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Seznam zkratek 
 

tr. zák.  zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů 

tr. zákoník zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

tr. ř. zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění 
pozdějších předpisů  

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 

TOPO zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti 
nim 

o. s. ř.  zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů 

z. ř. s.              zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních 

s. ř. s.  zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů 

NOZ               občanský zákoník č. 89/2012 Sb. 

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  

MS  Ministerstvo spravedlnosti ČR 

NSZ  Nejvyšší státní zastupitelství 

NS  Nejvyšší soud ČR 

NSS   Nejvyšší správní soud 

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 státního zastupitelství) 

OSZ                Okresní státní zastupitelství 

ObSZ Obvodní státní zastupitelství (v obvodu Městského státního zastupitelství  
v Praze) 
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I. Úvod – shrnutí  
 Zpráva o činnosti státního zastupitelství za rok 2013 byla vypracována na základě 
poznatků z výkonu působnosti Nejvyššího státního zastupitelství i podkladových zpráv od 
vrchních a krajských státních zastupitelství a statistických údajů Ministerstva spravedlnosti  
v informačním systému CSLAV DW. I nadále se zpráva člení na část textovou a část 
grafickou a tabulkovou. 

Statistická data jsou obsažena v tabulkové části, která zatím stále ještě vychází 
z právních kvalifikací trestných činů podle trestního zákona č. 140/1961 Sb.,1 do textu jsou 
statistické údaje převzaty jen v nezbytném rozsahu (zpravidla jen v podobě dalšího 
zpracování nad rámec dat v tabulkách) a na jednotlivé tabulky text zprávy na příslušných 
místech odkazuje. 

Přes opětovný mírný nárůst počtu stíhaných osob a osob, vůči nimž bylo konáno 
zkrácené přípravné řízení, platí závěr, že z hlediska dlouhodobého vývoje evidovaná 
kriminalita stagnuje, resp. postupně klesá, což spolehlivě dokumentují i údaje policejní 
statistiky. 

 K základním údajům vztahujícím se k vedeným trestním řízením za rok 2013 lze 
uvést, že celkem bylo v tomto roce vydáno 327 706 záznamů o zahájení úkonů trestního 
řízení proti fyzické osobě a 558 záznamů o zahájení úkonů trestního řízení proti právnické 
osobě. V rámci vedených trestních řízení pak bylo vůči 105 858 fyzickým osobám a vůči 48 
právnickým osobám zahájeno trestní stíhání nebo jim bylo sděleno podezření ve 
zkráceném přípravném řízení. Převažující formou přípravného řízení zůstává zkrácené 
přípravné řízení, a to v 63,7% z celkového počtu všech osob. Na základě výsledků 
přípravného řízení pak byla na 98 034 fyzických osob a na 14 právnických osob podána 
obžaloba nebo návrh na potrestání a na dalších 118 fyzických osob a na 1 právnickou 
osobu byl podán návrh na schválení dohody o vině a trestu (celkem tedy bylo za rok 2013 
postaveno před soud 98 152 fyzických osob a 15 právnických osob). Z osob postavených před 
soud pak na úrovni okresních státních zastupitelství bylo zproštěno obžaloby (bez důvodu 
zproštění podle § 226 písm. e) trestního řádu) 6,78% osob, na úrovni krajských státních 
zastupitelství 9,06% osob a na úrovni vrchních státních zastupitelství 10,1% osob. 

Trestní řád se po řadě nesčetných novelizací stal jen obtížně aplikovatelný, což se 
týká především standardního přípravného řízení a přípravného řízení s rozšířeným 
vyšetřováním. Tyto procesní formy se stávají pro aplikační praxi jen obtížně využitelné. 
Navíc nové procesní úpravy ještě více komplikují český trestní proces. Typickou ukázku 
představuje zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů, který nastavil velmi náročná 
kritéria pro přístupy k poškozeným a obětem trestných činů, což je sice žádoucí, ale stalo se 
tak zřejmě způsobem, na který aplikační praxe reagovala značně kriticky. Zvyšování kvality  
a odbornosti postupů orgánů činných v trestním řízení by nepochybně velice prospělo přijetí 
rekodifikace trestního práva procesního, která se již jeví velice naléhavou. To se např. plně 

                                                            
1 Statistická část této zprávy o činnosti se nadále musí vyrovnávat se souběhem dvojí právní úpravy - aplikace 
trestního zákona 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 tr. zákoníku), 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 obdobných trestných činech 
kvalifikovaných již podle trestního zákoníku. Předpokládá se, že nejpozději do dvou let bude tento způsob 
statistického vykazování změněn, v zájmu zachování kontinuity statistických dat o kriminalitě byl zatím zvolen 
tento způsob. Součástí tabulkové části je proto i stručný přehled právních kvalifikací podle obou předpisů ve 
vzájemném srovnání - tzv. převodník.  
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týká problematiky vazeb a vazebního řízení, kde ani „vazební“ novela č. 459/2011 Sb. zcela 
neodstranila některé přetrvávající problémy, které vedou k přílišné složitosti tohoto řízení. 
Obdobně ani ustanovení trestního řádu (i jiných zákonů) o zajišťování věcí a majetku nepatří 
mezi jednoznačně (a zejména jednoduše) aplikovatelné a praxe se s nimi nezřídka potýká 
velmi obtížně. 

Nově zaváděný institut dohody o vině a trestu se prosazuje zatím jen velice 
omezeně, a to i v roce 2013. Představa, že tento institut bude využíván ve stovkách či dokonce 
tisících případů, jak je tomu např. ve Slovenské republice, se zjevně zatím nenaplnila. 
Problematické je ale poměrně komplikované pojetí tohoto institutu, ovšem i to, že se dohody 
o vině a trestu nemohou aplikovat ve věcech všech trestných činů (s výjimkami).       

V roce 2013 vyhlášená amnestie prezidenta republiky fenomén přeplněnosti věznic 
omezila. Je však otázkou, zda by uvedený problém neměl být řešen systémovými opatřeními, 
protože podle očekávání se věznice odsouzenými, kteří byli počátkem roku 2013 propuštěni, 
zase zaplňují, ke změně trestně politických přístupů zatím nedochází. Státní zastupitelství se 
s vyšší intenzitou činnosti, ale bez závažnějších obtíží, podílelo na provádění rozhodnutí 
prezidenta republiky o amnestii z 1.1.2013 (č. 1/2013 Sb.) a řešení četných aplikačních  
a výkladových problémů v této souvislosti. 

Význam nového zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob  
a řízení proti nim, byl zatím poměrně minimální (z pohledu statisticky vykázaných osob, proti 
nimž bylo vedeno trestní stíhání, popř. byly obžalovány), což se týká i roku 2013, kdy nejen 
že došlo k určitému dílčímu nárůstu počtu stíhaných i obžalovaných právnických osob, ale 
byly odsouzeny první právnické osoby, zatím ovšem jen pro méně závažné trestné činy. Ani 
tato skutečnost však nic nemění na důležitosti této právní úpravy v budoucnu, zejména 
v oblasti hospodářské, majetkové a finanční kriminality a korupce. 

Struktura kriminality nedoznala ani v roce 2013 zásadních změn. Převažuje nadále 
majetková trestná činnost, u násilné trestné činnosti se projevuje narůstající agresivita  
a brutalita pachatelů, této trestné činnosti se zúčastňují i mladiství a osoby mladší než 15 let. 
Trestná činnost páchaná těmito osobami (resp. činy jinak trestné, jichž se dopouštějí osoby 
mladší než 15 let) však již celou řadu let vykazuje tendenci k poměrně výraznému poklesu, 
což nic nemění na tom, že se vyskytují případy zvýšené agresivity a brutality právě u těchto 
osob.  

U hospodářské trestné činnosti se více vyskytují případy poškozování finančních 
zájmů EU (zejména v souvislosti se zneužíváním dotací). Dochází k nárůstu daňové 
kriminality. U hospodářských trestných činů se vedle toho stává velkým problémem, u něhož 
lze očekávat s účinností nového občanského zákoníku další progresi, nejasnost z hlediska 
předvídatelnosti práva a nejednotné rozhodování soudů v občanskoprávních  
i obchodněprávních věcech.  Současně lze zaznamenat velmi kritická vyjádření představitelů 
samosprávy na úrovni obcí i krajů, kteří zpochybňují kroky a opatření orgánů činných 
v trestním řízení při uplatňování trestní odpovědnosti konkrétních osob nezřídka i z řad 
volených zástupců obecních a krajských samospráv v souvislosti s nestandardními 
dispozicemi s majetkem obcí a krajů nebo při zadávání veřejných zakázek. Této kritice lze 
čelit jedině velmi pečlivým a uvážlivým posuzováním podmínek trestní odpovědnosti 
jednotlivých fyzických osob z hlediska míry a intenzity důvodnosti podezření ze spáchání 
trestného činu a naplnění všech znaků skutkové podstaty trestného činu s důrazem na otázku 
zavinění. Nadále přetrvávají určité problémy spojené s absencí důsledné a systémové 
kontrolní činnosti specializovaných kontrolních orgánů jako podklad pro postup orgánů 
činných v trestním řízení. Policie ČR se zaměřuje především na dokumentaci oznámených 
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případů a nezbývá jí dostatek času pro vlastní vyhledávání trestné činnosti. Postup orgánů 
činných v trestním řízení by výrazně urychlilo a zefektivnilo zřízení nějaké podoby 
centrálního registru, kde by bylo možno v režimu ustanovení § 8 odst. 2 tr. ř. zjistit  
k zadanému subjektu (právnické nebo fyzické osobě), u kterého bankovního ústavu má 
vedeny bankovní účty, aniž by takový registr musel obsahovat zvlášť podrobné údaje 
k samotnému účtu. 

 V oblasti korupčních trestných činů byl za rok 2013 zaznamenán určitý statistický 
(nominální) pokles případů této trestné činnosti. Toto však neznamená, že by nebyly 
odhalovány závažné případy takové trestné činnosti. Stejně tak tento ukazatel neznamená 
objektivní pokles výskytu tohoto druhu kriminality, která se obecně vyznačuje značnou 
latencí. Korupční trestná činnost bývá často ve svých závažných formách spojena  
s hospodářskou trestnou činností (nutno poukázat i na § 256, § 257 a § 258 trestního 
zákoníku, které obsahují speciální korupční skutkové podstaty trestných činů). 
 
 Jako důležitý poznatek z praxe (který je znám již delší dobu a potvrzuje se i pro 
sledované období) je třeba uvést, že úspěšné odhalování korupční trestné činnosti je spojeno 
především s tzv. proaktivními způsoby šetření této trestné činnosti (tedy zejména nasazením 
operativní techniky a monitorováním korupčního jednání v „reálném čase“). V případě, že je 
třeba objasňovat takovou trestnou činnost již proběhlou (objasňování minulých, již 
proběhlých jednání), kde nebylo možno tyto metody využít, úspěšnost dostatečného prokázání 
takové trestné činnosti výrazně klesá. To je jediná efektivní forma trestního řízení, schopná 
odhalit a postihnout pachatele. Tradiční metody standardního prověřování či vyšetřování 
(výslechy svědků, zajišťování listinných důkazů) zpravidla nemohou vést k objasnění. To 
vyplývá již z povahy korupční trestné činnosti, která se vždy odehrává skrytě, pouze mezi 
účastníky korupčního jednání, z nichž všichni tito účastníci mají z takového jednání prospěch. 

