům, kdy tato „trestná činnost“, tj. 
konstatované spáchání protiprávních činů dětmi pod hranicí 15 let věku, kulminovala (mezi 
roky 1996 a 2000) a počty těchto dětí přesahovaly 10 000 ročně, jde o markantní pokles, který 
zřejmě už spíše zůstane trvalý a bude oscilovat v hodnotách plus minus v řádech stovek 
vyšších či nižších, než by se tyto výkyvy pohybovaly v řádech několika tisíc ročně. 3  
 
Pokud jde o skladbu (právní kvalifikace činů jinak trestných označených podle jednotlivých 
skutkových podstat zvláštní části trestního zákona), jednoznačně opět převažuje majetková 
trestná činnost, s nejčetněji se vyskytnuvším trestným činem krádeže podle § 247 tr. zák.  
41 961 (970 nezletilců, což je samo o sobě prakticky 40% z celkového počtu všech). V r. 
2009 bylo zaznamenáno spáchání vraždy (§ 219 tr. zák.) 1 nezletilým, vcelku významný je 
počet loupeží (§ 234 tr. zák.), bylo jich zaznamenáno 263, z nichž  téměř polovinu (konkrétně 
40,3%) spáchali nezletilci ve věku mezi 14. a 15. rokem věku, což ukazuje, že počet loupeží, 
byl- li by naplněn původní záměr snížit věkovou hranici na 14 let věku v novém trestním 
zákoníku, by se znatelně zvýšil u kategorie mladistvých. Ještě vyšší podíl této věkové 
kategorie (tj. mezi 14 a 15 rokem věku) byl zaznamenán u zmíněného trestného činu krádeže 
(48,8%) v relativním vyjádření (ze statisticky významnějších) byl tento podíl nejvyšší u 
kvalifikace podle § 221 tr. zák. (úmyslného ublížení na zdraví), a to 55,4% (67 z celkem 121 
nezletilců). Bez zajímavosti není, že nezletilci se podíleli ve větším počtu i na skutkové 
podstatě neoprávněného držení platební karty (§ 249b), což ale zřejmě souvisí s majetkovou 
trestnou činností, která je i u této kategorie nejrozšířenější.  
 
                                                 
3 Ledaže by došlo k nějaké výrazné populační exp lozi, čemuž však dosavadní společensko-ekonomický ani 
populační vývoj nenasvědčuje. 



 

 

16 

Regionálně je co do četnosti protiprávní činnosti (podle počtu statisticky vykázaných osob – 
nezletilců) rozšířena, stejně jako tomu bylo u mladistvých, v Severomoravském kraji (celkem 
657 osob), následuje i zde opět Severočeský kraj (386 osob) a na třetím místě je 
Jihomoravský kraj (339 osob). Oba moravské kraje tak ve výsledku vykazují 41% podíl 
protiprávních činů nezletilců na jejich veškeré kriminalitě v celé ČR. Nejméně kriminality 
nezletilců zaznamenalo (rovněž stejně jako u mladistvých) hl. m. Praha (153), následuje 
Středočeský kraj (170).   
 
Zprávy nižších státních zastupitelství upozorňují na gradaci protiprávní činnosti nezletilých a 
mladistvých pachatelů, ve smyslu posunu od trestné činnosti od majetkové (krádeže) směrem 
k násilné trestné činnosti (loupeže), když většinou se jedná – u mladistvých pachatelů – o 
sériovou trestnou činnost. Důvody přetrvávají z minulosti – nevhodné rodinné prostředí, 
s tím spojená značná absence ve škole, stoupající agresivita a citová deprivace, veškerá 
výchovná opatření se míjí účinkem, takže nakonec tyto děti svůj antisociální vzorec chování 
začnou považovat za běžný způsob života.  
 
Jedná se zpravidla o děti ze sociálně slabých rodin, resp. sociálně těžko přizpůsobivých rodin a dále o chovance 
ústavů pro mládež (ústavní, resp. ochranná výchova), kteří se opakovaně dopouštějí útěků z těchto ústavů, jež 
jsou toliko školskými zařízeními bez možnosti účinné detence a resocializace těchto delikventů. Velkým 
problémem je šikana ve školách a rozšířen í užívání (experimentální i dlouhodobé) omamných a psychotropních 
látek. Tyto negativní jevy se mezi mládeží šíří napodobováním kriminálně závadových jedinců v partách, 
vázaných na konkrétní území sídliště, ubytovny či osady sociálně slabých skupin obyvatelstva.  
 
Na konstatované statistické zjištění ohledně četnosti výskytu trestného činu podle § 180d tr. 
zák. u mladistvých navazuje upozornění, že nelze pominout ani jimi páchanou trestnou 
činnost v dopravě, ohrožující ostatní účastníky silničního provozu.  
 
Jde zejména o problémy s řadou mlad istvých pachatelů, kteří říd í motorová vozid la, ačkoli nejsou držiteli 
příslušného oprávnění, proto už z podstaty, protože nemají náležitou kvalifikaci (odbornou způsobilost k řízení 
vozidla) ohrožu jí ostatní.  
 
 
 
3. trestná činnost namířená proti mládeži  
 
U mravnostních deliktů byl zaznamenán výrazný nárůst trestných činů šíření pornografie 
a přechovávání dětské pornografie.  
 
V této souvislosti řešilo státní zastupitelství v roce 2009, zda jednání pachatele spočívající v přeposlání 
pornografického díla elektronickou poštou, byť jediné další osobě, naplňuje některou z forem jednání taxat ivně 
vyjmenovaných v odst. 2 § 205 tr. zák., a  pokud ano, zda použití elektronické pošty představuje některou z 
kvalifikovaných forem jeho šíření ve smyslu § 205 odst. 3. pís m. b) tr. zák. Bylo zaujato stanovisko, že zaslání 
pornografického díla elektronickou poštou je ve své podstatě jeho uvedením do oběhu prostřednictvím veřejně 
přístupné počítačové sítě, a toto jednání tak naplňuje skutkovou podstatu trestného činu podle § 205 odst. 2, 
odst. 3 pís m. b) tr. zák., a  to přesto, že nepředstavuje jeho zveřejnění.  
 
Další problém se týkal posuzování případů, kdy pachatel jednak pornografická d íla zobrazu jící nebo 
jinak využívající dítě šířil, jednak takováto díla přechovával. Pro absenci výkladu (v komentáři k trestnímu 
zákonu ani v judikatorních rozhodnutích nebyla tato otázka řešena) bylo zaujato stanovisko (zejména 
s přihlédnutím k důvodové zprávě k zákonu č. 271/2007 Sb.), že uvedené jednání nelze posuzovat jako 
jednočinný souběh trestných činů šíření pornografie dle § 205 odst. 2 písm. a) tr. zák. a přechovávání dětské 
pornografie dle § 205a tr. zák., ale že takovéto jednání je třeba posuzovat jako samostatné dva trestné činy, 
resp. skutky. 
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e) trestné činy spáchané z rasových, národnostních a jiných nenávistných pohnutek 
(tabulka II/5)  
 
Rasově motivovaná trestná činnost se vyskytuje podle sledované právní kvalifikace různě: u 
trestného činu podle § 196 odst. 3 byl zaznamenán největší výskyt (6 osob stíhaných a 6 
obžalovaných) v Severočeském kraji; u trestného činu podle § 221 odst. 1, 2 písm. b) tr. zák. 
byl zaznamenán největší výskyt ve Středočeském kraji (7 osob stíhaných a 7 obžalovaných), 
pak v Severomoravském kraji (4 stíhané a 4 obžalované osoby), v Severočeském kraji (3 
stíhané a   obžalované osoby) a v hl. m. Praze (3 stíhané a 2 obžalované osoby). U trestného 
činu podle § 222 odst. 1,2 písm. b) byl zaznamenán nárůst o 5 osob stíhaných i obžalovaných 
(z 9 na 14), největší počty zaznamenal Severomoravský kraj (8 stíhaných a 8 obžalovaných) a  
hl.  m. Praha (5 stíhaných, 5 obžalovaných). Trestné činy podle § 260, 261 a 261a tr. zák.  se 
vyskytují nejčastěji, nejvíce osob stíháno i obžalováno bylo v hl. m. Praze (18 resp. 16), 
Středočeském a Západočeském kraji (shodně po 15 stíhaných a 15 obžalovaných), 
v Jihočeském kraji (13 stíhaných, 13 obžalovaných), Severočeském kraji (12 stíhaných a 11 
obžalovaných) a Severomoravském kraji (po 11 stíhaných i obžalovaných). Zbývající dva 
kraje vykazují počty pod 10 osob, přičemž Východočeský kraj z hlediska této kriminality 
vykazuje za poslední tři roky výskyt rasově motivované trestné činnosti jen výjimečně (i u 
posledně uvedených trestných činů vykázal jen 2 stíhané a 2 obžalované osoby).  

 
Jak z těchto statistických údajů, tak i z konstatování nižších státních zastupitelství vyplývá, že 
trestná činnost páchaná z rasových, národnostních a jiných nenávistných pohnutek 
představuje svou četností nepodstatný podíl na celkovém počtu stíhaných a obžalovaných 
osob, bylo by však chybou závažnost této trestné činnosti podcenit, neboť její gradace může 
vést až k útokům na životy a majetek některých skupin obyvatel. 
  
Ve zprávě VSZ Olomouc je podrobně popsán rasistický útok kvalifikovaný u 4 obviněných jako pokus trestného 
činu vraždy podle § 8 odst. 1, § 219 odst. 1, 2 p ísm. a), e), g) tr. zák., spáchaný formou spolupachatelství podle § 
9 odst. 2 tr. zák., a trestný čin poškozování cizí věci podle § 257 odst. 1 tr. zák., spáchaný formou 
spolupachatelství podle § 9 odst. 2 tr. zák., provedený zápalnými lahvemi 18. 4. 2009 ko lem 23.45 hod. na dům 
ve Vítkově, obývaný početnou romskou rodinou. Kromě úplného vyhoření domu utrpěla těžké popáleniny II. - 
III. stupně na 77 % povrchu těla a popálení horních cest dýchacích, s lokalizací téměř v celém rozsahu obličeje, 
přední části hrudníku, v bederní krajině a dále v celém rozsahu dolních i horních končetin nezl. N. K., (na 
některých místech dosahovaly tyto popáleniny až IV. stupně). Středně těžká poranění utrpěli i A. S. a P. K., 
k jejichž usmrcen í nedošlo pouze shodou okolností, stejně jako v domě přítomných dalších osob. V současné 
době je věc ve stádiu projednávání v hlavním líčení před soudem prvního stupně. 
 
 
 
f) drogová kriminalita (tabulka II/7) 
 

U drogové trestné činnosti došlo k nárůstu u trestného činu podle § 187 tr. zák.  o 309 
stíhaných osob (tj. + 18,6%), nejčastěji se vyskytoval v Severočeském kraji (374 osob) a 
v Severomoravském kraji (327 osob), nejméně naopak ve Východočeském (197) a 
Jihočeském kraji (159 osob). 

Nižší státní zastupitelství ani u tohoto druhu kriminality nekonstatují žádné principiálně nové 
poznatky z hlediska četnosti kriminality, objevují se některé nové formy, anebo se častěji 
vyskytují. Jde především o:  
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• častější výskyt velkopěstíren konopí setého hydroponickým způsobem, typické pro 
vietnamskou komunitu, s rozšiřujícím se exportem drog do okolních států,  

• narůstající dovoz (průvoz) a spotřebu kokainu, s klesajícím zapojením kurýrů z řad 
našich státních příslušníků, které nahrazují kurýři ze zemí původu (zejm. africké 
státy).  

 
Opatření omezující v ČR prodej léků, které byly využívány k výrobě metamfetaminu 
(pervitinu), se nezdají příliš efektivní, aspoň z pohledu některých (příhraničních) státních 
zastupitelství. 
 
VSZ Olomouc (s ohledem na poznatky KSZ Ostrava) konstatuje, že tato opatření jsou pachateli obcházena 
hromadnými výjezdy a nákupy potřebných surovin v sousedním Polsku.  
 
Do budoucna stojí praxe před řešením výkladových problémů, které přinesl nový trestní 
zákoník (§ 283 – 286) především vzhledem k pojmům „větší rozsah“, „značný rozsah“ a 
„velký rozsah“.  NSZ připravuje v úzké součinnosti se soustavou státního zastupitelství 
metodický návod, 4 jak se v těchto pojmech nejlépe orientovat do doby, než budou judikatorně 
dostatečně vymezeny.  
 
 
 
g) trestné činy v dopravě (tabulka II/10) 
 
Tato trestná činnost víceméně rovněž stagnovala, do budoucna lze ale očekávat výrazný 
pokles zejména díky zrušení trestného činu řízení motorového vozidla bez řidičského 
oprávnění podle § 180d tr. zák., který nebyl převzat novým trestním zákoníkem. Tento trestný 
čin statisticky významně ovlivňoval kriminalitu a zcela určitě se jeho zrušení projeví nejen na 
nápadu trestné činnosti v dopravě, ale i na celkovém nápadu, také na podílu zkráceného 
přípravného řízení (z podstatné části byl řešen právě touto formou).  
 
Budoucnost ale nelze předjímat, neboť v Parlamentu se nachází poslanecký návrh novely trestního zákoníku  
v podobě tisku č. 955, který by měl dřívější trestný čin řízen í motorového vozidla bez řid ičského oprávnění do 
úpravy opět doplnit (vrátit). Lze ovšem spíše počítat s tím, že návrh Poslaneckou sněmovnou schválen nebude. 
  
Očekává se spíše nárůst trestné činnosti spojené s řízením motorového vozidla pod vlivem 
omamné a psychotropní látky (odlišné od alkoholu). 
 
Po vydání sjednocovacího stanoviska NSZ k problematice dokazování kvalifikačního znaku „stavu vylučujícího 
způsobilost“ k bezpečnému ovládání motorových vozidel požit ím omamných a psychotropních látek nebyly 
zatím signalizovány žádné praktické problémy v dokazování, byť stále přetrvává nejednotná praxe při 
rozlišování hranice trestnosti dle trestního zákona a správních deliktů.  

                                                 
4 Podstatou připravovaného metodického návodu, aspoň v dosavadní přípravné fázi, je orientovat aplikačn í praxi 
na tři základní momenty, které nutno brát v úvahu: 

• pojem „rozsah“ (ať už větší, značný, anebo velký), není identický s  pojmem „množství“, z čehož 
a priori vyplývá, že srovnávací kriterium nemůže být založeno jen na kvantu, tj. množství drogy, 

• dosavadní judikatura vymezila pro řadu (typově podobných) případů pojem „rozsah“ v řadě judikátů; ty 
lze principiálně používat i nadále a nová právní úprava na tom (ani na vyslovených judikatorních 
názorech) v zásadě nic nemění, 

• z toho plyne, že posuzování naplnění tohoto znaku skutkové podstaty nelze zakládat na schematickém 
mechanis mu („tabulkově“ stanoveném množství drogy), neboť to může hrát jen doplňující (subsidiární) 
roli, ale významné je posouzení komplexu všech v úvahu připadajících kriterií a veličin, v nichž se 
odráží konkrétní čin, jak to vymezuje dosavadní judikatura. 



 

 

19 

 
 

h) trestné činy proti životnímu prostředí (tabulka II/9) 
 
Tento druh trestné činnosti se nadále vyskytuje ojediněle, větší výskyt byl v minulosti 
zaznamenáván u trestného činu  poškozování lesa těžbou (§ 181c tr. zák.) a u trestného činu 
ohrožení a poškození životního prostředí podle § 181a tr. zák., v posledních letech se 
protiprávní jednání přesouvá spíše do oblasti porušování předpisů o odpadech (trestný čin 
nakládání s odpady, § 181e tr. zák.) a porušování předpisů o ochraně živočichů a rostlin 
(trestný čin neoprávněného nakládání s chráněnými a volně žijícími živočichy a planě 
rostoucími rostlinami podle § 181f tr. zák.).  

 
 
 
i) trestná činnost cizích státních příslušníků (tabulka II/6) 
 
Statistické údaje o trestné činnosti cizinců (souhrnně vyšetřování i zkrácené přípravné řízení) 
vypovídají, že tradičně nejvíce se na trestné činnosti podílejí občané Slovenska (stíháno  
2 740, postaveno před soud 2 523 osob), na druhém místě jsou pak Ukrajinci (stíháno 1 345, 
postaveno před soud 1 278 osob), Vietnamci (stíháno 799, postaveno před soud 729 osob)  a 
Poláci (stíháno 357, postaveno před soud 326 osob). Situace se proti posledním dvěma letům 
tedy nijak nezměnila. 
 
 
 
 
j) trestná činnost příslušníků Policie ČR (tabulky II/8a a II/8b) 
 
U trestné činnosti příslušníků Policie ČR, BIS a ÚZSI, o níž koná vyšetřování a zkrácené 
přípravné řízení státní zástupce, se projevuje spíše klesající trend, v roce 2009 to byl pokles o 
57 osob (tj. –21,8%) v kategorii stíhaných (včetně zkráceného přípravného řízení, které se 
objevuje ale u těchto profesí jen výjimečně) a o 27 osob (tj. –15,1%) u pachatelů postavených 
před soud.  

Nejvíce stíháno bylo těchto osob v Praze (57), dále v Severočeském kraji (34) a 
v Severomoravském kraji (37).  

Zkrácené přípravné řízení, jak bylo řečeno, se u této kategorie vyskytuje sice minimálně  (10 
osob řešeno ve zkráceném přípravném řízení, na 8 podán návrh na potrestání), jde ale o 
skokový nárůst proti předchozím letům, kdy počty dosahovaly buď 1 osoby nebo byly úplně 
nulové. Není vyloučeno, že tu jde o vliv skupinové trestní věci, což však na základě pouhých 
statistických údajů nelze objektivně zjistit.  

Z hlediska struktury trestné činnosti bylo nejvíce příslušníků těchto sborů a služeb stíháno 
pro trestný čin zneužití pravomoci veřejného činitele podle § 158 (stíháno 78, obžalováno 71), 
pak pro trestný čin přijímání úplatku podle § 160 (20 stíhaných a 18 obžalovaných) a pro 
pojistný podvod podle § 250a tr. zák.  (15 stíháno, 12 obžalováno).  

Podle poznatků nižších státních zastupitelství se objevují i nové formy t restné činnosti, zejména trestná činnost 
spáchaná mimo vlastní výkon služby. Vedle „tradičn ích“ forem známých z minulosti, se stále častěji policisté 
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podílejí na závažné trestné činnosti související s šířením dětské pornografie, šířením drog, podezřen í z rasově 
motivované trestné činnosti, týráním osoby žijící ve společně obývaném bytě nebo domě, zaznamenána byla 
loupež a vydírán í. Výjimkou není ani nedovolené podnikání (hlavně prodej přes internet) a nekalá soutěž.  
 
 
 

k) ostatní trestné činy  
 

Poměrně významně poklesla četnost trestného činu zanedbání povinné výživy podle § 213  
tr. zák. (tabulka II/4f), a to z 8 747 na 6 251 osob stíhaných (tj. -28,5%) a z 7 853 na 6 251 
osob obžalovaných (tj. -20,4%). 

 
 
 
 
2. Postup státních zástupců v přípravném řízení 
 
 
a) prověřování a vyšetřování 
 
Zásadní poznatek – přesun z formy vyšetřování do zkráceného přípravného řízení – byl  (i se 
svými  důsledky) již zmíněn.  
 
Zvýšení kvality dozoru státních zástupců spojené s výše uvedeným posunem v obou formách 
přípravného řízení (je jeho vedlejším, přitom však významným důsledkem), dokladují i nižší 
počty věcí vrácených policejnímu orgánu k doplnění, státnímu zástupci soudem k došetření a 
odmítnutí návrhu na potrestání.  
 
Některá státní zastupitelství úspěšně využívají možností přístupu k elektronicky vedeným 
spisům policie (tzv. ENKOS), což, přes dosavadní technická omezení, zjednodušuje a 
zrychluje toky informací mezi policií a dozorovými státními zástupci. Krom tohoto přínosu 
jde o předobraz budoucí skutečné elektronizace justiční činnosti a připravuje se další zlepšení 
systému, které umožní státním zástupcům (výhledově v celé ČR) přímý on- line přístup 
k policejním trestním spisům.  
 
KSZ Brno, v jehož obvodu byl experiment zahájen (mezi MSZ Brno a Městskou správou Policie ČR v Brně), 
hodnotí využívání této možnosti velmi kladně. Sama zkratka ENKOS znamená „Elektronická neověřená kopie 
spisu“, projekt umožňuje předávat data mezi policií a státním zastupitelstvím v e lektronické podobě. Policie 
předává dozorovému státnímu zástupci části svého trestního spisu, státní zástupce zpětně policii své pokyny 
policejn ímu orgánu, obojí samozřejmě v elektronické podobě. Současná podoba ENKOS má významná omezení 
jak co do aktualizace předávaných dat (předávána jsou na přenosných médiích s  niko li průběžnou či denní 
aktualizací), tak co do rozsahu předávaných dat (což fakticky omezuje rozsah přístupu státního zástupce jen na 
některé dokumenty z hled iska objemu přenášených dat dané velikosti souborů). Připravované on-line propojení 
umožní dozorovému státnímu zástupci nejen okamžitý přístup k elektronickému trestnímu spisu policie v jeho 
aktuální podobě k danému okamžiku, ale výhledově i k celému jeho obsahu, včetně objemnějších příloh 
v různých datových formátech. Současně mu umožní ukládat bez prodlení své pokyny policejn ímu orgánu touto 
cestou, tj. tím, že svůj pokyn vloží p římo do policejního systému ETŘ, v němž je elektronicky trestní spis policie 
tvořen. 
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Novelizace § 88 trestního řádu ve spojení s novým vymezením pojmu „zvlášť závažný 
zločin“ v trestním zákoníku přinesla objektivně pokles počtu nařizovaných odposlechů a 
záznamů telekomunikačního provozu. Někdy je odposlech nahrazován jinými prostředky.  
 
Např. KSZ Brno uvádí, že došlo k poklesu počtu povolení odposlechu soudem z 522 z roku 2008 na 248 v roce 
2009, na druhé straně se zvýšil počet povolených úkonů dle § 158b tr. ř. z 520 na 636 v roce 2009, ve dvou 
případech bylo užito i institutu utajovaného svědka.  
 
Některá jiná státní zastupitelství zase institutu odposlechu využívají minimálně a nahrazují je jinými formami, 
zejména institutem sledování osob a věcí.  
 
 
 
b) délka přípravného řízení (tabulky II/11a až II/11c) 
 
Zkrátila se jak celková doba trestního řízení od prvního zahájení trestního stíhání (sdělení 
obvinění), tak i délka řízení u státního zástupce. I to je nesporně vliv přelivu věcí ze 
standardního vyšetřování do zkráceného přípravného řízení, jehož dalším vedlejším 
důsledkem bylo vytvoření většího časového prostoru pro dozor a zpracovávání ostatních věcí 
v takto ušetřeném čase dozorovými státními zástupci.   
 
Toto tvrzení lze doložit vyhodnocením za období let 2005 až 2009, podle něhož se v tomto 
období projevoval pozitivní trend v nárůstu počtu věcí vyřízených v kratších lhůtách do 
jednoho týdne a od jednoho do dvou týdnů. Ze statistických údajů plyne, že nárůst počtu věcí 
vyřízených v kratších časových lhůtách byl provázen (s ohledem na velikost tohoto nárůstu 
logicky) snižováním počtu věcí vyřízených v delších časových lhůtách, zejména ve lhůtě 2 
týdny až 1 měsíc a ve lhůtě 1 až 2 měsíce. Počty věcí vyřízených v nejdelších časových 
lhůtách (6 až 12 měsíců, 1 až 2 roky a 2 roky a více) rovněž klesaly, i když tam – už 
s ohledem na podstatně nižší absolutní hodnoty – byl tento pokles výrazně nižší.  
 
Pokud jde o celkovou délku přípravného řízení (od prvního zahájení trestního stíhání anebo 
sdělení podezření ve zkráceném přípravném řízení až do vyřízení věci státním zástupcem), 
vzrostl počet trestních věcí vyřízených proti konkrétním osobám ve lhůtě 1 týdne v roce 2009 
proti roku 2005 téměř o 100% (+ 8 954 věcí), podle podílu na celkovém počtu vyřízených 
věcí v daném roce jde o nárůst o + 7,53% (z 8,40% v r. 2005 na 16,02% v r. 2009). Počet 
věcí, u nichž byla vykázána délka řízení od 1 do 2 týdnů, rovněž ve stejném období vzrostl, a 
to ještě výrazněji, téměř o 150% (z 13 458 na 33 118, tj. o 19 660 věcí), v relativním 
vyjádření (v podílu k počtu vyřízených věcí v daném roce) šlo za toto období o nárůst o 
16,82% (z 12,48% v r. 2005 na 29,30% v r. 2009). Celkově tak byla vyřízena ve lhůtě do 2 
týdnů v roce 2005 zhruba pětina všech věcí (konkrétně 20,97%), zatímco v roce 2009 to bylo 
už 45,32% věcí. V souvislosti s tím – logicky – poklesl počet věcí vyřízených v delších 
časových lhůtách –zatímco v roce 2005 převládal počet věcí vyřízených od 1 do 6 měsíců 
(55,09% ze všech vyřízených věcí v tom roce), v roce 2009 tento podíl klesl na 34,41%. Na 
tento pokles měl – kromě objektivně zlepšené délky řízení s ohledem na v minulosti přijatá 
opatření ke zrychlení přípravného řízení trestního, nepochybně významný vliv i nárůst počtu 
věcí vyřízených ve zkráceném přípravném řízení, který v roce 2009 kulminoval (v roce 2005 
bylo vyřízeno ve zkráceném přípravném řízení 19,5% věcí, zbývajících 80,5% ve vyšetřování, 
v roce 2009 bylo vyřízeno ve zkráceném přípravném řízení již 49,2% a jen 50,8% ve 
vyšetřování).  
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V zásadě stejné závěry, co do vývoje délky přípravného řízení trestního, platí pro samostatně 
vykazované délky řízení přípravného řízení u policejního orgánu a u státního zástupce.  Ve 
stručnosti (blíže viz příslušné údaje v tabulkové části zprávy) lze konstatovat, že ve lhůtě do 
dvou týdnů bylo v roce 2005 policejním orgánem vyřízeno 27,95% věcí, v roce 2009 již 
51,08%, státní zástupce vyřídil do dvou týdnů v roce 2005 72% věcí, v roce 2009 již 87% 
věcí.  
 
Průměrná délka řízení v přípravném řízení trestním v počtu na dny činila v roce 2005 
v ČR 89 dnů, v roce 2009 59 dnů, což představuje pokles o třetinu (konkrétně – 33,7%).  
 
U státního zástupce činila průměrná délka přípravného řízení v roce 2005 14 dnů, v roce 
2008 9 dnů a v roce 2009 8 dnů.  
 
 
 
c) vazební řízení (tabulky II/12a až II/12c) 
 
Vazební řízení nevykazuje žádné zásadní problémy ani změny proti předchozímu roku. 
K 31. 12. 2009 bylo ve vazbě celkem 622 osob. Nejvíce vazeb vykazuje Severočeský kraj 
(162 osob, tj. 26,5% z celé ČR), následuje Jihočeský kraj (131 osob, tj. 21,1% z celé ČR).  
 
Vazební stíhání vykazuje trvale klesající trend (v roce 2009 vykázáno 3 720 osob, což je 
pokles o 119 osob proti r. 2008). Nejvíce vazebně stíhaných vykazují hl. m. Praha (670 osob), 
Severomoravský kraj (663) a Severočeský kraj (655 osob). U naprosto převažující většiny  
vazebně stíhaných osob skončilo řízení podáním obžaloby, zastaveno trestní stíhání bylo 
v těchto věcech jen proti 2,4% osobám (v absolutním vyjádření jde o 88 osob, což je nepatrně 
– konkrétně o 2 osoby – více, než v r. 2008). Největší podíl zastavení trestního stíhání vykázal 
Středočeský kraj (6,2%), nejnižší naopak Západočeský kraj (0,99%).  
 
Lze tedy shrnout, že celkově se podíl vazebního řízení snižuje. Délka vazebního řízení je 
na dobré úrovni, průtahy ve vazebním řízení ne jsou zjišťovány.5 Dobrá je i výslednost 
vazebního řízení, maximální počet osob ve vazbě je obžalován, jiné způsoby vyřízení se 
vyskytují v mizivém procentu. Jde o dlouhodobý jev, nesporně pozitivní. 
 
 
 
 
3. Postup státních zástupců ve stadiu projednání trestní věci v řízení před 
soudem  
 
a) vrácení věci k došetření státnímu zástupci (tabulky II/13a a II/13b)  
 
Věci pravomocně vrácené státnímu zástupci k došetření, ať už z kteréhokoli důvodu, 
nepředstavují podstatný problém ani co do četnosti, ani co do významu, což lze doložit už 
statisticky, s dvěma výhradami: 

                                                 
5 Nutno vzít v úvahu i velmi omezené vazební lhůty, které jsou navíc ještě poměrně děleny mezi příp ravné řízen í 
a soudní řízen í v poměru 1:3 v neprospěch přípravného řízen í. 
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• při vrácení věcí skutkově složitých a právně náročných, zejména u rozsáhlé trestné 
činnosti s velkým množstvím poškozených (či aspoň svědků), přináší vrácení věci 
k došetření obvykle nikoli bezvýznamné prodloužení trestního řízení jako celku,  

• vrácení věci k došetření pro zásadní procesní pochybení s odůvodněním, že vydané 
usnesení o zahájení trestního stíhání je nezákonné, v sobě skrývá (vedle účinku 
uvedeného v předchozím bodě) ještě nebezpečí následného kolapsu trestního řízení 
v takové věci – nejen pro další prodlužování trestního řízení, ale hlavně pro reálné 
nebezpečí ztráty důkazů, a to i stěžejních, z nichž řadu není možno vůbec či s reálným 
a pozitivním efektem ani zopakovat. 

Proto se státní zastupitelství vesměs dožadují legislativní změny, která by přinesla možnost 
přezkumu rozhodnutí o vrácení věci státnímu zástupci k došetření aspoň v těchto 
kauzálních případech, který by přináležel Nejvyššímu soudu, neboť jen jeho rozhodování 
může dát záruku efektivního sjednocování praxe. 
 
Pravomocně vráceno soudem k došetření u OSZ bylo opět minimum věcí – celkem 91 (jak 
podle § 188 odst. 1 písm. e) tak i podle § 314c odst. 1 písm. a) tr. ř., statisticky nelze odlišit 
vrácení k došetření ve zkráceném přípravném řízení, pokud k němu vůbec došlo), což 
představuje v poměru k počtu obžalovaných osob 0,18% a to je ještě méně, než tomu bylo 
v roce předchozím (tehdy to bylo 0,21%). Minimální podíl věcí pravomocně  vrácených 
k došetření vykazuje Jihočeský kraj (0,06%), největší podíl naopak Východočeský kraj 
(0,36%) a Jihomoravský kraj (0,32%). U věcí, v nichž byl pravomocně soudem odmítnut 
návrh na potrestání, bylo dosaženo (tradičně) ještě lepších výsledků – došlo k tomu jen 
v 0,06% případů. Žádný takový případ nevykázaly Jihočeský a Severočeský kraj, největší 
podíl těchto věcí naopak vykazuje kraj Středočeský (0,12%).   
 
 
 
b) pravomocně zproštěné věci (tabulka II/15a a II/15b) 
 
Ani pravomocně zproštěné věci [bez zproštění z důvodů uvedených v § 226 písm. e) tr. ř.] 
nepředstavují problém přípravného řízení trestního. Vysoké procento obžalobnosti při  
nízkém podílu pravomocně zproštěných věcí a současně i nízkém podílu počtu věcí 
pravomocně vrácených státnímu zástupci k došetření, svědčí o kvalitě přípravného řízení. 
Samozřejmě se i na tomto ukazateli pozitivně projevil nárůst formy zkráceného přípravného 
řízení (u něhož bylo odmítnutí návrhu na potrestání soudem naprostou výjimkou). 
 
KSZ Brno sice shledává snížení počtu zproštěných osob za situace, kdy přípravné řízení probíhalo ve výrazně 
větším počtu formou zkráceného přípravného řízen í, za paradoxní, neboť tato forma řízen í výrazně omezuje 
práva obviněného na obhajobu, když mu bere právo stížnosti proti tzv. sdělení podezření a neumožňuje mu 
seznámit se na konci přípravného řízen í s důkazní situací a podat návrhy na její doplnění, nicméně nutno si 
uvědomit, že nezneužívá-li se tato forma řízen í mimo zákonné limity, vede spíše k úspěchu žalobce, než k jeho 
neúspěchu. Především s ohledem na povahu řešených věcí, krátký časový odstup od spáchání činu a jistou formu 
tlaku na psychiku samotného obviněného, vycházejícího z prostého faktu rychlosti, s níž se pachatel dostává po 
spáchání činu do kontaktu s  orgány činnými v trestním řízení a před soud, a zodpovídá se tak jeho spáchání 
bezprostředně poté.  
 
Za hlavní důvody zprošťujících rozsudků jsou označovány zejména: 

• skutečnost, že státní zástupci podávají obžaloby v pochybnostech, které pak u 
hlavního líčení nejsou odstraněny,  



 

 

24 

• v řízení před okresními soudy fakt, že usvědčující údaje jsou obsahem úředních 
záznamů o podaném vysvětlení, které pak před soudem nelze předestřít a posléze tyto 
osoby v řízení před soudem si již na věci přesně nevzpomínají a nepotvrzují to, co 
sdělily původně. 

 
Počet osob  pravomocně zproštěných soudem u OSZ [bez rozhodnutí podle § 226 písm. e) 
tr. ř.] v relativním vyjádření proti roku 2008 opět nepatrně vzrostl (z 5,21% na 6,11%, tj. o 
necelé jedno procento), v absolutním vyjádření však (stejně jako v předchozím roce) došlo 
k poklesu, a to o 260 osob (z 3 287 na 3 027 osob). U většiny krajů se tento podíl pohybuje 
v hodnotách ±1% kolem tohoto průměru, nejmenší podíly pravomocně zproštěných osob 
vykázaly kraje Východočeský (3,85%) a Severomoravský (4,32%). Pokud jde o pravomocně 
zproštěné osoby v řízení u KSZ, ta vykazují podíl zproštěných osob proti OSZ prakticky ve 
více než dvojnásobné výši (15,66%). Největší podíl pravomocně zproštěných osob vykázal 
Středočeský kraj – 30%, což je téměř trojnásobný nárůst proti roku 2008 (tehdy to bylo 
11,18%). Statistické údaje neumožňují toto zjištění objektivizovat, není vyloučeno, že to je 
ovlivněno jednou či více skupinovými věcmi.  Nejmenší podíl pravomocně zproštěných osob  
naopak vykazuje Jihočeský kraj (5,65%), což představuje pokles na polovinu (z 11,2%) proti 
roku 2008.  
 
 
c) další poznatky z rozhodování soudů 
 
I když došlo k podstatnému přesunu věcí z vyšetřování do zkráceného přípravného řízení  a 
část podaných návrhů na potrestání byla vyřizována trestními příkazy, což mělo logicky vést 
ke snížení počtu jednacích dnů, neprojevilo se to vždy na počtu jednacích dnů, které strávili 
státní zástupci u soudu.  
 
KSZ Brno z toho dovozuje, že zkrácené přípravné řízen í je rychlejší především ve fázi před podáním návrhu na 
potrestání, když do značné části vydaných trestních příkazů je podáván odpor a pak probíhá před soudem řádné 
hlavní líčení.  
 
Jen obecně bylo poukázáno na nejednotnost rozhodování o ukládání peněžitých trestů 
obžalovaným, kteří trestným činem získali nebo zamýšleli získat majetkový prospěch.  
 
Tento poznatek bez bližšího rozboru uvádí VSZ Olomouc a zdůrazňuje, že s  tím souvisí i dokladování 
majetkových poměrů obžalovaných, zejména v případech, kdy mezi spácháním a soudním pro jednáváním t restné 
činnosti uplyne dlouhá doba, během níž se pachatel mohl (i legálně) svého majetku úspěšně zbavit; soudy pak 
při neuložení tohoto trestu argumentují jeho nedobytností (§ 54 odst. 1 tr. zák.). 
 
 
4. Dohled vykonávaný nejblíže vyššími státními zastupitelstvími 
 
Výkon dohledu je dohledovými státními zastupitelstvími považován za metodu kontrolní 
činnosti, která je nedílnou součástí působení vyššího článku vůči nižšímu v trestním řízení, ať 
už jde o dohledové prověrky anebo čerpání informací z jiných zdrojů (např. výkonu instanční 
působnosti). 
  
Rozsah a formy (včetně výsledných opatření) se v detailech liší, v zásadě ale vždy s měřu jí k témuž cíli –  
zkvalitnění dozoru, zrychlení trestního řízení, důslednému dozoru ve vazebních, složitých a závažných věcech, 
k účinnému využívání opravných prostředků.  Podrobnosti včetně forem a osvědčených výstupů uvádí zprávy 
obou VSZ. 
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B. Výkon působnosti státního zastupitelství v netrestní oblasti  
 
a) vstupová činnost okresních a krajských státních zastupitelství (tabulky II/18c a 
II/18d)  
 
Ohledně vstupové činnosti (§ 35 o.s.ř.) okresních státních zastupitelství nebyly zaznamenány 
žádné naprosto zásadní či zcela nové trendy. Vyskytují se spíše jen statistické rozdíly v počtu 
vstupů do jednotlivých druhů řízení. 
  
Na úrovni krajských státních zastupitelství spočívá těžiště vstupové činnosti ve vstupech do 
řízení, v nichž se řeší dlužníkův úpadek nebo hrozící úpadek, včetně incidenčních sporů a 
moratoria podle § 35 odst. 1 písm. l) o. s. ř., spolu se vstupy do insolvenčního řízení a do 
konkurzních řízení.  
 
Zájem je vstupovat především do věcí, z nichž je zřejmá souvislost s trestním řízením nebo 
kde je podezření z majetkové či hospodářské trestné činnosti na podkladě upozornění soudce 
či podnětu insolvenčního správce nebo insolvenčního věřitele.  
 
Jak konstatuje KSZ Ústí nad Labem, hlavním hlediskem účasti v tomto řízení je vytěžování poznatků pro trestní 
řízení. Nová elektronická podoba insolvenčního rejstříku umožnila státnímu zastupitelství sledovat použitelnost 
poznatků v řízen í a případný vstup do řízení k využit í pro trestní řízení. 
 
Tato vstupová činnost byla podrobena zvláštní zprávě týkající se vyhodnocení využívání 
poznatků o trestné činnosti související s konkursním nebo insolvenčním řízením, shrnutí 
jejích výsledků je uvedeno v závěru zprávy o činnosti, proto se na v podrobnostech odkazuje. 
 
KSZ Brno zaznamenalo nový trend v činnosti jiných státních zastupitelství, resp. soudů:  Obdrželo v několika 
případech vyhlášku KS Praha o zahájení insolvenčního řízení, které bylo dle sídla d lužn íka postoupeno KS Brno. 
Z příp isu KS Praha vyplývá, že státní zastupitelství bylo vyrozuměno v souladu s § 102 insolvenčního zákona, 
z něhož však žádná signalizační povinnost soudu vůči státnímu zastupitelství nevyplývá. KS Praha proto 
postupoval nad rámec svých povinností a informoval státní zastupitelství o každém zahájeném insolvenčním 
řízení, aniž by bylo zřejmé, proč tak učin il. To nemá oporu v zákoně a KSZ Brno považuje tento postup za 
odporující s myslu působnosti státního zastupitelství v insolvenčním řízení, jak je i veden v zásadách NSZ Brno o 
působnosti státního zastupitelství v insolvenčním řízen í, kde je základní podmínkou účasti v insolvenčním řízení 
existence veřejného zájmu, kterým je zájem na odhalování jednání, která mají krimináln í podtext. Státnímu 
zastupitelství nepřísluší obecný dozor nad zákonností všech insolvenčních řízení. Státní zastupitelství by tak 
mělo být činné pouze v těch insolvenčních řízeních, ze kterých vyplývá podezření ze spáchání nějaké trestné 
činnosti, přičemž toto podezření musí vyplynout z jiné činnosti státního zastupitelství, nebo o něm musí být 
státní zastupitelství vyrozuměno vnějším podnětem. Automatické přezkoumávání veřejného zájmu u všech 
insolvenčních řízení není v souladu se smyslem a podstatou působnosti státního zastupitelství v daném typu 
řízení, nehledě na skutečnost, že daný postup je neproveditelný s  ohledem na vysoký počet insolvenčních řízen í, 
kterých bylo v roce 2009 jen u Krajského soudu v Brně téměř dva tisíce. 
 
 
Nová je účast státního zastupitelství v řízení o vyslovení neplatnosti dražby.  
 
VSZ Praha konstatuje, že tato aktivita byla zaznamenána při dohledových prověrkách i při vlastní odvolací 
činnosti. Vedou k ní zpravidla v lastní poznatky státního zastupitelství získané v konkursním nebo insolvenčním 
řízení.  
 
 
V závěru roku 2009 se objevilo podávání šikanózních návrhů na zahájení insolvenčního 
řízení.  
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VSZ Praha soudí, že v pozad í je snaha vyvíjet na některé podnikatelské subjekty, ale i na fyzické osoby, tímto 
způsobem nátlak, jehož účelem je buď snaha domoci se zaplacení dlužných částek v období, kdy ještě nejsou 
splněny podmínky pro zahájení takového řízen í, anebo poškození dobré pověsti podnikatelského subjektu.  
 
b) návrhová činnost okresních státních zastupitelství (tabulky II/18c až II/18e) 
 
V zásadě lze říci, že ani tato agenda nedoznala podstatné změny, s výjimkou zvýšené aktivity 
v podávání návrhů na zbavení rodičovské zodpovědnosti u některých okresních státních 
zastupitelství.  
   
Uvádí např. KSZ Ostrava, které to přičítá metodice vypracované na základě poznatků získaných z dohledových 
prověrek KSZ Ostrava na postup státních zástupců při podávání návrhů na omezení nebo zbavení rodičovské 
zodpovědnosti, provedených v dubnu 2009 u 5 vybraných OSZ, s jejichž závěry byla seznámena všechna státní 
zastupitelství v obvodu působnosti KSZ Ostrava.  
 
U návrhů na zahájení řízení podle § 90 ZSVM je opakovaně kritizována obligatornost 
podávání těchto návrhů státním zástupcem, kterou vnímají státní zastupitelství jako formální 
zejména proto, že soudy v řadě případů upouštějí od uložení opatření, což je zřejmé již v době 
podání návrhu samotnému státnímu zástupci, vzhledem k povaze činu i osobě a výchovnému 
prostředí, v němž osoba mladší 15 let, která se měla dopustit činu jinak trestného, žije.  
 
 
 
c) návrhová činnost krajských státních zastupitelství (tabulky II/18c a II/18d) 
 
K návrhové agendě podle § 68 odst. 6 obch. zák. je možno uvést, že vcelku dochází ke snížení 
počtu podaných návrhů, což se dává do souvislosti jednak s vlastní metodikou státního 
zastupitelství, jednak s aktivitou rejstříkových soudů. Na druhé straně je to vyváženo užší 
spoluprací trestního i netrestního úseku státního zastupitelství, kdy trestní úsek přináší stále 
více poznatků pro tuto návrhovou činnost. 
 
Jde o metodiku zpracovanou nejvyšším státním zastupitelstvím „K povaze návrhů na zrušení obchodní 
společnosti za podmínek uvedených v § 68 odst. 6 obch. zák.“ ze dne 2. 9. 2008, ze které mimo jiné vyplývá, že 
státní zastupitelství je oprávněno podat návrh na zrušení obchodní společnosti dle § 68 odst. 6 obch. zák. jen  
tehdy, jestliže při výkonu vlastní působnosti svěřené mu zákonem, zjistí existenci zákonného důvodu pro podání 
návrhu, přičemž není legit imováno k došetřování důvodů pro podání uvedeného návrhu.  
  
MSZ Praha konstatuje snížení akt ivity rejstříkového soudu, pokud jde o signalizaci poznatků k podání návrhů na 
zrušení obchodních společností a družstev, z toho důvodu došlo i k poklesu počtu podaných návrhů. Naopak 
zdůrazňuje, že stále narůstá počet poznatků vytěžených z trestního úseku využívaných právě k návrhové činnosti 
netrestního úseku podle obchodního zákoníku. 
  
 
d) návrhová činnost podle § 62 a § 62a zákona o rodině (tabulky II/18a a II/18b) 
 
Zásadně nové jevy konstatovány nebyly. Nezanedbatelnou část v těchto věcech tvoří podněty, 
které mají svoji příčinu v získání důvodu pro udělení trvalého pobytu cizinců a lze je rozdělit 
do dvou základních kategorií, obojí však zpravidla směřuje k nápravě v minulosti nesprávně 
založeného právního stavu.  
 
Podle poznatků KSZ Brno se jedná jednak o věci, v nichž se nejčastěji matky nezletilých dětí rozhodly napravit 
stav, kdy i samy majetkově motivované učinily souhlasné prohlášení rodičů o otcovství s  muži, jež tento úkon 
pojali ryze účelově a kteří nikdy neměli zájem dítě vychovávat a vyživovat, neboť doklad o tomto právním 
úkonu byl pro ně rozhodný toliko k získání t rvalého pobytu.  
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Dále se jedná o případy rodičů, kteří nejsou státními občany ČR, přičemž mají snahu získat trvalý pobyt v ČR a 
zřejmě společně počali dítě, ke kterému však souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství učiní muž 
s občanstvím České republiky za tímto účelem oslovený. Tím dítě získá státní občanství ČR a na dítě je poté 
v rámci spojování rodin navázán pobyt matky. Matka následně má zájem na popření otcovství a obrací se na 
státní zastupitelství. Bude-li poté rozhodnuto o popření otcovství podle § 62 zákona o rodině, pak „uvolněné 
místo“ matrikového otce nezletilého dítěte zaujme původní biologický otec, příp. jiná osoba.  
 
