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TrZ   zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb. 
 
tr. ř.  zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších  

 předpisů  
 
ZSM  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 

 
OSŘ     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 
 
MSZ  Městské státní zastupitelství (Městské státní zastupitelství v Praze na úrovni 

krajského) 
 
OSZ   Okresní státní zastupitelství (popřípadě obvodní nebo městské na úrovni okresního)  
 
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 
 
Zprávu o činnosti státního zastupitelství za rok 2010 zpracovalo Nejvyšší státní zastupitelství 
na základě výkonu své vlastní působnosti, statistických údajů zpracovaných v informačním 
systému Ministerstva spravedlnosti CSLAV DW a podkladových zpráv obou vrchních 
státních zastupitelství. 
 
Statistická data jsou obsažena v tabulkové části, která zatím vychází z právních kvalifikací 
trestných činů podle trestního zákona z r. 1961,1 do textu jsou statistická data převzata jen 
v nezbytném rozsahu (zpravidla jen v podobě dalšího zpracování nad rámec údajů 
v tabulkách) a na jednotlivé tabulky s údaji text zprávy na příslušných místech odkazuje.  
 
V souhrnu ve zprávě o činnosti uvedených skutečností vyplývá, že výkon působnosti státního 
zastupitelství je sice personálně zajištěn, avšak nejasná je koncepce doplňování stavu státních 
zástupců. Nejvyšší státní zastupitelství, shodně s celou soustavou (výjimku možno připustit) 
zastává názor, že zdrojem tu mohou být výlučně, anebo aspoň v jasně převažující většině, jen 
právní čekatelé, nikoli odborníci z jiných (nejustičních) profesí.  
 
Podle statistických údajů státního zastupitelství došlo k dalšímu poklesu kriminality ve všech 
základních ukazatelích. Nezanedbatelnou měrou poklesl i nápad trestní agendy (podle 
evidovaných záznamů o zahájení úkonů trestního řízení), za poslední dva roky cca o 6%. Ze 
statistických údajů nelze zjistit, zda jde o skutečný pokles kriminality, či do jaké míry 
kriminalita zůstává v oblasti latence (resp. se zvyšuje míra její latence). Některá nižší státní 
zastupitelství však upozorňují na pokles vyhledávací činnosti policie. Pozitivním jevem je, že 
od počátku roku 2011 dochází k pravidelným schůzkám mezi policejním prezidentem a  
nejvyšším státním zástupcem, kde se případné problémy řeší v duchu vzájemné spolupráce. 
 
 
Těmto trendům neodpovídá zřetelný nárůst počtu odsouzených osob vykonávajících 
nepodmíněný trest odnětí svobody ve věznicích, působící už i problémy s udržením 
důstojného prostředí pro výkon trestu. Státní zastupitelství tu reaguje v rámci výkonu dozoru 
nad výkonem trestu odnětí svobody příkazy k zachovávání předpisů, avšak není s to 
nepříznivou situaci změnit. I proto zpracuje v r. 2011 zvláštní zprávu ke stavu vězeňství. 
 
Jedním z důvodů těchto protichůdných trendů může být trvalý nárůst podílu zkráceného 
přípravného řízení, které přesáhlo v r. 2010 už 50% řešených případů. Pro tuto formu 
trestního řízení je typická rychlost projednání věci a zpravidla i uložení krátkodobého trestu, 
obvykle odnětí svobody, ať už nepodmíněného anebo podmíněného, u něhož dochází často 
k přeměně v trest nepodmíněný, případně uložení trestu obecně prospěšných prací, rovněž 

                                                 
1 Statistická část této zprávy o činnosti se musela vypořádat se souběhem dvojí právní úpravy – aplikace tr. zák. 
z r. 1961, podle jehož ustanovení jsou nadále řešeny případy trestných činů spáchaných před 1. lednem 2010, 
pokud se neposoudí podle nového trestního zákoníku vzhledem k zásadě o časové působnosti (§ 2 TrZ), a 
aplikace trestního zákoníku na jednání spáchané po datu jeho účinnosti (po 1. lednu 2010). Tabulková část 
zprávy o činnosti proto obsahuje přehled paragrafů trestných činů podle kvalifikace uvedené v trestním zákoně 
z r. 1961, pod které byly – statisticky – sloučeny i údaje o trestných činech kvalifikovaných již podle trestního 
zákoníku. Tento způsob statistického vykazování bude změněn, zatím však, zejména s ohledem na nemalou část 
činů posuzovaných dle původní úpravy a nutnost zachovat kontinuitu statistických dat o kriminalitě, byl zvolen 
tento způsob jako relativně nejjednodušší řešení, které zaručuje zachování vypovídací hodnoty statistiky. 
Součástí tabulkové části je proto i stručný přehled právních kvalifikací podle obou předpisů ve vzájemném 
srovnání – tzv. převodník.  

 3



s častou následnou přeměnou v trest nepodmíněný. Aby situaci blíže analyzovalo, zpracuje 
Nejvyšší státní zastupitelství v r. 2011 zvláštní zprávu o stavu vězeňství.  
 
Důsledkem nárůstu podílu zkráceného přípravného řízení je zřejmě i pokles podílu odklonů. 
I to mohlo v konečném důsledku (byť v omezené míře) přispět k nárůstu počtu vězněných 
osob. 
 
Nový trestní zákoník (nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2010) nepřinesl zásadní změny ani ve 
struktuře, ani v četnosti kriminality. Jeho zavádění do praxe bylo, podle očekávání, provázeno 
některými nejasnostmi, spíše však dílčí povahy. Pozitivní úlohu sehrál Nejvyšší soud, jehož 
sjednocovací činnost je sice praxí kritizována jako opožděná, podle Nejvyššího státního 
zastupitelství však nikoli právem. Podle jeho názoru byla naopak v rámci možností i právní 
úpravy a při takto zásadních změnách vůči praxi maximálně vstřícná.  
 
Některé problémy přetrvávají (např. výklad kvantitativních resp. kvalitativních znaků 
přísnějších skutkových podstat u drogových trestných činů), nebrzdí však výkon trestní 
justice, byť mohou posuzování konkrétních věcí komplikovat. Výkladové pravidlo  
o subsidiaritě trestní represe (a z ní vyplývajícího principu ultima ratio) a škodlivosti činu  
(§ 12 odst. 2 TrZ), do jisté míry nahrazující dřívější materiální stránku trestného činu  
v podobě stupně společenské nebezpečnosti, jako obecného definičního znaku, není zejména 
v teorii vnímáno jednotně, ale praxe si jej postupně osvojuje. Nejvyšší státní zastupitelství 
bude zejména sledovat, aby nedocházelo k jeho nadužívání v neprospěch prosazování 
obžalovací zásady tam, kde má být trestní odpovědnost podle zákona vyvozována, případně 
odkláněna prostředky trestního práva. 
 
Některé nové jevy se vyskytly u majetkové a hospodářské trestné činnosti (nové formy 
podvodných jednání, včetně zneužívání internetu); ty vypovídají o schopnosti pachatelů 
orientovat se stále na nové možnosti založené mnohdy i na nedokonalosti právních předpisů 
nebo systému přerozdělování, zejména veřejných prostředků.  
 
U závažné hospodářské a finanční kriminality jednoznačně převažují daňové trestné činy a 
trestná činnost zaměřená proti ekonomickým zájmům Evropské unie. Bankovní kriminalita se 
prakticky nevyskytuje, aniž lze ovšem s určitostí říci, zda zcela odezněla, anebo si negativní 
jevy ve své oblasti řeší bankovní sektor sám, případně je skryta v latentní formě. Zčásti na 
tom mají zřejmě podíl i vnitřní opatření bankovního sektoru, zejména obezřetnější úvěrová 
politika a evidence problémových klientů. Stále však chybí centrální registr účtů vedených 
finančními institucemi, jehož existence by výrazně zjednodušila a zefektivnila výměnu 
informací i poskytování nezbytných informací z bankovního tajemství orgánům činným 
v trestním řízení. 
  
Korupce je obecně skloňovaným společenským fenoménem, podle statistických údajů 
státního zastupitelství však spíše stagnuje. V r. 2010 byl sice zaznamenán její relativně vyšší 
nárůst, ale v absolutním počtu stíhaných a obžalovaných osob pro typické korupční trestné 
činy jde stále o vcelku zanedbatelná čísla. Pokud jsou úvahy o vysoké míře latence tohoto 
jevu reálné (obecně jim není důvodu nevěřit), pak nelze tato statistická data interpretovat 
jinak, než že se společnosti dosud nepodařilo najít žádný efektivní (ani trestněprávní) nástroj 
pro boj proti korupci. Situace nastoluje otázku, zda v rámci komplexu postupně přijímaných 
opatření (viz Strategie vlády v boji proti korupci na období let 2010 až 2012) nereagovat 
zřízením zvláštního útvaru státního zastupitelství pro boj s korupcí, jehož smysl musí 
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vyplývat nejen z vymezené působnosti, ale zejména z garancí vyšší míry nezávislosti, 
samostatnosti a rozšířených pravomocí pro řízení boje s tímto fenoménem v trestní oblasti.  
 
Drogová scéna zůstává relativně stálá, mění se spíše formy jednání a skladba zneužívaných 
drog. Dál se množí velkopěstírny marihuany provozované zejména cizinci z řad vietnamských 
státních příslušníků. Jsou lépe maskovány a je obtížnější (díky novým technologiím i výběru 
jejich umístění) je odhalovat; drogu pěstitelé exportují i do okolních států. Charakteristické 
pro rok 2010 bylo zneužívání syntetických látek nahrazujících svými vlastnostmi a účinky 
drogy, avšak nezařazených na seznamy zakázaných látek, což znemožňovalo postih. Zdrojem 
těchto látek byly časté dovozy z různých, i vzdálených zemí (např. z Číny), k rozšíření 
přispěla relativně snadná dostupnost nejen faktická, ale i cenová (jejich ceny byly zpravidla 
výrazně nižší než u „skutečných“ drog). Legislativa by měla aktivněji reagovat na vývoj na 
drogové scéně a to v širším, nejen vnitrostátním rozměru.  
 
Ve většině sledovaných oblastí kriminality (podle druhu trestné činnosti) jinak nedošlo 
k významným změnám nebo se vyskytovaly zcela ojediněle (což nadále platí např. pro trestné 
činy proti životnímu prostředí). Ani u trestné činnosti v dopravě, u níž se předpokládal pokles 
po zrušení trestného činu řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění (§ 180d tr. 
zák.), k výrazné změně nedošlo; tento trestný čin byl patrně kompenzován nárůstem počtu 
trestných činů maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání [§ 171 odst. 1 písm. a) tr. zák. 
resp. § 337 odst. 1 písm. a) TrZ]. 
 
Rovněž trestná činnost cizinců nedoznala významných změn, ani co do počtu osob stíhaných 
a obžalovaných osob, nebo osob řešených ve zkráceném přípravném řízení, ani co do pořadí 
skupin cizinců podle státní příslušnosti. Na prvém místě, co do počtu pachatelů, zůstávají 
nadále osoby slovenské státní příslušnosti, na druhém místě Ukrajinci, na třetím místě 
Vietnamci, pak teprve Poláci. U Vietnamců byl zmíněn jejich podíl na drogové trestné 
činnosti, která je – minimálně dle statistických údajů o skladbě řešených trestných činů – 
jedním z hlavních zdrojů jejich příjmů (a patrně i alokace investic), neboť tato trestná činnost 
je hned na druhém místě za převažujícím trestným činem porušování práv k ochranné 
známce, obchodnímu jménu a chráněnému označení původu podle § 150 tr. zák. (resp. 
trestnému činu porušení chráněných průmyslových práv podle § 269 TrZ). Převážná část 
jejich trestné činnosti tedy spočívá v nelegálních obchodech se zakázanými komoditami. 
Evidentní rozšiřování jejich majetkové základny by nemělo v těchto souvislostech ujít 
pozornosti příslušných orgánů. 
 
Výsledky přípravného řízení, testováno podle výsledků soudního řízení vedeného na základě 
podaných obžalob a návrhů na potrestání, svědčí v jasně převažující míře o kvalitních 
výsledcích činnosti orgánů přípravného řízení. Rychlost řízení je na dobré úrovni, ještě 
nepatrně vzrostla, což se ale dá přičíst vlivu zvýšeného podílu zkráceného přípravného řízení. 
Podíl vazebního řízení se sice v r. 2010 poněkud zvýšil, ale nadále tvoří jen malou část ze 
všech stíhaných pachatelů. Jeho výslednost se drží na velmi dobré úrovni, soudě podle podílu 
způsobu vyřízení těchto věcí obžalobou. Státní zástupci se však (zejména v některých 
regionech) potýkají s problémy na straně policejních orgánů, díky opakovaným 
reorganizacím, personální obměně, malé zkušenosti nových policistů a s tím spojené jejich 
nižší odbornosti. Tyto změny mají patrně i dopad na avizovanou nižší vyhledávací aktivitu 
policie. V tomto směru se v praxi osvědčuje užší spolupráce dozorového státního zástupce 
s příslušnými policisty (setkávání, vzájemné konzultace, informování o judikátech Nejvyššího 
soudu a Ústavního soudu). 
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Výkon mimotrestní působnosti státního zastupitelství pokračoval v r. 2010 v intencích vývoje 
předchozích let, v zásadě jen s regionálními výkyvy v jednotlivých agendách. Výkon této 
působnosti lze rozdělit na dvě zásadní oblasti: vstupovou a návrhovou činnost, a na výkon 
dozoru nad zákonností omezení svobody v detencích.   
 
V prvé oblasti jde především (byť nikoli výlučně) o nedílnou součást realizace veřejného 
zájmu v souvislosti s výkonem trestní působnosti (ať už je zdrojem pro výkon trestní 
působnosti, anebo naopak, z výkonu trestní působnosti čerpá poznatky pro návrhovou a 
vstupovou činnost). U vstupové a návrhové činnosti přetrvávají v některých agendách 
nejednotné názory státních zastupitelství na efektivitu jejich činnosti, která by mohla být 
posílena, např. v případě návrhů podle § 90 zákona o soudnictví ve věcech mládeže na 
zahájení řízení ve věci nedospělých pachatelů činů jinak trestných, změnou obligatornosti na 
možnost podání návrhu v méně závažných věcech za podmínky, že bezprostřední projednání 
věci před soudem bude nahrazeno výchovným působením státního zástupce. Rozsah 
vstupových a návrhových oprávnění je podmíněn požadavkem na důslednou ochranu 
veřejného zájmu, zřejmě zejména z tohoto důvodu zaznívají aktuálně v širším společenském 
kontextu požadavky na rozšíření mimotrestních oprávnění státního zastupitelství o návrhová 
oprávnění, která by umožnila státnímu zastupitelství napomoci vyšší ochraně majetku územně 
samosprávných celků, zejména obcí.  
 
Úkolem dozoru v detencích je zejména posílit ochranu těch, kdož jsou ve svém postavení  
(a tedy v možnosti se sami hájit proti zásahům do jejich integrity) oslabeni. Nejvyšší státní 
zastupitelství bude striktně dbát na to, aby se tato působnost omezila výlučně na dodržování 
zákona (právních předpisů) a aktivity dozorových státních zástupců nebyly zaměřovány do 
oblastí, které stojí mimo tento rámec (hospodárnost, efektivnost). Zjištění v těchto oblastech 
nemůže řešit, bude je však, podle povahy věci a závažnosti, signalizovat orgánům příslušným 
k jejich řešení.  
I. Zpráva o činnosti státního zastupitelství za rok 2010 prokazuje vcelku konsolidovaný 
stav ve všech oblastech jeho působnosti, poukazuje však i na některé protichůdné 
tendence, jejichž řešení (případně i detailní analýza příčin) je mimo jeho působnost 
(pokles kriminality vers. nárůst počtu odsouzených osob umístěných ve výkonu trestu 
odnětí svobody).  
II. V potřebné míře (včetně dokumentace na konkrétních případech) jsou zjištění  
uvedena na příslušných místech této zprávy. Její nedílnou součástí jsou i závěry se 
stručným souhrnem podstatných zjištění, a návrhy na opatření.  
III.  Za zcela zásadní považuje Nejvyšší státní zastupitelství zjištění, že i při existenci 
závažných jevů v oblasti kriminality se i v r. 2010 České republice vyhnuly aktivity 
organizovaných teroristických skupin promítnuté do činů kriminální povahy.   
 
 

I. Podmínky pro výkon působnosti státního zastupitelství v roce 2010 
 

1. Novelizace právních předpisů 
 
V oblasti trestního práva hmotného bylo 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 řád byl v průběhu roku 2010 novelizován: 
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• ústavním nálezem č. 163/2010 Sb., jímž bylo zrušeno ustanovení § 74 odst. 2 věty 
druhé části za středníkem včetně středníku trestního řádu, tedy text „jde-li o propuštění 
z vazby po vyhlášení zprošťujícího rozsudku, má stížnost státního zástupce odkladný 
účinek jen tehdy, podal-li státní zástupce také odvolání proti rozsudku“; po této změně 
vyhlášení zprošťujícího rozsudku ve vazební věci vždy znamená propuštění 
obviněného z vazby na svobodu, a to i před pravomocným skončením věci; stížnosti 
státního zástupce proti rozhodnutí o propuštění obviněného z vazby byl odňat 
odkladný účinek, 

• zákonem č. 197/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních 
dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění 
pozdějších předpisů (zákon o cestovních dokladech), ve znění pozdějších předpisů, a 
zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších 
předpisů, jímž byl do trestního řádu doplněn omezující institut zákaz vycestování do 
zahraničí, 

• ústavním nálezem č. 219/2010 Sb., jímž byla zrušena část ustanovení § 83a odst. 1 
části věty první a věty druhé tr. ř., tj. text: „ , v přípravném řízení státní zástupce nebo 
policejní orgán. Policejní orgán k tomu potřebuje předchozí souhlas státního 
zástupce."; touto změnou byla odňata pravomoc státnímu zástupci a v neodkladných 
případech policejnímu orgánu rozhodovat o nařízení prohlídky jiných prostor a 
pozemků. 

 
Jednací řád státního zastupitelství (JŘSZ) byl novelizován vyhláškou č. 7/2010 Sb., zejména 
v ustanoveních upravujících přidělování věcí v rámci poboček státních zastupitelství, 
v rozsahu úkonů, které mohou provádět právní čekatelé a asistenti státních zástupců, 
v rozsahu působnosti odborů závažné hospodářské a finanční kriminality obou vrchních 
státních zastupitelství, jejich působnost byla zúžena (viz § 15 této vyhlášky).  
 
 
2. Personální a materiální zajištění výkonu působnosti (tab. I/1, I/2) 

 
 
a) personální zajištění výkonu působnosti 

 
Výkon působnosti státního zastupitelství je personálně zajištěn, plánované stavy státních 
zástupců jsou prakticky naplněny, v rámci celé ČR z 98, 04% (v celé ČR chybělo 25 státních 
zástupců). Poněkud nižší obsazenost vykazují jen kraje Severočeský (chybělo 8 státních 
zástupců) a Západočeský (chybělo 5 státního zástupců), i tak to znamená obsazenost z 94,67% 
v Severočeském, resp. 95,24% v Západočeském kraji. V kraji Severomoravském chyběli 3 
státní zástupci, tj. obsazenost 98,64%.  
 
Hlavním faktorem, který bude v budoucnu ovlivňovat pohyby personálních stavů státních 
zástupců tak bude logicky přirozený úbytek, zejména v důsledku jejich odchodu do důchodu.  
Negativně by se tu mohla projevit změna důchodového věku (uvažované snížení věkové hranice ze 70 na 65 let), 
umocněná neujasněností koncepce doplňování stavu státních zástupců a nedoceněním role právních čekatelů, což 
hrozí zejména vzhledem k věkovému složení státních zástupců, jejichž věkový průměr se obecně výrazně 
zvyšuje. 

  
Právní čekatele (podle jednoznačně převažujícího názoru v soustavě) nelze nahradit ani co do 
odbornosti, systému přípravy pro budoucí povolání státního zástupce, vytvoření vztahu k této 
specifické profesi, i eliminaci rizika vnášení vnějších závislostí a vztahů do soustavy, které 
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hrozí při přijímání jiných odborníků z profesí nejustiční povahy (tj. kromě soudců). Přitom 
v současnosti neexistuje jasná koncepce přijímání právních čekatelů jako hlavního zdroje pro 
osazování funkcí státních zástupců. 
KSZ poukazují na omezenou, resp. téměř žádnou pravomoc stran rozhodování o obsazenosti jimi řízených 
státních zastupitelství a při stanovování počtu přijímaných právních čekatelů. MSp na požadavky na potřebný 
nábor právních čekatelů nereaguje či reaguje až se zpožděním. 

 
Funkce asistenta institut právního čekatele nenahradí, především pro jiné zaměření, jiné 
požadavky na odbornost a proto, že asistenti nejsou primárně určeni k výkonu funkce státního 
zástupce „v terénu“ – k výkonu dozoru a k zastupování veřejné žaloby v řízení před soudy.  
 
Za chybné je nutno považovat úvahy o možnosti nahradit právní čekatele „plošným“ 
přijímáním právníků z jiných profesí (ukazují to i výběrová řízení, která proběhla v r. 2010 za 
jejich účasti; už jen po stránce připravenosti k výkonu funkce státního zástupce se nemohli  
s právními čekateli srovnávat). Navíc u vnějších profesí (jak bylo uvedeno výše) reálně hrozí 
(s výjimkou profese soudce) vnášení do té doby vybudovaných vnějších vztahů a závislostí do 
soustavy státního zastupitelství, a tím i přímé ohrožování jeho nezávislosti a nestrannosti. 
 
 

b) materiální zajištění výkonu působnosti 
 

V materiálním zajištění výkonu působnosti státního zastupitelství přetrvávají problémy, 
zejména v oblasti investic spojených s výstavbou, rekonstrukcí či nákladnějšími 
opravami budov. Budovy buď nestačí kapacitně anebo jsou v současné době již ve značně 
zanedbaném stavu. I přesto, že některé investiční záměry v této oblasti se již podařilo naplnit, 
řada KSZ signalizuje i nadále přetrvávající nevyhovující stav, který však nelze prostředky 
státního zastupitelství změnit. Přehled požadavků i stav situace je MSp znám, soustava 
pochopitelně vnímá i složitou situaci ve veřejných financích, nicméně za uspokojivý současný 
stav nemůže považovat.  
VSZ Olomouc má přetrvávající problém s ukládáním písemností jeho vlastních, tak i OSZ Olomouc.  

KSZ Ostrava požaduje celkovou rekonstrukci objektů OSZ Šumperk, OSZ Vsetín a OSZ Nový Jičín, dál 
připadá v úvahu rekonstrukce stávajících prostor OSZ v Přerově.  

V obvodu MSZ Praha zůstává neřešena situace budovy OSZ Praha 1 a 7. Objekt je ve velmi špatném 
technickém stavu, prostředky na rekonstrukci nejsou Ministerstvem spravedlnosti přidělovány v potřebné výši, 
údržba je nákladná a možnosti přestěhování obou státních zastupitelství do jiných objektů se pohybuje 
v horizontu minimálně 3 let. 

V obvodu KSZ Praha dosud nebyly získány nové objekty zejména pro OSZ Praha východ a OSZ v Benešově, 
nejsou prostředky na nezbytné rekonstrukce objektů KSZ v Praze a OSZ v Příbrami (akce je registrována již od 
roku 2005).  

KSZ České Budějovice několik let neúspěšně žádá o ukončení půdní vestavby v budově KSZ a OSZ v Českých 
Budějovicích. 

V obvodu KSZ Hradec Králové zůstává nadále neřešená situace u OSZ Náchod, které je umístěno 
v pronajatých prostorách Úřadu práce; ten do těchto prostor nehodlá investovat žádné investiční prostředky. OSZ 
Pardubice sice užívá vyhovující prostory, ale náklady na nájemné jsou enormně vysoké (830.000,- Kč ročně).  
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II. Poznatky k výkonu působnosti státního zastupitelství v roce 2010 
 

 
A. Trestní působnost 

 
 

1. Základní trendy vývoje kriminality  
 

a) Celkový vývoj kriminality a používání odklonů (tab. II/1a, II/1b, II/1c, II/1d, 
III/8)  
 

Nápad trestních věcí ve všeobecné agendě státního zastupitelství podle počtu zaevidovaných 
záznamů o zahájení úkonů trestního řízení vydaných policejními orgány podle § 158 
odst. 3 tr. ř. (tab. II/1d) v r. 2010 opět poklesl, a to celkem o 8330 věcí, tj. o 2,6% proti  
r. 2009 (z 324132 na 315802). Od r. 2008 to představuje pokles o 6%, což jednak odpovídá 
celkovému trendu ve vývoji kriminality podle počtu stíhaných osob a osob řešených ve 
zkráceném přípravném řízení, současně to může potvrzovat i menší aktivitu policie při 
vyhledávání trestné činnosti z vlastní iniciativy. Nejmarkantnější pokles se projevil  
u krajských státních zastupitelství, a to téměř o celé dvě třetiny (o 65,1%), což signalizuje 
také přesun agendy z příslušnosti krajských soudů (§ 17 tr. ř.) do příslušnosti okresních soudů 
(§ 16 tr. ř.), způsobený zřejmě vlivem změn, které přinesl ve změnách příslušnosti i trestní 
zákoník s účinností od 1. ledna 2010.  
 
U stíhaných osob a osob, proti nimž bylo vedeno zkrácené přípravné řízení, došlo též 
k poklesu, takže počtem se nápad v tomto roce dostal pod úroveň roku 2006 (celkem 101133, 
pokles o 12084 osob, tj. -10,7%). Zda půjde o trend setrvalý, vázaný na rekodifikaci trestního 
práva hmotného, prokáže teprve následující období. V každém případě platí – alespoň 
prozatím – závěr z předchozích let o celkové stagnaci kriminality co do počtu stíhaných 
osob a osob, vůči nimž bylo vedeno zkrácené přípravné řízení.  
Tak se naplnila prognóza z loňského roku, kdy v souvislosti s nabytím účinnosti trestního zákoníku bylo 
konstatováno, 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 její reálné podobě, a to ani po 
zavedení nového trestního zákoníku, ani v jeho důsledku.“. Pokud se v této souvislosti předpokládaly určité 
výkyvy, v trestní statistice státního zastupitelství se nakonec nepromítly zásadním způsobem, ale spíše 
v detailech. 

 
V podobném (jen nepodstatně nižším) poměru klesl také počet obžalovaných osob a osob, 
na něž byl podán návrh na potrestání, na celkem 92807 (pokles o 9860 osob, což je -9,6%). 
Jde o pokles pod úroveň roku 2003. 
 
K poklesu počtu osob v obou těchto kategoriích došlo ve všech krajích. Největší pokles byl 
zaznamenán v Jihomoravském kraji (o 15% u osob stíhaných a řešených ve zkráceném 
přípravném řízení, a o 14,5% u osob, na něž byla podána obžaloba nebo návrh na potrestání). 
Druhý největší pokles byl zaznamenán v Severočeském kraji (o 12,2% u stíhaných a řešených 
ve zkráceném přípravném řízení a o 10,6% obžalovaných osob a osob, na něž byl podán návrh 
na potrestání).  
 
Trendu spočívajícímu v poklesu celkové statisticky vykázané kriminality však 
nekoresponduje trend v počtu odsouzených umístěných ve výkonu trestu odnětí svobody 
ve věznicích, který je právě opačný. Poznatky,  které zjišťuje státní zastupitelství z výkonu 
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dozoru ve věznicích, signalizují, že mnohdy vznikají obtížně řešitelné situace z hlediska 
možnosti zajistit důstojný výkon trestu odnětí svobody všem odsouzeným. Příčinu tohoto jevu 
nelze jen na základě statistických údajů přesně určit, s vysokou mírou pravděpodobnosti lze 
ovšem předpokládat, že jedním z určujících momentů je několikaletý setrvalý trend 
postupného nárůstu podílu zkráceného přípravného řízení, ukončeného ve většině případů 
uložením krátkodobého trestu odnětí svobody, ať už spojeného s jeho bezprostředním 
výkonem, anebo podmíněně odloženého, s jeho pozdější přeměnou v trest  nepodmíněný, 
anebo  uložením trestu obecně prospěšných prací se stejným důsledkem. Nejvyšší státní 
zastupitelství v mezích své působnosti na tyto poznatky reaguje a rozhodlo se zpracovat  
v r. 2011 zvláštní zprávu o stavu vězeňství. 
 
Celková obžalobnost opět mírně vzrostla, a to na 91,77%, (tj. +1,1%). Jak tento údaj sám  
o sobě, tak i zprávy nižších státních zastupitelství vypovídají o tom, že jde patrně o hraniční 
limit, nad nějž nelze další růst obžalobnosti očekávat, má-li se zachovat vyvážený postup při 
využívání odklonů a snaha o zachování kvality obžalob. Při porovnání s rokem 1995 
(procento obžalobnosti tehdy činilo 77,4%) jde o nárůst o 14,37%. I zde ale platí (stejně jako 
v minulém roce a létech předcházejících), že vysoké procento obžalobnosti bylo dosaženo  
i díky přelivu významného počtu věcí z vyšetřování do zkráceného přípravného řízení.  
 
V jednotlivých krajích se obžalobnost pohybovala převážně na úrovni 92% nebo nepatrně nad 
touto úrovní, nejnižší obžalobnost zaznamenal kraj Jihomoravský (88,86%) a 
Severomoravský (90,71%), u nichž je to důsledek jednak již tradičního využívání odklonů, ale 
také vyššího podílu věcí vyřízených zastavením trestního stíhání oproti jiným krajům 
(Jihomoravský kraj vykázal 16,49%, Severomoravský 13,45% zastavených věcí). 
 
Počet osob, u nichž byla věc vyřízena jinými způsoby v přípravném řízení, 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 2010 méně než desetiprocentního 
podílu na všech stíhaných osobách a osobách, vůči nimž bylo vedeno zkrácené přípravné 
řízení (konkrétně 8,23%), což je pokles proti r. 2009 o 1,09% (tehdy činil 9,32%). I zde jde 
zřejmě o hranici, která může být nadále ovlivňována spíše směrem k nárůstu, má-li jít  
o pozitivní jev, a to tehdy, budou-li ve větší míře využívány odklony (u nichž byl naopak 
zaznamenán v roce 2010 pokles, jak bude ještě uvedeno dále). Od roku 1995 klesl podíl 
jiných způsobů vyřízení o 14,6%, (v absolutních počtech jde o pokles prakticky na třetinu 
osob).  
 
V porovnání obou forem přípravného řízení trestního, při celkovém poklesu počtu stíhaných 
osob a osob, vůči nimž bylo vedeno zkrácené přípravné řízení, poklesl více počet osob 
vyřízených ve vyšetřování (o 8 426, tj. -14,7%), než ve zkráceném přípravném řízení 
(pokles o 3568 osob, tj. -6,6%).  
KSZ Ústí nad Labem uvádí, že k poklesu počtu stíhaných osob přispěly i všechny změny v orgánech policie, 
finanční situace Ministerstva vnitra a v zásadě oslabení vyhledávací činnosti ze strany policejních orgánů. 
Uvedený trend je evidentně dán zejména novelizací § 179b odst. 4 tr. ř. a dále skutečností, že po reorganizaci 
policejních orgánů jsou zpracovávány věci ve zkráceném přípravném řízení nejen u obvodních oddělení policie, 
ale i územních odborů krajských ředitelství policie.  