Česká právní úprava neposkytuje stále dostatečnou ochranu whistleblowerů. Za 
nanejvýš žádoucí by pak bylo možno považovat opětovné zavedení úpravy účinné lítosti ve 
věcech korupčních trestných činů, a to popř. i v širším rozsahu, než tomu bylo podle 
dřívějšího trestního zákona. Alternativně by se dalo zvažovat i spíše procesní řešení tohoto 
problému. 

Ohledně obchodování s lidmi, a to popřípadě i za účelem pracovního vykořisťování, 
je třeba uvést, že počet stíhaných i obžalovaných osob pro trestný čin obchodování s lidmi  
(§ 168 tr. zákoníku) i v roce 2013 zůstal nadále velice nízký. Příčiny tohoto stavu tkví v tom, 
že velká část trestné činnosti zůstává latentní, přetrvávají problémy s prokazováním této 
formy kriminality, je obtížné nalézt dostatečně věrohodné svědky i zajistit další potřebné 
důkazy. 

Četnost výskytu trestných činů spáchaných z rasových, národnostních a jiných 
nenávistných pohnutek se v roce 2013 velmi výrazně snížila. Přitom ale podle údajů Policie 
ČR v průběhu léta a podzimu 2013 se odehrála řada násilných protestů, zejména v Duchcově, 
Českých Budějovicích a Ostravě. Organizátory a hlavními hybateli těchto akcí byli pravicoví 
extremisté, ale účastnili se jich také běžní občané. Během protiromských shromáždění  
a pochodů docházelo často ke střetům mezi pravicovými extremisty, popř. místní mládeží  
a pořádkovými jednotkami. Rozhodně tedy nelze očekávat u této formy kriminality zvlášť 
příznivý vývoj, a pokud byl pro rok 2013 charakteristický pokles evidované kriminality, 
svědčí to o vysoké úrovni latentní kriminality i o tom, že některé trestné činy se nedaří 
postihovat dostatečně efektivně a účinně.  
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Drogová scéna se sice zásadně nemění, počty stíhaných (i obžalovaných) osob se 
v roce 2013 vrátily k trendu předchozích let (který byl v roce 2012 přerušen) spočívajícím 
v nárůstu výskytu všech sledovaných trestných činů. Vzhledem ke zjištěným novým trendům 
přitom nelze do budoucna vyloučit v oblasti drogové trestné činnosti její další vzestup. Určité 
výkladové problémy (postupně řešené judikatorně) jsou spojeny s tím, že pod č. 259/2013 Sb. 
byl vyhlášen plenární nález Ústavního soudu ze dne 23. července 2013 sp. zn. Pl. ÚS 13/12. 
Plenární nález sice vyvolal, jak konstatují nižší státní zastupitelství, nejednotnost aplikační 
praxe, v současné době je však již, i za aktivní participace NSZ, přijato stanovisko NS  
k výkladu pojmu „množství větší než malé“ u omamných a psychotropních látek a přípravků 
je obsahujících (§ 283, § 284, § 285 tr. zákoníku). Zároveň se podařilo v zásadě, až na 
nepodstatné výjimky, sjednotit v soustavě státního zastupitelství výklad pojmů upínajících se 
k rozsahům u drogových trestných činů, který působil poměrně vážné problémy v ještě 
nedávné minulosti. V reakci na vývoj a strukturu drogové trestné činnosti se dále rozvíjela 
přeshraniční spolupráce v boji proti obchodování s drogami, a to zejména se sousedními státy 
(Německo, Polsko). Prohloubení této spolupráce pak zůstává stěžejním úkolem i pro další 
období, zejména vzhledem k nárůstu přeshraničního působení drogových zločineckých 
struktur v rámci Schengenského prostoru. 

Z oblasti trestné činnosti v dopravě, zvláště silniční, dokazování trestné činnosti 
spojené s řízením motorového vozidla pod vlivem omamné a psychotropní látky (odlišné od 
alkoholu) je stále velmi komplikované a nákladné a požadavky na jeho rozsah (založené na 
judikatuře) nepřihlížejí ke specifice ovlivnění řidiče drogou, která působí (na rozdíl od 
alkoholu) zcela individuálně, toto působení není přímo a jednoduše závislé jen na kvantitě či 
kvalitě užité omamné látky. Optimální řešení by mohlo spočívat v přijetí tzv. analytického 
principu obecně přijímaného ve státech Evropské unie, kdy již skutečnost, že je návyková 
látka prokázána v krvi řidiče, znamená, že řidič nebyl schopen bezpečného řízení motorového 
vozidla a dopustil se trestného činu. Zákonodárství naznačilo k této možnosti určitý kladný 
postoj (schválením novely zákona o silničním provozu č. 233/2013 Sb. a nařízení vlády  
č. 41/2014 Sb.), zatím však s touto legislativní změnou nejsou žádné zkušenosti a spíše 
přetrvávají pochybnosti v tom směru, jak přesně tuto změnu z pohledu vzájemného vztahu 
trestního a přestupkového práva vůbec chápat. 

Nadále jedním z nejčastěji se vyskytujících trestných činů je trestný čin zanedbání 
povinné výživy. Nárůst této trestné činnosti lze přičíst na vrub i nově formulované skutkové 
podstatě tohoto trestného činu v trestním zákoníku, k jejímuž naplnění postačuje neplnění 
vyživovací povinnosti nejméně už po dobu delší 4 měsíců (na rozdíl od původní úpravy, která 
předpokládala zpravidla neplnění vyživovací povinnosti aspoň po dobu 6 měsíců). 
Legislativní změna provedená novelou č. 390/2012 Sb. zřejmě zatím žádoucí výsledky 
spočívající ve snížení výskytu tohoto trestného činu nepřinesla. 

Pokud jde o aktuální problematiku trestního procesu a dozoru státního zástupce nad 
zachováváním zákonnosti v přípravném řízení, paradoxně největší změna se může jevit (ale 
jen zdánlivě) velice dílčí. Dále se totiž rozšiřuje využívání policejních databází elektronického 
trestního řízení postupným připojováním dalších státních zastupitelství k systémům 
provozovaným jednotlivými krajskými policejními ředitelstvími. Od připojení k modulu 
elektronického trestního řízení si lze slibovat pružnější výkon dozorových oprávnění (on-line 
nahlížení do trestních spisů), finanční úspory spojené s omezením kopírování spisů a jejich 
transportem od policejního orgánu a zpět, jakož i časové úspory. 

Nižší státní zastupitelství i za období roku 2013 znovu poukazují na problémy spojené 
s personálním složením policejních orgánů a jejich odborností (jedná se především o odchod 
zkušených policistů, nedostatečné personální obsazení policejních orgánů, neustálé 
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organizační změny a častá obměna, k tomu přibyla i úsporná opatření), které se promítají 
přímo nejen do činnosti policejních orgánů provádějících úkony trestního řízení, ale i do 
ostatních složek policie.  

Řízení u státního zástupce se sice zrychluje, ale nesnižuje se počet věcí vyřizovaných 
v delších lhůtách. Projevuje se zde významně nárůst složitosti některých trestních věcí. Tomu 
lze čelit jedině změnami v přístupech, posilováním týmové práce a zvyšováním odborné 
úrovně, kde je ovšem nutno vzít v úvahu, že na účast na vzdělávání státním zástupcům 
mnohdy nezbývá dostatek času. Přesto lze uvést, že kvalita a odborná úroveň postupů 
státních zástupců se neustále zvyšuje, což se mj. projevuje v poklesu věcí vrácených  
k došetření i obžalovaných zproštěných obžaloby. 

V mimotrestní působnosti státního zastupitelství nutno zmínit četné podněty 
Energetického regulačního úřadu podané koncem roku 2013 na NSZ v souvislosti 
s udělováním licencí fotovoltaickým elektrárnám. Nejvyšší státní zástupce tak podal celkem 
22 správních žalob, z toho 18 na základě podnětů Energetického regulačního úřadu  
a zbývající 4 na základě vlastních poznatků.    

NSZ jako veřejný žalobce v těchto řízeních zastupuje závažný veřejný zájem. 
Případnými nezákonnými rozhodnutími totiž vzniká státu mnohamilionová škoda daná 
rozdílem výkupních cen energií do konce roku 2010 a po tomto termínu škoda dále narůstá 
každým měsícem. Nesplnění podmínek se přitom týkalo pravidelně technických předpokladů, 
a to konkrétně tak závažné otázky, kterou je bezpečnost fotovoltaické elektrárny. 

Podněty od ERÚ byly mimořádné svým počtem a rozsahem. Ke konci roku 2013 
představovaly pro NSZ zvýšený nápor. Vyřizování podnětů si vyžádalo mimořádné pracovní 
nasazení, na této agendě pracovalo 10 státních zástupců, bylo nutné dočasně posílit příslušný 
odbor, který se těmito podněty zabýval. Pokud jde o objem dokumentace, jednalo se  
i o několikasetstránkové spisy, k jedné věci přitom bylo často nutné prostudovat více spisů, 
v některých případech byly opatřovány také obsáhlé dokumentace stavebních úřadů.  
Z pohledu NSZ se jednalo o mimořádnou situaci nejen z pohledu kvantity podnětů a jejich 
načasování (podněty byly podávány krátce před koncem zákonné lhůty pro podání správní 
žaloby), nýbrž i proto, že s ohledem na postup Energetického regulačního úřadu bylo 
zjevné, že nebude-li na situaci reagovat nejvyšší státní zástupce, nebude již nápravy 
stavu dosaženo.  

V průběhu roku 2013 pokračovalo státní zastupitelství v jednáních nad aktuálními 
otázkami trestního řízení se všemi orgány činnými v trestním řízení, zejména s představiteli 
soudů a Policie ČR, Generální inspekce bezpečnostních sborů, celních orgánů a vězeňské 
služby. Spolupráce s těmito orgány se pak odrazila mj. v uskutečnění společných setkání či 
seminářů. Dále NSZ navázalo v roce 2013 užší spolupráci s Veřejným ochráncem práv, 
Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže či Nejvyšším kontrolním úřadem, neboť oblast 
působnosti těchto kontrolních institucí se částečně překrývá s působností státního 
zastupitelství. 

V oblasti zahraničních vztahů nutno zmínit NSZ uspořádané společné jednání 
nejvyšších představitelů generálních prokuratur a státních zastupitelství Visegrádské čtyřky, 
které se konalo v dubnu 2013 v Praze. Hlavním tématem tohoto jednání byla otázka zřízení 
Úřadu evropského prokurátora (European Public Prosecutor's Office) s prioritními 
pravomocemi v rámci Evropské unie.    

Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman a generální prokurátor Ruské federace Jurij 
Čajka pak dne 17. října 2013 v Praze podepsali Memorandum o spolupráci mezi Nejvyšším 
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státním zastupitelstvím České republiky a Generální prokuraturou Ruské federace. 
Zároveň za účelem realizace tohoto Memoranda podepsali oba představitelé Program 
spolupráce mezi Generální prokuraturou Ruské federace a Nejvyšším státním zastupitelstvím 
České republiky na léta 2013 – 2015. 

II. Poznatky k výkonu působnosti státního zastupitelství v trestní oblasti  
v roce 2013 
 

1. Základní trendy vývoje kriminality 
 

a) Celkový vývoj kriminality (tab. II/1a až II/1g, grafy II/1h až II/1k) 
Nápad trestních věcí u státního zastupitelství podle počtu zaevidovaných záznamů  

o zahájení úkonů trestního řízení sepsaných  policejními orgány podle § 158 odst. 3 věty první 
tr. ř. se ve všeobecných rejstřících státního zastupitelství, v oddílu „Přípravné řízení“ (tab. 
II/1d) v roce 2013 zvýšil, a to o 22 006, tj. o 7,2% (pokud by byly započítány pouze fyzické 
osoby). Celkově tak bylo v roce 2013 vedeno trestní řízení ve 327 706 věcech ohledně 
fyzických osob (a v 558 věcech ohledně právnických osob). Vzhledem k faktu nabytí 
účinnosti zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim 
dnem 1. 1. 2012, je na místě zohlednit i to, že záznamy o zahájení úkonů trestního řízení se  
v roce 2012 i v roce 2013 týkaly také právnických osob, tyto statistické údaje jsou však 
vedeny samostatně.   

Podle údajů Zprávy o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území České 
republiky v roce 2013 (ve srovnání s rokem 2012) počet zjištěných trestných činů meziročně vzrostl o 6,8%  
(v roce 2012 se oproti tomu jednalo o nejnižší počet zjištěných trestných činů za posledních 20 let). V České 
republice bylo v roce 2013 registrováno celkem 325 366 trestných činů. Meziročně došlo k vzestupu o 20 838 
skutků. Počet objasněných trestných činů vzrostl na 129 182 (+9 014, +7,5%). Míra objasněnosti vzrostla o 0,2% 
na 39,7%.  

 V roce 2013 došlo k opětovnému nárůstu počtu stíhaných osob a osob, proti nimž 
bylo vedeno zkrácené přípravné řízení, na celkem 105 858 osob (103 416 v roce 2012  
a 102 955 v roce 2011, tj. o 2 442, +2,4 %).  

Takřka ve stejné míře (absolutně i relativně) jako u osob stíhaných a osob, proti nimž 
bylo vedeno zkrácené přípravné řízení, vzrostl také počet obžalovaných osob a osob, na něž 
byl podán návrh na potrestání, na 98 034 osob celkem (tj. +2 845 osob, což je +3%). 
Celková obžalobnost opět nepatrně vzrostla, a to na 92,61% (tj. +0,57%).  

Pokud jde o zkrácené přípravné řízení, v roce 2013 byla tato forma předsoudního 
stadia trestního procesu uplatněna vůči absolutně nejvyššímu počtu osob za celou existenci 
zmiňovaného institutu, a to vůči 67 458 osobám (+6 830 oproti roku 2012 a 13 558 oproti 
roku 2011, tj. nárůst o 11,3 %). 

Zkrácené přípravné řízení nejenže tedy zůstává stále více převažující formou 
přípravného řízení, ale jeho podíl neustále narůstá, přičemž oproti předcházejícím letům  
v mnohem výraznějším rozsahu, neboť touto formou bylo vyřízeno 63,7% z celkového počtu 
všech osob (v roce 2012 58,6%, 2011 52,3%, v roce 2010 51,5%, v roce 2009 pak 49,2%). 

Je tak zřejmé, že zkrácené přípravné řízení se postupně (a zejména po novele 
provedené zákonem č. 274/2008 Sb.) stává rozhodující formou přípravného řízení. 
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Výslednost obou forem přípravného řízení nadále kopíruje celkovou výslednost 
(obžalobnost), jestliže obžalobnost ve vyšetřování činila 89,26% (v roce 2012 88,82%, 
v roce 2011 88,08%, resp. v roce 2010 87,5%).  

Ve zkráceném přípravném řízení nastal – oproti roku 2012 – zcela shodný trend  
(v roce 2013 94,52%, v roce 2012 94,36%, přičemž ale v roce 2011 to bylo 95,38% a v roce 
2010 95,47%). 

Počet osob, proti nimž bylo trestní stíhání zastaveno, klesl na celkem 3 789 osob 
(oproti 4 589 osobám v roce 2012, 5 573 osobám v roce 2011 a 5 826 osobám v roce 2010), 
jedná se tedy o další poměrně výrazný pokles o 800 osob, tj. -17,43%.  Při relativním 
srovnání ve vztahu k celkovému počtu stíhaných osob se uvedený ukazatel zvýšil (činil 
11,05%, oproti 10,73% v roce 2012, oproti 11,36% v roce 2011 a 11,87% v roce 2010). Vývoj 
tohoto ukazatele od roku 2005 je patrný z tab. II/1b). 

U postoupených věcí (podle počtu osob) došlo k vzestupu na 126 osob (+24, tj. 
+23,53%), přičemž podíl těchto případů na celkovém počtu stíhaných osob zůstává nadále 
zcela zanedbatelný (0,33%, 0,24% v roce 2012, v roce 2011 0,28% a v roce 2010 0,37%). 

Ohledně počtu osob, vůči nimž bylo trestní stíhání přerušeno, platí, že zde došlo – 
oproti např. údajům z předcházejících let – ke vzestupu na celkem 107 osob, což je meziroční 
nárůst o 18 osob (tj. +16,82%).  

b) Odklony (tab. II/1b, II/1c a III/8) 
Ve vyšetřování bylo narovnáním (§ 309 tr. ř.) opět vyřízeno jen zanedbatelné 

množství případů, a to ohledně 62 osob, což je o plných 35 osob méně než v roce 2012 a o 81 
méně než v roce 2011, a je to pouhých 0,16% z celkového počtu stíhaných osob. Ve 
zkráceném přípravném řízení bylo naopak narovnáním vyřízeno 55 osob (tj. o 11 osob více 
než v roce 2012 a o 35 osob více než v roce 2011), a byť nastal určitý vzestup, je to  
v relativním vyjádření takřka neměřitelná hodnota. U podmíněného zastavení trestního 
stíhání (§ 307 tr. ř.) se ve vyšetřování projevil další (a tentokrát podstatnější) pokles oproti 
roku 2012 (bylo použito celkem u 2 362 osob, takže pokles činí 20,39%; v roce 2012 bylo 
použito u 2 967 osob a v roce 2011 u 3 692 osob). Celkově se uvedená forma odklonu 
podílela z 6,15% na vyřízení osob původně stíhaných ve vyšetřování (v roce 2012 to bylo 
6,9% a v roce 2011 to bylo 7,5%).  

Počet osob, u nichž bylo podmíněně odloženo podání návrhu na potrestání (obdobná 
forma odklonu ve zkráceném přípravném řízení), jak už bylo uvedeno shora, činil ovšem  
3 299, takže zde došlo naopak k vzestupu o 347 osob, tj. o 11,75% (vzestup nebyl ovšem tak 
výrazný jako v předcházejících letech). 

Celkový počet osob, ve vztahu k nimž bylo využito této formy odklonu (jak ve 
standardním, tak i ve zkráceném přípravném řízení), činil v roce 2013 5 661 (v roce 2012 
5 919, v roce 2011 5 816; jednalo se tedy o pokles o 4,36%). 

Používání odklonů limitují i „materiální podmínky“ – ochota či reálná možnost obviněného 
(podezřelého) hradit jím způsobenou škodu. Dalším omezujícím faktorem je i recidiva, často spojená s jinak 
bagatelní drobnou (zejména majetkovou) kriminalitou, kdy se pak využití odklonu nejeví příliš vhodným. 

c) Návrhy na schválení dohody o vině a trestu (tab. II/1b, II/1c, II/1e, výkaz 
II/1g, grafy II/1i a II/1j, tabulky II/2, II/3, II/4f, II/10)    

Novelou trestního řádu provedenou s účinností od 1.9.2012 zákonem č. 193/2012 Sb. 
byl v trestním řádu upraven nový institut dohod o vině a trestu. 
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Návrhy na schválení dohody o vině a trestu byly v roce 2013 aplikovány ve vztahu 
k 118 osobám (za 4 měsíce roku 2012 to bylo ve vztahu k 29 osobám), což činí 0,27% všech 
stíhaných osob. Ohledně 103 osob se tak stalo ve vyšetřování a ve vztahu k 15 osobám ve 
zkráceném přípravném řízení.  

Některá státní zastupitelství poukazují, že současná právní úprava tohoto institutu je příliš procesně 
složitá a formalistická již jen s přihlédnutím k nutnému zastoupení obviněného obhájcem i u zcela bagatelní 
trestné činnosti. Na druhou stranu není důvod vyloučit sjednání dohody o vině a trestu i o zvlášť závažném 
zločinu. Zkušenosti např. ze sousedního Slovenska ukazují, že toto omezení není nezbytné. 

d) K aplikaci zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických 
osob a řízení proti nim (přehled II/1f)   

Dnem 1.1.2012 nabyl účinnosti zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti 
právnických osob a řízení proti nim, čímž se změnila dosavadní koncepce základů trestní 
odpovědnosti, neboť dosud mohl být subjektem trestného činu toliko jednotlivec.  

V roce 2013 bylo v oddílu „Přípravné řízení“ v rejstřících ZN, KZN a VZN evidováno 
celkem 558 (v roce 2012 jich bylo 1 185), věcí týkajících se důvodného podezření ze spáchání 
některého trestného činu uvedeného ve výčtu v § 7 TOPO právnickou osobou.  

V 38 trestních věcech bylo stíháno celkem 48 právnických osob. S výjimkou 10 věcí 
byly ve všech těchto věcech stíhány též fyzické osoby. Obžalováno bylo 14 právnických osob 
a ani v jedné věci nebyl podán v těchto věcech návrh na schválení dohody o vině a trestu na 
právnickou osobu.  