Na druhé straně KSZ v Ústí nad Labem konstatuje změnu v tomto zvyšujícím se trendu počtů podnětů k popření 
otcovství, kdy matrikovým otcem d ítěte byl cizinec, k čemuž podle jeho názoru přispěl kromě azy lové politiky, 
členství ČR v Evropské unii, i možný trestní postih za spáchání trestného činu napomáhání k neoprávněnému 
pobytu na území republiky podle § 171d tr. zák. (§ 341 t r. zákoníku).  
 
Nastoluje se otázka, zda výše uvedené praktiky lze odstranit jinou cestou, než (ovšem jistě  
nanejvýš problematickou) zákonnou změnou, při níž by spolu s popřením otcovství mělo i 
dítě pozbývat státní občanství, které bylo založeno právě tímto otcovstvím.   
 
 
 
d) dozor nad detencemi ve věznicích (tabulky II/18f a II/18g) 
 
Přetrvává problém hygieny odsouzených a obviněných, plynoucí rovněž z jejich nízké 
solventnosti. 
 
Podle KSZ Ústí nad Labem sociáln í kapesné ve výši 100,- Kč nemůže pokrýt základní hygienické potřeby 
odsouzených a obviněných. 
 
Podle hodnocení dozorových státních zástupců mohou mít regulační poplatky ve 
zdravotnictví negativní dopad na poskytování zdravotní péče ve věznicích.  
 
KSZ Ostrava zaznamenalo (podobě jako v předcházejícím roce) zhoršení přístupu obviněných a odsouzených 
k zajištění zdravotní péče v důsledku povinnosti hradit regulační poplatky. Obvinění a odsouzení, kteří měli 
dostatek vlastních peněžních prostředků na účtu ve věznici či mimo věznici, řádně hradili požadované poplatky, 
avšak osoby bez dostatečných vlastních prostředků byly omezeny ve výběru lékařem předepisovaných léků, 
případně jim narůstaly dluhy vůči Vězeňské službě ČR, která některé úhrady za ně platila.  
 
Převedení záznamů v jednotlivých věznicích na elektronický systém VIS (vězeňský 
informační systém), jinak jistě pozitivní, ztěžuje práci dozorovým státním zástupcům.  
 
Pokud není ve věznici k dispozici volný počítač pro potřebu státního zástupce, je státní zástupce nucen využít 
počítač společně s jinými zaměstnanci, které tím zdržu je v jejich činnosti. Přitom systém VIS je nastaven tak, že 
přístup do vedených záznamů je diferencován pro určité skupiny zaměstnanců, čímž se stává, že dozor konající 
státní zástupce se na určitém počítači nedostane ke všem údajům. Nejvyšší státní zastupitelství již in iciovalo u  
Ministerstva spravedlnosti i Vězeňské služby ČR možnost dálkového přístupu dozorových státních zástupců do 
tohoto informačního systému, zatím však bez reálného výsledku (poznatek signalizovaný KSZ Ostrava). 
 
Nově byl zaznamenán problém související s pozitivními testy vězňů na omamné a 
psychotropní látky a alkohol.  
 
VSZ Praha nastoluje otázku, zda lze založit kázeňský postih toliko na základě testovacích prostředků, 
používaných vězeňskou službou, či až po provedení konfirmačn ího testu akreditovanou laboratoří s přesným 
stanovením druhu nepovolených látek a jejich hodnot, který je ale ekonomicky velmi náročný. Při použití 
testovacích prostředků věznic zase nelze jednoznačně vyvrátit některé způsoby obhajoby vězněných osob, což 
problemat izuje následný kázeňský postih.   
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Jedním z přetrvávajících problémů, způsobených především nedostatkem finančních 
prostředků u Vězeňské služby ČR, jsou těžkosti při zajišťování překladů cizojazyčné 
korespondence obviněných a odsouzených.  
 
Vazební vězn ice v  obvodu MSZ Praha se s tímto stavem vyrovnávají jednak svépomocí z řad v lastních jazykově 
vybavených zaměstnanců, v menší míře využívají soudní tlumočníky, jejichž služby nejsou tak finančně náročné 
a jsou rychlejší. MSZ proto navrhuje zařadit do systému celoživotního vzdělávání zaměstnanců a příslušníků VS 
ČR jazykovou výuku s  tím, že tito vytypovaní zaměstnanci by za určité platové zvýhodnění poskytovali 
překladatelské služby pro své kmenové věznice.  
 
 
Legislativní změnou je třeba odstranit rozpor u vyžadování souhlasu orgánu činného 
v trestním řízení při komunikaci osob ve vydávací, předběžné či předávací vazbě s okolím. 
 
Ač na to bylo upozorňováno již ve zprávě za rok 2008 (jak uvádí MSZ Praha), nadále přetrvává stav, kdy u osob 
ve vydávací, předběžné či předávací vazbě je k provedení návštěvy vyžadováno vyjádření a souhlas státního 
zástupce či soudu, avšak k uskutečnění telefonátu tento souhlas vyžadován zákonem není.  
 
 
e) dozor nad místy, kde je vykonávána ochranná a ústavní výchova (tabulka II/18h) 
 
Pravidelnou metodou činnosti je provádění prověrek na dodržování předpisů v jednotlivých 
ústavech, což ústí v příslušná opatření tam, kde je porušení předpisů zjištěno.  
 
Např. KSZ Ostrava dokládá vydání jednoho příkazu dle §  39 odst. 2 pís m. g) zák. č . 109/2002 Sb., a  to z důvodu 
porušení zákona č. 563/1994 Sb. při uzavírání pracovních smluv s  pedagogickými pracovníky zařízen í, kdy 
nebylo doloženo čestné prohlášení o způsobilosti k právním úkonům a odborná kvalifikace pro pedagogickou 
činnost (OSZ Jeseník).  
 
Dozoroví státní zástupci sledují i hlášení o mimořádných událostech, na která reagují.  
 
Podle zjištění KSZ Ostrava došlo k poklesu mimořádných událostí (z 8 v r. 2008 na 5), jejich specifikace je 
popsána ve zprávě VSZ Olomouc. 
 
f) působnost ohledně detencí ve zdravotnických zařízeních  
 
Státní zástupci poukazují na postupy soudů, které, patrně v zájmu urychlení tohoto řízení, 
koncentrují své úkony do jedné fáze, což ztěžuje, až znemožňuje efektivní výkon vstupové 
činnosti státního zastupitelství v těchto věcech, i když lze chápat zájem přezkumné soudní 
řízení maximálně zrychlit. 
 
Tato, zjednodušeně řečeno „koncentrace řízení“, spočívá, jak popisuje MSZ Praha, v kumulaci rozhodování o 
zahájení řízen í, o ustanovení opatrovníka a o převzetí umístěného ze zákonných důvodů. Dozoroví státní 
zástupci v tom spatřují i omezen í procesních práv opatrovníka umísťované osoby.  
 
Je poukazováno i na případy neplnění či opožděného plnění signalizační povinnosti ze strany 
soudů, která je ale zčásti způsobena neplněním této povinnosti ze strany zdravotnických 
zařízení vůči soudu. 
 
KSZ Ústí nad Labem k tomu poznamenává, že v některých případech soudy zasílají usnesení o zahájení řízení 
v době, kdy již proběhly důležité úkony v řízení a  následný vstup okresního státního zastupitelství je ryze  
formální.  
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Na druhé straně se – zjevně zcela legitimně – klade otázka po efektivitě využívání tohoto 
vstupového oprávnění, zejména případné snahy po co jeho nejširším uplatňování.  
 
KSZ Praha konstatuje, že v naprosté většině případů jde o hospitalizaci osob ze zdravotních důvodů, aniž by po 
věcné stránce byla zjištěna nezákonná omezení nebo postupy omezující práva občanů; mnohdy je řada občanů 
sama vyvolává ve snaze docílit hospitalizaci bez souhlasu, což je (z jejich pohledu či pohledu opatrovníků) 
ekonomicky výhodnější nežli umístění se souhlasem. Konkrétně se poukazuje na např. na zkušenosti OSZ 
Mělník, podle něhož k umístění osob do ústavu zdravotní péče bez jejich souhlasu dohází výhradně v důsledku 
jejich vážného zdravotního stavu, kdy navíc signalizace soudu podle § 35 odst. 4 o.s.ř. přichází i po uplynutí 7 
denní lhůty od hospitalizace, a  vstupy do občanského soudního řízen í v těchto  věcech lze tak považovat za zcela 
formální, neboť při vstupu je navíc zjištěno, že hospitalizovaná osoba zemřela nebo po nabytí vědomí dala 
souhlas s další hospitalizací.  OSZ Mladá Boleslav zaznamenalo v roce 2009 podstatný nárůst těchto řízení o 35 
%. Na nárůstu detenčních řízen í vtahujících se k osobám hospitalizovaným v psychiatrické léčebně měl 
nepochybně podíl také zákon č. 270/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb ., o veřejném zdravotním 
pojištění, účinný od 1. 8. 2008, který nově stanovil, že regulační poplatky podle § 16a odst. 1 písm. a) až f) 
posledně citovaného zákona se neplatí při umístění pojištěnce v ústavu zdravotnické péče bez jeho souhlasu, 
vysloví-li s přípustností převzetí a dalšího držení pojištěnce souhlas soud. Dochází k tomu, že umístění a popř. i 
jejich opatrovníci neudělují souhlas s  hospitalizací, popř. vyslovený souhlas odvolávají, a tak vyvolávají zahájení 
detenčního řízení s cílem ušetřit prostředky na hrazení regulačn ího poplatku. Vyšší počet řízení je pak ovlivněn 
také praxí psychiatrické léčebny, která bezprostředně po převzetí pacienta bez jeho souhlasu zasílá hlášení soudu 
a soud okamžitě zahájí detenční řízení, avšak v řadě případů umístěný v průběhu 24 hodin od umístění podepíše 
souhlas se svou hospitalizací a řízen í je pak zastaveno.  
 
 
  
g) jiné poznatky  
 
I na tomto úseku je důležitá metodická činnost a řádný výkon dohledu.  
 
Např. netrestní oddělení KSZ Brno vypracovalo dne 19. 2. 2009 dvě metodické pomůcky, které se týkaly jednak 
vstupové činnosti státního zastupitelství do řízen í o způsobilosti k právním úkonům podle § 35 odst. 1 pís m. e) 
o.s.ř. a dále vstupové činnosti státního zastupitelství do řízení o vyslovení přípustnosti převzetí nebo držení 
v ústavu zdravotnické péče podle § 35 odst. 1 pís m. g) o.s.ř. Obě metodiky byl rozeslány všem nižším státním 
zastupitelstvím v obvodu KSZ Brno.  
 
 
Vydávání metodických pomůcek, resp. hledání cest k dalšímu metodickému ovlivňování 
výkonu této působnosti u nižších stupňů, zůstává živou problematikou i do budoucna.  
 
KSZ v Praze by např. uvítalo, aby v rámci metodiky vyšších stupňů státního zastupitelství byla více zvažována 
otázka akt ivity státního zastupitelství při prosazování veřejného zájmu v oblastech státní správy a samosprávy, a 
to v souvislosti se získáváním poznatků pro uplatnění návrhového oprávnění nejvyšší státní zástupkyně podle § 
66 odst. 2 soudního řádu správního. Tento námět považuje netrestní odbor VSZ v Praze za podnětný. 
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C. Poznatky z působnosti Nejvyššího státního zastupitelství  
 
a) trestní řízení  
 
Odbor trestního řízení NSZ v r. 2009 při realizaci fakultativního oprávnění nejvyššího 
státního zástupce spočívajícího v nařízení kontroly skončené věci (§ 12 odst. 3 zákona o 
státním zastupitelství) evidoval celkem 67 podnětů k nařízení kontroly skončených věcí, z 
toho ve 32 případech byla kontrola nařízena.  
 
V agendě přezkoumávání pravomocných usnesení státních zástupců o postoupení věci či 
zastavení trestního stíhání (§ 174a tr. ř.; tabulka II/16a) zaznamenal odbor trestního řízení 
pokles počtu předložených rozhodnutí (z 3 627 věcí v r. 2008 na 2 650), avšak oproti 
předchozím obdobím došlo v této agendě k mírnému nárůstu zrušených usnesení (r. 2007 
zrušeno 45, r. 2008 zrušeno 60, v r. 2009 zrušeno 88 usnesení). Pochybení, která vedla ke 
zrušení pravomocného rozhodnutí státního zástupce, spočívala především v porušení 
ustanovení § 2 odst. 5 a 6 tr. ř., zahrnující tři základní okruhy chybného postupu státních 
zástupců: 

• skutkové okolnosti spíše nasvědčovaly jiné právní kvalifikaci jednání obviněného,  

• bezvýhradně byly akceptovány závěry znaleckých posudků, ač měly být pro 
pochybnosti doplněny anebo revidovány, 

• hodnocení důkazů bylo provedeno v rozporu se zásadami formální logiky.  
Z této agendy se podává závěr, že zejména znaleckým posudkům bude nutno věnovat do 
budoucna zvýšenou pozornost.  
 
 
 
b) přezkumná agenda (tabulky II/17a až II/17j)  
 
Odbor přezkumného řízení NSZ zaznamenal mírné snížení nápadu podnětů ke stížnostem 
pro porušení zákona, přičemž jde o trend dlouhodobý. Jde zřejmě o důsledek přednostního 
využívání institutu dovolání ze strany obviněných. 6 Z vlastní iniciativy vyřizoval v tomto roce 
odbor přezkumného řízení NSZ 3 věci.  
 
Četnost opakovaných podnětů ke stížnosti pro porušení zákona se proti minulým letům 
prakticky nemění (napadlo jich 27), přičemž ve všech případech se jednalo o nedůvodná 
podání obviněných či jejich rodinných příslušníků.  
 
V agendě dovolání obviněných se projevuje rostoucí kvalita podání. V r. 2009 navrhlo NSZ 
ve 109 případech, aby těmto podáním bylo úplně nebo částečně vyhověno, což je v porovnání 
s předchozími lety nejnižší počet.  
 
Nejvyšší soud ČR v roce 2009 projednal 1 145 dovolání obviněných, ve 103 případech jim 
vyhověl.  
 

                                                 
6 Na snížení počtu podnětů se může nově podílet i Rozhodnutí ministryně spravedlnosti č. 22/2009 ze dne 13. 7. 
2009, podle kterého provádí odbor dohledu Ministerstva spravedlnosti v některých případech sám šetření, a to 
zejména ve věcech, v nichž podnět směřu je proti rozhodnutí vrchního soudu. 
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Pokud jde o dovolání ne jvyšší státní zástupkyně, v r. 2009 obdrželo NSZ celkem 103 
podnětů k podání dovolání, dovolání bylo podáno ve 43 případech, z toho 34 v neprospěch 
obviněných, 5 dovolání směřovalo ve prospěch i neprospěch a 3 dovolání ve prospěch 
obviněných. Převážná část dovolání podaných nejvyšší státní zástupkyní se opírá o § 265b 
odst. 1 písm. g) tr. ř. (o tvrzení, že rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení 
skutku nebo jiném nesprávném hmotně právním posouzení).  
 
Restrikce provedená interní legislativou ohledně iniciativy k podání dovolání7 vedla ke 
zlepšení kvality podnětů nižších státních zastupitelství k podání dovolání nejvyšší státní 
zástupkyni, ne všechna státních zastupitelství zatím ale věnují náležitou pozornost včasnému 
doručování návrhů a podnětů na NSZ. Celkově však lze návrhovou činnost státních 
zastupitelství nižších stupňů hodnotit jako více než dobrou a jejich význam pro řádné 
využívání tohoto instrumentu jako klíčový.  
 
 
 
c) věci závažné hospodářské a finanční kriminality (tabulka II/19a a připojené grafy) 
 
V činnosti odboru závažné hospodářské a finanční kriminality NSZ nebyly v r. 2009 
zaznamenány žádné zásadní problémy. V žádné trestní věci, ve které by odbor závažné 
hospodářské a finanční kriminality Nejvyššího státního zastupitelství vykonával dohled, nebyl 
aplikován postup podle § 174a odst. 1 tr. ř. Podrobnosti o výkonu jeho působnosti obsahuje 
statistická část tabulky, další podstatné informace jsou zmiňovány i ve  zprávách obou VSZ 
(za prvoinstanční odbory závažné hospodářské a finanční kriminality). 
 
 
 
d) mezinárodní justiční spolupráce (tabulka II/19) 
 
V souvislosti s předsednictvím ČR v Radě EU v r. 2009 se státní zástupci mezinárodního 
odboru NSZ aktivně podíleli na práci předsednictví, zejména přípravou podkladových 
materiálů či vedením některých jednání. Mimo běžné agendy vykonávají státní zástupci 
mezinárodního odboru také lektorskou činnost ve spolupráci s Justiční akademií či přednáší 
na mezinárodních konferencích.  
 
Důležitou složkou činnosti odboru je metodická pomoc nižším stupňům u vydávacího a 
předávacího řízení (28 případů vydávacího řízení na základě mezinárodního zatýkacího 
rozkazu, 306 případů předávacího řízení na základě evropského zatýkacího rozkazu).  
 
Specifické postavení odboru (dané zaměřením jeho činnosti) se projevuje ve vydávání 
stanovisek z oblasti mezinárodní justiční spolupráce (ve 295 případech zpracoval stanovisko 
pro Ministerstvo spravedlnosti, nižší stupně státních zastupitelství a policii).  
 
V rámci agendy EU zpracovával mezinárodní odbor analýzy kompatibility trestního práva ČR 
s jednotlivými právními nástroji EU a analýzy připravovaných právních nástrojů Rady EU (45 
věcí). 
 
                                                 
7 Od 10. 12. 2008 návrh na podání dovolání podávají jen státní zastupitelství činná před soudem druhého stupně, 
státní zastupitelství činná před soudem prvního stupně podávají jen podněty k podání návrhu na dovolání 
státnímu zastupitelství činnému před soudem druhého stupně. 
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V agendách převzetí trestní věci z ciziny a předání trestní věci do ciziny (shodně s 
minulým rokem) dochází v důsledku využívání přímého právního styku k poklesu počtu věcí 
(zejména při předávání trestních oznámení se Slovenskou republikou).  
 
U dožádání právní pomoci, v případě dožádání cizozemských justičních orgánů o poskytnutí 
právní pomoci státními zastupitelstvími došlo k prudkému nárůstu žádostí, neboť v praxi 
začala být v některých členských státech EU uplatňována možnost spolupráce v oblasti 
správního práva trestního (nejvíce žádostí bylo z Rakouska a týkaly se přečinů v dopravě, 
kterých se měli dopustit naši občané). Narůstá složitost těchto věcí, což platí i pro dožádání 
státních zastupitelství o právní pomoc v cizině, u něhož jinak nebyly zaznamenány žádné 
zásadní posuny oproti roku 2008, s výjimkou nárůstu počtu případů, kdy se státní zástupci 
účastní procesních úkonů prováděných v cizině.  
 
Za účelem urychlení vyřizování právní pomoci v zahraničí spolupracuje mezinárodní odbor s 
Interpolem, Evropskou justiční sítí, Eurojustem, sítí CARIN a styčnými důstojníky, kteří 
působí v České republice nebo pro Českou republiku v cizině. Tam, kde Česká republika není 
vázána mezinárodní smlouvou o vzájemné pomoci ve věcech trestních je využíváno i 
diplomatických intervencí. 
 
 
 
e) Eurojust 
 
V Eurojustu působí dva státní zástupci NSZ (národní člen a jeho zástupkyně). V r. 2009 došlo 
za ČR k otevření 71 případů právní pomoci ve věcech trestních, v 52 případech byla ČR v 
Eurojustu požádána o spolupráci. Státní zástupci v 9 případech oznámili Eurojustu překročení 
lhůty na rozhodnutí o evropském zatýkacím rozkazu. Národní člen přesedá pracovní skupině 
zabývající se vyhodnocováním používání evropského zatýkacího rozkazu, dále v 16 
případech zpracoval stanoviska týkající se právní pomoci ve věcech trestních a zorganizoval 
13 koordinačních schůzek. 
 
 
 
 
f) výkon netrestní působnosti 
 
V agendě popření otcovství podle § 62 a § 62a zákona o rodině (tabulka II/18a a II/18b) 
zaznamenal netrestní odbor NSZ v r. 2009 opět vysoký nápad podnětů (303 podnětů, z toho 
5 podnětů dle § 62a zákona o rodině). Dle § 62 zákona o rodině bylo v r. 2009 podáno 185 
žalob. Počet žalob se po loňském nárůstu stabilizoval (v r. 2008 netrestní odbor zaznamenal 
188 žalob dle § 62 zákona o rodině, což oproti r. 2007 znamenalo stoprocentní zvýšení počtu 
podaných žalob). Důvodem zlomu v počtu podaných žalob bylo přehodnocení zákonného 
kriteria pro popření otcovství nejvyšším státním zástupcem - zájmu dítěte; a důsledně bylo 
přihlíženo k evropské legislativě. Soudy v průběhu r. 2009 rozhodly o 167 žalobách podaných 
podle § 62 zákona o rodině. Pouze ve dvou případech nebylo žalobě vyhověno.  
 
V případě návrhového oprávnění na ochranu veřejného zájmu podle § 66 odst. 2 SŘS bylo 
v r. 2009 podáno celkem 9 žalob, z toho 4 žaloby byly podány v oblasti stavebního řízení, 
zbývajících 5 správních žalob se týkalo studentů, u nich došlo k protiprávní nostrifikaci 
cizozemského vysokoškolského vzdělání. 
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Poznatky k návrhům podle § 90 odst. 1 ZSVM získává NSZ z řízení o dovoláních, 
podaných proti rozhodnutím soudů, s nimiž se okresní státní zastupitelství neztotožnila. V r. 
2009 bylo dovolání podáno, a to úspěšně, pouze v jedné věci. Rozhodnutí Nejvyššího soudu 
ČR v těchto věcech má pro státní zástupce také metodický význam.  
 
S ohledem na zrušení informační povinnosti (dnem 1.5.2008) vztahující se ke konkursnímu 
řízení, nedostává NSZ podrobnější informace o stavu vstupové činnosti na tomto úseku. Pro 
oblast insolvenčního řízení jsou informace NSZ podávány. 
 
Z „Vyhodnocení využívání poznatků o trestné činnosti související s konkursním nebo insolvenčním řízením“ 
vyplývá, že nejčastějším důvodem pro vytěžení poznatků bylo podezření ze spáchání trestného činu neodvedení 
daně, pojistného na sociální zabezpečení, na zdravotní pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 
podle § 147 tr. zákona, a to v 54 % všech vytěžených věcí.   
 
Metodická činnost netrestního odboru NSZ byla v r. 2009 zaměřena na oblast dozoru nad 
výkonem trestní a netrestní detence. Na nižší státní zastupitelství byly v průběhu roku 
rozeslány čtyři metodické pomůcky: 

• „Návrh státního zastupitelství podle § 39 odst. 2 písm. e) zákona č. 109/2002 Sb., ve 
znění účinném od 1.7.2009“; řeší otázku neshody obvodu působnosti státního 
zastupitelství a soudu;  

• tabulka „Určení státních zástupců k výkonu dozoru a dohledu v agendě detence od 
1.7.2009“;  

• formulář „Zápis o prověrce ve školském zařízení“ 
• schéma „Druhy školských zařízení podle zákona č. 109/2002 Sb.“  

 
V měsíci listopadu 2009 bylo Netrestním odborem NSZ uspořádáno celostátní pracovní 
setkání netrestních specialistů, které bylo zaměřeno na metodickou činnost.  
 
 
 
g) zvláštní zprávy 
 
 
1. Zvláštní zpráva o odklonech v trestním řízení a doplněk k ní 
 
Zvláštní zpráva analyzovala důvody rozdílného využívání jednotlivých forem odklonů u 
vybraných státních zastupitelství.  
Vyústila v legislativní návrh umožňující využívat v praxi téměř nepoužívané narovnání a 
sjednocující podmínky pro podmíněné odložení podání návrhu na potrestání s podmíněným 
zastavením trestního stíhání, pokud jde o reparaci škody.  
Prvotní zjištění bylo doplněno o podrobnou analýzu provedenou u vybraných státních 
zastupitelství státními zástupci analytického a legislativního odboru NSZ, s výsledkem, že 
nedostatečné využívání odklonů je ovlivněno nejen přístupem některých státních zástupců, ale 
i policejních orgánů.  
 
Efekt ivním opatřením se ukázalo opatření u  OSZ Brno-venkov zavazu jící dozorové státní zástupce vyznačovat 
do dozorového spisu u každé trestní věci v přípravném řízení se sazbou trestu odnětí svobody do 5 let, u níž je  
splněna podmínka doznání ke  skutku, pro  který se trestní stíhání vede, závěr o tom, proč nebylo využito 
odklonu.  
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Úkolem dozorových státních zástupců bude vést policejní orgány od počátku trestního řízení i 
ke zjišťování podmínek pro možné využití odklonu, s jeho následnou realizací v každém 
vhodném případě. 
 
 
2. Zvláštní zpráva týkající se problematiky týrání zvířat (§ 203 tr. zák.) 
 
Podkladem pro vypracování této zvláštní zprávy byly údaje za rok 2007 a 2008. Za sledované 
období byl zjištěn poměrně nízký výskyt tohoto trestného činu (§ 203 tr. zák.), což je 
zapříčiněno zejména jeho legislativním nastavením (úmyslná skutková podstata) a prokázání 
zpětnosti ztěžuje zejména neexistence centrální evidence přestupků.  
Problematika zpětnosti však v důsledku nové formulace trestného činu týrání zvířat v novém 
trestním zákoníku odpadá, taktéž bude nově zakotvena nedbalostní skutková podstata (§ 303 
tr. zákoníku), která s sebou přinese zřejmě vyšší nápad této trestné činnosti (zejména pokud 
půjde o porušování pravidel v hospodářských chovech - tyto případy se v trestním řízení 
vyskytly právě v důsledku formulace znaků stávajícího trestného činu týrání zvířat jen zcela 
výjimečně). 
 
Společností je tato trestná činnost jednoznačně odsuzována, avšak na druhé straně lze 
předpokládat, že větší počet této trestné činnosti zůstává latentní (usmrcování potomstva 
domácích zvířat z důvodu regulace populací). Řešením těchto případů není zpřísnění trestní 
represe, ale spíše osvěta prováděná orgány veterinární správy.  
 
S ohledem na výsledky vyhodnocení a legislativní změny (nová formulace skutkových 
podstat trestných činů týrání zvířat § 302 a zanedbání péče o zvíře z nedbalosti § 303 v novém 
tr. zákoníku) nejsou navrhována další opatření. 
 
 
3. Vyhodnocení návrhové činnosti státních zastupitelství k podání dovolání nejvyšší 
státní zástupkyně podle § 265d odst. 1 písm. a) trestního řádu za období od 1. 1. 2008 do 
31. 12. 2008 
 
Vyhodnocení u dovolání obviněných konstatovalo postupně se zlepšující úroveň, v naprosto 
převažující většině případů dovolání opírají o důvod uvedený v § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř.  
Nižší státní zastupitelství vykazují rozdílnou aktivitu v návrzích na podání dovolání 
(pokračující trend z minulosti), jejich kvalita je vcelku na dobré úrovni, nižší kvalitu 
zaznamenalo NSZ u návrhů podávaných přímo okresními státními zastupitelstvími, proto 
došlo ke změně interního předpisu (k restrikci oprávnění podat návrh na dovolání, které bylo 
omezeno na druhoinstanční státní zastupitelství), což posléze přineslo posun i v kvalitě 
podávaných návrhů na podání dovolání. Přetrvává však problém s včasností doručování 
návrhů a podnětů na podání dovolání na NSZ. 
 
Dochází, stejně jako v předchozích letech, k opožděnému doručení návrhů či podnětů k podání dovolání s 
odůvodněním, že ve věci nebylo možno včas obstarat spisový materiál. Nejsou výjimkou průtahy v předložení 
návrhu či podnětu k podání dovolání proto, že příslušné státní zastupitelství vyžaduje u nalézacího soudu 
zapůjčení t restního spisu, na jehož zapůjčení nemá, samozřejmě, žádný přednostní nárok. 
 
Z provedeného vyhodnocení vyplynulo, že aktivita nižších státních zastupitelství v podávání 
návrhů na podání dovolání je pro uplatňování oprávnění nejvyšší státní zástupkyně podávat 
dovolání v trestních věcech klíčová, význam této aktivity dále poroste (jiný podobný 
relevantní opravný prostředek k dispozici není, stížností pro porušení zákona nelze dosáhnout 
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změny rozhodnutí v neprospěch obviněného), přičemž nová interní úprava této aktivity 
omezila nedůvodné návrhy na podání dovolání; přes některé formální a obsahové nedostatky 
lze kvalitu předkládaných návrhů a podnětů nižších státních zastupitelství hodnotit jako více 
než dobrou.  
 
4. Zvláštní zpráva týkající se vyhodnocení využívání poznatků o trestné činnosti 
související s konkursním nebo insolvenčním řízením 
 
Jedná se o trestnou činnost nikoli zcela ojedinělou a významem pominutelnou, nicméně 
netvoří statisticky významnou část kriminality. V posledních letech nápad spíše klesá, 
významný pokles byl zaznamenán zejm. u trestného činu podle § 126 tr. zák., což je dáno 
hlavně zúžením trestnosti (zrušením původního odstavce 2, tedy postihu za nepodání návrhu 
na konkurs na sebe sama). 
 
Poznatky o této trestné činnosti jsou získávány zejména z vnějších podnětů – z trestních 
oznámení (převážně samotných věřitelů – poškozených). Výslednost trestního řízení je u 
jednotlivých právních kvalifikací rozdílná, nejvyšší pak u trestného činu podle § 125 tr. zák.  
 
Převážná většina poznatků nevede ani k trestnímu stíhání a je odkládána podle § 159a odst. 1 
tr. ř. (případně ukládána u policie, či, jak se uvádí u některých případů v obvodu KSZ České 
Budějovice, „vyřizována“ podle § 158 odst. 1, resp. odst. 3 tr. ř. ještě před zahájením trestního 
řízení).  
 
Problémy jsou zejména s prokazováním skutkového stavu (nedostatečnost podkladů), řízení je 
složité (zpravidla vyžaduje znalecký posudek) a tím také nákladné. 
 
K odčerpávání výnosů a postihu majetku pachatelů prakticky nedochází, obvykle pro jejich 
nesolventnost. Soudy (logicky a správně) upřednostňují nároky poškozených před 
majetkovými sankcemi. Jiná věc je, že v řadě případů pachatelé zřejmě stačí včas „uklidit“ 
nelegálně nabytý majetek z dosahu orgánů činných v trestním řízení (resp. věřitelů), převážně 
převody na jiné subjekty (zpravidla spřízněné osoby). Děje se tak často ještě před zjištěním 
úpadku, případně na počátku konkursního řízení. 
 
Netrestní úsek vytěžuje poznatky zejména o neodvádění pojistného a dalších povinných 
plateb, v menší míře podezření z jiných trestných činů. Postavení netrestních specialistů v 
řízení, do kterého státní zastupitelství vstoupilo, je zřejmě dost často vnímáno účastníky 
konkursního řízení (a konkursními soudci) jako postavení typicky prokurátorské, tedy jako 
postavení nositele stíhacího práva státu, což vede do určité míry k podcenění jejich role v 
samotném konkursním řízení. S tím je spojeno, že se jim pak vyčítá případná (a dost častá) 
neúspěšnost následného trestního řízení, ačkoli jejich role v konkursním řízení je naprosto 
odlišná.  
 
Poznatky z trestního úseku jsou, s ohledem na jejich povahu (resp. rozdílnost a odlišné  
hodnocení) a četnost, jen obtížně zobecnitelné. Zdá se nicméně evidentní, že (což dokládá 
statistika) nápad této trestné činnosti v posledních letech pozvolna klesá, velkým problémem 
z hlediska objasnění věci jsou nedostatky v účetnictví, které buď chybí zcela nebo není 
dostatečné, popřípadě se v rozhodných momentech „nějak ztratí“. Z tohoto –  možná úzkého 
pohledu – se zdá účetnictví být alfou a omegou fungování obchodněprávních vztahů, ačkoli je 
(resp. mělo by být) pouhým průmětem těchto reálně fungujících vztahů do číselných hodnot. 
Bez účetnictví se obtížně zjišťuje skutečné postavení úpadce, zejména ale příčiny vzniku 
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úpadku, okamžik jeho vzniku, a obtížně se samozřejmě úpadek konkrétního subjektu 
vypořádává (má- li dojít k jeho spravedlivému vypořádání). O obtížnosti prokazování 
trestněprávní odpovědnosti v těchto případech ani nemluvě. 
 
Drtivá většina případů řešená po trestní linii pochází z vnějších podnětů (trestních oznámení), 
vyhledávací činnost policie je zdrojem těchto poznatků v prakticky zanedbatelném počtu 
případů. Státní zastupitelství tu poukazují na personální problémy policie, i na problémy 
odborné způsobilosti policistů řešících tyto věci (což se zdá zasahovat i část státních zástupců 
a patrně i soudců). 
 
O latentní kriminalitě si nelze učinit žádnou reálnou představu. Nejen, že se na její míře 
neshodla ani hodnotící státní zastupitelství, neshodla se ani na metodě, jak k odhadu dospět 
(odvozují svá tvrzení od různých příčin, s nimiž odhad o míře latence spojují). 
 
Nejen z důvodu nemožnosti učinit reálný odhad o míře latence, ale i v důsledku změn jak v 
insolvenčním právu, tak i v trestněprávní oblasti – po přijetí a účinnosti nového trestního 
zákoníku – se dá velmi obtížně stanovit prognóza dalšího vývoje kriminality u úpadkových 
deliktů. Státní zastupitelství (i odbory trestní a netrestní NSZ) upozorňují zejména na princip 
„ultima ratio“ (§ 12 odst. 2 t. z.), který může (v návaznosti na poměrně široké možnosti 
vypořádání těchto vztahů podle pravidel insolvenčního práva, včetně možností sankčních) 
vést k dalšímu poklesu využívání trestněprávních nástrojů v užším slova smyslu u tohoto typu 
kriminality. Minimálně lze aspoň přechodně očekávat určité váhání praxe při hledání 
proporce mezi využíváním těchto nápravných a sankčních mechanismů. Vlivů tu ale může 
působit více (jen jako jeden z příkladů – správně se ve vyhodnocení poukazuje na problém 
posuzování míry únosného rizika v podnikání, když riziko je imanentní součástí 
konkurenčního boje, a fungování konkurenčního prostředí je vlastně na využívání únosného 
rizika založeno). 
 
Na základě této zvláštní zprávy byla posléze přijata opatření směřující k zaměření dozoru 
státních zástupců na zlepšení kvality prověřování a vyšetřování trestné činnosti související s 
konkursním a insolvenčním řízením, zejména na důsledné zjišťování skutkového stavu věci, 
rychlost vyřizování věcí i efektivitu ve využívání znaleckých posudků. Zvýšená pozornost má 
být věnována využívání institutů dovolujících odčerpávat nelegálně získaný majetek. Nižší 
státní zastupitelství budou metodicky vedena k maximálnímu vytěžování informací 
využitelných v trestním řízení, a to nejen co do dokumentace případného podezření z trestné 
činnosti, ale i co do majetkových poměrů a přesunů majetku mezi jednotlivými subjekty, s 
cílem podpořit efektivní využívání možnosti odčerpávat výnosy získávané touto trestnou 
činností. Bude vypracován námět na legislativní úpravu, která by provázala dispozice s 
majetkem společností (zejména převody majetkových podstat) s existencí prokazatelného a 
úplného účetnictví. Zároveň se konstatuje, že Nejvyšší státní zastupitelství dokončí nejpozději 
do konce roku 2010 přípravu návrhu předpisu umožňujícího odčerpávat výnosy získané z 
trestné činnosti netrestními prostředky státního zastupitelství 
  
5. Vyhodnocení výkonu dozoru nad dodržováním právních předpisů v místech, kde se 
vykonává ústavní nebo ochranná výchova 
 
Byl konstatován vcelku dobrý stav sledované agendy, přesto jsou ještě zjišťovány poznatky o 
pasivitě nebo nesprávné praxi některých pověřených stáních zástupců. Součástí vyhodnocení 
jsou i navržená opatření ke zlepšení.  
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6. Vyhodnocení kvality prověrek pověřených státních zástupců na dodržování právních 
předpisů při výkonu ústavní nebo ochranné výchovy v roce 2008  
 
Mezi zkoumanými OSZ byla zjištěna velmi různorodá praxe při provádění prověrek ve 
školských zařízeních.  
Dozorová oprávnění státního zástupce při výkonu dozoru nad detencí ve školských zařízeních 
se liší od dozorových oprávnění v trestním řízení. Státní zastupitelství má zde toliko 
povinnost zabývat se otázkami zákonnosti, musí reagovat výlučně na porušování právních 
předpisů a to pouze příkazy či nařízeními podle zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní 
výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve 
školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů.  
Vhodná opatření k nápravě jsou uvedena v § 39 zákona č. 109/2002 Sb., nelze vydávat 
jakékoliv neformální signály k řediteli školského zařízení. 
 
 
7. Vyhodnocení poznatků o výkonu dozoru nad dodržováním právních předpisů 
v místech, kde se vykonává vazba nebo trest odnětí svobody a poznatků o výkonu 
dohledu nad tímto dozorem v roce 2008  
 
K porušování právních předpisů dochází zcela výjimečně. Pouze v jediném případě bylo 
zaznamenáno nezákonné použití donucovacích prostředků podle § 17 zákona č. 555/1992 Sb., 
o Vězeňské službě a justiční stráži.  
Četnost dozorových prověrek se jeví většinou jako dostatečná, ačkoliv u určitých věznic byla 
zaznamenána větší prodleva mezi prověrkami.  
Na pochybení Vězeňské služby ČR státní zástupci obvykle řádně reagovali s využitím svých 
zákonných dozorových oprávnění.  
Jako závadný postup státních zástupců však bylo hodnoceno řešení některých porušení 
právních předpisů „neformálními opatřeními“ - nazývanými „upozornění věznice na závadu“, 
učinění „zásahu“ apod. Tyto postupy jsou nesprávné, státní zástupce může k zachování 
platných předpisů používat jen nástrojů, které mu svěřuje zákon o výkonu trestu odnětí 
svobody a zákon o výkonu vazby ve spojení se zákonem o státním zastupitelství, tedy příkazů 
či nařízení.  
Vybočení státních zástupců z výkonu své působnosti podle zákona se vyskytly jen ojediněle. 
Státní zástupci by se neměli podílet na tvorbě vnitřních předpisů Vězeňské služby ČR, 
zasahovat do různých občanskoprávních vztahů vězněné osoby se subjekty mimo věznici 
(reklamace zboží, poštovních služeb). Za pomocí prostředků dozoru nad detencí nemohou 
státní zástupci sami napravovat pochybení orgánů činných v trestním řízení, mohou je pouze 
signalizovat. 
 
 
 
h) pokyny obecné povahy (§ 12 odst. 1 zákona o státním zastupitelství) 
 
 V roce byly vydány následující pokyny obecné povahy: 

• č. 2/2009 o centrální evidenci stíhaných osob (nahrazuje dřívější pokyn obecné povahy 
č. 5/2007; rozšiřuje okruh údajů evidovaných v databázi a zpřesňuje pravidla z 
hlediska ochrany osobních údajů), 
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• č. 4/2009, Vzorový organizační řád (nahrazuje dřívější pokyn obecné povahy č.  
4/2007, upravuje též rámcově specializace státních zástupců),  

• č. 7/2009, o trestním řízení ve věcech mládeže (nahrazuje dřívější pokyn obecné 
povahy č. 3/2007; reaguje především na změny, které přinesl nový trestní zákoník),  

• č. 8/2009 o trestním řízení (nahrazuje dřívější pokyn obecné povahy č. 1/2008; reaguje 
především na změny, které přinesl nový trestní zákoník), 

Některé z těchto pokynů obecné povahy byly ještě v průběhu roku 2009 novelizovány podle 
aktuálních potřeb, stejně jako byly novelizovány další platné pokyny obecné povahy 
(nejčastěji pokyn obecné povahy č. 7/2004, jímž se mění kancelářský řád státního 
zastupitelství, ve znění pozdějších změn). 

Všechny pokyny obecné povahy jsou dostupné veřejnosti v právním informačním systému 
ASPI, a to v aktuálním i původním znění, a v úplném znění. Vedle toho jsou pokyny obecné 
povahy průběžně zpřístupňovány na webových stránkách NSZ na adrese: 

http://portal.justice.cz/nsz/hlavni.aspx?j=39&o=29&k=3965 

a po zapracování změn jsou na těchto webových stránkách dostupné i v aktuálním úplném 
znění. 
 
 
 
i) stanoviska ke sjednocení výkladu zákonů a jiných právních předpisů (§ 12 odst. 2 
zákona o státním zastupitelství) 
 
V roce 2009 byla vydána následující stanoviska ke sjednocení výkladu zákonů a jiných 
právních předpisů (z procesní oblasti): 
 

• č. 1/2009, k otázce použitelnosti ustanovení § 12a zákona o státním zastupitelství při 
řešení sporů o příslušnost mezi státními zastupitelstvími; řeší zejména způsoby a 
formu rozhodování ve sporech oi příslušnost uvnitř soustavy státního zastupitelství 
v jednotlivých oblastech výkonu zákonné působnosti.  

 
• č. 2/2009, k otázce postupu státního zástupce při ustanovování opatrovníka 

poškozenému, který je právnickou osobou (obcí či krajem), v přípravném řízení; řeší 
otázku, jak postupovat v případě střetu zájmů u právnické osoby (včetně obce či 
kraje), vystupující v postavení poškozeného v trestním řízení, zejména jestliže orgán 
jednající jménem takové právnické osoby je osobou důvodně podezřelou ze spáchání 
trestného činu nebo obviněným. 

 
 
 
j) podněty předsedkyni Nejvyššího soudu ČR k zaujetí s jednocujícího stanoviska (§ 12 
odst. 4 zákona o státním zastupitelství) 
 
Nejvyšší státní zástupkyní byly podány v průběhu roku 2009 následující podněty k zaujetí 
stanoviska trestním kolegiem Nejvyššího soudu: 

http://portal.justice.cz/nsz/hlavni.aspx?j=39&o=29&k=3965�


 

 

39 

 
• K otázce ukládání souhrnného trestního opatření nebo souhrnného trestu v 

případě, že mladistvý spáchal provinění před osmnáctým rokem věku a trestný 
čin po dovršení osmnáctého roku věku [§ 25 odst. 3 zákona č. 218/2003 Sb., o 
soudnictví ve věcech mládeže, ve znění pozdějších předpisů] včetně otázky 
ukládání tzv. vedlejších trestů, pokud jejich uložení odůvodňuje trestná činnost, 
které se pachatel dopustil již jako dospělý (např. trest zákazu činnosti)  
(probíhá vyhodnocení připomínkového řízení návrhu stanoviska, které zaujalo trestní 
kolegium NS ČR) 

 
• K možnosti uložení ochranného opatření zabrání věci nebo jiné majetkové 

hodnoty podle ustanovení § 73 odst. 1 písm. a) tr. zák., resp. podle § 101 odst. 1 
písm. a) trestního zákoníku (zák. č. 40/2009 Sb.) dítěti mladšímu patnácti let, 
které se dopustilo činu jinak trestného  
(probíhá vyhodnocení připomínkového řízení návrhu stanoviska, které zaujalo trestní 
kolegium NS ČR) 
 

• K otázce rozhodování o zproštění obžaloby u mladistvého podle ustanovení § 226 
písm. b) tr. řádu nebo ustanovení § 226 písm. d) tr. řádu, z důvodů uvedených v 
ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže, ve 
znění pozdějších předpisů 
(trestní kolegium NS ČR rozhodlo danou problematiku řešit stanoviskem, návrh 
stanoviska dosud nebyl vypracován) 

 
 
 
k) metodické návody 
 
V roce 2009 publikovalo NSZ následující metodické návody: 
 
 Metodický návod k postihu trestných činů spojených s extremismem; řeší komplexně 

problematiku extremismu z pohledu státního zástupce a orgánů činných v trestním 
řízení, včetně zdůraznění mezinárodních souvislostí a aktuálního vývoje tohoto jevu,   

 
 Metodický návod porušování autorských práv k hudebním dílům a filmům jejich 

zpřístupněním a rozšiřováním na internetu; zabývá se problematikou porušování 
autorských práv z hlediska možnosti trestněprávního postihu tohoto jednání, 

 
 K povaze návrhů na zrušení obchodní společnosti  za podmínek uvedených v § 68 

odst. 6, na obnovení likvidace  společnosti  podle § 75b odst. 1 nebo odst. 2, na 
zrušení družstva za podmínek § 257 odst. 1 obchodního zákoníku a na zrušení obecně 
prospěšné společnosti za podmínek § 8 odst. 4 zákona č. 248/1995 Sb., o obecně 
prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů; metodika řeší 
otázky využívání výše uvedených návrhových oprávnění  zejména z pozice státního 
zastupitelství, 

 
 Metodický návod, kterým se upravují některé podrobnosti o postupu státního 

zastupitelství v netrestní oblasti; doplňuje interní úpravu postupu státních 
zastupitelství zejména z hlediska uplatňování návrhových oprávnění v oblasti netrestní 
působnosti, 
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 Závěry Poradního  sboru Evropských prokurátorů (CCPE) obsahující Stanovisko č. 3 

(2008) týkající se „Funkce prokuratury v oblasti netrestní působnosti“, přijaté CCPE 
na jeho 3. plenárním zasedání (Štrasburk, dne 15. – 17. října 2008) 

 
 Metodika „Řešení námitky podjatosti policejního orgánu pro poměr k obviněnému, 

pokud jej osoba, vůči níž řízení vede, obviní z nezákonných metod“ 
 
Všechny tyto metodiky jsou uveřejněny na webových stránkách NSZ na adrese:  
 
http://portal.justice.cz/nsz/hlavni.aspx?j=39&o=29&k=4116 
 
 
 
 
D. Přehled činnosti státních zastupitelství podle zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
 
V této agendě (tab. III/1) trvá stav, kdy podávání informací je spíše výjimkou, což je dáno 
povahou agendy a činností státního zastupitelství, z níž je vyloučena podstatná část informací 
pocházejících z trestního řízení. Zásadní problémy signalizovány nebyly. Výroční zprávy o 
činnosti v oblasti poskytování informací státní zastupitelství v souladu s § 18 odst. 1 zákona č. 
106/1999 Sb.,  každoročně zveřejňují.  

http://portal.justice.cz/nsz/hlavni.aspx?j=39&o=29&k=4116�
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E. Závěry 
 
Na trestním úseku byl jako nejvýraznější trend v roce 2009 zaznamenán nárůst podílu 
vyřizovaných věcí ve zkráceném přípravném řízení. To dovoluje rychle řešit jednoduchou a 
společensky méně závažnou trestnou činnost, současně to přináší úsporu práce (snížení 
pracnosti) i státnímu zástupci, který se tak může více věnovat složitější agendě, a ve výsledku 
to vedlo i k dalšímu zkrácení délky přípravného řízení a snížení počtu nevyřízených věcí (i ve 
vyšetřování).   
 