 
Totéž platí i pro počty osob, na něž byla podána obžaloba, kterých bylo 42933 (pokles  
o 6 526 osob, tj. -13,2%) a návrh na potrestání, jichž bylo 49874 (pokles o 3334 osob, tj. -
6,3%). Tak se zkrácené přípravné řízení stalo převažující formou přípravného řízení (touto 
formou bylo vyřízeno 51,5% z celkového počtu všech osob, v roce 2009 to bylo 49,2%). A to 
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za situace, kdy se spíše předpokládalo snížení podílu zkráceného přípravného řízení 
s ohledem na přechod na nový trestní zákoník.  
 
Podíl vyšetřování na přípravném řízení plynule klesá již od roku 2000. Vliv tu má nejen 
hmotněprávní vymezení trestněprávně postižitelného jednání, ale i posun v procesní úpravě, 
zejména nová konstrukce počítání nepřekročitelné lhůty pro zkrácené přípravné řízení  
v § 179b odst. 4 tr. ř.  
 
Vedle zjevně pozitivních důsledků (zejm. celkové zrychlení trestního řízení) přináší tento 
posun ve prospěch zkráceného přípravného řízení na druhé straně snížení počtu odklonů, které 
by zřejmě bylo možno realizovat právě v těchto jednodušších věcech. Tyto dva proti sobě 
jdoucí trendy však evidentně nelze smířit a názory nižších státních zastupitelství se proto na 
přínos zkráceného přípravného řízení různí, převažuje však názor na jeho pozitivní přínos, 
právě z pohledu efektivního (relativně velmi rychlého) výkonu spravedlnosti, zejména pokud 
jde o vyřízení věci v přípravném řízení. Ostatně právě tato hlavní přednost zkráceného 
přípravného řízení, v návaznosti na úpravu v trestním zákoníku, který přinesl zpřísnění 
některých základních sazeb u trestných činů v oblasti běžné kriminality (ze 3 na 4 roky  
u horní hranice trestní sazby) vedla Ministerstvo spravedlnosti k návrhu posunout i hranici 
sazby pro možnost využít zkráceného přípravného řízení ze 3 na 5 let odnětí svobody, což 
koresponduje i zavedené bipartici (odpovídá sazbě u přečinů v kategorii úmyslných trestných 
činů). Návrh je obsažen v tzv. „krásné novele“ trestního řádu (parlamentní tisk č. 355). Lze 
předpokládat, že v případě přijetí této změny se podíl zkráceného přípravného na 
přípravném řízení minimálně nesníží, pokud nedojde k jeho dalšímu (i když asi už nikoli 
razantnímu) nárůstu.  
 
De lege ferenda lze uvažovat, zda nerozšířit použitelnost zkráceného přípravného řízení na 
všechny přečiny (tedy nelimitovat možnost použít tuto formu řízení trestní sazbou, ale 
s důsledným využitím bipartice). 
 
Výslednost obou forem přípravného řízení kopíruje celkovou výslednost (obžalobnost), když 
obžalobnost ve vyšetřování činila 87,46% (nepatrný nárůst proti r. 2009 o +1,47%) a 
podobně i ve zkráceném přípravném řízení to bylo 95,83% (+0,31% proti r. 2009). Platí to, 
co v předchozích letech, kdy procento obžalobnosti ve vyšetřování přesáhlo 85% (tj. od r. 
2004, od něhož se takto vysoký podíl obžalob udržuje), že je to zřejmě maximum rozumně 
dosažitelného, jinak by již další nárůst byl zřejmě dosahován za cenu poklesu kvality obžalob, 
tedy za cenu podávání obžalob ve věcech, v nichž by následně důkazní situace nutně dospěla 
daleko častěji buď k vrácení věci státnímu zástupci k došetření, anebo k osvobozujícímu 
rozsudku. Trvale vysoký podíl podaných návrhů na potrestání ve zkráceném přípravném 
řízení je dán logikou tohoto procesu (jednoduchost a v zásadě i prokázání trestné činnosti již 
od jeho počátku, je podmínkou této formy řízení). Významnější měrou by do takto vysokého 
podílu podaných návrhů na potrestání mohlo snad reálně zasáhnout jen širší využívání 
podmíněného odložení podání návrhu na potrestání.  
 
Poměrně významný pokles byl zaznamenán v počtu osob, proti nimž bylo trestní stíhání 
zastaveno (celkem 5826, pokles o 1796 osob, tj. –23,6%), přičemž podíl zastavení trestního 
stíhání na celkovém počtu stíhaných osob se rovněž poněkud snížil a činil 11,9% (proti 13,2% 
v r. 2009).  
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I u postoupených věcí (podle počtu osob) došlo k dalšímu poklesu, stejně jako v případě 
počtu osob, vůči niž bylo trestní stíhání přerušeno, přičemž podíl všech těchto případů na 
celkovém počtu stíhaných osob zůstává zanedbatelný.   
 
Pro jiné způsoby vyřízení ve zkráceném přípravném řízení platí v zásadě totéž, co pro 
vyšetřování. U věcí odložených (podle počtu osob) byl zaznamenán meziroční pokles o 322 
osob (tj. -12,9%) na celkem 2171 osob. Je to sice mírný meziroční pokles, nicméně zdá se, že 
nárůst počtu odložených věcí je trendem, který se projevuje od samého počátku zavedení této 
formy řízení. Proti r. 2008 je to stále nárůst o 853 osob (tj. +64,7%). I tak ale jde o minimální 
podíl na celkově vyřízených osobách ve zkráceném přípravném řízení (činí jen 4,17% a 
srovná-li se opět s r. 2008, je tu nárůst jen o 0,58%). Navíc není tento trend negativní, ale 
naopak pozitivní, už proto, že největší podíl z tohoto vyřízení činí „odkloněné“ věci v podobě 
podmíněného odložení podání návrhu na potrestání, takže odečtou-li se, pak zbývá na tento 
jiný způsob vyřízení jen 207 osob, což představuje 0,4% ze všech věcí vyřízených ve 
zkráceném přípravném řízení. Případ odevzdání se ani v r. 2010 nevyskytl.  
 
 

b) odklony 
 
Pokud jde o odklony, bylo ve vyšetřování narovnáním (§ 309 tr. ř.) opět vyřízeno 
zanedbatelné množství případů, jen 148 osob, což je o 26 méně (-14,9%) než v r. 2009 a je to 
stále jen 0,3% z celkového počtu stíhaných osob. Nejvíce bylo využíváno narovnání 
v Severomoravském (u 89 osob) a Jihomoravském (32 osob) kraji, oba moravské kraje se tak 
podílely na narovnáních z 87,8%. V některých českých krajích naopak nebylo využito tohoto 
institutu vůbec (hl. m. Praha, kraj Středočeský), jinde šlo o jednotky případů (těsně přes 10 
osob, konkrétně 11, vykázal jen kraj Východočeský). Ve zkráceném přípravném řízení bylo 
narovnáním vyřízeno 29 osob proti 9 v r. 2009, což je zhruba trojnásobek, avšak 
v procentuálním vyjádření jde stále o zanedbatelnou hodnotu (0,06% po zaokrouhlení). Opět 
tu byly aktivní téměř výlučně jen oba moravské kraje (Jihomoravský 18 osob, 
Severomoravský 10 osob), české kraje až na jednu výjimku (Východočeský kraj – 1 osoba) 
tento institut ve zkráceném přípravném řízení nevyužily. Narovnání se podílí na vyřízení 
celkově 0,15% u všech stíhaných osob a osob řešených ve zkráceném přípravném řízení. Trvá 
závěr z předchozích let, že v existující podobě se narovnání využívá sporadicky a nezmění-li 
se jeho úprava, zřejmě tomu tak zůstane i do budoucna.  
 
U podmíněného zastavení trestního stíhání (§ 307 tr. ř.) ve vyšetřování se projevil další, 
opět nikoli nevýznamný pokles i proti r. 2009 (celkem 3718 osob, tj. -1433 osob, což 
představuje snížení o 27,8%). Celkově se tento odklon podílel z 7,6% na vyřízení osob 
původně stíhaných ve vyšetřování. Procentuálně je to samozřejmě rovněž pokles proti r. 2009 
(tehdy činil cca 9%, pokles jen -1,4%). Absolutně nejvyšší počty podmíněného zastavení 
trestního stíhání ve vyšetřování vykázaly kraje Severomoravský (846, tj. 8,7% ze stíhaných 
osob v rámci kraje), Jihomoravský (768 osob, tj. 11,7% ze stíhaných) a Severočeský (677 
osob, tj. 6,7% ze stíhaných), v ostatních českých krajích byl tento počet maximálně poloviční 
či třetinový. Počet osob, u nichž bylo podmíněně odloženo podání návrhu na potrestání 
(obdobná forma odklonu ve zkráceném přípravném řízení) došlo ke snížení o 392 osob proti  
r. 2009 (na 1964; pokles -16,6%), nicméně stále je to o víc než 700 osob více než v r. 2008. Je 
otázkou, jaký je vztah mezi nárůstem počtu osob vyřízených ve zkráceném přípravném řízení 
a počtu těchto odklonů, nižší státní zastupitelství vesměs poukazovala na to, že širšímu 
využívání právě tohoto odklonu brání stávající úprava svou striktní formulací podmínky 
úhrady škody u podmíněného odložení podání návrhu na potrestání [§ 179g odst. 1 písm. g) 
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tr. ř.], kterou se aplikační praxe obává překlenout pomocí výkladu vzhledem k účelu a smyslu 
obou jinak zcela srovnatelných institutů trestního práva. I na tento problém již Ministerstvo 
spravedlnosti reagovalo v již zmíněné tzv. „krásné novele“ trestního řádu, kde se úprava  
i v tomto směru sjednocuje. Ve stávající podobě se tento odklon podílí na celkovém počtu 
osob řešených ve zkráceném přípravném řízení 3,77% (v r. 2009 to bylo 4,23%). Nejvyšší 
počet těchto odklonů vykázal opět Jihomoravský kraj, v rámci něhož využili státní zástupci 
této možnosti u 540 osob (tj. plných 29% ze všech těchto odklonů v celé ČR), 
Severomoravský kraj jich vykázal 347 (tj. 17,7% ze všech těchto odklonů). V absolutních 
počtech nejméně odklonů vykázaly Jihočeský kraj (74 osob; ze všech osob vyřízených ve 
zkráceném přípravném řízení to činí 2,6%) a hl. m. Praha (84, což je 1,7% ze všech osob 
vyřízených ve zkráceném přípravném řízení).  
 
 
Odklony celkem (bez ohledu na druh odklonu a formu řízení) byly v roce 2009 využity  
u 5859 osob (v r. 2008 u 7690 osob), což představuje na celkovém počtu osob trestně 
stíhaných (včetně zkráceného přípravného řízení) 5,6% podíl vyřízení, tj. pokles -1,2% proti r. 
2009 (tehdy činil tento podíl 6,8%).  
 
V názorech na důvody poklesu počtu případů vyřizovaných odklony a na další možnosti jejich 
využívání (aspoň za stávající úpravy a při víceméně nezměněné struktuře kriminality), se nižší 
státní zastupitelství víceméně shodují, spatřují je zejména  
– v možnosti vyřizovat podstatnou část věcí ve zkráceném přípravném řízení,  
– nejednotné úpravě podmínek pro podmíněné odložení podání návrhu na potrestání a 

podmíněného zastavení trestního stíhání (v neprospěch odklonu využitelného ve 
zkráceném přípravném řízení), 

– částečně též ve změnách hmotného práva (s nabytím účinnosti nového trestního 
zákoníku).  

KSZ Praha spatřuje příčinu nízkého počtu odklonů v trestním řízení, podobně jako v uplynulých letech, zejména 
v tom, že je převážná část trestních věcí vyřizována ve zkráceném přípravném řízení, jednak zůstává nezměněna 
nevyhovující právní úprava rozhodování o podmíněném odložení podání návrhu na potrestání podle § 179g tr. ř., 
která možnost odklonu podmiňuje pouze náhradou škody a nikoli jinými opatřeními podezřelého vedoucími 
k uspokojení nároku na náhradu škody poškozeného.  
KSZ Plzeň rovněž poukazuje na nárůst počtu věcí vyřizovaných ve zkráceném řízení, kde je zákonnou 
podmínkou pro aplikaci odklonu také náhrada způsobené škody, a nesplnění této podmínky je nejčastějším 
důvodem, pro který není odklon realizován. Další příčinou bylo dlouho nevyjasněné stanovisko k postihu tzv. 
vybodovaných řidičů pro přečin maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání podle § 337 odst. 1 písm. a) 
TrZ. Dalším důvodem pak je zánik trestnosti řízení motorového vozidla bez řidičského průkazu. Význam má i 
skladba trestné činnosti a skladba pachatelů, kteří často nesplňují požadavek na řádný dosavadní život. 

KSZ Ústí nad Labem má za to, že je třeba zohlednit celkový pokles počtu vyřízených věcí, svou roli sehrálo 
nabytí účinnosti trestního zákoníku (neboť tam, kde byl v minulosti izolovaně stíhán trestný čin řízení 
motorového vozidla bez řidičského oprávnění podle § 180d tr. zák., bývalo řešení cestou odklonu poměrně časté; 
v důsledku zákonné změny došlo také ke změně podmínek trestnosti ohledně zpětnosti k trestnému činu 
krádeže). Pokud lze od roku 2001 sledovat neustále se snižující počet osob, jejichž trestní stíhání bylo 
podmíněně zastaveno, odráží se v tom zvýšený počet věcí vyřizovaných v rámci zkráceného přípravného řízení, 
kdy zejména u policejních orgánů převažuje zájem na rychlém vyřízení věci nad zájmem na zajištění podmínek 
ve smyslu § 307 odst. 1 tr. ř., mnohdy v souvislosti s nezbytnou součinností s orgány PMS. Dlouhodobě nízká 
aplikace institutu narovnání nepochybně souvisí s tím, že tento institut není efektivní pro svoji procesní a 
administrativní složitost.  
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c) nové jevy v kriminalitě 
 
Bylo zaznamenáno protiprávní jednání, kterým se pachatelé snaží o neoprávněné vyplacení 
peněžní podpory v nezaměstnanosti, a to s falšováním podmínky tzv. nekolidujícího 
zaměstnání tak, aby zaměstnanci vedle nízké mzdy ještě pobírali podporu v nezaměstnanosti, 
přibližně ve výši částky, kterou by jinak za odpracovanou dobu a skutečně vykonanou práci 
musel zaměstnavatel vyplatit ze svých prostředků. 
VSZ Praha uvádí případ, kdy byl z trestného činu podvodu podle § 209 odst. 1, 5 písm. a) TrZ obviněn 
personální ředitel společností skupiny U., který na počátku roku 2009 připravil a uvedl v praxi systém, v jehož 
rámci byly předstírány nepravdivé skutečnosti ohledně pracovních poměrů jednotlivých zaměstnanců zejména 
z hlediska délky pracovní doby a skutečné pracovní náplně tak, aby byla deklarována kratší než skutečná délka 
výkonu práce a nižší kategorie prací, než jaké byly skutečně vykonávány, a to za účelem, aby úřadu práce mohlo 
být předstíráno, že výkon práce zaměstnanců této skupiny společností splňuje podmínky tzv. nekolidujícího 
zaměstnání a zaměstnanci tak mohli pobírat podpory v nezaměstnanosti místo mzdy, kterou by jinak za skutečně 
odpracovanou dobu a ze skutečně odpracovaného druhu práce, musel zaměstnavatel vyplatit ze svých 
prostředků. Tento mechanismus byl praktikován od února 2009 do počátku roku 2010 a za tuto dobu bylo na 
podporách v nezaměstnanosti vyplaceno přes 60 mil. Kč, přičemž bylo zjištěno, že řada zaměstnanců byla 
k takové účelové změně pracovního poměru „přinucena“, kdy bylo zneužito jejich závislosti na zaměstnavateli a 
špatné situace na trhu práce v regionu. 

 
Další podvodné jednání spočívalo ve snahách o neoprávněné získání státního příspěvku na 
podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením. 
Opět jde o poznatek VSZ Praha: Skupina více osob podezřelých ze spáchání zločinu dotačního podvodu podle 
§ 212 odst. 1, 6 písm. a) TrZ, jako statutární zástupci, zaměstnanci a obchodní zástupci několika společností 
(dosud zjištěno nejméně 21) podali od roku 2003 do současné doby žádosti o státní příspěvek na podporu 
zaměstnávání osob se zdravotním postižením ve výši minimálně 203.979.621,- Kč, z čehož již bylo vyplaceno 
minimálně 165.185.327,- Kč. V těchto společnostech byly uvedené osoby vedeny jako zaměstnanci – osoby se 
zdravotním postižením, které byly zaměstnávány účelově, neboť jim větší část mzdy ze strany zaměstnavatele na 
základě dalších smluvních vztahů nebyla vyplácena a výroba a ekonomický chod společností sloužil pouze 
k získávání uvedených příspěvků na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením, kdy v žádostech o 
tyto příspěvky byly uvedeny nepravdivé informace nebo podstatné údaje zamlčeny, minimálně s ohledem na 
výši poskytovaných mezd zaměstnancům, čímž byla způsobena škoda státu v celkové výši minimálně 
165.185.327,- Kč. 

 
Narůstá počet případů páchání trestné činnosti prostřednictvím internetu, např. na portálu 
AUKRO, nebo internetovými převody peněz z bankovních účtů.  
Podle MSZ Praha je tato trestná činnost charakteristická tím, že finanční prostředky jsou zaslány na bankovní 
účet v jiném státě, v důsledku čehož se trestná činnost obtížněji objasňuje, mnohdy též v důsledku nespolupráce 
orgánů v cizích státech, a to i z důvodu nespolupráce v rámci mezinárodní právní pomoci.  

KSZ Brno i KSZ Ostrava shodně poukazují na rostoucí četnost těchto podvodů (KSZ v Ostravě rovněž výslovně 
zmiňuje internetový server aukro.cz.), kdy po zaplacení kupní ceny dojde ze strany inzerenta k přerušení 
kontaktu, aniž by došlo k dodání objednaného zboží či služeb nebo vrácení peněz. Současně je poukazováno 
zejména na obtížnost identifikace pachatelů a na to, že objasňování této trestné činnosti je zdlouhavé a poměrně 
nákladné. 

 
Platby prostřednictvím platebních karet přináší nebezpečí tzv. „skimmingu“.  
MSZ Praha uvádí, že této trestné činnosti se na území ČR dopouštějí osoby zejména bulharské a rumunské 
národnosti, kdy v ČR dochází ke kopírování informací z platebních karet a následné výběry jsou prostřednictvím 
takto vyrobených padělků prováděny v různých zemích světa, zejména v Americe, Africe a Asii. Prověřování 
této trestné činnosti je náročné z hlediska vypracovávání právních pomocí do celého světa, což nese i nemalé 
finanční nároky spojené s překlady. 
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Vyskytly se případy trestné činnosti spojené s šířením dětské pornografie.  
VSZ Praha zmiňuje případ rozkrytí sítě osob shromažďujících, přechovávajících a dále distribuujících 
pornografický materiál zobrazující nebo jinak využívající dítě nebo jiné pornografické dílo se závadovým 
obsahem - v minulém roce byl zaznamenán zvýšený počet trestních věcí, v nichž bylo policejními orgány 
konáno prověřování nebo vyšetřování trestných činů šíření pornografie podle § 205 tr. zák. a přechovávání 
dětské pornografie podle § 205a tr. zák.  
 
Odsouzení nerespektují výzvu (příkaz) soudu k nástupu výkonu trestu odnětí svobody a tím 
maří jeho výkon. 
KSZ Ústí nad Labem zmiňuje u některých státních zastupitelství (aniž je specifikovalo) poměrně prudký nárůst 
trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání podle § 337 odst.1 písm. e) TrZ, neboť soudy 
poměrně často oznamují jednání odsouzených spočívající v nenastoupení trestu odnětí svobody.  

 
d) vybrané hospodářské, majetkové a další trestné činy včetně trestných činů 

spojených s korupcí (tab. II/2) 
 
V této kategorii trestné činnosti se projevila v porovnání s rokem 2009 stagnace, resp. 
zanedbatelný pokles, který u stíhaných i obžalovaných osob nedosáhl ani dvou procent. 
Pokles pokračoval u trestného činu zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění podle § 125 
tr. zák. (§ 254 TrZ), u něhož tento sestupný trend pokračuje již od r. 2005, dál klesaly i počty 
osob stíhaných pro trestný čin porušení povinnosti v insolvenčním řízení podle § 126 tr. zák. 
(§ 225 TrZ), byť výrazně méně, než v r. 2009, kdy se u této skutkové podstaty promítla 
zákonná změna (zúžení trestnosti). Nárůst pokračoval u trestného činu padělání a pozměnění 
peněz podle § 140 tr. zák. (§ 233 TZ), byť jen mírný (+ 12 osob stíhaných a +3 osoby 
obžalované).  
 
Trestná činnost v oblasti bankovního sektoru se téměř nevyskytuje. Do jaké míry jde  
o reálný stav a jak se zde promítá nedostatek vyhledávací činnosti policie i jinak získávaných 
poznatků, nelze jednoznačně říci.  
 
V oblasti daňové kriminality lze u obou daňových trestných činů (neodvedení daně, 
pojistného na sociální zabezpečení a podobné povinné platby podle § 147 a zkrácení daně, 
poplatku a podobné povinné platby podle § 148 tr. zák., resp. podle § 240 a 241 TrZ) rovněž 
hovořit o stagnaci (u prvně uvedeného pokles v řádu jednotek osob stíhaných i obžalovaných, 
u druhého pak pokles o 10 osob shodně u obou kategorií). Nejde ale o celoplošný jev, některá 
státní zastupitelství zaznamenala naopak nárůst.  
Např. OSZ Tábor oproti předchozímu období zaznamenalo v roce 2010 podstatný nárůst počtu trestních 
oznámení, které podal finanční úřad. Jedná se o několikanásobek oproti roku 2009.  

OSZ Karlovy Vary rovněž poukazuje na nárůst podaných trestních oznámení týkající se daňových deliktů ze 
strany Finančních úřadů v Ostrově a Karlových Varech. Zatím nelze zhodnotit, zda v těchto věcech dojde 
k zahájení trestního stíhání, neboť ve většině věcí není prověřování dosud skončeno, protože podání finančních 
úřadů jsou velmi obecná, pouze uvádějí, že daňový subjekt podal nesprávné daňové přiznání, případně, že při 
kontrole daňového subjektu byly zjištěny v jeho přiznání závady, a blíže již nespecifikují jednání, ze kterého by 
měla být vyvozena trestní odpovědnost.  

 
Byl zaznamenán případ obchodování s emisními povolenkami vnitrostátními a zahraničními 
obchodními společnostmi, které nepřiznávají a neuhrazují DPH z předmětných obchodů 
realizovaných nákupem emisních povolenek od zahraničního subjektu. 
VSZ Praha uvedlo příklad společnosti T. Praha a. s., kde je zatím nezjištěná osoba podezřelá z trestného činu 
zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby podle § 240 odst. 1, 3 TrZ, když nejméně v době od února 
2010 do května 2010 v rámci obchodování s emisními povolenkami, ke kterému je tato společnost 
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zaregistrovaná u správce národního rejstříku s emisními povolenkami, přičemž jako odpovědný zástupce pro 
obchodování s emisními povolenkami je uveden místopředseda představenstva Ing. T. P., nakupoval emisní 
povolenky v zahraničí za cenu bez DPH, ale v účetnictví společnosti byly obchody vykazovány jako nákup 
uskutečněný v ČR od společnosti J.P.M. T. s. r. o., zastoupené likvidátorem, tedy nákup uskutečněný za cenu již 
s DPH, a to přesto že spol. J.P.M. T. s. r. o. není registrována u uvedeného správce, ani jedna z těchto společností 
nevyčíslila a neuhradila DPH z předmětných obchodů ve skutečnosti realizovaných nákupem emisních 
povolenek od zahraničního subjektu, přitom společnost T. a. s. emisní povolenky následně prodávala další 
společnosti za cenu s DPH a takto získané finanční prostředky, které jí byly poukazovány na účet vedený  
u ČSOB, dále převáděla na účet obchodní společnosti B. Ltd. se sídlem v Londýně, případně na svůj další účet 
vedený u Komerční banky, čímž dosud přesně neustanovená osoba prostřednictvím uvedené společnosti úmyslně 
zkrátila DPH, kterou byla povinna řádně přiznat a odvést příslušnému správci daně, neboť nákupy emisních 
povolenek realizovala přímo ze zahraničí, a způsobila tak na dani škodu ve výši cca 200 mil. Kč. 

 
Trestná činnost spojená s korupcí podle statistických údajů státního zastupitelství2 spíše 
stagnuje, i když se v roce 2010 projevil nárůst u stíhaných osob o 23 (tj. +20,5%) a  
u obžalovaných osob o 14 osob (tj. +13,7%).  
V zásadě jen MSZ Praha poukazuje na zvýšení počtu trestních věcí, ve kterých byly zahájeny úkony trestního 
řízení pro podezření z trestné činnosti korupčního charakteru, kdy bylo prověřováno nově 70 pachatelů pro 
podezření z trestných činů podle §160, § 161, § 162 tr. zák. nebo § 331, § 332, § 333 TrZ, což je o 18 osob více 
než v roce 2009.  

OSZ Brno – venkov vedlo trestní stíhání proti bývalému zástupci ředitele věznice, který se trestného jednání 
dopustil v souvislosti s výkonem své funkce, když od jednoho z vězňů opakovaně požadoval finanční prostředky 
za přislíbené lepší podmínky při výkonu trestu. Byl mu uložen pravomocně trest odnětí svobody v trvání 3,5 
roku se zařazením do věznice s ostrahou a peněžitý trest 200.000,- Kč. 

MSZ Brno vedlo trestní stíhání lékařky pro trestný čin přijímání úplatku podle § 160 odst. 1, 2 tr. zák. a zástupce 
farmaceutické firmy pro trestný čin podplácení podle § 161 odst. 1 tr. zák., jež bylo zahájeno zejména díky 
nahrávce skryté kamery pořízené novináři České televize v rámci pořadu Reportéři ČT. Lékařka předepisovala 
léky vyráběné určitou farmaceutickou společností, a to za úplatu, jež jí byla reprezentantem této společnosti 
poskytována.  

V mediálně sledovaném případě u KSZ v Brně došlo k dosud nepravomocnému odsouzení dvou pachatelů pro 
trestný čin přijetí úplatku podle § 331 odst. 2, 4 písm. b) TrZ. Obžalovaný jako starosta městské části společně 
s druhým obžalovaným požadovali po jednateli investora úplatek v konečné výši 1.000.000,- Kč za pomoc a 
zajištění bezproblémové realizace administrativního centra ve městě.  

OSZ Frýdek – Místek podalo obžalobu na referenta odboru dopravy a silničního hospodářství magistrátu, 
zařazeného na úsek agendy projednávání přestupků proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních 
komunikacích, pro podezření ze spáchání pěti trestných činů od ledna do května 2010, a to přečinu přijetí 
úplatku podle § 331 odst. 2 TrZ, přečinu přijetí úplatku podle § 331 odst. 1 al. první TrZ, přečinu zneužití 
pravomoci úřední osoby podle § 329 odst. 1 písm. a) TrZ, zločinu přijetí úplatku podle § 331 odst. 1, 3 písm. b) 
TrZ a přečinu zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329 odst. 1 písm. a) TrZ.  

Řada dalších případů je ještě prověřována – např. VSZ Praha zmiňuje i mediálně komentované případy 
armádních zakázek, podobně pokračuje i prověřování některých privatizačních kauz z minulosti. 

 
Obecně přijímaný předpoklad vysoké míry latence nelze jednoznačně prokázat, ale 
samozřejmě ani vyvrátit. Důvody nízkých počtů vedeného trestního stíhání přitom zjevně 
nesouvisí se zrušením dřívějšího ustanovení o zvláštní účinné lítosti, která umožnila 
beztrestnost pachateli, jenž úplatkářství oznámil.  
Podle KSZ Ústí nad Labem nízké počty trestních věcí nasvědčují vysoké latenci. Podstatnou měrou je to 
způsobeno tím, že jednak účastníci korupčního jednání nemají zcela logicky zájem na odhalení tohoto jednání, 
jednak policejní orgány trestnou činnost samy prakticky nevyhledávají. 

                                                 
2 U tzv. úplatkářství, tj. u trestných činů podle § 160 až 162 tr. zák. z r. 1961 a podle § 331 až 333 trestního 
zákoníku. 
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KSZ Brno vyslovuje názor, že absence ustanovení o účinné lítosti (dříve upravená v § 163 tr. zák.) může být 
důvodem, který brání dosažení lepších výsledků při odhalování korupce ve společnosti. Je ale skutečností, že 
výsledky nebyly podstatně odlišné ani při dřívější právní úpravě, která toto ustanovení obsahovala. 

 

V každém případě se však lze důvodně domnívat, že objasňování a zejména odhalování 
tohoto druhu kriminality má i přes objektivní náročnost značné rezervy. Nabízí se proto 
úvaha, zda by zvýšení efektivity objasňování nepřineslo zřízení specializovaných útvarů 
policie a státního zastupitelství, zaměřených výhradně na tuto oblast trestné činnosti.  

 
Vládní strategie boje proti korupci na nejbližší období obsahuje některá nová opatření, která 
by měla efektivnost boje s tímto jevem ve společnosti zvýšit, a to i za pomoci trestněprávních 
nástrojů.  
I u typické majetkové trestné činnosti se projevil pokles (u trestného činu zpronevěry o 440 
osob stíhaných a 361 osob obžalovaných, tj. – 19,1%, resp. -17,9%; u podvodu o 484 osob 
stíhaných a 373 osob obžalovaných, tj. -11,5%, resp. 10,3%).  
 
Poznatky o pojistných podvodech jsou spojeny zejména s podvody páchanými v minulosti, 
které dodatečně vyšly najevo a jsou tak až s odstupem doby předmětem trestního řízení. 
KSZ Praha upozorňuje, že se z minulosti promítají případy rozsáhlých pojistných podvodů při fingování 
dopravních nehod se zapojením většího počtu osob a organizované bývalými příslušníky Policie ČR. Tato trestná 
činnost byla páchána po dobu několika let a teprve zpětně dochází na základě oznámení pojišťoven a šetření 
Inspekce Policie ČR k postupnému odhalování jednotlivých případů, které tvoří souvislý řetěz a které 
nasvědčují, že trestná činnost byla dlouhodobě pravidelným zdrojem příjmů pachatelů.  