Struktura trestné činnosti právnických osob byla v roce 2013 velmi různorodá. 
Zevrubnější informace ohledně skutkových podstat trestných činů, pro něž bylo trestní stíhání 
vedeno, popřípadě byla podána obžaloba, vyplývají z Přehledu o stíhaných a obžalovaných 
právnických osobách za rok 2013 [přehled II/1f]. 

e) Nové jevy v kriminalitě 
Krajská státní zastupitelství upozornila na pokračující nárůst sofistikovanosti daňové 

trestné činnosti, kdy protiprávní jednání pachatelů bývají velmi dobře připravena (je patrná 
spolupráce s právníky, ekonomy a daňovými poradci) a také dobře organizována  
a koordinována, což je názorně vidět u tzv. karuselových (kolotočových) obchodů. NSZ se 
hodlá na objasňování tohoto druhu kriminality zaměřit zřízením sítě specializovaných státních 
zástupců a jejich proškolováním, výměnou informací a těsnější spoluprací s finanční a celní 
správou dosáhnout efektivního postihu pachatelů zejména těch nejzávažnějších  
a sofistikovaných forem daňové kriminality. 

f) vybrané hospodářské, majetkové a další trestné činy včetně trestných 
činů spojených s korupcí (tab. II/2 a II/10) 

Tato trestná činnost vykazuje stále tendenci ke stagnaci; vzestup počtu stíhaných  
i obžalovaných osob se oproti roku 2012 projevil u většiny hospodářských trestných činů (viz 
tabulka II/2).  

Podle VSZ v Olomouci vzrůstající počet trestných činů zkrácení daně, poplatku  
a podobné povinné platby podle § 240 tr. zákoníku může být zapříčiněn vyšší vlastní aktivitou 
finančních úřadů při realizaci rozsáhlejších a složitějších kontrol daní, jež zahrnovaly i větší 
množství zdaňovacích období. V rámci těchto kontrol tak byly odhaleny komplikovanější 
případy, zejména co do jejich rozsahu. Bylo rovněž zaznamenáno, že související případy 

 

 



 

11 
 

kvalifikované podle § 240 tr. zákoníku byly objasněny také v rámci pátrání v tzv. metylových 
kauzách. 

U majetkových trestných činů podle počtu stíhaných a obžalovaných osob došlo 
k opětovnému poklesu u trestného činu zpronevěry (§ 206 tr. zákoníku) jak u stíhaných osob 
(-14,4%), tak i u obžalovaných osob (-16%). Celkově (viz tab. II/10) bylo v roce 2013 stíháno 
(včetně vyřízení ve zkráceném přípravném řízení) pro trestný čin zpronevěry 2 646 osob, což 
znamená pokles o 7,6%. Vůbec nejpočetnějším byl (v tomto ukazateli) nadále trestný čin 
krádeže (§ 205 tr. zákoníku), pro který bylo stíháno a řešeno ve zkráceném přípravném řízení 
celkem 27 633 osob (-804), což představuje 26,1% (-1,4%) podíl na celkové kriminalitě 
v roce 2013. Pro trestný čin podvodu (§ 209 tr. zákoníku) bylo stíháno (a řešeno ve 
zkráceném přípravném řízení) celkem 5 163 (-36) osob, takže v součtu tyto tři majetkové 
trestné činy představují s 35 442 (-1 057) stíhanými (a ve zkráceném přípravném řízení 
řešenými) osobami 33,5% (v roce 2012 to bylo 35,3% a v roce 2011 to bylo 33,6%) podíl na 
celkové kriminalitě v roce 2013. 

V této souvislosti Zpráva o stavu v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti v roce 2013 (ve 
srovnání s rokem 2012) uvádí, že mezi čtyři nejčetnější trestné činy, které v souhrnu tvoří více než 70% veškeré 
registrované trestné činnosti patří trestný čin krádeže podle § 205 tr. zákoníku, poškození cizí věci podle § 228 
tr. zákoníku, maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání podle § 337 tr. zákoníku a zanedbání povinné 
výživy podle § 196 tr. zákoníku.  

Porovnáním s údaji tab. II/4f a II/10 bylo zjištěno, že i z hlediska statistiky státního 
zastupitelství tvoří podíl těchto čtyř trestných činů z pohledu počtů osob stíhaných a osob, 
vůči kterým bylo konáno zkrácené přípravné řízení, na celkovém objemu kriminality plných 
55,1% (celkem 58 314 osob stíhaných i osob, vůči nimž bylo konáno zkrácené přípravné 
řízení, v poměru k 105 858 osobám označujícím souhrnný počet osob stíhaných ve všech 
formách přípravného řízení). 

KSZ v Ústí nad Labem uvádí, že v souvislosti s červnovými povodněmi v roce 2013 vyvstal aplikační 
problém týkající se právního posouzení jednání naplňujících znaky skutkové podstaty trestného činu krádeže 
poté, co byl na území Ústeckého kraje rozhodnutím vlády ČR č. 140/2013 Sb., vyhlášen v souvislosti  
s povodněmi stav nouze, nicméně ne každé místo Ústeckého kraje bylo fakticky povodní skutečně postiženo. 
Byla proto řešena otázka, zda, dojde-li ke spáchání trestného činu krádeže, naplňujícího některý ze znaků 
uvedených v ustanovení § 205 odst. 1, resp. v § 205 odst. 2 tr. zákoníku, právě v místě povodní přímo 
nezasaženém, ani v jeho bezprostřední blízkosti, zda takové jednání současně kvalifikovat i podle odst. 4 písm. 
b) tr. zákoníku. V rozhodovací praxi zde převládl názor, že podle tohoto ustanovení by mělo být jednání 
pachatele posouzeno toliko v případech, kdy k činu dojde na místě skutečně stiženém živelní pohromou, v tomto 
případě povodní.  

 Pro oblast legalizace výnosů z trestné činnosti a zajišťování a odčerpávání výnosů 
z trestné činnosti lze poukázat na dlouhodobý trend úspěšnosti v zajišťování majetku 
v trestním řízení, který se projevil opětovně i v roce 2013. Zde je možné odkázat zejména na 
Závěrečnou zprávu k problematice výnosů a praní peněz za rok 2013 ze dne 6.2.2014, č. j. 
OKFK-406-7/ČJ-2014-250020, zpracovanou Policií České republiky, ze které je patrný 
opětovný významný nárůst zajištěného majetku v trestním řízení oproti minulému období. 
Zajišťování majetku v trestním řízení prováděné zejména na základě důkladného finančního 
šetření, je tak důležitým podkladem pro odčerpávání výnosů z trestné činnosti. Tyto postupy 
se tak v zásadě stávají standardní součástí trestních řízení tam, kde to podle povahy trestné 
činnosti přichází v úvahu. Praxe však nadále hodnotí stávající právní úpravu jako poněkud 
komplikovanou.  
 
 K této oblasti je třeba zmínit fungování neformální sítě specializovaných státních 
zástupců na problematiku zajišťování výnosů z trestné činnosti. Nadále se pokračuje 
v pravidelné účasti státních zástupců na poradách vedoucích specializovaných pracovišť na 
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finanční šetření pořádaných Útvarem pro odhalování korupce a finanční kriminality Služby 
kriminální policie a vyšetřování Policie ČR, které je ze strany státních zástupců i Policie ČR 
velmi kladně hodnoceno. Též je velmi kladně hodnocena nyní již pravidelná účast lektorů 
z řad Policie ČR na vzdělávacích akcích pořádaných v této oblasti Justiční akademií. Státní 
zástupci se naopak lektorsky podíleli např. na dvou bězích kurzu „Finanční šetření  
a legalizace výnosů z trestné činnosti“ na MV ČR VPŠ a SPŠ v Holešově v listopadu  
a prosinci 2013. 

 Výsledky v oblasti zajišťování a odčerpávání výnosů z trestné činnosti v České 
republice za poslední tři roky byly hodnoceny jako vynikající také v nedávných 
mezinárodních expertních hodnoceních v oblasti boje proti finanční kriminalitě (5. kolo 
hodnocení ČR ze strany Rady EU v roce 2012, 3. fáze hodnocení ČR ze strany OECD v roce 
2013) a naše výsledky, strategie a aktivní a koncepční přístup policistů a státních zástupců 
v posledních třech letech dokonce byly označeny jako vzorové pro ostatní země. 

Tabulka - Závěrečná zpráva k problematice výnosů a praní peněz za rok 2013 ze dne  
6.2.2014, č. j. OKFK-406-7/ČJ-2014-250020, s.. 4, zpracovaná Útvarem pro odhalování 
korupce a finanční kriminality Policie ČR: 

 
 

K problematice postihu korupce lze uvést, že ani v roce 2013 nepokračoval trend 
předcházejícího roku, kdy i při nadále celkově nízkých absolutních hodnotách byl 
zaznamenán nárůst počtů stíhaných i obžalovaných osob u všech trestných činů této kategorie.  

 Vzestup počtu stíhaných i obžalovaných osob nenastal ani u jedné ze skutkových 
podstat trestných činů podle § 331 až 333 tr. zákoníku. U trestných činů přijetí úplatku podle 
§ 331 tr. zákoníku (-38,2%, resp. -157,6%), podplacení podle § 332 tr. zákoníku (-2,7%, resp. 
-11,1%) a nepřímého úplatkářství (vždy -14,3%, při jinak velice nízkých absolutních počtech 
stíhaných i obžalovaných) byl zaznamenán pokles. Toto však neznamená, že by nebyly 
odhalovány závažné případy takové trestné činnosti. Korupční trestná činnost bývá často ve 
svých závažných formách spojena s hospodářskou trestnou činností (zejména § 256, § 257  
a § 258 trestního zákoníku, které obsahují speciální korupční skutkové podstaty trestných 
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činů) a ze své podstaty se jedná o značně latentní druh kriminality. O nutnosti proaktivního 
vyšetřování této trestné činnosti, pokud možno v „reálném čase“ a za použití technických 
prostředků je pojednáno již v úvodním shrnutí této zprávy. 

Jako další poznatek z oblasti korupční trestné činnosti se nadále potvrzuje, že v těch 
nejzávažnějších případech jsou navázána na oblast veřejných zakázek, a tedy na čerpání 
veřejných prostředků. Relativní složitost formálního procesu zadávání veřejných zakázek pak 
bývá v některých případech zneužívána k zakrytí předem dojednaných výsledků získání 
takové veřejné zakázky.  

 V rámci soudní rozhodovací praxe je třeba zmínit kauzu bývalých poslanců Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR a dalších osob. Tato trestní věc sice není dosud pravomocně skončena, ale přesto již pro rok 
2013 přinesla důležitý poznatek, když v této věci rozhodoval Nejvyšší soud ve věcech sp. zn. 3 Tcu 76/2013  
a sp. zn. 3 Tcu 77/2013 ohledně vynětí dvou obviněných (bývalých poslanců) z pravomoci orgánů činných 
v trestním řízení. Tato rozhodnutí oproti stávající judikatuře a doktrinálnímu výkladu výrazným způsobem 
rozšířila výklad pojmu „projev učiněný v Poslanecké sněmovně nebo v jejich orgánech“, jak pro účely imunity 
poslance vyplývá z čl. 27 odst. 2 Ústavy České republiky. Shora uvedená rozhodnutí mají především význam pro 
danou konkrétní trestní věc, dosud nebyla publikována ani navržena k publikaci ve Sbírce soudních rozhodnutí  
a stanovisek.  
 
g) vybrané trestné činy proti životu a zdraví, svobodě a lidské důstojnosti 

(tab. II/3, II/3a, II/10) 
Stav a úroveň stíhání vybraných trestných činů proti životu, zdraví, svobodě  

a lidské důstojnosti vyplývá z tab. II/3. 