Už ne tak pozitivně byl hodnocen dopad přelivu významné části do  zkráceného přípravného 
řízení na využívání odklonů v trestním řízení, u  nichž nedošlo k odpovídajícímu přesunu 
mezi jednotlivými instituty odpovídajícími oběma formám přípravného řízení (zejména 
k posunu u podmíněného zastavení trestního stíhání směrem k podmíněnému odložení podání 
návrhu  na potrestání), což se – kromě snahy státních zástupců po co nejrychlejším vyřízení 
věci – přičítá na vrub nekompatibilitě obou úprav (u podmíněného odložení podání návrhu na 
potrestání se shledávají přísnější podmínky stran náhrady škody plynoucí z odlišné formulace 
zákona).  Náprava se spatřuje v novelizaci ustanovení § 179g tr. ř. (textovém sjednocení 
úpravy, resp. využití odkazu); legislativní návrh v tomto směru již NSZ vůči Ministerstvu 
spravedlnosti v roce 2009 učinilo, další aktivity v tomto směru jsou mimo jeho působnost.  
 
Je nesporné, že by širší využívání odklonů i ve zkráceném přípravném řízení mělo pozitivní 
vliv i na soudní řízení (soudy by tak byly obřemeněny aspoň od části této agendy), přičemž 
pozitivně hodnocený přesun věcí z tradičního vyšetřování do zkráceného přípravného řízení 
nepřinesl (aspoň podle některých nižších státních zastupitelství) ve stejné proporci zkrácení 
soudního řízení (v řadě těchto věcí probíhá standardní hlavní líčení). 

Jak se promítne do kriminality (z hlediska nápadu i postihu) nový trestní zákoník, zatím nelze 
s určitostí předvídat. Zřejmě (aspoň podle dosavadních úvah, při minimu zkušeností z počátku 
roku 2010), se dá předpokládat působení protichůdných tendencí – na jedné straně zpřesnění a 
formalizace skutkových podstat, odstranění materiální stránky jako definičního znaku 
trestného činu, s trendem směřujícím ke zvýšení četnosti stíhaných trestných činů, na druhé 
straně ne úplně ujasněný pohled na zásadu subsidiarity trestní represe a princip ultima ratio  
vyjádřený v § 12 odst. 2 trestního zákoníku, včetně přechodného působení některých dalších 
faktorů (promítnutí principu časové působnosti trestních norem) i procesní důsledky (přesun 
části agendy mezi krajským a okresním stupněm atd.) s možným dopadem v podobě omezení 
počtu stíhaných trestných činů právě v důsledku dopadů těchto institutů a jejich využívání 
v praxi.   

Samostatnou otázkou, i když z hlediska podstaty věci zdánlivě jen okrajovou (ale o to nikoli 
méně složitou a ve výsledku pro hodnocení kriminality méně významnou) s níž se bude  
nutno v příštím roce vypořádat, je statistické „přepočítávání“ kriminality, tj. nalezení 
odpovědi na otázku, zda a jak transformovat minulou trestní hmotněprávní úpravu do nových 
právních kvalifikací, resp. jak zvládnout přechod obou úprav z hlediska hodnocení kriminality 
tak, aby pokud možno zůstala zachována souslednost dlouhodobých časových řad a možnost 
retrospektivního pohledu na vývoj trestné činnosti ve společnosti.  

Ve shodě se zjištěními obou VSZ lze provedená zjištění za vyhodnocovaný rok 2009 stručně 
shrnout následovně: 
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• trestní řízení se opět zrychlilo (zejm. u státního zástupce), tentokrát zřejmě vlivem dalšího 
významného přesunu věcí z vyšetřování do zkráceného přípravného řízení,  

• délka řízení u státního zástupce je minimalizována a pohybuje se převážně v řádech dnů, 
resp. týdnů, jen výjimečně (a jen u některého státního zastupitelství) přesahuje nejdelší 
lhůty; důvodem mohou být problémy při vyřizování žádostí o právní pomoc do ciziny, na 
což také řada státních zastupitelství poukazuje,  

• počty osob ve vazbě (podíl vazebního řízení) dále klesají, vazební řízení nevykazuje 
nedůvodné průtahy a v naprosto převažující většině je ukončeno podáním obžaloby; 
přetrvává však (u některých soudů) neplnění povinnosti zasílat vazební věznici včas 
rozhodnutí o dalším ponechání obviněného ve vazbě podle § 70a tr. ř., 

• obžalobnost se udržuje na velmi dobré úrovni, 

• jiné způsoby vyřízení věci v přípravném řízení trestním (s výjimkou odklonů) jsou spíše 
výjimkou, 

• počet i podíl zprošťujících rozsudků (podle počtu pravomocných rozhodnutí soudů) 
stagnuje a je na velmi přijatelné úrovni; ačkoli relativně nepatrně vzrůstá, v absolutních 
počet osob naopak klesá,  

• počet vrácených věcí soudem státnímu zástupci k došetření (odmítnutých návrhů na 
potrestání) je rovněž minimální a rovněž fakticky stagnuje, 

• dohledová činnost vyšších státních zastupitelství nad nejblíže nižšími státními 
zastupitelstvími je stabilizovaná, vyprofilovala se a je zvládána tak, aby přinášela reálné 
výsledky z hlediska konkrétního posuzování postupu v dané věci; jinak řečeno, nejde po 
formalitách, ale po věcné stránce činnosti dozorového státního zástupce a přispívá tak 
k efektivnějšímu výkonu vlastního dozoru. 

 

Problémy, které přetrvávají, lze stručně shrnout takto: 

• KSZ v Plzni a KSZ v Hradci Králové poukazují na přetrvávající problémy u policie 
(zejména na nedostatečné personální stavy a nedostatek zkušených policistů, který se 
projevuje i při jinak pozitivním personálním vývoji u policie – při doplňování stavů 
policistů), což se negativně promítá na trestním řízení a ztěžuje i práci dozorových 
státních zástupců, 

• vyskytující se vadná usnesení o zahájení trestního stíhání (§ 160 odst. 1 tr. ř.) či 
pravomocná rozhodnutí soudů o vrácení věci státnímu zástupci k došetření pro vady 
těchto usnesení, zpochybňují zákonnost celého vedeného trestního řízení a v některých 
případech vedou k jeho neúspěšnosti,   

• míra využívání odklonů není u státních zastupitelství stejná, jejich podíl je nadále 
relativně nízký a stále neodpovídá možnostem; poprvé je také signalizován poznatek o 
upřednostnění zájmu na co nejrychlejším vyřízení věci (zejména ve zkráceném 
přípravném řízení) na úkor odklonů,  

• trvale nevyužívanou formou odklonu je narovnání, což se přičítá zejména nevhodné 
právní úpravě tohoto institutu, 
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• v oblasti mezinárodní justiční spolupráce narůstá jak počet právních úkonů, tak i složitost 
agendy, dál se rozvíjí přímý právní styk, právní pomoc se v některých případech negativně 
odráží na rychlosti trestního řízení, 

• v netrestní oblasti nutno upřednostňovat kvalitativní hlediska před kvantitativním 
hodnocením činnosti státních zastupitelství, 

• obligatorní podávání návrhů státního zastupitelství na zahájení řízení o uložení opatření 
dítěti mladšímu 15 let podle § 90 a násl. zákona o soudnictví ve věcech mládeže je opět 
kritizováno jako neúčelné, formální a nehospodárné, neboť soudy převážně upouštějí od 
uložení opatření.   

 
 
 
F. Opatření 
 
I) V působnosti státního zastupitelství 
 
Činnost státního zastupitelství (dozorových státních zástupců i výkonu dohledu v soustavě 
státního zastupitelství) zaměří v následujícím období pozornost zejména na: 
 

a) důsledné přezkoumávání zákonnosti vydaných usnesení o zahájení trestního stíhání (§ 
160 odst. 1 tr. ř.) a neprodlenou nápravu vad, 

b) důsledné využívání odklonů ve všech vhodných formách vzhledem ke konkrétní věci, 
včetně využívání tohoto institutu ve zkráceném přípravném řízení,  

c) kvalitu přijímaných opatření a jejich efektivnost z hlediska výslednosti zásahu státního 
zastupitelství v oblasti výkonu netrestní působnosti. 

 
 

 
II) Legislativní návrhy 
 
Nejvyšší státní zastupitelství posoudí náměty na následující legislativní změny na:  
 

a) novelizaci § 13a zákona č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění pozdějších 
předpisů, podle níž by u obviněných, kteří jsou v předběžné, vydávací nebo 
předávací vazbě, povoloval umožnění používání telefonu státní zástupce (uvedení 
tohoto ustanovení do souladu s § 14 odst. 3 cit. zák.),  

b) změnu § 265a odst. 2 tr. ř., jíž by mezi rozhodnutí, která lze napadnout dovoláním,  
byla zařazena i rozhodnutí soudu o vrácení věci k došetření státnímu zástupci (§ 
188 odst. 1 písm. e), § 221 a § 260 tr. ř.),   

c) novelizaci § 90 zákona č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže, ve znění 
pozdějších předpisů, s cílem změnit dosavadní obligatorní podání návrhu státním 
zástupcem na návrh fakultativní, s možností namísto podání návrhu reagovat na 
zjištěné protiprávní jednání dítěte i jinými prostředky (např. projednáním věci 
s dítětem a jeho rodiči nebo opatřeními podle zákona o rodině). 
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I.  Úvodní část 
 
    Zpráva o činnosti Vrchního státního zastupitelství v Praze za kalendářní rok 2009 byla 
zpracována podle hledisek Nejvyššího státního zastupitelství a je předkládána podle čl. 1 
odst. 7 Pokynu obecné povahy nejvyšší státní zástupkyně č. 1/2010, o informacích. 
 
    V souladu s hledisky byla tato část, obsahující údaje za Vrchní státní zastupitelství v Praze 
zaslána na Nejvyšší státní zastupitelství již dne 25. 1. 2010.    
 
 

II.  Výkon působnosti státního zastupitelství v roce 2009 
 
    Zpráva v této části vychází ze zpráv o činnosti jednotlivých krajských (městského) státních 
zastupitelství a z vlastních poznatků VSZ v Praze. 
 
     Ačkoli hlediska výslovně nepředpokládají podání zprávy i o oblasti trestního přezkumu, 
považuje se za vhodné zmínit, že odbor přezkumného řízení VSZ v Praze konstatuje, že 
k ničemu, co by se dalo nazvat zásadním a novým trendem v roce 2009, nedošlo.   
 
 

a) Činnost státního zastupitelství v trestním procesu před zahájením trestního 
stíhání       

    
      U odboru závažné hospodářské a finanční kriminality VSZ v Praze (dále OZHFK) 
došlo ve srovnání s předchozím rokem k poklesu nápadu. Ve všeobecné agendě (VZN) činil 
nápad 74 věcí oproti 100 věcem v roce 2008.  
 
    Charakter prověřované trestné činnosti spočívá nadále převážně ve věcech celních                     
a daňových, dominuje trestná činnost proti plnění daňové povinnosti, zkrácení daně a jiné 
povinné dávky, vše promyšlené, páchané organizovanými skupinami osob, kvalitativně na 
úrovni zločinného spolčení. I zde je trestná činnost organizována ve spolupráci se 
zahraničními pachateli, neomezuje se na spotřební zboží, ale též na nelegální dovoz dalších 
komodit. V oblasti bankovního sektoru se pak jedná především o podvodné praktiky obchodní 
soutěže. Nadále zjištěné úniky ke škodě státu jsou rozsáhlé, ročně dosahující řádově 
stamilionů korun.   
       
    V agendě, týkající se ochrany ekonomických zájmů Evropských společenství, rovněž tak 
v ostatních vyřizovaných trestních věcech, nebyly zaznamenány významné změny oproti 
zprávě za rok 2008.  
 
    MSZ v Praze uvádí, že v roce 2009 bylo na obvodních státních zastupitelstvích a MSZ            
v Praze v rejstřících ZN a KZN - přípravné řízení - evidováno celkem 82 508 věcí a vyřízeno 
bylo 85 365 věcí. Nápad v těchto rejstřících se oproti roku 2008 navýšil o 972 věcí a vyřízeno 
bylo o 1 991 věcí více než v roce 2008.  

 
   Z důvodu nezákonnosti a neodůvodněnosti bylo zrušeno 11 záznamů o zahájení úkonů 
trestního řízení dle § 158 odst. 3 tr. ř. státními zástupci MSZ v Praze a 45 státními zástupci 
OSZ pro Prahu 1 - 10, což je vyšší počet než v loňském roce a svědčí o zvýšeném a pečlivém 
výkonu dozoru státních zástupců od samého počátku trestního řízení. Státními zástupci OSZ 
pro Prahu 1 - 10 bylo rozhodováno o 666 stížnostech podaných proti usnesení o odložení věci 
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dle § 159a odst. 1 tr. ř., kterých bylo evidováno 4 821 (do 13,81 % věcí podána stížnost,         
o 2,3 % více než v roce 2008). Státní zástupci MSZ v Praze rozhodovali o 80 takovýchto 
stížnostech do 226 usnesení (do 35,4 % věcí podána stížnost, o 4,8 %  méně než v roce 2008).  

 
    V souvislosti s aplikací nové právní úpravy týkající se záznamu a odposlechu 
telekomunikačního provozu podle § 88 tr. ř. se vyskytly aplikační problémy. Někteří soudci 
zastávali názor, že počítání doby odposlechu se vztahuje k osobě, nikoli k telekomunikačnímu 
zařízení. Proto, pokud dojde ke změně telekomunikačního zařízení odposlouchávané osoby 
v průběhu již prodloužené doby, musí na takto nově zjištěné zařízení vydat příkaz soudce 
Městského soudu v Praze. Gremiální porada Městského soudu v Praze přijala závazné 
stanovisko, že pro každé nové telekomunikační zařízení užívané stejnou osobou má být vydán 
obvodním soudem nový příkaz k odposlechu, který nově určí základní lhůtu k provádění 
odposlechu. Toto závazné stanovisko však není ze strany soudců obvodních soudů v Praze 
akceptováno, a dochází tak k ohrožení prověřování zejména u závažné trestné činnosti.  

 
    Nadále přetrvává tendence (jak již bylo zmiňováno v minulých zprávách), že u trestních 
oznámení, která se týkají údajné hospodářské a finanční trestné činnosti, neustále přetrvává 
snaha oznamovatelů opatřit si cestou trestního řízení podklady pro řízení  civilní nebo alespoň 
zahájením trestního řízení učinit nedůvěryhodnou osobu obchodního partnera, a tímto 
dosáhnout výhodnější pozice pro civilní nebo jiné řízení.  

 
    U OSZ pro Prahu 10 významně přibylo trestních oznámení, která jsou podávána pro 
podezření z trestných činů křivé výpovědi a křivého obvinění, což je evidentně způsobeno 
sídlem Justičního areálu Míčanky, kde sídlí řada obvodních soudů.  
 
    V roce 2009 bylo v obvodu působnosti KSZ v Praze evidováno celkem 38 967 trestních 
věcí, ve kterých byl vydán záznam o zahájení úkonů trestního řízení podle § 158 odst. 3 tr. ř.,  
jde o mírné snížení nápadu o cca 8,5 %, když  pokles se týkal pouze okresních státních 
zastupitelství, u KSZ v Praze došlo k mírnému nárůstu věcí, v nichž byly zahájeny úkony 
trestního řízení podle § 158 odst. 3 tr. ř.    
  
    Důvodem nárůstu věcí na KSZ v Praze byl zejména vyšší počet věcí, ve kterých byly podle 
§ 158 odst. 3 tr. ř. zahájeny úkony trestního řízení pro trestný čin padělání a pozměňování 
peněz podle § 140 odst. 2 tr. zák. v souvislosti se záchytem padělaných bankovek v obchodní 
síti. V naprosté většině bylo trestní řízení skončeno usnesením policejního orgánu o odložení 
věci podle § 159 odst. 4 tr. ř. V závěru roku 2009 tak bylo evidováno 100 těchto 
neskončených věcí.  Tyto neskončené trestní věci byly po 1. 1. 2010, po změně právní  
kvalifikace  na    trestný  čin  padělání a pozměnění peněz podle § 233 odst. 2 tr. zákoníku, 
předány k dalšímu výkonu dozoru na příslušná okresní státní zastupitelství.  
 
    Pokud jde o způsob vyřízení věcí, v nichž byly zahájeny úkony trestního řízení podle § 158 
odst. 3 tr. ř., v převážném počtu případů bylo trestní řízení skončeno usnesením o odložení 
věci podle § 159a odst. 4 tr. ř.  -  nezjištění pachatele trestné činnosti. Tento závěr se týká věcí 
vedených na OSZ i KSZ v Praze. Podíl těchto věci činil 66,2 %. Důvody tohoto stavu 
nedoznaly změn. 
 
    Samostatně je nutno zmínit podstatné poznatky k agendě tzv. dětské kriminality.  
   
    V rozmezí let 2001 až 2009 se počet dětí mladších 15 let, které se dopustily činů jinak trestných, snížil více jak 
pětinásobně a v posledních 5 letech stagnuje na počtu pod 200 ročně. V roce 2009 z celkového počtu 167 dětí, 
které se dopustily činu jinak trestného, se pouze v 19 případech jednalo o činy, které by bylo možno formálně 
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označit jako závažné úmyslné trestné činy (tr. čin podle § 187 tr. zák. - 7, tr. čin podle § 222 tr. zák. - 2, tr. čin 
podle § 234 tr. zák. - 9, tr. čin podle § 234a tr. zák. - 1). Nejpočetnější skupinu činů jinak trestných, kterých se 
dopustily děti mladší 15 let, jsou tr. čin podle § 180d tr. zák., tr. čin podle § 202 tr. zák., tr. čin podle § 235 tr. 
zák., tr. čin podle § 238 tr. zák., tr. čin podle § 247 tr. zák., tr. čin podle § 249b tr. zák., tr. čin podle § 257 tr. 
zák. Při posuzování  závažnosti činů je však nutno dále poukázat i na fakt, že v naprosté většině případů, ve 
kterých byla trestní věc odložena  podle ustanovení § 159a odst. 2, § 11 odst. 1 písm. d) tr. ř. a následně podán 
státním zastupitelstvím obligatorní návrh na uložení opatření podle § 90 a násl. zákona o soudnictví ve věcech 
mládeže, rozhodl soud po projednání věci o upuštění od uložení opatření, neboť samo projednání věci považoval 
za dostatečné. Rovněž toto svědčí o menším stupni nebezpečnosti evidované dětské delikvence.    
 
    Na základě poznatků ke sledované problematice by bylo, dle KSZ v Praze, vhodné                 
v  následujícím období na trestním úseku činnosti státního zastupitelství ve větším rozsahu 
využívat možnosti uplatnění trestní odpovědnosti vůči osobám odpovědným za výchovu dětí, 
na netrestním úseku pak  věnovat pozornost plnému využití širšího rozsahu opatření podle            
§ 93 zákona o soudnictví ve věcech mládeže a současně iniciovat odformalizování 
návrhového oprávnění státního zastupitelství podle § 90 tohoto zákona. 
 
    V roce 2009 byl na všech OSZ evidován vysoký počet případů trestního řízení vedeného 
pro tr. čin zanedbání povinné výživy podle § 213 tr. zák., přičemž i nadále řádnému prověření 
těchto  věcí   v řadě   případů brání neznámý pobyt podezřelého nebo skutečnost, že povinná 
osoba se zdržuje sice na známém místě, ale v cizině, popř. jedná se o cizího státního 
příslušníka, jehož stát nemá jednání za trestné.  
 
    KSZ v Českých Budějovicích konstatuje, že činnosti před zahájením trestního stíhání je 
státními zástupci věnována potřebná pozornost. Bez průtahů jsou předávána trestní oznámení 
či jiná podání příslušným policejním orgánům k prověření a dalšímu opatření v souladu              
s § 158 odst. 1 tr. ř., výjimečně s konkrétními pokyny dle § 157 odst. 2 tr. ř. Stanovené lhůty  
k prověřování podle § 159 tr. ř.  jsou kontrolovány a jsou přezkoumávány důvody v žádostech 
o jejich prodloužení. Dle poznatků z dohledových prověrek se postupně zlepšuje kvalita 
záznamů podle § 158 odst. 3 tr. ř., rovněž tak kvalita usnesení o odložení věci, nedostatky             
v popisu skutku se vyskytují již jen zcela ojediněle. Policejní orgány již odpovědněji hodnotí 
ve smyslu § 59 tr. ř. podání označená jako trestní oznámení podle jejich skutečného obsahu            
a přistupují k zahájení úkonů trestního řízení skutečně jen v případech, kdy z jeho obsahu 
vyplývají skutečnosti důvodně nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin.  

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

          Jak vyplývá ze zprávy KSZ v Plzni, v období uplynulého roku 2009 nedošlo k zásadním 
změnám v trendech vývoje v této oblasti. Stále dochází k postupnému snižování počtu 
záznamů podle § 158 odst. 3 tr. ř., proti předchozímu roku o 2 060. Z dlouhodobého hlediska 
je to, vyjma roku 2007, setrvalý jev z hlediska celkového počtu záznamů o zahájení úkonů 
trestního řízení na úrovni KSZ v Plzni, jakož i okresních státních zastupitelství v jeho 
působnosti. Vývoj ovšem není shodný. OSZ Plzeň-sever zaznamenalo poměrně vysoký nárůst 
nápadu věcí ve všeobecném rejstříku, naopak OSZ v Tachově vykazuje opačný trend. Určitý 
pokles ve všeobecném rejstříku ZN  se vyskytl u OSZ v Karlových Varech, zde však  není 
způsoben poklesem trestné činnosti, ale tím, že v uplynulém roce v převážné většině věcí 
zpracovávaných ve zkráceném přípravném řízení došlo při nápadu věcí k zápisu přímo do 
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rejstříku ZK, aniž by záznam o zahájení úkonů trestního řízení podle § 158 odst. 3 tr. ř. byl 
zapsán nejprve do rejstříku ZN.  
 
    Nejvíce záznamů podle § 158 odst. 3 tr. ř.  napadlo u OSZ Plzeň-město, a to 6 282 věcí, 
tedy více než vykázala  dohromady tři největší okresní zastupitelství - OSZ v Chebu, 
Karlových Varech a Sokolově (5 182 záznamů).  Celkem bylo odloženo na okresní úrovni 
12 783 věcí, z toho podle § 159a odst. 4 tr. ř. bylo odloženo 10 718 věcí.  Nejvyšší podíl 
odložených věcí má OSZ Plzeň-město (4 807 věcí, z toho ve 4 330 podle § 159a odst. 4 tr. ř., 
76,5 %).  

 
    Na úrovni KSZ v Plzni napadlo nově 302 věcí, z čehož bylo odloženo podle § 159a odst. 1 
tr. ř. 32 věcí (z toho 1 státním zástupcem) a podle § 159a odst. 4 tr. ř. 221 věcí (z toho 2 
státním zástupcem). Tento poměrně vysoký podíl odložených věcí byl způsoben velkým 
nápadem věcí kvalifikovaných jako trestný čin padělání a pozměňování peněz podle § 140 tr. 
zák., kdy bylo placeno padělanou bankovkou, která byla většinou zachycena až v tržbě. 
Pachatelé tohoto trestného činu nebývají zpravidla zjištěni.  
 
   KSZ v Plzni nadále působí na státní zástupce, a to jak na pracovních poradách, tak i v rámci 
výkonu dohledu v jednotlivých věcech, aby důsledně přezkoumávali důvodnost vydání 
záznamu o zahájení úkonů trestního řízení podle § 158 odst. 3 tr. ř. Dohledová prověrka               
u OSZ Plzeň-město zjistila jen drobné nedostatky.  
 
    V příhraničních oblastech, zejména v příslušnosti OSZ v Chebu, byla zaznamenána vysoká 
kriminalita vietnamských občanů, kteří jsou na prvním místě v počtu stíhaných cizinců. Byly 
objeveny další pěstírny konopí,  kde se pěstovala tato rostlina ve velkém pro další zpracování, 
tzv. indoor systémem. Kromě drogové trestné činnosti se vyskytla uvnitř vietnamské 
komunity trestná činnost vykazující znaky organizovaného zločinu.  
 
    Na úseku drogové trestné činnosti je na místě zmínit prověřování podezření z nelegálního 
dovozu kokainu z Jižní Ameriky, z Bolívie přes Peru, který organizovaly osoby žijící v Plzni 
za účasti francouzského státního občana působícího v témže městě. Prověřování provádí 
policejní orgán Policie ČR, národní protidrogové centrály, expozitura Plzeň.  
 
    Plynulost a rychlost řízení podle informací z  některých okresů je ztěžována v řadě případů 
délkou vyhotovování posudků či odborných vyjádření odborem kriminalistické techniky               
a expertizy (OKTE). Vyhodnocování písma, zkoumání počítačů, mobilních telefonů či vzorků 
DNA se podle informací OSZ Plzeň-město pohybovalo ve lhůtách 6 až 8 měsíců, což 
v případech, kdy jde o klíčový důkaz pro ztotožnění pachatele, vede k oddalování doby 
zahájení trestního stíhání.  

 
    Byl rovněž zaznamenán vyšší počet záznamů o zahájení úkonů trestního řízení 
vyhotovených místně nepříslušným policejním orgánem. Jedná se většinou o případy odcizení 
věcí v nákupních centrech v Plzni, kdy poškození učiní trestní oznámení u policejního útvaru 
v jejich bydlišti v některém ze sousedních okresů a policejní orgán ihned vyhotoví záznam 
podle § 158 odst. 3 tr. ř. a doručí ho státnímu zastupitelství, do jehož působnosti spadá, 
přičemž žádné úkony nečiní. Na státním zastupitelství musí být záznam zaevidován, a poté je 
postoupen státnímu zastupitelství místně příslušnému. Jde o zbytečné zatěžování 
administrativy obou úřadů, přičemž by postačilo, aby policejní orgán trestní oznámení 
postoupil přímo příslušnému útvaru. Tento poznatek bude projednán s policejními funkcionáři 
na nejbližší pracovní poradě. 
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    Pokud jde o statistické výsledky na úseku hospodářských trestných činů a trestných činů 
proti majetku, bylo přípravné trestní řízení v roce 2009  zahájeno v 236 věcech (v roce 2008 
šlo o 248 věcí). Lze tedy konstatovat, že v počtu věcí uvedených druhů kriminality nedošlo 
v roce 2009, ve srovnání s předchozím rokem, k významnějšímu posunu. 

 
    Postupně se zvyšuje nápad na úseku mezinárodní justiční spolupráce. V roce 2009 napadlo 
69 věcí, 44 osob bylo vzato do předběžné předávací či vydávací vazby. 
 
    KSZ v Ústí nad Labem konstatuje, že výjimečně některá státní zastupitelství zaznamenala 
poznatky spočívající v nárůstu počtu doručených záznamů o zahájení úkonů trestního řízení. 
Na většině okresních státních zastupitelství i u samotného krajského státního zastupitelství 
došlo k  poklesu v nápadu nových záznamů o zahájení trestního řízení podle § 158 odst. 3 tr. 
ř. a pokračuje tak trend předchozího období. V rámci kraje se jedná o pokles o 1824 věcí             
(4,4 %).  

 
    Z praxe nebyly zaznamenány žádné nové jevy, většina okresních státních zástupců však 
zmiňuje znatelný pokles podávaných trestních oznámení.  
 
    Okresní státní zástupkyně v České Lípě poukazuje na to, že u trestných činů zanedbání povinné výživy se 
mnohdy prověřování trestních oznámení neúměrně protahuje v případech neznámého pobytu povinné osoby             
a pokud nejsou dány podmínky pro řízení proti uprchlému, věc nelze prakticky skončit.  

 
    KSZ v Hradci Králové považuje za potřebné úvodem uvést, že v uplynulém roce mírně 
klesl nápad evidované trestné činnosti a v důsledku toho i počet vyřízených trestních věcí. 
Pozitivně je však třeba hodnotit skutečnost, že stoupá počet trestních věcí, které byly vyřízeny 
v rámci zkráceného přípravného řízení (r. 2009 – 5 165 trestních věcí, r. 2008 – 4 003 
trestních věcí, r. 2007 – 3 789 trestních věcí), což má samozřejmě pozitivní vliv na rychlost 
přípravného řízení.  

 
    Opětovně je třeba konstatovat, že díky záznamům o zahájení úkonů trestního řízení mají 
státní zástupci v podstatě přehled o všech věcech, které policie zpracovává. V uplynulém roce 
došlo ke snížení počtu trestních věcí, ve kterých byl vydán záznam o zahájení úkonů trestního 
řízení o 6,7 %.  

 
    Tento pokles je zapříčiněn především tím, že policejní orgány obezřetněji přistupují                  
k vydávání záznamů o zahájení úkonů trestního řízení, využívají možnosti dané zákonem          
č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a ve vhodných 
věcech provádějí šetření podle § 158 odst. 1 tr. ř. Další příčinou je i skutečnost, že policejní 
orgány pouze zdokumentují a zpracují napadlé věci, neboť, především v oblasti hospodářské 
trestné činnosti, téměř neexistuje vyhledávací činnost policejních orgánů. Sice v roce 2009 
došlo k doplnění uvolněných míst mladými policisty, ale tito teprve sbírají zkušenosti.  
 
    V uplynulém roce bylo vydáno 11 418 usnesení o odložení věci podle § 159a odst. 4 tr. ř., 
což činí 47,5 % z věcí, v nichž byl vydán záznam o zahájení úkonů trestního řízení. V roce 
2008 šlo o 53 % takovýchto věcí. 
 
    Kladně je třeba hodnotit skutečnost, že pokračoval trend snižování počtu usnesení 
vydaných podle § 159a odst. 1 tr. ř. Konkrétně v roce 2009 bylo ve 12,5 % trestních věcí,              
v nichž byl vydán záznam o zahájení úkonů trestního řízení, konstatováno, že se nejednalo            
o podezření ze spáchání trestné činnosti. V uplynulém roce došlo k procentuálnímu zvýšení 
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počtu trestních věcí, ve kterých došlo k zahájení trestního stíhání po vydání záznamu                      
o zahájení úkonů trestního řízení, a to na 32,7 % (v roce 2008 se jednalo o 29,9 %, v roce 
2007 o 28,7 %). Tyto skutečnosti svědčí o odůvodněnosti vydávání záznamů o zahájení 
úkonů trestního řízení, když k jejich zrušení ze strany státních zástupců dochází zcela 
výjimečně.  
 
     Opakuje se, že orgány, které rozhodují o přestupcích (příslušné komise pro projednání 
přestupků nebo příslušné odbory dopravy pověřených městských úřadů), zasílají na státní 
zastupitelství jim odevzdaný spisový materiál s tím, že v předmětné věci spatřují spáchání 
trestného činu a nikoliv přestupku. Většinou se však jedná o alibistická podání směřující k 
tomu, aby státní zástupce při vrácení věci příslušnému orgánu vyslovil svůj právní názor.  
 

 
b) Činnost státního zastupitelství  v přípravném řízení 

 
    U odboru trestního řízení VSZ v Praze  byl z dohledové činnosti oproti minulému období 
zaznamenán nový trend u některých druhů a forem trestné činnosti, konkrétně u rasově a 
sexuálně motivované trestné činnosti, k níž bylo užito internetu. Jeho prostřednictvím byly 
šířeny výzvy k plánování a organizování meetingů osob se zaměřením na propagaci hnutí 
potlačujících  rovnost občanů,  poskytovány články a výzvy  k projevům odporu a násilí vůči 
některým skupinám obyvatel. 
 
    Ve stádiu prověřování bylo za využití odposlechů a záznamů telekomunikačního provozu          
a analýzou dat v počítačích usilováno o objasnění vzájemných vztahů mezi osobami  
podílejícími se na trestné činnosti současně na různých místech v různém čase, s cílem 
objasnit fungování sítě koordinujících osob, působící v několika krajích. 
    
    Podobně byla rozkryta síť osob shromažďujících, přechovávajících a dále distribuujících 
pornografický materiál zobrazující pohlavní styk s dítětem nebo jiné pornografické dílo se 
závadovým obsahem. 
 
    Žádné další zásadní a nové trendy ve stavu a vývoji evidované trestné činnosti oproti 
předchozím rokům nebyly zaznamenány.  
 
    OZHFK uvádí, že trestní stíhání  bylo zahájeno ve 13 věcech oproti 20 věcem v roce 
předcházejícím. Délka přípravného řízení byla v roce 2009 nadále poměrně výrazně 
ovlivňována prvkem mezinárodní právní pomoci, jejíž rozsah a zaměření byl dán právní               
a skutkovou složitostí případů a rozsahem trestné činnosti a náročností dokazování.  
   
    Novým prvkem mezinárodní právní pomoci  ve smyslu § 442 - 443 tr. ř.   byla uzavřená           
a realizovaná Dohoda mezi Nejvyšším státním zastupitelstvím České republiky a Generální 
prokuraturou Slovenské republiky  o vzniku  společného vyšetřovacího  týmu  (dále jen SVT) 
ve věci dovozu spotřebního zboží na daňové území České republiky bez přiznávání DPH na 
vstupu.  Stalo se tak z podnětu OZHFK.  
 
   Působení SVT bylo zaměřeno na koordinaci společného postupu českých a slovenských 
orgánů, konzultace, předávání informací, ale zejména na společné dokazování v předmětné 
trestní věci s využitím všech procesně použitelných důkazů, prokazujících  trestnou činnost na 
území obou států, včetně operativně pátracích prostředků, odposlechů a záznamu  
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telekomunikačního  provozu, finančního  šetření atd. Těžiště  procesních úkonů v rámci 
činnosti v týmu zejména spočívalo ve stadiu prověřování věci v obou státech.  
     
    Výkon dozoru státního zástupce nad zachováváním zákonnosti v přípravném řízení je 
zaměřován na důsledné dodržování procesních předpisů, lhůt stanovených trestním řádem, 
včasné předkládání procesních návrhů a celkové zkvalitnění jejich činnosti. Postrádá se  
náležitá iniciativa  a samostatnost policejních orgánů ve vedení trestního řízení. Pozornost je 
věnována rychlosti trestního řízení a směřuje k ukončení déletrvajících věcí. Státní zástupci 
kriticky posoudili dosavadní výsledky trestního řízení a usměrnili postup policejních orgánů 
k ukončení trestního řízení. Bylo preferováno urychlené postavení pachatele před soud, 
případně jiné mimosoudní skončení věci. V tom bylo dosaženo dílčích výsledků.  
 
    V zájmu snížení počtu věcí se naznačené problémy projednávají s vedoucími pracovníky 
policejních útvarů, kteří požadavky v převážné míře akceptují, nutno však konstatovat, že ne 
vždy dochází k odpovídající nápravě. Zejména není odpovídající odezva k požadavku 
zastupitelnosti zpracovatelů jednotlivých trestních věcí, aby i v době jejich nepřítomnosti byla 
zachována kontinuita trestního řízení.  
 
    MSZ v Praze konstatuje, že pokračujícím trendem je i v roce 2009 snížení počtu 
nezpracovaných návrhů na konečné opatření státními zástupci, jakož i zásadní  snížení délky 
jejich vyřízení oproti roku 2008. K datu 31. 12. 2009 bylo na MSZ v Praze nevyřízeno pouze         
5 věcí, z toho  žádná věc starší 2-3 měsíců, na OSZ pro Prahu 1 - 10 bylo 20 věcí, z toho 
žádná věc starší 2-3 měsíců.   

 
    Délka řízení u státního zástupce činila v roce 2009 na MSZ v Praze 25 dní, což je doba 
s ohledem na rozsah a složitost trestních věcí v agendě s věcnou příslušností dle § 17 tr. ř. 
zcela přijatelná.  Na OSZ pro Prahu 1 - 10 byly návrhy zpracovány v průměru za 8 dnů, což 
představuje zrychlení o dalších 9 % oproti roku 2008. Možnosti dalšího zrychlování 
zpracovávání návrhů na konečné opatření jsou již nereálné, neboť pak by rychlost řízení                
u státního zástupce šla na úkor kvality jím zpracovávané obžaloby nebo jiného meritorního 
rozhodnutí, což by byl trend zcela nepřijatelný.  

 
    Zcela zásadním a pozitivním trendem, pokud se týká délky řízení od prvního zahájení 
trestního stíhání nebo sdělení podezření do podání obžaloby nebo návrhu na potrestání je, že  
v roce 2009  u OSZ pro Prahu 1 – 10 se snížila délka řízení o 25 dnů, tj. o 24 % a na MSZ 
v Praze se snížila délka řízení o 54 dnů, tj. o 9 % oproti roku 2008.  Tento trend se nejvíce 
projevil na výrazném snížení počtu věcí v rámci hl. m. Prahy, ve kterých přípravné řízení trvá 
déle než dva roky, kdy k 31.12.2009 bylo v obvodu hl. m. Prahy celkem 285 věcí, což je o 54 
věcí  méně než ke stejnému datu v roce 2008. Na dosažení tohoto výsledku  měl vliv jednak 
důrazný a intenzivní dozor státních zástupců nad úkony přípravného řízení, jednak i zvýšená 
pozornost z hlediska vnitřní kontroly ze strany všech vedoucích státních zástupců.   

 
    V rámci celé Prahy bylo vazebně stíháno celkem 790 osob, což je o 52 osob více než v roce 
2008. Tento nárůst je dán objektivními důvody, a sice typem trestné činnosti a skladbou 
pachatelů.    

 
    V roce 2009 došlo opět k dalšímu 30 % nárůstu nápadu v oblasti justiční spolupráce.  

 
    Pokud se týká dohledové činnosti ve smyslu § 12d odst. 1 zák. č. 283/1993 Sb., o státním 
zastupitelství, v platném znění, tak došlo k poklesu podnětů k výkonu dohledu  o 33 %, což  
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však bylo kompenzováno  vedením vlastního průběžného dohledu v řadě věcí  a prováděním 
tématických dohledových prověrek na OSZ pro Prahu 1 -10.  

 
    V agendě věcí s věcnou příslušností dle § 16 tr. ř., kterou zpracovávají OSZ pro Prahu            
1 – 10, byly zaznamenány níže uvedené nové trendy: 

 
    Zvýšil se počet věcí vyřízených v rámci zkráceného přípravného řízení, v důsledku čehož 
se počty podaných obžalob a návrhů na potrestání fakticky vyrovnaly. V roce 2009 bylo 
podáno  celkem 5 361 obžalob a 5 357 návrhů na potrestání. Tento jev  je důsledkem 
legislativní změny § 179b odst. 4 tr. ř.  

 
    Na OSZ pro Prahu 2 došlo ke snížení počtu trestních věcí u pachatelů, jejichž jednání  bylo v jednočinném 
souběhu trestného činu podle § 171 odst. 1 tr. zák. (u něhož došlo ke zvýšení zákonné trestní sazby na 2 roky 
trestu odnětí svobody) s trestným činem podle § 180d tr. zák., popř. s trestným činem podle § 201 odst. 1 tr. zák. 
V případě majetkové trestné činnosti – kapesních krádeží – v oblasti zejména I. P. Pavlova a Karlova náměstí se 
podařilo častěji  zadokumentovat, že tato činnost  je páchána organizovanými gangy kapsářů, a z tohoto důvodu 
pak byla důsledně aplikována kvalifikace tr. činu dle § 247odst. 1 písm. d), odst. 3 písm. a) tr. zák. a přípravné 
řízení vedeno vazebně.  

 
    Na OSZ pro Prahu 6 došlo poprvé k  zastavení trestního stíhání soudem z důvodu práva obviněných na jeho 
skončení v přiměřené době (obv. A.  a spol., sp. zn. 1 ZT 1333/99, podle § 172 odst. 1 písm. d) tr. ř. z důvodu  
§ 11 odst. 1písm. j) tr. ř.). O stížnosti státního zástupce doposud nebylo rozhodnuto.  

 
    V obvodu OSZ pro Prahu 4 došlo k nárůstu násilné trestné činnosti a trestné činnosti 
v oblasti drog, což souvisí s tím, že na obvodě sídlí centrální vietnamská tržnice a řada 
ubytoven pro cizince, zejména z východní Evropy. K výraznému nárůstu trestné drogové 
činnosti došlo i v obvodech OSZ pro Prahu 7 a 9. U OSZ pro Prahu 9 byla zintenzívněna 
činnost policie v této oblasti.   
 
    U OSZ pro Prahu 7 byl v roce 2009 zaznamenán podíl lékárny  na distribuci léků obsahujících pseudoefedrin 
do drogového prostředí. Lékárna v T. ulici v Praze 7 za období od června do února 2009 vynaložila na odběr 
léků obsahující pseudoefedrin celkovou částku 79 136 177,- Kč. Ve věci již byla podána obžaloba, ale řízení není 
skončeno.     

 
    V obvodu OSZ pro Prahu 7 vzrostl o 25 % počet trestných činů loupeže podle § 234 tr. zák. 
a došlo k 100 % nárůstu trestných činů kvalifikovaných jako porušování práv k ochranné 
známce, obchodnímu jménu a chráněnému označení původu podle § 150 tr. zák.  
 
    Tento nárůst   u posledně zmiňovaného trestného činu je dán zvýšenými kontrolami Celního ředitelství Praha, 
odboru pátrání  a dohledu, prováděných v objektu Holešovické tržnice, převážně u vietnamských prodejců. 
Nejfrekventovanější  obhajobou pachatele je tvrzení, že zboží na stánku neoprávněně opatřené ochrannými 
známkami není jeho, stánek nemá pronajatý a pouze prodejci, kterého nezná, vypomohl s krátkodobým hlídáním 
stánku. Je velmi složité zjistit skutečného majitele stánku, neboť podnájemní smlouvy jsou uzavírány na podkladě 
padělaných či odcizených dokladů.  

 
    U trestné činnosti s věcnou příslušností dle § 17 tr. ř. ani v roce 2009 nedošlo                              
ke změně ve skladbě pachatelů ani k výrazné změně u hospodářských trestných činů, kde 
většinu tvořily zejména trestné činy dle § 149, § 127, § 128, § 148, samozřejmě § 250, § 250a, 
§ 250b a § 248 tr. zák. Pokud jde o závažnou hospodářskou a finanční kriminalitu, nadále 
přetrvávaly problémy při vyšetřování, ale i u prověřování, způsobené obměnou policejních 
orgánů, která pak novým seznamováním se s vyšetřovacím či prověřovacím spisem přispívala 
k prodlužování délky přípravného řízení, na níž má ovšem vliv i  rozsah trestné činnosti, 
spisového materiálu, nutnost zpracovávání znaleckých posudků i vyžadování právních 
pomocí.   
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    I v roce 2009 byl zaznamenán problém týkající se nákupu a plateb v rámci internetových 
obchodů, kdy jsou zneužívány při placení zboží údaje z cizích  platebních karet získané  
přesně nezjištěným způsobem, přičemž dosud není sjednocena praxe ohledně příhodné právní 
kvalifikace v daných případech  (pouze § 209 tr. zákoníku nebo i § 234 tr. zákoníku), s čímž 
souvisí i problém s určením odstavce kvalifikované skutkové podstaty jednotlivého trestného 
činu,  kdy není ustálená judikatura ve vztahu k určení, zda se jedná o značný či velký rozsah. 

 
    Pokud jde o trestné činy proti životu a zdraví, svobodě a lidské důstojnosti, lze konstatovat,  
že došlo na území hl. m. Prahy u trestných činů vražd dle § 219 tr. zák. k mírnému nárůstu 
nápadu, celkem bylo spácháno 34 vražd s celkovým počtem 40 poškozených, z toho 9 pokusů 
vražd a 5 případů přípravy vraždy.  
 
    Objasněno bylo celkem 29 případů, neobjasněno zůstává 5 případů, přičemž ovšem došlo v průběhu roku 
2009 k objasnění 1 případu z roku 2007.  Z celkového počtu 37 pachatelů bylo 5 žen a 32 mužů, žádný pachatel 
nebyl mladistvý, 14 pachatelů bylo cizí státní příslušnosti. Vražedným nástrojem byly v 11 případech  bodné             
a sečné nástroje, v 6 případech střelné zbraně,  v 8 případech tupé předměty, v 1 případě dušení a škrcení.  
Nejčastějším motivem trestných činů byly stejně jako v roce 2008 hádky v opilosti, neurovnané osobní vztahy,            
v pěti případech  snaha získat majetkový prospěch, ve třech případech byly vraždy provedeny na objednávku, 
v jednom se jednalo o zbavení se svědka.   