 
Výrazněji poklesly též úvěrové podvody (o 1321 osob stíhaných a 1149 osob obžalovaných, 
tj. -34%, resp. -33,6%).  
KSZ Ústí nad Labem konstatuje ve svém obvodu největší pokles počtu stíhaných a obžalovaných osob  
u trestného činu úvěrového podvodu podle § 250b tr. zák. (resp. § 211 TrZ), snížení se projevuje  
i u trestných činů zpronevěry a podvodu. Podle něj může mít tento trend několik příčin 

– zřízení registru dlužníků u peněžních ústavů, což je možno hodnotit pozitivně;  
– snahu peněžních ústavů řešit vzniklou situaci jinak než v rámci trestního řízení, což je možno hodnotit 

také spíše pozitivně;  
– z podstatné míry to může být i skutečnost, že policejní orgány nevyhledávají trestnou činnost a řeší 

převážně jen věci tzv. „napadlé“. 
 
Byl zaznamenán případ neoprávněně účtovaných léčebných úkonů zdravotním pojišťovnám, 
oznámený samotnými zdravotními pojišťovnami.  
Uvedlo jej OSZ Strakonice a jednalo se o trestní stíhání soukromé zubní lékařky, která od 1. 1. 2004 do  
31. 12. 2008 v úmyslu získat pro sebe finanční prospěch vykázala celkem šesti zdravotním pojišťovnám 
provedení stomatologických úkonů, které jí byly následně zdravotními pojišťovnami uhrazeny, přestože tyto 
vykázané úkony ve skutečnosti svým pacientům neprovedla. Všem zdravotním pojišťovnám tak způsobila 
celkovou škodu ve výši 2 119 559,- Kč. Trestná činnost obviněné je kvalifikována jako pokračující trestný čin 
podvodu podle § 250 odst. 1, 3 písm. b) tr. zák. V té souvislosti navrhlo OSZ do budoucna upravit povinnost 
mlčenlivosti zdravotních pojišťoven, obdobně jako je tomu v případě finančních úřadů podle zákona č. 
280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, s tím, že jinak vzniká problém se získáním nutných 
informací odůvodňujících postup podle § 8 odst. 5 tr. ř. 

 
Poněkud vzrost počet osob stíhaných a obžalovaných pro trestný čin legalizace výnosů 
z trestné činnosti podle § 252a tr. zák. (216 TrZ), stále však jde o malé absolutní počty  
(43 stíhaných, resp. 41 obžalovaných osob). Nejvíce těchto trestných činů bylo stíháno v hl. 
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m. Praze, Jihomoravském kraji a v Severočeském kraji. Bližší komentář se k této trestné 
činnosti ve zprávách státních zastupitelství neuvádí. 
 
 

e) vybrané trestné činy proti životu a zdraví, svobodě a lidské důstojnosti (tab. II/3) 
 
Velmi výrazný pokles se projevil u trestného činu kuplířství (§ 204 tr. zák., resp. 189 TrZ), a 
to zhruba na třetinu proti r. 2009 (o 57 osob stíhaných a 56 obžalovaných), u tohoto trestného 
činu jde vůbec o nenižší počet od r. 1992. Důvody ze zpráv nižších státních zastupitelství 
nevyplývají, může jít o souvislost s přijetím trestního zákoníku, avšak tento závěr by byl 
spekulativní. Největší pokles byl zaznamenán v Jihočeském kraji (z 22 stíhaných osob na 3) a 
v Severočeském kraji (z 26 stíhaných osob na 7) a v hl. m. Praze (ze 13 stíhaných osob na 1).  
  
Výrazný pokles se projevil též u úmyslného trestného činu ublížení na zdraví s následkem 
těžké újmy, spáchaného úmyslnou formou zavinění (§ 222 tr. zák., resp. těžkého ublížení na 
zdraví podle § 145 TrZ), a to o 145 osob stíhaných (-19,5%) a 123 obžalovaných (-17,5%), 
jde o nejnižší počet těchto trestných činů od r. 1989.  
 
U trestného činu vraždy (§ 219 tr. zák., resp. § 140 TrZ) došlo k nevýznamnému nárůstu 
počtu osob stíhaných (+7) i obžalovaných (+2), z hlediska regionálního rozložení stojí za 
pozornost, že největší nárůst byl zaznamenám v Severomoravském kraji, u osob stíhaných 
téměř na trojnásobek (ze 16 na 47 osob), u obžalovaných osob na dvaapůlnásobek (z 15 na 
37) proti r. 2009.  
Z medializovaných kauz lze zmínit věc řešenou u KSZ Brno, v níž je trestně stíhána žena společně se svým 
synem, která ze zištných důvodů objednala vraždu svého druhého syna. K realizaci jejího záměru nedošlo, neboť 
osoba, na kterou se obviněná se svou žádostí obrátila, podala trestní oznámení. Věc je ve stádiu po podání 
obžaloby.  

 
Konkrétně se již (i statisticky) projevil vliv i nového trestního zákoníku, např. u trestného činu 
znásilnění (§ 241 tr. zák., resp. § 185 TZ), u něhož došlo, aspoň u některých státních 
zastupitelství, ke zřetelnému nárůstu.  
Uvádí jej KSZ Hradec Králové a dává jej do jednoznačné souvislosti se změnou skutkové podstaty trestného 
činu znásilnění podle § 185 TrZ, oproti skutkové podstatě trestného činu znásilnění podle § 241 tr. zák. Podle 
nové právní úpravy lze postihovat jednání dříve kvalifikované jako trestný čin vydírání, neboť není třeba 
pohrůžka bezprostředního násilí a současně postačuje donucení jiné osoby k pohlavnímu styku, který je pojímán 
značně široce, aniž by šlo o pohlavní styk srovnatelný se souloží, což je upraveno již v kvalifikované skutkové 
podstatě dle druhého odstavce § 185 TrZ. Přesto je tato změna právní úpravy hodnocena jednoznačně pozitivně, 
neboť v současné době lze právem stíhat pachatele pro zločin znásilnění, i když na oběti nebyla vykonána soulož 
či jiný srovnatelný pohlavní styk.  

 
Některé poznatky svědčí o zvýšené agresivitě pachatelů trestných činů týrání svěřené osoby 
podle § 198 TrZ a týrání osoby žijící ve stejném obydlí podle § 199 TrZ. Stanovená trestní 
sazba však nedovoluje zpřísnit sankce podobně jako u trestných činů, které je možno posoudit 
jako zvlášť závažné zločiny.  
Tyto případy zmiňuje KSZ Brno s tím, že u této trestné činnosti je využíváno institutu vykázání, a tím dochází 
k poklesu množství vazebních řízení. Nemožnost posoudit takové jednání jako zvlášť závažný zločin ani 
v případě jeho opakování, a použít ke zpřísnění sankce § 59 odst. 1 TrZ, hodnotí jako chybu, vzhledem  
k mnohdy citelným následkům. 
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Trestná činnost spáchaná při poskytování zdravotní péče je zmiňována sice jen regionálně, 
avšak pro povahu, složitost a nákladnost s tím spojeného trestního řízení tuto oblast nelze ani 
do budoucna pouštět ze zřetele. 
KSZ Brno uvádí, že k výraznému nárůstu této agendy došlo v souvislosti s novelizací občanského zákoníku a 
zvýšením náhrad pozůstalým poškozeným po zemřelých pacientech a stále většímu objemu prostředků 
odškodného, které soudy přiznávají poškozeným jako satisfakci za poškození zdraví v důsledku vadně 
provedených lékařských zákroků a procesů léčby. Jde o finančně nákladná řízení, přičemž většina z nich končí 
odložením. Obtížně se ustanovují znalecké ústavy, neboť vzhledem k provázanosti špičkových lékařských 
pracovišť lze jen s velkými obtížemi zajistit, aby posudek nepodávalo pracoviště nebo znalec, vůči kterému by 
nemohla být vznesena námitka podjatosti nebo vyloučena možnost rivality nemocničních zařízení. Na základě 
těchto poznatků KSZ navrhuje navrátit se k prvotnímu přezkoumání léčebného postupu příslušnými krajskými 
zdravotnickými komisemi, a teprve v případě, že by komise shledala pochybení, vedlo by se řízení trestní.  

 
Trestný čin obchodování s lidmi (§ 232a tr. zák., resp. § 168 TrZ) prakticky stagnoval. 
Tomuto trestnému činu je věnována trvalá pozornost (státní zástupce NSZ je členem 
Meziresortní koordinační skupiny pro boj s obchodováním s lidmi), některé problémy, 
zejména pokud jde o posuzování charakteru vykořisťování a nucené práce u cizinců 
působících nelegálně na území ČR, nadále přetrvávají. Ačkoli je tento trestný čin komentován 
v podkladových materiálech ojediněle, byly signalizovány i nové aplikační problémy, opět 
zejména ohledně pojmového vymezení nucené práce, resp. vykořisťování, tentokrát  
i v návaznosti na nový trestní zákoník a princip subsidiarity trestní represe (§ 12 odst. 2 TrZ).  
KSZ Ústí nad Labem je dokládá na právní kvalifikaci jednání podle § 168 TrZ ve vztahu k nucené práci a 
vykořisťování především občanů cizích států na území ČR: obžaloba byla podána v roce 2009 proti třem 
obviněným státním příslušníkům Ukrajiny, a to pro trestný čin obchodování s lidmi podle § 232a odst. 2 písm. 
c), odst. 4 písm. c) tr. zák. Uvedeného trestného činu se měli obvinění dopustit tím, že v době nejméně od března 
2008 do svého zadržení dne 16.2.2009 ve snaze dosáhnout majetkového prospěchu společně s dalšími osobami 
na území cizích států organizovaně a ve vzájemné součinnosti pod příslibem zprostředkování práce v ČR zlákali 
větší počet osob zejména z Rumunska a Bulharska, kdy po příjezdu poškozeným odebrali doklady, aby i nadále 
setrvávali v jimi zprostředkované práci a byli na nich závislí. Poškození nedostávali odpovídající stravu, měli 
nevhodné ubytovací podmínky, pracovali v těžkých podmínkách, někteří i 17 hodin denně bez smluvené 
přestávky, nebyla jim zapisována odvedená práce, byli nuceni pracovat i nad rámec dohodnuté normy, nebyla 
jim vyplácena mzda. Poškozeným bylo vyhrožováno, že pokud se pokusí utéct nebo odejít, nedostanou jídlo, 
budou zbiti, budou jim spáleny doklady, když v několika případech byli poškození přímo fyzicky napadeni a 
obvinění mezi nimi úmyslně navozovali atmosféru strachu, nejistoty, využívali jejich materiální tísně, využívali 
jejich neznalost českého jazyka a prostředí, kdy poškození se na obviněných stali závislými a neměli téměř 
žádnou reálnou možnost místo opustit.  
Krajský soud v Ústí nad Labem při nezměněném skutku uznal obžalované vinnými trestným činem obchodování 
s lidmi podle § 168 odst. 2 písm. e), odst. 3 písm. a) TrZ, když uznal ve vztahu k poškozeným osobám na straně 
obviněných pouze zákonný znak vykořisťování a nikoli znak nucené práce a z důvodu nedostatku stupně 
společenské škodlivosti, proto, jak se uvádí ve zprávě VSZ Praha „ustoupil od kvalifikace dle čtvrtého odstavce 
písm. c) tr. zákoníku“. Proti tomuto rozhodnutí si státní zástupce podal odvolání. 

 
 
Zaznamenána byla i „tradiční“ forma sexuálního vykořisťování v podobě zneužívání žen 
k prostituci.  
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KSZ Hradec Králové uvedlo dvě trestní věci, v níž bylo stíháno i obžalováno 7 osob pro trestný čin obchodování 
s lidmi podle § 232a tr. zák. (v roce 2009 nebyla pro tento trestný čin stíhána žádná osoba).  
V jedné věci byli stíháni a obžalováni 4 pachatelé romského etnika pro obchodování se ženami, kterým nabízeli 
dobře placenou práci barmanky či společnice, odvezli je z východních Čech do Chomutova, kde dva hlavní 
pachatelé trvale žili, zde jim odebrali osobní doklady, další osobní věci a posléze je odvezli do Holandska do 
města Groningen, kde poškozené provozovaly prostituci v pronajatých vitrínách. Hlavní pachatel zde byl s nimi, 
sledoval je vysílačkami, používal vůči nim hrubé fyzické násilí, poškozené se nemohly svobodně pohybovat, 
veškeré či většinu vydělaných peněz odevzdávaly hlavnímu pachateli, částečně na týdenní pronájem vitrín, 
částečně „splácely“ částku, kterou za ně obvinění zaplatili. Věc je ve stádiu řízení před soudem. Tento závažný 
případ však regionu východních Čech není vlastní, neboť dva hlavní pachatelé pocházejí ze severních Čech.  
V další trestní věci byli stíháni 3 obvinění, kteří prodali dvě poškozené ženy do Vídně a do Anglie.  
 
 

f) trestné činy spáchané z rasových, národnostních a jiných nenávistných pohnutek 
(tab. II/5) 

 
U rasově motivované trestné činnosti jako celku byl zaznamenán prakticky shodný pokles  
u stíhaných (-11,4%) i obžalovaných (-11,6%) osob, to se ale netýká všech sledovaných 
trestných činů.  
Výraznější pokles byl zaznamenán u trestného činu hanobení národa, etnické skupiny, rasy a 
přesvědčení podle § 198 tr. zák. (resp. hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob 
podle § 355 TrZ), a to o 17 stíhaných (-89,5%) a o 16 obžalovaných (-84,2%) osob. 

Výrazný nárůst byl naopak zaznamenán u trestného činu násilí proti skupině obyvatelů a proti 
jednotlivci podle § 196 odst. 3 tr. zák. (resp. § 352 odst. 2 TrZ), a to o 34 osob stíhaných a  
o 31 osob obžalovaných. Pravdou ovšem je, že jde v absolutních hodnotách o poměrně nízká 
čísla (40 osob stíhaných a 37 obžalovaných v republice celkem). Z hlediska regionálního 
rozložení bylo nejvíce osob pro tento trestný čin stíháno i obžalováno v Severočeském kraji 
(10/9), pak v Jihomoravském kraji (7/7), dále shodně v hl. m. Praze a Východočeském kraji 
(5/4) a též v Jihočeském kraji (4/4).  

Významný je též pokles u trestného činu ublížení na zdraví podle § 221 odst. 2 písm. b) tr. 
zák. [§ 146 odst. 2 písm. e) TrZ] – shodně z 19 osob stíhaných a obžalovaných v r. 2009 na 7 
osob stíhaných i obžalovaných v r. 2010.  
 
Ještě výraznější byl pokles u úmyslného trestného činu ublížení na zdraví s následkem těžké 
újmy podle § 222 odst. 2 písm. b) tr. zák. [těžkého ublížení na zdraví podle § 145 odst. 2 
písm. f) TrZ], a to z 21 osob stíhaných i obžalovaných v r. 2009 na 1 osobu stíhanou  
i obžalovanou v r. 2010.  
 
U trestných činů podpory a propagace hnutí směřujících k potlačení práv a svobod člověka  
(§ 260 až 261a tr. zák., resp. trestné činy založení, podpora a propagace hnutí směřujícího  
k potlačení práv a svobod člověka podle § 403, projev sympatií k hnutí směřujícímu  
k potlačení práv a svobod člověka podle § 404 a popírání, zpochybňování, schvalování a 
ospravedlňování genocidia podle § 405 TrZ) došlo k poklesu počtu stíhaných osob (-12,6%)  
i obžalovaných osob (-9,1%), nejvyšší počty přitom vykazují hl. m. Praha (20 stíhaných  
i obžalovaných osob), Jihomoravský kraj (16 stíhaných i obžalovaných osob), Jihočeský kraj 
(12 stíhaných i obžalovaných osob) a Severočeský kraj (11 stíhaných a 10 obžalovaných 
osob).  
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g) drogová kriminalita (tab. II/7) 
U drogové trestné činnosti, tj. pokud jde o trestné činy nedovolené výroby a držení 
omamných a psychotropních látek a jedů podle § 187 až 188 tr. zák. a trestného činu šíření 
toxikomanie podle § 188a tr. zák. (a obdobné trestné činy podle § 283 až 287 TrZ), došlo 
k celkovému poklesu o 10,6% u osob stíhaných a o 10,7% u osob obžalovaných. 
Nejvýraznější pokles byl zaznamenán u trestného činu podle § 187a tr. zák., a to o 37,6% 
stíhaných osob a o 38,9% osob obžalovaných. Do jaké míry se na tom podílí změna, jíž 
přinesl trestní zákoník diferenciací postihu přechovávání a pěstování určitých typů (tzv. 
„měkkých“) drog, zatím nelze jednoznačně říci, nicméně to lze se značnou mírou 
pravděpodobnosti předpokládat.  

U trestného činu nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle 
§ 187 tr. zák. (§ 283 TrZ) byl zaznamenán největší nárůst počtu stíhaných osob ve 
Středočeském kraji (+141), v hl. m. Praze (+ 41) a také v Jihočeském kraji (+33), největší 
pokles počtu stíhaných osob byl naopak zaznamenán v kraji Západočeském (-117), 
Severočeském (-77) a také v Jihomoravském (-32). Kraje Středočeský a Jihočeský vykazují 
dlouhodobě spíše vzestupný trend, u hl. m. Prahy jde spíše o výkyv (vykazovala klesající 
trend), v ostatních krajích jde spíše o výkyvy v jednotlivých letech, aniž by bylo možno 
konstatovat nějaký dlouhodobý trend vzestupu či poklesu této kriminality.  

Bez ohledu na četnost je tomuto druhu kriminality – právem – ve zprávách nižších státních 
zastupitelství věnována trvale velká pozornost a podrobně ji vyhodnocují. Sledují i výskyt 
nových jevů a reagují ve svých komentářích na zjištěné trendy. Přitom je typické, že jsou, a to 
i ve struktuře této kriminality, zaznamenávány rozdíly v jednotlivých krajích.  

Trvalým problémem je výskyt velkopěstíren konopí setého hydroponickým způsobem, 
typické pro vietnamskou komunitu, s jeho exportem drog do okolních států, které se navíc 
stále obtížněji odhaluje, neboť technická vybavenost umožňuje eliminovat dřívější signalizaci 
existence těchto „farem“ díky nadměrné spotřebě elektrické energie, odebírané obvykle 
samozřejmě tzv. „načerno“.  

Častější výskyt případů nelegálních pěstíren konopí provozovaných občany vietnamské národnosti 
v pronajímaných bytových i nebytových prostorách uvádí KSZ Praha a upozorňuje, že odhalování a objasňování 
této kriminality je výrazně limitováno nedostatečným počtem policistů, navíc pachatelé reagují na represivní 
opatření tím, že po prvé sklizni mění cca po 3 měsících místo provozované pěstírny, a trestní postih dopadá 
převážně jen na samotné pěstitele než na osoby, které trestnou činnost organizují, financují a mají z ní zisk (viz 
např. zprávy OSZ Kladno, OSZ Nymburk, OSZ Praha západ, OSZ Rakovník).  

KSZ České Budějovice rovněž poukazuje na zjištěný případ pěstování marihuany tzv. indoorovým způsobem, 
jehož pachateli jsou nyní nejčastěji osoby vietnamské státní příslušnosti. Tito pachatelé páchají trestnou činnost 
velmi promyšleně, neboť si vytipují, většinou na odlehlém místě obce dům, který po zakoupení vybaví 
patřičným zařízením a poté pěstují konopí ve značném rozsahu, přičemž k tomu často používají nelegálního 
napojení na elektrickou síť, takže vznikají i další nemalé škody na odebrané elektrické energii. V roce 2010 OSZ 
Jindřichův Hradec realizovalo dvě takové trestní věci, na nichž se účastnila skupina pachatelů vietnamské státní 
příslušnosti. Ti vůči okolí vystupují pod cizími jmény, využívají odcizených dokladů svých spoluobčanů a je 
tudíž problém zjistit jejich skutečnou identitu. Pro naše občany je totiž jejich případná identifikace v rámci 
rekognice značně problematická.  

KSZ Ústí nad Labem uvádí, že vietnamské pěstírny marihuany se zvětšují a současně i lépe maskují. 

VSZ Olomouc zmiňuje, že stále častěji jsou zjišťovány velkopěstírny marihuany provozované převážně 
vietnamskými státními příslušníky, a to ve stále sofistikovanější podobě za maximálního využití dostupného 
technického vybavení k jejich utajení. Dřívější markanta pro odhalení pěstíren, kterou byl zvýšený odběr 
elektrické energie, jenž neodpovídal danému místu, je výrobci nyní maskována využíváním nejmodernějších 
technologií sloužících k úsporám elektrické energie (např. masové používání úsporných zářivek). 
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KSZ Plzeň spatřuje nový trend ve způsobu páchání trestné činnosti na úseku drogové trestné činnosti v prodeji 
omamných a psychotropních látek na vietnamských tržnicích. Konkrétně jde o prodej marihuany a pervitinu 
převážně německým zájemcům, kteří nakupují drogu v malém množství a jezdí si pro další drogu opakovaně, 
tzv. „na otočku“. 

Podle poznatků MSZ Praha osoby vietnamské národnosti organizují obchod s konopím a vyvážejí je i do 
okolních států (území Rakouska, Slovenska a Maďarska), obchod s heroinem je nadále doménou osob albánské 
národnosti.  

 

Přetrvávající dovoz tzv. tvrdých drog je zřejmě především problémem hlavního města. 
MSZ Praha potvrzuje přetrvávající dovoz kokainu. Drogy pašují organizované skupiny mezinárodního složení, 
mezi pachateli převažují osoby zejména z Nigérie, které dovoz organizují a oproti minulosti již jako kurýry 
nevyužívají české státní příslušníky, ale převážně své státní příslušníky.  

MSZ Praha má poznatky, že obchod s heroinem je nadále doménou osob albánské národnosti. V roce 2010 se  
v Praze podařilo zajistit největší množství heroinu v dosud řešených věcech drogové trestné činnosti, když 
v jedné trestní věci, v níž se skupina osob albánské národnosti podílela na obchodu s heroinem, bylo zajištěno 
celkem 15 593,355 gramu směsi heroinu, která obsahovala 6 245,369 gramu heroinu base (čistého heroinu), což 
v přepočtu na procenta činilo 40 % účinné látky ve směsi. V případě pouličního prodeje by se zisk prodejců 
pohyboval v rozmezí od 12 400 000,- Kč do 38 750 000,- Kč.  

Podle KSZ Ústí nad Labem naopak pokračuje ústup případů distribuce heroinu, došlo ale k nárůstu tzv. „varen“ 
pervitinu a dovozu prášků z Polska.  

 
Byť zřejmě první místo ve zneužívání syntetických drog patří stále pervitinu, byl zaznamenán 
výskyt nových typů syntetických drog, které napodobují látky uvedené na seznamu 
zakázaných látek, např. piperazin (mCPP), avšak pro odlišnost chemického složení je nelze 
přiřadit k žádným látkám uváděným v seznamu, což má za následek nepostižitelnost 
pachatelů na území ČR, ačkoli ve většině okolních států je tato látka na seznamu zakázaných 
syntetických drog.3  
Na tento problém upozorňuje MSZ Praha, VSZ Olomouc považuje šíření a zneužívání dosud zákonem 
nezakázaných látek, syntetických drog (syntetické náhražky pervitinu, hašiše, extáze a dalších drog či rostlin 
typu šalvěj divotvorná, směsi Extáze 2010, Mefedronu, popř. dalších), majících prakticky stejné účinky jako 
tradiční drogy, za aktuální problém roku 2010. Protože tyto látky nebyly, případně dosud nejsou uvedeny 
v seznamech zakázaných látek, obchodování s nimi je legální, pročež dochází k jejich legálnímu dovozu 
(především z Asie a prostřednictvím internetu). K masivnímu šíření těchto látek přispívá i jejich velmi nízká 
cena ve srovnání s tradičními látkami, což vede k dalšímu rozvoji této drogové scény.  

Ukazuje se nutnost sledovat průběžně vývoj a v přiměřených časových intervalech 
reagovat legislativním opatřením na aktuální situaci na nelegálním drogovém trhu 
v ČR.  
 

h) trestné činy v dopravě 
Rovněž tato trestná činnost víceméně stagnovala, nepotvrdila se prognóza očekávaného 
výrazného poklesu spojeného se zrušením trestného činu řízení motorového vozidla bez 
řidičského oprávnění podle § 180d tr. zák., který nebyl převzat trestním zákoníkem. Zřejmě tu 
byl úbytek nápadu víceméně nahrazen postihem za řízení motorového vozidla po odnětí 

                                                 
3 Tento závěr je ovšem nutno korigovat s přihlédnutím k poslední změně ve vymezení těchto látek provedené 
novelou zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, přijatou pod č. 106/2011 Sb. s účinností od 22.4.2011. Z podnětu VSZ Olomouc navrhlo NSZ 
legislativní změnu zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, ve znění pozdějších předpisů, a to konkrétně 
k zařazení látky Mefedron, s chemickým názvem 1-(4-methylphenyl)-2-2-methylaminopropan-1-on, který je 
strukturou i účinky téměř shodnou látkou jako Methkathinon (efedrin), do seznamu psychotropních látek 
uvedených v příloze č. 4 shora citovaného zákona. 
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řidičského oprávnění anebo v průběhu uloženého zákazu činnosti (ať už v podobě 
administrativní nebo soudně-trestní sankce) podle ustanovení o trestném činu maření výkonu 
úředního rozhodnutí a vykázání [ § 171 odst. 1 písm. a) tr. zák., resp. § 337 odst. 1 písm. a) 
TrZ].  
 
Potvrdila se prognóza o nárůstu trestné činnosti spojené s řízením motorového vozidla pod 
vlivem omamné a psychotropní látky (odlišné od alkoholu), což způsobuje v praxi značné 
obtíže z hlediska prokázání stupně ovlivnění řidiče požitím takové látky.  
KSZ České Budějovice poukazuje na trend, který se projevil v r. 2010 a který zřejmě bude pokračovat, 
spočívající v řízení motorových vozidel pod vlivem jiné návykové látky než alkoholu, zejména konopí a 
pervitinu. Jedná se o jev rozšířený především u kategorie řidičů mladšího věku a lze ho zaznamenat zejména při 
různých motoristických akcích, případně na různých hudebních produkcích.  

Jako problematický vesměs praxe hodnotí judikát Nejvyššího soudu ČR, podle něhož při 
postihu pachatelů přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky podle § 274 TrZ v případech 
řízení motorového vozidla pod vlivem drog, nutno opatřovat dva znalecké posudky 
z toxikologie a dále i z oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie. Přitom znalecký posudek 
z oboru psychiatrie nemůže přinést podstatné skutečnosti pro posouzení věci.  
Jde o to, jak uvádí např. KSZ Plzeň, že má-li se znalecky, posudkem z oboru psychiatrie posuzovat „stav osoby 
vylučující způsobilost“ k řízení motorového vozidla v případě, kdy psychiatr osobu vyšetřuje se značným 
odstupem, není schopen se vyjádřit u ovlivnění drogou zpětně ke stavu, ve kterém se osoba nacházela v době 
činu.  

Řada OSZ se proto – a zcela odůvodněně, z hlediska hrozby následků z takového jednání pro 
ostatní účastníky provozu, které lze dokumentovat na konkrétních případech v praxi, které se 
již udály – přiklání k požadavku na legislativní změnu spočívající v zavedené tzv. nulové 
tolerance ohledně řízení motorových vozidel pod vlivem drog.  
 

Problém činil zpočátku postih tzv. „vybodovaných řidičů“, tj. posuzování otázky, zda lze za 
tento trestný čin postihnout řidiče, který ztratil řidičské oprávnění díky ztrátě všech 12 bodů. 
NS ČR zaujal posléze stanovisko, že tu jde obsahově o odnětí řidičského oprávnění a trestní 
postih tu proto přichází v úvahu. 
 
Již se vcelku stabilizovala praxe v posuzování ovlivnění řidiče požitím alkoholu před jízdou, 
pokud je stupeň tohoto ovlivnění identifikován pomocí dechové zkoušky. 
 
Trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky (§ 201 tr. zák., resp. § 274 TrZ) zůstává 
jedním z nejčetnějších trestných činů (stíháno a vyřízeno ve zkráceném přípravném řízení 
celkem 13633 osob, z toho obžalobou nebo návrhem na potrestání 13543 osob) a spolu 
s trestným činem maření výkonu úředního rozhodnutí (stíháno a zkrácené přípravné řízení 
celkem 12143 osob, z toho obžalobou či návrhem na potrestání 11945 osob) tak nadále 
významně ovlivňuje celkovou kriminalitu, zvláště připočetla-li by se ještě trestná činnost 
spojená s ublížením na zdraví při dopravní nehodě.  
 
 

i) trestné činy proti životnímu prostředí (tab. II/9) 
 
Tento druh trestné činnosti se nadále vyskytuje ojediněle, větší výskyt byl v r. 2010 
zaznamenán jen u trestného činu nakládání s odpady (§ 181e tr. zák.), pro který bylo stíháno  
i obžalováno 8 osob, ve všech těchto případech v Západočeském kraji. Druhým četnějším 
trestným činem byl ještě trestný čin neoprávněného nakládání s chráněnými a volně žijícími 
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živočichy a planě rostoucími rostlinami (§ 181f tr. zák.), pro který bylo stíháno i obžalováno 
celkem 6 osob, z toho 3 v Severomoravském a 2 ve Středočeském kraji.  

Žádné poznatky k této oblasti kriminality z podkladových materiálů státních zastupitelství 
nevyplynuly. 
 
 

j) činy jinak trestné spáchané dětmi mladšími 15 let, provinění páchaná 
mladistvými (tab. II/4a, II/4b, II/4c,II/4d)  

 

aa) mladiství (věková skupina 15 až 18 let) 
 
U trestné činnosti (provinění) mladistvých došlo opět k dalšímu, tentokrát výraznějšímu 
poklesu počtu osob stíhaných a řešených ve zkráceném přípravném řízení o 1427 osob (na 
3990), což je pokles o 26,3%. Jde vůbec o nejnižší počet od r. 1990. Mladistvých 
postavených před soud (při podání obžaloby nebo návrhu na potrestání) bylo méně o 970 
(celkem 3177, tj. -23,4%) a jde jen o nepatrně vyšší počet než v r. 1990, kdy byl počet v obou 
kategoriích vůbec nejnižší, a to díky tehdejší rozsáhlé amnestii. Tento markantní pokles 
kriminality mladistvých4 je v souladu s celkovým klesajícím trendem kriminality, pouze se 
zdá být výraznější, což může souviset i s populačním vývojem ve společnosti. Bližší 
objasnění tohoto jevu by si patrně vyžádalo speciální sociálně-kriminologickou studii. Dle 
statistických údajů lze dále konstatovat, že nejvyšší pokles zaznamenal Středočeský kraj 
(-31,4%), výrazný pokles byl zaznamenán ale i v dalších regionech. Z těch, které (co do 
absolutních počtů stíhaných mladistvých) tento pokles nejvíce ovlivnily, lze jmenovat kraje 
Severočeský (-28%), Východočeský (-28,7%) a Severomoravský (-23,3%). Podíl mladistvých 
na všech známých stíhaných osobách (a řešených ve zkráceném přípravném řízení) činil 
v roce 2010 3,95%, což představuje proti roku 2009 pokles o necelé jedno procento (-0,83%). 
  