Vývoj postihu trestného činu vraždy (§ 140 tr. zákoníku) potom zachycuje tab. II/3a, 
která zahrnuje rovněž počty odsouzených osob i skutky vykazované policejní statistikou, a to 
za období let 2003 až 2013. 

U trestného činu vraždy tak v roce 2013 došlo ke zcela nevýraznému poklesu počtu 
osob stíhaných (o 2 na 180, tj. o 1,1%) a naopak k vzestupu počtu osob obžalovaných (o 2 na 
162, tj. o 1,3%). V letech 2003 až 2007 byly počty stíhaných i obžalovaných osob řádově  
o dvě desítky vyšší (výjimku tvořil pouze rok 2006, kdy bylo dosaženo nejnižších počtů za 
celé desetiletí). 

Podle Zprávy o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku v ČR v roce 2013 v uplynulém 
roce poklesl počet vražd na 182 skutků (-3,2%), řada z nich však byla spáchána s mimořádnou brutalitou. Zhruba 
v posledních třech letech vyvstává jako jeden z alarmujících faktorů skutečnost, že velký počet vražd je spáchán 
brutálním způsobem na seniorech, na vlastních rodičích či prarodičích. Pachatelé jsou přitom osoby mladistvé 
nebo osoby ve věku mladistvým blízké. Ve většině případů bývá motivem získání prostředků na nákup drog, 
krytí dluhů nebo jiných finančních závazků. Rok 2013 byl opět charakteristický vyšším počtem násilných útoků 
směrem k seniorům a osobám sociálně výrazně slabým a bezdomovcům. Počet objasněných vražd se snížil  
o 5,7% na 165 (-10).  

Z hlediska regionálního rozložení byl největší počet osob stíhán pro tento trestný čin v Jihomoravském 
kraji (42 osob, +1, v předchozím roce ovšem +16 oproti roku 2011), Severomoravském kraji (31, +6, oproti roku 
2010 stále ještě -16), hlavním městě Praze (24 osob, +4), Středočeském kraji (21, +2), Východočeském kraji  
(20 osob, -5), Severočeském kraji (17 osob, -11), Jihočeském kraji (13, -2) a Západočeském kraji (11, +3).  
V dlouhodobých časových řadách se pozice jednotlivých krajů střídají (až na Jihočeský kraj, který pravidelně 
vykazuje spíše nižší hodnoty.). Soudě z těchto statistických údajů  se dá  uzavřít, že nejde o specifikum žádného 
regionu, ale spíše o „migrující“ jev závislý na řadě faktorů, z nichž žádný, alespoň zásadního významu pro 
četnost těchto trestných činů, není pevně ukotven k určitému regionu (místu); dokonce ani metropole (hlavní 
město Praha) z toho není výjimkou.  

V roce 2013 napadlo u KSZ v Brně více věcí, které byly výjimečné počtem obětí 
zločinu vraždy podle § 140 tr. zákoníku a i dalšími okolnostmi.  
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Je to jednak věc, v níž pachatel, vzdálený příbuzný z USA, usmrtil velmi brutálním způsobem 
čtyřčlennou rodinu, která mu cca po dobu 1 měsíce poskytovala zázemí a snažila se mu pomoci sehnat práci. Tři 
z mrtvých těl následně pachatel zapálil a opustil ČR. Zadržen byl ihned po příletu do USA, stále však nebyl k 
trestnímu řízení do ČR vydán, t. č. probíhá odvolací řízení proti rozhodnutí amerického soudu o jeho vydání. 
Motiv činu není dosud znám.  

U trestných činů násilné povahy, včetně vražd, lze pozorovat rostoucí brutalitu, agresivitu a bezcitnost 
pachatelů. S vysokou mírou brutality byl spáchán i trestný čin vraždy žákyně základní školy v Jihlavě, který 
vzbudil veřejný zájem. Tři pachatelé se po delší dobu pokoušeli oběť usmrtit a domlouvali se na jejím usmrcení 
v době, kdy tato byla při vědomí, ale nemohla se hýbat po předchozím jejím vyhození z okna jedním z nich, 
který si přivolal kamaráda na pomoc s jejím usmrcením. Po dokonání ji vhodili do kontejneru na odpad  
a vtipkovali o tom, následně se hlavní pachatel v pozici zkroušeného kamaráda podílel na jejím hledání. Také 
ze strany KSZ v Ostravě je poukazováno na stále stoupající agresivitu pachatelů, jakož i na 
nárůst brutálních a jednoznačně likvidačních útoků.  

Obecně lze shrnout, že trestného činu vraždy se stále častěji dopouštějí mladší 
pachatelé, přičemž mnohdy je zneužito bezbrannosti oběti. I nadále lze vysledovat zvyšující 
se brutalitu napadení. 

Pokud jde o poznatky k privilegovaným skutkovým podstatám zabití, popř. 
ublížení na zdraví z omluvitelné pohnutky, pro trestný čin zabití podle § 141 tr. zákoníku 
byly v roce 2013 stíhány i obžalovány shodně 3 osoby (+2 oproti roku 2012). Pro trestný čin 
ublížení na zdraví z omluvitelné pohnutky podle § 146a tr. zákoníku bylo v roce 2013 stíháno 
16 osob (+5), obžalováno jich bylo 11 (+1), zkrácené přípravné řízení bylo konáno proti  
4 osobám a na stejný počet osob byl podán i návrh na potrestání (+1).  

Ohledně loupeží byl v roce 2013 zaznamenán další pokles, ale tentokrát ne tak 
výrazný jako v předcházejících letech (-10 v obou sledovaných ukazatelích, tj. vždy o 0,5%) 
Opětovně, byť s menším důrazem, tedy platí, že absolutní počty stíhaných i obžalovaných 
osob jsou nejnižší od roku 1992, resp. období let 1992 až 1994 (ve vztahu k ukazateli 
obžalovaných osob). 

U těžkého ublížení na zdraví spáchaného úmyslnou formou zavinění (§ 145 tr. 
zákoníku) došlo v roce 2013 k poklesu počtu stíhaných i obžalovaných osob (na 660 
stíhaných a 643 obžalovaných osob, -97, resp. -86, tj. o -12,8%, resp. -11,8%). Stále se  
v posledních letech (zejména po roce 2006) tyto počty pohybují v nižších, až ve významně 
(cca o třetinu) nižších hodnotách proti minulosti, zejména proti období let 1995 - 1997. 

KSZ v Plzni zdůrazňuje, že trestní věci, v nichž jednání obviněného bylo po právní stránce posouzeno 
jako těžké ublížení na zdraví, co do způsobu provedení činu opět charakterizuje to, že obvinění poškozené 
napadli z naprosto malicherných příčin, přitom útoky byly vedeny s nebývalou agresivitou, obviněným nevadila 
ani přítomnost dalších osob, ve dvou z evidovaných trestních věcí trestný čin byl obviněnými spáchán pod 
vlivem drog, resp. alkoholu, kteréžto látky odbrzdily veškeré morální zábrany, naopak vyvolaly u obviněných až 
stav nezvladatelné zuřivosti. 

U ublížení na zdraví spáchaného úmyslně (§ 146 tr. zákoníku), kde je třeba 
kalkulovat i s institutem zkráceného přípravného řízení, bylo v roce 2013 vedeno trestní řízení 
proti 3 643 osobám (-230, pokles o 5,9%, o rok předtím šlo ovšem o nárůst o 401 a o 11,5%). 

Ve vztahu k sexuálně motivované (mravnostní) kriminalitě je možno zmínit 
především trestný čin znásilnění (§ 185 tr. zákoníku). V roce 2013 byl zaznamenán pokles 
počtu stíhaných (ze 400 na 340, tj. o 15%) i obžalovaných osob (z 357 na 308, tj. o 13,7%) 
pro uvedený trestný čin. Vyrovnal se však pouze určitý dílčí vzestup, který nastal v roce 2012, 
úroveň počtu stíhaných i obžalovaných osob se vrátila ke stavu z let 2006 až 2008 a 2010. 

Ohledně obchodování s lidmi, a to popřípadě i za účelem pracovního vykořisťování, 
je třeba zejména uvést, že počet stíhaných i obžalovaných osob pro trestný čin obchodování  
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s lidmi (§ 168 tr. zákoníku) i v roce 2013 zůstal nadále velice nízký (30 stíhaných i stejný 
počet obžalovaných, -3 oproti roku 2012  i roku 2011; oproti roku 2010 šlo o vzestup  
o 4 stíhané a 2 obžalované osoby). 

Boj proti obchodování s lidmi patří mezi priority Eurojustu. České zastoupení  
v Eurojustu se aktivně podílí mimo jiné na činnosti Týmu pro trestnou činnost související  
s nezákonným obchodováním, do jehož kompetence spadá právě obchodování s lidmi.  
Národní člen České republiky je místopředsedou tohoto týmu a zároveň kontaktním bodem 
Eurojustu pro problematiku obchodování s lidmi. Za nejvýznamnější počin týmu poslední 
doby lze označit strategický projekt, jehož cílem byla analýza problémů, se kterými se 
potýkají orgány činné v trestním řízení při vyšetřování této trestné činnosti.  

K problematice tzv. pracovního vykořisťování se vztahuje rozhodnutí NS ze dne 
12.3.2014, sp. zn. 7 Tdo 1261/2013, podle něhož zákaz užití jiného k nuceným pracím se 
vztahuje i na fyzické a právnické osoby, nikoli jen na donucení administrativní povahy (srov. 
nález Ústavního soudu ze dne 27.11.2012, sp. zn. Pl. ÚS 1/12, bod 235 a 236). K naplnění 
znaku užití jiného k nuceným pracím dochází v případě kdy je poškozený zbaven lidské 
svobody a důstojnosti, práce je na něm vymáhána pohrůžkou trestů i tresty nebo výhrůžkami 
ublížení na zdraví a životě, resp. jestliže se poškozený ocitl ve zranitelném postavení, tj. 
pokud neměl jinou skutečnou nebo přijatelnou možnost, než se podvolit zneužívání. 

Pokud jde o trestný čin kuplířství podle § 189 tr. zákoníku, v roce 2013 bylo 
zaznamenáno 56 (-12) osob stíhaných a 49 (-16) osob obžalovaných. Podle údajů policejní 
statistiky bylo zjištěno 52 případů kuplířství (+10, +23,8 %). 