 
    Pokud jde o drogovou trestnou činnost, v roce 2009 narostl významně dovoz kokainu, přičemž byl 
zaznamenán výrazný nárůst konzumentů této drogy, a to z důvodu její lepší cenové dostupnosti. Drogy pašují 
organizované skupiny mezinárodního složení, mezi pachateli převažují osoby afrického původu (zejména 
Nigérie), které dovoz organizují, přičemž nastala změna v tom, že oproti minulosti již jako  kurýry nevyužívají 
české státní příslušníky, nýbrž převážně své státní příslušníky. Při objasňování této trestné činnosti je neustále 
na velice dobré úrovni spolupráce nejen protidrogových útvarů cizích států s našimi celními složkami, ale  i  
mezi justičními orgány ČR a cizích států.  

 
       V případě trestné činnosti příslušníků PČR, BIS a ÚZSI  bylo OOK MSZ v Praze vedeno 

celkem 62 věcí týkajících se 109 pachatelů,  vyřízeno bylo celkem 49 věcí na 82 pachatelů, 
z toho bylo podáno celkem 27 obžalob na  49 pachatelů, postup dle § 307 tr. ř. byl užit ve 12 
věcech se  12 pachateli,  5 věcí vůči 6 pachatelům bylo zastaveno.     

 
    V rámci spolupráce státního zastupitelství a Policie ČR se v roce 2009 v Praze podařilo 
dosáhnout významného výsledku, a to v případě respektování požadavku MSZ v Praze na 
zajištění zastupitelnosti policistů v případě jejich nepřítomnosti na pracovišti z různých 
důvodů, neboť náměstek ředitele SKPV KŘ hl. m. Prahy uložil přijmout organizační opatření, 
a to nejenom na KŘ hl. m. Prahy, ale i na OŘ I. – IV., která zajistí zastupitelnost 
vyšetřovatelů u všech vazebních věcí a skutkově a právně složitých věcí nevazebních tak, aby 
nedocházelo k průtahům v přípravném řízení z důvodu nepřítomnosti zpracovatelů spisu.  
   
    KSZ v Praze sděluje, že v roce 2009 došlo k dalšímu zvýšení počtu osob, proti kterým 
bylo vedeno trestní stíhání nebo zkrácené přípravné řízení, zvýšil se současně také počet osob, 
jejichž trestní věc byla státním zástupcem předána k rozhodnutí soudu. 

 
    Poprvé byl evidován stav, kdy počet osob, proti kterým bylo vedeno trestní stíhání, byl 
nižší než počet osob (cca 64,3 %), proti kterým bylo konáno zkrácené přípravné řízení. 
Zvýšení počtu věcí, ve kterých byla trestní odpovědnost uplatňována formou zkráceného 
přípravného řízení, mělo pozitivní dopad na rychlost trestního řízení celkem, na rychlost 
řízení u státního zástupce, i na snížení počtu nevyřízených trestních věcí, ve kterých je konáno 
vyšetřování, rovněž se promítlo ve zvýšení počtu osob, jejichž trestní věc byla předána 
k rozhodnutí soudu.   
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    Délku přípravného řízení trestního od prvního zahájení trestního stíhání nebo sdělení 
podezření do konečného rozhodnutí ovlivnilo zkrácené přípravní řízení pouze u obvodních 
státních zastupitelství, kde se průměrná délka přípravného řízení pohybovala v rozmezí od 23 
dnů (OSZ Kutná Hora) do 68 dnů (OSZ Praha východ). Průměrná délka přípravného řízení ve 
věcech KSZ v Praze činila 584 dnů, přičemž výsledek byl ovlivněn tím, že v  roce 2009 došlo 
ke skončení většího  počtu trestních  věcí  s délkou   přípravného  řízení trestního přes 2 roky. 
  
    V roce 2009 došlo také k dalšímu zkrácení průměrné délky řízení u státního zástupce při 
vyřizování návrhů na podání obžaloby a podnětů policejních orgánů k podání návrhu na 
potrestání na 6 dnů. Příčinu tohoto výsledku lze spatřovat ve zvýšení počtu trestních věcí 
vyřizovaných na obvodních státních zastupitelstvích ve zkráceném přípravném řízení, kde            
i řízení u státního zástupce je snadné s ohledem na jednoduchý skutkový, důkazní a právní 
stav věcí, a na neformálnost návrhu na potrestání. Ke zkrácení délky řízení u státního zástupce 
došlo v roce 2009 také na KSZ v Praze, kdy byla zaznamenána nejkratší průměrná délka 
řízení u státního zástupce na KSZ v Praze od roku 1999.  

 
    Zvýšení počtu trestních věcí realizovaných ve zkráceném přípravném řízení mělo pozitivní 
vliv i na vyřizování trestních věcí, ve kterých bylo konáno vyšetřování, neboť byl vytvořen 
časový prostor pro aktivitu státního zástupce při výkonu dozoru nad vyšetřováním a rychlé 
končení většiny trestních věcí ve zkráceném přípravném řízení zastavilo nárůst agendy ve 
vyšetřování, čímž došlo k výraznému snížení počtu nevyřízených trestních věcí ve stadiu 
vyšetřování. Počet neskončených věcí ve vyšetřování se na obvodních státních 
zastupitelstvích  snížil o 44 %.  
  
    Z hlediska dalšího uplatnění institutu zkráceného přípravného řízení a posílení pozitivního 
významu tohoto institutu na trestní řízení by byla vhodná novelizace § 179a odst. 1 tr. ř. 
spočívající v rozšíření možnosti aplikovat zkrácené přípravné řízení na všechny trestné činy,         
o kterých jedná a rozhoduje samosoudce podle § 314a odst. 1 tr. ř., tj. zkrácení přípravné 
řízení by se stalo základní formou přípravného řízení o přečinech podle § 14 odst. 2 trestního 
zákoníku, přičemž vyšetřování ohledně této kategorie by bylo výjimečné. Tato změna by 
přispěla ke zvýšení rychlosti, efektivnosti a hospodárnosti přípravného řízení trestního.  
 
    Rozsah mimosoudního vyřízení trestních věcí tzv. odklonem byl v roce 2009 z hlediska 
absolutního počtu osob, jejichž trestní řízení skončilo tímto způsobem, srovnatelný s rokem 
2008, avšak oproti předchozím letům doznala podstatnou změnu struktura způsobů vyřízení 
věci odklonem, což souviselo zejména s výrazným nárůstem počtu věcí vyřízených ve 
zkráceném přípravném řízení. Došlo ke snížení počtu osob, jejichž trestní stíhání bylo 
podmíněně zastaveno podle § 307 tr. ř., ale současně došlo k výraznému nárůstu počtu osob,  
u kterých státní zástupce rozhodl o podmíněném odložení podání návrhu na potrestání podle  
§ 179g tr. ř. (oproti roku 2008 zvýšení o cca 74 %). Z dlouhodobého hlediska lze proto stav 
na úseku odklonů považovat za stabilizovaný, přičemž možnost dalšího zvýšení počtu 
odklonů je podmíněna vedle aktivity státního zástupce zejména legislativní změnou § 179g tr. 
ř., neboť jako limitující faktor pro zvýšení počtu osob, jejichž trestní řízení bude skončeno 
podmíněným odložením podání návrhu na potrestání, působí přísnější podmínky spočívající 
v povinnosti nahradit způsobenou škodu. Vzhledem k tomu, že rozdílná úprava podmíněného 
odložení podání návrhu na potrestání podle § 179g tr. ř. a podmíněného zastavení trestního 
stíhání podle § 307 tr. ř. není věcně nijak odůvodněna, naopak rozšíření institutu zkráceného 
přípravného řízení vytváří podmínky pro další rozšíření tohoto způsobu skončení  přípravného 
řízení, bylo by vhodné na vzniklou situaci v co nejkratší době reagovat novelizací § 179g tr. ř.  
Toto ustanovení by nemělo samostatně vymezovat podmínky pro podmíněné odložení podání 
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návrhu na potrestání, ale mělo by pouze odkazovat na obdobné užití podmínek stanovených         
v § 307 tr. ř. (tj. obdobná konstrukce jako institut narovnání v rámci zkráceného přípravného 
řízení ve smyslu §  179c odst. 2 písm. f) tr. ř.).   

 
    V roce 2009 pouze u 1 osoby skončilo trestní stíhání narovnáním podle § 309 tr. ř. Ve 
zkráceném přípravném řízení žádná věc neskončila narovnáním podle § 179c odst. 2 písm. f) 
tr. ř.  V  roce 2009, stejně jako v roce minulém, nebylo využíváno oprávnění státního zástupce 
rozhodnout o zastavení trestního stíhání pro neúčelnost podle § 172 odst. 2 písm. c) tr. ř. 
V roce 2009 bylo takto zastaveno trestní stíhání pouze proti 2 osobám.    
         
    K dalším podstatným skutečnostem lze uvést následující údaje :  
 
    Byl evidován nárůst agendy týkající se mezinárodní justiční spolupráce. Zatímco na KSZ 
v Praze se jednalo zejména o problematiku evropského zatýkacího rozkazu, na obvodních 
státních zastupitelstvích vzrostl počet věcí, ve kterých bylo žádáno o právní pomoc nebo 
předání trestní věci do ciziny. Zejména ve věcech s cizím prvkem dochází k prodloužení doby 
trestního řízení a nezřídka jsou zjišťovány průtahy v postupu justičních orgánů dožádaného 
cizího státu, které je nutno řešit v součinnosti s Eurojustem, jehož roli nutno hodnotit kladně.  
 
    Došlo ke zvýšení počtu osob, proti kterým bylo vedeno trestní stíhání pro trestný čin 
loupeže podle § 234 tr. zák. a které byly pro tento trestný čin obžalovány. S ohledem na 
značný podíl neznámých pachatelů se jedná o závažný problém z hlediska boje proti závažné 
kriminalitě.  
 
    Byl evidován nárůst počtu osob, proti kterým bylo vedeno trestní stíhání pro trestný čin 
nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle § 187 tr. zák., 
jakož i počet pro tento trestný čin obžalovaných osob (stíháno a obžalováno nejvíce osob od 
roku 1990).  
 
    OSZ v Kladně v této souvislosti upozorňuje na přetrvávající špatnou situaci na úseku boje s drogovou 
kriminalitou, kdy je evidován značný počet případů a zejména pak odhalování a objasňování této kriminality je 
výrazně limitováno nedostatečným počtem policistů, kteří se v obvodu působnosti OSZ v Kladně touto 
problematikou zabývají. Rovněž OSZ v Mělníku zaznamenalo nárůst drogové kriminality s tím, že trestná 
činnost je páchána ve formě domácích varen pervitinu a dále pěstíren konopí setého. Stále přetrvávají poznatky 
o trvajícím zapojení vietnamské komunity do pěstování konopí setého na utajených farmách v pronajatých 
objektech.   
 
    Byl evidován nárůst počtu osob, proti kterým bylo vedeno trestní stíhání nebo zkrácené 
přípravné řízení pro trestný čin zanedbání povinné výživy podle § 213 tr. zák. a které byly pro 
tento trestný čin postaveny před soud. Většina těchto osob byla na rozdíl od uplynulého 
období realizována ve zkráceném přípravném řízení (v roce 2009 vedeno trestní řízení                 
a postaveno před soud nejvíce osob od roku 1990). 
 
    Pokud jde o postup policejních orgánů při konání vyšetřování a ve zkráceném přípravném 
řízení, i v roce 2009 byl nadále zjišťován problém týkající se obsahu usnesení policejního 
orgánu o zahájení trestního stíhání podle § 160 odst. 1 tr. ř., neboť docházelo k vydávání 
rozhodnutí s formálními a obsahovými vadami, včetně nedostatků ohledně popisu skutku, 
nehledě na nedostatečná odůvodnění. Tento poznatek vyplývá z dílčích zpráv OSZ v Kladně, 
OSZ v Mladé Boleslavi, jakož i z poznatků z dohledu KSZ v Praze. V agendě trestních věcí 
podle § 17 tr. ř.  je na KSZ v Praze běžná praxe, že před vydáním rozhodnutí ve většině 
trestních věcí, zejména v oblasti hospodářské kriminality, předchází vydání rozhodnutí 
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konzultace policejního orgánu se státním zástupcem (tuto praxi potvrzuje rovněž OSZ 
v Mladé Boleslavi a další).   

   
    KSZ v Českých Budějovicích uvádí, že se stále vyskytují problémy při vyřizování žádostí 
o právní pomoc. Nejenže je vyřizování žádostí o právní pomoc zdlouhavé a způsobuje tak 
průtahy v trestním řízení, ale mnohdy nejsou respektována ustanovení našeho trestního řádu. 
Např. státnímu zástupci není sděleno, kdy bude konán výslech svědka, či jiný úkon, aby mohl 
vyrozumět obhájce, ač v žádosti o právní pomoc to bylo výslovně zdůrazněno.  

 
    Byl zaznamenán případ, kdy bylo žádáno o výslech dvou pracovníků banky ve Švýcarsku, přičemž potřeba 
jejich výslechu vyplynula z dosud opatřených důkazů. Švýcarská strana však provedení těchto výslechů 
nezajistila s odůvodněním, že jedna z těchto osob v dané době vůbec pracovníkem této banky nebyla a v případě 
druhé osoby nebylo zajištěno provedení výslechu proto, že dle vyjádření odpovědných pracovníků banky 
posuzovaná záležitost nespadala do pracovní náplně této osoby.  

 
    V roce 2009 vyžádána právní pomoc ve Filipínské republice. Jde údajně teprve o druhou žádost do tohoto 
státu za trvání samostatné České republiky, přičemž k  úspěšnému zpracování této žádosti přispěla metodická 
pomoc mezinárodního odboru NSZ v Brně.  

 
    K obstrukčnímu jednání  obviněného uváděnému v loňské zprávě o činnosti za rok 2008 
(podání civilní žaloby na ochranu osobnosti proti státnímu zástupci vykonávajícímu dozor 
v jeho trestní věci a na to pak bezprostředně námitky podjatosti proti dozorujícímu státnímu 
zástupci, protože obviněný a státní zástupce jsou protistranami v civilněprávním sporu) 
považuje KSZ v Českých Budějovicích za nutné doplnit, že v průběhu řízení podáním                   
z března 2009 navrhl žalobce přistoupení dalšího účastníka do řízení, a to Českou republiku, 
Krajské státní zastupitelství České Budějovice. Krajský soud v Českých Budějovicích návrhu 
na přistoupení dalšího účastníka do řízení usnesením vyhověl s odůvodněním, že dosavadní 
důkazy a skutková tvrzení, která byla v rámci podání stran učiněna, tvoří základ i pro řízení 
v případě označeného dalšího žalovaného. Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Českých 
Budějovicích podal další účastník na straně žalované, a to Česká republika, Krajské státní 
zastupitelství v Českých Budějovicích, odvolání. O tomto odvolání rozhodl Vrchní soud 
v Praze usnesením tak, že napadené usnesení soudu I. stupně potvrdil.  

 
    Bylo zaznamenáno, že při vyšetřování trestné činnosti na úseku dopravy působí někdy 
značné obtíže předkládání oponentních znaleckých posudků stranami řízení podle § 110a tr. ř.  
Podjatost znalců nebo jejich odborná nezpůsobilost mají často za následek protichůdné závěry 
znalců, přestože ti vycházejí ze stejných vstupních údajů. Pokud tyto zásadní rozpory 
neodstraní ani postup podle §  109 tr. ř.,  dostávají se orgány trestního řízení  do dosti obtížné 
role arbitra, pro kterou nejsou odborně vybaveny.  Řešení takové situace revizním posudkem 
ústavu podle § 110 odst. 1 tr. ř. je přitom nutno vždy bedlivě zvažovat s ohledem na finanční 
náklady i časové průtahy. 

 
    Dále je třeba také zmínit, že s rozmachem internetu přibývá trestných činů spojených 
s nelegálním pořizováním software a porušováním chráněných autorských práv.  

 
    Kladně lze hodnotit činnost policejních orgánů ve zkráceném přípravném řízení, zejména 
pak v okrese Jindřichův Hradec. Specifikum zkráceného přípravného řízení však má za 
následek menší počet věcí vyřízených odklonem.  
 
    KSZ v Plzni sděluje, že počet věcí, ve kterých bylo v loňském roce zahájeno trestní stíhání 
ve věcné působnosti okresních státních zastupitelství,  činil 3 306 věcí a obviněno bylo 3 905 
osob. Ač jde o výrazný pokles v počtu stíhaných osob, neznamená to pokles kriminality. 



Příl. 1 

 58 

Propad v počtu stíhaných osob je totiž zapříčiněn vysokým počtem věcí vyřizovaných ve 
zkráceném přípravném řízení, jejichž podíl vzrostl na 62,8 %, přičemž počet osob 
postavených před soud stoupl o 826. Podíl věcí, ve kterých byl podán návrh na potrestání, 
činil 86,0 %. Narůstá počet majetkové trestné činnosti, což může souviset se současnou 
ekonomickou krizí a zvýšením nezaměstnanosti. 
 
    V agendě podle § 17 tr. ř. se též tento vývoj projevil, byť jenom nepatrně. Rozhodující 
podíl tvoří násilná trestná činnost. U hospodářské trestné činnosti se projevil zvýšený počet 
stíhaných osob, který stoupl v roce 2009 na 48 osob. Ve struktuře hospodářské a majetkové 
trestné činnosti stíhané nedošlo v roce 2009, ve srovnání s předchozími lety, 
k významnějšímu posunu. Převládá vyšší podíl osob stíhaných pro tr. činy podle § 140 tr. zák. 
a podvodné formy trestné činnosti (§ 250, § 250b tr. zák.). Převažující formou tr. činů podle  
§ 140 tr. zák. bylo padělání bankovek. U forem podvodného jednání byl zaznamenán zvýšený 
počet skutkově a právně složitých věcí sofistikované trestné činnosti spojené s rozsáhlými 
škodlivými následky. 
 
    Např. ve skutkově a právně složité věci 2 KZV 1/2009 obv. Ing. J. S., CSc., a  spol., v níž byla  23. 11. 2009 
podána obžaloba pro trestný čin podle § 250 odst. 1, 4 tr. zák., byla způsobena škoda ve výši 133 577 968,- Kč 
podvodným transferem aktiv z majetku poškozené obchodní společnosti a jejich nahrazením nehodnotnými 
akciemi emitovanými akciovou společností, při jejímž založení zastřeli obvinění za využití nepravdivých 
znaleckých posudků skutečnou výši základního kapitálu emitenta. 
 
    Změna ve struktuře stíhané hospodářské a majetkové trestné činnosti a s ní spojené zvýšené 
nároky na její vyšetřování spolu se snížením počtu vyšetřovatelů Policie ČR specializovaných 
pro vyšetřování této trestné činnosti ovlivnily délku přípravného řízení. Za pozitivní je naopak 
nutno označit skutečnost, že se přes vliv uvedených faktorů podařilo v roce 2009 zajistit 
skončení přípravného řízení do jednoho roku u 91,5 % věcí. 
 
    Faktickým výsledkem výkonu dozorových oprávnění nad přípravným řízením trestním za 
uplynulé období je pak zrušení 3 opatření policejního orgánu podle § 158 odst. 3 tr. ř., jakož         
i 3 zrušená usnesení policejního orgánu o zahájení trestního stíhání podle § 160 odst. 1 tr. ř. 
Samostatnou kapitolou z hlediska výkonu dozorových oprávnění v rámci přípravného řízení 
trestního je povolovací a návrhová činnost dozorových státních zástupců na úseku operativně 
pátracích prostředků. 

 
    Nebyl zaznamenán žádný významnější nárůst, ale ani pokles celkového počtu věcí, v nichž 
byl státními zástupci KSZ v Plzni podán návrh na vydání příkazu k odposlechu a záznamu 
telekomunikačního provozu dle § 88 tr. ř. (5 věcí), mírný pokles byl zaznamenán u celkového 
počtu vydaných povolení ke sledování dle § 158d tr. ř. Policejní orgány na úseku hospodářské 
a majetkové trestné činnosti jak na odborné, tak operativně taktické úrovni, jsou schopny 
zapracovávat operativně pátrací prostředky do svých plánů odhalování a dokumentace této 
trestné činnosti.  
 
    Úkolem uplynulého roku bylo zvýšení kvality činnosti v rámci trestního řízení.                         
V nadcházejícím období bude usilováno o dosažení jednotné interpretace institutů nového 
trestního zákoníku, a to prostřednictvím specializovaných seminářů a koordinačních porad            
i výkonem dohledových oprávnění nad činností podřízených okresních státních zastupitelství.  
 
    Na úseku vyšetřování trestné činnosti spáchané příslušníky Policie ČR byla nejen snaha            
o zkvalitnění činnosti a spolupráce mezi dozorovými žalobci, vyšetřujícími žalobci a orgány 
Inspekce Policie ČR, ale i o dosažení vyšší míry objasněnosti, která by byla doplňována 
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kvalitními operativními výstupy v procesně použitelné formě. Na tomto úseku bylo evidováno 
celkem 14 věcí, ve kterých bylo zahájeno trestní stíhání dle § 160 odst. 1 tr. ř., z toho byla 3 
usnesení zrušena podle § 174 odst. 2 písm. e) tr. ř., jedno usnesení podle § 149 odst. 1 tr. ř. 
Jedna věc skončila zastavením trestního stíhání podle § 172 odst. 1 písm. c) tr. ř., 7 věcí bylo 
vyřízeno podáním obžaloby. 
 
    Plynulost řízení přes narůstající kriminalitu nikterak neutrpěla. Celková průměrná délka 
řízení na úseku obecné a majetkové trestné činnosti podle § 16 tr. ř. se pohybovala v rozmezí 
od 34 do 38 dní, nejdelší byla v působnosti OSZ v Chebu, a to 45 dní, v působnosti OSZ 
v Karlových Varech byla dokonce pouhých 28 dní. Z věcí starších dvou let bylo k 31. 12. 
2009 pouze 6 věcí, a to po dvou u OSZ v Chebu a Sokolově a po jedné u OSZ v Klatovech a 
Tachově. Na úrovni krajského státního zastupitelství byla vykázána průměrná délka řízení  
215 dní, což je mírný nárůst, který byl ovlivněn ukončením starších věcí.  Z věcí starších 
dvou let nebyly vyřízeny pouze 2 věci. 

 
    Podmíněným zastavením trestního stíhání podle § 307 tr. ř. bylo vyřízeno  307 věcí u 337 
osob. Narovnání podle § 309 tr. ř. bylo aplikováno v 10 věcech ve vztahu k 11 osobám. 
Stoupl počet podmíněných odložení podání návrhu na potrestání podle § 179g tr. ř., který byl 
aplikován v 353 věcech u 368 osob. U mladistvých pachatelů v 19 věcech (u 30 osob) došlo 
k odstoupení od trestního stíhání podle § 70 zákona o soudnictví ve věcech mládeže.   
 
    Začíná se projevovat problém s kriminalitou vietnamských státních příslušníků. Jde                     
o násilnou kriminalitu v rámci jejich komunit za užití pro ně typických nástrojů – mačet, 
sekáčků apod. 
 
    Ve věci OSZ v Chebu bylo zahájeno trestní stíhání tří vietnamských občanů pro skutky kvalifikované jako tr. 
činy braní rukojmí podle § 234a odst. 1 a omezování osobní svobody podle § 231 odst. 1, odst. 2 tr. zák. 
účinného do 31. 12. 2009. Trestné činnosti se měli obvinění dopustit tím, že společným jednáním s dalšími třemi 
neustanovenými osobami za pomoci hole, mačety a pistole a po fyzickém napadení svázali samolepící páskou na 
nohou a rukou 2 poškozené a další osobu, jednomu z poškozených se podařilo z místa  uprchnout, druhý 
poškozený byl odveden na neznámé místo, a poté obvinění požadovali  po jeho strýci o výkupné 500 000,- Kč, ten 
jim předal částku 400 000,- Kč, ale zadržovaná osoba nebyla propuštěna a pachatelé požadovali celou částku, 
proto strýc poškozeného případ ohlásil Policii ČR. 
 
    Ve věci KSZ v Plzni  bylo zahájeno trestní stíhání pro pokus tr. činu vraždy podle § 8 odst. 1 k § 219 odst. 1 tr. 
zák., kdy obviněný Vietnamec  v Horšovském Týně ve svém pronajatém pokoji napadl údery do hlavy imitací 
samurajského meče poškozeného krajana, který utrpěl dvě sečné rány ve vlasové části hlavy, z nichž jedna 
pronikla kostí s vpáčením úlomků, povlakové krvácení mezi mozkem a tvrdou plenou a další zranění. 
 
    Ve věci KSZ v Plzni pachatelé vietnamské národnosti dne 7. 12. 2009 ve večerních hodinách v Chebu před 
restauračním komplexem na sídlišti Skalka mačetou a sekáčkem zaútočili na poškozeného, který utrpěl 
mnohosečné povrchní rány hlavy, pravé horní končetiny, hrudníku a dolních končetin, a dalšího poškozeného, 
který utrpěl vážná poranění s bezprostředním ohrožením života.  
 
    Trestná činnost mladistvých pachatelů byla z větší části tvořená proviněním nedovolené 
výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle § 187 odst. 1, odst. 3 písm. b) 
tr. zák. Byla snaha, aby věci bagatelní s  evidentně nízkým stupněm společenské 
nebezpečnosti byly projednávány na okresní úrovni, poukazem na § 88 odst. 1 tr. zák. Jednalo 
se o případy poskytnutí marihuany ke společnému kouření v partě, drobné prodeje marihuany 
mezi kamarády či spolužáky. Tyto věci podle praxe Krajského soudu v Plzni byly vždy 
kvalifikovány podle základní skutkové podstaty § 187 odst. 1 tr. zák. s využitím § 88 odst. 1 
tr. zák.  Soudci některých soudů, konkrétně v Chebu a Domažlicích, však předkládali věc po 
nápadu Vrchnímu soudu v Praze, u kterého jeden trestní senát tyto případy přikazoval 
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k projednání krajskému soudu s uvedením, že posouzení stupně nebezpečnosti pro společnost 
bude záviset až na výsledcích dokazování před soudem.  

 
    Nově byly u mladistvých pachatelů  zaznamenány dva případy provinění vraždy. Nelze 
z toho však usuzovat, že jde o nový trend. 
 
    KSZ v Ústí nad Labem uvádí, že zatímco v roce 2008 bylo v obvodu jeho působnosti 
zahájeno trestní stíhání proti 13890 osobám a proti 7359 osobám bylo sděleno podezření ve 
zkráceném přípravném řízení (celkem 21249 osob), v roce 2009 bylo sděleno obvinění 11567 
osobám a proti 9332 osobám bylo sděleno podezření ve zkráceném přípravném řízení (celkem 
20899 osob). Nápad nových věcí klesl o 350 osob, ale proti předchozímu roku nejde o pokles 
masivní a je možno odhadovat, že klesající trend v celkovém nápadu trestné činnosti bude 
v nadcházejícím období stagnovat.  

 
    Pokud jde o věci vyřízené, zatímco v roce 2008 bylo vyřízeno 19534 osob (z toho 13034 ve 
vyšetřování a 6500 ve zkráceném přípravném řízení), v roce 2009 šlo o 19590 vyřízených 
osob (z toho 11742 osob ve vyšetřování a 7848 osob ve zkráceném přípravném řízení). Je 
tedy možno konstatovat, že byl nejen zachován, ale naopak velmi zvýrazněn trend roku 2006 
v přelivu počtu osob z kategorie vyšetřovaných obviněných do kategorie osob „stíhaných“ ve 
zkráceném přípravném řízení (v roce 2008 na celkovém počtu vyřízených osob představoval 
33,3 %, v roce 2009 40,1 %.).  
 
      Krajské státní zastupitelství zaznamenává, že u okresních státních zastupitelství se 
prodloužila průměrná doba od zahájení trestního stíhání, resp. sdělení podezření do předložení 
věci s návrhem na podání obžaloby nebo návrhu na potrestání nebo vydání jiného meritorního 
rozhodnutí ze 71 na 74 dnů. U státního zástupce zůstala délka řízení stejná (17 dnů). Ve 
věcech spadajících do věcné příslušnosti krajského státního zastupitelství došlo ke zkrácení 
průměrné délky řízení u státního zástupce na 21 dnů. Došlo i ke zkrácení doby vyšetřování ze 
407 dnů na 285 dnů a celkové doby řízení z původních 416 dnů na 319 dnů v roce 2009.  
 
    Byla hledána příčina, proč vyřízení některých věcí na samotném státním zastupitelství trvá 
delší dobu. Bylo zjištěno např. administrativní pochybení, kdy při nápadu věci nebyly 
v rejstříku ZT vyznačeny jako nápad návrhu na podání obžaloby, a z toho důvodu obě věci 
unikaly kontrole. Rovněž pochybení administrativně statistického charakteru v případech, 
v nichž bylo nejprve rozhodnuto státním zástupcem o podmíněném zastavení trestního stíhání 
dle § 307 tr. ř., po zjištění, že se obvinění ve zkušební době podmíněného zastavení trestního 
stíhání neosvědčili, byla na ně podána obžaloba, ale ve statistickém listu bylo vyznačeno 
původní datum návrhu na podání obžaloby. Dále administrativní pochybení, kdy nebylo 
vyznačeno vrácení věci policejnímu orgánu k doplnění. Mnohdy došlo k chybnému vyplnění 
statistického listu trestního.    

 
    Stejně jako v předchozím roce je možno pozitivně hodnotit zachování úrovně v počtu 
nevyřízených věcí ke dni 31. 12. 2009, který nasvědčuje relativní stabilitě.  

 
     Pokud jde o skladbu nápadu trestné činnosti za rok 2009, zůstává ve srovnání 
s předchozími lety bez významnějších změn. Obecně je nejfrekventovanějším trestným činem 
tr. čin krádeže dle § 247 tr. zák., dále pak tr. čin řízení motorového vozidla bez řidičského 
oprávnění dle § 180d  tr. zák. a tr. čin maření výkonu úředního rozhodnutí dle § 171 tr. zák.  
 
    OSZ v Liberci zaznamenal k  tr. činu týrání osoby žijící ve společně obývaném bytu nebo domě dle § 215a tr. 
zák., že velmi často dochází k  tomu, že partnerka pachatele v době, kdy si najde nového partnera, řeší rozpory 
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s manželem, resp. druhem, trestním oznámení pro tento tr. čin. Tomuto závěru by také mohlo nasvědčovat                   
i množství vykázání realizovaných PČR, kdy v roce 2009 došlo ke 100 % nárůstu oproti roku 2008.  
 
    OSZ v Teplicích konstatuje, že drogová kriminalita, poté, co v roce 2007 byla drogová scéna na Teplicku 
zdecimována, za rok 2009 vzrostla na úroveň let předcházejících.   
 
     Byl zaznamenán zvýšený nápad věcí, v nichž prověřování a následně vyšetřování 
prováděly policejní útvary s celorepublikovou působností, což nasvědčuje nárůstu trestných 
činů organizované povahy. Ve vztahu k drogové trestné činnosti je možno konstatovat růst 
trestné činnosti v souvislosti s velkopěstírnami konopí a distribucí této omamné látky zčásti 
na území ČR, zčásti do dalších zemích EU. V druhé polovině roku v souvislosti se změnou 
právní úpravy vydávání některých druhů léčiv, byl zaznamenán přeshraniční obchod s léky se 
zastoupením pseudoefedrinu. Ve vztahu ke SRN nadále zůstává významným problémem 
organizovaný obchod s psychotropní látkou pervitin, která je vyráběna na území ČR 
z prekursoru efedrin dováženého ze SRN či z asijských zemí, a následně distribuována zpět na 
území SRN. Organizovaná trestná činnost byla v uplynulém roce ve zvýšeném počtu rovněž 
reprezentována trestnými činy organizování a umožnění nedovoleného překročení státní 
hranice podle § 171a tr. zák. Tento druh trestné činnosti je bezvýjimečně organizovaný. Nová 
úprava (§ 340 odst. 4 tr. zákoníku) nepostihuje organizované jednání, resp. organizovanou 
skupinu působící ve více státech, jako okolnost podmiňující použití vyšší trestní sazby, s níž 
je spojena věcná příslušnost krajského soudu, tedy krajského státního zastupitelství k výkonu 
dozoru. Jedná se o procesně i skutkově náročné věci, které byly, pokud nebylo skončeno 
přípravné řízení, postoupeny příslušným okresním státním zastupitelstvím. Vyšetřování 
uvedené trestné činnosti je spojeno s velkou řadou procesních úkonů směrem k cizím státům  
a je pravidlem, že při vyšetřování u takovéhoto druhu přeshraniční kriminality probíhá 
intenzivní mezinárodní spolupráce nejen mezi policejními orgány, ale rovněž státními 
zástupci. K tomuto je třeba dodat, že celkově byl zaznamenán zvýšený počet úkonů v rámci 
mezinárodní právní pomoci, jejichž provedení dožadovala především státní zastupitelství ze 
SRN, Slovenska a Rakouska.  
 
    Pokud jde o způsob řešení trestních věcí v přípravném řízení, nejvyšším procentem, stejně 
jako v předchozích letech, jsou zastoupeny věci ukončené podáním obžaloby, popř. návrhu na 
potrestání. I v roce 2009 byl kladen důraz na větší využívání možnosti odklonů, který byl 
v roce 2009 realizován v celkem 1332 případech (919 podmíněných zastavení trestního 
stíhání, 406 podmíněně odložených návrhů na potrestání a 7 narovnání), došlo k navýšení             
o 9,9 %. Celkový podíl odkloněných věcí představuje 6,8 % ze všech osob. Jak ukázaly 
dohledové prověrky u některých okresních státních zastupitelství, stále není tohoto institutu 
využíváno ve všech případech, kde by toto rozhodnutí v úvahu skutečně přicházelo. Během 
posledních let se poměr věcí vyřízených odklonem od trestního řízení sice pozvolna, ale 
plynule zvyšuje. 
    Žádné významnější nové jevy nebyly zaznamenány ve vazebním řízení, v minulých letech 
byly pozorovány výkyvy oběma směry, ovšem nelze pojmenovat obecnější příčiny tohoto 
stavu.  

 
    KSZ v Ústí nad Labem provedlo u vybraných okresních státních zastupitelství dohledovou 
prověrku zaměřenou na problematiku ovlivňování délky vyšetřování výkonem dozoru 
státního zástupce. Bylo konstatováno, že není ze strany státních zástupců do důsledku 
respektováno ustanovení § 167 odst. 3 tr. ř. a ne vždy jsou provedeny prověrky věci, ve 
věcech vrácených k doplnění není stanovena lhůta ukončení vyšetřování, u OSZ v České Lípě 
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bylo zaznamenáno několik případů nepřiměřené lhůty od doručení usnesení o zahájení 
trestního stíhání do rozhodnutí státního zástupce o jeho zrušení.  
 
    Za nesporný úspěch působení KSZ v Ústí nad Labem lze označit skutečnost, že ke dni 
31.12.2009 bylo v kraji vykazováno 205 věcí (v roce 2008 - 241 věcí), ve kterých přípravné 
řízení trestní trvalo déle než dva roky (na okresních státních zastupitelstvích 195 věcí oproti 
231 věcem v roce 2008).  

 
    KSZ v Hradci Králové poukazuje na trend spočívající ve zvyšování počtu osob, proti 
kterým bylo vedeno zkrácené přípravné řízení. Konkrétně bylo v roce 2009 vedeno zkrácené 
přípravné řízení proti 5 338 osobám (nárůst o 1 209 osob, tedy o 29 %). Tento nárůst je 
zapříčiněn především novelou § 179b odst. 4 tr. ř.  V důsledku zvýšení počtu osob, proti 
kterým bylo vedeno zkrácené přípravné řízení, došlo samozřejmě ke snížení počtu osob, proti 
kterým bylo vedeno klasické vyšetřování. V roce 2009 bylo podle § 160 odst. 1 tr. ř. zahájeno 
trestní stíhání proti 6 163 osobám (pokles o 536 osob, tj. o 8 %).  

 
    Uvedené skutečnosti mají vliv na rychlost přípravného řízení, v roce 2009 bylo skončeno 
přípravné řízení do 14 dnů u 44,5 % všech stíhaných osob. Kladně je třeba hodnotit, že v roce 
2009 došlo i k podstatnému snížení počtu osob, proti kterým bylo vedeno trestní stíhání déle 
než 1 rok (84 osob proti 158 osobám v roce 2008). V roce 2009 průměrná délka přípravného 
řízení činila 50 dní, kdežto v roce 2008 61 dní. To je dáno jednoznačně zkrácením délky 
vyšetřování, neboť délka řízení před stáním zástupcem zůstala shodná (6 dnů). Zkrácení délky 
vyšetřování je dáno především podstatným zvýšením počtu osob, proti kterým bylo vedeno 
zkrácené přípravné řízení, a dále též stabilizací a zapracováním nových policistů na úseku 
vyšetřování.  

 
    Průměrná délka řízení před státním zástupcem činila 6 dnů, když do 1 měsíce bylo vyřízeno 98,2 % věcí s 
návrhem na podání obžaloby nebo s návrhem na potrestání a 76,84 % těchto věcí bylo vyřízeno do 1 týdne od 
jejich nápadu.  Není reálné, aby v této oblasti došlo k dalšímu zlepšení. Pozitivně se na tomto trendu projevila 
100 % naplněnost státního zastupitelství a zvýšená účast státních zástupců u vyšetřovacích úkonů. 

 
    Odklonům řízení je nadále věnována zvýšená pozornost, když u 7% osob, proti kterým 
bylo zahájeno trestní stíhání či vedeno zkrácené přípravné řízení, byly odklony využity. V 
roce 2009 byl institut podmíněného zastavení trestního stíhání využit u 534 osob, v rámci 
zkráceného přípravného řízení u 183 osob, institut narovnání byl využit v rámci zkráceného 
přípravného řízení v 1 případě a v rámci tzv. klasického vyšetřování v 8 případech. Institut 
odstoupení od trestního stíhání podle zákona o soudnictví ve věcech mládeže byl v roce 2009 
aplikován u 6 osob.  

 
    V roce 2009 došlo ke snížení počtu stíhaných a obžalovaných osob pro hospodářské                  
a majetkové trestné činy, když největší pokles byl zaznamenán u tr. činu úvěrového podvodu 
podle § 250b tr. zák. (2009 - 311 osob, 282 obžalováno, 2008 - 406 osob, 373 obžalováno), 
dále u tr. činu podvodu podle § 250 tr. zák. (2009 - 402 osob, 2008 - 451 osob) a tr. činu 
zpronevěry dle § 248 tr. zák. (2009 - 225 osob, 2008 - 295 osob). K tomuto trendu určitě 
přispělo zřízení registru dlužníků u peněžních ústavů a snaha peněžních ústavů řešit vzniklou 
situaci jinak než v rámci trestního řízení. Pro tr. činy mající vztah ke korupci  (§ 160 - § 162 
tr. zák.) bylo obviněno a obžalováno pouze 5 osob, což neodpovídá realitě. Tato skutečnost je 
zapříčiněna nedostatečnou právní úpravou, která neumožňuje řádné dokladování této trestné 
činnosti před zahájením trestního stíhání. Došlo ke zvýšení počtu stíhaných a obžalovaných 
osob pro trestné činy dle § 147 a § 148 tr. zák., když tento nárůst tvoří 26 %.  
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    V roce 2009 bylo stíháno pro trestný čin vraždy podle § 219 tr. zák. celkem 18 osob, když 
17 osob bylo obžalováno.  

 
     Na místě je třeba se zmínit o trestní věci obv. F. M. a spol. (na KSZ v Hradci Králové vedeno pod sp. zn. 
1KZV 67/2009), ve které jsou obvinění trestně stíháni pro tr. čin vraždy podle § 219 odst. 1, 2 písm. h) tr. zák., 
kterou se podařilo objasnit po 3 letech od spáchání skutku. Jednalo se o vraždu stopařky.  

 
    V roce 2009 již nedošlo ke zvýšení počtu osob stíhaných a obžalovaných z trestného činu 
loupeže podle § 234 tr. zák. Podařilo se zastavit trend předchozích let, kdy se počet osob 
stíhaných pro tento trestný čin neustále zvyšoval. V oblasti sexuálně motivované trestné 
činnosti je možno konstatovat mírný nárůst. Mírný nárůst trestné činnosti byl zaznamenán 
rovněž u drogových deliktů, když se jednalo především o drobnější prodej či předávání 
některých drog - zejm. marihuany, která byla v řadě případů obviněnými poskytována ke 
společnému kouření.  

 
    Ve srovnání s rokem 2008 klesl počet nedospělců, kteří se dopustili trestné činnosti (2009 - 
295 osob, 2008 – 347 osob), když počet stíhaných mladistvých osob ve srovnávaných letech 
byl totožný, 602 osob. Objevily se případy, kdy nezletilci udávali do oběhu padělané 
bankovky. Této trestné činnosti se dopouštěli i mladiství, kteří tvoří 42 % osob stíhaných pro 
trestný čin padělání a pozměňování peněz dle § 140 tr. zák. Pro provinění vraždy nebyl stíhán 
žádný mladistvý, takového jednání se nedopustil ani žádný nezletilec.  

 
    Z další sledované trestné činnosti nebyly v uplynulém roce zaznamenány žádné zásadní, 
nové a zobecnitelné trendy. Totéž je možno konstatovat i ohledně vazebního řízení, když 
počty osob ve vazbě a délka vazebního řízení je v posledních letech téměř stejná.  

 
    Kromě dohledových prověrek byl v roce 2009 krajským státním zastupitelstvím prováděn 
dohled v konkrétních věcech, a to jak na základě vnějšího podnětu, tak i z vlastní iniciativy. 
Dohled z vlastní iniciativy byl zaměřen též na trestní věci, kde přípravné řízení nebylo 
skončeno ve lhůtě 2 let. Podařilo se snížit počet trestních věcí, v nichž nebylo skončeno 
přípravné řízení do 2 let, z 56 věcí k 31. 12. 2008 na 30 věcí k 31. 12. 2009. Nedostatky 
zjištěné v činnosti okresních státních zastupitelství byly vždy projednány na pravidelných 
poradách s okresními státními zástupci či na jejich pracovních schůzkách.  
 
    Krajské státní zastupitelství poukazuje  na další reorganizaci policie, která byla provedena s 
účinností od 1. 1. 2010, kdy byla vytvořena nová krajská ředitelství policie, a to Krajské 
ředitelství policie Pardubického kraje, Krajské ředitelství policie Libereckého kraje a Krajské 
ředitelství policie kraje Vysočina, takže v obvodu jeho působnosti působí celkem 4 krajská 
ředitelství policie. V důsledku této reorganizace mohou nastat organizační a technické 
komplikace při vyšetřování (hlavně při účasti státních zástupců na místě činu) trestních věcí 
podle § 17 tr. ř., ve kterých bude nadále vykonáván dozor krajským státním zastupitelstvím. 
Bylo proto již na konci roku 2009 vedeno jednání s řediteli a náměstky jednotlivých krajských 
ředitelství policie za účelem dohodnutí další spolupráce, aby se předešlo tomu, že tato 
reorganizace bude mít negativní vliv na délku přípravného řízení. 
 
 

c) Činnost státního zastupitelství v řízení soudním až do pravomocného skončení 
trestního stíhání                   
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    OZHFK zaznamenal v roce 2009 zvýšenou aktivitu soudů v projednávání obžalob 
podaných státními zástupci OZHFK. Bylo vydáno celkem 19 rozsudků,  z toho došlo k uznání 
viny soudem v 15 věcech (pravomocně ve 5 věcech), ke zproštění z obžaloby došlo ve                  
4 věcech (pravomocně ve 3 věcech). 
 
    Oproti předchozím rokům se podařilo zvýšit počet podaných obžalob, a to zejména 
v déletrvajících věcech. Skutková a právní složitost žalovaných věcí se projevuje v poměrně 
dlouhých lhůtách, ve kterých soudy o podaných obžalobách rozhodují. Nadále dochází 
k rozdílným názorům státních zástupců a soudů na úplnost dokazování a na náležité 
respektování procesních předpisů v přípravném řízení, takže soudy při předběžném 
projednání obžaloby některé obžaloby vracejí státnímu zástupci k došetření. Stížnostem 
státního zástupce bývá odvolacím soudem  vyhověno jen částečně. Vzhledem k obvyklé 
rozsáhlosti těchto věcí následující došetření představuje citelné zatížení orgánů trestního 
řízení.  
 
    MSZ v Praze sděluje, že v roce 2009 bylo u OSZ  pro Prahu 1 – 10 podáno  407 odvolání 
proti rozsudkům soudů, což  bylo o 23 více než  v roce 2008. V případě OSZ pro Prahu 6  
dochází k negativnímu jevu, kdy výrazně začíná narůstat počet věcí, kde státní zástupce podá 
odvolání, ale obvodní soud je předá k Městskému soudu v Praze k projednání s velkou 
časovou prodlevou, kdy výjimečné není předložení věci odvolacímu soudu až po dvou letech 
od vynesení rozsudku, a to ještě na základě intervence vedoucího státního zástupce. V těchto 
případech pak čas jednoznačně pracuje ve prospěch pachatele, a to zejména v oblasti 
zvažovaného trestu.   

 
    V trestních věcech s věcnou příslušností dle § 17 tr. ř. vzrostlo procento úspěšnosti 
podaných obžalob z hlediska jejich vrácení soudem státnímu zástupci k došetření, 52 % 
stížností proti usnesení soudu o vrácení bylo úspěšných (oproti 45 % v roce 2008).  
 
    V roce 2009 bylo na základě obžaloby nebo návrhu na potrestání postaveno před soud 
nejvíce osob od roku 1989, konstatuje KSZ v Praze, přičemž tento stav byl ovlivněn zejména 
rozsahem využívání institutu zkráceného přípravného řízení u bagatelních věcí předávaných 
soudu. V rámci řízení před soudem byla pak většina trestních věcí vyřízena trestním 
příkazem, který často nabyl právní moci.   
 