K poklesu došlo u této kategorie i u mladistvých stíhaných ve vyšetřování (pokles o 1360, 
tj. -28,6%), opět jde o nejnižší počet od r. 1989. Podíl stíhaných mladistvých na všech 
stíhaných známých pachatelích trestných činů mírně klesl (-1,35%) a činil 6,92%. Podobně 
tomu bylo i u počtu obžalovaných mladistvých, kde došlo k poklesu o 936 mladistvých 
(tj. -26%). Procento obžalobnosti, které trvale kolísá kolem 75%, činilo v r. 2010 78,78% (tj. 
nárůst +2,84%); je dlouhodobě nižší, než celkové procento obžalobnosti u všech pachatelů 
(činilo 87,64% u vyšetřování), nicméně konstantně platí, že není zájem je dále zvyšovat, 
mělo-li by se tak dít na úkor odklonů, které je u mladistvých žádoucí preferovat, pokud to 
povaha věci připouští. 
  
Zkrácené přípravné řízení u mladistvých se logicky používá méně, než u dospělých 
pachatelů (ze všech pachatelů vyřízených ve zkráceném přípravném řízení představovali 
mladiství jen 1,14%), skokový nárůst v r. 2009 u tohoto způsobu řízení byl v r. 2010 poněkud 
eliminován poklesem počtu takto řešených mladistvých na 592 (pokles o 67 mladistvých, 
tj. -10,2%). Návrhů na potrestání podaných na mladistvé bylo podáno méně o 34 (tj. -6,4%). 
Nejvíce využily tohoto způsobu řízení proti mladistvým kraje Jihomoravský, Severomoravský 
a Západočeský. Vůbec nejméně, již tradičně, využívá tohoto způsobu řízení hl. m. Praha  
(1 mladistvý).  

                                                 
4 Podle statistických údajů, u nichž nutno mít na paměti i určitý časový posun od spáchaného činu k jeho 
pravomocnému ukončení v přípravném řízení trestním, kdy je tato kriminalita statisticky vykazována. 
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Charakter mladistvými páchané trestné činnosti (podle terminologie zákona spáchaných 
provinění), sledováno podle počtu podaných obžalob, nikoli stíhaných mladistvých, se nijak 
výrazně nemění: počet vražd (§ 219 tr. zák., § 140 TrZ) se zvýšil o 1 (na 7 osob), což 
představuje podíl na všech obžalovaných osobách ve výši 4,29%. U loupeží (§ 234 tr. zák., 
§ 173 TrZ) poměrně výrazně klesl počet mladistvých o 122 (na 321, tj. -27,5%), jejich podíl 
na všech obžalovaných pachatelích pro tento trestný čin činil v r. 2010 15,48% a jde o pokles 
o cca 3%. U znásilnění (§ 241 tr. zák., § 185 TrZ) klesl počet obžalovaných mladistvých o 3 
(na 26) a dostal se – co do podílu na všech obžalovaných pachatelích – pod 10% (konkrétně 
na 8,23%). Nadále převažuje majetková trestná činnost, nejvíce trestný čin krádeže (§ 247 tr. 
zák., § 205 TrZ), u něhož také došlo k dalšímu poklesu o 326 mladistvých (na 1241, tj. -
20,8%), přičemž jejich podíl na všech známých obžalovaných pachatelích činil 12,11% a jde 
o pokles o cca 3,5%. Do tohoto počtu není zahrnut počet návrhů na potrestání podaných ve 
zkráceném přípravném řízení, jichž bylo pro provinění krádeže podáno ještě dalších 337. 
Druhým nejčetnějším trestným činem řešeným u mladistvých ve zkráceném přípravném řízení 
(podle počtu podaných návrhů na potrestání) je trestný čin maření výkonu úředního 
rozhodnutí a vykázání (§ 171 tr. zák., § 337 TrZ), pro který byl podán návrh na potrestání na 
63 mladistvé. Evidentně to souvisí s řízením vozidel buď po ztrátě oprávnění anebo v zákazu 
činnosti (byť uloženém v administrativním řízení).  
 
Regionálně byl v absolutních hodnotách nejvyšší počet mladistvých stíhaných a řešených ve 
zkráceném přípravném řízení zaznamenán opět v Severomoravském kraji, byť s poklesem  
o 297 mladistvých (tj. -23,3%), takže i tam sestupný trend trvá. Mladiství se tam podíleli na 
celkovém počtu pachatelů z 5,17%. Na druhém místě zůstal Severočeský kraj, u něhož došlo 
též k poklesu o 285 mladistvých (tj. -28%), s podílem na všech pachatelích ve výši 4,25%, na 
třetím místě je kraj Jihomoravský, u něhož došlo ale též k poklesu o 189 mladistvých (tj.  
- 20,8%), s celkovým podílem na všech pachatelích ve výši 4,59%. V součtu (celkem 1696 
mladistvých řešených ve vyšetřování nebo ve zkráceném přípravném řízení) tak oba moravské 
kraje představují stále velmi významný podíl na kriminalitě mladistvých v celé ČR (42,5%). 
Nejnižší absolutní počet mladistvých naopak vykazuje nadále hl. m. Praha (176, tj. podíl 1,5% 
na všech pachatelích tam řešených) a Jihočeský kraj (279, což je ale 4,14% podíl na všech 
pachatelích tam řešených). 
 

bb) nedospělci (osoby do 15 let věku) 
 
V kategorii nedospělců (dětí do 15 let věku, pro nedostatek věku trestně neodpovědných) 
bylo vykázáno podle statistických údajů 1822 osob (v r. 2009 to bylo 2430 osob), což je další 
pokles o 608 osob (–25%). To je 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. Platí to, co bylo 
uvedeno ve zprávě o činnosti již loni, že zřejmě jde o trend trvalý a počet nezletilců bude 
oscilovat v hodnotách plus minus v řádech stovek, spíš možná jen desítek vyšších či nižších, 
než že by se tyto výkyvy pohybovaly v řádech několika tisíc ročně.  
 
Regionálně je co do četnosti protiprávní činnosti nedospělců (podle počtu statisticky 
vykázaných osob této věkové kategorie) rozšířena, stejně jako tomu bylo u mladistvých  
(a stejně jako v r. 2009), v Severomoravském kraji (celkem 423 osob, což je pokles o 234 
nezletilců, tj. –35,6%), následuje Severočeský kraj (323 osob, tj. pokles o 63 nezletilců, tj.  
– 16,3%) a na třetím místě je Jihomoravský kraj (296 osob, tj. pokles o 43 nezletilců, tj.  
– 12,7%). Oba moravské kraje tak ve výsledku vykazují 39,5% podíl protiprávních činů 
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nezletilců na jejich veškeré kriminalitě v celé ČR, což je mírný pokles o cca 1,5%. Nejméně 
kriminality nezletilců zaznamenalo (rovněž stejně jako u mladistvých) hl. m. Praha (115), 
následuje Středočeský kraj (134). Otázkou ovšem je, zda tento nízký podíl trestné činnosti 
obou skupin (mladistvých i nezletilců) nesouvisí i s mírou objasněnosti trestné činnosti, která 
může být v hlavním městě nižší než právě v těchto regionech, což je však závěr, který nelze 
ze statistických údajů státního zastupitelství ověřit a proto zůstává pouze v rovině spekulativní 
(byť se jeví pravděpodobným).  
Nasvědčují tomu ale samotné údaje MSZ Praha, podle něhož Praha, jako hlavní město, je charakterizována zcela 
specifickými kriminogenními faktory, které mají vliv na výkon působnosti státních zastupitelství. Mezi 
objektivní faktory patří vysoká hustota obyvatelstva, charakter hospodářské struktury, rozsáhlá obchodní síť, 
kumulace orgánů státní správy a intenzita cizineckého ruchu, kdy v současné době je v Praze přihlášeno  
cca 110 000 cizinců a v běžném dni se v Praze pohybuje cca 1,6 mil. osob, jak vyplývá z policejních zpráv. Mezi 
subjektivní faktory proto patří zejména anonymita pachatelů a množství příležitostí k páchání trestné činnosti. 
Objasněnost trestné činnosti se pohybuje na cca 19%, což je dáno shora citovanými objektivními faktory. 

 
V této skupině pachatelů se vyskytují i závažné trestné činy, byť i zde jasně převažuje trestná 
činnost majetkového charakteru. Nejčetnější byl trestný čin krádeže (§ 205 TrZ, resp. § 247 tr. 
zák.), jichž bylo podle počtu osob (nedospělců) vykázáno 605, následoval trestný čin 
porušování domovní svobody (§ 178 TrZ, resp. § 238 tr. zák.) s 229 osobami, pak trestný čin 
loupeže (§ 173 TrZ, resp. § 234 tr. zák.) s 179 osobami, dále trestný čin výtržnictví (§ 358 
TrZ, resp. § 202 tr. zák.) se 169 osobami a z těch četnějších ještě trestný čin vydírání (§ 175 
TrZ, resp. § 235 tr. zák.) se 109 osobami.  
 
V r. 2010 nebyl statisticky vykázán ani jeden trestný čin vraždy spáchaný nedospělcem.  
Z těch závažnějších lze zmínit věc vedenou u OSZ Frýdek-Místek, v níž bylo vedeno přípravné řízení jednak pro 
čin jinak trestný, a to neoprávněné užívání cizí věci podle § 207 odst. 1 TrZ, kterého se měl dopustit chovanec 
Dětského domova v Ř. tím, že v noci z 1.7. na 2.7.2010 se za použití klíče, který odcizil z budovy domova, 
zmocnil motorového vozidla, následně sním sjel do příkopu a způsobil tak Diecézní charitě ostravsko-opavské 
Ostrava škodu ve výši 13.190,- Kč, dále se tentýž chovanec měl dne 4.7.2010 dopustit činů jinak trestných, a to 
krádeže podle § 205 odst. 1 písm. a) TrZ a obecného ohrožení podle § 272 odst. 1 TrZ, když v nočních hodinách 
v budově dětského domova zapálil skříň s uloženými písemnostmi, přičemž v době požáru v budově spalo 9 
osob, předtím zde odcizil přenosný počítač a další věci, vše v hodnotě 18.550,- Kč, přičemž v důsledku rozšíření 
požáru došlo ke zničení věcí v celkové hodnotě 421.595,- Kč a sanační práce si vyžádaly náklady ve výši 
307.978,- Kč ke škodě Diecézní charity ostravsko-opavské Ostrava.  

  
k) trestná činnost namířená proti mládeži (tab. II/4f) 

 
Absolutní nárůst počtu stíhaných i obžalovaných osob byl zaznamenán u trestného činu 
zanedbání povinné výživy (§ 213 tr. zák., resp. § 196 TrZ), celorepublikově o 1342 stíhaných 
(+19,5%) a 1301 obžalovaných (+20,8%) osob. U jiných trestných činů v této kategorii došlo 
k poklesu, až na trestný čin svádění k pohlavnímu styku (§ 217a tr. zák., resp. § 202 TrZ), kde 
naopak vzrostly počty stíhaných i obžalovaných osob víc než o polovinu (+25 stíhaných a +24 
obžalovaných osob), ovšem při jinak nízké četnosti (v celé republice bylo stíháno 64 a 
obžalováno 60 osob).  
 
Co do četnosti jednoznačně převažujícím trestným činem tak zůstává trestný čin zanedbání 
povinné výživy, největší nárůst stíhaných osob vykázaly kraje Severočeský (+406 osob, tj. 
+26,7%), Středočeský (+266 osob, tj. +57,7%) a hl. m. Praha (+171, tj. +21,5%), 
v absolutních počtech stíhaných osob je na prvním místě kraj Severočeský (1926 osob), pak 
následuje Severomoravský (1616 osob) a dále Jihomoravský (1089 osob).  
KSZ Praha spatřuje důvody nárůstu tohoto trestného činu ve změně samotné skutkové podstaty, kdy u přečinu 
zanedbání povinné výživy podle § 196 tr. zákoníku došlo ke zkrácení doby potřebné ke spáchání přečinu, jednak 
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k zavedení recidivy jako znaku kvalifikované podstaty uvedeného přečinu. Vysoký počet realizovaných případů 
u tohoto přečinu spatřuje KSZ v tom, že podkladem pro trestní řízení je oznámení zákonných zástupců 
oprávněných osob, protože poskytování sociální dávky při neplnění vyživovací povinnosti oprávněným 
osobám je vázáno na podání trestního oznámení pro neplnění vyživovací povinnosti. To vede při současné 
praxi soudů při ukládání trestů (opakované ukládání podmíněných trestů, případně trestu obecně prospěšných 
prací i vícenásobným recidivistům) k otázce, v jaké míře tu trestní represe plní svůj účel. V zájmu zajištění 
plnění vyživovací povinnosti by mělo být rychleji a efektivněji postupováno v rámci civilního řízení, včetně 
exekucí k zajištění plnění výživného.  

 
Varovným signálem pro další období jsou množící se případy závažných násilných trestných 
činů směřujících proti této kategorii osob, zvláště proti nezletilcům v nejnižších věkových 
skupinách, které mají povahu týrání, v několika případech s těžkými a trvalými následky na 
zdraví těchto dětí nebo končících i jejich usmrcením.  
KSZ České Budějovice řešilo v roce 2010 celkem 4 případy, kde obětí trestného činu vraždy byly velmi malé 
děti (v minulosti se takové případy nevyskytovaly): 

Muž (35 let), kterému bylo dítě svěřeno přítelkyní na hlídání, v průběhu odpoledne a v noci bil do různých částí 
těla, zejména do hlavy dvouletou holčičku, čímž jí způsobil krevní výron vedoucí k útlaku mozku, na jehož 
následky dítě zemřelo.  

Otec (26 let) v noci na Nový rok v podnapilém stavu proto, že dítě nechtělo pít, udeřil do hlavy 2 měsíční 
holčičku až spadla z postele na zem, pak ji kopnul do oblasti hrudníku. Dítě na následky zlomenin v krajině 
týlní, spánkové a zlomenin 6 žeber zemřelo.  

Další muž (23 let) v polovině roku 2010 převzal do opatrování od své družky chlapečka (7 měsíců). Dítě v noci 
plakalo, načež mu hodil přes hlavu 2 deky a polštář, prudce na dítě nalehl a způsobil mu zhmoždění obou plic, 
které vedlo ke smrti dítěte.  

V jednom případě se pak jednalo o pokus vraždy, kdy žena (41 let) porodila v místě trvalého bydliště živé dítě 
mužského pohlaví, vložila je do igelitové tašky a odnesla na odlehlé místo k řece, kde bylo náhodně nalezeno 
mužem, který venčil psa.  
KSZ Ústí nad Labem uvádí trestní věc manželů S. stíhaných pro týrání své čerstvě narozené dcery ve věku 1 až 2 
měsíců, přičemž jednání obviněného S. vyvrcholilo smrtelným útokem na dceru, kterou dusil zabalenou v peřině 
a poté ji údery rukou prorazil lebku.  

KSZ Hradec Králové uvedlo trestní věc obviněné R. K. stíhané pro zločin vraždy dle § 140 odst. 1, 3 písm. c) 
TrZ, kterého se měla dopustit tím, že bezprostředně po porodu usmrtila své čerstvě narozené dítě, které po 
porodu nechala po dobu minimálně 10 minut v záchodové míse hlavou ve vodě. Dříve, než byl tento čin odhalen, 
obviněná své mrtvé dítě spálila a nalezena byla pouze torza lidského těla, které neumožňují jednoznačně 
prokázat, že dítě se narodilo živé. Věc je ve vyšetřování. 

KSZ Brno popsalo jako nezvykle brutální trestní věc, v níž pachatel v úmyslu zabránit pláči svého tříměsíčního, 
předčasně narozeného syna, tohoto opakovaně chytal pod krkem a držel do doby, než v důsledku rdoušení 
přestal plakat, ze stejného důvodu mu po dobu několika minut pouštěl na hlavu studenou vodu a dále mu 
opakovaně odstraňoval a zaváděl sondu do žaludku, kterou měl být krmen, čímž ho vydal nebezpečí vyhladovění 
a dehydratace. Mimo uvedená jednání synovi způsobil za nezjištěných okolností několik zlomenin.  

 
Praxe poukázala na to, že se tu jedná o trestnou činnost mnohdy tzv. „skrytou“, tzn., že přes 
určité poznatky různých nezúčastněných osob (např. učitelů, lékařů apod.), z nichž lze 
dovodit podezření o protiprávním jednání ke škodě nezletilců, nejsou tyto poznatky 
oznamovány. Tyto poznatky byly zaznamenány u případů trestné činnosti spočívající v týrání 
svěřené osoby, dále u případů sexuálních deliktů (protiprávní jednání ze strany rodinných 
příslušníků aj.).  
Příkladmo byla uvedena mediálně sledovaná věc vedená u MSZ Brno jako trestný čin týrání svěřené osoby dle  
§ 198 TrZ, kdy rodiče svého nezletilého sedmiletého syna opakovaně bili, nadávali mu hrubými výrazy, týrali ho 
hladem, nepouštěli ven, nalepovali mu na paty připínáčky a nutili ho s nimi po delší dobu chodit.  
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Moderní technologie (zejména internet) přináší další hrozby nebezpečí ve zneužívání dětí. 
Nejde jen o případy přechovávání a šíření dětské pornografie, ale o – fakticky – útoky přímo 
ohrožující nezletilé, s nimiž jsou pachatelé prostřednictvím této sítě v kontaktu. V souvislosti 
s nálezem Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 24/10 publikovaném pod č. 94/2011 Sb., kterým 
bylo zrušeno ustanovení § 97 odst. 3 a 4 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických 
komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických 
komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, je třeba upozornit na skutečnost, že do 
budoucna bude odhalování a objasňování internetové kriminality významně ztíženo.  
  
U OSZ Kroměříž byly evidovány dva případy svádění nezletilých dívek neznámým pachatelem k pohlavnímu 
styku a sexuálního obtěžování. 

U OSZ Břeclav byl zaregistrován případ přímého zneužívání dětí prostřednictvím internetové sítě. 

 
 

l) trestná činnost cizích státních příslušníků (tab. 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 2484, 
postaveno před soud 2336 osob), na druhém místě jsou pak Ukrajinci (stíháno 957, postaveno 
před soud 892osob), Vietnamci (stíháno 766, postaveno před soud 688 osob) a Poláci (stíháno 
322, postaveno před soud 287 osob). Situace se proti posledním dvěma letům tedy nijak 
nezměnila.  
 
Zásadním poznatkem, na kterém se shodla nižší státní zastupitelství, je trvale vzrůstající 
aktivita Vietnamských státních příslušníků na poli drogové kriminality, zejména nárůst počtu 
velkopěstíren marihuany, které se již obtížněji odhalují s ohledem na přechod na nové 
energeticky úsporné technologie. Není bez zajímavosti, a lze tím podpořit signály  
o narůstající typové škodlivosti trestné činnosti této skupiny pachatelů, že jedině  
u Vietnamských státních příslušníků, jako u jediné skupiny cizinců, zřetelně převažuje forma 
vyšetřování nad formou zkráceného přípravného řízení, která je jinak nejčastěji používanou 
formou přípravného řízení vedeného proti cizincům. Také je u této skupiny cizinců drogový 
trestný čin podle § 187 tr. zák. (§ 283 TrZ) druhým nejčastěji páchaným trestným činem 
(stíháno 11,7% a obžalováno 12,9% osob ze všech v této skupině), na prvním místě je trestný 
čin související rovněž s jejich nelegálním obchodováním – trestný čin porušení práv  
k ochranné známce a jiným označením podle § 150 tr. zák. (§ 268 TrZ), pro který bylo 
stíháno 28,2% a obžalováno 28,8% ze všech osob této skupiny.  
 
Z hlediska regionálního rozložení trestné činnosti cizinců (podle počtu osob stíhaných a 
vyřízených ve zkráceném přípravném řízení celkem) bylo nejvíce občanů Slovenska stíháno 
v Jihomoravském kraji (479), dále v hl. m. Praze (458) a ve Středočeském kraji (362).  
 
Pokud jde o občany Vietnamské soc. republiky, nejvíce jich bylo stíháno (vč. zkráceného 
přípravného řízení) v Severočeském kraji (183 osob), pak v hl. m. Praze (177 osob) a 
v Západočeském kraji (149 osob). Výše uvedené údaje, spolu s viditelným rozšiřováním 
jejich ekonomických aktivit, spojených i s transformací do majetkových hodnot trvalého 
charakteru, by měly být signálem pro to, aby právě kriminalitě této skupiny cizinců byla 
věnována zvýšená pozornost.  
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m) trestná činnost příslušníků Policie ČR (tab. II/8a, II/8b, II/8d) 
 
U trestné činnosti příslušníků Policie ČR, BIS, ÚZSI, Vojenského zpravodajství a 
Vojenské policie, o níž koná vyšetřování a zkrácené přípravné řízení státní zástupce, 
pokračoval i v. 2010 pokles, a to o 24 osob (tj. –11,7%) v kategorii stíhaných (včetně 
zkráceného přípravného řízení, které se objevuje ale u těchto profesí jen výjimečně) a o 26 
osob (tj. –17,1%) u pachatelů postavených před soud. Šlo výlučně jen o příslušníky Policie 
ČR, u ostatních kategorií nebyl statisticky vykázán žádný případ. 

Největší pokles (–37,8% stíhaných osob) zaznamenal Severomoravský kraj, jde však  
o poměrně nízké absolutní počty. Nejvyšší počty vykázalo tradičně hl. m. Praha (44 stíhaných 
a 334 obžalovaných osob), na druhém místě byl Severočeský kraj (39 stíhaných a 30 
obžalovaných osob).  

Výrazný nárůst byl zaznamenán u zkráceného přípravného řízení (z 10 na 30 osob vyřízených 
tímto způsobem celkem, z toho byl podán návrh na potrestání na 23 osob, v r. 2009 to bylo 
jen 8 osob). Nejvíce se na tomto nárůstu podílejí kraj Jihomoravský (vyřízeno 11 osob, z toho 
6 návrhem na potrestání) ale zejména Severomoravský (vyřízeno celkem 13, návrhem na 
potrestání 12). 

Vzrostl počet příslušníků policie stíhaných vazebně (z 5 na 10), podíl vazebně stíhaných tak 
činil 5,5% ze všech stíhaných pachatelů této skupiny (v r. 2009 to bylo 2,4%). 

 Z hlediska struktury trestné činnosti nedošlo ke změně – nejvíce příslušníků policie bylo 
stíháno pro trestný čin zneužívání pravomoci veřejného činitele (§ 158 tr. zák., resp. trestný 
čin zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329 TrZ) a to 74, obžalováno bylo 59 osob, pak 
pro trestný čin přijímání úplatku (§ 160 tr. zák., resp. § 331 TrZ) – 20 stíhaných a 18 
obžalovaných. 

Objevily se i závažné případy spadající do příslušnosti krajského soudu.  
VSZ Olomouc uvádí poznatky z odvolacího řízení před vrchním soudem o dvou závažných věcech, v nichž šlo  
o trestnou činnost příslušníků Policie ČR: 

V jedné věci byl pravomocně odsouzen příslušník Policie ČR společně s dalšími šesti civilními osobami pro 
skutek spočívající v tom, že v úmyslu získat zpět od poškozeného nákladní automobil s naloženým stavebním 
strojem, ozbrojení obušky vnikli do obydlí poškozeného, tohoto odvlekli do připraveného vozidla, svázali na 
rukou a nohou, opětovně ho fyzicky napadali a způsobili mu četná zranění, v důsledku kterých poškozený 
zemřel. Jednání odsouzeného policisty je kvalifikováno jako zločin vydírání podle § 175 odst. 1, 2 písm. b), c), 
odst. 4 TrZ a přečin porušování domovní svobody podle § 178 odst. 1, 3 TrZ.  

V další věci příslušník Policie ČR v rámci své služby spolu s civilní osobou při zadržení osoby vietnamské 
národnosti, tuto bezdůvodně hrubým způsobem fyzicky napadl a způsobil jí zranění se smrtelným následkem, a 
další dva službu konající policisté vůči útočníkům nezasáhli a nezabránili jim v napadení poškozeného. Nalézací 
soud oproti obžalobě kvalifikoval nejzávažnější jednání jako trestný čin ublížení na zdraví podle § 222 odst. 1 tr. 
zák. ve spolupachatelství podle § 9 odst. 2 tr. zák. a jednání nečinně přihlížejících policistů jako trestný čin 
zneužívání pravomoci veřejného činitele podle § 158 odst. 1 písm. c) tr. zák. Podle závěrů soudu prvního stupně 
se nepodařilo prokázat, který z pachatelů způsobil smrtelný následek poškozenému.  

 
Výjimečně (a zcela ojediněle) odezněla kritika na současný systém vyšetřování trestné 
činnosti uvedených profesních skupin.  
Podle KSZ Plzeň vyšetřování trestné činnosti příslušníků Policie ČR poznatky odráží legislativní nedokonalost 
celého systému vyšetřování této trestné činnosti. Trojstranný vztah, kdy Inspekce PČR samostatně nejprve 
odhaluje protiprávní jednání, následně vyšetřující státní zástupce na podkladě návrhu zahajuje trestní stíhání a 
poté dozorový státní zástupce z úrovně krajského státního zastupitelství organizuje celé vyšetřování svými 
pokyny, které směřuje na vyšetřujícího státního zástupce, jenž je mnohdy z povahy nucen opětovně úkolovat 
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provedením jednotlivých úkonů Inspekci PČR, způsobuje těžkopádnost celého řízení, a to ať již v podobě 
objektivních prodlení v rychlosti řízení, ale i změn v taktice postupu, které mají i procesní dopady a jež je nutno 
posléze z úrovně dozoru KSZ napravovat.  

 
n) ostatní trestné činy (tab. II/10) 

 
S výjimkou již uvedeného nebyly žádné nové poznatky signalizovány. 

 
2. Postup státních zástupců v přípravném řízení 

 
Zatímco dozor vykonávaný státními zástupci je možno považovat za konsolidovaný a 
výsledky postupu státního zastupitelství v přípravném řízení i výsledky projednání trestních 
věcí v řízení před soudem to dokládají, státní zastupitelství poukazují na přetrvávající 
problémy v činnosti policie, na níž spočívá především vyhledávání trestné činnosti i její 
dokumentace v prvotních fázích trestního procesu. Tyto problémy jsou personální a souvisí 
s opakovanými reorganizacemi policie i odchody řady zkušených policistů ze služby. Vedou 
zřejmě i k poklesu aktivity ve vyhledávací činnosti policie, což může mít zpětně vliv i na 
objasněnost trestné činnosti.  
 
Na tyto problémy poukazují zejména KSZ Praha, dále KSZ Plzeň, kde situaci komplikoval též vznik nového 
Krajského ředitelství Policie ČR Karlovarského kraje, a KSZ Hradec Králové (podle jeho hodnocení menší 
zkušenost nových policistů může mít mj. také vliv na poměrně vysokou neobjasněnost evidované trestné 
činnosti, když konkrétně v roce 2010 bylo vydáno 10 997 usnesení o odložení věci podle § 159a odst. 5 tr. ř., což 
představuje 45 % ze všech věcí, v nichž byl vydán záznam o zahájení úkonů trestního řízení, byť při porovnání  
s předcházejícími dvěma roky je však možno konstatovat postupné zlepšování stavu).  

 
Do budoucna je žádoucí zaměřit se i na elektronizaci trestního řízení, která může přispět  
k vyšší efektivitě v činnosti dozorových státních zástupců, zejména díky bezprostřednímu 
kontaktu s obsahem trestních spisů zpracovávaných policejními orgány.  
Zkušenosti z experimentálního on-line propojení státních zástupců s policejní databází ETŘ zmiňuje KSZ Brno, 
podle něhož tento systém umožní státnímu zástupci v kteroukoliv dobu okamžitý kontakt s obsahem policejního 
spisu prostřednictvím pouhého náhledu do počítače, a poskytuje mu výhody spojené s následným využíváním 
digitalizovaných informací.  

 
a) prověřování a vyšetřování 

 
Zkrácené přípravné řízení převažuje nad formou vyšetřování. To má pozitivní vliv na 
celkovou délku trestního řízení, na druhé straně se tím do nikoli zanedbatelné míry vyčerpává 
„rezervoár“ případů pro možné odklony a snaha po maximálním využívání této jednodušší 
formy přípravného řízení může vést i k výkladům, které se vymykají smyslu vlastní úpravy. 
OSZ Mladá Boleslav zmiňuje postup policejních orgánů, které ve snaze zpracovávat věci ve zkráceném 
přípravném řízení nepřikročí k zahájení trestního stíhání podle § 160 tr. ř., a namísto toho i několik měsíců 
prověřují a dokumentují věc podle § 158 odst. 3 a násl. tr. ř. tak, aby mohly poté sdělit podezření a dodržet lhůtu 
podle § 179b odst. 4 tr. ř., přestože se jedná o složitější věc. Věc byla již s vedením policie projednána.  

 
Kvalita dozoru státních zástupců zůstává na dobré úrovni, rychlost řízení se dále poněkud 
zvýšila.  
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Ústavní soud svými nálezy opět ve smyslu dalších restrikcí zasáhl do trestního řízení (zejm.  
u nařizování prohlídek jiných prostor podle § 83a tr. ř. a u vyžadování údajů o uskutečněném 
telekomunikačním provozu podle § 88a tr. ř.).  
 
Zlepšila se situace u úniků informací z trestního řízení, zejména z odposlechů 
telekomunikačního provozu. 
  
Připravují se další novelizace trestního řádu (úpravy vazebního řízení, některá zjednodušení 
při rozhodování, náprava některých problémů při aplikaci pravidel o mezinárodní justiční 
spolupráci), dochází k prvním novelizacím trestního zákoníku.  
 
První rok aplikace nového trestního zákoníku přinesl některé výkladové problémy, které 
nebyly podle názorů praxe dostatečně rychle řešeny Nejvyšším soudem, na druhé straně 
nedošlo k zásadním problémům, které by justici rozkolísaly nebo zablokovaly výkon trestní 
spravedlnosti. Kritické názory poukazující na pomalou reakci Nejvyššího soudu na aplikační 
problémy nebraly vesměs v úvahu, že judikatura může efektivně reagovat – podle stávající 
úpravy sjednocující role Nejvyššího soudu – až na rozdílná pravomocná rozhodnutí, a že 
náležitá příprava a zpracování sjednocujícího judikaturního rozhodnutí vyžaduje též 
dostatečný časový prostor. 
  