 V oblasti trestných činů, které se nepromlčují, je vhodné se za loňský rok zmínit  
o dvou případech, ve kterých bylo NSZ činné: 

První je případ obviněného JUDr. T. L., nar. 1928, který byl stíhán pro trestný čin zneužívání 
pravomoci veřejného činitele podle § 158 odst. 1 písm. a) trestního zákona, kterého se měl (ve stručnosti řečeno) 
dopustit tím, že coby pověřený vedoucí prokurátor Okresní prokuratury v Kralupech nad Vltavou se v roce 1953 
účastnil jednání tamní vysídlovací komise ONV, při které bylo rozhodnuto o vystěhování rodiny zemědělce  
V. B., přestože si byl vědom, že toto rozhodnutí je v rozporu i s tehdy platným právním řádem. Trestní stíhání 
obviněného bylo usnesením státní zástupkyně OSZ v Mělníku dne 18.6.2013 zastaveno, a to z důvodu jeho 
promlčení. Citované usnesení o zastavení trestního stíhání bylo zrušeno usnesením nejvyššího státního zástupce 
ze dne 1.10.2013 sp. zn. 1 NZA 8032/2013, neboť jednání obviněného může naplňovat znaky přísnější právní 
kvalifikace, na které se promlčení nevztahuje - zločinu zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329 odst. 1 
písm. a), odst. 2 písm. b), e), f) tr.  zákoníku, přičemž se na rozhodování vysídlovací komise nepodílel v jednom, 
ale nejméně ve 27 dalších případech. V současnosti probíhá přípravné řízení, v jehož rámci jsou objasňovány 
další případy nezákonného vystěhovávání tzv. kulaků a podílu obviněného na nich.    
 

Rovněž druhý případ se týká problematiky promlčení. Na základě dovolání nejvyššího státního zástupce 
bylo usnesením Nejvyššího soudu ze dne 17.12.2013 sp. zn. 7 Tdo 886/2013 zrušeno usnesení Městského soudu 
v Praze ze dne 30.10.2012, sp. zn. 5 To 361/2012, kterým bylo z důvodu promlčení zastaveno trestní stíhání 
obviněných A. P., P. V. a L. I., kteří se jako příslušníci StB podíleli na persekuci P. P. a tohoto v červnu 1989 
odvezli do křivoklátských lesů, kde jej brutálně zbili, hrozili mu likvidací a ponechali bez pomoci. Nejvyšší soud 
se ztotožnil s argumentací nejvyššího státního zástupce, že trestní stíhání promlčeno není, neboť v daném 
případě existovala zákonná překážka ve smyslu § 67 odst. 2 písm. a) tr. zákoníku v návaznosti na výklad § 5 
zákona č. 198/1993 Sb., o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu, jehož smyslem je za 
uvedených podmínek vyloučení zániku trestnosti činů spáchaných v inkriminovaném období od 25.2.1948 do 
29.12.1989. Následně byli obvinění pravomocně odsouzeni a dvěma byly uloženy nepodmíněné tresty.    
 
Výše uvedené rozhodnutí Nejvyššího soudu je judikatorně významné i pro posouzení dalších 
případů tzv. zločinů komunismu, u nichž trestní řízení dosud neskončilo.  
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h) trestné činy spáchané z rasových, národnostních a jiných nenávistných 
pohnutek (tab. II/5, II/5a) 

 Ve srovnání s předcházejícím rokem došlo v roce 2013 k výraznému poklesu 
stíhaných a obžalovaných osob, a to téměř o polovinu. Pro tyto trestné činy bylo stíháno 120 
osob a obžalováno 115 osob. Poměr mezi počtem osob stíhaných a osob obžalovaných 
zůstává ale setrvalý. To je rozdíl oproti policejní statistice založené na jiných časových 
a věcných hlediscích, podle které se meziročně ve sledovaných kategoriích registruje nárůst 
zhruba o pětinu. 
  
 Trestné činy spáchané z rasových, národnostních a jiných nenávistných pohnutek jsou 
více řešeny v jednodušší formě řízení, kterou představuje zkrácené přípravné řízení. V roce 
2013 byl na 93 osob podán návrh na potrestání, což je údaj vůbec nejvyšší za celé dvanáctileté 
období od zavedení tohoto institutu do trestního řádu.  
 
 Na rozdíl od předcházejících let se podle dostupných informací nevyskytly žhářské 
útoky na romské rodiny. Znepokojujícím jevem je nicméně značný nárůst protiromských 
pochodů a demonstrací, které se konaly zejména v Duchcově, Českých Budějovicích 
a Ostravě, a jichž se zúčastnili mimo extrémistů i tamější občané. Nejvíce se vyskytovaly 
případy tzv. hajlování, prezentace závadových symbolů na oblečení či jejich nasprejování na 
budovy, resp. veřejná prezentace závadových tetování, protiromské výroky publikované 
na internetu, rasově motivované urážky (mezi něž patří i výroky některých osob romské 
národnosti adresované příslušníkům tzv. majoritní společnosti - výroky typu „bílé svině“ 
apod.). Fyzicky motivované rasové útoky směřovaly zejména vůči osobám romské, 
popř. vietnamské národnosti. 

V roce 2013 došlo k vůbec prvnímu odsouzení za zločin teroristického útoku. 
Rozsudkem Městského soudu v Praze byl obžalovaný Z. P. uznán vinným zločinem 
teroristického útoku podle § 311 odst. 2 aliena 1 tr.  zákoníku za použití § 311 odst. 1 písm. a) 
tr.  zákoníku, neboť vyhrožoval provedením útoku ohrožujícího život člověka spáchaného  
s cílem způsobit smrt a v úmyslu poškodit ústavní zřízení České republiky, narušit základní 
politickou strukturu České republiky a protiprávně přinutit vládu, aby něco konala. Odsouzen 
byl k trestu odnětí svobody v trvání dvou let. Výkon tohoto trestu byl podmíněně odložen na 
zkušební dobu čtyř let za současného vyslovení dohledu. Předmětný rozsudek nabyl právní 
moci v lednu 2014.  

 Skutek spočíval (zjednodušeně) v tom, že v dubnu 2012 zaslal Z. P. ministrovi financí a členu vlády ČR 
anonymní e-mailovou zprávu, v níž vyhrožoval likvidací Vlády ČR při jejím zasedání, že má k dispozici 
trhaviny a rozbušky a poslední měsíc pracoval na tom, aby byl takový atentát úspěšný. Uvedl, že je připraven tak 
učinit do jednoho měsíce od odeslání zprávy, neodejde-li k pozitivním změnám týkajícím se občanů České 
republiky a zlepšení celkové situace v zemi. Do dvou měsíců jinak hodlal výhrůžky dokonat. V červnu 2012, tj. 
tři dny po uplynutí dvouměsíční lhůty stanovené ve výhružné zprávě, odeslal témuž ministrovi financí a členovi 
Vlády ČR další anonymní e-mailovou zprávu, kterou označil za „odsuzující rozsudek za vlastizradu“ a hrozil mu 
i jeho příbuzným fyzickou likvidací, která bude mít podobu atentátu.  

i) drogová kriminalita (tab. II/7, II/10) 
V oblasti boje proti drogové trestné činnosti2 lze v roce 2013 z hlediska činnosti 

státního zastupitelství vysledovat několik zásadních trendů, či aspektů. 

                                                            
2  Jde zejména o trestný čin nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami  
a s jedy podle § 283 trestního zákoníku a další trestné činy až po ustanovení § 287 trestního zákoníku. 
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Na prvním místě je třeba uvést, že v této oblasti trestné činnosti došlo oproti roku 2012 
k nárůstu v počtu stíhaných i obžalovaných osob. V případě zřejmě nejzávažnějšího trestného 
činu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy 
podle § 283 trestního zákoníku byl tento nárůst dosti znatelný (v počtu stíhaných osob o 8,9%, 
v počtu obžalovaných osob o 9,4%). Z hlediska společenských dopadů se přitom jedná  
o typově nejzávažnější trestný čin z drogové oblasti. Nárůst počtu osob stíhaných  
i obžalovaných byl ovšem zaznamenán u ostatních drogových trestných činů (u trestných činů 
podle § 286 i § 287 trestního zákoníku).  

Rok 2013 byl v oblasti boje s drogovou trestnou činností dále poznamenán poněkud 
neustáleným vývojem soudní praxe, s čímž byla bezprostředně konfrontována aplikační praxe 
jednotlivých státních zastupitelství. Problematickou oblastí bylo zejména právní posuzování 
hranic rozsahů trestné činnosti spojené s nedovoleným nakládáním s omamnými  
a psychotropními látkami a s jedy, které bylo až do roku 2013 poznamenáno poměrně velkou 
nejednotností. Zásadní roli zde v roce 2013 sehrálo sjednocující rozhodnutí velkého senátu 
trestního kolegia Nejvyššího soudu sp. zn. 15 Tdo 1003/2012, přijaté dne 27.2.2013. Toto 
rozhodnutí konkretizovalo příslušná množství, jejichž dosažení zakládá kvalifikační 
(závažnější) znaky zejména u trestného činu nedovolené výroby a jiného nakládání 
s omamnými a psychotropními látkami a s jedy podle § 283 tr. zákoníku3. Tímto rozhodnutím 
bylo nově stanoveno, že pro rozsahy této trestné činnosti se základním kritériem stane 
propočet desetinásobkem výchozího množství, kterým je „množství větší než malé“ upravené 
v nařízení vlády č. 467/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se 
považuje za jedy a jaké je množství větší než malé u omamných látek, psychotropních látek, 
přípravků je obsahujících a jedů, ve znění nařízení vlády č. 4/2012 Sb. Za větší rozsah takové 
trestné činnosti tak byl nově považován desetinásobek množství většího, než malého; značný 
rozsah desetinásobek většího rozsahu a za velký rozsah desetinásobek značného rozsahu. 
Praxe Nejvyššího soudu přitom do doby sjednocujícího rozhodnutí v některých případech 
požadovala dvacetinásobek nebo dokonce dvacetipětinásobek výchozího množství omamných 
a psychotropních látek. Lze konstatovat, že státní zastupitelství se nově stanoveným hranicím 
rozsahů drogové trestné činnosti velmi pružně a v podstatě bezodkladně přizpůsobila. Právě 
okamžitá reakce státního zastupitelství na nový výklad pak přispěla ve svém důsledku nejen 
k žádoucímu zpřísnění postihu drogové trestné činnosti, ale i k zásadnímu sjednocení tohoto 
postihu v rámci celé České republiky.  