    Pravomocně bylo státnímu zástupci vráceno k došetření celkem 10 věcí na okresních 
státních zastupitelstvích (2008 rovněž 10 věcí) a 3 věci na KSZ v Praze. Na okresních státních 
zastupitelstvích došlo v roce 2009 pouze k nárůstu počtu věcí, v nichž soud rozhodl 
pravomocně o odmítnutí návrhu na potrestání, a to v celkem 10 věcech, což však činí cca  
0,13 % věcí, v nichž byl návrh na potrestání podán.  
 
    Z celkem 10 věcí, v nichž soud pravomocně rozhodl o odmítnutí návrhu na potrestání, bylo 7 věcí  u OSZ 
v Kutné Hoře, přičemž z toho se 5  věcí týkalo trestního řízení pro tr. čin maření výkonu úředního rozhodnutí           
a vykázání podle § 171 odst. 1 písm. g) tr. zák., když důvodem odmítnutí návrhu na potrestání  soudem byla 
skutečnost, že podezřelý neměl ve zkráceném přípravném řízení a při podání návrhu na potrestání obhájce, 
ačkoli bylo toto zkrácené přípravné řízení konáno v době, kdy byl podezřelý na základě příkazu k  dodání do 
výkonu trestu odnětí svobody zadržen, a tedy fakticky se již jednalo o osobu ve výkonu trestu odnětí svobody. 
V uvedených 5 případech nepodalo OSZ Kutná Hora stížnost proti rozhodnutí soudu, přestože její  podání bylo 
na místě, neboť se jednalo o zkrácené přípravné řízení proti podezřelému, kdy nezajištění obhájce může být bez 
dopadu na další průběh řízení zhojeno soudem po podání návrhu na potrestání (§ 179b odst. 2 tr. ř. ve spojení          
s § 314b odst. 1,2 tr. ř.).  
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     Přes relativně malý počet trestních věcí pravomocně vrácených státnímu zástupci 
k došetření, popř. v nichž bylo soudem pravomocně rozhodnuto o odmítnutí návrhu na 
potrestání, považuje KSZ v Praze za vhodné a účelné, aby byla iniciována legislativní změna, 
která by  mezi dovolací důvody podle § 265b tr. ř. zařadila i možnost přezkoumání 
pravomocného rozhodnutí soudu o vrácení věci k došetření podle § 188 odst. 1 písm. e) tr. ř., 
§ 221 odst. 1 tr. ř. a § 260 tr. ř. Pro tento požadavek svědčí nejen poznatky z uplynulých let, 
ale i zájem na vytvoření nástroje pro sjednocení praxe soudů rozhodovací činností Nejvyššího 
soudu ČR, což by zejména v podmínkách nového trestního zákoníku bylo přínosem.   
   
    KSZ v Českých Budějovicích uvádí, že na úseku odvolacího řízení jsou zjišťována                    
i nadále četná pochybení okresních soudů při ukládání společných a souhrnných trestů.  
Příčinou je zejména nedostatečné využívání informačních systémů, které by měly soudu 
signalizovat vydání trestního příkazu  kterýmkoliv jiným soudem. Svůj vliv má i současná 
koncepce vazebního řízení, kdy trestní řízení proti majetkovým recidivistům jsou často 
vedena na svobodě, což jim umožňuje pokračovat v majetkové trestné činnosti bez ohledu na 
trestní řízení proti nim vedená u různých soudů.  

 
    Byl zaznamenán případ, kdy ve stádiu po podání obžaloby, dokonce kdy věc byla krajskému soudu k odvolání 
státního zástupce vrácena vrchním soudem k novému projednání a rozhodnutí, a to již  po opakovaném hlavním 
líčení, navrhl obžalovaný, aby bylo prověřeno, že v době, kdy se měl dopustit žalovaného skutku, byl spolu se 
svou rodinou na mikulášské zábavě v místě svého trvalého bydliště. Předsedkyně senátu zaslala státnímu 
zástupci výzvu, aby ve spolupráci s policií prověřil okolnosti uváděné obžalovaným. Tento postup je v  rozporu           
s § 180 odst. 3 tr. ř., neboť státní zástupce má zpravidla provádět důkazy, které podporují obžalobu. Požadavek 
soudu byl odmítnut, na což soud dále nereagoval.  

 
    Nejednotná soudní praxe se projevila při posuzování trestných činů úvěrového podvodu 
podle § 250b odst. 1 tr. zák. v případech, kdy byl následně úvěr včas a řádně splacen.  
Zatímco judikatura Nejvyššího soudu ČR v těchto případech pouze vylučuje použití přísnější 
právní kvalifikace podle § 250b odst. 1, 3 tr. zák.,  soudy v obvodu působnosti  KSZ 
v Českých Budějovicích v některých případech dospěly k závěru o úplné absenci materiálního 
znaku trestného činu, s ohledem na judikaturu Ústavního soudu ČR. S opuštěním materiálního 
pojetí trestného činu v novém trestním zákoníku  neztratí tato otázka na aktuálnosti, když 
konstrukce skutkové podstaty trestného činu úvěrového podvodu nedoznala zásadních změn.  
 
    KSZ v Plzni sděluje, že u OSZ v Chebu způsobovala problémy aplikace § 180 odst. 3 tr. ř. 
a § 203 odst. 1 tr. ř. soudci tamního soudu.  Ti ukládali u hlavního líčení státním zástupcům 
provádět důkazy bez toho, aby jim předali trestní spis, takže docházelo k provádění důkazů 
z konceptů spisů. Soudci téhož soudu žádají státní zástupce o zjištění adresy či místa pobytu 
svědků, aniž by využívali oprávnění podle § 183 odst. 1 tr. ř. 

 
    Pokud jde o věci pravomocně zproštěné, došlo ke snížení jejich počtu, na úrovni okresů 
bylo pravomocně zproštěno soudem 226 věcí, z toho 62 podle § 226 písm. e) tr. ř. Šlo o  352 
osob, z toho u 63 z důvodu zániku trestnosti činu. U krajského státního zastupitelství bylo 
zproštěno 5 věcí u 12 osob. Podle již dříve přijatého opatření jsou veškeré pravomocné 
zprošťující rozsudky na úrovni okresů i krajů vyhodnocovány.  
 
    Státní zastupitelství z obvodu působnosti KSZ v Ústí nad Labem nezaznamenala  až na 
některé výjimky výraznější nové trendy v rozhodovací činnosti soudů.  

 
    OSZ v České Lípě poukazuje, že v roce 2009 ve věci trestného činu ohrožení pod vlivem 
návykové látky došlo u soudu k odlišnému hodnocení důkazní situace oproti minulému 
období. Změnu přineslo rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 3 Tdo 1019/2009 z  2. 9. 2009, 
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kterým bylo zrušeno usnesení Krajského soudu a rozsudek Okresního soudu Česká Lípa,               
a Okresnímu soudu v České Lípě  byla věc přikázána k novému projednání a rozhodnutí.  

 
    Tímto rozsudkem Okresního soudu Česká Lípa byl obviněný uznán vinným trestným činem podle § 201 odst. 1 
tr. zák., neboť dne 13.1.2008 v 01.45 hodin řídil pod vlivem alkoholu po veřejných komunikacích osobní 
automobil, přičemž při kontrole policejní hlídkou Obvodního oddělení Doksy bylo zjištěno dechovou zkouškou 
pomocí alkotestu Dräger, že měl v krvi 1,75 g/kg alkoholu a lékařské vyšetření spojené s odběrem krve bez 
důvodu odmítl. Obviněnému byl uložen podmíněný trest a trest zákazu řízení. Odvolání obviněného bylo 
Krajským soudem v Liberci zamítnuto. Obviněný poté podal dovolání a Nejvyšší soud  rozhodl, že závěr o tom, 
že obviněný řídil motorové vozidlo ve stavu vylučujícím způsobilost k činnosti, soudy opřely výlučně o jediný 
důkaz, a to o výsledek dechové zkoušky pomocí přístroje Dräger a o technickou úvahu, že je vyloučeno, aby 
předmětný přístroj dosáhl tak výrazné odchylky, že by při naměřené hodnotě 1,75 g/kg nedosáhlo ovlivnění 
alkoholem hranice nejméně 1,00 g/kg hodnoty, kdy žádný řidič není schopen bezpečně řídit motorové vozidlo. 
Dokazování u soudu je třeba doplnit novým výslechem příslušníka policie o způsobu jízdy obviněného a jeho 
chování v průběhu prováděné kontroly, zejména zda si svědek případně všiml některých příznaků, jež mohly 
nasvědčovat určitému stupni jeho ovlivnění alkoholem. Ke stejným okolnostem je možné vyslechnout i osobu, 
která se tehdy s obviněným měla nacházet ve vozidle. V návaznosti na obsah výpovědi těchto svědků bude třeba, 
aby skutečnosti, které z nich vyplynou, odborně posoudil příslušný znalec, který by se ve svém posudku zaměřil 
na to, zda celkové chování obviněného během jízdy a po ní svědčilo o požití alkoholu v takové míře, která by 
z lékařského hlediska vylučovala jeho řidičskou způsobilost. Znalec by se měl zároveň vyjádřit i k  tomu, zda při 
dechové zkoušce provedené přístrojem Dräger je  v určitých režimech měření nutno počítat i s významnou větší 
tolerancí, a to především v případech, je-li měření prováděno bezprostředně či krátce po požití alkoholu. 
Nejvyšší soud opětovně zdůraznil, že zjištění stavu nelze opírat, není-li k  dispozici laboratorní rozbor krve podle 
standardních metod, pouze o výsledek zkoušky na alkohol v dechu pachatele.  

 
    OSZ v České Lípě ke shora uvedenému doplňuje, že po obdržení usnesení Nejvyššího 
soudu ČR byla věc projednána s vedením policie s tím, že je nutno, aby policisté provádějící 
kontrolu řidičů do spisu zadokumentovali způsob jízdy řidiče, jeho chování, pohyby, způsob 
mluvy a dechovou zkoušku provedli opakovaně. Je skutečností, že u těchto trestných činů 
skutečně bývá jediným důkazem dechová zkouška. Řidiči buď nevypovídají nebo uvádějí 
požití zanedbatelného množství alkoholu, které však výsledku dechové zkoušky neodpovídá. 
Na objektivní údaje ze strany případných spolucestujících ve vozidle nelze vůbec spoléhat. 
Policisté nejsou takoví odborníci, aby mohli řádně zadokumentovat pouze ze způsobu chování 
řidiče, zda je způsobilý řídit vozidlo a do jaké míry byl zřejmě ovlivněn alkoholem, nehledě 
na skutečnost, že s ohledem na časový odstup od spáchání činu a jednání u soudu a množství 
zcela obdobných případů, je vystoupení policistů u soudu nejisté. Každá takováto trestní věc 
by vyžadovala přibrání znalce, když řidič téměř vždy krevní zkoušku odmítne. Praxe na 
různých okresech pak může být různá a měl by se vlastně změnit způsob dokumentace těchto 
trestných činů přímo u policie, přičemž problém bude zřejmě v přibírání znalců a s tím 
spojená úhrada znalečného.                                                 

 
     Krajské státní zastupitelství samo pak registruje rozdílnou rozhodovací praxi různých 
senátů Vrchního soudu v Praze jako soudu odvolacího. Vrchní soud v Praze rozhodl ve dvou 
trestních věcech za totožné situace, když zkonstatoval v obou případech absenci vyjádření 
subjektivní stránky naprosto s odlišnými důsledky pro obviněné. V obou případech se jednalo 
dle soudu o pochybení již z přípravného řízení a za vadná soud označil i rozhodnutí o zahájení 
trestního stíhání. V první věci však soud postupoval podle § 226 písm. b) tr. ř. a obžalované 
obžaloby zprostil (trestní věc obv. Hulín a spol. sp. zn. 2 KZV 70/2004), ve druhé z věcí 
postupoval jiný senát Vrchního soudu tak, že podle § 260 tr. ř.  věc vrátil státnímu zástupci 
k doplnění do přípravného řízení (trestní věc obv. Orálek a spol. sp. zn. 2 KZV 56/2009).  
 
     V podmínkách Krajského soudu v Ústí nad Labem a KSZ v Ústí nad Labem soudci 
nařizovali hlavní líčení či případně tyto odročovali tak, aby v řízení před soudem mohl vždy 
intervenovat státní zástupce, který v průběhu přípravného řízení vykonával ve věci dozor. 
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V podmínkách okresních státních zastupitelství a okresních soudů se však tato skutečnost 
nedaří organizačně sladit.  
 
    Ve své zprávě na to poukazuje např. OSZ v Chomutově, ale v podmínkách chomutovského okresního soudu je 
třeba přihlédnout k  tomu, že soudci musí přednostně vyřizovat nejstarší věci a každý soudce při svém nástupu 
obdržel cca 200 – 300 nejstarších věcí, bez rozdílu právní kvalifikace. 
 
     Obecně je pak třeba konstatovat, že novela trestního řádu provedená zákonem č. 7/2009 
Sb., jež umožnila státním zástupcům nechat se v hlavním líčení zastupovat právními čekateli 
a asistenty, přinesla kromě bezprostředního efektu v podobě personálního posílení velmi 
žádoucí efekt i pro právní čekatele a asistenty samé, tj. čerpání praktických zkušeností z řízení 
před soudem pro jejich další praxi. 
 
    V souvislosti s působením státních zástupců v odvolacím řízení před soudem druhého 
stupně bylo zaznamenáno několik případů, ve kterých přes správnou praxi okresních soudů 
odvolací soud odvoláním napadené rozsudky zrušil a sám rozhodl způsobem odporujícím 
zákonu. Jde o případy distribuce drogy ve více případech na různých místech jednoho či více 
okresů, kdy obžaloba je podávána pro jeden trestný čin, spáchaný několika dílčími útoky. 
V hlavním líčení se ne vždy podařilo prokázat obžalovanému spáchání všech dílčích útoků,            
a proto státní zástupci v takovém případě navrhovali ohledně neprokázaných útoků zproštění 
obžaloby dle § 226 písm. a) tr. ř.  Okresní soudy takto také rozhodly, když ohledně dalších 
útoků uznaly obžalované vinnými a uložily jim trest. Státní zástupce se nikdy proti takovému 
rozsudku neodvolal. Do výroku o trestu se však odvolali obžalovaní. Krajský soud v Ústí nad 
Labem pak v těchto případech k odvolání obžalovaných napadené rozsudky zrušil ve výroku 
o vině i trestu a trestní stíhání zastavil podle § 257 odst. 1 písm. c) tr. ř. z důvodů uvedených            
v § 11 odst. 1 písm. f) tr. ř.  s odůvodněním, že žalované jednání není pokračujícím trestným 
činem spáchaným mnoha dílčími útoky, nýbrž jedním jednáním spáchaným ve stejné době           
a na stejném místě. Protože o části tohoto jednání bylo již pravomocně rozhodnuto 
zprošťujícím výrokem rozsudku soudu I. stupně, brání dalšímu řízení ohledně celého skutku 
překážka věci pravomocně rozhodnuté.  

 
    Krajské  státní zastupitelství zpracovalo v průběhu roku 2009 celkem tři návrhy na podání 
dovolání, ve všech třech případech bylo dovolání skutečně podáno a v jedné věci již Nejvyšší 
soud ČR usnesením pod sp. zn. 11 Tdo 457/2009, ze dne 27. 10. 2009 podanému dovolání 
vyhověl. Nejvyšší soud se ztotožňuje s názorem, že jde o pokračující trestný čin spáchaný 
více dílčími útoky.  

 
    KSZ v Hradci Králové konstatuje, že na tomto úseku činnosti státního zastupitelství 
nebyly v uplynulém roce zaznamenány žádné nové poznatky, trendy či problémy, když počty 
věcí pravomocně vrácených státnímu zástupci k došetření, počty pravomocně zproštěných 
osob či počty podaných odvolání státním zástupcem v roce 2009 nevybočily z trendu 
posledních let.  
 
 
 
 

d) Činnost státního zastupitelství v netrestní oblasti jeho působnosti 
 

    Netrestní odbor VSZ v Praze nezaznamenal v uplynulém roce zásadní poznatky na úseku 
netrestní působnosti státního zastupitelství, jež by bylo nutno komentovat či analyzovat. 
Pouze pro úplnost lze uvést, že  opatřením vrchního státního zástupce v Praze ze dne                 
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6. 2. 2009 bylo všem krajským státním zastupitelstvím uloženo přijmout konkrétní opatření ke 
zvýšení účinnosti působení státního zastupitelství na tomto úseku. Výstupy z plnění tohoto 
opatření byly, včetně vyžádaných statistických údajů, vyhodnoceny a vrchní státní zástupce 
v Praze vydal na základě této analýzy soubor doporučení k další činnosti na tomto úseku.  
 
    Za zmínku stojí skutečnost, že od 1. 11. 2009 vykonávají dozor nad detencí i dohled nad 
dozorem v této oblasti příslušná státní zastupitelství a nikoliv pověření státní zástupci. Pro 
krátkost fungování nové úpravy není dosud zpracována metodika postupů. Této oblasti bude 
proto věnována zvýšená pozornost.  

 
    MSZ v Praze konstatuje, že několik let trvající trend nárůstu poznatků zpracovávaných na 
netrestním úseku se v roce 2009 nejen zastavil, ale došlo i k mírnému poklesu nápadu. Došlo 
ke snížení aktivity rejstříkového soudu pokud jde o signalizaci poznatků k podání návrhů na 
zrušení obchodních společností a družstev, a z toho důvodu i k poklesu podaných návrhů. 
Naopak je třeba zdůraznit, že stále narůstá počet poznatků vytěžených z trestního úseku 
využívaných právě k návrhové činnosti netrestního úseku podle obchodního zákoníku. Trend 
úzké spolupráce mezi oběma úseky státního zastupitelství pokračoval i v roce 2009 a počet 
vytěžených poznatků se nejen zvýšil na téměř dvojnásobek, ale zvýšila se zejména 
využitelnost a kvalita těchto poznatků. Nelze- li na základě poznatků z trestních spisů podat 
vlastní návrh, je možné je v řadě případů postoupit příslušnému soudu tam, kde soud může 
zahájit řízení i bez návrhu. V roce 2009 se počet takových podnětů podaných soudu přibližuje 
počtu vlastních podaných návrhů. Na tomto novém trendu se nemalou měrou podílí intenzivní 
dohledová činnost MSZ v Praze vůči nižším státním zastupitelstvím.  
 
    Zcela novým trendem posledního období je účast státního zastupitelství v řízení                         
o vyslovení neplatnosti dražby. Tato aktivita byla zaznamenána při dohledových prověrkách i 
při vlastní odvolací činnosti. Je třeba poznamenat, že k této aktivitě vedou zpravidla vlastní 
poznatky získané v konkursním nebo insolvenčním řízení.  

 
    Za velmi negativní jev, objevující se v závěru roku 2009, je nutno považovat podávání 
šikanózních návrhů na zahájení insolvenčního řízení. Prozatím se jeví jako důvod takového 
postupu snaha vyvíjet na některé podnikatelské subjekty, ale i na fyzické osoby, tímto 
způsobem nátlak, jehož účelem je buď snaha domoci se zaplacení dlužných částek v období, 
kdy ještě nejsou splněny podmínky pro zahájení  takového řízení anebo poškození dobré 
pověsti podnikatelského subjektu. 

 
    V činnosti státního zastupitelství při realizaci vstupů do občanskoprávních řízení nedochází 
k žádným výrazným změnám. Po rozšíření tohoto oprávnění na možnost vstupovat do řízení  
o přípustnosti převzetí nebo držení v ústavu zdravotnické péče byl však v praxi většiny 
obvodních soudů zjištěn velmi negativní jev. Spočívá v kumulaci rozhodování o zahájení 
řízení, o ustanovení opatrovníka a o převzetí umístěného ze zákonných důvodů. Tímto 
postupem v praxi dochází jak k omezení procesních práv opatrovníka umísťované osoby, tak 
prakticky i k eliminaci realizace vstupového oprávnění státního zastupitelství ve fázi 
rozhodování o převzetí před vydáním rozhodnutí, čímž může dojít pouze k formálnímu 
vstupu do řízení bez možnosti aktivní účasti v něm.  

 
    Na tyto nedostatky, zjišťované zejména při dohledových prověrkách zaměřených na aktivity obvodních 
státních zastupitelství při využívání vstupového oprávnění v tomto druhu řízení, byl v průběhu roku 2009 
upozorněn Městský soud v Praze, který však k této problematice zaujal stanovisko, že zákon sice předpokládá ke 
zjištění podkladů pro rozhodnutí určitý časový prostor mezi zahájením řízení, ustanovením opatrovníka                     
a rozhodnutím o zákonnosti převzetí, ovšem tento formální postup nelze přeceňovat. Nelze proto podle názoru 
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Městského soudu v Praze vyloučit ani takový postup, při němž je v jeden den jedním usnesením rozhodnuto                 
o zahájení řízení, o ustanovení opatrovníka i o zákonnosti umístění osoby ve zdravotnickém zařízení.            

 
    Nově byl ve sledovaném období zaznamenán problém, související s pozitivními testy vězňů 
na omamné a psychotropní látky a alkohol. Otázkou je, zda je na místě kázeňský postih toliko 
na základě testovacích prostředků, používaných vězeňskou službou, či až po provedení 
konfirmačního testu akreditovanou laboratoří s přesným stanovením druhu nepovolených 
látek a jejich hodnot. Z důkazního hlediska se jeví jako správné použití  konfirmačního testu, 
s ohledem na jednoznačnost jeho výsledků. Tato metoda je však ekonomicky velmi náročná. 
Při pouhém použití testovacích prostředků věznic však nelze jednoznačně vyvrátit některé  
způsoby obhajoby vězněných osob a za takové situace tedy nelze k rozhodnutí o uložení 
kázeňského trestu přikročit, příp. pokud by takto rozhodnuto bylo, lze předpokládat úspěšnost 
stížnosti vězněné osoby. Využití kázeňské pravomoci vězeňské služby, a to i k uložení těch 
nejpřísnějších možných postihů, je při tomto druhu přestupků přitom více než namístě.      

 
    V roce 2009 byly zaznamenány tři případy opožděného propuštění z výkonu vazby                   
(v jednom případě se jednalo o vazbu vyhošťovací). Vždy šlo o situaci, kdy nebylo v zákonné 
lhůtě vydáno rozhodnutí o dalším ponechání vězněných osob ve výkonu vazby. Toto 
pochybení nastalo ve dvou případech na straně soudu, jedenkrát na straně státního zástupce.   

 
    Dlouhodobě přetrvává ze strany soudů  nedodržování § 70a tr. ř. Vazební věznici nejsou 
včas zasílána rozhodnutí o dalším ponechání ve výkonu vazby, tato rozhodnutí nejsou  
zasílána ani následně po nabytí právní moci, rovněž tak není vazební věznice vyrozumívána          
o podání stížnosti  proti těmto rozhodnutím. Proto není možno při kontrole osobního spisu 
vězně státním zástupcem posoudit běh lhůt pro vydání následných rozhodnutí o dalším 
ponechání ve výkonu vazby stanovených v § 71 tr. ř., a tedy i oprávněnost, resp. zákonnost 
držení obviněného (obžalovaného) ve výkonu vazby, příp. odsouzeného ve výkonu 
vyhošťovací vazby. Při zjištění těchto pochybení v osobním spise vězně jsou příslušné soudy 
(výjimečně státní zastupitelství) státním zástupcem MSZ v Praze písemně upozorňovány. Je 
však třeba uvést, že tato problematika doznala v roce 2009 určitého zlepšení, rovněž se 
zlepšilo informování vazební věznice o odpadnutí vazebního důvodu podle § 67 písm. b) tr. ř.     

 
    I v roce 2009 nadále trvá nedostatek finančních prostředků k zajišťování překladů 
cizojazyčné korespondence obviněných a odsouzených. Vazební věznice v obvodu působnosti 
MSZ v Praze se s tímto stavem vyrovnávají jednak svépomocí z řad vlastních, jazykově 
vybavených zaměstnanců, v menší míře jsou pak využíváni soudní tlumočníci, jejichž služby 
nejsou tak finančně náročné a jsou rychlejší. MSZ v Praze navrhuje zařadit do systému 
celoživotního vzdělávání zaměstnanců a příslušníků VS ČR jazykovou výuku s tím, že tito 
vytypovaní zaměstnanci by za určité platové zvýhodnění poskytovali překladatelské služby 
pro své kmenové věznice. Takovéto řešení se jeví i z ekonomického hlediska výhodnější, než 
stávající improvizace vazebních věznic. 

 
    Ohledně rozporu v realizaci návštěv a telefonátů u osob ve vydávací, předběžné či 
předávací vazbě, kdy k provedení návštěvy je vyžadováno vyjádření a souhlas státního 
zástupce, či soudu, přičemž k uskutečnění telefonátu tento souhlas vyžadován zákonem není, 
nedošlo od námitky ve  zprávě o činnosti za rok 2008 k žádné nápravě. MSZ v Praze  proto 
opětovně zdůrazňuje, že tento stav je třeba urychleně řešit legislativní změnou.  

 
    Nad rámec hledisek této zprávy MSZ v Praze  uvádí, že zprovoznění datových schránek přineslo řadu 
problémů jak v oblasti komunikační, tak v oblasti materiálové náročnosti, v oblasti personální, právní a 
hardwarové. Z dosavadních zkušeností zatím lze uzavřít, že veškerá činnost spojená s provozem datových 
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schránek je zásadním časovým i materiálovým zatížením státního zastupitelství. Došlo ke zpomalení vypravování 
písemností, jakož i chodu kanceláří, přínos pro komunikaci mezi orgány činnými v trestním řízení nebyl 
zaznamenán. 
 
    KSZ v Praze konstatuje, že v průběhu roku 2009 nedošlo v netrestní oblasti jeho působení 
k podstatným změnám, co do rozsahu a struktury nápadu a vyřizování věcí byla situace 
obdobná jako v roce 2008 s mírným snížením počtu vyřizovaných věcí. Předmět činnosti 
státních zastupitelství v obvodu působnosti KSZ v Praze se vyprofiloval zejména na návrhy           
a vstupy týkající se dětí a mladistvých.    
 
    Většina okresních státních zastupitelství opět poukázala na neúčelnost, formálnost                   
a nehospodárnost obligatornosti návrhového oprávnění státního zastupitelství podle § 90                
a násl. zákona o soudnictví ve věcech mládeže. Zrušení obligatornosti návrhového oprávnění 
státního zastupitelství by mohlo být spojeno s posílením role státního zastupitelství na úseku 
prevence, např. tak, že v případě, že nebude podán návrh na uložení opatření podle § 90 
tohoto zákona, bude stanovena povinnost státního zastupitelství provést pohovor s dítětem           
a jeho zákonnými zástupci za účasti orgánů sociálně právní ochrany dětí, popř. PMS. Teprve 
na základě takového osobního kontaktu a s přihlédnutím k povaze činu jinak trestného 
rozhodnout o tom, zda samotným pohovorem bylo dosaženo účelu zákona nebo přehodnotit 
původní závěr a návrh podat nebo iniciovat návrh na výchovné opatření podle zákona             
o rodině, dojde- li státní zástupce k závěru o problematickém výchovném působení rodiny. 
Průvodním jevem tohoto postupu by bylo rovněž snížení nákladů na řízení s ohledem na 
značné prostředky vynakládané na právní zastoupení dítěte.  
 
    OSZ v Benešově kriticky poukazuje na stávající praxi, kdy s ohledem na obligatornost podávání návrhů podle           
§ 90 zákona o soudnictví ve věcech mládeže je státní zastupitelství nuceno opakovaně podávat návrhy vůči 
nedospělcům, kteří se dopustili opakovaně protiprávního jednání - činu jinak trestného, přičemž je již v době 
podání návrhu zřejmé, že s  ohledem na povahu projednávaného jednání a již dříve uložené opatření, bude 
soudem nepochybně od uložení opatření upuštěno. Tato situace je poměrně  častá, neboť v  obvodu působnosti 
OSZ v Benešově je dětský výchovný ústav. Chovanci utíkají a dopouští se na jiných okresech trestné činnosti, 
která je s ohledem na věcnou a místní příslušnost předána k  vyřízení po linii trestní i netrestní na OSZ 
v Benešově.   
 
    Rovněž OSZ v Mělníku poukazuje na absenci zákonné úpravy umožňující státnímu zastupitelství rozhodnout, 
zda podá nebo nepodá návrh podle § 90 zákona o soudnictví ve věcech mládeže, což vede nadále k  tomu, že 
některé návrhy jsou podávány formálně. OSZ v Mělníku dále za nedostatek právní úpravy pokládá, že státní 
zastupitelství nemá oprávnění vstupovat do řízení o zákazu styku jednoho rodiče s dítětem v případech, že 
současně nejde o řízení o pozastavení, omezení nebo zbavení rodičovské zodpovědnosti, ač má z trestního řízení 
vedenému proti rodiči poznatky, kterými by mohlo k  posouzení věci přispět.  
 
    Další oblastí, ve které by bylo vhodné na základě vyhodnocení poznatků z praxe přistoupit 
ke změnám a od kvantity přejít k efektivitě, řešení věcných otázek a hospodárnosti při 
uplatnění návrhových oprávnění státního zastupitelství, je oprávnění státního zastupitelství ke 
vstupu do řízení zahájených ve věcech vyslovení přípustnosti převzetí a držení v ústavu 
zdravotní péče podle § 35 odst. 1 písm. h) o.s.ř. Naprostá většina těchto případů se vztahuje 
na hospitalizaci osob ze zdravotních důvodů, kdy po věcné stránce nebyla zjištěna žádná 
nezákonná omezení nebo postupy omezující práva občanů, když mnohdy řada občanů sama 
vyvolává situaci tak, aby byla hospitalizována bez souhlasu, neboť je to z jejich pohledu či 
pohledu opatrovníků ekonomicky výhodnější nežli umístění se souhlasem. Uvedené poznatky 
ilustrují následující příklady.  
 
    OSZ v Kolíně nastoluje otázku účelnosti a smysluplnosti vstupů státního zastupitelství do zahájených řízení ve 
věcech vyslovení přípustnosti převzetí nebo držení v ústavu zdravotní péče podle § 35 odst. 1 písm. h) o.s.ř. s tím, 
že v běžných případech detenčních řízení státní zástupce vzhledem k charakteru a okolnostem řízení nemá 
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prostor k prosazování veřejného zájmu, resp. tento je naplňován právě hospitalizací nemocné osoby potřebující 
lékaře.  
 
    OSZ v Mělníku sděluje, že vzhledem k  tomu, že k umístění osob do ústavu zdravotní péče bez jejich souhlasu 
dohází výhradně v důsledku jejich vážného zdravotního stavu, kdy navíc signalizace soudu podle § 35 odst. 4 
o.s.ř. přichází i po uplynutí 7 denní lhůty od hospitalizace, lze vstupy do občanského soudního řízení v těchto  
věcech považovat za zcela formální, neboť při vstupu je navíc zjištěno, že hospitalizovaná osoba zemřela nebo 
po nabytí vědomí dala souhlas s další hospitalizací.  
 
    OSZ v Mladé Boleslavi sdělilo, že byl v roce 2009 zaznamenán podstatný nárůst řízení podle § 35 odst. 1 
písm. h) o.s.ř.  o 35 %. Na nárůstu detenčních řízení vtahujících se k  osobám hospitalizovaným v psychiatrické 
léčebně měl nepochybně podíl také zákon č. 270/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném 
zdravotním pojištění, účinný od 1. 8. 2008, k terý nově stanovil, že regulační poplatky podle § 16a odst. 1 písm. 
a) až f) posledně citovaného  zákona se neplatí při umístění pojištěnce v ústavu zdravotnické péče bez jeho 
souhlasu, vysloví-li s přípustností převzetí a dalšího držení pojištěnce souhlas soud. Dochází k  tomu, že umístění 
a popř. i jejich opatrovníci neudělují souhlas s hospitalizací, popř. vyslovený souhlas odvolávají, a tak 
vyvolávají zahájení detenčního řízení s cílem ušetřit prostředky na hrazení regulačního poplatku. Vyšší počet 
řízení je pak ovlivněn také praxí psychiatrické léčebny, která bezprostředně po převzetí pacienta bez jeho 
souhlasu zasílá hlášení soudu a soud okamžitě zahájí detenční řízení, avšak v řadě případů umístěný v průběhu 
24 hodin od umístění podepíše souhlas se svou hospitalizací a řízení je pak zastaveno.  
 
    Dle KSZ v Praze by bylo vhodné, aby v rámci metodiky vyšších stupňů státního 
zastupitelství byla více zvažována otázka aktivity státního zastupitelství při prosazování 
veřejného zájmu v oblastech státní správy a samosprávy, a to v souvislosti se získáváním 
poznatků pro uplatnění návrhového oprávnění nejvyšší státní zástupkyně podle § 66 odst. 2 
zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, v platném znění. Tento námět považuje netrestní 
odbor VSZ v Praze za podnětný. 

 
    V obvodu působnosti KSZ v Českých Budějovicích bylo v roce 2009 vstoupeno podle            
§ 35 odst. 1 o.s.ř. do zahájeného řízení u okresních soudů v 811 věcech a po nepřetržitém 
růstu vstupové činnosti došlo  k mírnému poklesu o 18 vstupů. Tento pokles byl zaznamenán 
zejména  u vstupů do zahájeného řízení ve věcech dle § 35 odst. 1 písm. g), nyní h)  o.s.ř. - 
vyslovení přípustnosti převzetí nebo držení v ústavu zdravotnické péče. Při dohledových 
prověrkách na okresních státních zastupitelstvích a na krajské pracovní poradě všech státních 
zástupců v roce 2009 bylo zdůrazněno, aby byl zvažován veřejný zájem na vstupu  a zajištěna 
účast státního zastupitelství v tomto řízení. 

 
    Krajské státní zastupitelství v roce 2009 sledovalo 134 věcí, kde bylo zahájeno insolvenční 
řízení dlužníků – právnických osob. Ve 26 věcech vstoupilo do řízení podle § 35 odst. l písm. 
k), nyní l) o.s.ř. a 59 věcí bylo odloženo. Celkem bylo z insolvenčního řízení vytěženo pro 
trestní řízení 54 věcí pro podezření ze spáchání trestného činu neodvedení daně, pojistného na 
sociální zabezpečení, na úrazové pojištění, na zdravotní pojištění a příspěvku na státní 
politiku zaměstnanosti podle § 147 odst. 1 tr. zák. 

 
    Ve Vazební věznici v Českých Budějovicích, kde je vykonáván dozor nad dodržováním 
právních předpisů při výkonu vazby a trestu odnětí svobody, byl v roce 2009 v rámci plnění 
programů zacházení s odsouzenými ve větším rozsahu uveden do praxe institut pracovních 
terapií. Odsouzení vybraní zařazovací komisí prováděli pracovní terapie mimo objekt vazební 
věznice např. v Občanském sdružení Koníček Haklovy Dvory, TJ Dynamo České Budějovice, 
v rekreačním objektu Dolní Vltavice a v Zotavovně Vězeňské služby Pracov. Tento institut je 
podle hodnocení vazební věznice velkým přínosem nejen pro vazební věznici, ale i pro 
odsouzené. Celkem se pracovních terapií zúčastnilo 458 odsouzených při 122 akcích.  
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    Jak uvádí KSZ v Plzni, v roce 2009 se nevyskytly žádné  zásadní problémy. Ve srovnání 
s předchozím obdobím se ještě více zvýšila  aktivita státních zástupců, zejména pokud jde             
o získávání poznatků z činnosti státního zastupitelství, která se na úrovni okresních státních 
zastupitelství  zvýšila dvakrát. K tomu přispěla mimo jiné i dohledová  činnost ze strany  
krajského státního zastupitelství včetně opatření přijímaných k vytěžování z trestní agendy.  
V této souvislosti bylo také aktualizováno organizační opatření upravující vytěžování 
poznatků jak z trestní, tak netrestní agendy. Stranou pozornosti nezůstalo ani rozšiřující se 
vstupové oprávnění ve smyslu § 35 odst. 1  písm. m) o.s.ř. V neposlední řadě z úrovně 
dohledového orgánu byly sledovány postupy státních zástupců v řízení před okresními soudy 
rozšířením zprávové povinnosti - zasíláním meritorních rozhodnutí se stanoviskem 
dozorového státního zástupce. 
  
    Počet podaných návrhů podle § 35 odst. 1, 3 o.s.ř. vzrostl z  29 na 50. V průběhu 
sledovaného období se také nevyskytly žádné zásadní problémy. V případě návrhů podle § 90  
odst. 1  zákona o soudnictví ve věcech mládeže lze pozitivně hodnotit zvýšení plynulosti 
odvolacího řízení před krajským soudem. 
 
    Dostatek poznatků, které si opatřili sami specialisté, případně další státní zástupci, se 
odrazil i v počtu vstupů do řízení, kde došlo k nárůstu na úroveň roku 2007,  především u 
okresních státních zastupitelství.  
 
    Pokud jde o agendu prošetřování podnětů k podání návrhu nejvyššího státního zástupce na 
popření otcovství podle § 62 zákona o rodině, neobjevily se žádné nové trendy, pouze 
přetrvávají dříve signalizované problémy při zajišťování výslechů cizinců v postavení 
matrikových otců. Co se týká agendy dozoru státního zastupitelství podle zák. č. 109/2002 
Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních                            
a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, byli 
dozoroví státní zástupci v rámci výkonu dohledu dále usměrňováni, aby dozor zaměřili na 
dodržování právních předpisů v konkrétním školském zařízení a tudíž nepřezkoumávali ani se 
nevyjadřovali k otázkám pedagogicko psychologickým, případně  k problematice pracovně 
právní, hospodaření zařízení  a pod.  

 
    Po vyhodnocení výsledků sledovaného období je zřejmé, že dříve přijatá opatření a jejich 
průběžná kontrola zvýšily aktivitu na netrestním úseku, a to včetně těch okresních státních 
zastupitelství, která v předchozím období dosahovala spíše průměrných výsledků. Další  
dohledová činnost KSZ v Plzni bude zaměřena na důsledné využívání všech upotřebitelných 
poznatků, a přitom bude důraz kladen především na další posílení aktivity v oblasti sociálně 
právní ochrany dětí.  

 
    Dle sdělení KSZ v Ústí nad Labem, v agendě popírání otcovství podle § 62 zákona                   
o rodině se v roce 2009 oproti předchozím 2 rokům změnil trend navyšování počtů podnětů 
k popření otcovství, kdy matrikovým otcem dítěte byl cizinec. Přispěl k tomu kromě azylové 
politiky, členství ČR v Evropské unii i možný trestní postih za spáchání trestného činu 
napomáhání k neoprávněnému pobytu na území republiky podle § 171d tr. zák. (§ 341 tr. 
zákoníku). V  počtu ostatních podnětů k popření otcovství však došlo opět k nárůstu na 
celkový počet 62 podnětů. Šetření podnětů k podání žaloby se tak stává nejpočetnější agendou 
netrestní působnosti krajského státního zastupitelství. 
 
    Pokud jde o konkursní a insolvenční řízení, státní zastupitelství do řízení vstupuje pouze 
v případech, kde je zřejmá souvislost s trestním řízením nebo kde je podezření z majetkové či 
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hospodářské trestné činnosti na podkladě upozornění soudce či podnětu insolvenčního 
správce nebo insolvenčního věřitele. Hlavním hlediskem účasti v tomto řízení je vytěžování 
poznatků pro trestní řízení. Nová elektronická podoba insolvenčního rejstříku umožnila 
státnímu zastupitelství sledovat použitelnost poznatků v řízení a případný vstup do řízení 
k využití pro trestní řízení. Počet účastí je v trendu posledních 4 let bez výrazným změn. 
 
    V agendě podávání návrhů na zrušení společnosti podle § 68 odst. 6 obch. zákoníku, 
družstva podle § 257 obch.  zákoníku a obecně prospěšné společnosti podle § 8 zák. č. 
248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů, nedošlo k významným změnám. Vytěžování poznatků 
z trestního řízení od okresních státních zastupitelství nadále tvoří významný zdroj podávání 
návrhů či vstupů do řízení. Došlo také k zamítnutí návrhů státního zastupitelství z důvodu 
rozhodnutí soudu o zrušení společnosti a nařízení její likvidace k návrhu jiné osoby či 
z vlastního podnětu soudu. Za nesprávnou je však třeba považovat skutečnost, že se tak děje i 
v případech, kdy návrh státního zastupitelství předchází jinému návrhu nebo k návrhu státního 
zastupitelství soud zahájí řízení z vlastního podnětu a návrh nesprávně považuje za podnět. 
Tím státní zastupitelství není považováno za účastníka řízení. Zatím se tak stalo v ojedinělém 
případě. 
 
    Pokud jde o účast u soudu II. stupně, nadále většinu věcí tvoří věci výchovných opatření 
vůči nezletilým podle § 35 odst. 1 písm. b) a c) o. s. ř. Pokračuje trend malého počtu odvolání 
ve věcech návrhů na uložení opatření podle § 90 odst. 1 zákona o soudnictví ve věcech 
mládeže. Žádné zásadní změny oproti předchozímu stavu nebyly zjištěny.  
 
    Na úseku dozoru nad místy výkonu vazby a výkonu trestu nejsou žádné nové trendy. 
V podstatě na stejné úrovni je počet žádostí o rozmluvu s dozorovým státním zástupcem a 
počet podnětů odsouzených podaných k dozorovým státním zástupcům. Přetrvává problém 
hygieny odsouzených a obviněných, neboť sociální kapesné (100,- Kč) nemůže pokrýt  
základní hygienické potřeby. Dalším problémem je povinnost odsouzených platit 30,- Kč za 
recept za léky. K tomu směřuje také množství podnětů a žádostí o rozmluvu.  
 
    Ze zpráv o činnosti okresních státních zastupitelství lze zobecnit, že v návrhové činnosti 
podle § 90 odst. 1 zákona o soudnictví ve věcech mládeže je po několika letech patrné snížení 
počtu podaných návrhů, což je způsobeno celkovým poklesem kriminality nezletilých a také 
zlepšením preventivní práce orgánů sociálně-právní ochrany dětí a dalších neziskových 
organizací působících na volný čas dětí a mládeže.  
 
    Naopak je zřejmý nárůst vstupové a návrhové aktivity státních  zastupitelství podle § 35           
o. s. ř., což je způsobeno zvýšením efektivnosti vytěžování poznatků z trestního řízení. 
Z hlediska věcného rozlišení vstupové činnosti je nadále největším problémem vstupová 
činnost podle § 35 odst. 1 písm. h) o. s. ř., tedy vstupy do řízení o přípustnosti převzetí nebo 
držení v ústavu zdravotnické péče. Je poukazováno na případy neplnění či opožděného plnění 
signalizační povinnosti ze strany soudů (která je ovšem zčásti způsobena neplněním této 
povinnosti ze strany zdravotnických zařízení vůči soudu), kdy v některých případech soudy 
zasílají usnesení o zahájení řízení v době, kdy již proběhly důležité úkony v řízení a následný 
vstup okresního státního zastupitelství je ryze formální.  
 
    Krajské státní zastupitelství k tomu podotýká, že uvedené problematice byla věnována 
velká pozornost a byl dán pokyn, jak postupovat. Je věcí dalších dohledových prověrek zjistit 
příčiny uvedeného postupu soudů. Ve věcech dozoru nad výkonem ústavní a ochranné 
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výchovy podle již dříve zmíněného zákona č. 109/2002 Sb. nebyly signalizovány zásadně 
odlišné trendy či problémy, které by se nově vyskytly. Jedná se o agendu, která je 
pravidelným a intenzívním výkonem dozoru a personálním obsazením již ustálena. Nadále 
však působí obtíže právní úprava podle § 76a odst. 4 o. s. ř. Je třeba konstatovat, že těžiště 
problému je u okresních soudů, které důsledně neprodlužují lhůty předběžných opatření, 
řádně je nezdůvodňují a nedoručují zařízením, ve kterých je ústavní a ochranná výchova 
vykonávána. 

 
    KSZ v Hradci Králové konstatuje, že vstupová činnost okresních státních zastupitelství 
podle § 35 odst. 1 o.s.ř. zůstala v roce 2009 na stejné úrovni jako v roce 2008 (965 vstupů). 
Při stejném počtu státních zástupců nelze počty vstupů stále navyšovat, aniž by to bylo na 
úkor kvality. U několika okresních státních zastupitelství však byl zaznamenán pokles v počtu 
realizovaných vstupů oproti předchozím obdobím i oproti srovnatelným okresním státním 
zastupitelstvím, proto se krajské státní zastupitelství bude zabývat jeho důvodností. Vstupová 
činnost okresních státních zastupitelství byla správně zaměřena na oblast sociálně-právní 
ochrany dětí, detenční řízení a řízení o způsobilosti k právním úkonům. Velmi dobrého 
výsledku okresní státní zastupitelství v roce 2009 dosáhla v návrhové činnosti podle § 35 
odst. 3 o.s.ř., když celkem podala 73 návrhů (2008 - 58 návrhů). Poznatky k podávání návrhů 
okresní státní zastupitelství získávala především z trestní agendy. 

 
    Okresní státní zastupitelství podala v roce 2009 celkem 285 návrhů podle § 90 odst. 1 
zákona o soudnictví ve věcech mládeže (o 56 návrhů méně než v roce 2008), což je dáno 
klesající trestnou činností dětí mladších 15 let. V činnosti okresních státních zastupitelství při 
podávání návrhů nebyla v rámci výkonu dohledu zjištěna žádná zásadní pochybení, na 
nesprávná rozhodnutí okresních soudů pro mládež bylo ze strany okresních státních 
zastupitelství reagováno podáním odvolání (zejména v případech, kdy soud pro mládež zamítl 
návrh s tím, že jednání dítěte mladšího 15 let není činem jinak trestným).  