 

b) délka přípravného řízení (tab. III/2a, III/2b, III/2c) 
 
Nepatrně se ještě zkrátila celková doba trestního řízení od prvního zahájení trestního stíhání 
(sdělení obvinění) v nejkratší lhůtě do 1 týdne (o 0,29%), výrazněji se zkrátila ve lhůtách 
přesahujících 1 měsíc (tab. III/2c). Pozitivní je, že dlouhodobě se celková doba přípravného 
řízení zkracuje, což souvisí i s nárůstem podílu zkráceného přípravného řízení. U nejdelší 
lhůty přesahující 2 roky vykázal nejlepší výsledky Východočeský kraj (jen 1 věc), 
Západočeský kraj (4 věci) a Jihočeský kraj (5 věcí), naopak nejvíce věcí v této lhůtě vykázaly 
Středočeský kraj a Vrchní státní zastupitelství v Praze (shodně 100 věcí) a hl. m. Praha (98 
věcí); u obou těchto krajů jde o necelé 1% ze všech skončených věcí, u Vrchního státního 
zastupitelství v Praze však o 84,03% ze všech skončených věcí, což je s velkou 
pravděpodobností dáno jak jejich složitostí, tak i faktem, že v r. 2010 bylo skončeno větší 
množství starších věcí z minulosti. Navíc se u vrchních státních zastupitelství nemůže 
z povahy věci promítnout vliv zkráceného přípravného řízení, které při více než 
padesátiprocentním podílu na všech skončených věcech výrazně délku řízení ovlivňuje, a to 
v pozitivním smyslu.  
 
Podobné jsou výsledky i u délky řízení počítané jen pro řízení u policejního orgánu (tab. 
III/2a), přičemž nejvíce věcí skončených ve lhůtě do 1 týdne vykázal Jihočeský kraj 
(36,52%). 
 
Délka řízení počítaná jen pro fázi řízení u státního zástupce (po podání návrhu na podání 
obžaloby, návrhu na podání návrhu na potrestání nebo na jiné rozhodnutí ve věci, tab. III/2b), 
se u nejkratší lhůty do 1 týdne rovněž ještě nepatrně zlepšila, podíl těchto věcí se zvýšil  
o 0,81%. Zvýšil se ještě podíl věcí vyřízených státním zástupcem ve lhůtě od 1 do 2 týdnů 
(+1,11%), v dalších lhůtách v zásadě klesl, což je také pozitivní. Nezanedbatelný vliv 
zkráceného přípravného řízení již byl zmíněn a plně platí i zde. Věci vyřízené státním 
zástupcem ve lhůtě od 1 do 2 let se vyskytly ojediněle, šlo o 3 věci a všechny byly vykázány 
v Severočeském kraji. Ve lhůtě nad 2 roky trvalo řízení u státního zástupce ve dvou věcech, 
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jednu vykázal Severočeský a jednu Jihomoravský kraj. Důvod, proč tak dlouho řízení  
u státního zástupce trvalo, anebo zda nešlo jen o statistickou chybu, nelze ze statistických 
údajů zjistit. Vůbec největší podíl věcí vyřízených v nejkratší jednotýdenní lhůtě vykázal 
Západočeský kraj (88,40%), pak Jihočeský kraj (78,83%). Vysoce nadprůměrný podíl věcí 
vyřízených u státního zástupce ve lhůtě od 1 do dvou měsíců vykazuje VSZ Olomouc 
(40,54%) a ve lhůtě od 2 do 6 měsíců VSZ Praha (62,18%). U obou vrchních státních 
zastupitelství je to nepochybně vlivem povahy zpracovávané agendy a zejména chybějícího 
zkráceného přípravného řízení, které délku řízení na nižších stupních opět významně 
ovlivňuje. 
 
Rychlost přípravného řízení někdy nepříznivě ovlivňuje vyřizování žádostí o právní pomoc. 
Na což poukazuje KSZ České Budějovice s tím, že vyřizování žádostí o právní pomoc je zdlouhavé a způsobuje 
značné průtahy v trestním řízení, zejména u žádostí o právní pomoc zasílaných na Ukrajinu.  

 
Průměrná délka řízení v přípravném řízení v počtu na dny činila v roce 2005 v ČR 89 
dnů, v roce 2009 59 dnů (tj. pokles o 33,7%), v roce 2010 byl zaznamenán další pokles na 
55 dnů.  
 
Nejkratší průměrnou délku řízení vykázal Západočeský kraj (32 dnů), nejdelší hl. m. Praha 
(72 dnů), přičemž jde o zlepšení proti předchozímu roku (Západočeský kraj vykázal 39 dnů, 
hl. m. Praha 79 dnů). Průměrnou délku řízení ještě výrazně vyšší vykázala obě vrchní státní 
zastupitelství (VSZ Praha 1334 dnů, VSZ Olomouc 741 dnů), což je opět nutno přičíst na 
vrub povaze jimi zpracovávaných věcí i tomu, že v těchto věcech nepřichází v úvahu zkrácené 
přípravné řízení. Proti roku 2009 je to u VSZ Praha mírné zhoršení (tehdy činila tato doba 
1124 dnů), u VSZ Olomouc je to naopak zlepšení (z 926 dnů). U VSZ Praha zřejmě přispělo 
k tomuto zhoršení i skončení více starších rozsáhlých věcí. 

 
 
 

c) vazební řízení (tab. III/3a, III/3b, III/3c) 
 
 
Vazební řízení nevykazuje žádné zásadní problémy ani změny proti předchozímu roku. 
K 31. 12. 2010 bylo ve vazbě v působnosti OSZ (tab. III/3a-1) celkem 651 osob, což je mírný 
nárůst proti r. 2009 (+29 osob), podobně u vazeb v působnosti KSZ a VSZ (tab. III/3a-2) to 
bylo 335 osob (proti 234 osobám v r. 2009). Celkem bylo tedy k tomuto datu ve vazbě 986 
osob (proti 856 v r. 2009), což je nárůst o 15,2%. Nejvíce vazeb v působnosti OSZ vykázal 
Severočeský kraj (131 osob), hl. m. Praha (125 osob) a Jihočeský kraj (121 osob), nejvíce 
vazeb v působnosti KSZ a VSZ vykázalo hl. m. Praha (86 osob) a Severomoravský kraj (51).  
 
Trvale klesající trend počtu vazebně stíhaných se v r. 2010 zastavil, když v r. 2009 bylo 
vykázáno 3720 osob a v r. 2010 to bylo 3806 osob (+86 osob, tj. +2,3%), spíše ale jde o 
meziroční výkyv než o nástup opačné tendence. Ani nový trestní zákoník by neměl přinést 
změnu v podobě podstatného nárůstu počtu vazeb, neboť se jinak procesní ani hmotněprávní 
podmínky zásadně nezměnily (s výjimkou zpřísnění některých sazeb, zvláště u násilné trestné 
činnosti, což by však nemělo mít přímý vliv na zvyšování počtu vazebně stíhaných 
pachatelů).  
 
Nejvíce vazebně stíhaných osob opět vykazují hl. m. Praha (755 osob, nárůst +55 osob, tj. 
+8,2%) a Severomoravský kraj (739 osob, +76 osob, tj. +11,5%).  
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Obžalobou bylo vyřízeno 97,5% všech vazebně stíhaných osob (3710), jen u 2,1% (celkem 82 
osob) bylo trestní stíhání zastaveno, u 8 bylo trestní stíhání přerušeno (0,2%) a u 2 postoupeno 
(0,05%). Mírně nadprůměrný podíl zastavených trestních stíhání (3,2%) vykázal Středočeský 
kraj.  
 
Délka vazebního řízení je nadále na velmi dobré úrovni, do 4 měsíců bylo vyřízeno celkem 
79,7% případů vazebně stíhaných osob. Ve lhůtě od 12 do 16 měsíců byly vyřízeny jen 3 
osoby (hl. m. Praha), ve lhůtě nad 16 měsíců pouze 1 osoba (Severočeský kraj). 
  
Nadále platí, že podíl vazebního řízení je nízký, délka vazebního řízení je na dobré 
úrovni, průtahy ve vazebním řízení nejsou zjišťovány. Dobrá je i výslednost vazebního 
řízení, maximální počet osob ve vazbě je obžalován, jiné způsoby vyřízení se vyskytují 
v mizivém procentu.  
 

 
3. Postup státních zástupců ve stádiu projednání trestní věci v řízení před soudem  

 
Výsledky řízení před soudem vypovídají o standardně dobré kvalitě práce orgánů činných 
v přípravném řízení, pokud jde o zpracování věcí, v nichž byla podána obžaloba nebo návrh 
na potrestání. Vysoké procento obžalobnosti při nízkém podílu pravomocně zproštěných věcí 
a současně i nízkém podílu počtu věcí pravomocně vrácených státnímu zástupci k došetření 
tuto kvalitu přípravného řízení potvrzuje. I na tomto ukazateli se pozitivně projevil nárůst 
formy zkráceného přípravného řízení (u něhož bylo odmítnutí návrhu na potrestání soudem 
naprostou výjimkou). 
 
 
  

a) vrácení věci k došetření státnímu zástupci (tab. III/7a, IIII/7b)  
 
 
K pravomocnému vrácení věci státnímu zástupci k došetření, ať už kteréhokoli důvodu, 
dochází nadále spíše ojediněle.  
 
Pravomocně vráceno soudem k došetření u OSZ [jak podle § 188 odst. 1 písm. e), tak  
i podle § 314c odst. 1 písm. a) tr. ř.] bylo opět minimum věcí – celkem 92, což je o 1 více než 
v r. 2009. V poměru k počtu obžalovaných osob to je 0,21%. Minimální počet věcí 
pravomocně vrácených k došetření vykazuje dál Jihočeský kraj (2 věci), největší 
Jihomoravský kraj (22), a to zejména díky věcem vráceným k došetření samosoudcem podle § 
314a odst. 1 písm. a) tr. ř., jichž bylo 16.  
 
U věcí, v nichž byl pravomocně soudem odmítnut návrh na potrestání, bylo dosaženo 
(tradičně) ještě lepších výsledků – došlo k němu jen u 39 věcí (0,08% vzhledem k počtu 
podaných návrhů na potrestání). Největší podíl těchto věcí (shodně po 8 věcech) vykázaly 
kraje Středočeský, Západočeský a Severomoravský, hl. m. Praha pak 7 věcí.  
 
U KSZ a VSZ bylo pravomocně vráceno soudem státnímu zástupci k došetření celkem 58 
věcí, z toho 1 byla vrácena podle statistiky samosoudcem podle § 314c odst. 1 písm. a) tr. ř.  
(u hl. m. Prahy). Nejvíce se na tom podílelo hl. m. Praha (48 věcí, tj. 84,2% ze všech 
vykázaných). 
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b) pravomocně zproštěné věci (tab. III/9a, III/9b) 
 
Ani pravomocně zproštěné věci [bez zproštění z důvodů uvedených v § 226 písm. e) tr. ř.] 
nepředstavují problém trestního řízení.  
 
Počet osob pravomocně zproštěných soudem u OSZ [bez rozhodnutí podle § 226 písm. e) 
tr. ř.] proti roku 2009 klesl o 254 osob (z 3027 na 2773 osob) a ač v relativním vyjádření  
(v poměru k počtu obžalovaných osob) mírně vzrostl, stále činí jen 6,52%. U většiny krajů se 
tento podíl pohybuje v hodnotách ±1% kolem tohoto průměru, nejmenší podíl pravomocně 
zproštěných osob vykázal kraj Severomoravský (3,92%) a Východočeský (4,12%), největší 
pak Severočeský (8,73%), u kterého došlo též k největšímu nárůstu počtu osob zproštěných 
v absolutním vyjádření (o 99 osob). Nejvyšší úbytek počtu zproštěných osob vykázal kraj 
Jihomoravský (–121 osob) a Severomoravský (–108 osob).  
 
Podíl pravomocně zproštěných osob v řízení u KSZ vzrostl z 15,66% na 21,43%, největší 
nárůst byl zaznamenán v Západočeském kraji (z 13,19% na 35,12%), Středočeský kraj se 
naopak vrátil k průměrným hodnotám (pokles z 30% na 17%). V absolutních počtech 
vykázaly největší počet zproštěných osob hl. m. Praha (70 osob) a Jihomoravský kraj (51), 
nejméně osob naopak vykázal Jihočeský kraj (12 osob).  
 
VSZ vykázala rovněž pokles u podílu zproštěných osob na třetinu (z 38,96% na 14,46%), 
celkově bylo zproštěno u tohoto stupně soustavy 24 osob ze 166 obžalovaných. Na tomto 
poklesu se podílela obě VSZ zhruba stejným poměrem.  
 
 

c) další poznatky z rozhodování soudů 
 
Jen výjimečně (zřejmě jde o místní problém) jsou signalizovány problémy s délkou řízení 
před soudem. 
KSZ Plzeň upozorňuje na informace OSZ Plzeň-jih, z nichž se podává výrazné prodloužení délky řízení u soudů. 
Řada věcí se od odvolacího soudu vrací soudu I. stupně k novému projednání a rozhodnutí.  

Také OSZ v Tachově konstatuje přetrvávající problém s délkou soudního řízení a opakovanými hlavními 
líčeními. Stejný poznatek má i samo KSZ, když ve věcech trestné činnosti příslušníků Policie ČR státní zástupce 
opakovaně dojíždí k nalézacím soudům v rámci kraje k mnohokrát odročovaným hlavním líčením, a to zpravidla 
v trestních věcech nikoli právně složitých či skutkově rozsáhlých. 

 
4. Dohled vykonávaný nejblíže vyššími státními zastupitelstvími 

 
Výkon dohledu zůstává základní metodou 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 či z vnějších 
podnětů). Dohledové prověrky jsou prováděny i jako kontrolní, ke zjištění stavu odstraňování 
předchozí dohledovou prověrkou konstatovaných závad.  
Např. VSZ Olomouc zmiňuje kontrolní dohledovou prověrku provedenou ve vztahu k prověrce provedené v roce 
2009, přičemž předmětem obou byl postup státních zástupců při zajišťování a odčerpávání výnosů trestné 
činnosti. Výsledky kontrolní dohledové prověrky potvrdily, že zajišťovací úkony – s výjimkou úkonů podle § 78 
a § 79 tr. ř. – jsou používány spíše výjimečně a často dochází k jejich zrušení soudem. K zajišťovacím úkonům 
dochází především v mimořádných trestních věcech (dokladováno dvěma příklady spisových značek), 
v ostatních věcech jsou usnesení o zajištění majetku vydávána sporadicky. Finanční šetření ke zjištění majetku 
stíhaných osob jsou prováděna v případech, kdy lze očekávat, že přinesou kladný výsledek. V tomto směru došlo 
oproti roku 2009 ke zlepšení. 
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Do budoucna se jeví žádoucím zpřesnit rozsah dohledové činnosti, zpřísnit i kriteria pro jeho 
zahájení, včetně povinné formální deklarace jeho zahájení i ukončení, a vyžadovat důsledné 
dodržování předepsané formy výstupu dohledové činnosti (zejména v podobě závazného 
pokynu k postupu ve věci).  
  
 

5. Jiné poznatky 
 
Státní zastupitelství zaznamenala některé právní problémy hmotněprávního i procesního 
charakteru. Hmotněprávní problematika vyplynula především ze zásadních změn 
souvisejících s přechodem na právní úpravu v novém trestním zákoníku s účinností od 
1.1.2010.  
 
Nižší státní zastupitelství vesměs poukazovala na relativně pomalou či opožděnou reakci 
Nejvyššího soudu, od něhož praxe zřejmě očekávala urychlené vydávání sjednocujících 
stanovisek, aniž by však vzala dostatečně v úvahu, že sjednocující činnost Nejvyššího soudu 
je podmíněna nejen rozdílnou rozhodovací praxí soudů ve srovnatelných kauzách, 
informacemi o tom, že a v jaké konkrétní podobě tato rozdílná praxe existuje, ale také 
dostatkem takových informací a nutností uvážit, který z vyslovovaných sporných názorů je 
správný, přičemž přijmout takové rozhodnutí v situaci, kdy se řeší jednotlivé případy podle 
zcela nové úpravy, vyžaduje i značný díl odpovědnosti za usměrnění další praxe.  
 
 
 

a) hmotněprávní problematika  
 
V současné době činí praxi problémy posuzování kvalifikovaných skutkových podstat 
trestných činů padělání a pozměnění peněz podle § 233 a neoprávněného opatření, padělání a 
pozměnění platebního prostředku podle § 234 TrZ, z hlediska výkladu pojmů „značný“ a 
„velký“ rozsah.  
 

Problémy spatřuje praxe i ve vymezení rozsahu omamných a psychotropních látek  
u drogových trestných činů s tím, že není zatím jednoznačné, jak posuzovat tzv. větší rozsah a 
větší rozsah vůči dítěti, značný rozsah a velký rozsah, byť se tam Nejvyšší soud již pokusil 
sjednotit judikaturu ve své rozhodovací činnosti.  
 
 
Dále byly řešeny tyto konkrétní aplikační problémy související se zavedením trestního 
zákoníku: 
  
K možnosti jednočinného souběhu trestného činu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné 
platby podle § 240 tr. zákoníku s trestným činem poškození finančních zájmů Evropských 
společenství podle § 260 tr. zákoníku:  
KSZ Ústí nad Labem se přiklonilo k závěru, že souběh shora uvedených trestných činů je možný (stejně tuto 
otázku řeší i výkladové stanovisko NSZ č. 3/2011 Sb.v.s. NSZ). Šlo o konkrétní trestní věc, níže se jednalo 
obecně o krácení daně, poplatku a podobné povinné platby v podobě zkrácení daně z přidané hodnoty ve výši 
cca 24 500 000,-- Kč a cla ve výši cca 9 000 000,-- Kč. V závěrečné řeči navrhla státní zástupkyně kvalifikovat 
jednání kladené obviněným za vinu jako trestný čin zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby podle  
§ 240 odst. 1, 2 písm. a), odst. 3 TrZ v souběhu s trestným činem podle § 260 odst. 1, 4 písm. a), c) TrZ s tím, že 
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došlo k rozdělení cla na část, která je odváděna jakožto příjem rozpočtu EU a část, která je odváděna do 
domácího rozpočtu. Soud uvedenou kvalifikaci neakceptoval a uznal obviněné vinnými pouze trestným činem 
zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby podle § 240 odst. 1, 2 písm. a), odst. 3 TrZ. KSZ hodlá podat 
do rozsudku odvolání.  

 
 
K trestní odpovědnosti tzv. vybodovaných řidičů: 
KSZ Plzeň poukázalo na počáteční nejednotnost soudů při posuzování trestní odpovědnosti tzv. „vybodovaných“ 
řidičů, tj. těch, kteří překročili maximální přípustný počet bodů, za přečin maření výkonu úředního rozhodnutí a 
vykázání podle § 337 odst. 1 písm. a) TrZ. Nejednotnost rozhodovací praxe byla na obou úrovních soudní 
instance, u odvolacího soudu se lišily názory soudců v rámci jednoho senátu. Praxe se postupně začala přiklánět 
k názoru, že se jedná o přestupek, sjednocující rozhodnutí Nejvyššího soudu nakonec vyznělo ve prospěch 
názoru opačného. Totéž potvrzuje i KSZ Hradec Králové. 

 
 
K aplikaci zásady o časové působnosti tr. zák. z hlediska promlčení:  
KSZ Ústí nad Labem zmínilo, že po dobu delší 10 měsíců panovala v praxi nejistota ohledně nové právní úpravy 
promlčení trestní odpovědnosti a jejího dopadu na případy, ve kterých řízení probíhalo již delší dobu před dnem 
1. 1. 2010, přičemž soudy obou instancí většinově zastávaly názor, že k promlčení trestní odpovědnosti došlo. 
Nápravy bylo dosahováno až cestou dovolacího řízení, teprve judikatorní činnost Nejvyššího soudu tuto otázku 
zodpověděla. 

Na některé další případy (vedle problému tzv. „vybodovaných řidičů“) poukázalo KSZ Hradec Králové, s tím, že 
zaznamenalo diametrálně odlišnou rozhodovací praxi v rámci stížnostního a odvolacího řízení senáty Krajského 
soudu v Hradci Králové a senáty pobočky tohoto soudu v Pardubicích. V průběhu uplynulého roku byla soudní 
praxe konkrétně sjednocována především ohledně níže uvedených ustanovení trestního zákoníku: 

- § 88 odst. 4 TrZ - konkrétně byla řešena otázka, zda se při rozhodování o podmíněném propuštění z výkonu 
trestů pravomocně uložených podle tr. zák., a to i před 1.1.2010, použije právní úprava účinná v době 
rozhodování soudu, nebo právní úprava účinná v době, kdy byl předmětný trest uložen (např.  
u trestných činů podle § 250 odst. 1, 4 tr. zák., § 248 odst. 1, 4 tr. zák., § 234 odst. 1, 2 tr. zák.), 

- § 65 odst. 2 TrZ - v průběhu roku vyvstal problém, zda při přeměně trestu obecně prospěšných prací nebo jeho 
zbytku na trest odnětí svobody, který byl uložen za účinnosti tr. zák. a je rozhodováno po 1. 1. 2010, se 
postupuje podle trestního zákoníku či podle tr. zák., který byl platný v době uložení předmětného trestu, 

- § 419 TrZ - existovaly odlišné názory na to, zda je možno poměrně zkracovat úhrnný nebo souhrnný trest 
v případech jednočinného i vícečinného souběhu např. u trestů uložených před 1. 1. 2010 za trestné činy 
podle § 171 odst. 1 písm. c) tr. zák. a § 180d tr. zák., když takový čin zůstává i po 1. 1. 2011 trestným podle 
§ 337 odst. 1 písm. a) TrZ. 

 
K ukládání trestů obecně prospěšných prací: 
KSZ Praha: V řízení před soudem byla většina trestních věcí vyřízena trestním příkazem, přitom byly však 
okresními soudy často ukládány i tresty obecně prospěšných prací, aniž by před vydáním trestního příkazu 
postupoval soudce podle § 314e odst. 3 tr. ř. v součinnosti s příslušným střediskem PMS. Střediska PMS 
podávala v těchto věcech podněty k podání stížnosti pro porušení zákona ve prospěch obviněných, které však 
byly Ministerstvem spravedlnosti všechny odloženy. KSZ v Praze reagovalo signalizací problému vedení 
Krajského soudu v Praze a ředitel PMS byl upozorněn na formálnost zvoleného postupu a bylo doporučeno, aby 
byla věc projednána po linii vedení PMS a vedení příslušných soudů. Podobné poznatky po neúčelných 
podnětech k podání SPZ ze strany PMS uvádí též KSZ České Budějovice. 

 
 
K tzv. premeditaci u trestného činu vraždy (kvalifikovaný úmysl, jednání „s rozmyslem“): 
VSZ Olomouc: Lze zmínit poznatky vztahující se k posouzení tzv. kvalifikovaného úmyslu v případě zločinu 
vraždy podle § 140 odst. 2 TrZ, přičemž aplikace premeditace se postupně v trestních věcech vedených v obvodu 
působnosti VSZ v Olomouci ustaluje. Pravomocně tak byl podle § 140 odst. 2 TrZ uznán vinným pachatel této 
trestné činnosti ve věci vedené pod sp. zn. 2 VZT 228/2010 a o dalších dvou věcech bylo stejným způsobem 
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rozhodnuto prozatím soudem prvního stupně. Naopak se soudy neztotožnily s názorem obžaloby, že pachatel 
jednal „s rozmyslem“ ve věci vedené pod sp. zn. 2 VZT 168/2010. K této nové skutkové podstatě lze 
z dosavadních zkušeností vrchního státního zastupitelství v odvolacím řízení uvést, že prokázání kvalifikovaného 
úmyslu je velmi obtížné, neboť jde o posouzení stavu mysli pachatele v době spáchání skutku a často je 
rozhodováno v souladu se zásadou in dubio pro reo.  

 
 

b) procesní problematika 
 
Řešeny byly následující problémy (z podkladových zpráv nižších státních zastupitelství): 
 
 
K tomu, jak počítat k běh lhůty pro skončení zkráceného přípravného řízení po zrušení 
záznamu o sdělení podezření státním zástupcem: 
KSZ Ústí nad Labem: Zruší-li státní zástupce podle § 174 odst. 2 písm. e) tr. ř. jako nezákonný nebo 
neodůvodněný záznam policejního orgánu o sdělení podezření podle § 179b odst. 3 tr. ř., neztrácí zrušený akt 
sdělení podezření účinek v podobě zahájení běhu lhůty pro skončení zkráceného přípravného řízení. Dojde-li 
v téže trestní věci opětovně ke sdělení podezření pro tentýž skutek, je třeba zkrácené přípravné řízení skončit ve 
lhůtě nejpozději do dvou týdnů ode dne sdělení podezření, jež bylo státním zástupcem zrušeno, případně ve lhůtě 
prodloužené podle § 179f odst. 2 písm. a) tr. ř. 

 
K problematice počítání lhůty pro zkrácené přípravné řízení, připadne-li její konec na den, 
který není dnem pracovním:5 
KSZ Ústí nad Labem: Podle § 179b odst. 4 tr. ř. musí být zkrácené přípravné řízení skončeno nejpozději do dvou 
týdnů ode dne, kdy policejní orgán sdělil podezřelému, ze spáchání jakého skutku je podezřelý a jaký trestný čin 
je v tomto skutku spatřován. Připadne-li poslední den této dvoutýdenní lhůty na den pracovního klidu nebo 
pracovního volna, je lhůta pro skončení zkráceného přípravného řízení zachována i tehdy, je-li toto zkrácené 
přípravné řízení skončeno v nejbližší příští pracovní den (§ 60 odst. 3 tr. ř.). Stejným způsobem se postupuje 
v případech, kde dojde podle § 179f odst. 2 písm. a) tr. ř. k prodloužení lhůty, v níž je třeba zkrácené přípravné 
řízení skončit a poslední den této prodloužené lhůty připadne na den pracovního klidu nebo pracovního volna. 

 
 
K postupu v trestní věci, v níž předmětem trestného činu ohrožení utajované skutečnosti podle 
§ 106 tr. zák. byla utajovaná skutečnost ve stupni utajení „Důvěrné NATO“:  
MSZ Praha: Obvinění byli stíháni pro skutek kvalifikovaný jako trestný čin ohrožení utajované skutečnosti podle 
§ 106 odst. 1, 2 písm. b) tr. zák. a § 106 odst. 1 tr. zák. spočívající ve vyzrazení materiálu klasifikovaném 
stupněm utajení „Důvěrné NATO“. Trestní stíhání bylo Městským soudem v Praze podle § 223 odst. 1 tr. ř. 
z důvodu uvedeného v § 11 odst. 1 písm. j) tr. ř. zastaveno s odůvodněním, že tak stanoví vyhlášená mezinárodní 
smlouva, kterou je Česká republika vázána. Soud toto rozhodnutí vydal poté, co po podání obžaloby nejprve 
trestní stíhání obviněných podle § 224 odst. 5 tr. ř. přerušil a věc předložil Ústavnímu soudu s návrhem na 
zrušení § 58 odst. 6 zák. č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti, 
v platném znění, a to vzhledem k jeho kolizi s ústavním pořádkem, jmenovitě s právem na spravedlivý proces, 
kdy obvinění a jejich obhájci se nemohli seznámit s utajovanou přílohou ve stupni „Důvěrné NATO“, neboť 
nespadají do okruhu osob uvedených v § 58 odst. 6 tohoto zákona, a nemají bezpečnostní prověrku. Ústavním 
soudem bylo konstatováno, že dané ustanovení není protiústavní, může způsobit v konkrétních trestních věcech 
potíže, protože určité důkazní materiály nebude možné v trestním řízení použít, ovšem ze zásady spravedlivého 
procesu v tom smyslu, že obviněný má právo být seznámen s důkazy proti němu vedenými, nelze slevit. Je však 
věcí orgánů činných v trestním řízení, jaké důkazy do spisu zařadí, resp. provedou a jakým způsobem je 
vyhodnotí. Ve věci byl podán státním zástupcem návrh ministrovi spravedlnosti k podání stížnosti pro porušení 

                                                 
5 Zatímco s prvním názorem lze souhlasit beze zbytku, s názorem na způsob počítání lhůty podle § 179b odst. 4 
tr. ř., připadne-li na den, který není dnem pracovním, se nelze ztotožnit, neboť tu nejde o lhůtu ryze procesní 
povahy, ale lhůtu, která se neprodlužuje (má povahu „hmotněprávní“, nelze ji překročit). 
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zákona v neprospěch obviněných z důvodu judikatorního (řešení této zásadní právní otázky), když jiného 
rozhodnutí touto cestou dosáhnout nelze. 

 
Využití institutu spolupracujícího obviněného (§ 178a tr. ř.)  
V r. 2010 KSZ Ústí nad Labem poprvé využilo v trestní věci, v níž byla následně podána obžaloba pro trestný 
čin nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy podle § 283 odst. 1, 3 
písm. c), odst. 4 písm. c) TrZ proti dvěma obviněným na území ČR a proti dalšímu obviněnému pro pomoc 
k trestnému činu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy podle § 24 
odst. 1 písm. c) TrZ k § 283 odst. 1, 3 písm. c) TrZ. Uvedeného trestného činu se měli obvinění dopustit tím, že 
nejméně od ledna 2009 do 17.2.2010 za účelem majetkového prospěchu po předchozí domluvě dodali 
opakovaně nejméně ve 13 případech z ČR do SRN 1,3 kg látky metamfetamin (pervitin) za částku celkem 110 
000 EUR. V SRN spolupracovali s dalšími osobami, ať již německé či jiné národnosti. Jeden z obviněných byl 
v přípravném řízení a poté v obžalobě označen za spolupracujícího obviněného. Jeho podíl na objasnění věci 
Krajský soud v Ústí nad Labem v odsuzujícím rozsudku uznal a zohlednil při ukládání trestu tak, že oproti trestu 
12 let odnětí svobody (který by byl uložen obviněnému v případě, že by mu nebyl přiznán statut 
spolupracujícího obviněného, jak plyne z odůvodnění rozsudku soudem) uložil spolupracujícímu obviněnému 
trest odnětí svobody v trvání 5 let. Dalším dvěma obviněným uložil tresty deseti let a osmi let odnětí svobody. 
Věc není doposud v právní moci.  

Úspěšné využití tohoto institutu vyžaduje zvýšenou aktivitu státního zástupce v rámci jeho 
dozorových oprávnění a úzkou aktivní spolupráci s příslušným policejním orgánem. Je ale 
zřejmé (byť jde zatím o ojedinělý případ využití), že tento institut má svůj smysl.  
 
 
Z hlediska procesního jsou problémy se získáním obsahu e-mailových zpráv předtím již 
doručených do schránky provozované internetovým operátorem (Seznam, Centrum, Google, 
atd.). Soudy někdy odmítají aplikovat § 88a tr. ř., v němž je výslovně požadováno poskytnutí 
obsahu těchto zpráv. Situaci dále zkomplikoval ústavní nález č. 94/2011 Sb., který – de facto 
jen obiter dictum zásadním způsobem zpochybnil konformitu tohoto ustanovení s ústavním 
pořádkem.  
 
 
Bylo zjištěno, že neexistuje (nebo není používáno) propojení mezi databázemi Policie ČR a 
odděleními cestovních dokladů na městských úřadech.  
 