Relativní stabilita aplikační praxe v oblasti drogové trestné činnosti však byla záhy 
opětovně znejistěna v důsledku nálezu Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 13/12 (publikovaným 
pod č. 259/2013 Sb.), jímž byla s účinností ode dne 23.8.2013 zrušena (mj.) příloha 
k citovanému nařízení vlády č. 467/2009 Sb., které vymezovalo onu základní výchozí 
hodnotu, od níž se propočtem odvozovaly hranice rozsahů. Ústavní soud se přitom z hlediska 
ústavnosti nezabýval věcně konkrétními stanovenými hodnotami, ale za protiústavní 
považoval, že tato hranice trestní odpovědnosti je stanovena předpisem nižší právní síly, než 
zákon. V odůvodnění svého nálezu se pak Ústavní soud přiklonil k tomu, aby konkrétní 
množství větší než malé bylo do budoucna specifikováno rozhodovací praxí soudů, do doby 
přijetí judikatorních kritérií pak vyjádřil určitou preferenci starší úpravy takových množství 
interními pokyny obecné povahy nejvyššího státního zástupce, které za dřívějšího právního 
stavu akceptovala i soudní praxe. Čerstvě sjednocená praxe státních zastupitelství (stejně jako 
v případě soudů) tak byla opětovně rozkolísána. V rámci postihu drogové trestné činnosti 
některá státní zastupitelství i nadále akceptovala hodnoty obsažené v již zrušené příloze 
citovaného nařízení vlády. Toto stanovisko bylo odůvodňováno tak, že nález Ústavního soudu 

                                                            
3  Jde o stanovení tzv. rozsahu nedovoleného nakládání, konkrétně většího, značného a velkého rozsahu. 
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nezpochybnil z hlediska ústavnosti samy tyto hodnoty, přičemž preference starší interní 
úpravy státního zastupitelství byla v nálezu zmíněna pouze jako možnost, nikoli jako závazný, 
nosný důvod rozhodnutí. Část státních zastupitelství naopak akcentovala ve své činnosti právě 
starší interní úpravu, která byla při posuzování množství většího než malého v případě 
některých látek přísnější. Obdobnou rozpolcenost pak bylo možno vysledovat i v rozhodovací 
praxi Nejvyššího soudu. Na tuto situaci pak reagovalo trestní kolegium Nejvyššího soudu, 
které v závěru roku 2013 začalo připravovat návrh stanoviska, které by výchozí hodnotu 
množství většího než malého opětovně jednoznačně upravilo. Na přípravě tohoto stanoviska4 
aktivně participovalo rovněž Nejvyšší státní zastupitelství, které v rámci svých podrobně 
odůvodněných připomínek prosazovalo snížení hodnoty množství většího než malého  
u některých drog (zejména marihuany a pervitinu, částečně i v případě kokainu). Třebaže 
stanovisko Nejvyššího soudu bylo přijato až v prvním čtvrtletí roku 2014, i zásluhou 
argumentace přednesené Nejvyšším státním zastupitelstvím došlo k žádoucímu snížení 
hranice množství většího než malého v případě marihuany a pervitinu5. Lze tak očekávat, že 
v této oblasti se v dalších obdobích aplikační praxe státních zastupitelství (v přímé spojitosti 
s aplikační praxí soudů) opětovně velmi rychle stabilizuje. 

Dalším výrazným momentem v činnosti státního zastupitelství v roce 2013 byla 
rozsáhlá akce směřující k provozování tzv. growshopů, tj. prodejen, v nichž byly nabízeny 
pěstební prostředky a pomůcky zpravidla výhradně určené k nedovolenému pěstování 
konopí6. Bezprostředním impulsem pro realizaci uvedené akce, koordinované v úrovni Policie 
ČR její Národní protidrogovou centrálou, bylo podrobně odůvodněné rozhodnutí Nejvyššího 
soudu sp. zn. 8 Tdo 1206/2012, které blíže vymezilo předpoklady pro posouzení trestní 
odpovědnosti pro trestný čin šíření toxikomanie podle § 287 trestního zákoníku. Státní 
zastupitelství tak muselo ve spolupráci s Policií ČR reagovat bezprostředně na trend 
zvyšujícího se počtu takových prodejen a zvyšující se nabídky stále pokročilejších pěstebních 
technologií a nových kultivarů konopí, dosahujících výrazně vyšších hodnot psychoaktivních 
látek THC. Celkově bylo v rámci této akce vedeno 56 trestních řízení v rámci celé České 
republiky. Smyslem postihu tzv. growshopů je pak zejména snížení dostupnosti marihuany  
a tím i ztížení přístupu k této droze zejména mezi mladou generací, neboť v tomto směru je 
Česká republika kritizována i v mezinárodním měřítku.  

V oblasti koncepce a realizace trestní politiky na úseku boje proti drogové trestné 
činnosti byly v roce 2013 zejména analyzovány aktuální trendy a vývoj této trestné činnosti, 
aby se soustava státního zastupitelství mohla aktivněji a efektivněji podílet na jejím postihu. 
V současnosti lze vysledovat dvě nejpalčivější oblasti, na něž se soustava státního 
zastupitelství aktivně zaměřila, přičemž obě tyto oblasti mají přeshraniční charakter.  

Prvou problematickou oblastí je vzrůstající dovoz léčivých prostředků obsahujících 
prekursor efedrin (příp. pseudoefedrin) z příhraničních oblastí Polské republiky. Takto 
dovážené léčivé přípravky následně slouží k produkci pervitinu na území České republiky,  
a to zejména organizovanými skupinami pachatelů, které se čím dál víc soustředí na 
velkovýrobu této drogy ve vysoké kvalitě. Důvodem vzrůstajícího nelegálního dovozu je 

                                                            
4 Jedná se o stanovisko trestního kolegia Nejvyššího soudu sp. zn. Tpjn 301/2013, přijaté dne 13.3.2014. 
5 V případě marihuany činilo ve zrušeném nařízení vlády množství větší než malé více než 15 gramů sušiny 
s minimálním obsahem 1,5 gramů účinné látky tetrahydrocannabinolu (THC). Citované stanovisko pak toto 
množství snížilo na 10 gramů rostlinné sušiny a 1 gram účinné látky THC. V případě pervitinu bylo v nařízení 
vlády množství větší než malé původně stanoveno na 2 gramy směsi obsahující nejméně 0,6 gramu účinné látky 
metamfetaminu (resp. 0,72 gramu hydrochloridu). Stanoviskem pak byla upravena tato hodnota na 1,5 gramu 
směsi a 0,5 gramu účinné látky (resp. 0,6 gramu hydrochloridu). 
6 Konopí seté, nejedná-li se o tzv. technické konopí, je samo o sobě omamnou látkou ve smyslu zákona 
č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, ve znění pozdějších předpisů. 
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zavedení kontrolovaného režimu pro nákup takových léčivých prostředků na území České 
republiky a jejich snadná dostupnost na území Polska. K tomu přistupuje skutečnost, že léčivé 
prostředky distribuované v Polsku mají zpravidla vyšší objem prekursoru efedrinu 
(pseudoefedrinu) než srovnatelné léčivé prostředky distribuované v České republice. Na tento 
trend státní zastupitelství reagovalo zintenzivněním mezinárodní spolupráce s orgány 
prokuratury Polské republiky a propojení této spolupráce též s orgány Spolkové republiky 
Německo. V roce 2013 tak byla organizována setkání představitelů státního zastupitelství 
České republiky s představiteli Generální prokuratury Polské republiky a státního 
zastupitelství Saska. Konkrétním přínosem této mezinárodní spolupráce je legislativní 
iniciativa polské strany směřující ke zpřísnění přístupu k uvedeným léčivým přípravkům. Této 
oblasti pak bude věnována pozornost i v následujícím období.  

Druhou problematickou oblastí, jež s prvou uvedenou velmi těsně souvisí, je zvýšení 
nelegálního vývozu omamných a psychotropních látek do Spolkové republiky Německo. Jde 
o trend zaznamenaný v posledním období, kdy dochází k významnému zvyšování produkce 
vysoce kvalitního pervitinu, který je následně distribuován v Německu pod názvem „Crystal“. 
Novým trendem je i to, že k výrobě pervitinu se přesouvá pozornost zločineckých skupin 
z řad občanů Vietnamské socialistické republiky, které se doposud soustředily spíše na 
velkoobjemovou produkci konopí. Tento problém se pak ve zvýšené míře dotýká zejména 
sousedících spolkových zemí Bavorsko a Sasko. V reakci na tento trend se tak zvýšila 
intenzita mezinárodní spolupráce s partnerskými orgány těchto spolkových zemí. V zájmu 
prohloubení přeshraniční spolupráce v tomto směru byla dne 13.5.2013 uzavřena součinnostní 
dohoda mezi VSZ v Praze a Generálním státním zastupitelstvím v Drážďanech. Jejím 
předmětem je zejména výměna informací o konkrétních trestních řízeních za účelem zrychlení 
a zefektivnění vzájemné komunikace a spolupráce mezi příslušnými státními zastupitelstvími 
na obou stranách hranice. V říjnu roku 2013 se pak uskutečnilo za účasti nejvyššího státního 
zástupce jednání mezi zástupci českého státního zastupitelství a Generálního státního 
zastupitelství Saska, v jehož rámci se účastníci podrobněji informovali o aktuálním vývoji 
drogové kriminality a zároveň si vyměnili vzájemné zkušenosti. Na uvedené přeshraniční 
aktivity v závěru roku 2013 navázala příprava dvou trojstranných jednání zástupců českého 
státního zastupitelství, generálních státních zastupitelství Saska a Bavorska a prokuratury 
Polské republiky. Tato jednání se následně uskutečnila v lednu 2014 ve Zhořelci a v březnu 
2014 v Praze. V neposlední řadě je pak třeba uvést, že se státní zastupitelství aktivně zapojilo 
do činnosti pracovní skupiny při koordinaci společného postupu příslušných státních orgánů 
proti drogové kriminalitě v pohraničí se Spolkovou republikou Německo. Tato pracovní 
skupina byla zřízena na základě usnesení Vlády České republiky č. 68/2013, přičemž za státní 
zastupitelství byl do této pracovní skupiny jmenován náměstek nejvyššího státního zástupce 
Mgr. Pavel Pukovec a jednání této skupiny se pak účastnili státní zástupci KSZ v Plzni a KSZ 
v Ústí nad Labem. Na podkladě činnosti této koordinační skupiny pak byly v příhraničních 
regionech provedeny kontrolní akce, v jejichž rámci došlo mj. k zajištění několika kilogramů 
marihuany a téměř 900 gramů pervitinu.  

Vzhledem k aktuálnosti a závažnosti přeshraničního obchodu s drogami je zřejmé, že 
spolupráce mezi českým státním zastupitelstvím a partnerskými německými a polskými 
orgány bude i nadále intenzivně pokračovat a je žádoucí i její další prohloubení. 

j) trestné činy v dopravě (tab. II/7a, II/10) 
Pro trestné činy spáchané v dopravě bylo v roce 2013 celkově stíháno (včetně 

zkráceného přípravného řízení) 22 625 (v roce 2012 21 679) osob (oproti roku 2012 šlo  
o vzestup tohoto ukazatele +946, tj. o 4,4% více), obžalováno bylo (resp. návrh na potrestání 
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byl podán) na 20 987 (2012 - 19 985) osob (+1002, tj. o 5% více); obžalobnost dosáhla 
92,76% (v roce 2012 92,19%, v roce 2011 92,95%). 