 
    Na úseku netrestní působnosti krajského státního zastupitelství byly nejlepší výsledky 
dosaženy ve vstupové činnosti do insolvenčních a konkursních řízení podle § 35 odst. 1 písm. 
l) o.s.ř. (30 vstupů oproti 21 vstupům v roce 2008). Stalo se tak díky vysoké aktivitě 
netrestních specialistů při pravidelném prověřování nápadu v insolvenčním rejstříku                      
a prověřování poznatků shromážděných ve sběrném spisu. Ve skladbě této vstupové činnosti 
již jednoznačně převažovaly vstupy do insolvenčních řízení  (21) nad vstupy do konkursních 
řízení (5) a dále byly realizovány 4 vstupy do incidenčních sporů. Na dobré úrovni byla                 
i jejich aktivita vůči insolvenčním a konkursním soudům (podáno 16 vyjádření) a ve 
vytěžování poznatků z této agendy pro trestní řízení (15 poznatků). V roce 2009 nebyl získán 
žádný poznatek využitelný pro vstup do řízení podle § 35 odst. 1 písm. j) a k) o.s.ř. Byly 
podány 2 návrhy na zrušení obchodní společnosti podle § 68 odst. 6 obch. zákoníku (v roce 
2008 to bylo 10 návrhů), několik dalších vytěžených poznatků bylo z důvodu místní 
příslušnosti postoupeno jiným krajským státním zastupitelstvím.  

 
    Na úseku dozoru nad výkonem vazby a trestu odnětí svobody byly v roce 2009 dozorovými 
státními zástupci zjištěny jen ojedinělé nedostatky v kázeňském řízení při výkonu trestu 
propadnutí věci, odsouzení neměli k dispozici uzamykatelné skříňky, na celách ve 
specializovaném oddělení byli umístěni odsouzení s různým typem věznic. Bylo na ně 
reagováno vydáním 3 příkazů. Na úseku dozoru nad výkonem ústavní nebo ochranné 
výchovy ve školských zařízeních se v roce 2009 nevyskytly žádné problémy zásadního 
charakteru.  
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    V netrestní oblasti realizovalo krajské státní zastupitelství 16 dohledových prověrek. Z toho 
bylo 10 prověrek zaměřeno na úroveň výkonu dozoru nad dodržováním právních předpisů ve 
školských zařízeních pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a 6 prověrek na návrhovou 
činnost okresních státních zastupitelství podle § 90 a násl. zákona o soudnictví ve věcech 
mládeže a na vytěžování poznatků z této agendy pro jiné úseky činnosti státního 
zastupitelství. 
 
 

 
III. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

 
    Výroční zpráva, obsahující údaje za Vrchní státní zastupitelství v Praze, byla 
v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném 
znění,  vydána dne 22. 2. 2010 a zveřejněna na internetových stránkách VSZ v Praze. 
 
 

IV. Přehled zvláštních zpráv 
 

V souladu s hledisky zpracovává tuto část jen Nejvyšší státní zastupitelství.  
 
 

V.    Závěry a návrhy na opatření k části II. 
 
a) Závěry 
 

I. Nové trendy v trestní a netrestní agendě 
 

1.  MSZ v Praze poukázalo na  problém s  aplikací  § 88 tr. ř., pokud u známého  uživatele  
     dojde ke změně uživatelského zařízení. 
 
2.  U tr. činu padělání a pozměňování peněz podle § 140 tr. zák. se ve velkém počtu nedaří 

zjistit jeho pachatele; mezi známými pachateli jsou mladiství i nezletilci. 
 
3. Byla zaznamenána zvýšená kriminalita vietnamských občanů, kromě nelegálních 

pěstíren konopí setého a násilné trestné činnosti též trestná činnost vykazující znaky 
organizovaného zločinu. 

 
4.  Významně narostl dovoz kokainu a zvýšil se počet jeho konzumentů.  
 
5.   Na stále neuspokojivé úrovni je počet neznámých pachatelů trestné činnosti, kteří nebyli     

Policií ČR vypátráni. 
 

         6. Pozitivní testy vězňů na omamné a psychotropní látky a alkohol zjišťované   
testovacími prostředky vězeňské služby nejsou dostatečným podkladem pro využití 
kázeňské pravomoci vězeňské služby. 
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      7.  Skutečnost, že regulační poplatky podle zákon č. 270/2008 Sb. se neplatí při umístění   
pojištěnce v ústavu zdravotnické péče bez jeho souhlasu, vede k nárůstu řízení podle  
§ 35 odst. 1 písm. h) o.s.ř. 

 
 
II.  Poznatky z činnosti státního zastupitelství 
 
1.   Počet záznamů o zahájení úkonů trestního řízení podle § 158 odst. 3 tr. ř. klesl.   
 
2. Zvýšil se počet věcí vyřízených ve zkráceném přípravném řízení, počet obžalob                    

a návrhů na potrestání se vyrovnává. 
 
3.  Další zkracování délky řízení u státního zástupce (např. MSZ v Praze - 8 dní, KSZ 

v Praze, KSZ v Hradci Králové - 6 dní) by již mohlo jít na úkor kvality zpracovávané 
obžaloby či jiného rozhodnutí. 

 
      4.  Vyřizování žádostí o právní pomoc v cizině je zdlouhavé a negativně ovlivňuje délku 

přípravného řízení.  
 

      5.  Stále se eviduje enormní snaha zúčastněných osob řešit cestou trestního řízení civilní 
spory.    

 
6.  Opakuje se zjištění, že obligatorní podávání návrhů státního zastupitelství na zahájení 

řízení o uložení opatření dítěti mladšímu 15 let podle § 90 a násl. zákona o soudnictví 
ve věcech mládeže je neúčelné, formální a nehospodárné, neboť soudy  převážně 
upouštějí od uložení opatření.   

 
7.  Počet policistů stále není uspokojivý, nezkušenost začínajících  policistů  pak   zvyšuje 

nároky na práci státních zástupců; přetrvávají nedostatky ve vyhledávání trestné 
činnosti Policií ČR. 

 
8.  I nadále přetrvává ze strany soudů  nedodržování ustanovení § 70a tr. ř. a vazební 

věznici nejsou včas zasílána rozhodnutí o dalším ponechání obviněného ve vazbě. 
   

      9.  Okresní soudy v obvodech KSZ České Budějovice a Plzeň nesprávně aplikují § 180 
odst. 3. tr. ř. 

 
    10.  Prohlubování spolupráce trestního a netrestního úseku a vzájemného prolínání obou 

těchto specializací se zintenzivňuje, což se  projevilo nárůstem poznatků vytěžených           
z trestní agendy, zvyšuje se aktivita netrestních specialistů ve vytěžování poznatků pro 
trestní řízení. 

 
         
 
 
 
b)  Návrhy opatření  
 

1. Nadále věnovat pozornost  přezkoumávání důvodnosti veškerých úkonů spojených se 
zahájením přípravného řízení a formálním náležitostem výrokové části usnesení podle 
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§ 160 odst. 1 tr. ř., kvalitě záznamů o zahájení úkonů trestního řízení podle § 158 odst. 
3 tr. ř., soustředit se na celkovou délku trestního řízení, na plynulé a kvalitní 
vyřizování věcí na státním zastupitelství. 

 
2. Zabývat se signály o nevhodnosti právní úpravy v případě obligatorního podávání 

návrhů státního zastupitelství na zahájení řízení o uložení opatření dítěti mladšímu 15 
let podle zákona č. 218/2003 Sb., v platném znění.  

 
 

c)  Návrhy na legislativní změny 
 

1. Dává se do úvahy iniciace novely § 13a zák. č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby,                     
v platném znění tak, aby u obviněných, kteří jsou v předběžné, vydávací nebo 
předávací vazbě, povoloval umožnění používání telefonu státní zástupce, čímž dojde        
k souladu se smyslem ustanovení § 14 odst. 3 citovaného zákona.  

 
2. Zvážit legislativní úpravu § 179a odst. 1 tr. ř. tak, aby byla rozšířena možnost 

aplikovat zkrácené přípravné řízení na všechny trestné činy, o kterých jedná a 
rozhoduje samosoudce podle § 314a odst. 1 tr. ř.  

 
3. Navrhnout, aby mezi rozhodnutí ve smyslu § 265a odst. 2 tr. ř. byla zařazena                             

i rozhodnutí soudu o vrácení věci k došetření podle § 188 odst. 1 písm. e) tr. ř., § 221 
odst. 1 tr. ř. a § 260 tr. ř.   

 
4. Doporučuje se iniciovat legislativní úpravu spočívající v novelizaci § 90 zákona                 

č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže, v platném znění - podání návrhu by 
nebylo obligatorní povinností státního zastupitelství, ale jednalo by se o fakultativní 
institut s možností místo podání návrhu reagovat na zjištěné protiprávní jednání dítěte 
i jinými prostředky jako např. projednání věci s dítětem a jeho rodiči nebo opatřeními 
podle zákona o rodině. Navrhovaný režim by posílil prestiž státního zastupitelství                
a vedl by i ke snížení nákladů na řízení - nákladů na zastoupení dítěte advokátem.   

 
5.  Zvážit možnost iniciovat novelu § 17 zák. č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech          

a autorizované konverzi dokumentů, v platném znění, aby pro doručování dokumentů 
mezi orgány činnými v trestním řízení byla umožněna i komunikace mimo datové 
schránky. 
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VRCHNÍ STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ 
V OLOMOUCI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z P R Á V A 
 

o činnosti Vrchního státního zastupitelství v Olomouci  
za kalendářní rok 2009 

 
 

(II. část – výkon působnosti státního zastupitelství) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V Olomouci dne 20.3.2010 
2 SPR 2/2010 
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II. Výkon působnosti státního zastupitelství v roce 2009 
 
A. Trestní řízení 
 
1. Ke stavu a vývoji evidované trestné činnosti 
 
a) věci vyřízené, stíhané známé osoby, osoby obžalované a další případy skončení 
trestního stíhání v přípravném řízení, údaje ke zkrácenému přípravnému řízení 
 
Ze statistických přehledů o činnosti státního zastupitelství za rok 2009 (informační systém 
CSLAV) je zřejmé, že v rejstřících, jež evidují přípravné řízení a zkrácené přípravné řízení, 
bylo v obvodu působnosti Vrchního státního zastupitelství v Olomouci vyřízeno celkem 
151.420 trestních věcí, což je v zásadě stejný počet věcí jako v roce 2008, kdy bylo vyřízeno 
151.763 věcí. Statisticky jde o zanedbatelné snížení počtu vyřízených věcí o 0,2 %. Počet věcí 
vyřízených státními zastupitelstvími v obvodu působnosti Krajského státního zastupitelství 
v Brně se oproti roku 2008 snížil ze 71.409 trestních věcí na 69.278 věcí, kdežto počet těchto 
věcí v obvodu působnosti Krajského státního zastupitelství v Ostravě se zvýšil z 80.316 na 
82.082 trestních věcí. Podíl státních zastupitelství v obvodu KSZ Brno na celkovém počtu 
vyřízených věcí se tak v roce 2009 snížil ze 47 % na 45,7 % a podíl státních zastupitelství 
v obvodu působnosti KSZ Ostrava se naopak zvýšil z 53 % na 54,2 %. 

K poněkud většímu poklesu došlo u celkového nápadu nových trestních věcí, a to ze 146.328 
věcí v roce 2008 na 144.163 věcí v roce 2009, což činí pokles o 1,5 %. Fakticky došlo 
k poklesu nápadu pouze u KSZ Brno (ze 67.971 trestních věcí v roce 2008 na 65.695 věcí 
v roce 2009), když u KSZ Ostrava zůstal nápad nových trestních věcí v podstatě zachován 
(nápad 78.319 věcí v roce 2008 a 78.395 věcí v roce 2009). V loňském roce se výrazně 
zrychlil trend započatý v dřívějších letech, a to změna struktury nápadu nových trestních věcí 
spočívající v nárůstu věcí zapsaných v rejstřících ZK (agenda zkráceného přípravného řízení) 
na úkor věcí zapsaných v rejstřících ZT (agenda „klasického“ přípravného řízení). Tato 
skutečnost je důsledkem novely trestního řádu v ustanovení § 179b odst. 4 tr. řádu, která je 
účinná od 1.1.2009. Oproti předchozímu roku 2008 tak v rejstřících ZK došlo k nárůstu 
nápadu z 11.123 věcí na 20.201 věcí v roce 2009, a jde tedy o nárůst o 81,6 %! Naopak 
v rejstřících ZT došlo k poklesu z 28.433 nových trestních věcí na 19.910 věcí (tj. pokles o 30 
%)! V tomto směru je výrazný především podíl KSZ Brno, když ze získaných údajů za rok 
2009 vyplývá, že pouze 39% věcí je zde řešeno v agendě ZT, zatímco v agendě ZK je již 
řešeno 61%  věcí. U KSZ Ostrava je tento podíl v podstatě vyrovnaný (49% věcí je řešeno 
v agendě ZT a 51% věcí v agendě ZK). 

 
V roce 2009 došlo v obvodu působnosti VSZ Olomouc k mírnému nárůstu celkového počtu 
stíhaných osob a osob, proti nimž bylo vedeno zkrácené přípravné řízení, o 4,3 % (z 37.465 
osob v roce 2008 na 39.081 osob v roce 2009). Výše popsané strukturální změně nápadu 
nových trestních věcí, tedy jejich přesun z rejstříku ZT (resp. KZV a VZV) do rejstříku ZK 
odpovídá pokračující snižování počtu stíhaných osob – o 25,4 % (!), když počet stíhaných 
osob se v roce 2009 snížil na 20.173 (oproti 27.051 stíhaných osob v roce 2008); naopak 
počet osob, proti nimž bylo vedeno zkrácené přípravné řízení, vzrostl o 81,6 % (!) – z 10.414 
osob na 18.908 osob.  
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Mírnému nárůstu počtu stíhaných osob a osob, proti nimž bylo vedeno zkrácené přípravné 
řízení, odpovídá nárůst počtu osob postavených před soud o 7,1 % oproti předchozímu roku 
(v roce 2008 bylo osob obžalovaných a osob, na něž byl podán návrh na potrestání, 32.424, 
přičemž v roce 2009 bylo těchto osob již 34.740). Před soud tak bylo v loňském roce 
postaveno nejvíc osob za posledních 10 let; také v důsledku tohoto faktu činila obžalobnost 
88,9 % (zvýšení z 86,5 % v roce 2008). Naopak počet osob, u nichž došlo k zastavení 
trestního stíhání, se snížil o 25,9 % na 3.201 osob. Obdobně o 29 % se snížil počet podmíněně 
zastavených trestních stíhání a činí 2.181 případů. I přes toto snížení je to však 42,3 % 
celkového počtu trestních stíhání  podmíněně zastavených v celé České republice. Stále 
častěji je v praxi státních zastupitelství aplikován institut narovnání, jehož používání vzrostlo 
o 52,2 % na 137 věcí, což činí 78,7 % celorepublikového množství. U KSZ Ostrava byl tento 
procesní nástroj použit v 97 věcech, u KSZ Brno ve 40 případech. Roste rovněž počet věcí 
podmíněně odložených ve zkráceném přípravném řízení, jelikož v roce 2008 bylo takto 
postupováno ve 482 věcech, ale v roce 2009 již v 951 věcech (nárůst o 97,3 %). Přesto je 
právě vysoká obžalobnost negativním dopadem prudkého nárůstu zkrácených přípravných 
řízení (viz závěry). 
 
V působnosti Krajského státního zastupitelství v Brně v uplynulém roce bylo vedeno 
trestní řízení celkem vůči 19.896 osobám, které bylo skončeno. Z toho bylo stíháno celkem 
8.442 osob, což je o 4.146 osob méně nežli v roce 2008. Naopak došlo v uplynulém roce 
k výraznému nárůstu u zkráceného přípravného řízení, které bylo vedeno vůči 9973 osobám, 
což je o 4.860 osob více než v roce 2008. V roce 2009 se tak s ohledem na novelu ustanovení 
§ 179b odst. 4 tr. ř. účinnou od 1.1.2009 projevil nový trend vedení trestního řízení přesunem 
od klasického trestního stíhání ke zkrácenému přípravnému řízení, což se projevilo prakticky 
u všech okresních státních zastupitelství v působnosti KSZ Brno. Největší přesun věcí do 
zkráceného přípravného řízení zaznamenalo MSZ Brno - téměř 66,6% osob zde bylo vyřízeno 
v tomto typu řízení. Celkový počet stíhaných osob, včetně zkráceného přípravného řízení, 
činil v uplynulém roce 18.415, což je o 714 osob více než v roce předcházejícím. Obžalováno 
bylo 6.880 osob a návrh na potrestání byl podán vůči 9352 osobám, což je celkem 88,15% ze 
stíhaných osob, včetně zkráceného řízení. 
 
Trestní stíhání bylo zastaveno vůči 389 osobám, včetně podmíněných zastavení trestního 
stíhání a narovnání bylo takto postupováno vůči 1.521 osobám. Počet zastaveného trestního 
stíhání se tak snížil, a to s ohledem na snížený počet stíhaných osob. Na veškerou statistiku 
způsobu vyřízení trestního řízení je třeba hledět právě s ohledem na přesun vyřizování trestné 
činnosti ve prospěch zkráceného řízení. Tomuto trendu zcela neodpovídá zjištěný celkový 
počet odklonů, kterých bylo celkem užito u 280 osob méně než v roce 2008. Počet podmíněně 
zastavených osob poklesl oproti roku 2008 o 556. Dle § 307 tr. ř. bylo vyřízeno 12,94% ze 
stíhaných osob. V roce 2008 tento poměr činil 13,09%. Podmíněné odložení návrhu na 
potrestání bylo užito u 594 osob, což je o 325 osob více než v roce 2008. V roce 2008 bylo 
takto vyřízeno 5,18% ze všech osob ve zkráceném řízení, v roce 2009 tento poměr činil 
5,95%. U narovnání dle § 309 tr. ř. došlo k poklesu o 53 osob, což bylo způsobeno z důvodu 
rozhodnutí Nejvyššího soudu k nemožnosti využití tohoto institutu v případě, kdy trestným 
činem nevznikla škoda. Snížení počtu narovnání se projevilo zejména u MSZ Brno. Toto 
snížení počtu odklonů není sledováno shodně u všech nižších státních zastupitelství, bylo 
zaznamenáno např. u OSZ Prostějov či OSZ Jihlava, naopak u OSZ Břeclav, OSZ Blansko a 
OSZ Kroměříž byl zjištěn mírný nárůst oproti předcházejícímu roku. Jedním z objektivních 
důvodů, pro který není možné uplatnit podmíněné odložení návrhu na potrestání, je rozdílné 
znění podmínek stanovených v  § 179g odst. 1 písm. b) tr. ř. oproti § 307 odst. 1 písm. b) tr. ř. 
ohledně uzavření dohody o náhradě škody s poškozeným anebo učiněním jiných potřebných 
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opatření k její náhradě. V tomto směru byla iniciována na Nejvyšším státním zastupitelství 
v Brně legislativní změna  § 179g tr. ř.  
 
Krajské státní zastupitelství v Ostravě uvádí, že podle výkazů v rejstřících KZV a ZT 
vyřídila státní zastupitelství činná v jeho obvodu v roce 2009 celkem 14.190 věcí proti 16.977 
osobám, z toho bylo 1.533 mladistvých. V prověřování v rejstříku ZN bylo vyřízeno celkem 
66.229 věcí. 
  
Ve srovnání s údaji z předchozích let je zřejmé, že v roce 2009  pokračoval trend snižujícího 
se počtu stíhaných a obžalovaných osob. V  roce 2009 bylo v obvodu působnosti KSZ 
Ostrava pro trestnou činnost stíháno celkem 11.731 osob. Jde o 2.787 osob méně, než v roce 
2008. Zjišťovaný stav se odrazil i v poklesu počtu podaných obžalob, neboť ty byly podány 
v roce 2008 na 13.766 osob a v uplynulém roce pouze na 9.965 osob. Obžalobnost tak v  roce 
2009 v kraji činila 84,9 %. Nejvyšší pokles počtu obžalovaných osob byl zjištěn u OSZ 
Olomouc (o 478 osob).  
 
Zastaveno bylo trestní stíhání celkem 1.680 osob (o 367 méně, než v roce 2008) a přerušeno 
trestní stíhání  40 osob (o 33 méně oproti roku 2008). Podmíněně zastaveno bylo trestní 
stíhání 1.089 osob (o 351 méně než v roce 2008). K postoupení došlo u 46 osob  (v roce 2008 
celkem 81 osob). 
 
Výrazně se v minulém roce, a to nepochybně vlivem novelizace § 179b odst. 4 tr. ř., zvýšil 
počet osob, jimž bylo sděleno podezření, neboť zkrácené přípravné řízení bylo v roce 2009 
konáno proti 8.935 osobám, zatímco v roce 2008 bylo konáno proti 5.351 osobám (v r. 2007 
proti 5.259 a v r. 2006 pouze proti 4.355 osobám). Obdobně se zvýšil i počet osob, na které 
byl podán návrh na potrestání. V roce 2009 byl tento návrh podán na 8.543 osob, v roce 2008 
na 5.117 osob. Podmíněným odložením návrhu na potrestání bylo ukončeno řízení ohledně 
357 osob. Schválením narovnání a odložením podle § 179c odst. 2 písm. f) tr. ř. bylo 
rozhodnuto ohledně 4 osob, z toho ohledně 3 osob u OSZ Vsetín. 
 
Již ve zprávě o činnosti státního zastupitelství za rok 2008 se konstatuje jako zobecnitelný 
trend přesun vyřizování agendy ZT do agendy ZK vzhledem k novelizaci § 179b odst. 4 tr. ř. 
a tento trend je v kontextu považován za správný. Pobočka KSZ Ostrava v Olomouci však 
upozorňuje, že v některých případech, byť jsou formální procesní podmínky pro vedení 
zkráceného přípravného řízení a následně podání návrhu na potrestání splněny, může být 
konkrétní trestní věc ze své podstaty pro vedení zkráceného přípravného řízení nevhodná. 
Nejde jen o věci, v nichž od spáchání  skutku uplynula delší doba, ale i o věci týkající se 
skutků aktuálně páchaných, avšak po delší dobu nebo skutky, jejichž objasnění vyžaduje 
řádné prověření obhajoby pachatele, byť se jeví jako zcela jasně prokázané (např. listinnými 
důkazy). 
 
Pro příklad uvádí věc OSZ Vsetín, sp. zn. ZK 164/2008, v níž je obviněná stíhána pro trestný čin maření výkonu 
úředního rozhodnutí podle § 171 odst. 3 tr. zák., je formálně jednoznačně prokázáno rozhodnutími soudů a 
zprávami úřadů, že matka nepředávala otci malé dítě, přes postih pokutami, jenže dítě nemělo k biologickému 
otci žádný vztah, žilo v úplné, bezproblémové rodině a nucený styk s jemu téměř neznámým otcem je psychicky 
ničil, což obviněná prokázala v opatrovnickém řízení, a protože nebylo zrušeno původní rozhodnutí soudu o 
styku dítěte s otcem, její obhajobou se nyní bude muset zabývat až odvolací soud a řízení se zřejmě zbytečně 
protáhne.  
 
b) vybrané hospodářské, majetkové a další trestné činy včetně trestných činů spojených 
s korupcí 
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Převážná většina státních zastupitelství v obvodu  působnosti Krajského státního 
zastupitelství v Brně nesignalizuje za období roku 2009 oproti předchozím letům žádné nové 
trendy. Zjevně odrazem nedobré hospodářské situace je však pokračující vzestupný trend 
zadlužování domácností i firem prostřednictvím různých půjček a spotřebitelských úvěrů, kdy 
se jedná zejména o trestný čin úvěrového podvodu podle § 250b tr. zák., případně  podvodu 
podle § 250 tr. zák. 
 
OSZ Břeclav zaznamenalo mimo jiné i uzavírání úvěrových smluv na tzv. oddlužení, kdy s ohledem na sjednané 
úroky, smluvní pokuty, nemožnost reálně půjčku ve sjednaném čase splatit, se může jednat i o lichvu. 
V uvedeném regionu byl v souvislosti s výše uvedenými problémy  zaznamenán v druhé polovině r. 2009 nárůst 
úpadkových a obdobných trestných činů u dopravních a spedičních firem. 
 
OSZ Brno-venkov a Hodonín informovala, byť nejde o novum, o narůstající trestné činnosti páchané 
prostřednictvím internetu, která nese jednoznačně rysy podvodného jednání. Poté, co je zájemcem uhrazena buď 
záloha či kupní cena v plné výši, pachatelé přeruší komunikaci, peníze si ponechají, aniž takto uhrazené zboží 
zašlou.  
 
Dále je možno zmínit věc u OSZ Hodonín pod sp. zn. ZT 412/2009, ve které je vedeno trestní stíhání rozhodce 
pro trestné činy podvodu podle § 250/1, 3b tr. zák. a útisku podle § 237 tr. zák., kterých se měl dopustit 
v souvislosti s rozhodcovskou činností. Podstatou trestné činnosti bylo vylákávání nemalých částek od věřitelů 
pod příslibem, že vymůže od jejich dlužníků těžko vymahatelné pohledávky a v případě nevymožení, jejich 
odkoupení za nominální cenu, k  čemuž ani v jednom případě nedošlo. Působil současně ve dvou společnostech, z 
nichž jedna se zabývala rozhodcovskou činností a druhá vymáháním pohledávek, přičemž poškozeným tvrdil, že 
svou pravomoc k rozhodování jejich sporu může při jmout i bez platné rozhodčí doložky či smlouvy. Společnost 
zabývající se vymáháním pohledávek předtím, než mělo podle smluv dojít k  jejich odkupu, se dostala do 
likvidace. Podle dokladů přes účty osobu společností prošlo přes 13 mil. Kč. V současné době se k  trestnímu 
řízení připojilo 30 poškozených se škodou 3.200.000 Kč a případy dalších 60 se prověřují. 
 
Pokud jde o trestné činy spojené s korupcí, zmínky si zaslouží věc evidovaná u OSZ Žďár nad Sázavou 
pod sp. zn. ZT 11/2010, ve které je vedeno trestní stíhání zkušebního komisaře odboru dopravy Městského úřadu 
ve Velkém Meziříčí pro trestné činy přijímání úplatku podle § 160 odst. 1, 3 písm. b) tr. zák., a zneužívání 
pravomoci veřejného činitele podle § 158 odst. 1 písm. a) tr. zák. spočívající v tom, že za úplatu měl ve 
spolupráci se dvěma konkrétními autoškolami umožnit uchazečům o řidičské oprávnění získat potvrzení  
o absolvování závěrečné zkoušky bez řádného přezkoušení. Uchazeče ponechával ve zkušební místnosti při 
vyplňování testů tak, aby jim učitelé mohli radit, případně za uchazeče sám testy vyplnil v jejich 
nepřítomnosti. Lze očekávat nárůst počtu stíhaných osob v souvislosti s touto kauzou, a to ze strany uchazečů  
o řidičské oprávnění pro trestný čin podplácení.  
 
Obecně se lze domnívat, že nejde o ojedinělý případ trestné činnosti tohoto typu na území 
ČR, stejně tak je zřejmá její vysoká latence, a to s ohledem na okruh osob, které na jejím 
páchání participují a od toho se odvíjející obtížnost jejího zadokumentování.  
 
Žádné nové trendy ani zásadní změny v oblasti hospodářské trestné činnosti nebyly za 
sledované období zjištěny ani na prvoinstančním oddělení KSZ Brno.  
 
Za zmínku snad stojí případy daňové trestné činnosti spočívající ve vylákávání výhody na dani z přidané hodnoty 
(nadměrné odpočty DPH), které jsou páchány stále dokonaleji. Oproti dřívějším obdobím, kdy pachatelé 
předkládali příslušným úřadům zcela fiktivní doklady o nákupu a vývozu neexistujícího zboží, v současné době je 
skutečně realizován vývoz reálně existujícího zboží a úřadům jsou předkládány doklady s enormně navýšenou 
cenou zboží, jejíž zaplacení je zčásti reálné a zčásti jen předstírané, to vše s cílem vylákat vrácení nadměrného 
odpočtu DPH. Z důvodu současné legislativní úpravy DPH a oprávnění finančních úřadů jsou taková jednání 
evidentně směřující proti fiskálním zájmům ČR čím dál obtížněji prokazatelná, přičemž správní orgány nemají 
prakticky možnost zabránit vyplacení nadměrného odpočtu; škody v jednotlivých případech jdou do desítek 
milionů korun, v případě, že pachatelé zjistí, že správní orgány a orgány činné v trestním řízení nemají nástroje, 
jak dokonání takových skutků zabránit, mohou jít daňové úniky prakticky do libovolné výše podle smyšlených 
částek na vyhotovených daňových dokladech. 
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V oblasti majetkové trestné činnosti se v průběhu roku 2009 začaly ve větší míře (např. věci sp. zn. 1 KZV 
19/2009, 2 KZV 11/2009, 3 KZV 10/2009 a další) objevovat případy podvodné trestné činnosti se způsobením 
vysoké škody, kdy pachatel vyhotoví kupní smlouvu na nemovitost, na které padělá podpis prodávajícího a 
notářské ověřovací razítko. Takovou smlouvu bez vědomí vlastníka nemovitosti („prodávajícího“) předloží 
katastrálnímu úřadu k  zápisu vkladu vlastnického práva na pachatele-nabyvatele a po jeho provedení pachatel 
nemovitost obratem prodá třetí osobě, které předloží výpis z katastru nemovitostí, na němž figuruje jako její  
vlastník, přičemž od tohoto kupce inkasuje kupní ceny (či zálohy) v řádu statisíců až milionů korun. Závažnost 
jednání spočívá v jeho relativní jednoduchosti a obtížné možnosti jeho včasného odhalení, neboť katastrální 
úřad vychází z předložených listin, u kterých předpokládá pravost, přičemž skutečný vlastník nemovitosti se  
o „prodeji“ dozví až se značným odstupem v době, kdy konečný kupec projeví zájem nemovitost užívat. 
 
V průběhu roku 2009 se dále objevily dvě podobné trestní věci (4 KZN 1732/2008, 4 KZN 1036/2009), v nichž 
podezřelé osoby získaly od značného množství poškozených subjektů finanční prostředky v řádu milionů korun za 
reálně poskytované služby, kdy však přesné podmínky poskytování těchto služeb byly v nabídkách zamlčovány a 
skrývány (tzv. katalogové podvody). Obě věci však byly pravomocně odloženy, neboť se nejednalo o trestné činy 
z důvodu absence subjektivní stránky. Jeden z poškozených, který podal proti usnesení o odložení věci stížnost, 
však namítal, že v zahraničí jsou tyto nekalé praktiky posuzovány jako podvodné (např. Švýcarsko).  
 
Ve vývoji majetkové a finanční kriminality nebyly ani v obvodu působnosti Krajského 
státního zastupitelství v Ostravě v uplynulém roce zaznamenány nové trendy. OSZ Ostrava 
zdůrazňuje, že hospodářská trestná činnost bývá často maskována tzv. zakrývací trestnou 
činností, zejména pácháním trestného činu zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění 
podle § 125 tr. zák., jedná se zejména o ztrátu, či údajné odcizení účetních evidencí, převod 
obchodního podílu na další osobu, často bezdomovce či tzv. bílého koně, vše v úmyslu zmařit 
následné prokázání trestné činnosti. Prověřování a následné vyšetřování takové trestné 
činnosti je tím významně ztíženo a vede často k důkazní nouzi a postihu jen zmíněného 
zakrývacího jednání.  
 
Počet stíhaných a obžalovaných osob pro trestné činy hospodářské a finanční kriminality 
vykazuje stagnaci, případně u některých trestných činů i pokles.  
 
Pobočka KSZ v Olomouci popisuje problematický názor Krajského soudu v Ostravě ve věci sp. zn. 2 KZV 
49/2008 na aplikaci § 79f tr. ř. - zajištění náhradní hodnoty. Podle tohoto názoru, prezentovaného v usnesení, 
kterým bylo rozhodováno o stížnosti obviněných proti usnesení policejního orgánu a státního zástupce o zajištění 
náhradní hodnoty, musí být před zajištěním náhradní hodnoty zjištěno, zda obviněný nemá majetek, který je v 
daném konkrétním případě výnosem z trestné činnosti. S ohledem na znění § 79f tr. ř. se jeví tento výklad jako 
poněkud zužující, a to především v případě, kdy se jedná o dlouhodobě páchanou trestnou činnost zaměřenou na 
získání finančních prostředků, kdy není možno jasně odlišit majetek nabytý, jakožto výnos z legálního podnikání 
či zaměstnání a výnos z trestné činnosti. 
 
Ve sledovaných věcech, tj. u vybraných trestných činů zařazených do II., resp. IX hlavy 
zvláštní části trestního zákona, nebyly u odboru trestního řízení Vrchního státního 
zastupitelství v Olomouci zaznamenány významnější změny v nápadu ani skladbě trestních 
věcí, nejsou rovněž poznatky ani signály o nových formách této kriminality. Převažující část 
nápadu, a to bez ohledu na stádium trestního řízení, v němž se konkrétní věc nachází, tak 
představují trestné činy podvodu podle § 250 tr. zák., úvěrového podvodu podle § 250b tr. 
zák., zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby podle § 148 tr. zák., k početnějším 
trestným činům pak patří i padělání a pozměňování peněz podle § 140 tr. zák. (namnoze ve 
spojení s § 143 tr. zák.) a zneužívání informací v obchodním styku podle § 128 tr. zák.  
 
V činnosti odboru závažné hospodářské a finanční kriminality Vrchního státního 
zastupitelství v Olomouci, který se úzce specializuje na tento druh kriminality, nadále 
pokračuje trend snižování nápadu skutkově a právně složitých věcí. Týká se to zejména 
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trestné činnosti páchané v oblasti bankovního sektoru, která je v podstatě nulová. V roce 2009 
napadlo do prověřování celkem 48 věcí a bylo zahájeno trestní stíhání ve 22 věcech. 
V případě nového nápadu se ovšem 17 věcí týkalo padělání bankovek eur. Všechny tyto věci 
byly postoupeny nižším státním zastupitelstvím. Další část nápadu se týkala převážně daňové 
trestné činnosti a rozsáhlých podvodných jednání vůči většímu počtu poškozených. Určitou 
část nového nápadu pak tvořily věci, ve kterých byly dotčeny finanční a ekonomické zájmy 
Evropské unie. Vzhledem k tomu, že v tomto posledním případě nebyla podmínkou věcné 
příslušnosti výše způsobené škody, jednalo se o jednodušší případy se škodou do 5 milionů 
korun. Pozitivní je, že se nadále daří končit starší věci. K 31.12.2009 byly na OZHFK vedeny 
pouze 4 věci starší tří let, z nichž však tři z nich se už nacházely na státním zastupitelství 
s NKO. Nadále je velká pozornost věnována i dalším starším věcem, proto by délka 
přípravného řízení měla v budoucnu přesáhnout dobu i v této nejzávažnější hospodářské 
trestné činnosti tří let jen výjimečně, což je třeba považovat za pozitivní.  
 
Ve vztahu k činnosti odboru odboru závažné hospodářské a finanční kriminality je však i 
nadále pociťována neefektivnost působení tohoto odboru na třech odloučených pracovištích. 
Proto bude i v následujícím roce pokračováno ve snaze o centralizaci výkonu dozorových 
oprávnění na úseku závažné hospodářské a finanční kriminality pouze v Olomouci, tj. 
v hlavním sídle vrchního státního zastupitelství.  
 
 
c) vybrané trestné činy proti životu a zdraví, svobodě a lidské důstojnosti 
 
Co se týče věcí dozorovaných na tomto úseku státními zastupitelstvími v působnosti 
Krajského státního zastupitelství v Brně, je namístě uvést, že OSZ Brno-venkov poukazuje 
na nárůst trestné činnosti, zejména u trestných činů ublížení na zdraví dle § 221 i § 222 tr. 
zák. a především u trestného činu loupeže dle § 234 tr. zák., kde došlo k nárůstu oproti 
minulému období více jak o 50%. Rovněž OSZ Třebíč uvádí, že ke konci roku 2009 byl 
zaznamenán větší nárůst trestných činů loupeže dle § 234 tr. zák. oproti minulosti. Naopak 
OSZ Břeclav konstatuje, že oproti předchozím obdobím byl zaznamenán pokles loupežných 
přepadení, která směřovala proti pobočkám bank a pošt a byla kvalifikovaná jako trestný čin 
loupeže dle § 234 tr. zák. U tohoto druhu trestné činnosti je navíc zaznamenávána velmi nízká 
objasněnost. Obecně lze říci, že stále stoupá agresivita pachatelů.  
 
Ve věci MSZ Brno sp. zn. 2 ZT 131/2009 byla podána obžaloba na obviněného pro trestný čin ublížení na zdraví 
dle § 222 odst. 1 tr. zák., kterého se měl dopustit tím, že v přesně nezjištěné době od 1. do 2.8.2009 v Brně, 
přesně nezjištěným způsobem za pomocí řezného nástroje, odstranil poškozené kůži s podkožím až na svalovou 
tkáň ve větším rozsahu v podbřišku a vnějších genitáliích, následkem čehož musela být postižená urychleně 
převezena záchrannou službou do Fakultní nemocnice Brno-Bohunice, kde se podrobila operaci, přičemž 
v důsledku tohoto jednání utrpěla otevřené povrchní poranění břicha a vulvy na ploše 19 cm x 22 cm x 18 cm, 
zasahující těsně pod úrovní pupku, až k  zevním pohlavním orgánům, které vedlo k  takové změně vzhledu 
poškozené, které vzbuzuje zošklivění až odpor. 
 
U trestných činů týrání osoby žijící ve společně obývaném bytě nebo domě dle § 215a tr. zák. 
došlo i v roce 2009 ke stagnaci. Ve větší míře se vůči násilným osobám začalo využívat 
institutu vykázání, čímž došlo k poklesu vazebních řízení u této trestné činnosti. Efektivnost 
trestního řízení je zde stále vysoká, neboť k recidivě dochází minimálně.  
 
V uplynulém roce došlo k nárůstu počtu trestné činnosti ve zdravotnictví, jedná se většinou  
o kvalifikaci trestného činu ublížení na zdraví z nedbalosti, přičemž nejčastějšími důvody jsou 
podaná oznámení směřující na lékaře pro podezření z pochybení, které vedlo k úmrtí pacientů. 
V těchto věcech se jedná o poměrně složité dokazování, které je závislé na znaleckém 
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zkoumání. V některých věcech není vyloučeno vypracování několika znaleckých posudků. 
Většina těchto řízení však končí odložením věci, když jsou znalci zkonstatovány postupy lege 
artis. Zde je třeba poznamenat, že této oblasti je v rámci dohledu věnována zvýšená pozornost 
ze strany odboru trestního řízení VSZ v Olomouci. 
 
Ostatní nižší státní zastupitelství shodně uvádějí, že v jejich obvodech nebyly zaznamenány 
žádné nové trendy ve vývoji násilné trestné činnosti, přičemž skladba kriminality na tomto 
úseku zůstává v podstatě stejná jako v předchozím roce. V postihu této formy trestné činnosti 
je i nadále uplatňován jednotný přístup státního zástupce v rámci dozorové činnosti, kdy je 
důsledně požadováno, aby o nápadu trestné činnosti u policejních orgánů a stanovení 
vyšetřovacích verzí, bylo vždy od počátku vycházeno z verze, uplatňující právní kvalifikaci 
nejpřísněji postižitelného trestného činu.  
 
Svou povahou, brutálním způsobem spáchání a způsobem následného zahlazování stop se běžně se vyskytujícím 
případům vymyká věc vedená u KSZ Brno pod sp. zn. 3 KZV 20/2009, kdy pachatel jako zvlášť nebezpečný 
recidivista, jenž již v minulosti byl odsouzen pro několikanásobný trestný čin znásilnění, zavraždil muže, aby se 
násilím domohl pohlavního styku s jeho přítelkyní, tuto pak skutečně znásilnil a následně, aby nebylo jeho 
jednání prozrazeno, tělo zavražděného spálil a poškozenou „uvěznil“ v přilehlé kůlně, kde ji ještě několikrát 
znásilnil, v důsledku čehož poškozená utrpěla těžkou újmu na zdraví s dlouhodobými až trvalými následky. Za 
tento brutální čin byl pachatel pravomocně odsouzen k  výjimečnému trestu odnětí svobody na doživotí.  
 
Pobočka Zlín upozornila na dva případy z roku 2009, kdy došlo k zvlášť závažné násilné 
trestné činnosti na osobách vyššího věku se zištným motivem (sp. zn. 6 KZV 17/2009 a  
6 KZV 25/2009). 
 
KSZ Ostrava uvádí, že u násilné trestné činnosti evidované za poslední rok nelze 
z dostupných údajů vysledovat žádné výrazné tendence a vývoj této trestné činnosti lze, 
vyjma trestného činu loupeže podle § 234 tr. zák., označit za stagnující, neboť i zde se 
projevuje mírný pokles počtu osob stíhaných a obžalovaných pro předmětný druh trestné 
činnosti. Pokud jde o zmíněný trestný čin loupeže podle § 234 tr. zák., pro který bylo stíháno 
568 osob (+ 126) a obžalováno 546 osob (+ 129), ten  ve větším počtu případů spočívá 
zejména v přepadávání jdoucích chodkyň s násilným vytržením jimi nesených tašek či 
kabelek. Zda nejde o snížení latentní kriminality v důsledku vyššího počtu ohlášených skutků, 
nelze posoudit. 
 
V případech trestné činnosti spadající pod skutkovou podstatu trestného činu týrání osoby 
žijící ve společně obývaném bytě nebo domě podle § 215a tr. zák. se orgány činné v trestním 
řízení stále potýkají se špatnou důkazní situací zapříčiněnou zejména následnou neochotou 
obětí a rodinných příslušníků podat ve věci svědectví. Tato problematika je přímo spjata 
s povahou této trestné činnosti a za současného stavu trestního procesu lze s tímto fenoménem 
bojovat pouze s obtížemi a nejistým výsledkem. OSZ Ostrava v této souvislosti konstatuje, že 
činnost státních zástupců se zaměřuje také na zajištění citlivého, ale účinného postupu orgánů 
činných v trestním řízení s obětí ve spolupráci s psychology a organizacemi poskytujícími 
těmto obětem pomoc a poradenství. 
 
V roce 2009 byly odborem trestního řízení VSZ Olomouc zaznamenány 3 nové věci 
kvalifikované jako trestný čin obchodování s lidmi podle § 232a tr. zák. V jednom případě 
dosud nebylo vyšetřování ukončeno (sp. zn. 2 VZT 181/2009), ve věci sp. zn. 2 VZT 13/2009 
došlo k zastavení trestního stíhání podle 172 odst. 1 písm. a) tr. ř. a věc sp. zn. 2 VZT 
115/2009 již prošla odvolacím řízením, v němž byl v neveřejném zasedání rozsudek zrušen 
s následným postupem podle § 259 odst. 1 tr. ř. Prokázání obchodu s lidmi je obtížné, 
zejména v případě vědomosti obchodovaných osob o budoucích podmínkách (zpochybnění 
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právní kvalifikace podle § 232a tr. zák. z uvedeného důvodu byla i předmětem rozhodnutí 
Vrchního soudu v Olomouci při zrušení rozsudku krajského soudu v posledně uváděné věci). 
 
d) činy jinak trestné spáchané dětmi mladšími 15 let, provinění páchaná mladistvými a 
trestné činy na dětech a na mládeži  
 
KSZ Brno sděluje, že trestná činnost mladistvých v roce 2009 nevykazuje žádné zásadní 
výkyvy nebo nové trendy a jevy v postihu a ve vývoji. Nedošlo rovněž ke změně skladby 
trestné činnosti a nebyly zaznamenány nové formy páchání trestné činnosti.  
 
Z důvodu své neobvyklosti stojí za zmínku trestní věc, v níž došlo k násilnému trestnému činu vůči nezletilým 
dětem, která byla vedena u KSZ Brno pod sp. zn. 3 KZV 39/2009, kdy pachatelka četnými, celkem 39 
bodněřeznými ranami nožem usmrtila své dvě nezletilé děti, psa a poté si sama způsobila bodněřezná zranění 
břicha. Přestože po činu její jednání bylo více méně racionální a její dosavadní chování vyjma smutku, únavy a 
zamlklosti nenaznačovalo, že by jevila známky či projevy duševní poruchy, trpěla dle znalců závažným duševním 
onemocněním, a to schizoafektivní poruchou smíšeného typu, v důsledku které byly její rozpoznávací i ovládací 
schopnosti v době páchání trestného činu zcela vymizelé. Nástup této poruchy byl v jejím případě rychlý a 
masivní. Vražda dětí měla charakter tzv. rozšířené sebevraždy. Trestní stíhání pro trestný čin vraždy podle § 219 
odst. 1, 2 písm. a), e) tr. zák., bylo usnesením státní zástupkyně podle § 172 odst. 1 písm. e) tr. ř. pravomocně 
zastaveno a pachatelce bylo pravomocně uloženo ochranné léčení psychiatrické ústavní formou. 
 
KSZ Ostrava v této oblasti nesignalizuje nové poznatky. Při postihování protiprávní činnosti 
nezletilých a mladistvých pachatelů se stále potvrzuje gradace trestné činnosti od majetkové 
(krádeže) směrem k násilné trestné činnosti (loupeže), přičemž se většinou jedná  
u mladistvých pachatelů o sériovou trestnou činnost. Tento trend se nadále potvrzuje  
u mladistvých a nezletilých pachatelů, dříve postihovaných pro majetkovou trestnou činnost, 
kteří vyrůstají v nepodnětném rodinném prostředí, vykazují značnou školní absenci, stávají se 
agresivnějšími a bezcitnými osobnostmi, veškeré výchovné opatření se u nich míjí účinkem a 
svůj antisociální vzorec chování tak považují za běžný způsob jejich života. Jedná se o osoby 
ze sociálně slabých rodin, resp. sociálně těžko přizpůsobivých rodin a dále o chovance ústavů 
pro mládež (ústavní, resp. ochranná výchova), kteří se opakovaně dopouštějí útěků z těchto 
ústavů, jež jsou toliko školskými zařízeními bez možnosti účinné detence a resocializace 
těchto delikventů. Velkým problémem je šikana ve školách a rozšíření užívání 
(experimentální i dlouhodobé) omamných a psychotropních látek. Tyto negativní jevy se mezi 
mládeží šíří napodobováním kriminálně závadových jedinců v partách vázaných na konkrétní 
území sídliště, ubytovny či osady sociálně slabých skupin obyvatelstva. Problematickou 
oblastí zůstává trestná činnost v dopravě, kdy řada mladistvých pachatelů řídí motorová 
vozidla, ačkoli nejsou držiteli příslušného oprávnění, a ohrožují tak ostatní účastníky 
silničního provozu.  
 