K osobě obviněného M. Z., který se nezdržuje v místě trvalého bydliště ani jinde v ČR, a proto byl podán návrh 
na vydání zatýkacího rozkazu, zatykače i evropského zatýkacího rozkazu, a na kterého již byly v jiné věci 
vedené na MSZ v Praze vydány 26. 1. 2010 zatykač a zatýkací rozkaz, byl dne 10. 9. 2010 na MěÚ v Č. vydán 
nový biometrický cestovní pas. Na dotaz policie sdělila vedoucí oddělení cestovních dokladů, že pracovníci 
oddělení cestovních dokladů nemají povinnost ani možnost ověřovat, zda žadatelé o vystavení nových 
cestovních dokladů jsou v evidenci Policie ČR jako hledané nebo pohřešované osoby. 
 
Z činnosti odboru trestního řízení NSZ byla rovněž zjištěna stále četnější nesprávná praxe 
postupu policejních orgánů podle § 158 odst. 1 tr. ř. Toto ustanovení obsahuje obecně 
formulovanou povinnost policejních orgánů k odhalování trestných činů a zjišťování jejich 
pachatelů, včetně prevence. Policejní orgán přitom provádí šetření nikoliv podle trestního 
řádu, ale podle zákona č. 273/2008 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů, neboť 
ještě nedošlo k sepsání záznamu o zahájení úkonů trestního řízení podle § 158 odst. 3 tr. ř. a 
není vedeno trestní řízení. Tento postup by měl být omezen výhradně na zjištění relevantních 
poznatků, odůvodňujících, byť dosud neprokázané a nejasné, podezření ze spáchání trestného 
činu a měl by předcházet vydání záznamu o zahájení úkonů trestního řízení. Pokud však 
policejní orgán již prověřuje skutečnosti nasvědčující podezření ze spáchání trestného činu 
a využívá k tomu postupy a úkony upravené trestním řádem, mělo by tomuto prověřování 
předcházet vydání záznamu o zahájení úkonů trestního řízení podle § 158 odst. 3 tr. ř. Ne 
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vždy se však orgány přípravného řízení shora naznačeným postupem řídí a nepřiměřeně 
dlouho a rozsáhle prošetřují okolnosti uvedené v trestním oznámení nebo jiném podnětu, aniž 
by před tím vydaly záznam o zahájení úkonů trestního řízení. Tento problém se téměř výlučně 
týká rozsáhlejší hospodářské a majetkové kriminality. Ne vždy je o postupu podle § 158 odst. 
1 tr. ř. informován věcně a místně příslušný dozorový státní zástupce a v těchto případech 
navíc může docházet k omezování práv poškozených, kteří nemají možnost podání opravného 
prostředku proti meritornímu ukončení věci.  
 
 
B. Výkon působnosti státního zastupitelství v netrestní oblasti  
 
Obecně vyznívá ze zpráv nižších státních zastupitelství, že výkon mimotrestní působnosti je 
z podstatné části, ne-li převážně, aspoň u některých agend státního zastupitelství, významně 
ovlivňován vytěžováním poznatků z úseku trestního. V jiných směrech je jeho činnost závislá 
na vnějších podnětech (např. využívání žalobního oprávnění podle § 62 a 62a zákona  
o rodině). Ukazuje se, že množství získávaných poznatků není vždy odvislé jen od důsledného 
vytěžování, ale je ovlivněno i změnami v legislativě.  
Např. KSZ Brno poukázalo na pokračující tendenci v poklesu vytěžování poznatků zejména z trestního úseku 
pro netrestní úsek (o 16,5% méně než v roce 2009), když objem vytěžených poznatků z netrestního úseku pro 
trestní úsek poklesl jen nepatrně (o 3,3% méně než v roce 2009). Pokles vytěžení pro netrestní úsek je 
přisuzován novele § 19c obč. zákoníku, která zavedla institut tzv. „formálního sídla“ právnické osoby, čímž 
odpadla možnost podávat soudu podnět k postupu podle § 29 odst. 6 obch. zák. 

 
Vedle toho však státní zastupitelství začíná stále zřetelněji pociťovat omezení, které mu, na 
rozdíl od oblasti trestní, neumožňuje legitimně a v odůvodněných případech aktivně získávat 
poznatky pro výkon mimotrestní působnosti tam, kde všeobecně zaznívající signály naznačují 
výskyt negativních jevů, na něž by svými mimotrestními prostředky mělo, pokud by je bylo 
schopno dokumentovat, v souladu se zákonem reagovat. 
Např. u návrhového oprávnění v obchodních věcech KSZ Brno i KSZ Ostrava shodně uvádějí, že výskyt 
vhodných poznatků pro tuto činnost je téměř plně závislý na jejich výskytu v průběhu trestního řízení, přesněji 
řečeno na aktivitě státních zástupců působících na trestním úseku, a to zejména v oblasti hospodářské trestné 
činnosti, kteří vytěžují případné poznatky o tzv. nefunkčních obchodních společnostech. Počet podaných návrhů 
je vlastní aktivitou netrestního úseku (mimo kladení důrazu na vytěžování těchto poznatků) prakticky 
neovlivnitelný, když státní zastupitelství nemůže využívat prostředky podle části páté ZSZ, které by sloužily 
k „mimopůsobnostnímu“ zjištění důvodů k podání návrhů.  

K zefektivnění výkonu mimotrestní působnosti by proto velmi přispělo, pokud by legislativní 
změna přinesla možnost zjišťovat takové poznatky, anebo jejich existenci ověřovat, byť  
v relativně úzce vymezeném rozsahu – pro výkon té které určité mimotrestní působnosti.  
 
 

5. Vstupová a návrhová činnost  
 

a) vstupová a návrhová činnost okresních státních zastupitelství (tab. V/1c, V/2a) 
 
U OSZ počet vstupů vzrostl o 347 (na 10638), nejvíce vstupů vykázaly Severomoravský kraj 
(2519, nárůst o 277) a Jihomoravský kraj (2185, pokles o 151), oba moravské kraje se tak 
podílejí na celorepublikovém výsledku z 44,2%.  
 
Vstupová činnost OSZ vykazuje standardní skladbu, její zaměření je logicky závislé i na 
charakteru věcí projednávaných soudy, v jejichž obvodu státní zastupitelství působí.  
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U obou moravských krajů (stejně jako v r. 2009) byl zaznamenán nejvyšší počet vstupů do řízení o vyslovení 
přípustnosti převzetí nebo držení v ústavu zdravotnické péče (v obvodu působnosti KSZ v Ostravě těsně nad 600 
vstupů, v obvodu působnosti KSZ v Brně o cca 30 vstupů méně).  

U vstupů do řízení o způsobilosti k právním úkonům dle § 35 odst.1 písm. e) OSŘ se i nadále projevuje rostoucí 
počet vstupů v případech, kdy podnět či návrh na zahájení řízení podávají rodinní příslušníci osoby, o jejíž 
způsobilosti má být rozhodováno. Soudy, zejména odvolací, stále více přistupují k tak závažnému opatření jen 
ve skutečně závažných případech a po provedení důkladného a obsáhlého dokazování.  

KSZ Brno zaznamenalo nárůst počtu vstupových věcí především u vstupů do řízení ohledně rodičovské 
zodpovědnosti (o 61,5% ve srovnání s rokem předchozím, což představuje zvýšení vstupů z 26 na 42) a u vstupů 
do řízení ve věcech způsobilosti k právním úkonům (o 12,8% ve srovnání s rokem 2009, což reálně představuje 
nárůst o 63 vstupů).  

 
Státní zastupitelství nadále poukazují na problematickou efektivnost vstupové činnosti do věcí 
držení osoby ve zdravotnickém zařízení bez jejího souhlasu, kde díky koncentraci soudního 
procesu, důvodům této detence a někdy i nedůsledné signalizaci věcí soudem nemohou řádně 
působit. Tato působnost je vykonávána logicky nerovnoměrně, neboť je závislá na existenci 
příslušných zařízení v obvodu konkrétního státního zastupitelství, a je ovlivňována i přístupy 
zařízení k výkonu této detence. Dlouhodobé praktické poznatky z této agendy (spolu 
s příčinami nárůstu počtu těchto řízení a vstupů do nich) by měly, podle nižších státních 
zastupitelství, vést k zamyšlení nad případnou korekcí hlediska pro vstup státního zástupce do 
tohoto typu řízení (včetně posouzení nutnosti zachovat signalizační povinnost soudu podle  
§ 35 odst. 4 OSŘ).  
Z údajů KSZ Praha např. plyne, že aktivita v této oblasti je uplatňována zejména u OSZ Mladá Boleslav, v jehož 
obvodu působnosti je psychiatrická léčebna, zatímco na ostatních OSZ v kraji jsou vstupy do tohoto typu řízení 
minimální. Podle údajů OSZ Mladá Boleslav bylo Okresním soudem v Mladé Boleslavi v roce 2009 zahájeno 
465 řízení podle § 35 odst. 1 písm. h) OSŘ, v roce 2010 se jednalo o 940 detenčních řízení týkajících se zejména 
psychiatrické léčebny (nárůst o 102%). Na nárůstu detenčních řízení vtahujících se k osobám hospitalizovaným 
v psychiatrické léčebně měla podíl jednak zákonná úprava, jednak praxe psychiatrické léčebny, která 
bezprostředně po převzetí pacienta bez jeho souhlasu zasílá hlášení soudu a soud okamžitě zahájí detenční řízení, 
avšak v řadě případů se stává, že umístěný v průběhu 24 hodin od umístění podepíše souhlas se svou 
hospitalizací a řízení je pak zastaveno. Zvýšená hospitalizace osob v psychiatrické léčebně bez souhlasu je dána 
na straně hospitalizovaných osob ekonomicky a nikoli jinými skutečnostmi. Kromě toho došlo ke změně praxe 
při oznamování umístění pacienta bez souhlasu v PL Kosmonosy, kdy oproti předchozímu období již PL neuvádí 
v oznámení důvody přijetí, což znemožňuje posoudit veřejný zájem pro vstup státního zastupitelství do řízení a 
je nutná další aktivita státního zástupce při získání informací jako podkladů pro rozhodnutí o dalším postupu.  

 
 
Počet návrhů podaných OSZ se zvýšil o 218 (na 7126), podobně i tady nejvíce návrhů podaly 
kraje Severomoravský (1604) a Jihomoravský (1591). Tato agenda nedoznala podstatné 
změny, s výjimkou zvýšené aktivity v podávání návrhů na zbavení rodičovské zodpovědnosti 
u některých okresních státních zastupitelství.  
U OSZ v působnosti KSZ Ostrava došlo ke skokovému nárůstu z 91 návrhů podaných v r. 2009 na 345 návrhů 
za rok 2010, čímž se Severomoravský kraj dostal na 1. místo v ČR. Nejvíc to ovlivnily návrhy na zbavení 
rodičovské zodpovědnosti, na jejichž podání se nejvíce podílelo OSZ Karviná, pob. Havířov (104 návrhů) a OSZ 
Karviná (65 návrhů), což vysvětlují jednak přijetím vlastního opatření ke zvýšení aktivity v netrestní oblasti a 
jednak důsledným vytěžováním poznatků z trestního úseku, zejména těch, které se týkaly trestného činu 
zanedbání povinné výživy. Uvedený druh trestné činnosti má v tomto regionu stoupající tendenci, přičemž 
následně podané návrhy se v souladu s metodikou KSZ Ostrava neopírají jen o neplnění vyživovací povinnosti 
rodičem, ale vždy také o jeho dlouhodobý nezájem o dítě. 

 
Některé výkyvy v návrhové činnosti OSZ mohou být způsobeny i zvýšením aktivity jiných 
subjektů oprávněných k návrhové činnosti u téže agendy. 
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V rámci návrhové agendy okresních státních zastupitelství v působnosti KSZ Brno v roce 2010 poklesl počet 
návrhů podaných podle § 35 odst. 1, 3 OSŘ o 20% oproti roku 2009, tj. pokles o 17 návrhů. Ze strany státních 
zastupitelství je snížení vysvětlováno aktivní činností orgánů sociálně právní ochrany dětí, které příslušné návrhy 
podávají samy a státní zastupitelství pak mohou využít pouze vstupového oprávnění. 

 
Významnou agendou v oblasti návrhové činnosti OSZ zůstává agenda návrhů podle § 90 
ZSM, byť se vesměs poukazuje na pokles počtu podaných návrhů v r. 2010, což dávají státní 
zastupitelství do souvislosti s poklesem kriminality u této věkové skupiny. Na uplatňování 
tohoto návrhového oprávnění však nejsou v soustavě státního zastupitelství vždy jednoznačné 
názory, zejména pokud jde o jeho obligatornost. 
MSZ Praha uvádí, že v návrhové agendě podle § 90 a násl. zákona o soudnictví ve věcech mládeže se po 
počátečním poněkud rozpačitém období odlišných přístupů ze strany soudů objevuje vcelku zásadní obrat  
k posílení výchovného aspektu řízení oproti předchozímu stavu, kdy mnohé soudy měly tendenci věci tohoto 
druhu spíše bagatelizovat. 

KSZ České Budějovice pozitivně hodnotí, že změna úpravy nabízí možnost většího výběru vhodných 
výchovných opatření, jež může státní zástupce nezletilcům navrhovat za spáchání činu jinak trestného. V roce 
2010 bylo v 79 případech navrhováno nezletilcům uložení napomenutí s výstrahou (upraveno novelou zákona) a 
ve 49 věcech dohled probačního úředníka, zatímco roce 2009 byl navrhován převážně dohled probačního 
úředníka, a to ve 149 věcech. 
Naproti tomu KSZ Praha poukazuje na vyjádření většiny OSZ, která opět poukázala praktickými důvody na 
neúčelnost, formálnost a zjevnou nehospodárnost obligatornosti tohoto návrhového oprávnění s tím, že ve 
spojení s poznatky o rozsahu a zejména pak struktuře tzv. dětské kriminality lze reálně předpokládat, že posílení 
role státního zástupce při mimosoudním řešení deliktních případů dětí ve spojení s fakultativním oprávněním 
státního zastupitelství podat tento návrh (při zachování oprávnění soudu zahájit řízení i bez návrhu) by přispěla 
k efektivnějšímu a hospodárnějšímu řešení těchto případů a tím i k odformalizování dané agendy ve prospěch 
individuálního, přiměřeného a věcného přístupu k dětským delikventům v závislosti na povaze činu jinak 
trestného, kterého se dopustili, jejich osobě a výchovných a sociálním poměrům, v nichž žijí.  

KSZ Plzeň poukazuje na dosud nedořešenou otázku obligatornosti podávání těchto návrhů, a to zejména  
v případech nezletilých, kteří se opakovaně dopouštějí protiprávního jednání, neboť opětovné podávání návrhů 
nemá výchovný vliv, jde o pouhé formální návrhy bez efektivního dopadu na nezletilé, nesplňující ani účel 
zákona.  

K takovému hodnocení může někdy přispět i rozhodovací praxe soudů. 
U Okresního soudu v Chebu bylo podáno dovolání ve věci nezletilého M. B., proti rozhodnutí Krajského soudu 
v Plzni proto, že rozhodnutí spočívalo na nesprávném právním posouzení věci. V daném případě Okresní soud 
v Chebu zamítl návrh státního zastupitelství na uložení opatření přesto, že bylo shledáno, že se dítě činu jinak 
trestného dopustilo, a tedy že návrh státního zastupitelství byl podán důvodně. Tento věcně nesprávný postup 
soudu byl potvrzen usnesením Krajského soudu v Plzni jako soudu odvolacího. Dovolání nebylo Nejvyšším 
soudem vyhověno, ačkoliv bylo shledáno jako důvodně podané (KSZ Plzeň). 

KSZ Ústí nad Labem konstatuje, že shodně jako v předchozích letech byl vykázán malý počet odvolání, i když 
pokračuje praxe soudů I. stupňů v upouštění od uložení opatření, což je dáno především tím, že soudy nařizují 
jednání a rozhodují s velkým časovým odstupem od spáchání činu jinak trestního (např. Okresní soud Louny od 
dubna 2010 nenařizuje jednání). Za dané situace pak státní zastupitelství samo mění závěrečný návrh na upuštění 
od uložení opatření, a to samozřejmě v mnoha případech i proto, že nelze tento postup v návrhu samotném 
uplatnit. 

 

Minimální je stále návrhová činnost podle § 42 zákona o státním zastupitelství (na 
vyslovení neplatnosti smlouvy o převodu vlastnictví pro nedostatek smluvní volnosti  
u některého z účastníků smluvního vztahu).  
Jeden z těchto návrhů byl podán na základě vytěženého poznatku trestního specialisty z OSZ Brno – venkov, 
který z trestní věci zjistil, že v roce 2001 uzavřel místostarosta obce H. smlouvu o převodu vlastnictví 
nemovitosti z majetku obce do vlastnictví soukromé osoby, aniž by byl prodej pozemků schválen 
zastupitelstvem obce. Rovněž nebyl schválen samotný záměr obce k prodeji těchto pozemků.  
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Státní zastupitelství zaznamenalo signály o společenské potřebě rozšířit návrhy na ochranu 
majetku, s nímž hospodaří územně samosprávné celky (zejména obce), kde jsou často 
kritizovány případy pochybných převodů majetku, v řadě případů i bez rozhodnutí 
příslušného orgánu (zastupitelstva). Iniciativy směřující proti korupci vyústily v r. 2010 i 
v požadavek na zakotvení návrhového oprávnění státního zastupitelství, kterým by se za tyto 
subjekty a v jejich prospěch mohlo domáhat náhrady škody vůči odpovědným osobám 
stojícím za těmito převody majetku.  
 
 
 

b) vstupová a návrhová činnost krajských státních zastupitelství (tab. V/2b) 
 
U KSZ počet vstupů v zásadě stagnoval (1564, pokles jen o 22). Nejvíce vstupů vykázaly 
kraje Východočeský (304) a Jihomoravský (260). Těžiště vstupové činnosti spočívá ve 
vstupech do řízení, v nichž se řeší dlužníkův úpadek nebo hrozící úpadek, včetně incidenčních 
sporů a moratoria podle § 35 odst. 1 písm. l) OSŘ, spolu se vstupy do insolvenčního řízení a 
do konkurzních řízení. Hlavním kritériem pro tyto vstupy je možnost čerpat poznatky pro 
trestní řízení a naopak, vstupy jsou iniciovány mnohdy na základě podnětů z trestního řízení. 
Poznatky státních zastupitelství z této agendy svědčí o narůstajícím počtu insolvenčních řízení 
dlužníků – fyzických osob, a v té souvislosti i o některých nekalých praktikách společností, 
které se z uvedené situace snaží profitovat.  
MSZ Praha upozorňuje na nárůst počtu insolvenčních řízení dlužníků - fyzických osob. Ve srovnání s minulým 
obdobím, kdy insolvenční (konkursní) řízení na fyzickou osobu bylo spíše výjimkou, odráží tento trend negativní 
jev objevující se v několika posledních letech, spočívající ve zvýšeném počtu zadlužených domácností. Odraz 
tohoto jevu lze pozorovat i v nárůstu poznatků vytěžených z trestního úseku.  

KSZ Ostrava se orientovalo v roce 2010 výhradně na tento druh vstupů, zejména na řízení, v nichž se dlužníkův 
úpadek řeší oddlužením v souvislosti s narůstající úvěrovou zátěží fyzických osob, které jsou často pro své 
osobní vlastnosti snadno manipulovatelné ze strany subjektů poskytujících různé finanční služby. Tak 
v souvislosti s činností obchodní společností R.&R. F., s.r.o. vstoupilo do 10 insolvenčních řízení a do 21 
souvisejících incidenčních sporů. Podkladem byla informace z konce r. 2009, kterou obdržela státní zástupkyně 
KSZ Ostrava od Krajského soudu v Ostravě ohledně činnosti této společnosti vyplývající z řady insolvenčních 
řízení, která spočívala v tom, že společnost sepsala pro dlužníka - fyzickou osobu insolvenční návrh spojený 
s návrhem na povolení oddlužení. V rozporu se svým tvrzením, že jde o bezplatnou službu, však předložila 
dlužníkům k podpisu směnku, na níž byla uvedena směnečná suma v řádech desítek tisíc Kč, tedy ve zcela 
neadekvátní výši vzhledem k poskytnuté službě. Takto podloženou pohledávku za dlužníkem si následně 
přihlásila v insolvenčním řízení. Z činnosti jednatelů společnosti tak vyplývalo mj. podezření ze spáchání 
trestného činu lichvy. Situace byla do jisté míry výjimečná tím, že v celé věci docházelo k výrazné provázanosti 
insolvenčního a trestního řízení z hlediska možností vzájemného poskytování informací a vytvářením určité 
společné taktiky z hlediska právní argumentace ve vyjádřeních státního zastupitelství adresovaných soudu. 
Popsané okolnosti se tak staly důvodem pro vstup do některých insolvenčních řízení dříve, než došlo k přezkumu 
pohledávek tak, aby státní zastupitelství ještě před přezkumným jednáním mohlo vyjádřit svůj právní názor a 
v podstatě tak správce „inspirovat“ k popření pohledávky společnosti způsobem, který by nezpochybňoval 
výhradní právo správce popírat pohledávky. Jelikož převážná většina správců pohledávku této společnosti 
popřela, vyvolal tento jejich úkon incidenční spory, ve kterých se společnost žalobou domáhala přiznání své 
pohledávky, přičemž svou argumentaci opírala zejména o existující směnečně právní vztah. KSZ tedy následně 
vstupovalo do všech takových incidenčních sporů, kde argumentačně napadalo pohledávku společnosti, namítalo 
absolutní neplatnost směnečné smlouvy dle § 39 OZ s ohledem na zmiňovanou lichvu, tedy pro rozpor 
s dobrými mravy. Poté, co KSZ podalo své vyjádření v několika incidenčních sporech, žalobce vzal ve všech 
sporech (s výjimkou jediného, kde se však skutkový základ od jiných dosti odlišoval) žalobu zpět. Dlužníci tak 
byli nepochybně uchráněni od nutnosti splácet několik let pohledávku založenou na lichvě. Aktivita státního 
zastupitelství vyvolala také pozornost soudu a přispěla k upevnění zakotvení úlohy státního zastupitelství 
v civilním řízení.  

Podobné zaměření mají i vstupy realizované KSZ Brno a představují stěžejní část vstupové agendy. S ohledem 
na stále vzrůstající počty zahájených insolvenčních řízení u Krajského soudu v Brně, a s tím související 
vzrůstající počet podnětů a poznatků pro působnost státního zastupitelství, lze očekávat další nárůst této agendy. 
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Z této agendy uvádí jako příklad vstup do insolvenčního řízení dlužníka O. p., a.s. Samotné insolvenční řízení je 
od počátku provázeno neustálými střety věřitelských skupin s insolvenčním správcem a soudem, což vede k řadě 
nestandardních postupů. Ve věci proběhlo již několik odvolacích řízení, přičemž některá soudní rozhodnutí a 
postupy lze v problematice insolvenčního řízení označit za přelomová. Aktivní činností státního zástupce bylo 
v dané věci vytěženo již několik poznatků pro trestní úsek působnosti státního zastupitelství, přičemž bylo 
zahájeno několik trestních řízení. Aktuálně lze v tomto insolvenčním řízení očekávat ještě větší nárůst agendy, 
neboť bylo vyvoláno několik incidenčních sporů, jejichž podstatou jsou jednání, jež by mohla zakládat trestní 
odpovědnost.  

 

Do této oblasti činnosti státního zastupitelství se pozitivně promítá i elektronizace justičních 
agend. 
Jak uvádí KSZ Ústí nad Labem, přínosná je možnost sledovat průběh těchto řízení v insolvenčním rejstříku 
v elektronické podobě, kdy dokumenty v řízení jsou digitalizovány, tudíž odpadá nutnost dožadovat na soudu 
spisy nebo jednotlivé písemnosti. Počet vstupů nevybočil z trendu předchozích let. 

 
U KSZ se počet návrhů příliš nezměnil (nárůst o 33 na 293). Nejvíce návrhů podaly kraje 
Severomoravský (62), Jihomoravský (49) a hl. m. Praha (46).  
 
 
Převažují, podobně jako v minulosti, věci obchodní. Z poznatků nižších státních zastupitelství 
lze ve vztahu k této agendě dovodit, že četnost návrhů je přímo závislá na poznatcích 
čerpaných vně mimotrestní působnosti (z trestního řízení nebo z podnětů soudů), když 
stávající úprava nedává státnímu zastupitelství možnost, aby mimotrestními prostředky 
zjišťovalo, případně ověřovalo existenci důvodů pro podání návrhů.  
Úvodem této kapitoly jsou zmíněny závěry KSZ Ostrava i Brno ohledně omezení možností vlastní aktivitou 
zjišťovat a ověřovat vhodné poznatky k této návrhové činnosti. 

MSZ Praha zaznamenalo výrazný nárůst poznatků signalizovaných soudem, které se vztahují k obchodním 
společnostem nevykazujícím po dobu delší než dva roky žádnou podnikatelskou činnost, když některé z nich 
nemají ani řádně zvolený statutární orgán anebo pozbyly na základě rozhodnutí příslušného správního orgánu 
oprávnění k podnikatelské činnosti. V návaznosti na to samozřejmě stoupl i počet návrhů podaných státním 
zastupitelstvím podle § 68 odst. 6 obchodního zákoníku. 

 
 

6. Dozor nad detencemi 
 

a) dozor nad místy, kde je vykonávána ochranná a ústavní výchova (tab. V/4c) 
 
Nápad věcí se udržuje zhruba na úrovni předchozích let (124 věcí, v r. 2009 136 věcí). Formy 
příkazu nebo nařízení dozoroví státní zástupci v r. 2010 nevyužili. 
 
Vzhledem k obsahu dozoru je hlavní metodou zjišťování stavu zákonnosti prověrka na místě, 
v budoucnu ale bude zapotřebí výslovně tuto metodu činnosti zakotvit do zákona. 
  
 

b) dozor nad věznicemi, v nichž je vykonávána vazba (tab. V/4a) 
 
V r. 2010 došlo k nárůstu nápadu o 134 věcí (na 649), dozoroví státní zástupci využili v 16 
případech příkazu k zachovávání zákona, nejvíce (v 9 případech) u KSZ Ústí nad Labem. 
Nařízení k propuštění nebylo vydáno ani v jednom případě. 
MSZ Praha však uvádí zjištění učiněné v rámci dozoru nad dodržováním právních předpisů při výkonu vazby a 
trestu odnětí svobody, podle něhož u tří osob došlo k nezákonnému umístění ve výkonu vazby (šlo o situaci, kdy 
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nebylo v zákonné lhůtě soudem vydáno rozhodnutí o dalším ponechání vězněných osob ve výkonu vazby),  
u jedné osoby došlo k nezákonnému umístění a následnému výkonu trestu (výkon trestu z nepravomocného 
rozsudku). Ve všech případech byly ale vězněné osoby propuštěny soudem na svobodu.  

 
O prověrkové činnosti tu platí totéž, co u předchozí dozorové agendy.  
 
VSZ Praha na základě poznatků dozorových státních zástupců v obvodu své působnosti znovu 
připomíná nutnost přijetí legislativní změny, která by odstranila rozpor u vyžadování souhlasu 
orgánu činného v trestním řízení při komunikaci osob ve vydávací, předběžné či předávací 
vazbě s okolím. 
Tento problém připomíná MSZ Praha již od r. 2008, které poukazuje na přetrvávající 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.  

Z jiných poznatků lze poukázat na problém spočívající v seznamování vězňů – cizinců 
s vnitřním řádem vazební věznice. 
MSZ Praha uvádí, že v obou vazebních věznicích v jeho působnosti vznikl problém související s povinností 
plynoucí z § 5 odst. 2 zákona č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby a § 6 odst. 2 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu 
trestu odnětí svobody, tj. povinnost vazební věznice při přijetí osoby do výkonu vazby či trestu, ji prokazatelně 
seznámit s právy a povinnostmi podle zákona o výkonu vazby a trestu, řádem výkonu vazby a trestu a s vnitřním 
řádem vazební věznice. Ovšem vnitřní řády, s ohledem na jejich novou koncepci, mají i 130 stran textu, takže 
vzniká problém s jejich překladem. Je to především otázka ekonomická (nákladů na překlady do potřebných 
všech jazykových mutací), GŘ VS ČR proto naznačuje možnost podstatného zestručnění vnitřního řádu. 

Objevil se i problém se zajištěním podmínek pro důstojný výkon vazby osobami se 
zdravotním postižením. 
Jako novou skutečnost uvádí KSZ Ústí nad Labem zjištění, že se objevila nutnost řešit výkon vazby u osob 
s tělesným postižením, kdy podmínky výkonu vazby neumožňují zohlednit zdravotní stav těchto osob - absence 
především bezbariérových přístupů, kdy tito obvinění nemohou realizovat z toho důvodu svá základní práva 
stanovená v zákoně o výkonu vazby - především právo na vycházku, aniž by nevyužili pomoci dalších 
odsouzených či personálu věznice. K tomu směřovaly příkazy k zachovávání zákonnosti dozorových státních 
zástupců, kdy povinností věznice je zajistit realizaci základních práv obviněných ve výkonu vazby. 

 
 

c) dozor nad věznicemi, v nichž se vykonává trest odnětí svobody (tab. V/4b) 
 
Nápad se zvýšil o 20 věcí (na 119), příkazu k zachovávání právních předpisů bylo vydáno 36 
(o 11 méně než v r. 2009), nejaktivnější bylo opět KSZ Ústí nad Labem, které jich vydalo 19, 
KSZ Praha a KSZ Hradec Králové vydala shodně 6 příkazů, jinak byl vydán příkaz ojediněle.  
 
Nařízení propuštění státní zástupci v r. 2010 nevydali.  
 
O prověrkové činnosti platí opět totéž, co u obou předchozích agend. 
 
Přetrvávají problémy plynoucí zejména z přeplněnosti věznic, řadu z nich ovšem nelze řadit 
pod obsah dozoru státního zástupce, který nelze zaměřovat ani na hospodárnost, ani na 
efektivnost správy věznice, ale výlučně na zákonnost. Nicméně jsou zjišťovány problémy, 
aniž lze na ně prostředky státního zastupitelství reagovat, avšak měly by být aspoň zmíněny. 
Jedním z těch podstatných je možnost pracovního zapojení vězněných osob, která by byla – a 
to zjevně nikoli jen materiálním – přínosem. 
KSZ České Budějovice uvádí, že ve Vazební věznici v Českých Budějovicích, kde je vykonáván dozor nad 
dodržováním právních předpisů při výkonu vazby a trestu odnětí svobody, byl i v roce 2010 nadále realizován 
program zacházení s odsouzenými, kteří nejsou pracovně zařazeni, a to formou institutu pracovní terapie. Ve 
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srovnání s předchozím rokem odsouzení vybraní zařazovací komisí prováděli pracovní terapii mimo objekt 
věznice jen v Občanském sdružení Koníček (Skřidla u Velešína), v objektu PMS České Budějovice a v budově 
Okresního soudu České Budějovice. Této pracovní terapie se v uplynulém období zúčastnilo celkem 118 
odsouzených, což je ve srovnání s předchozím rokem výrazně méně s ohledem na nedostatek vhodných 
pracovišť. Přesto tento institut zůstává velkým přínosem nejen pro věznici, ale i pro samotné odsouzené, kteří 
nejsou zařazeni do pracovní činnosti. 

 

C. Poznatky z výkonu působnosti Nejvyššího státního zastupitelství  
 
 

1. Trestní řízení (tab. IV/1a, IV/1b) 
 
Odbor trestního řízení NSZ v r. 2010 při realizaci fakultativního oprávnění nejvyššího 
státního zástupce spočívajícího v nařízení kontroly skončené věci (§ 12 odst. 3 ZoSZ) 
evidoval celkem 73 podnětů k nařízení kontroly skončených věcí, z toho ve 23 případech byla 
kontrola nařízena.  
 
V agendě přezkoumávání pravomocných usnesení státních zástupců o postoupení věci či 
zastavení trestního stíhání (§ 174a tr. ř.) zaznamenal odbor trestního řízení pokles počtu 
předložených rozhodnutí (z 2650 věcí v r. 2009 na 2439), 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, v r. 2010 zrušeno 92 usnesení).  
 
Pochybení, která vedla ke zrušení pravomocného rozhodnutí státního zástupce, byla zjištěna v  
 
porušení § 2 odst. 5 tr. ř. 

- neúplná skutková zjištění, zpochybňující správnost právních závěrů, často jsou 
vydávána předčasná rozhodnutí o zastavení trestního stíhání nebo o postoupení věci 

- nebyla provedena veškerá nabízející se skutková zjištění nezbytná ke zjištění 
skutkového stavu věci v rozsahu umožňujícím bez důvodných pochybností o věci 
rozhodnout, 

- rozpory mezi výpověďmi a objektivními důkazy – vyšetřování je třeba doplnit za 
účelem jejich odstranění, např. provedením rekonstrukce či jiného důkazu, 

- doplněním vyšetřování by mohlo dojít k prokázání znaků skutkové podstaty 
konkrétního trestného činu, k posouzení věci je nutné dokazování doplnit o znalecké 
posudky, 

 
porušení § 2 odst. 6 tr. ř. 

- hodnocení důkazů v rozporu z požadavky § 2 odst. 6 tr. ř. (jednotlivě i v souhrnu), 
- pokud přetrvává podezření ze spáchání stíhaného skutku pachatelem, nelze trestní 

stíhání zastavit, 
- nesprávné právní zhodnocení zjištěného skutkového stavu z hlediska naplnění 

zákonných znaků konkrétní skutkové podstaty trestného činu, 
- absence některých právních úvah stran možného právního posouzení jednání, 

 
pochybení související s účinností trestního zákoníku od 1. 1. 2010  

- nesprávné posouzení časové působnosti zákona – aplikace § 2 odst. 1 TrZ (při 
úvaze o použití § 2 odst. 1 TrZ je vždy nutno posoudit, zda použití nového zákoníku 
vcelku, tzn. jak z hlediska ustanovení zvláštní části, tak i se zřetelem k ustanovením 
v obecné části trestního zákoníku, je pro obviněného příznivější; použití nového práva 
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je pro obviněného příznivější tehdy, jestliže jeho ustanovení, posuzovaná jako celek, 
skýtají obviněnému lepší výsledek, než právní úprava dřívější), 

- nesprávné hodnocení důsledků vyplývajících z rozhodnutí soudu podle § 419 TrZ – 
takové rozhodnutí se vztahuje pouze k nevykonanému zbytku trestu, jenž měl být 
vykonán, nikoli k rozhodování o vině v případě, že v době před rozhodnutím podle  
§ 419 TrZ porušil pachatel výkon tohoto trestu [souvislost s ukončením trestního 
postihu za řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění podle § 180d tr. zák. a 
trestným činem maření výkonu úředního rozhodnutí podle § 171 odst. 1 písm. c) tr. 
zák., resp. § 337 odst. 1 písm. a) TrZ], 

- nesprávné posouzení speciální recidivy u přečinu krádeže (dříve § 247 odst. 1 písm. 
e) tr. zák., nyní § 205 odst. 2 TrZ), 

- tzv. „vybodovaní řidiči“ – chybná rozhodnutí o postoupení trestního stíhání podle § 
171 odst. 1 tr. ř.; vyskytla se otázka, zda i tzv. vybodování může zakládat trestní 
odpovědnost za trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí podle § 337 odst. 1 
písm. a) TrZ; po vydání stanoviska trestního kolegia NS ČR sp. zn. Tpjn 302/2010, 
v němž trestní kolegium dospělo k závěru, že i tzv. vybodovaný řidič naplňuje 
jednáním spočívajícím v řízení motorového vozidla po odnětí příslušného oprávnění 
skutkovou podstatu trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí podle § 337 
odst. 1 písm. a) TrZ, již nedochází k pochybením, 

 
porušení zásady ne bis in idem 

- souvislost s posuzováním konkurence trestných činů, rozhodnutí vytváří překážku věci 
rozhodnuté ve vztahu k jiné neukončené věci, 

- při jednočinném souběhu nelze rozhodnout dvěma samostatnými výroky, 
 
hodnocení nepříčetnosti (§ 12 tr. zák., resp. § 16 TrZ) 

- trestní odpovědnost je z důvodu nepříčetnosti vyloučena za podmínek § 12 tr. zák., 
pokud si pachatel daný stav nezpůsobil zaviněně sám; v případě nepříčetnosti zaviněné 
samotným pachatelem, jeho trestní odpovědnost není vyloučena; je potřeba vzít 
v úvahu i skutkovou podstatu trestného činu opilství podle § 201a tr. zák., která 
zahrnuje zaviněné přivedení se do stavu nepříčetnosti a následné spáchání činu jinak 
trestného v tomto stavu, 

- pro posouzení otázky nepříčetnosti je rozhodnutí o zbavení způsobilosti k právním 
úkonům v občanskoprávním řízení bezvýznamné; příčetnost je zjišťována vždy ve 
vztahu k určitému činu, 

 
souhlas poškozeného 

- pochybení při zastavení trestního stíhání podle § 172 odst. 1 písm. d) tr. ř. s poukazem 
na nedostatek souhlasu poškozeného podle § 163 odst. 1 tr. ř. v situaci, kdy poškozený 
je bývalým partnerem obviněného – vztah osob blízkých musí trvat aktuálně v době, 
kdy má dojít k výslechu, kdy je trestní řízení vedeno, případně bylo trestní stíhání 
chybně zastaveno, jelikož souhlas odmítla poskytnout osoba mladší 18 let, aniž by se 
vyjádřil její zákonný zástupce, 

 
 
nedovolené aplikaci institutu účinné lítosti  

- podle § 147a tr. zák., resp. § 242 TrZ, 
- podle § 214 tr. zák., resp. § 197 TrZ (přichází v úvahu pouze tehdy, je-li uhrazeno celé 

dlužné výživné, předpokládá aktivní součinnost pachatele, bez ohledu na to, zda 
k úhradě došlo z jeho vlastních prostředků), 
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pochybení při zastavování trestního stíhání podle § 172 odst. 1 písm. a) tr. ř. 

- zastavení trestního stíhání v přípravném řízení není možné, je-li zde přetrvávající 
podezření ze spáchání skutku obviněným; v případě, že se orgánům činným v trestním 
řízení nepodaří odstranit rozpory mezi provedenými důkazy a existuje pochybnost, zda 
se stal skutek, pro nějž je vedeno trestní stíhání, zjištění, které z odporujících si důkazů 
jsou pravdivé, může učinit jen soud po jejich vykonání v hlavním líčení za užití zásad 
ústnosti a bezprostřednosti, není státní zástupce oprávněn zastavit trestní stíhání podle 
§ 172 odst. 1 písm. a) tr. ř., ale je povinen podat obžalobu podle § 176 odst. 1 tr. ř.  
(4 Tz 105/77, 2 Tzn 120/97, 4 Tz 99/2001 a 5 Tz 174/2001), 

 
pochybení při zastavování trestního stíhání podle § 172 odst. 1 písm. b) tr. ř. 

- trestní stíhání je zastaveno, ačkoli mělo být postoupeno podle § 171 odst. 1 tr. ř. 
k posouzení příslušnému orgánu jako přestupek, jiný správní delikt nebo kárné 
provinění, 

- v případě, že bylo ve věci původně rozhodnuto o podmíněném zastavení trestního 
stíhání podle § 307 tr. ř., ovšem v průběhu zkušební doby nabyl účinnosti nový zákon, 
dle něhož jednání obviněného již není trestné, je třeba vyčkat uplynutí stanovené 
zkušební doby a následně pak rozhodnout, zda se obviněný osvědčil, či případně 
zastavit trestní stíhání nebo je postoupit příslušnému orgánu jako přestupek, jiný 
správní delikt nebo kárné provinění, 

 
pochybení při zastavování trestního stíhání podle § 172 odst. 2 písm. a) tr. ř. 

- rozsah trestné činnosti je třeba řádně objasnit, bez stanovení správné právní 
kvalifikace nelze určit, jaký trest by za vytýkané jednání přicházel v úvahu a zda je 
skutečně bez významu vedle trestu, který obviněnému hrozí pro jinou trestnou činnost, 

 
jiných oblastech 

- pochybení ve včasnosti obligatorně doručovaných usnesení, např. 8 dnů před koncem 
tříměsíční lhůty, 

- pochybení u poškozených – nedostatečně zjišťován rozsah, nedoručováno, usnesení 
nejsou v právní moci a je nutné je vracet a opakovaně předkládat, prodlužování 
trestního řízení, 

- usnesení bývají v rozporu s § 134 odst. 2 tr. ř. nedostatečně odůvodněna – nevede 
k využití mimořádného fakultativního oprávnění nejvyššího státního zástupce podle  
§ 174a odst. 1 tr. ř. z důvodu neúčelnosti, 

- mnohdy chybí poučení podle § 11 odst. 3 tr. ř. v případech, kdy je ho třeba. 
 

 
 

2. Přezkumná agenda 
 

a) vyřizování podnětů ke stížnostem pro porušení zákona (tab. IV/3b, IV/3d, IV/4a, 
IV/4b, IV/4c, IV/4d, IV/4e, IV/5)  

 
Celorepublikově napadlo v r. 2010 na tomto úseku činnosti 1571 nových věcí, vyřízeno bylo  
1513 věcí, z toho v 99 případech byl předložen ministru spravedlnosti nástin na podání 
stížnosti pro porušení zákona (SPZ) a v 998 případech bylo navrženo odložení (viz tab. 
IV/3b). 
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Odbor přezkumného řízení (nyní odbor mimořádných opravných prostředků) NSZ 
zaznamenal mírné zvýšení nápadu podnětů k SPZ o 15 (na 228), lze tedy dlouhodobě hovořit 
o poklesu, resp. v poslední době o stagnaci této agendy, což je důsledkem přednostního 
využívání institutu dovolání. Z vlastní iniciativy vyřizoval v tomto roce odbor přezkumného 
řízení NSZ 8 věcí, z toho 1 iniciovalo VSZ Praha. V 7 z nich byl zpracován nástin na podání 
SPZ.  
 
Podíl opakovaných podnětů (remonstrací) činil 6,1% a opět byly shledány všechny jako 
nedůvodné. 
 
Celkově podalo NSZ 12 návrhů na podání SPZ, z toho v 8 případech ministr spravedlnosti 
SPZ podal. V r. 2010 pokračoval trend založený od r. 2003 spočívající ve zvýšené aktivitě 
Probační a mediační služby České republiky v podávání podnětů ministru spravedlnosti 
k podání SPZ proti vadnému rozhodnutí soudů při ukládání trestu obecně prospěšných prací, 
kdy vzhledem k předchozímu nevykonanému trestu obecně prospěšných prací uloženému 
jiným soudním rozhodnutím došlo k překročení maximální povolené výměry trestu obecně 
prospěšných prací. Nejvyšší soud zpravidla tyto SPZ zamítá. 
 
 

b) dovolání (tab. IV/2a, IV/2b) 
 
V agendě dovolání obviněných se dále projevuje rostoucí kvalita podání. V r. 2010 napadlo  
u NSZ 1347 dovolání obviněných, ve 116 případech navrhlo NSZ, aby těmto podáním bylo 
úplně nebo částečně vyhověno, což je zhruba týž počet (jen o 7 vyšší) jako v r. 2009.  
 
Nejvyšší soud ČR v roce 2010 projednal 1014 dovolání obviněných, ve 107 případech (tj. 
10,6%) jim vyhověl, v 884 případech (87,2%) odmítl, nečastěji pro zjevnou neopodstatněnost 
(478 případů) a proto, že bylo podáno pro jiný důvod, než který zákon připouští (337 
případů).  
 
Rozhodovací praxe je z hlediska posuzování dovolacích důvodů již víceméně ustálená, pokud 
jde o skutková zjištění, v návaznosti na předchozí judikaturu Ústavního soudu Nejvyšší soud 
v zásadě akceptuje tyto námitky za předpokladu, že skutková zjištění jsou v extrémním 
rozporu s provedenými důkazy, případně právní posouzení skutku je v extrémním rozporu se 
skutkovými závěry soudu. Přesto se ještě objevují názory vyslovující pochybnost o smyslu 
tohoto mimořádného opravného prostředku, vzhledem k jeho poměrně úzkému vymezení. 
VSZ Olomouc: Obecně lze k tomuto mimořádnému opravnému prostředku vznést otázku, nakolik ve stávající 
podobě plní zcela své poslání a je efektivním nástrojem, který by měl sloužit k nápravě nezákonných soudních 
rozhodnutí. Při nemožnosti napadat dovoláním skutková zjištění učiněná soudem (a současně při absenci 
možnosti napadat soudní rozhodnutí stížností pro porušení zákona v neprospěch obviněného) totiž stále existuje 
široké spektrum pochybení a vad, která lze nalézt v rozhodnutích soudů a která jsou vzhledem ke stávající platné 
úpravě nezrušitelná. 

 
Dovolání nejvyššího státního zástupce bylo v r. 2010 podáno ve 122 případech, z toho 
v převážné míře (v 87 případech) v neprospěch obviněných. Převážná část těchto dovolání 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). Nejvíce dovolání bylo 
podáno k návrhu KSZ (celkem podala 139 návrhů). Z projednaných 68 dovolání nejvyššího 
státního zástupce v r. 2010 jim bylo vyhověno ve 45 případech (66,2%), což je vcelku velmi 
dobrá úroveň, vzhledem k mimořádnému charakteru tohoto opravného prostředku.  
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Interní úpravou (pokynem obecné povahy) byla s účinností od 10. 12. 2008 omezena možnost 
státních zastupitelství činných před soudem prvního stupně podávat podněty k podání 
dovolání (návrhy na dovolání) přímo NSZ – mohla je podávat jen prostřednictvím státního 
zastupitelství činného před soudem druhého stupně. To vedlo ke snížení této aktivity (ze 125 
případů v r. 2008 na 75 v roce 2009). Tato úprava byla s účinností d 1. 4. 2011 změněna a 
státní zastupitelství činné před soudem prvního stupně nyní opět mohou podat podnět 
k podání dovolání přímo NSZ. 
 
Problémy ještě někdy působí počítání lhůty pro podání dovolání (tuto lhůtu je nutno počítat 
od okamžiku doručení rozhodnutí, proti kterému má takové dovolání směřovat, státnímu 
zastupitelství činnému u soudu, který rozhodoval v druhém stupni, resp. je nutno zohlednit 
první doručení tohoto rozhodnutí kterémukoli státnímu zastupitelství činnému v dotyčné 
trestní věci; občas se totiž stává, že rozhodnutí soudu druhého stupně nebylo vůbec doručeno 
státnímu zastupitelství, které ve druhém stupni působilo), a dále i včasné předkládání návrhů 
na dovolání (podnětů k jeho podání) na NSZ (v tomto smyslu byl upraven postup nižších 
státních zastupitelství výslovným zakotvením povinnosti nevyžadovat a nepředkládat NSZ 
trestní spisy).  
 
 

3. Věci závažné hospodářské a finanční kriminality (tab. VI/2)  
 
V agendě závažné hospodářské a finanční kriminality řešené v prvním stupni odbory závažné 
hospodářské a finanční kriminality obou vrchních státních zastupitelství došlo k datu 
31.12.2010 k výraznějšímu poklesu počtu neskončených věcí (z 116 na 81), tj. pokles celkem 
o 30%. Jedním z důvodů byla změna ve věcné příslušnosti těchto útvarů provedená novelou 
JŘSZ s účinností od 14.1.2010, hlavní roli tu sehrálo zvýšení hranice škody na jednotnou 
částku 150 mil. Kč (včetně trestních věcí, v nichž byly dotčeny finanční nebo ekonomické 
zájmy Evropské unie, u kterých před touto novelou nebylo způsobení škody vůbec 
vyžadováno). To se projevilo poklesem nápadu nových věcí (v prověřování) cca  
o třetinu (z 91 věcí na 60), při stejném počtu věcí, v nichž bylo zahájeno trestní stíhání podle 
§ 160 odst. 1 tr. ř. (v r. 2010 i 2009 shodně 29 trestních věcí). K poklesu počtu nevyřízených 
věcí přispělo i zvýšení počtu vyřízených věcí v roce 2010, a to zejména věcí ve stadiu 
vyšetřování. 

Pokud jde o strukturu neskončených věcí, většinu tvořila tzv. daňová kriminalita (60%), která 
v současnosti tvoří hlavní náplň práce odborů ZHFK (ovšem v řadě trestních věcí v souběhu 
s trestnou činností různorodého charakteru), s převahou tohoto typu kriminality u OZHFK 
VSZ Olomouc (72% z neskončených věcí; u OZHFK VSZ Praha to bylo 53%).  
 
Jak uvádí VSZ Praha, jde o trestnou činnost páchanou skupinami v počtu více osob a je zpravidla organizována 
ve spolupráci se zahraničními gangy, neomezuje se na spotřební zboží, ale též na nelegální dovoz dalších 
komodit. 

 

Druhou významnou složku agendy tvoří tzv. finanční kriminalita. Typicky jde o trestné činy 
zpronevěry, podvodu, úvěrového podvodu, dotačního podvodu, porušení povinnosti při 
správě cizího majetku, poškození finančních zájmů Evropských společenství. Tzv. bankovní 
kriminalita a trestná činnost spojená s obchodováním na kapitálových trzích, které 
v minulosti tvořily podstatnou část agendy OZHFK, již v současnosti prakticky vymizely a 
nové případy napadají pouze zcela ojediněle (celkem se jedná o pět neskončených trestních 
věcí, z toho tři trestní věci se týkají tzv. bankovní kriminality a dvě věci se týkají 
obchodování na kapitálových trzích).  
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V průběhu roku 2010 napadlo na OZHFK VSZ Praha několik trestních věcí, které jsou 
mimořádně náročné na flexibilní postup v oblasti právního styku s cizinou a některé z nich 
byly i medializovány. Další významnou stíhanou trestnou činností jsou podvody, úvěrové 
podvody, zpronevěry a trestná činnost ke škodě finančních zájmů Evropských společenství.  
 

 
Výslednost činnosti obou OZHFK z hlediska ukazatele obžalobnosti se v r. 2010 výrazně 
zlepšila. Intenzivní dohledová činnost OZHFK NSZ nadále pokračuje, k čemuž přispěl  
i výrazný nárůst počtu podnětů k výkonu dohledu a stížností o více než 25% proti r. 2009. To 
lze dát patrně do souvislosti i s vyšším počtem skočených věcí.  
 
Celkově lze konstatovat, že posun ve skladbě trestné činnosti řešené na OZHFK svědčí  
o tom, že vymezení jejich působnosti v § 15 JŘSZ již neodpovídá aktuálním potřebám boje 
proti nejzávažnějším formám kriminality. Tuzemské i zahraniční zkušenosti ukazují, že 
zefektivnění komplexního boje proti všem druhům nejzávažnější trestné činnosti, které jsou 
často vzájemně provázané, vyžaduje vytvoření zvláštních kompaktních útvarů úzce 
specializovaných státních zástupců s úzkou vazbou na specializované týmy policejních 
složek.  
 
 

4. Mezinárodní justiční spolupráce (tab. VI/1) 
 
Mezinárodní odbor NSZ plnil i v r. 2010 úkoly spojené s aktivitami vykonávanými mimo 
území ČR v orgánech EU a misích (kromě působení v Eurojustu byl od 1. října 2010 1 státní 
zástupce přidělen na roční stáž do Kosova). Značně aktivní je mezinárodní odbor i v oblasti 
vzdělávání, kde spolupracuje s Justiční akademií ČR a přednáší pravidelně i pro Policii ČR. 
Aktivně se v r. 2010 účastnil na plnění úkolů spojených s předsednictvím ČR v síti CARIN,6 
vč. vedení řídícího výboru a přípravy odborného obsahu a aktivního vedení konference této 
sítě, která proběhla v Praze ve dnech 15. - 17. září 2010. Jeho poznatky k jednotlivým 
agendám jsou následující: 
 
U převzetí trestní věci z ciziny nebyly zaznamenány nové problémy. Došlo k mírnému 
nárůstu počtu věcí, v nichž došlo k převzetí trestní věci z ciziny, které jsou v působnosti 
mezinárodního odboru. Nejvíce žádostí o převzetí trestních věcí přichází ze Slovenska.  
 
Ani u předání trestní věci do ciziny nebyly zaznamenány nové problémy, došlo k mírnému 
poklesu počtu předaných trestních věcí do ciziny z důvodu uplatňování přímého právního 
styku, zejména pro předávání trestních oznámení se Slovenskou republikou. Velmi obtížná či 
žádná je spolupráce se státy, se kterými není ČR vázána mezinárodní smlouvou, která by 
upravovala postup při předání trestní věci do ciziny. Problémy se však vyskytují rovněž  
s některými státy, kde je sice dvoustranná smlouva uplatňována, avšak praktické problémy  
v těchto státech působí obtíže a průtahy při vyřizování našich žádostí o převzetí trestní věci 
(např. Ukrajina a Vietnam). 
 
V oblasti dožádání právní pomoci, konkrétně u dožádání cizozemských justičních orgánů 
o poskytnutí právní pomoci státními zastupitelstvími počet věcí, v nichž byly 
mezinárodním odborem NSZ převzaty žádosti o právní pomoc z ciziny, zůstává na úrovni  

                                                 
6 Síť specialistů na pátrání po výnosech a jejich zajišťování v trestním řízení. 
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r. 2009, kdy došlo k prudkému nárůstu této agendy, neboť začala být v praxi v některých 
členských státech EU uplatňována možnost spolupráce v oblasti správního práva trestního. 
Nejvyšší počty těchto žádostí došly z Rakouska a týkají se přečinů v dopravě spáchaných 
našimi občany. Narůstá i složitost věcí komunikovaných prostřednictvím mezinárodního 
odboru NSZ.  
 
U dožádání státních zastupitelství o právní pomoc v cizině zůstal počet věcí zhruba na 
úrovni r. 2009. Náročnost vyřizování žádostí státních zástupců o mezinárodní justiční 
spolupráci v trestním řízení je však vysoká. Stále více je třeba žádat vyřízení žádostí 
v zemích, se kterými není uzavřena mezinárodní smlouva a nároky na podkladové materiály a 
komunikaci jsou podstatně vyšší. Narůstá rovněž počet případů, kdy se státní zástupci účastní 
procesních úkonů prováděných v cizině.  
 
Mezinárodní odbor NSZ je zodpovědný za uzavírání dohod o společných vyšetřovacích 
týmech. Účastní se koordinačních schůzek k přípravě těchto týmů a vyhodnocování jejich 
činnosti a vyvíjí i jiné aktivity v zájmu urychlení vyřizování právní pomoci v zahraničí 
(spoluprací s Interpolem, Evropskou justiční sítí, Eurojustem, sítí CARIN a styčnými 
důstojníky; ve státech, se kterými není ČR vázána mezinárodní smlouvou o vzájemné pomoci 
ve věcech trestních, je využíváno i diplomatických intervencí). 
 
Metodickou činnost vyvíjel mezinárodní odbor nejen při vyřizování konkrétních věcí, ale 
zpracoval v r. 2010 i stanoviska v oblasti právního styku s cizinou v trestních věcech pro 
Ministerstvo spravedlnosti, nižší stupně státních zastupitelství a policii (411 případů), 
zpracoval po věcné stránce návrh nového pokynu obecné povahy k mezinárodní justiční 
spolupráci a metodiku k této problematice v podoby příručky (obojí vydáno počátkem  
r. 2011).  
 
V r. 2010 bylo v rámci agendy Evropské unie otevřeno nově celkem 74 věcí, v rámci kterých 
státní zástupci zpracovávali analýzy kompatibility trestního práva ČR s jednotlivými právními 
nástroji Evropské unie a analýzy připravovaných právních nástrojů Rady Evropské unie. 
Nárůst této agendy je spojen s nárůstem legislativní činnosti EU.  
 
 

5. Eurojust 
 
V Eurojustu i v r. 2010 působili dva státní zástupci NSZ (národní člen a jeho zástupce). 
Národní člen ČR v Eurojustu za r. 2010 otevřel za ČR v Eurojustu 72 případů právní pomoci 
ve věcech trestních, v 60 případech byla ČR v Eurojustu požádána o spolupráci. Eurojustu 
bylo doručeno celkem 5 oznámení od státních zástupců o překročení lhůty na rozhodnutí  
o evropském zatýkacím rozkazu. Národní člen také zpracovával 38 žádostí o součinnost, které 
nebyly registrovány Eurojustem pro jejich nižší závažnost. Zpracoval stanoviska týkající se 
právní pomoci ve věcech trestních v celkem 39 případech a zorganizoval v Eurojustu 12 
koordinačních schůzek, kterých se účastnili zástupci orgánů činných v trestním řízení v ČR. 
 
 
 

6. Výkon netrestní působnosti  
 
Vedle výkonu působnosti svěřených nejvyššímu státnímu zástupci náleží Nejvyššímu 
státnímu zastupitelství v této oblasti především činnost metodická, usměrňování postupů 
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nižších státních zastupitelství a přijímání interní úpravy (pokyny obecné povahy) sjednocující 
postupy nižších státních zastupitelství závaznou formou, i vydávání výkladových stanovisek, 
jež plní stejný účel, avšak nezávaznou formou. Tyto aktivity jsou zmiňovány v závěrečné 
samostatné části.  
 
Nejvyšší státní zastupitelství též sleduje metodickou činnost nižších stupňů (zejména obou 
vrchních státních zastupitelství), která může vhodně doplňovat (v rámci předpisů a pro obvod 
jejich působnost) metodickou, řídící a kontrolní činnost NSZ. 
Např. možno zmínit metodické stanovisko VSZ Olomouc ze dne 25.10.2010, sp. zn. VZC 204/2010, týkající se 
významu neshody registrovaného a skutečného sídla pro podnět státního zastupitelství k postupu podle § 29 odst. 
6 ObchZ, které doplňuje stanovisko VSZ z roku 2009 vydané se zřetelem k novele § 19c OZ, provedené 
zákonem č. 215/2009 Sb., jež vypustila požadavek, aby registrované sídlo právnické osoby muselo mít povahu 
materiálního sídla. Ve stanovisku z roku 2009 byl učiněn závěr, že po uvedené novele občanského zákoníku již 
nelze dávat rejstříkovému soudu podnět k postupu podle 29 odst. 6 ObchZ jen z důvodu neshody registrovaného 
sídla a sídla skutečného. S poukazem na vývoj doktríny v této oblasti bylo původní stanovisko v roce 2010 
doplněno. Pramenem, z něhož se vycházelo, byla odborná literatura (viz Čech, P., Dědič, J., Štenglová, I.: Právní 
důsledky změny koncepce sídla, Obchodněprávní revue 4/2010, str. 100 a násl.), v níž byl zaujat názor, že 
ustanovení obchodního zákoníku přikazující právnické osobě povinnost doložit k návrhu na zápis sídla do 
obchodního rejstříku právní důvod užívání prostor, do kterých má být sídlo umístěno, má povahu kogentního 
ustanovení v pojetí § 29 odst. 6 ObchZ. Jedná se o ustanovení § 37 odst. 2 ObchZ, ve znění zákona č. 216/2005 
Sb. S tímto stanoviskem vyslovilo NSZ bezvýhradný souhlas.  

  
a) žaloby podle § 62 a § 62a zákona o rodině (tab. V/1b) 

 
V roce 2010 napadlo u NSZ 331 podnětů na popření otcovství nejvyšším státním zástupcem 
žalobami podle § 62 a § 62a zákona o rodině, pouze 1 podnět se týkal podání žaloby podle  
§ 62a zákona o rodině. Bylo podáno 164 žalob na popření otcovství podle § 62 zákona  
o rodině (48,4% ze všech vyřízených věcí). Vyřízeno bylo v r. 2010 více věcí než napadlo 
(339). I když počet žalob se o něco snížil proti r. 2009, nadále zůstává více než 
jedenapůlnásobkem počtu žalob z dřívějších období. Nevyřízeno zůstalo 178 podnětů (z toho 
1 k podání žaloby podle § 62a zákona o rodině), a to proto, že jsou v šetření nižších státních 
zastupitelství. Rozhodnuto soudem bylo v r. 2010 o 149 žalobách, pouze 5 žalobám nebylo 
vyhověno. Trvá závěr, že bez kvalitní součinnosti nižších stupňů státních zastupitelství při 
šetření podmínek k podání těchto žalob by nebylo možno u NSZ vyřizování této agendy takto 
plynule zvládat.  
 
I když rozhodnutím Ústavního soudu byla zrušena 6 měsíční lhůta pro podání žaloby 
manželem matky dítěte,7 nedotýká se to nikterak možnosti nejvyššího státního zástupce podat 
žalobu na popření otcovství podle § 62 zákona o rodině, neboť Ústavní soud neshledal 
protiústavnost lhůty.  
 
Z poznatků nižších stupňů státního zastupitelství z prošetřování podnětů k podání tohoto 
návrhu plyne, že (patrně spíš regionálně) přetrvává problém posuzování otcovství  
u matrikových otců cizinců, kteří účelově uznali otcovství, i když počet těchto věcí klesá, 
zřejmě i vzhledem k zavedení přísnějších pravidel, včetně sankčních. 
U KSZ Ústí nad Labem došlo opět k mírnému navýšení počtu podnětů k podání žalob na popření otcovství podle 
§ 62 zákona o rodině, když se snížil oproti předchozím dvěma letům počet cizinců - matrikových otců, kteří 
účelově určili otcovství k nezletilému souhlasným prohlášením rodičů z důvodu získání trvalého pobytu v ČR. 
Mimo jiné je tato skutečnost způsobena trestností takového jednání (§ 341 TrZ) a zpřísněným zkoumání 
podmínek pro udělení trvalého pobytu podle zákona o pobytu cizinců na území ČR.  