OSZ Ostrava zdůrazňuje, že ve věcech řešení protiprávních činů dětí mladších patnácti let a 
mladistvých se dva státní zástupci – specialisté  pravidelně zúčastňují zasedání Týmu pro 
mládež, jehož členy jsou dále zástupci OS Ostrava, PMS, Policie ČR, Městské policie Ostrava 
a zástupci OSPOD Města Ostravy. Na jednáních týmu jsou mimo jiné řešeny zejména otázky 
zlepšení spolupráce mezi jednotlivými subjekty v rámci řízení dle občanského soudního řádu 
(při nařizování ústavní výchovy) a dle zákona o soudnictví ve věcech mládeže, jakož i otázky 
aplikace jednotlivých ustanovení těchto předpisů, dále problematika kriminality nezletilých a 
mladistvých pobývajících na útěcích z výchovných zařízení. Při procesních úkonech 
s nezletilými oběťmi trestné činnosti je nadále využívána speciální výslechová místnost 
v objektu Dětského centra Domeček v Ostravě – Zábřehu, která mimo jiné umožňuje 
zachycení prováděného výslechu pomocí audiovizuální techniky a jeho následného využití 
v přípravném řízení trestním a následném soudním řízení. Výslechy dětí jsou zpravidla 
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prováděny za účasti psycholožky v procesně použitelné formě tak, aby již nemusely být 
opakovány.  
 
V souvislosti s celostátní policejní akcí „Vilma“ realizovanou v roce 2009 došlo u státních 
zastupitelství v obvodu působnosti VSZ Olomouc k výraznému zvýšení počtu evidovaných 
věcí týkajících se trestných činů šíření pornografie a přechovávání dětské pornografie. V této 
souvislosti byl nastolen právní problém, zda jednání pachatele, které spočívá v přeposlání 
pornografického díla elektronickou poštou, byť jediné další osobě, naplňuje některou z forem 
jednání taxativně vyjmenovaných v odst. 2 § 205 tr. zák., a pokud ano, zda použití 
elektronické pošty představuje některou z kvalifikovaných forem jeho šíření ve smyslu § 205 
odst. 3. písm. b) tr. zák. Předmětný problém byl zdejším vrchním státním zastupitelstvím 
avizován Nejvyššímu státnímu zastupitelství, které vyslovilo názor (kterým se přiklonilo 
k našemu právnímu názoru), že zaslání pornografického díla elektronickou poštou je ve své 
podstatě jeho uvedením do oběhu prostřednictvím veřejně přístupné počítačové sítě, a toto 
jednání tak naplňuje skutkovou podstatu trestného činu podle § 205 odst. 2, odst. 3 písm. b) tr. 
zák., a to přesto, že nepředstavuje jeho zveřejnění. Další kvalifikační problém se týkal 
případů, kdy pachatel jednak pornografická díla zobrazující nebo jinak využívající dítě šířil, 
jednak takováto díla přechovával. S ohledem na absenci výkladu v komentáři k trestnímu 
zákonu a též absenci využitelných judikatorních soudních rozhodnutí bylo nutno vycházet 
zejména z důvodové zprávy k zákonu č. 271/2007 Sb., kterým se mění trestní zákon, že 
uvedené jednání nelze posuzovat jako jednočinný souběh trestných činů šíření pornografie dle 
§ 205 odst. 2 písm. a) tr. zák. a přechovávání dětské pornografie dle § 205a tr. zák., ale že 
takovéto jednání je třeba posuzovat jako samostatné dva trestné činy, resp. skutky.  
 
e) trestné činy spáchané z rasových, národnostních a jiných nenávistných pohnutek 
 
V obvodu působnosti KSZ Brno je této trestné činnosti věnována zvýšená pozornost. V roce 
2009 bylo realizováno několik kauz tohoto charakteru, v nichž dosud probíhá vyšetřování.  
 
V této souvislosti lze zmínit zejména věc vedenou u OSZ Brno – venkov sp. zn. ZT 280/2009, v níž jsou obvinění 
stíháni pro trestný čin propagace hnutí směřujících k  potlačení práv a svobod člověka podle § 260 odst. 1, 2 
písm. a), b) tr. zák., jehož se měli dopustit společným jednáním s dalšími dosud neustanovenými osobami, vedeni 
jednotným záměrem a s předem dohodnutou dělbou úkonů, tím, že se podíleli na organizaci, personálním a 
materiálním zajištění a uspořádání koncertů tzv. „White power music“, a to s vědomím, že v jejich průběhu, 
kterému byli přítomni, dojde ze strany účinkujících interpretů i dalších přítomných osob k  šíření extrémně 
pravicových myšlenek neonacismu, extrémního nacionalismu, rasismu, xenofobie a k  výzvám k násilí proti lidem 
jiné barvy pleti, jiného vyznání či politického smýšlení, k  oslavování a propagaci neonacistických hnutí Národní 
odpor (označovaného i jako Odpor, Svobodný odpor, Svobodná mládež atd.), konaných v době od 12. 4. 2008 do 
21. 2. 2009 celkem v 11 případech, v různých objektech v ČR.  
 
U MSZ Brno pod sp. zn. 3 ZT 251/2009, pro trestné činy podněcování k  nenávisti vůči skupině osob nebo 
omezování jejich práv a svobod podle § 198a odst. 1 tr. zák., podpora a propagace hnutí směřujících k  potlačení 
práv a svobod člověka podle § 260 odst. 1 tr. zák. a další. Podstata trestné činnosti obviněných měla spočívat 
v tom, že dne 1. 5. 2009 v Brně na nám. Svobody, v průběhu předem ohlášené demonstrace konané v rámci 
prvomájových oslav svátku práce, pořádané Dělnickou stranou a Svobodnou mládeží Brno, jichž se zúčastnilo 
asi 700 osob, přednesli projevy, v nichž z nenávisti slovně napadali imigranty, Rómy, příslušníky jiných národů, 
oslavovali neonacistické hnutí Národní odpor apod. 
 
V obvodu působnosti KSZ Ostrava bylo pro trestný čin hanobení národa, etnické skupiny, 
rasy a přesvědčení podle § 198 tr. zák. v roce 2009 stíháno a obžalováno 9 osob (- 5 osob u 
stíhaných i obžalovaných oproti roku 2008), pro trestný čin podpory a propagace hnutí 
směřujících k potlačení práv a svobod člověka podle § 260 tr. zák. byly stíhány a obžalovány 
4 osoby (shodně jako v r. 2008) a pro tento trestný čin dle § 261 tr. zák. bylo stíháno 9 osob  
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(- 11) a obžalováno taktéž 9 osob (- 7). Tyto skutečnosti odůvodňují závěr, že trestná činnost 
páchaná z rasových, národnostních a jiných nenávistných pohnutek představuje v kraji pouze 
nevýrazný podíl na celkovém počtu stíhaných a obžalovaných osob a ani zmíněné statistické 
odchylky nelze považovat na rozdílný trend ve vývoji této kriminality. Bylo by však chybou 
zároveň dovodit, že tato trestná činnost nepředstavuje závažný celospolečenský problém, což 
dokládá následující trestní věc: 
 
Dne 9.2.2010 byla podána ke Krajskému soudu v Ostravě obžaloba na 4 obviněné pro pokus trestného činu 
vraždy podle § 8 odst. 1, § 219 odst. 1, 2 písm. a), e), g) tr. zák. (č. 140/1961 Sb.), spáchaný formou 
spolupachatelství podle § 9 odst. 2 tr. zák., a trestný čin poškozování cizí věci podle § 257 odst. 1 tr. zák., 
spáchaný formou spolupachatelství podle § 9 odst. 2 tr. zák., kterých se měli dopustit tím, že v rámci své 
příslušnosti k  extremistickým skupinám a hnutím, spojené s neskrývanými rasovými a xenofobními projevy, 
vedeni snahou zviditelnit se v rámci těchto hnutí i obecně vůči společnosti provedením něčeho „většího", před 
110. výročím narození Adolfa HitIera, které si členové těchto skupin obvykle připomínají pořádáním 
nejrůznějších akcí, dne 18.4.2009 kolem 23.45 hod., po předchozím, několik týdnů trvajícím plánování, poté, co 
J. L., v rámci dobré znalosti lokality, úmyslně vybrané pro její vysokou hustotu obyvatelstva rómského původu, 
vytipoval dům na ulici Opavské ve Vítkově, obývaný početnou rómskou rodinou, při společné vědomosti  
o poměrech obyvatel tohoto domu, se záměrem založením požáru usmrtit pro jejich příslušnost k  rómské etnické 
skupině více osob, společně přijeli do Vítkova, kde si na opuštěném místě, poblíž místa chystaného útoku, 
připravili tři zápalné láhve. Během cesty si všichni, kromě řidiče, zamaskovali obličej a nasadili rukavice a po 
příjezdu k vybranému domu D. V., I. M. a V. C., každý držíce v ruce jednu z připravených zažehnutých zápalných 
lahví je vhodili dovnitř. Poté z místa odjeli a svým jednáním způsobili na třech místech současně, téměř po celé 
obytné ploše domu, rychle se šířící požár a následné úplné vyhoření domu, přičemž hořící hořlavinou zápalné 
lahve byla především potřísněna nezl. N. K., která utrpěla život přímo ohrožující poranění, popáleniny II. - III. 
stupně na 77 % povrchu těla a popálení horních cest dýchacích, přičemž popáleniny byly lokalizované téměř v 
celém rozsahu obličeje, přední části hrudníku, v bederní krajině a dále v celém rozsahu dolních i horních 
končetin; na některých místech dosahovaly až IV. stupně. Tato poškozená byla hospitalizována od 19.4.2009 do 
2.12.2009 ve Fakultní nemocnici v Ostravě, v průběhu hospitalizace prodělala celkem 14 operací, které 
spočívaly v zajištění dýchacích cest, odstranění devitalizované kůže a amputaci dvou odumřených prstů pravé 
ruky s popáleninami IV. stupně, dále jí byly prováděny opakované transplantace umělé kůže a prováděny 
opakované transplantace vlastní kůže (autotransplantace kožních štěpů); v průběhu dlouhodobé hospitalizace 
byla poškozená nezletilá N. K. několikrát v ohrožení života, a to nejenom popáleninovým šokem, ale i selháváním 
funkce ledvin a sepsí. Dále utrpěla středně těžká poranění i poškozená A. S. a P. K. Jmenovaní poškození v době 
útoku spali na posteli situované přímo pod zasaženým oknem a pouze shodou okolností, nezávislých na vůli 
obviněných, nedošlo k usmrcení těchto osob a v době požáru dále v domě přítomných V. M., V. M., nezl. K. K., 
nezl. P. K., a nezl. K. S.  
 
Jak dodává odbor trestního řízení VSZ Olomouc, v roce 2009 došlo k mírnému nárůstu počtu 
věcí, v nichž je vedeno trestní řízení pro trestnou činnost spáchanou z rasových, 
národnostních a jiných nenávistných pohnutek. Podle poznatků dostupných zdejšímu odboru 
trestního řízení je tento stav odrazem skutečnosti, že ze strany státních orgánů, zejména pak 
orgánů činných v trestním řízení (zvláště Policie ČR) je této závažné trestné činnosti 
věnována zvýšená pozornost (za účelem monitorování činnosti extremistických, najmě 
neonacistických hnutí a skupin, a za účelem zvýšení účinnosti zásahu proti jejich členům a 
příznivcům v případech páchání protiprávního jednání, byly vytvořeny speciální týmy). Jedná 
se přitom o různorodou činnost - od jevových forem v podobě používání nacistické 
symboliky, přes slovní projevy až po užití násilí. 
 
f) drogová kriminalita 
 
V oblasti drogové trestné činnosti v obvodu působnosti KSZ Brno neuvádějí nižší státní 
zastupitelství žádné nové poznatky či trendy. Pouze OSZ Brno-venkov zaznamenalo mírný 
nárůst trestné činnosti, spáchané v souvislosti se zneužíváním drog, a to jak u pervitinu, tak i 
u marihuany. Poukazuje na to, že důraznou protidrogovou aktivitou ze strany orgánů, činných 
v trestním řízení v uplynulých letech se sice podařilo eliminovat činnost zejména výrobců 
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drog, kdy řada těchto osob byla v minulosti odsouzena k nepodmíněným trestům odnětí 
svobody, avšak nyní postupně opouštějí věznice a vracejí se na drogovou scénu.  
 
Nadále se v této oblasti osvědčuje spolupráce s národními členy ČR v Eurojustu a se styčnými 
důstojníky policejních orgánů v evropských zemích, která významně přispívá k úspěšnému 
objasnění a zmapování trestné činnosti páchané na území několika států během krátkého 
časového úseku (převoz drogy).  
 
V trestní věci vedené pod sp. zn. 3 KZV 15/2009 se díky takové součinnosti podařilo během několika hodin získat 
povolení ke sledování zásilky (11 kg koncentrovaného heroinu) po celé trase průjezdu z Turecka do ČR 
(Bulharsko, Srbsko, Maďarsko, Slovensko), v jiné věci (3 KZV 29/2009) bylo sjednáno s orgány Spojeného 
království Velké Británie a Severního Irska předání, sledování a záměna zásilky (0,5 kg koncentrovaného 
kokainu), aniž by došlo k  výraznějšímu zdržení zásilky sledované on-line pachateli.  
 
KSZ Ostrava uvádí, že ve věcech drogové kriminality nebyly zjištěny žádné nové zásadnější 
poznatky. Počet osob stíhaných pro trestný čin dle § 187 tr. zák. se oproti roku 2008 zvýšil  
o 36 na 327 osob. Obdobný stav je zjišťován i v počtu obžalovaných osob pro tento trestný 
čin, neboť došlo k jejich zvýšení o 30 na 289 osob. Z této skutečnosti však nelze vyvozovat 
žádné závěry, neboť rozsah latentní kriminality nelze ani odhadnout. Opatření omezující v ČR 
prodej léků, které byly využívány k výrobě metamfetaminu (pervitinu), jsou pachateli této 
trestné činnosti obcházena, s ohledem na blízkost hranice s Polskou republikou tím, že 
obdobná léčiva jsou nakupována zde. 
 
Na úseku drogových trestných činů lze za obvod působnosti VSZ Olomouc souhrnně 
konstatovat, že ve sledovaném období nebyly zaznamenány žádné zásadnější změny a nové 
poznatky ohledně jejich skladby, rozsahu a počtu stíhaných, které by si vyžadovaly hlubší 
rozbor včetně event. následných opatření. Za zmínku snad stojí skutečnost, že opatření 
omezující v České republice prodej léků využívaných k výrobě metamfetaminu (pervitinu) 
jsou pachateli obcházena hromadnými výjezdy a nákupy potřebných surovin v sousedním 
Polsku.  
 
Zdůraznit lze rovněž nápad prvního případu pěstírny konopí setého hydroponickým způsobem v obci Velké 
Losiny, okres Šumperk, a to dvěma vietnamskými a jedním českým pachatelem, které bylo kvalifikováno jako 
příprava k  trestnému činu nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle § 7 odst. 1 
k § 187 odst. 1, 4 písm. b) tr. zák. Jedná se o věc KSZ Ostrava, pobočka Olomouc sp. zn. 2 KZV 45/2008 (VSZ 
Olomouc sp. zn. 2 VZT 84/2009). 
 
Přes v úvodu uvedený fakt je na místě připomenout, že s účinností nového trestního zákoníku 
lze očekávat praktické i teoretické problémy spojené s právní kvalifikací tohoto druhu trestné 
činnosti, a to především vzhledem k neexistujícímu výkladu pojmů „větší rozsah“, „značný 
rozsah“ a „velký rozsah“ v § 283 - 286 tr. zákoníku. V předchozích letech se přes počáteční 
problémy a zcela rozdílný přístup především orgánů přípravného řízení a soudu nakonec 
soudní praxe ustálila v duchu kritérií, které NSZ Brno pro úsek drogové kriminality stanovilo 
v pokynu obecné povahy. 
 
g) trestné činy v dopravě 
 
V roce 2009 byly nosným tématem otázky týkající se prokazování ovlivnění alkoholem při 
řízení motorových vozidel pomocí přístrojů Dräger používaných Policií ČR, tedy při 
vyloučení krevní zkoušky. Dalším tématem bylo prokazování ovlivnění jinou návykovou 
látkou než alkoholem. Tato témata ovšem nejsou zcela nová a objevovala se i ve zprávě  
o činnosti za rok 2008. 
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KSZ Brno uvádí, že v roce 2009, na rozdíl od předchozích období, nebyl zaznamenán žádný 
významný nárůst trestných činů v dopravě. U většiny ostatních okresních státních 
zastupitelství lze naopak konstatovat stejně jako v předchozím období spíše snížení nápadu 
trestných činů v dopravě. OSZ Břeclav, Uherské Hradiště a Zlín uvádějí zvýšený výrazný 
podíl trestných činů v dopravě s podílem alkoholu a lze předpokládat i stále výraznější podíl 
řízení pod vlivem omamné a psychotropní látky u trestných činů dle § 201 tr. zák. Po vydání 
sjednocovacího stanoviska analytického a legislativního odboru NSZ k problematice 
dokazování kvalifikačního znaku „stavu vylučujícího způsobilost“ k bezpečnému ovládání 
motorových vozidel požitím omamných a psychotropních látek (OPL), nebyly ze strany 
okresních státních zastupitelství signalizovány žádné praktické problémy v dokazování, byť 
stále přetrvává nejednotná praxe při rozlišování hranice trestnosti dle trestního zákona a 
správních deliktů.  
 
Krajské státní zastupitelství v Ostravě k tomuto druhu trestné činnosti neuvádí žádné nové 
poznatky. 
 
h) trestná činnost cizích státních příslušníků 
 
KSZ Brno k tomuto druhu trestné činnosti neuvádí žádné poznatky.  
 
V obvodu působnosti KSZ Ostrava počet cizinců, na něž byla v roce 2009 podána obžaloba, 
činí 248 osob, což je o 78 méně, než v roce 2008. Podíl cizinců na celkovém počtu osob, na 
které byla podána obžaloba, tak činí 2,5 %. Nejvyšší podíl na trestné činnosti cizinců je 
dlouhodobě vykazován ze strany státních příslušníků Slovenské republiky, ve 
vyhodnocovaném roce byla obžaloba podána na 140 z nich (- 28 oproti roku 2008), vyšší 
počet byl zjištěn rovněž u státních příslušníků Polské republiky (- 38), Ukrajiny (- 24) a 
Vietnamu (- 9). 
 
ch) trestná činnost příslušníků Policie ČR 
 
KSZ Brno v této oblasti uvádí, že vyšetřování konaném státním zástupcem z důvodu § 161 
odst. 3, 4 tr. ř. bylo v roce 2009 vedeno ve 20 věcech a v 8 věcech bylo vedeno zkrácené 
přípravné řízení. V dané oblasti je nutné poukázat na dvě trestní věci, které se způsobem 
svého provedení a neodčinitelnými následky na životech poškozených vymykají běžné trestné 
činnosti příslušníků Policie ČR.  
 
Pod sp. zn. 5 KZV 1/2009 byla podána obžaloba pro skutek spočívající v tom, že jeden příslušník Policie ČR 
v rámci své služby a jedna civilní osoba při zadržení osoby vietnamské národnosti tuto bezdůvodně hrubým 
způsobem fyzicky napadli, v důsledku čehož poškozená osoba v důsledku tohoto útoku zemřela, přičemž další dva 
službu konající policisté vůči útočníkům nezasáhli a nezabránili jim v napadení poškozeného.  
 
Pod sp. zn. 5 KZV 12/2009 je evidována trestní věc, v níž je trestně stíhán bývalý příslušník Policie ČR společně 
s dalšími šesti osobami pro skutek spočívající v tom, že v úmyslu získat zpět nákladní automobil s naloženým 
stavebním strojem, jenž byl odcizen jednomu ze spolupachatelů, od poškozeného, kterého z odcizení podezírali, 
ozbrojeni obušky vnikli do obydlí poškozeného, tohoto odvlekli do připraveného vozidla, svázali na rukou a 
nohou, fyzicky napadli a způsobili mu četná zranění, v důsledku kterých poškozený zemřel. Jednání obviněných 
je v rámci probíhajícího vyšetřování právně kvalifikováno jako podezření ze spáchání trestných činů vydírání 
podle § 235 odst. 1, 2 písm. b), c), odst. 4 tr. zák. a porušování domovní svobody podle § 238 odst. 1, 3 tr. zák., 
účinného do 31.12.2009. 
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KSZ Ostrava v této souvislosti poskytuje pouze statistické údaje, když nezaznamenává žádné 
zásadní změny v této agendě oproti předchozímu období. Trestní stíhání zahájili státní 
zástupci ve 37 věcech proti 46 osobám.  
 
Dále k trestné činnosti příslušníků Policie ČR trestní odbor VSZ Olomouc dodává, že se 
projevila rozšířením forem trestné činnosti, a to zejména v případech trestných činů 
spáchaných mimo výkon služby (nejčastěji jde o trestné činy zneužívání pravomoci veřejného 
činitele podle § 158 tr. zák., event. v souběhu s trestnými činy neoprávněného nakládání 
s osobními údaji podle § 178 odst. 1 tr. zák. a poškození a zneužití záznamu na nosiči 
informací podle § 257a tr. zák. nebo úplatkářstvím). V jednom případě byla na policistu 
podána obžaloba pro trestný čin ohrožení utajované informace podle § 106 odst. 1, 2 písm. b) 
tr. zák. Policisté se však jako pachatelé stále častěji podílejí na závažné trestné činnosti 
související s šířením dětské pornografie, šířením drog, podezření z rasově motivované trestné 
činnosti, týráním osoby žijící ve společné obývaném bytě nebo domě, zaznamenána byla 
loupež a vydírání. Výjimkou není ani nedovolené podnikání (hlavně prodej přes internet) a 
nekalá soutěž.  
 
V případě prověřování a vyšetřování trestné činnosti příslušníků Policie ČR se objevují 
obdobné problémy jako u jiné trestné činnosti a je zřejmé, že model spolupráce vyšetřujícího 
státního zástupce s policejním orgánem Inspekce Policie ČR našel v praxi místo a problémy 
se vyskytují spíše ojediněle. 
 
V dohledové činnosti byl dále zaznamenán případ vedoucího funkcionáře Vězeňské služby (sp. zn. 2 VZT 
21/2009), který opakovaně požádal o úplatek za poskytnutí výhod osobě ve výkonu trestu. Soud kvalifikoval jeho 
jednání (na rozdíl od státního zástupce) pouze jako trestný čin přijímání úplatku podle § 160 odst. 2, odst. 4 
písm. b) tr. zák., a nikoliv též jako trestný čin zneužívání pravomoci veřejného činitele podle § 158 tr. zák. 
s odůvodněním, že obžalovaný se nedopustil jednání, jímž by svoje pravomoci porušil (úplatek vyžádal, aniž by 
ve prospěch odsouzeného aktivně působil). Věc je v současné době v odvolacím řízení. 
 
2. Postup státních zástupců v přípravném řízení 
 
a) prověřování a vyšetřování 
 
Krajské státní zastupitelství v Brně zdůraznilo, že v roce 2009 došlo v rámci přípravného 
řízení k zásadnímu přesunu trestné činnosti z formy vyšetřování do zkráceného přípravného 
řízení, jak je dále zdůrazněno v závěrech této zprávy. Přesunem velkého počtu trestního řízení 
do zkráceného přípravného řízení došlo k uvolnění časového prostoru státním zástupcům od 
jednodušší a méně závažné trestné činnosti, která je v přípravném řízení zpracovávána 
s větším urychlením a s menším zatížením státních zástupců tak, že tito se mohou s větším 
důrazem věnovat závažnější trestné činnosti, včetně účastí státních zástupců u prvotních a 
vyšetřovacích úkonů. O zvýšení kvality v tomto směru svědčí i ve statistickém přehledu 
uváděné snížené počty věcí vrácených policejnímu orgánu k doplnění, státnímu zástupci 
soudem k došetření a odmítnutí návrhu na potrestání. Práci státních zástupců státních 
zastupitelství v působnosti KSZ Brno rovněž napomáhá využívání možnosti vstupu do 
elektronických spisů PČR prostřednictvím systému ENKOS, kde jsou průběžně řešeny ještě 
některé technické závady, které plnému využití tohoto systému brání.  
 
V dozorové činnosti státních zástupců nadále pokračoval trend důsledné kontroly včasnosti 
zahajování úkonů trestního řízení, zahajování trestního stíhání, řádného popisu jednotlivých 
skutků a dodržování základních lhůt prověřování a vyšetřování. Rovněž byl kladen, tak, jako 
v předchozím období, důraz na účast státních zástupců na prvotních úkonech u závažných 
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dopravních nehod, závažné majetkové nebo násilné trestné činnosti, jakož i na dalších 
úkonech ve vyšetřování. Nemalý význam je rovněž kladen na provádění a zhodnocení 
finančního šetření a obstarání podkladů pro případné ukládání peněžitých trestů, či 
uplatňování zajišťujících institutů vedoucích k odčerpání majetkového prospěchu. Ve 
spolupráci s PČR byla věnována zvýšená pozornost i počtu a důvodnosti přibrání znalců, kdy 
v jednodušších věcech je vždy dávána přednost odborným vyjádřením, což v uplynulém roce 
znamenalo značné snížení finančních prostředků PČR věnovaných na úhradu znalečného. 
Pokračuje trend snižování počtu věcí v prověřování. 
 
KSZ Brno zmiňuje v této souvislosti i otázku využívání operativně pátracích prostředků. 
V počtu odposlechů dle § 88 tr. ř. došlo ke snížení jejich povolení soudem z 522 z roku 2008 
na 248 v roce 2009. Zvýšil se počet povolených úkonů dle § 158b tr. ř. z 520 na 636 v roce 
2009, v loňském roce bylo ve dvou případech užito i institutu utajovaného svědka, a to u OSZ 
Brno–venkov a OSZ Kroměříž. Některá státní zastupitelství institutu odposlechu využívají 
v minimálním množství, toto nahrazují jinými formami, zejména institutem sledování osob a 
věcí. Na zmiňovanou skutečnost, která je policií dle jejího vyjádření nahrazována jinými 
operativně pátracími prostředky, bylo na počátku letošního roku upozorněno nové vedení 
Krajského ředitelství Jihomoravského a Zlínského kraje.  
 
KSZ Ostrava obecně k přípravnému řízení neuvádí žádné zásadní problémy, ani zobecnitelné 
změny. 
 
b) délka přípravného řízení  
 
Pro rychlost přípravného řízení posuzovanou prizmatem celkové délky přípravného řízení od 
prvního zahájení trestního stíhání nebo sdělení podezření do konečného rozhodnutí je 
příznačné, že téměř 80 % věcí (přesně 79,8 %) bylo v obvodu působnosti Vrchního státního 
zastupitelství v Olomouci skončeno do 2 měsíců. Naopak nad 1 rok trvalo přípravné řízení 
nebo zkrácené přípravné řízení pouze v 253 případech (u KSZ Ostrava šlo o 81 věcí a u KSZ 
Brno o 172 věcí);  jde o méně než 1 % (0,7%) ze všech těchto věcí. Podíl na 
celorepublikovém počtu věcí starších 1 roku pak u státních zastupitelství v obvodu VSZ 
Olomouc činil v roce 2009 pouhých 12,3 %! Pokud jde o délku řízení u státního zástupce, pak 
92,8 % věcí bylo vyřízeno do 2 týdnů (u KSZ Brno jde o 89,1 % a u KSZ Ostrava jde 
dokonce o 96,1 %)! 
 
Z hlediska rychlosti řízení KSZ Brno konstatuje, že napadené věci zpracovávají státní 
zástupci rychle a bez průtahů, jistá zpoždění se vyskytují v případě, když je zapojena PMS při 
užití narovnání nebo podmíněného zastavení trestního stíhání, zvýšená pozornost byla 
věnována rychlosti vyřizování NPO podáním obžaloby na státním zastupitelství. V průběhu 
loňského roku došlo ke snížení počtu jak věcí starších 1 roku v prověřování, tak věcí starších 
1,5 roku od začátku trestního řízení. 
 
Krajské státní zastupitelství v Ostravě k tomuto bodu uvedlo, že k 31.12.2009 zůstalo  
u státních zastupitelství Sm kraje ve všech oddílech rejstříků KZN a ZN (mimo první oddíl) 
nevyřízeno celkem 464 věcí starších 6 měsíců, což činí 0,6 % z celkového počtu věcí. Jde 
nepochybně o pozitivní stav, který vyplývá především z pozornosti věnované intenzitě a 
kvalitě dozoru státních zástupců i intenzivnějšímu dohledu, a to jak vnitřnímu ze strany 
vedoucích státních zástupců, tak i ze strany vyššího státního zastupitelství. 
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Celková délka přípravného řízení od prvního zahájení trestního stíhání nebo sdělení podezření 
do předložení návrhu na podání obžaloby nebo návrhu na potrestání nebo jiného, konečného 
rozhodnutí ze strany policejního orgánu v roce 2009, v obvodu KSZ Ostrava  činila průměrně 
37 dnů (v r. 2008 to bylo 48 dnů). Kratší lhůtu vykázala OSZ Nový Jičín, OSZ Vsetín a OSZ 
Frýdek-Místek.  
 
V roce 2009 byly státnímu zástupci z celkového počtu 20.635 statisticky vykazovaných osob 
ve lhůtě do dvou měsíců předloženy spisy 17.514 z nich, tj. 84,9 %, když v roce 2008 to bylo 
80,6 %. Z toho do dvou týdnů  byly předloženy státnímu zástupci spisy 10.177 osob, tj.  
50,8 % (v r. 2008 36,8 %). Ve lhůtě přesahující dobu 6 měsíců pak byly v roce 2009 
předloženy věci pouze 460 osob, tj. 2,2 %.  
 
Délka přípravného řízení od prvního zahájení trestního stíhání nebo sdělení podezření do 
podání obžaloby nebo návrhu na potrestání nebo jiného konečného rozhodnutí státního 
zástupce v Sm regionu činila v roce 2009 průměrně 43 dnů (v letech 2008 i 2007 shodně 54 
dnů). Průměrná délka řízení u státního zástupce v kraji činila v roce 2009 celkem 5 dnů (v r. 
2008 a 2007 celkem 6 dnů).  
 
c) vazební řízení 
 
Jak uvedlo KSZ Brno, návrhy státních zástupců ve vazebních věcech, včetně důvodů vazby, 
jsou v drtivé většině soudem akceptovány, výjimečně je uznán důvod vazby a nahrazen 
přijetím písemného slibu obviněného, vazebnímu řízení je věnována náležitá pozornost, ve 
skladbě ani v počtu vazebního řízení nedošlo k zásadním změnám oproti předcházejícímu 
období. Státní zástupci se zásadně zúčastňují rozhodování soudů o vzetí do vazby.  
 
KSZ Ostrava neeviduje v této oblasti žádné problémy. Pouze poukazuje na nepatrně vyšší   
počet obviněných vazebně stíhaných v průběhu celého roku. Uvádí, že u OSZ v jeho obvodu 
působnosti se k datu 31.12.2009 ve vazbě nacházelo 131 osob, což je o 17 osob více oproti 
stejnému datu v roce 2008. U KSZ bylo k tomuto datu ve vazbě 28 osob. Ze zjištěných 
statistických údajů vyplývá, že i státní zástupci KSZ Ostrava se oproti dřívějšímu období 
zúčastňují rozhodování soudu o vzetí do vazby, což je třeba vnímat pozitivně.  
 
 
3. Postup státních zástupců ve stádiu projednání trestní věci v řízení před soudem  
 
a) vrácení věci k došetření státnímu zástupci 
 
V roce 2009 byly krajským státním zastupitelstvím v obvodu působnosti Vrchního státního 
zastupitelství v Olomouci postupem podle § 188 odst. 1 písm. e) tr. ř. pravomocně vráceny 
pouze 2 věci (po jedné věci každému KSZ), což je zlepšení oproti roku 2008, kdy bylo takto 
pravomocně vráceno 5 věcí. Úspěšnost stížností proti rozhodnutím krajských soudů o vrácení 
věci byla 66,7 %, neboť v dalších 4 věcech Vrchní soud v Olomouci rozhodl postupem podle   
§ 149 odst. 1 písm. b) tr. ř. Mimo výše uvedených věcí byla KSZ Ostrava vrácena ještě jedna 
věc postupem podle § 260 tr. ř.  
 
V obvodu působnosti Krajského státního zastupitelství v Brně došlo v roce 2009 
k pravomocnému vrácení věci státnímu zástupci k došetření, pouze ve 33 věcech u okresních 
státních zastupitelství, u KSZ se tak stalo pouze v 1 věci. Odmítnutých návrhů na potrestání 
bylo v loňském roce pravomocných pouze 30. S ohledem na počty podaných obžalob a počty 
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návrhů na potrestání svědčí tyto údaje řádně zdůvodněných a zákonných obžalobách a 
návrzích na potrestání. 
 
V roce 2009 došlo v obvodu působnosti KSZ Ostrava k poklesu počtu věcí, které byly 
vráceny soudy státním zástupcům k došetření, neboť vráceno bylo celkem pouze 15 věcí (v r. 
2008 celkem 42 věcí), z toho podle § 188 odst. 1 písm. e) tr. ř. 7 věcí, podle § 221 odst. 1 tr. ř. 
1 věc, podle § 314c odst. 1 písm. a) tr. ř. 5 věcí a podle § 260 tr. ř. 2 věci.  
 
Pobočka KSZ v Olomouci v této souvislosti uvádí věc sp. zn. 2 KZV 10/2008 (původně sp. zn. 2 KZV 91/96), v níž 
byla podána obžaloba již v roce 1997. Jelikož podle názoru krajského soudu nebyly ve věci splněny zákonné 
podmínky pro řízení proti uprchlému, byla věc vrácena státnímu zástupci k došetření. Poté bylo rozhodnuto  
o přerušení trestního stíhání z důvodu neznámého pobytu obviněného. Tento důvod trval až do roku 2007, kdy 
došlo k zadržení obviněného, který se po celou dobu zdržoval v cizině. Po došetření věci byla opětovně podána 
obžaloba, na jejímž podkladě došlo k odsouzení obviněného. V odvolacím řízení pak byla vrchním soudem část 
věci, ve které figurovalo přibližně 200 poškozených, vrácena k došetření s ohledem na nedostatečný popis skutku 
ve sdělení obvinění z roku 1996. Z tohoto důvodu bylo znovu a řádně zahájeno trestní stíhání, vyslechnuti pouze 
klíčoví svědci a opět podána obžaloba s tím, že neprocesní výslechy většiny svědků z původní věci mohou 
posloužit soudu jako vodítko, které osoby má soud vyslechnout jako svědky. S tímto názorem se krajský soud 
neztotožnil a vrátil věc státnímu zástupci opět k  došetření s tím, že nebyly provedeny žádné procesní důkazy, 
které by umožňovaly projednání věci před soudem. Vrchní soud stížnosti státního zástupce proti uvedenému 
rozhodnutí nevyhověl. Podnět ke stížnosti pro porušení zákona, jež by měla judikatorní význam, nebyl 
Ministerstvem spravedlnosti akceptován. Podle názoru KSZ Ostrava tak soud postupoval v rozporu se smyslem 
novely č. 265/2001 Sb., podle které se mělo těžiště dokazování přenést z přípravného řízení před soud. 
 
b) pravomocně zproštěné věci 
 
V roce 2009 došlo v obvodu KSZ Brno ke snížení počtu pravomocně zproštěných osob o 199 
oproti roku 2008, na 765 osob. Na tomto snížení se podílela většina okresních státních 
zastupitelství i oddělení dozoru krajského státního zastupitelství. Podíl zproštěných osob 
z celkového počtu obžalovaných a osob, na které byl podán návrh na potrestání, činil  
v uplynulém roce 4,7%. Je však třeba podotknout, že velkou měrou se na tomto zproštění 
podílely věci zažalované již v předcházejícím kalendářním období. Ke snížení počtu 
zproštěných osob došlo paradoxně za situace, kdy přípravné řízení probíhalo ve výrazně 
větším počtu formou shora uváděného zkráceného přípravného řízení. To jak známo výrazně 
omezuje práva obviněného na obhajobu, když mu bere právo stížnosti proti tzv. sdělení 
podezření a neumožňuje mu seznámit se na konci přípravného řízení s důkazní situací a podat 
návrhy na její doplnění. Pokud nedošlo k nárůstu zprošťujících rozsudků, lze z toho 
dovozovat fakt, že skutečně samotné dokazování probíhá až v řízení před soudem, kde 
veškerá práva obviněného na obhajobu jsou procesně konvalidována a samotné přípravné 
řízení je ve zkrácené formě užíváno jen ve vhodných případech jednoduché a bagatelní 
kriminality. 
 
V obvodu KSZ Ostrava poklesl rovněž počet zproštěných osob, když v roce 2009 bylo 
zproštěno v rámci kraje 759 osob (z toho u KSZ 45 osob), v roce 2008 bylo v Sm regionu 
zproštěno celkem 780 osob (z toho u KSZ 15 osob) a v roce 2007 celkem 901 osob (z toho u 
KSZ 41 osob).  
 
Důvodem zprošťujícího rozsudku bývá zejména skutečnost, že v mnoha případech státní 
zástupci podávají obžaloby v pochybnostech, které pak u hlavního líčení nejsou odstraněny, 
pokud jde o rozsudky okresních soudů, spočívá příčina rovněž v tom, že usvědčující údaje 
jsou obsahem úředních záznamů o podaném vysvětlení, které pak před soudem nelze 
předestřít a posléze tyto osoby v řízení před soudem si již na věci přesně nevzpomínají a 
nepotvrzují to, co sdělily původně. 
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c) další poznatky z rozhodování soudů 
 
V uplynulém roce nebyly v obvodu působnosti KSZ Brno již zaznamenány dlouhodobé 
průtahy u soudů a ani průtahy při vyhotovování soudních rozhodnutí. Ze strany státních 
zástupců je věnována zvýšená pozornost ukládání trestů, které směřují k odčerpávání 
získaného majetkového prospěchu, ve všech případech, jsou- li splněny zákonné podmínky, je 
navrhováno uložení peněžitého trestu. S ohledem na to, že došlo k přesunu z vyšetřování na 
zkrácené přípravné řízení a část podaných návrhů na potrestání je soudem vyřizována 
trestními příkazy, došlo ke snížení počtu účastí státních zástupců u hlavního líčení, ale tento 
rozdíl není tak markantní a svědčí o tom, že zkrácené přípravné řízení je rychlejší především 
ve fázi před podáním návrhu na potrestání, když u značné části vydaných trestních příkazů do 
těchto směřuje odpor a probíhá před soudem řádné hlavní líčení.  
 
KSZ Ostrava v této oblasti neuvádí žádné zásadní nové poznatky.  
 
Odvolací řízení před Vrchním soudem v Olomouci lze označit za standardní a rozhodovací 
činnost jednotlivých senátů – pokud jde o aplikaci trestního zákona – v zásadě za ustálenou a 
nerozpornou. Pokud se v rozhodování odvolacího soudu objevily v konkrétních věcech sporné 
otázky, jsou řešeny případ od případu a jsou projednávány jak na poradách odboru trestního 
řízení, tak poradách pořádaných se specialisty z KSZ. 
 
Jako konkrétní příklad je možno uvést případ posouzení trestného činu znásilnění za situace, kdy se pachatel 
s ohledem na obranu poškozené marně pokusil o soulož a bezprostředně poté přešel k  jednání, posouzenému 
jako „jiný obdobný pohlavní styk“. Zatímco obžaloba kvalifikovala takové jednání jako jeden trestný čin 
znásilnění podle § 241 odst. 1, 3 písm. a), b) tr. zák., nalézací soud uzavřel, že jde o trestný čin znásilnění podle 
§ 241 odst. 1, 3 písm. a), b) tr. zák. dílem dokonaný, dílem ve stádiu pokusu podle § 8 odst. 1 tr. zák., čili rozdělil 
jednání na dva útoky. Odvolací soud pochybení nenapravil s odkazem na absenci odvolání státního zástupce 
podaného v neprospěch obžalovaného (sp. zn. 2 VZT 117/2009). 
 
Obecně lze dále zdůraznit nejednotné rozhodování ohledně ukládání peněžitých trestů 
obžalovaným, kteří trestným činem získali nebo zamýšleli získat majetkový prospěch. S tím 
pak souvisí i problematika dokladování majetkových poměrů obžalovaných, zejména 
v případech, kdy mezi spácháním a soudním projednáváním trestné činnosti uplyne dlouhá 
doba, během níž se pachatel mohl (i legálně) svého majetku úspěšně zbavit; soudy pak při 
neuložení tohoto trestu argumentují jeho nedobytností (§ 54 odst. 1 tr. zák.). 
 
4. Dohled vykonávaný nejblíže vyššími státními zastupitelstvími 
 
Co se týká výkonu dohledu ze strany Krajského státního zastupitelství v Brně vůči nižším 
státním zastupitelstvím v jeho působnosti, nadále pokračuje výkon tzv. komplexního dohledu 
popisovaný ve zprávě o činnosti za rok 2008, když výsledky z něho jsou pravidelně nejméně 
jednou za půl roku vyhodnocovány a projednávány na poradách s vedoucími státními 
zástupci. Vedle komplexního dohledu je dohled vykonáván i v rámci plánovaných 
dohledových prověrek, jejichž témata vyplývají i z výkonu komplexního dohledu a reagují na 
jím zjištěné nedostatky. Kromě plánovaných dohledových prověrek vykonávaných na všech 
státních zastupitelství jsou prováděny i dohledové prověrky účelově zaměřené na jednotlivá 
okresní státní zastupitelství, kde se opakovaně objevil nějaký nedostatek či problém, který je 
třeba zanalyzovat a odstranit. Ve vybraných věcech je pak vykonáván i průběžný dohled, 
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který se zaměřuje zejména na závažné trestné činy, příp. trestné činy sledované z hlediska 
jejich obtížného prokazování a trestné činy, které vzbuzují zájem veřejnosti. Především se 
jedná o trestnou činnost ve zdravotnictví, extremismus, korupci, dětskou pornografii, těžká 
ublížení na zdraví, apod. Co se týče počtu výkonů dohledu z podnětu podatelů, zde došlo 
v uplynulém roce ke snížení jejich počtu, a to zejména s ohledem na již opakovaně 
zmiňovaný přesun vyřizování trestních věcí z vyšetřování do zkráceného řízení, které pro své 
rychlé zpracování není předmětem výkonu dohledu. Podklady získávané ze všech forem 
výkonu dohledu Krajského státního zastupitelství v Brně pak přispívají ke sjednocení trestní 
politiky v kraji.  
 
Dohled Krajského státního zastupitelství v Ostravě nad postupem okresních státních 
zastupitelství v obvodu působnosti KSZ, tzv. vnější dohled, byl i v roce 2009 vykonáván 
v trestních věcech, zejména na podkladě podnětů poškozených, podezřelých, obviněných a 
dalších osob, ale též z vlastní iniciativy KSZ. Vykonávaný dohled byl komplexního 
charakteru, tedy zaměřen na všechny aspekty přípravného řízení a výkonu dozoru státního 
zástupce. Pokud byly zjištěny nedostatky v postupu OSZ, byl vždy vydán pokyn dle § 12d 
odst. 1 zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, a jeho 
realizace byla dále sledována. Zvýšenou pozornost věnuje KSZ mimo jiné trestním věcem, 
které souvisejí s činností soudních exekutorů. Nad postupem OSZ je z vlastní iniciativy ve 
všech takových trestních věcech vykonáván průběžný dohled, až do jejich pravomocného 
skončení. Sledované věci jsou  po prověření postupem podle § 158 odst. 3 tr. ř. zpravidla 
odkládány podle § 159a odst. 1 tr. ř. Lze uvést, že mnozí povinní trestní oznámení považují za 
jakýsi poslední prostředek, kterým se snaží oddálit či ztížit vymožení práv oprávněných. 
Orgány činné v trestním řízení se  v takových případech setkávají i se záměrným uváděním 
nepravdivých informací.  
 
Např. ve věci, vedené u OSZ Přerov pod sp. zn. 2 ZN 2044/2008, bylo osobami, které byly přítomny u soupisu 
věcí v rámci exekuce prodejem věcí movitých, v následných vysvětleních při prověřování trestního oznámení 
tvrzeno, že se vykonavatelé soudního exekutora dopustili jednání násilného a vyděračského charakteru. 
Především zvukově obrazovým záznamem, pořízeným samotnými vykonavateli, byla taková tvrzení bez 
jakýchkoliv pochybností vyvrácena a bylo prokázáno, že úkon vykonavatelé provedli v souladu se zákonnými 
předpisy. Po odložení věci dozorový státní zástupce inicioval postih příslušných osob pro křivá vysvětlení.  
 
Dohledová činnost Vrchního státního zastupitelství v Olomouci nad postupem Krajských 
státních zastupitelství v Brně a Ostravě byla v roce 2009 realizována zejména výkonem 
dohledu v konkrétních trestních věcech a dohledovými prověrkami.  
 
Dohled v konkrétních trestních věcech, vykonávaný státními zástupci zdejšího vrchního 
státního zastupitelství jak z vnějšího podnětu, tak i z vlastní iniciativy, byl prováděn vesměs 
jako dohled komplexní, zaměřený na celý rozsah dozorové činnosti státních zástupců 
krajských státních zastupitelství (tj. na rychlost řízení, zákonnost postupu, věcnou správnost 
rozhodování, aktivitu státního zástupce atd.). Zvýšená pozornost byla věnována dohledu nad 
postupem dozorových státních zástupců KSZ ve věcech starších 2 let na krajských státních 
zastupitelstvích, a dále nad postupem v některých skutkově a právně složitých věcech. 
S přihlédnutím k aktuálnímu vývoji trestní politiky, je důraz kladen také na trestnou činnost 
ve zdravotnictví (zákroky non lege artis), pro kterou byl vyčleněn specialista, jehož úkolem je 
v rámci dohledu nad dohledem sledovat vybrané trestní věci z obou krajských (a jím 
podřízených okresních státních zastupitelství) a sjednocovat postup nižších stupňů státních 
zastupitelství v této oblasti. Průběžně jsou sledovány rovněž trestní věci, v nichž jde o rasově 
motivovanou trestnou činnost páchanou různými extrémistickými, zejména pravicovými 
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skupinami (např. výše popsaná kauza Vítkov) či trestní stíhání pravicových extrémistů pro 
různé verbální projevy na koncertech, shromážděních apod.  
 
Jako příklad průběžného a velmi intenzivního dohledu lze uvést věc vedenou u KSZ Ostrava, pobočka 
v Olomouci, v níž bylo obviněno celkem 32 pracovníků Č.M, s.r.o., stíhaných pro trestný čin vydírání podle  
§ 235 tr. zák. v souvislosti s jejich postupem vůči klientům Č. v případech zjištění neoprávněného odběru 
elektrické energie. 
 
Dohledové prověrky na obou krajských státních zastupitelstvích byly provedeny celkem tři. 
Hlavním cílem dohledové prověrky na postup státních zástupců při zajišťování výnosů 
z trestné činnosti (sp. zn. 2 SPR 33/2009) bylo zjistit stav zákonnosti, konkrétní postup a 
iniciativu státních zástupců krajských státních zastupitelství při zajišťování výnosů z trestné 
činnosti, zajišťování majetku a věcí obviněného pro účely výkonu trestu propadnutí majetku, 
trestu propadnutí věci a trestu peněžitého, a v neposlední řadě i pro zajištění nároku 
poškozeného. Z prověrky mj. vyplynulo, že „klasické“ zajišťovací instituty sledující tento cíl 
se vyskytly zcela ojediněle (po jednom případu u každého krajského státního zastupitelství). 
Z výsledků prověrky dále vyplynulo, že vedle trestu propadnutí věci je prakticky jediným 
trestem s majetkovým dopadem pro obžalovaného trest peněžitý, který je žádoucím 
prostředkem k odčerpání majetkového prospěchu získaného trestnou činností.  
 
Dohledová prověrka na postup státních zástupců při podávání odvolání (sp. zn. 2 SPR 
61/2009) byla zaměřena na to, jak státní zástupci krajských státních zastupitelství plní své 
povinnosti a současně jak využívají svá oprávnění v souvislosti s podáváním odvolání proti 
rozhodnutím soudu, a jak tato jejich činnost ovlivňuje kvalitu a výsledek trestního řízení 
v konkrétních věcech. Je nutno poukázat na pozitivní výsledky odvolacího řízení, kdy 
převažují úspěšná odvolání státního zástupce, dále na skutečnost, že nebylo zaznamenáno, že 
by nepodání odvolání státního zástupce proti některému z výroků rozhodnutí soudu 
v předmětných věcech mělo nezhojitelné následky. Jediným negativem bylo zjištění, že není 
důsledně respektován požadavek trestního řádu, že nelze podávat odvolaní směřující pouze 
proti hodnocení důkazů nalézacím soudem, pokud nepřichází v úvahu provedení důkazu 
nového. Z tohoto důvodu byla zdejším odborem trestního řízení vzata zpět i některá odvolání 
podaná krajskými státními zastupitelstvími, která zjevně neměla naději na úspěch. 
 
Konečně dohledová prověrka postupu státních zástupců při výkonu dohledu nad dozorem 
státních zástupců okresních státních zastupitelství v trestních věcech (sp. zn. 2 SPR 71/2009) 
byla zaměřena na to, jak jsou poznatky o činnosti nižších státních zastupitelství získané při 
výkonu dohledu využívány nejen k nápravě pochybení v konkrétní prověřované věci, ale zda 
a jak jsou shromažďovány a zobecňovány. Výsledky dohledové prověrky potvrdily dobrou 
úroveň komplexního dohledu prováděného ať již z cizího podnětu nebo z vlastní iniciativy 
krajských státních zastupitelství; tento dohled je prováděn na základě úplného spisového 
materiálu a bez průtahů. Bylo zjištěno, že obě KSZ mají dostatečným způsobem zabezpečeno 
jak shromažďování poznatků, tak i způsob, jakým se tyto poznatky na úrovni KSZ 
vyhodnocují, zobecňují a posléze sdělují příslušným státním zástupcům. Lze shrnout, že 
poznatky z dohledové činnosti KSZ slouží (vedle zjištění stavu věci a zjednání případné 
nápravy v konkrétních trestních věcech) také k metodické a řídící činnosti a ke sjednocení 
postupu státních zastupitelství v obvodu působnosti obou KSZ. 
 
Vrchní státní zastupitelství v Olomouci provedlo také vyhodnocení poznatků ze sledování 
trestné činnosti soudních exekutorů, a to s pozitivními poznatky pro sjednocování praxe při 
řešení sporných otázek souvisejících s uvedenou trestnou činností (sp. zn. 2 SPR 53/2009). 
Cestou dovolacího řízení bylo u Nejvyššího soudu dosaženo výkladu nejspornějších 
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problémů, které byly řešeny jednotlivými státními zastupitelstvími nejednotně (dražba 
movitých věcí i nemovitostí, adekvátnost způsobu provedené exekuce, zejména v případě 
exekuce na výživné splatné v budoucnu apod.). V současné době sleduje vrchní státní 
zastupitelství pouze věci, v nichž došlo k zahájení trestního stíhání soudního exekutora; 
v ostatních případech řeší aktuálně vzniklé problémy podle požadavku nižších stupňů.  
 
 
B. Výkon působnosti státního zastupitelství v netrestní oblasti  
 
1. Vstupová činnost okresních a krajských státních zastupitelství  
 
Ohledně vstupové činnosti (§ 35 o.s.ř.) většiny okresních státních zastupitelství v obvodu 
působnosti KSZ Brno lze uvést, že nebyly zaznamenány žádné zásadní či nové trendy. Pouze 
některá okresní státní zastupitelství (OSZ Jihlava, OSZ Hodonín a OSZ Blansko) obecně 
sdělila, že došlo k nárůstu počtu vstupových věcí. Ve všech případech je daná situace 
zdůvodňována vyšší aktivitou netrestních specialistů při výkonu působnosti státního 
zastupitelství na netrestním úseku.  
  
KSZ Brno realizovalo v roce 2009 celkem 38 vstupů do řízení, v nichž se řeší dlužníkův 
úpadek nebo hrozící úpadek, včetně incidenčních sporů a moratoria podle § 35 odst. 1 písm. l) 
o. s. ř., z toho v 10 případech šlo o vstupy do insolvenčního řízení, zbytek se týká 
konkurzních řízení. Došlo tak k výraznému nárůstu ingerence státního zastupitelství do tohoto 
typu řízení (v roce 2008 bylo učiněno 20 vstupů), což je zapříčiněno zejména personálním 
posílením zdejšího státního zastupitelství při zpracovávání dané agendy. Zároveň byl ovšem 
výrazně snížen počet tzv. „starých věcí“, z nichž státní zastupitelství vystoupilo, neboť nebyly 
nadále shledány důvody pro jeho další působení v řízení. Oproti roku 2008, kdy bylo v běhu 
125 vstupových věcí, je v současné době KSZ Brno činné pouze v 54 řízeních podle § 35 
odst. 1 písm. l) o. s. ř. 
 
Za závažnou je možno považovat vstupovou věc dlužníka, která je na KSZ Brno vedena pod sp. zn. 1 KZC 
234/2009, kde byl realizován vstup díky vytěžení z trestního řízení. Poznatek o probíhajícím insolvenčním řízení 
obdrželo zdejší netrestní oddělení z KSZ Plzeň, a to v souvislosti s probíhajícím trestním řízením pro, v těchto 
případech „běžný“, trestný čin neodvedení daně, pojistného na sociální pojištění, na zdravotní pojištění a 
příspěvku na státní politiku zaměstnanosti dle § 147 odst. 1 tr. zák. Studiem insolvenčního rejstříku byly ovšem 
zjištěny rozsáhlé machinace s majetkem dlužníka (prodej nemovitostí za 107.000.000,-Kč třetímu, s dlužníkem 
provázanému, subjektu), a to v době bezprostředně předcházející zahájení insolvenčního řízení. Věc byla 
vytěžena pro trestní úsek, přičemž byly zahájeny úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání tr. činu 
poškozování věřitele dle § 256a odst. 1 tr. zák . Zajímavostí tohoto insolvenčního řízení je i skutečnost, že se 
dlužník nepřímo pokusil ovlivnit průběh a způsob řešení svého úpadku, a to tím, že do věřitelského výboru byly 
zvoleny tři společnosti, dlužníkem fakticky ovládané, což mohlo mít za následek pletichy v insolvenčním řízení.  
I na základě vyjádření KSZ Brno rozhodl KS v Brně o odvolání tří členů věřitelského výboru z důvodu jejich 
podjatosti. 
 
V souvislosti se zpracováním této agendy byl zaznamenán nový trend v činnosti jiných 
státních zastupitelství, resp. soudů. Netrestní oddělení Krajského státního zastupitelství 
v Brně obdrželo v několika případech vyhlášku Krajského soudu v Praze ohledně zahájení 
insolvenčního řízení, které bylo dle sídla dlužníka postoupeno Krajskému soudu v Brně. 
Z přípisu Krajského soudu v Praze vyplývá, že státní zastupitelství bylo vyrozuměno 
v souladu s § 102 zákona č. 182/2006 Sb. Z uvedeného ustanovení zákona ovšem žádná 
povinnost soudu vůči státnímu zastupitelství nevyplývá a Krajský soud v Praze tak 
nepostupuje v souladu se zákonem, resp. postupuje nad rámec svých povinností a informuje 
státní zastupitelství o každém zahájeném insolvenčním řízení, aniž by bylo zřejmé, proč tak 
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činí. Uvedená praxe nemá oporu v zákoně a KSZ Brno ji považuje za odporující smyslu 
působnosti státního zastupitelství v insolvenčním řízení. Dle zásad NSZ Brno o působnosti 
státního zastupitelství v insolvenčním řízení je základní podmínkou účasti v insolvenčním 
řízení existence veřejného zájmu, kterým je zájem na odhalování jednání, která mají 
kriminální podtext. Státnímu zastupitelství nepřísluší obecný dozor nad zákonností všech 
insolvenčních řízení. Státní zastupitelství by tak mělo být činné pouze v těch insolvenčních 
řízeních, ze kterých vyplývá podezření ze spáchání nějaké trestné činnosti, přičemž toto 
podezření musí vyplynout z jiné činnosti státního zastupitelství, nebo o něm musí být státní 
zastupitelství vyrozuměno vnějším podnětem. Automatické přezkoumávání veřejného zájmu 
u všech insolvenčních řízení není v souladu se smyslem a podstatou působnosti státního 
zastupitelství v daném typu řízení, nehledě na skutečnost, že daný postup je neproveditelný 
s ohledem na vysoký počet insolvenčních řízení, kterých bylo v roce 2009 jen u Krajského 
soudu v Brně téměř dva tisíce. 
  
V obvodu působnosti KSZ Ostrava došlo oproti r. 2008 k poklesu vstupové činnosti do 
řízení o vyslovení přípustnosti převzetí nebo držení v  ústavu zdravotnické péče. Celkem bylo 
v hodnoceném roce vstoupeno do 607 věcí (v r. 2008 šlo o 946 vstupů). Původně byl sice 
očekáván kvantitativní posun oproti roku 2008 s ohledem na přijetí opatření krajské státní 
zástupkyně, účinné od 1.1.2009, se stanovením kritérií veřejného zájmu u osob umístěných 
v psychiatrických i jiných veřejných zařízeních. V praxi však toto opatření nepřineslo zvýšení 
počtu vstupů, ale odbouralo formální přístup a nasměrovalo pozornost na ty věci, u nichž si 
veřejný zájem vyžádal zvýšenou aktivitu státního zástupce.  
 
Druhou početnou skupinou vstupů je řízení o způsobilosti k právním úkonům, jejichž počet 
odpovídá roku 2008, kdy bylo vstoupeno do řízení v 613 věcech a ve sledovaném období do 
611. 
 
Zatímco v r. 2008 bylo do řízení o uložení výchovného opatření vstoupeno ve 207 věcech, v r. 
2009 došlo k poklesu na 164 věcí. 
 
Obdobná situace je zjišťována u agendy vstupů do řízení o nařízení ústavní výchovy, kdy v r. 
2008 bylo vstoupeno do 164 věcí a v nyní hodnoceném období do 114 věcí. 
  
V porovnání s jednotlivými kraji je však v kraji Moravskoslezském, vč. Olomouckého kraje, 
zaznamenán nejvyšší počet vstupů, tj. 1606, na 2. místě je kraj Jihomoravský s 1.512 vstupy 
(čerpáno ze statistických přehledů získaných z informačního systému CSLAV).  
 
V roce 2009 vstoupilo KSZ Ostrava do konkursních řízení a insolvenčního řízení, včetně 
sporů jimi vyvolanými, ve 43 věcech. V této souvislosti je nutno poukázat na stále narůstající 
celkový počet tzv. živých věcí, v nichž je státní zástupce činný. KSZ Ostrava je ke dni 
zpracování zprávy aktivně činné v 119 řízeních. Mezi nejčastější procesní úkony KSZ v 
hodnoceném období patřila vyjádření KSZ k průběhu řízení. Celkem bylo za rok 2009 podáno 
21 vyjádření. 
 
Za rok 2009 bylo v souvislosti s uvedenými vstupy pro trestní úsek vytěženo 16 poznatků v případech, kdy zde 
bylo evidentní podezření ze spáchání trestné činnosti, která dosud nebyla předmětem šetření orgánů činných v 
trestním řízení, což je nárůst oproti roku 2008 (11 poznatků). Do tohoto počtu nejsou zahrnuty poznatky 
předávané přímo dozorujícímu státnímu zástupci u paralelně probíhajících trestních řízení. 
 
Pro úplnost je rovněž nutno uvést vstupy v jiných, než insolvenčních a konkursních věcech, 
učiněných KSZ ve sledovaném období. KSZ v roce 2009 realizovalo 2 vstupy do řízení, 
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týkajícího se některých otázek obchodních společností, družstev a jiných právnických osob 
dle § 35 odst. 1 písm. k) o.s.ř. (dle platného znění o.s.ř. ke dni zpracování zprávy). V jednom 
případě se jednalo o řízení o vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady akciové 
společnosti a v druhém případě o řízení o zrušení obchodní společnosti a nařízení likvidace.  
 
Nad rámec informací od obou KSZ je vhodné zmínit, že s účinností od 20.7.2009 je v § 35 
odst. 1 o.s.ř. pod písm. g) zakotveno nové vstupové oprávnění (řízení ve věci určení data 
narození nebo úmrtí fyzické osoby). V obvodu působnosti KSZ Brno státní zastupitelství 
realizovala v roce 2009 celkem 8 vstupů do zmíněného řízení, KSZ v Ostravě neuvádí žádný 
takový vstup.  
 
2. Návrhová činnost okresních státních zastupitelství  
 
Pokud jde o okresní státní zastupitelství v obvodu působnosti KSZ Brno a jejich návrhovou 
činnost podle § 35 o.s.ř., jedině OSZ Zlín zaznamenalo výrazný nárůst podaných návrhů na 
zahájení občanského soudního řízení. U ostatních OSZ se tato agenda drží na úrovni 
srovnatelné s předchozím obdobím. (Tyto údaje však nekorespondují s daty evidovanými ve 
statistice vedené u VSZ v Olomouci, podle které OSZ Zlín podal za rok 2009 celkem 2 
návrhy podle § 35 o.s.ř. Nejvíce těchto návrhů podalo OSZ Brno-venkov, např. celkem 19 
návrhů na zbavení rodičovské zodpovědnosti.) 
 
K návrhovému oprávnění podle § 90 odst. 1 zák. č. 218/2003 Sb. nebyly v obvodu působnosti 
KSZ Brno zaznamenány žádné nové poznatky či trendy v činnosti státních zástupců nebo v 
soudní praxi.  
  
Je zřejmé, že v posledních dvou letech nastal výrazný pokles odvolacích řízení v této 
návrhové agendě (v r. 2007 – 42 odvolání, v r. 2008 – 16 odvolání a v r. 2009 již pouze 9 
odvolání). Tento pokles je odůvodněn jednak obecně nižším nápadem věcí u nižších státních 
zastupitelství, ale především ustálením rozhodovací činnosti soudů při aplikaci ustanovení 
hlavy III. zákona č. 218/2003 Sb., k čemuž nepochybně přispěla i aktivita KSZ Brno, jakož i 
nižších státních zastupitelství v jeho působnosti, při uplatňování řádných i mimořádných 
opravných prostředků. 
 
Pokud jde o okresní státní zastupitelství v obvodu působnosti KSZ Ostrava a jejich 
návrhovou činnost podle § 35 o.s.ř., pozitivně je možno hodnotit nárůst návrhů na zahájení 
řízení o zbavení rodičovské zodpovědnosti, především ve IV. čtvrtletí 2009 (tehdy podáno 32 
návrhů z celkového počtu 64). Svůj podíl na tom má metodika vypracovaná na základě 
poznatků získaných z dohledových prověrek KSZ Ostrava na postup státních zástupců při 
podávání návrhů na omezení nebo zbavení rodičovské zodpovědnosti, provedených v dubnu 
2009 u 5 vybraných OSZ, s jejichž závěry byla seznámena všechna státní zastupitelství 
v obvodu působnosti KSZ Ostrava.  
 
V návrhové činnosti dle § 35 o.s.ř. zaujímá KSZ Ostrava v rámci republiky první místo (91 
návrhů společně s krajem Středočeským - čerpáno  ze statistických přehledů získaných 
z informačního systému CSLAV). 
 
K návrhům podle § 90 odst. 1 zák. č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže, KSZ 
Ostrava uvádí, že v jednotlivých zprávách OSZ není signalizován závažnější poznatek za 
období roku 2009. 
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Pouze OSZ Ostrava se zmiňuje o speciálním přístupu při řešení protiprávní činnosti u dětí mladších 15 let a  
mladistvých v rámci zasedání Týmu pro mládež, jehož členy jsou také specialisté OSZ, OS Ostrava, PMS, 
Policie ČR, Městské policie Ostrava a OSPOD. Na jednání Týmu pro mládež jsou řešeny otázky zlepšení 
spolupráce mezi jednotlivými subjekty v řízení podle o.s.ř. (např. při nařizování ústavní výchovy) a podle ZSM, 
dále problematika kriminality nezletilých a mladistvých pobývajících na útěku z výchovných zařízen í apod.  
 
Ve srovnání s rokem 2008 (799 návrhů) došlo k poklesu počtu podaných návrhů v r. 2009 
(668 návrhů), přesto se ve srovnání s jednotlivými kraji v ČR jedná o největší počet (asi 50 % 
- čerpáno ze statistických přehledů získaných z informačního systému CSLAV). 
 
Poznatky z jednání u odvolacího soudu: 
 
V roce 2009 bylo podáno celkem 21 odvolání, z toho 6 podala OSZ.  
 
Důvody podání odvolání OSZ: 
- nesplnění podmínek pro upuštění od uložení opatření (OSZ Karviná, pob. Havířov - 
vyhověno, výrok změněn a uloženo opatření) 
- nesprávné vyhodnocení jednání dítěte jako přestupek (OSZ Nový Jičín), odvolání vzato zpět 
KSZ Ostrava pro nízký stupeň společenské nebezpečnosti se nejedná o čin jinak trestný 
- nedůvodné zamítnutí návrhu OSZ, kdy jednání není činem jinak trestným (OSZ Frýdek-
Místek) - dosud nerozhodnuto 
- nevhodnost využití upuštění od uložení opatření (OSZ Šumperk - vyhověno, výrok změněn 
a uloženo opatření) 
- nesplnění podmínek pro upuštění od uložení opatření (OSZ Jeseník - odvolání vzato zpět 
KSZ Ostrava, pob. Olomouc, neprokázáno negativní chování nezl.) 
- nesplnění podmínek pro upuštění od uložení opatření pro nepřítomnost nezletilého u jednání 
(OSZ Olomouc - vyhověno, rozsudek zrušen a věc vrácena soudu)  
 
3. Návrhová činnost krajských státních zastupitelství  
 
K návrhové agendě podle § 68 odst. 6 obch. zák. je možno uvést, že u KSZ Brno  došlo ke 
snížení počtu podaných návrhů (v roce 2007 bylo podáno 34 návrhů, v roce 2008 dokonce 53 
návrhů a v roce 2009 „jen“ 32 návrhů).  
 
Tento pokles je odůvodněn zejména aplikací metodiky NSZ v Brně „K povaze návrhů na zrušení obchodní 
společnosti za podmínek uvedených v § 68 odst. 6 obch. zák.“ ze dne 2.9.2008, ze které mimo jiné vyplývá, že 
státní zastupitelství je oprávněno podat návrh na zrušení obchodní společnosti dle § 68 odst. 6 obch. zák. jen  
tehdy, jestliže při výkonu vlastní působnosti svěřené mu zákonem zjistí existenci zákonného důvodu pro podání 
návrhu, přičemž není legit imováno k došetřování důvodů pro podání uvedeného návrhu.  
  
  
V hodnoceném období kalendářního roku 2009 podalo KSZ Ostrava příslušnému Krajskému 
soudu v Ostravě 4 návrhy na zahájení řízení o zrušení společnosti a její likvidaci dle § 68 
odst. 6 obch. zák., realizované pobočkou KSZ v Olomouci. Oproti roku 2008 (5 návrhů) 
nadále pokračuje pokles v počtu podaných návrhů. Uvedený pokles může spočívat 
v opomíjení vytěžování poznatků na trestním úseku, nelze však vyloučit neovlivnitelný pokles 
výskytu poznatků u jednotlivých OSZ za sledované období.  
 
4. Návrhová činnost podle § 62 a § 62a zákona o rodině 
 
Jak uvádí KSZ Brno, v rámci šetření podmínek k podání žaloby podle § 62 zákona o rodině 
tvoří podstatnou část podněty, které mají svoji příčinu v získání důvodu pro udělení trvalého 
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pobytu cizinců. Jedná se jednak o věci, v nichž se nejčastěji matky nezletilých dětí rozhodly 
napravit stav, kdy i samy majetkově motivované učinily souhlasné prohlášení rodičů  
o otcovství s muži, jež tento úkon pojali ryze účelově a kteří nikdy neměli zájem dítě 
vychovávat a vyživovat, neboť doklad o tomto právním úkonu byl pro ně rozhodný toliko 
k získání trvalého pobytu.  
  
Dále se jedná o případy rodičů, kteří nejsou státními občany ČR, přičemž mají snahu získat 
trvalý pobyt v ČR a zřejmě společně počali dítě, ke kterému však souhlasné prohlášení rodičů 
o určení otcovství učiní muž české národnosti za tímto účelem oslovený. Tím dítě získá státní 
občanství ČR a na dítě je poté v rámci spojování rodin navázán pobyt matky. Matka následně 
má zájem na popření otcovství a obrací se na státní zastupitelství. Bude- li poté rozhodnuto  
o popření otcovství podle § 62 zákona o rodině, pak „uvolněné místo“ matrikového otce 
nezletilého dítěte zaujme původní biologický otec, příp. jiná osoba. Pokud by nedošlo 
k zákonné změně, kdy spolu s popřením otcovství bude v této souvislosti i dítě pozbývat 
státní občanství, které bylo založeno právě tímto otcovstvím, budou i nadále tyto případy 
předmětem zmíněné agendy. 
 
KSZ Ostrava k této oblasti neuvedlo žádné poznatky. 
 
5. Dozor nad místy, kde je vykonávána ochranná a ústavní výchova 
 
K dozoru nad dodržováním právních předpisů při výkonu ústavní a ochranné výchovy lze 
uvést, že nebyly v obvodu KSZ Brno zaznamenány žádné zásadní či nové trendy, které by 
měly být zmiňovány. 
  
V souvislosti s novým POP poř. č. 5/2008, který je účinný od 1.1.2009, a který činnost 
státních zástupců při výkonu dozoru nad místy, kde je omezována osobní svoboda, 
neupravuje tak podrobně jako předešlý POP poř. č. 4/2002, lze pouze poznamenat, že i když 
již není stanovena lhůta pro provádění prověrek, státní zástupci i nadále dodržují zavedený 
čtvrtletní cyklus pravidelných prověrek.   
 
KSZ Ostrava k této oblasti uvádí, že v roce 2009 byl vydán 1 příkaz dle § 39 odst. 2 písm. g) 
zák. č. 109/2002 Sb., a to z důvodu porušení zákona č. 563/1994 Sb. při uzavírání pracovních 
smluv s pedagogickými pracovníky zařízení, kdy nebylo doloženo čestné prohlášení  
o způsobilosti k právním úkonům a odborná kvalifikace pro pedagogickou činnost (OSZ 
Jeseník).  
 
Oproti r. 2008 (8) došlo k poklesu mimořádných událostí (5), jejich specifikace je následující: 
-  nezletilá při útěku ze zařízení před strážníky skočila do řeky (OSZ Karviná) 
- šikanózní jednání dvou nezletilých ve VÚ Dřevohostice - trestní odpovědnost neprokázána (OSZ Přerov) 
- šikanózní jednání dvou nezletilých v DD se školou v Těrlicku již trestně odpovědnými mladistvými - odevzdáno 
jako přestupek (OSZ Karviná, pob. Havířov) 
- výtržnictví a fyzické napadení dvou nezletilých v DD se školou v Těrlicku - odevzdáno jako přestupek (OSZ 
Karviná, pob. Havířov) 
- podezření z pohlavního zneužívání v DD Jeseník v trestním řízení neprokázáno (OSZ Jeseník) 
 
V r. 2009 bylo v rámci výkonu dohledu vydáno 8 pokynů, jedná se o snížení počtu oproti  
r. 2008 (17). Důvodem je zkvalitnění dozorové činnosti státních zástupců a řešení některých 
nejasností dotazy s následným vysvětlením nepřesných informací. 
 
Zaměření pokynů: 



Příl. 2 
 

 104 

- neprojednání závěrů z prověrky s ředitelem nebo jeho zástupcem a nedostatky v ukládání opatření ve výchově 
(3x - OSZ Šumperk) 
- nedostatky při ukládání opatření ve výchově (2x - OSZ Ostrava) 
- nepodání návrhu na zrušení ústavní výchovy dítěti se současně uloženou ochrannou výchovou, nýbrž toliko 
podnětu soudu (OSZ Karviná, pob. Havířov) 
- ověření důvodnosti setrvání dítěte v zařízení s ohledem na prodloužení lhůty trvání předběžného opatření (OSZ 
Vsetín) 
- nerespektování stanoviska NSZ, že ředitelé zařízení nejsou státními orgány plnícími oznamovací povinnost dle 
§ 8 tr. ř. ( OSZ Jeseník). 
 
V roce 2009 bylo zpracováno 1 stanovisko k návrhům OSZ Jeseník na zrušení uložené 
ochranné výchovy nezletilým dle § 90 odst. 1 zákona č. 218/2003 Sb., které po odsouhlasení 
VSZ Olomouc bylo předáno všem OSZ jako metodická pomůcka.  
 
6. Dozor nad detencemi ve věznicích 
 
KSZ Brno v této oblasti neuvádí žádné poznatky. 
 
KSZ Ostrava uvedlo, že při dozoru nad výkonem vazby či trestu odnětí svobody docházelo 
stejně jako v minulém roce ke zhoršení přístupu obviněných a odsouzených k zajištění 
zdravotní péče v důsledku povinnosti hradit regulační poplatky. Obvinění a odsouzení, kteří 
měli dostatek vlastních peněžních prostředků na účtu ve věznici či mimo věznici, řádně  
hradili požadované poplatky. Ovšem osoby bez dostatečných vlastních prostředků byly 
omezeny ve výběru lékařem předepisovaných léků, případně jim narůstaly dluhy vůči 
Vězeňské službě ČR, která některé úhrady za ně platila. Dalším poznatkem, který způsobuje  
ztížení výkonu dozoru, je přechod vedení záznamů ve Vězeňské službě ČR v jednotlivých 
věznicích na elektronický systém VIS (vězeňský informační systém). Pokud není ve věznici 
k dispozici volný počítač pro potřebu státního zástupce, je státní zástupce nucen využít 
počítač společně s jinými zaměstnanci, které tím zdržuje v jejich činnosti. Přitom systém VIS 
je nastaven tak, že přístup do vedených záznamů je diferencován pro určité skupiny 
zaměstnanců, čímž se stává, že dozor konající státní zástupce se na určitém počítači nedostane 
ke všem údajům. 
 
 
7. Jiné poznatky 
 
U OSZ v obvodu působnosti KSZ Ostrava, včetně KSZ, se každoročně zlepšuje situace ve 
vytěžování poznatků pro netrestní úsek. Pro výkon vlastní působnosti bylo vytěženo 640 
poznatků, pro konkursní a insolvenční řízení 72 poznatků a pro trestní úsek celkem 80 
poznatků. Celkem bylo v roce 2009 vytěženo 792 poznatků, když v roce 2008 se jednalo jen  
o 593 vytěžených věcí. K tomuto pozitivnímu trendu přispělo opatření krajské státní 
zástupkyně ke zlepšení vytěžování a jeho účinné kontrole, které bylo přijato s účinností od 
1.10.2007 a následující reciproční kontroly, včetně dohledových prověrek, prováděných KSZ 
Ostrava u vytypovaných státních zastupitelství na kvalitu vlastní kontroly. 
 
KSZ Brno ve zprávě zmínilo i některé své metodické aktivity na netrestním úseku. V roce 
2009 provedlo u všech okresních státních zastupitelství v obvodu své působnosti dohledové 
prověrky zaměřené na problematiku postupu státních zástupců v řízeních ve věcech 
způsobilosti k právním úkonům dle § 35 odst. 1 písm. e) o.s.ř. Na základě výsledků těchto 
dohledových prověrek bylo zpracováno vyhodnocení, v jehož závěru byla nižším státním 
zastupitelstvím doporučena opatření, jež by měla vést ke sjednocení praxe, a to zejména 
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v oblastech vyhodnocování veřejného zájmu na vstupu státního zastupitelství do řízení, 
aktivity státního zástupce při soudním jednání a v rámci přípravy na jednání.  
Dne 19. 2. 2009 byly vypracovány netrestním oddělením Krajského státního zastupitelství 
v Brně dvě metodické pomůcky, které se týkaly jednak vstupové činnosti státního 
zastupitelství do řízení o způsobilosti k právním úkonům podle § 35 odst. 1 písm. e) o.s.ř. a 
dále vstupové činnosti státního zastupitelství do řízení o vyslovení přípustnosti převzetí nebo 
držení v ústavu zdravotnické péče podle § 35 odst. 1 písm. g) o.s.ř. Obě metodiky byly 
rozeslány všem nižším státním zastupitelstvím v obvodu KSZ Brno. Netrestní problematice 
byla rovněž věnována pozornost na každoročně konaném semináři netrestních specialistů, kde 
byly diskutovány aktuální právní problémy.   
 
Další významnou skutečností, jež ovlivnila výkon netrestní působnosti KSZ Brno, byla novela občanského 
zákoníku, resp. nové znění § 19c, jež zavedla institut tzv. „formálního sídla“ právnické osoby. Bylo tak 
odstraněno donucující ustanovení zákona, v důsledku čehož již nelze podávat soudu podnět k  postupu dle § 29 
odst. 6 obch. zák. z toho důvodu, že sídlo zapsané v obchodním rejstříku neodpovídá skutečnému sídlu právnické 
osoby. Na tuto skutečnost byla bezprostředně po účinnosti zmiňované novely upozorněna všechna nižší státní 
zastupitelství v působnosti KSZ Brno. 
 
8. Netrestní odbor VSZ Olomouc uvádí, že v roce 2009 bylo pokračováno v trendu snahy  
o zintenzivnění a zefektivnění výkonu působností na netrestním úseku na všech stupních 
soustavy státního zastupitelství, s nímž bylo započato v roce 2008.  
 
VSZ Olomouc v roce 2009, stejně jako v roce předcházejícím, sledovalo intenzitu výkonu 
netrestní působnosti u okresních a krajských státních zastupitelství v obvodu jeho působnosti 
prostřednictvím pravidelně (čtvrtletně) předkládaných vybraných statistických údajů o nápadu 
a vyřizování netrestní agendy. Po dvouleté zkušenosti lze konstatovat, že zvolený způsob 
sledování výkonu netrestní působnosti nižších státních zastupitelství se osvědčil a vedl mj. ke 
zpětné reakci KSZ na poznatky z této statistiky vyplývající, např. v zaměření dohledu. 
 
Pozornost je zaměřena nejen na kvantitativní stránku výkonu netrestní působnosti, ale 
současně na sledování kvality práce netrestních specialistů prostřednictvím výkonu dohledové 
činnosti, a to  jak ve vztahu k nižším státním zastupitelstvím podle § 12d zákona č. 283/1993 
Sb., o státním zastupitelství, tak v rámci tzv. vnitřního dohledu podle § 12e téhož zákona. 
 
V průběhu roku 2009 bylo státními zástupci netrestního úseku VSZ Olomouc provedeno 
celkem 8 dohledových prověrek u KSZ Brno a KSZ Ostrava zaměřených na tři různé oblasti 
výkonu netrestní působnosti (1. kvalita přípravy státních zástupců KSZ na jednání u soudu 
v občanskoprávních věcech a vystupování u těchto jednání, 2. postup státních zástupců KSZ 
ve vstupových věcech podle § 35 odst. 1 písm. e) o.s.ř. v rámci odvolacího řízení a 3. dohled 
nad výkonem dozoru realizovaného na úrovni KSZ nad dodržováním právních předpisů při 
výkonu vazby a trestu odnětí svobody).  
 
Na základě poznatků ze dvou dohledových prověrek pak bylo vypracováno Vyhodnocení 
kvality přípravy státních zástupců KSZ na jednání u soudu ve věcech občanskoprávních a 
vystupování u těchto jednání (VZC 1238/2009). Vyhodnocení vyznělo pro obě krajská státní 
zastupitelství příznivě. Ukázalo se, že státní zástupci přistupovali iniciativně k přípravě na 
ústní jednání u soudu a při samotném jednání, jichž se pravidelně účastnili, byli aktivní. 
Ojedinělé nedostatky měly spíše formální povahu. Až na výjimky se státní zástupci zabývali 
otázkou vytěžení poznatků z účasti v řízení pro jiný úsek činnosti státního zastupitelství. 
V závěrech vyhodnocení byla připomenuta nezbytnost ústního přednesu závěrečného návrhu 
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při jednání, který vzhledem k principu kontradiktornosti řízení nemá být nahrazován (bez 
vážných důvodů) písemným vyjádřením. 
 
Oprávnění vyplývající z § 12e zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, bylo 
realizováno vnitřní dohledovou prověrkou zaměřenou na úroveň přípravy státního zástupce na 
odvolací ústní jednání a na dodržování opatření VSZ poř. č. 4/2008, jímž byly zavedeny 
formuláře záznamů o přípravě na jednání a o účasti na jednání. Věcné pochybení nebylo 
zjištěno. 
 
Významnou část výkonu netrestní působnosti představuje účast VSZ Olomouc v odvolacím 
řízení u Vrchního soudu v Olomouci. Nejčastěji jde o konkursní či insolvenční řízení, včetně 
incidenčních sporů, podle § 35 odst. 1 písm. l) o.s.ř. (21 věcí). Ojediněle se jedná o řízení ve 
věcech návrhů na určení neplatnosti usnesení valné hromady a.s. podle § 35 odst. 1 písm. k) 
o.s.ř. (2 věci). Těžiště aktivity spočívá jednak v přednesení závěrečného návrhu při odvolacím 
ústním jednání  (ve čtyřech případech), a jednak v předložení písemného vyjádření za situace, 
kdy se podle zákona ústní jednání nenařizuje (podáno pět písemných vyjádření). Odvolací 
soud s jedinou výjimkou rozhodl vždy v souladu jak s ústně předneseným, tak s písemným 
závěrečným návrhem státního zastupitelství. Výjimkou je dosud odvolacím soudem 
nerozhodnutý spor o vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady akciové společnosti, v níž 
bylo podáno písemné vyjádření obsahující závěrečný návrh (VZC 474/2009). Nápad odvolací 
agendy se ve sledovaném roce snížil o 13 věcí (v roce 2008 činil nápad 36 věcí, v roce 2009 
se jednalo o 23 věcí). Pokles nápadu jistě souvisí s menším objemem tzv. živých věcí v rámci 
konkursní a insolvenční agendy u obou KSZ (především u KSZ Brno) oproti minulým rokům. 
Jedním z důvodů může být i ustálení rozhodovací praxe soudů, zejména ve věcech 
konkursních.  
 
V rámci metodické činnosti lze zmínit konání každoroční společné pracovní porady 
specialistů činných na netrestním úseku VSZ Olomouc a obou KSZ v obvodu jeho 
působnosti. Písemně pak byla zaujata stanoviska k právním problémům ve 3 věcech, vždy na 
základě vnějších podnětů (KSZ Ostrava a KSZ Brno).  
 
K dotazům obou KSZ ve věci rozhodování o nároku na náhradu výdajů ušlého výdělku podle § 15 odst. 4 zák. č. 
283/1993 Sb., o státním zastupitelství, dále jen ZSZ (sp. zn. VZC 201/2009), bylo zaujato stanovisko, jehož 
podstata byla akceptována Nejvyšším státním zastupitelstvím, které ve věci zaujalo konečné stanovisko (sp. zn.  
1 SL 735/2009).  
 
K dotazu KSZ Ostrava bylo zaujato interpretační stanovisko k  problematice uvedené v čl. 8 odst. 2 písm. d) a čl. 
10 POP poř. č. 9/2008, za použití interpretace § 7 odst. 2, § 8 odst. 1 a 3 a § 42 ZSZ, § 21a odst. 1 a § 200b odst. 
3 o.s.ř. a § 29 odst. 6 ObchZ (sp. zn. 1 SPR 96/2009). Stanovisko bylo v podstatné části akceptováno Nejvyšším 
státním zastupitelstvím, které ve věci zaujalo konečné stanovisko (sp. zn. 1 SL 908/2009). 
 
KSZ v Ostravě vypracovalo metodiku týkající se postupu státních zástupců při podávání návrhů na omezení nebo 
zbavení rodičovské zodpovědnosti, když podkladem pro její vypracování byly výsledky tématicky shodně 
zaměřených dohledových prověrek u vybraných OSZ (sp. zn. KZC 2001-2005/2009). Na základě stanoviska VSZ 
doznala konečná podoba dané metodiky dílčích změn a úprav (sp. zn. VZC 1239/2009). 
 
 
C. Závěry 
 
Za obvod působnosti Vrchního státního zastupitelství v Olomouci je třeba jako 
nejvýraznější nový trend v loňském roce na trestním úseku zdůraznit zvyšování podílu 
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vyřizovaných věcí ve zkráceném přípravném řízení, který je patrný u obou krajských státních 
zastupitelství.  
 
Základním důvodem pro zcela zásadní změnu v procesním způsobu řešení bagatelní 
kriminality ve prospěch navýšení zkráceného přípravného řízení byl v roce 2009 zjevný 
úmysl státních zástupců vyřešit rychle jednoduchou a společensky méně závažnou trestnou 
činnost. Z hlediska technického skutečně došlo k ulehčení práce státních zástupců a opticky se 
přípravné řízení i nadále zkrátilo. Tento způsob vyřizování trestní agendy přinesl i významná 
pozitiva kromě zrychlení trestního řízení. Jedná se zejména o ulehčení práce dozorového 
státního zástupce (zjednodušené formy rozhodování, odpadnutí formálních překážek 
v postupu v trestním řízení), zlepšení důkazní situace u soudu a možnost soustředění se na 
závažnější trestní agendu, která zůstala v rejstříku ZT. Přes nesporná pozitiva však nelze 
pominout i některé negativní momenty, týkající se zejména odklonů v trestním řízení. Zjevný 
důraz státních zástupců na rychlé vyřízení věci může totiž nezřídka kolidovat s dalším ze 
základních zájmů, jež při postihu kriminality zákonodárce stanoví – narovnat 
protispolečenským jednáním narušený vztah mezi pachatelem trestné činnosti a poškozeným. 
Podmínky pro náhradu škody v § 179g tr. ř. o podmíněném odložení návrhu na potrestání jsou 
mnohem přísnější než u § 307 tr. ř. a snahy o novelizaci ustanovení § 179g tr. řádu doposud 
nebyly úspěšné. To má za důsledek, že ve věcech, kde nebyla škoda uhrazena, dávali státní 
zástupci přednost zkrácenému přípravnému řízení a pachatele posílali před soud. Někdy se tak 
stávalo i tam, kde preference odklonu trestního řízení by přinesla poškozenému kýženou 
náhradu škody. Z tohoto pohledu půjde zřejmě o celorepublikový problém, jímž by se mělo 
státní zastupitelství do budoucna zabývat tak, aby byl zvrácen trend vysoké obžalobnosti na 
úkor odklonů v přípravném řízení (viz. část A bod 1a) ), které mají kromě reparace vztahů 
mezi pachatelem a poškozeným i význam pro obřemenění soudů. 

Jinak, co se týká celkové skladby trestné činnosti, nelze na trestním úseku činnosti státních 
zastupitelství v obvodu působnosti VSZ v Olomouci konstatovat žádné zásadní změny a 
výkyvy, jakož i nové, dosud nezaznamenané trendy a formy kriminality. Za zmínku však stojí 
skutečnost, že trvalým tlakem v rámci výkonu dohledu jak vedoucích státních zástupců, tak 
vyšších státních zastupitelství, se podařilo docílit výrazného zkrácení lhůt přípravného řízení, 
takže v současné době se  počet věcí starších 1,5 roku (případně 2 let) pohybují v řádech 
jednotek v obvodech působnosti u obou krajských státních zastupitelství. Rovněž na odboru 
závažné hospodářské a finanční kriminality Vrchního státního zastupitelství v Olomouci, kde 
je vykonáván dozor nad přípravným řízením, jsou délky zpracování  věcí historicky na 
nejnižší úrovni. Tyto výsledky je třeba bezesporu považovat za úspěch, přičemž 
v následujícím období je třeba se již kromě délky řízení zaměřit především na kvalitu 
zpracovávaných věcí. V letošním roce bude rovněž významné zaznamenat dopady aplikace 
nového trestního zákoníku v nově napadlých věcech, příp. též v rámci řešení otázek časové 
působnosti trestního zákona, a sledovat možné změny ve skladbě kriminality.  

Z hlediska procesních postupů nebyly v trestním řízení rovněž zaznamenány žádné zásadní 
problémy, stejně jako v řízení o mimořádných opravných prostředcích. 

Na netrestním úseku došlo v obvodu působnosti KSZ Ostrava sice k poklesu vstupové 
činnosti u některých okresních státních zastupitelství, ale případné rezervy budou projednány 
s vedoucími OSZ na poradách. Vzhledem ke zpracované metodice se však zvyšuje počet 
návrhů na zásah do rodičovské zodpovědnosti. Pokud jde o samo krajské státní zastupitelství, 
navýšení počtu státních zástupců na netrestním oddělení se pozitivně projevilo až ke konci 
roku 2009 v nárůstu vstupů do insolvenčních řízení, včetně sporů jimi vyvolaných.  
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Pokud jde o netrestní agendu v obvodu působnosti KSZ v Brně, je třeba vyzdvihnout 
podstatný nárůst návrhů podaných podle § 35 odst. 3 o.s.ř. v porovnání s rokem 2008 
(uvedený poznatek vyplývá ze statistiky VSZ v Olomouci, jejímž podkladem jsou čtvrtletní 
výkazy předkládané oběma KSZ). Aktivita KSZ v Brně a jemu podřízených OSZ při 
uplatňování mimořádných opravných prostředků v návrhové agendě podle § 90 odst. 1 ZSM 
v uplynulých třech letech vedla k ustálení rozhodovací činnosti soudů při aplikaci hlavy III. 
zák. č. 218/2003 Sb., což mělo za následek další pokles počtu podaných odvolání, který nastal 
již v roce 2008. KSZ v Brně v roce 2009 oproti roku předchozímu téměř zdvojnásobilo počet 
vstupů podle § 35 odst. 1 písm. l) o.s.ř. (insolvenční a konkursní řízení).   

Ačkoli již rok 2008 byl z hlediska netrestní agendy vnímán jako rok, v němž bylo dosaženo 
maxima, pokud jde o kvantitu, přesto bylo i v roce 2009 zaznamenáno několik oblastí výkonu 
netrestní působnosti s dalším nárůstem statistických údajů. Většina netrestní agendy je ale 
z pohledu četnosti buď na srovnatelné úrovni nebo vykazuje určitý pokles v porovnání 
s předešlým rokem. Rok 2009 však byl především naplněním záměru z roku předchozího, 
neboť byl zaměřen na zkvalitnění výkonu netrestní působnosti, mimo jiné také zvýšením 
účinnosti dohledu. Cílem pro r. 2010 je udržet vysokou aktivitu a výkonnost netrestního 
úseku státního zastupitelství na Moravě za současného zvyšování kvality výkonu netrestní 
působnosti.  
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