                                                 
7 Viz ústavní nález č. 244/2010 Sb., jímž byl zrušen § 57 odst. 1 zákona o rodině, ke dni 31. 12. 2011. 

 52



Také KSZ Brno uvádí, že značnou část agendy nadále tvoří případy řešení otcovství, které jsou však důsledkem 
jednání souvisejícího s řešením pobytu cizinců na území ČR. Možnou změnu odvozuje až od změn v legislativě. 

 
b)  návrhy podle § 66 odst. 2 soudního řádu správního 

 
V roce 2010 bylo podáno celkem 38 správních žalob, což představuje čtyřnásobné navýšení 
počtu oproti předchozímu období. Důvodem bylo zjištění existence většího počtu správních 
rozhodnutí, vydaných týmž orgánem, jimiž došlo k protiprávní nostrifikaci cizozemského 
vysokoškolského vzdělání. Těchto žalob bylo podáno celkem 36. Pravomocně skončeno bylo 
dosud 6 věcí, ve všech případech bylo žalobám vyhověno a nezákonná rozhodnutí byla 
soudem zrušena.  
 
Další 2 žaloby byly podány v oblasti stavebního řízení, o jedné z nich bylo již soudem 
rozhodnuto a napadené rozhodnutí bylo zrušeno. 
 
Šlo o žalobu proti rozhodnutí odboru výstavby a územního plánování městského úřadu, kterým bylo povoleno 
užívání novostavby rodinného domu; v řízení došlo k hrubému porušení stavebního zákona. O zbývající žalobě 
dosud rozhodnuto nebylo. 

 
U této agendy platí, že počet věcí je závislý na počtu obdržených vnějších podnětů. Orgány 
státního zastupitelství nejsou nadány oprávněním samy vyhledávat v praxi nepochybně 
existující nezákonná správní rozhodnutí, a proto nemohou žádným způsobem ovlivnit zjevně 
kolísající nápad věcí v této agendě. V tomto smyslu by bylo žádoucí doplnit zákonnou úpravu 
o možnost provádět v tomto směru vlastní zjištění u příslušných orgánů. 
 

c) metodická činnost  
 
 

 aa) návrhy podle § 90 odst. 1 zákona o soudnictví ve věcech mládeže  
 
Podle plánu hlavních úkolů soustavy státních zastupitelství na rok 2010 netrestní odbor NSZ 
zhodnotil aktivitu státních zástupců v řízení zahájeném návrhem státního zastupitelství podle 
§ 90 odst. 1 ZSM. Podklady pro splnění tohoto úkolu netrestní odbor zajistil získáním 
informací u okresních státních zastupitelství a jejich následným vyhodnocením. Cílem 
vyhodnocení bylo podchytit stávající praxi, sjednotit postup státních zástupců, případně 
přispět k nápravě event. chyb a nedostatků při vědomí toho, že smyslem projednávání činů 
jinak trestných spáchaných nezletilci, je rychlá a přiměřená reakce na jejich spáchání, 
předcházení recidivy a mimo jiné i vytvoření prostředí pro další sociální a duševní rozvoj dětí. 
Zpracované vyhodnocení bylo zasláno všem státním zastupitelstvím. 
 
 

bb) vstupová činnost ve věcech konkurzů a vyrovnání 
 
Po zrušení zprávové povinnosti vztahující se ke konkursnímu řízení Nejvyšší státní 
zastupitelství nedostává podrobnější informace o stavu vstupové činnosti v tomto úseku. 
V oblasti insolvenčního řízení jsou tyto informace dle Pokynu obecné povahy č. 1/2010,  
o informacích, ze dne 26. 2. 2010 nadále Nejvyššímu státnímu zastupitelství poskytovány.  
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Vstupová činnost do insolvenčního řízení v porovnání s předchozím rokem stoupá. Z toho lze 
dovodit, že insolvenční zákon byl již do praxe implementován, i když s delší časovou 
prodlevou a stále ještě s rezervami.  
 
Nejvyšší státní zastupitelství v zájmu odstranění interpretačních pochybností zaujímá 
metodická stanoviska k problematice výkladu zákona aplikovaného státními zastupitelstvími 
při účasti v soudním řízení na základě vstupu do tohoto zahájeného řízení.  
  
Např. k výkladu pojmu „incidenční spor v rámci insolvenčního řízení“, který má význam pro zaměření vstupů 
státního zastupitelství do řízení, ve kterém se řeší dlužníkův úpadek nebo hrozící úpadek, včetně incidenčních 
sporů, a moratoria, zaujalo Nejvyšší státní zastupitelství stanovisko pod sp. zn. 4 NZN 709/2010. 
 

cc) ostatní metodické aktivity 
 
Netrestní odbor se dále soustředil především na oblast dozoru nad výkonem trestní i netrestní 
detence. Zprávu v podobě „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“ rozeslal v březnu 2010 nižším stupňům 
(VSZ, KSZ) s cílem působit na změnu stylu práce státních zástupců zejména ve smyslu toho, 
aby byli aktivní, důslední, nespoléhali se na šetření jiných orgánů a současně aby 
nevybočovali z mezí zákonem svěřené působnosti. Za tímto účelem byla rovněž vypracována 
power-pointová prezentace „Dozor nad detencí“, s níž byli od listopadu 2010 postupně 
seznamováni specializovaní státní zástupci.  
 
Nižším státním zastupitelstvím byla i v roce 2010 rozesílána stanoviska k různým právním 
problémům, jako například k aktivní roli školského zařízení při zajišťování zdravého vývoje 
dítěte. Na nižší stání zastupitelství tak bylo v roce 2010 rozesláno 7 obecných metodických 
materiálů. 
 
 

7. Zvláštní zprávy 
 
 

Zvláštní zpráva týkající se problematiky týrání osoby žijící ve společně 
obývaném bytě či domě a týrání svěřené osoby (§ 215a a § 215 tr. zák.) 

 
Zpráva vychází z podkladových zpráv obou vrchních státních zastupitelství, které však 
zahrnuly poznatky jen některých nižších státních zastupitelství, a to konkrétně KSZ Plzeň a 
KSZ Ústí nad Labem (z obvodu VSZ Praha) a KSZ Ostrava  
(z obvodu VSZ Olomouc).  
 
Ze statistických údajů o vyhodnocované trestné činnosti8 je patrno, že co do četnosti se od 
sebe oba vyhodnocované trestné činy výrazně liší (zhruba trojnásobně převažuje trestný čin 
týrání osoby žijící ve společné obývaném bytě nebo domě podle § 215a tr. zák.). Výslednost 
řízení je, i přes problémy s dokazováním skutkového stavu v některých případech, vcelku na 
dobré úrovni.  
 

                                                 
8 S výhradou, že jde o omezený rozsah údajů jednak co do sledovaného období (pouze dva roky po sobě jdoucí), 
jednak co do omezených zdrojů informací (vyhodnocení omezeno na tři krajská státní zastupitelství). 
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Legislativní opatření s ohledem na legislativní změny (zpřesnění formulace skutkových 
podstat trestných činů týrání svěřené osoby - § 198 TrZ a trestného činu týrání osoby žijící ve 
společném obydlí - § 199 TrZ) nejsou navrhována.  
 
S ohledem na výsledky vyhodnocení ale byla shledána potřeba: 

– věnovat náležitou pozornost otázce právní kvalifikace trestného činu týrání svěřené 
osoby v případech, kdy pachatelem tohoto trestného činu je druh matky dítěte 
(popř. jiná osoba), 

– věnovat náležitou pozornost otázce právní kvalifikace trestného činu týrání svěřené 
osoby a týrání osoby žijící ve společně obývaném bytě či domě v případech, kdy se 
pachatel této trestné činnosti dopustil proti více osobám, 

– věnovat náležitou pozornost otázce souběhu těchto trestných činů s jednorázovým 
trestným činem, 

– věnovat náležitou pozornost zjištění syndromu týraného, zneužívaného nebo 
zanedbávaného dítěte a syndromu týrané ženy. 

 
 

8. pokyny obecné povahy (§ 12 odst. 1 zákona o státním zastupitelství) 
 
V roce 2010 byl vydán pokyn obecné povahy č. 1/2010, o informacích (nahrazuje dřívější 
pokyn obecné povahy č. 2/2008; upravuje způsob informovování v soustavě státního 
zastupitelství, vně soustavy státního zastupitelství a povinnost státních zastupitelství 
zveřejňování na úřední desce a webových stránkách výroční zprávu o svobodném přístupu 
k informacím). 
 
V roce 2010 byly dále novelizovány podle aktuálních potřeb platné pokyny obecné povahy: 

– pokyn obecné povahy č. 8/2009, o trestním řízení,  
– pokyn obecné povahy č. 5/2008, o dozoru nad místy, kde je omezována osobní 

svoboda,  
– pokyn obecné povahy č. 7/2004, jímž se vydává kancelářský řád státního 

zastupitelství, ve znění pozdějších změn. 
 
Všechny pokyny obecné povahy jsou průběžně zpřístupňovány na webových stránkách NSZ a 
po zapracování změn jsou na těchto webových stránkách dostupné i v aktuálním úplném 
znění. Jsou dostupné veřejnosti i v některých právních informačních systémech. 
  
 

9. stanoviska ke sjednocení výkladu zákonů a jiných právních předpisů (12 odst. 2 
zákona o státním zastupitelství) 

 
V roce 2010 byla vydána následující stanoviska ke sjednocení výkladu zákonů a jiných 
právních předpisů: 

– č. 1/2010, k povinnosti mlčenlivosti zdravotnických pracovníků podle § 55 odst. 2 
písm. d), odst. 3 zákona č. 20/1996 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších 
předpisů (nahrazuje stanovisko č. 7/2005), 

– č. 2/2010, k otázce stanovení právní moci u pokračujícího trestného činu a  
u hromadného trestného činu, 
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– č. 3/2010, k otázce jednočinného souběhu trestného činu poškození finančních zájmů 
Evropských společenství podle § 260 TrZ s trestným činem dotačního podvodu podle 
§ 212 TrZ a jednočinného souběhu trestného činu poškození finančních zájmů 
Evropských společenství podle § 260 TrZ s trestným činem zkrácení daně, poplatku a 
podobné povinné platby podle § 240 TrZ. 

 
10.  podněty předsedkyni Nejvyššího soudu ČR k zaujetí sjednocujícího stanoviska  

(§ 12 odst. 4 zákona o státním zastupitelství) 
 

Nejvyšší státní zástupkyní byly podány v průběhu roku 2010 následující podněty k zaujetí 
stanoviska trestním kolegiem Nejvyššího soudu: 
 

– K otázce možnosti souběhu právních kvalifikací podle § 205a a § 205 odst. 2 písm. a), 
odst. 3 písm. b) tr. zák., resp. § 192 odst. 1 a § 192 odst. 2, 3 písm. b) TrZ  

– K aplikaci institutu zajištění náhradní hodnoty podle § 79f tr. ř., konkrétně v otázce, 
zda lze tento institut aplikovat pouze na majetek související s trestnou činností, na 
základě níž nabyla osoba výnos z trestné činnosti, který však již zajistit nelze (byl 
zašantročen, zcizen nebo jinak odstraněn z dosahu orgánů činných v trestním řízení) a 
proto se zajišťuje jeho hodnotový ekvivalent pomocí tohoto institutu 

– K problematice posuzování trestnosti pachatele, který v rámci dědického řízení 
vědomě uvedl nepravdivé údaje s úmyslem se obohatit ke škodě dalších účastníků 
tohoto řízení (trestní kolegium NS ČR rozhodlo danou problematiku řešit 
stanoviskem, návrh stanoviska dosud nebyl vypracován) 

– K otázce trestnosti tzv. „vybodovaných“ řidičů, tj. těch, kteří pozbyli řidičské 
oprávnění dosažením 12 bodů podle § 123c odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu 
na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním 
provozu), za přečin maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání podle § 337 odst. 
1 písm. a) TrZ (problematika byla řešena stanoviskem trestního kolegia NS ČR sp. zn. 
Tpjn 302/2010). 

  
 
11. metodické návody 

 
V roce 2010 publikovalo NSZ následující metodické návody: 
 

– Vzory rozhodnutí státních zástupců 

– Metodický návod týkající se trestných činů spojených s korupcí 

– Sjednocení postupu nižších státních zastupitelství ohledně vymezení pojmů „větší 
rozsah“, „značný rozsah“ a „velký rozsah“ u drogových trestných činů. 

 

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) v roce 2010 se v celé soustavě státního zastupitelství zvýšil počet 
žádostí o informace na 255, z toho více než polovina (132) směřovalo na OSZ. U NSZ se od 
roku 2008 pohybuje počet žádostí na víceméně stejné úrovni (18 žádostí v roce 2008, po 17 
žádostech v roce 2009 a 2010).  
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V naprosté většině byly informace podány, jen ve 25 případech bylo podání informací 
odmítnuto, na což reagovali žadatelé podáním 22 odvolání, ve 22 případech byly podány 
stížnosti a ve 2 věcech rozhodoval správní soud. 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.  
  
NSZ se setkává s různorodým předmětem žádostí o informace, spíše ojediněle žadatelé 
využívají politické právo na informace zakotvené v čl. 17 Listiny základních práv a svobod 
vzhledem k jeho podstatě, relativně časté jsou naopak žádosti, které se k působnosti 
Nejvyššího státního zastupitelství vůbec nevztahují a jsou proto odkládány. Nikoli ojediněle 
se objevují žádosti o právní rady nebo o informace spadající do působnosti nižších státních 
zastupitelství. NSZ přitom respektuje obecný názor prosazený v judikatuře, že se v zásadě 
každá informace, kterou má povinný subjekt ve své dispozici, vztahuje k jeho působnosti, 
neboť jinak by neměl důvod ji mít. Stejně tak je důsledně rozlišováno podle obsahu žádosti 
její věcné zaměření a tomu odpovídá v řadě případů i „kombinovaný“ způsob jejího vyřízení 
zahrnující všechny zákonem stanovené způsoby. Stejně tak je věnována pozornost pečlivému 
odůvodnění rozhodnutí o odmítnutí žádosti, aby bylo zřejmé, že NSZ jako povinný subjekt 
pouze formálně neaplikovalo příslušné zákonné ustanovení, ale zabývalo se i tím, zda pro 
použití konkrétního postupu jsou splněny předpoklady stanovené v čl. 17 odst. 4 Listiny 
základních práv a svobod, tedy, zda důvody, pro které bylo v konkrétním případě právo na 
informace omezeno, svou závažností a nezbytností převažují nad plným uplatněním práva na 
informace.  
 
 
E. Závěry 
 
Na trestním úseku v r. 2010 dál narůstal podíl vyřizovaných věcí ve zkráceném přípravném 
řízení a tato forma převážila nad vyšetřováním. To má svá pozitiva spočívající ve zvýšení 
rychlosti řízení, patrně i v poklesu podílu vazebního řízení, a ve vytvoření většího prostoru 
pro orgány činné v přípravném řízení pro řešení složitějších kauz. Negativum tohoto posunu 
spočívá ve snížení podílu odklonů v trestním řízení. Mimo jiné je to ale přičítáno  
i nevhodné formulaci podmínek u podmíněného odložení podání návrhu na potrestání, u 
něhož jsou formálně stanoveny přísnější podmínky stran náhrady škody. Legislativní návrh na 
změnu byl již předložen.  

Nový trestní zákoník, jenž nabyl účinnosti 1. ledna 2010, nepřinesl zásadní posuny ani 
v četnosti ani ve struktuře kriminality. Jeho aplikace vyvolala v některých případech 
výkladové problémy, na něž posléze reagoval Nejvyšší soud sjednocujícími rozhodnutími 
(stanovisky). Aplikační praxe (orgány činné v přípravném řízení) vesměs namítaly 
opožděnost této reakce, Nejvyšší státní zastupitelství však tyto názory nesdílí. Praxe se nadále 
ustaluje a lze říci, že zavedení nové hmotněprávní úpravy, kromě některých otázek majících 
dopad i do teorie, nevyvolává zásadní výkladové problémy. Prakticky ale zejména 
v teoretické rovině jsou z nové úpravy diskutovány především otázky spojené s aplikací 
zásady subsidiarity trestní represe a z ní vyplývajícího principu ultima ratio, a také  
s vymezením kritérií škodlivosti činu. Odstranění původního materiálního znaku trestného 
činu z jeho definice (§ 3 odst. 2 a 4 tr. zák.) nahrazuje praxe přiměřenou aplikací obou 
posledně uvedených principů. Podle názoru Nejvyššího státního zastupitelství je nutno 
zejména tam zaměřit i dohledovou činnost v soustavě státního zastupitelství, s cílem 
nepřipustit nadužívání (či dokonce zneužívání) těchto výkladových pravidel pro 

 57



obcházení zákona a k rezignaci na vyvozování trestní odpovědnosti v případech, kde její 
vyvození (nebo aspoň zahájení trestního řízení a řádné objasnění věci postupem podle 
trestního řádu) je nezbytné a plyne z povinnosti dbát na ochranu veřejného zájmu a 
uplatňování trestní represe v souladu s nadále platnými zásadami oficiality a legality  
(s výjimkami, které zákon výslovně připouští). 

Rychlost řízení je na dobré úrovni a ještě poněkud vzrostla, což zřejmě souvisí s dalším 
posunem ve prospěch zkráceného přípravného řízení.  
 
Podíl vazebního řízení se sice v r. 2010 poněkud zvýšil, ale nadále tvoří jen malou část ze 
všech stíhaných pachatelů. Kromě zmíněného posunu ve prospěch jednodušší formy 
přípravného řízení na tom může mít svůj podíl dlouhodobá tendence omezovat používání 
vazeb, i některé nově zavedené nástroje vazbu nahrazující (zejména institut vykázání, který je 
obecně považován za příčinu poklesu počtu vazeb u trestných činů týrání svěřené osoby či 
týrání osoby žijící ve společném obydlí). 
 
Z hlediska výslednosti přípravného řízení (vzhledem k procentu obžalobnosti, podílu jiných 
způsobů vyřízení věci, věcí vrácených soudem státnímu zástupci k došetření či věcí 
pravomocně zproštěných, mimo důvod spočívající v dobrodiní účinné lítosti) nebyly zjištěny 
žádné podstatné negativní poznatky.  
 
Problematika odklonů byla zmíněna a zdá se, že stávající právní úprava staví do vzájemného 
protikladu požadavek (a možnosti) zrychleného vyřízení věci, s požadavkem na odklonění 
věci mimo trestní řízení. Do jaké míry napomůže tento stav korigovat připravovaná změna 
institutu podmíněného odložení podání návrhu na potrestání (sjednocení s podmínkami pro 
podmíněné zastavení trestního stíhání) nelze předvídat. Pro institut narovnání je dlouhodobě 
(od jeho zavedení do právního řádu) charakteristická prakticky nulová využitelnost. Nová 
úprava by jej měla transformovat do podoby, která by mohla být pro praxi přínosem (např. 
zdůraznění požadavku na vyrovnání se s poškozeným, za cenu významně širší nabídky 
možnosti odklonu, než u podmíněného zastavení trestního stíhání, za současného zrušení 
povinnosti skládat prostředky na obecně prospěšné účely).  
 
Nelze říci, že by na straně státního zastupitelství, z hlediska výkonu jeho trestní působnosti, 
nebyly žádné problémy, nicméně existující problémy v přípravném řízení (pokud neplynou 
přímo z právní úpravy a jejich postupných změn a z restrikcí pravomocí orgánů činných 
v trestním řízení), jsou, a to již po delší dobu, především na straně policie. Zejména 
opakované reorganizace útvarů a součástí, odchod zkušených policistů, neustálá personální 
obměna bez stabilizace jádra policejních orgánů (jako útvarů) založeného na policistech, kteří 
by měli potřebné znalosti z provádění úkonů trestního řízení, atd., působí komplikace. 
Poměrně znatelně poklesl nápad trestních věcí (počítáno rejstříkově podle všeobecné agendy 
státního zastupitelství), cca o 6% od r. 2008. Projevoval se postupně v obou posledních letech 
a signalizuje, mimo jiné, že činnost policie je podstatně více závislá na vnějších podnětech a 
oznámeních, než na vlastní vyhledávací činnosti. Je pak otázkou, do jaké míry je celkový 
pokles kriminality, projevující se jako soustavný trend v posledních letech, skutečnou 
realitou, resp. v jaké míře tomu tak je. 
 
V jednotlivých oblastech trestné činnosti nedošlo k podstatným změnám, byť přibyly některé 
nové formy kriminality, zejména v oblasti majetkové a hospodářské trestné činnosti. Některé 
z nich jsou spojeny přímo s využíváním moderních komunikačních technologií, zvláště pak 
internetu. Jeho prostřednictvím je ohrožována i mládež, zejména nedospělci. Vcelku 
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stabilizovaná (což je víc negativní než pozitivní signál) je drogová scéna, kde se v poslední 
době projevuje větší aktivita při zneužívání syntetických látek nahrazujících „pravé“ drogy,  
u nichž ti, kdo je šíří, zneužívají jejich legální dostupnost (legislativa nestačí přesně kopírovat 
technologický vývoj, ani „výzkumnou“ činnost výrobců a šiřitelů drog), a pokud nejsou 
z jakýchkoli důvodů dostupné na místním trhu, jsou zabezpečovány dovozem z jakýchkoli 
částí světa. Typický pro místní drogovou scénu je nárůst počtu velkopěstíren marihuany 
v režii zejména vietnamských občanů. Zdá se, že tento jev se stává určitým fenoménem, 
který, zejména s obecně známým rozšiřováním materiální základny u této skupiny cizinců 
(podstatná část jejich trestné činnosti a tedy i zisků spočívá v nelegálním obchodování, ať už 
s drogami nebo jinou komoditou), může vyústit v budoucnosti v další, ještě vážnější 
problémy.  
 
Nanejvýš žádoucí je vážně nastolit otázku – a to rovněž obecně – jakým způsobem jsou 
realizovány zisky z kriminální činnosti a co tvoří skutečné zdroje pro nabývání majetku 
v případech, kde evidentně chybí zřetelný hmotný základ pocházející z reálně dosažitelných 
příjmů. Problematika výnosů z trestné činnosti nebyla totiž dosud uspokojivě dořešena ani 
v rámci postihu v trestním řízení (přes řadu legislativních opatření přijatých do současnosti a 
možnosti, které zákon teoreticky skýtá), ani v rámci celkového legislativního rámce (chybí 
odčerpávání výnosů z nelegálních zdrojů mimotrestními prostředky). Jejich zajišťování je 
stále spíše výjimkou a opatření v podobě jejich propadnutí nebo zabrání se využívá jen 
minimálně. 
 
 
V netrestní oblasti působnosti státního zastupitelství pokračoval trend z minulého období, 
vstupová a návrhová činnost byla strukturována přiměřeně podmínkám státních zastupitelství 
a zdrojům poznatků. Stálou kritiku vznášejí státní zastupitelství proti obligatornosti 
návrhového oprávnění podle § 90 ZSM, někdy k tomu přispívá i formální výsledek v řízení 
před soudem. Bylo by žádoucí v dohledné době posoudit efektivnost tohoto mechanismu, 
s možností vyřešit některé méně závažné případy, po vzoru odklonů používaných v trestním 
řízení, jen v řízení před státním zastupitelstvím (státním zástupcem).  
 
Státní zastupitelství aktivněji prosazuje veřejný zájem v této oblasti i v případech 
insolvenčních (a souvisejících) řízeních, kde v několika konkrétních případech přispělo 
k ochraně dlužníků či oprávněných věřitelů. 
 
Dozor v detenčních ústavech zůstává důležitou součástí výkonu této působnosti, nutno jej 
ovšem důsledně redukovat na posuzování zákonnosti a vyhnout se posuzování hospodárnosti, 
účelnosti či jiných kritérií, která stojí mimo působnost státního zastupitelství.  
 
Státní zastupitelství zaznamenalo společenskou objednávku v podobě požadavku na zavedení 
návrhového oprávnění, které by mu umožnilo zasáhnout též ve prospěch ochrany majetku 
územně samosprávných celků. Bude-li institut formulován tak, aby mohl být reálně uplatněn, 
je připraveno tento požadavek plnit.  
 
Po zkušenostech s mimotrestní působností státního zastupitelství, se jako zřetelný deficit 
ukazuje neexistence oprávnění požadovat součinnost při zjišťování některých podstatných 
skutečností nutných pro plnění jeho funkcí v této oblasti, případně možnost zjišťovat je samo 
anebo tyto poznatky ověřovat. Bylo by žádoucí, zejména při úvahách o dalších úkolech 
státního zastupitelství v této oblasti, uvedené kompetence od zákonné úpravy doplnit. 
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Z hlediska vnitřních vztahů v soustavě státního zastupitelství, které jsou jako celek 
konsolidované, považuje vedení Nejvyššího státního zastupitelství za nutné v době co 
nejkratší překonat některé dílčí problémy přetrvávající z minulosti. K tomu zaměřuje 
z hlediska působení dovnitř soustavy nyní maximální úsilí. Vychází totiž z předpokladu, že 
tak, jak je soustava státního zastupitelství konsolidovaná uvnitř, bude konsolidovaně, 
odpovědně a – ve smyslu plnění společného základního úkolu, tj. ochrany veřejného zájmu  
i jednotně – působit i navenek. 
 

F. Návrhy na opatření 
 
Nejvyšší státní zastupitelství v následujícím období: 
 

I. V personální oblasti 
 

1. Vyvine úsilí ke stabilizaci personálního obsazení zejména vedoucích funkcí 
v soustavě, s cílem upevnit organizační, instanční, součinnostní a pracovní vztahy 
v soustavě tak, aby jak uvnitř, tak navenek konsolidovaně, efektivně a při zachování 
nezávislosti a samostatnosti státních zástupců garantované zákonem  
i jednotně vykonávala zákonnou působnost, jako svůj hlavní cíl, obsahovou náplň 
funkce, i povinnost státního zastupitelství a jednotlivých státních zástupců,  

2. zaměří se na prosazení výrazně většího vlivu Nejvyššího státního zastupitelství na 
tvorbu systemizací a plánů personálního obsazení soustavy státního zastupitelství, 

3. zpracuje návrh úpravy, která umožní posílit nezávislost a samostatnost státního 
zastupitelství vytvořením veřejné moci přímo nepodřízeného orgánu (např. v podobě 
orgánu založeného na profesním zastoupení), do jeho působnosti by byl svěřen podíl 
na spolurozhodování o otázkách zásadního a koncepčního charakteru i v důležitých 
personálních otázkách týkajících se soustavy, 

4. bude usilovat o to, aby na základě objektivní analýzy personálního stavu státních 
zástupců zejména z pohledu jejich věku, byl Ministerstvem spravedlnosti 
v součinnosti s příslušnými vedoucími státními zástupci zavčas stanoven plánovaný 
počet právních čekatelů a zajištěno jeho doplňování v zájmu zajištění průběžné 
náhrady odcházejících státních zástupců, 

5. bude iniciovat přehodnocení využitelnosti funkce asistenta s cílem rezervovat tuto 
funkci pro nejvyšší stupně soustavy státního zastupitelství,  

6. ve spolupráci s vedoucími státními zástupci zejména krajských a okresních státních 
zastupitelství vyhodnotí možnost využití pozice vyššího úředníka státního 
zastupitelství na úrovni okresních a krajských státních zastupitelství a navrhne, po 
projednání s Justiční akademií ČR a Ministerstvem spravedlnosti, takovou variantu 
jejich vzdělávání, která zajistí možnost využití této pozice v soustavě,  

7.  v oblasti materiálního zajištění státních zástupců připraví návrhy řešení, které odstraní 
alespoň hrubé disproporce v jejich zajištění v porovnání s ostatními justičními orgány.  
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II. V oblasti výkonu zákonné působnosti  
1. Bude nadále průběžně sledovat vývoj aplikační praxe při uplatňování změn 

plynoucích z nové hmotněprávní úpravy (trestního zákoníku) a navazujících změn 
v právních předpisech v oblasti trestního práva, a na tento vývoj reagovat prostředky 
sjednocování výkladu právních předpisů, které má k dispozici, 

2. trvalou pozornost bude věnovat drogové scéně zejména z hlediska poznatků o nových 
formách této trestné činnosti a nových látkách, jejich legální a neomezená dostupnost 
je zneužívána k výrobě, šíření a zneužívání drog, s cílem reagovat včas vlastními 
podněty ke změně předpisů omezujících volnou dostupnost takových látek,  

3. metodickým vedením, případně legislativními prostředky (ať už interní povahy nebo 
formou podnětu ke změně příslušných právních předpisů) bude ovlivňovat výkon 
dohledu mezi stupni státního zastupitelství (tzv. vnějšího dohledu) tak, aby hranice 
tohoto dohledu byly zřetelně vymezeny, pokyny byly vydávány v předepsané formě, 
s jasným obsahem, a jako závazné. 

 

 

III. V oblasti vnitřních vztahů 
1. Upraví toky informací zejména uvnitř soustavy tak, aby nižší státní zastupitelství 

nebyla zatěžována bezdůvodně informačními povinnostmi, které neřeší postatu jimi 
vyřizovaných věcí a nejsou nezbytné pro výkon působnosti toho článku soustavy, 
který informační povinnost stanoví anebo informace vyžaduje,  

2. ve spolupráci s nižšími články soustavy připraví návrh mechanismu, který zajistí 
vzájemné, efektivní a včasné předávání informací o důležitých aplikačních 
problémech, zejména problémech dosud judikatorně neřešených, s cílem získávat 
takto i podněty k vlastní sjednocující působnosti (§ 12 odst. 1 a 2 zákona o státním 
zastupitelství), případně k podávání podnětů Nejvyššímu soudu k zaujetí 
sjednocujícího stanoviska (§ 12 odst. 4 zákona o státním zastupitelství), 

3. vytvoří, v případě potřeby i za součinnosti s Ministerstvem spravedlnosti, prostředek 
vzájemné, dovnitř soustavy otevřené informační platformy, která umožní vzájemnou 
výměnu informací a jejich poskytování mimo veřejně přístupný internet všem státním 
zastupitelstvím (extranet státního zastupitelství),  

4. i nadále podporuje rozvoj projektu elektronického trestního řízení. 

 
IV. V oblasti legislativy 
1. Zváží zpracování návrhu novely § 13a zákona 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 či soud, 

2.  posoudí možnost zpracování legislativní změny § 90 zákona o soudnictví ve věcech 
mládeže tak, aby tato úprava umožnila fakultativní podání tohoto návrhu v méně 
závažných věcech za podmínky, že bezprostřední projednání věci před soudem bude 
nahrazeno výchovným působením státního zástupce; bližší podrobnosti tohoto 
projednání stanoví zákon o soudnictví ve věcech mládeže a jeho návrh bude součástí 
uvedené legislativní změny, 
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3. bude podporovat zřízení Centrálního registru účtů jako nástroje pro zjednodušenou 
výměnu bankovních informací i pro oblast trestního řízení. 

 
 
 
                                                                                                            Nejvyšší státní zástupce: 

                                                                                                              JUDr. Pavel Zeman v.r. 
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