Vyšší podíl jiných vyřízení u tohoto druhu trestné činnosti představuje prakticky jen 
vyřízení věci podmíněným zastavením trestního stíhání, byť pro rok 2013 byl charakteristický 
poměrně výrazný pokles tohoto ukazatele (použito u 778 osob, tj. oproti roku 2012 -320). 

Ve zkráceném přípravném řízení byla vyřízena naprosto převažující část této trestné 
činnosti (proti 19 397 osobám - 17 802 byl ukazatel z roku 2012, což činí +1 595 oproti 
údajům z roku 2012, takže tato zjednodušená forma přípravného řízení byla vedena proti 
85,7% (v roce 2012 82,1%) osobám stíhaným pro trestnou činnost v dopravě. Obžalobnost 
(poměr podaných návrhů na potrestání ke všem vyřízeným osobám) činila 96,2% (v roce 
2012 97,4%).  

Nižší obžalobnost ve zkráceném přípravném řízení ve věcech trestných činů v dopravě 
v roce 2013 (oproti roku 2012 i roku 2011) ovšem vyplynula z vyššího podílu odklonu – 
podmíněného odložení podání návrhu na potrestání (v roce 2013 664, v roce 2012 404, což je 
+260, oproti roku 2011 dokonce +552).     

Trestná činnost v dopravě představovala v roce 2012 cca 21,4% podíl na celkové 
kriminalitě (podle počtu stíhaných osob a osob vyřízených ve zkráceném přípravném řízení). 
V roce 2012 se jednalo o podíl 21,0%. 

Trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky (§ 274 tr. zákoníku) zůstává jedním  
z nejčetnějších trestných činů (stíháno a vyřízeno ve zkráceném přípravném řízení bylo v roce 
2013 11 603 osob (v roce 2012 12 049 osob), tj. 11,0% (-0,7%) ze všech pachatelů, vůči nimž 
bylo vedeno trestní stíhání nebo zkrácené přípravné řízení) a už jen spolu s trestným činem 
maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání (§ 337 tr. zákoníku), pro který bylo stíháno  
a ve zkráceném přípravném řízení řešeno celkem 12 845 (v roce 2012 11 530 osob), tj. 12,1% 
(+0,9%) ze všech stíhaných včetně zkráceného přípravného řízení) tak nadále významně 
ovlivňuje celkovou kriminalitu. 

Jednotlivá státní zastupitelství shodně poukazují na velký výskyt trestného činu ohrožení pod vlivem 
návykové látky podle § 274 tr. zákoníku, kdy pachatelé řídili motorové vozidlo pod vlivem jiné návykové látky 
než alkoholu, a s tím související i rozsáhlé a složité dokazování (vyžadování znaleckého posudku z oboru 
toxikologie a následně i psychiatrie). 

KSZ v Hradci Králové uvádí, že oproti minulé době začíná být častěji uznáván důkaz zkouškou 
provedenou analyzátorem alkoholu v dechu, bez následné krevní zkoušky a znaleckého posudku. I nadále se 
však v řadě případů objevují požadavky obhajoby na provedení krevní zkoušky a znaleckého posudku. 

Takový přístup však nelze shledávat správným, důkaz provedený použitím 
analyzátoru dechu je možno považovat za zcela relevantní, a odborné vyšetření by bylo 
namístě jen zcela výjimečně (u hodnot v rozmezí 1,0 – 1,2 g/kg). 

 

k) trestné činy proti životnímu prostředí (tab. II/9, II/9a) 
Trestněprávní ochrana životního prostředí doznala v uplynulých pěti letech 

opakovaných novelizací, nejen s ohledem na potřebu promítnutí mezinárodních závazků 
České republiky, ale i na zájem překonat výkladové a aplikační problémy a hledat východisko 
z nepříznivého vývoje registrované kriminality, vykazující sestupnou tendenci a velmi 
vzdálenému jejímu skutečnému číslu. Zdaleka ne vždy se očekávání naplnila.  
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Je zjevné, že absolutní počty osob stíhaných a obžalovaných ve vztahu k trestným 
činům proti životnímu prostředí jsou velmi nízké. Z dlouhodobého přehledu nepřetržitě 
klesají, resp. stagnují, stejně jako tomu bylo v roce 2013. Z hlediska počtu stíhaných 
a obžalovaných osob nyní tvoří větší podíl trestné činy proti životnímu prostředí v širším 
smyslu než „tradiční“, dříve zakotvené trestné činy proti životnímu prostředí. Z nich vykazuje 
největší zastoupení trestný čin týrání zvířat (§ 302 tr. zákoníku), jehož počet v řádu několika 
desítek přesto zůstává od svého zavedení prakticky stejný. Výskyt trestného činu pytláctví 
(§ 304 tr. zákoníku) poklesl v roce 2013, přičemž stále nedosahuje stavu před nabytím 
účinnosti trestního zákoníku, který přinesl formální pojetí trestného činu s materiálním 
korektivem a vymezení spodní hranice jeho trestnosti. Je tak zřejmé, že došlo k trvalejšímu 
přesunu postihu tohoto jednání mimo oblast trestního práva, a to i navzdory novele provedené 
zákonem č. 330/2011 Sb. 

Evidovány jsou i případy trestných činů proti životnímu prostředí ukazující, že tento 
druh kriminality může představovat lukrativní business a vykazovat prvky vyšší 
organizovanosti pachatelů. Současným trendem se stal nelegální obchod s ohroženými druhy 
živočichů. V roce 2013 Celní správa ČR ve spolupráci s Policií ČR a Českou inspekcí 
životního prostředí odhalila organizovanou kriminální skupinu v rámci realizace akce 
s názvem RHINO, při které bylo zajištěno 24 nosorožčích rohů v celkové hodnotě 100 
miliónů Kč. Dovozy organizovali cizí státní příslušníci, kteří získali na základě nepravdivých 
údajů vývozní povolení CITES v JAR pro dovoz nosorožčích rohů jako „trofejí“ do EU. Pro 
výpravy najímali také občany ČR jako lovce a zařizovali jim povolení v místě a komunikaci 
s úřady JAR. Nosorožčí rohy mířili do Asie na černý trh, s ohledem na uměle připisované 
léčebné účinky jako suroviny tradiční medicíny. Rovněž bylo zaznamenáno několik případů 
obchodování s tygry, jejichž kosti jsou z ČR nelegálně vyváženy do Vietnamu. 

Jak ukázal strategický seminář evropských prokurátorů a dalších expertů zaměřených 
na environmentální kriminalitu, jenž se uskutečnil v listopadu 2013, v oblasti potírání 
environmentální kriminality, zejména jejích mezinárodních a vysoce organizovaných forem, 
jsou vyšetřující a justiční orgány stále trochu pozadu za kriminálními subjekty, které již dříve 
pochopily, že v této oblasti je možnost generovat obrovský nelegální zisk za současného 
relativně malého rizika odhalení či pravomocného přísného potrestání. Je nutno přivítat 
iniciativu vedení EUROJUSTu, EUROPOLu a zejména ENPE, že jsou si těchto skutečností 
vědomi a činí konkrétní kroky ke zlepšení. Jako problematické okruhy, společné pro většinu 
států, byly identifikovány: podceňování problematiky, nedostatek a nezkušenost lidských 
zdrojů, spolupráce s národními správními orgány, definiční a interpretační rozdíly v právní 
a sektorové terminologii, problematika finančního oceňování poškození životního prostředí 
a jeho složek, mezinárodní právní pomoc se státy mimo EU, prokázání legalizace výnosů 
z trestné činnosti a v neposlední řadě i mírná a nevyrovnaná sankční praxe v rámci EU. 

Kontrola trestné činnosti proti životnímu prostředí se neobejde bez odborné 
specializace ze strany orgánů činných v trestním řízení. Na semináři Generální prokuratury 
Slovenské republiky k otázkám aplikačních problémů dokazování a rozhodování prokurátorů 
ve věcech trestných činů proti životnímu prostředí, konaném v říjnu 2013, jichž se zúčastnili 
i čeští zástupci, byla ze strany slovenských kolegů opakovaně konstatována důvodnost 
existence specializace prokurátorů na trestné činy proti životnímu prostředí. Rovněž 
několikráte zaznělo, že v tamějších podmínkách by bylo záhodno uvažovat o zřízení tzv. 
environmentální policie, čímž by se posílila odborná úroveň a výslednost činnosti operativy 
a vyšetřovatelů, která není zatím příliš uspokojivá. 
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l) činy jinak trestné spáchané dětmi mladšími 15 let, provinění páchaná 
mladistvými (tab. II/4a, II/4b, II/4c, II/4d) 

 

(1)  mladiství [tab. II/4a, II/4b, II/4c a II/4d]   
U trestné činnosti (provinění, podle terminologie zákona) mladistvých (osob ve věku 

od 15 do 18 let) došlo k dalšímu – a tentokrát velice výraznému - poklesu počtu osob 
stíhaných a řešených ve zkráceném přípravném řízení o plných 727 osob (z 3 678 v roce 2012 
na 2 951 v roce 2013), což je opětovný pokles o 19,8% (v předchozím roce se jednalo  
o pokles o 2,9% a v roce 2011 rovněž o pokles o 5,1%), tj. na vůbec nejnižší absolutní počet 
od roku 1990. Mladistvých postavených před soud (na základě obžaloby nebo návrhu na 
potrestání) bylo méně o 665 (v předchozím roce to bylo o 37 a v roce 2011 o 86 méně), tedy 
celkem se jedná o 2 389 osob, oproti počtu 3 054 v roce 2012, 3 091 v roce 2011, tj. -21,8% 
(když v předešlém roce -1,2% a o rok předtím -2,7%). Stejně jako v případě osob stíhaných a 
osob, ohledně nichž bylo konáno zkrácené přípravné řízení, se jedná stále o absolutně nejnižší 
počet za celé období od roku 1989. Podíl mladistvých na všech známých stíhaných osobách  
(a řešených ve zkráceném přípravném řízení) v roce 2012 činil 2,8% (v roce 2012 3,6%,  
v roce 2011 to bylo 3,7% a v roce 2010 3,9%), takže i zde dochází k výraznému snížení.  

U této kategorie pachatelů nadále převažuje majetková trestná činnost, nejvíce trestný 
čin krádeže podle  § 205 tr. zákoníku, v kategorii stíhaných mladistvých a mladistvých 
vyřízených ve zkráceném přípravném řízení bylo vykázáno celkem 1 238 osob (-466 oproti 
roku 2012), na druhém místě to byl trestný čin výtržnictví podle § 358 tr. zákoníku s 455 
mladistvými (-52), následoval trestný porušování domovní svobody podle § 178 tr. zákoníku 
s 375 mladistvými (-131), trestný čin poškození cizí věci podle § 228 tr. zákoníku s 322 
mladistvými (-123), trestný čin ublížení na zdraví podle § 146 tr. zákoníku s 279 mladistvými 
(-52) a poměrně četně se vyskytující trestný čin loupeže podle § 173 tr. zákoníku s 244 
mladistvými (-39). 

Ani podle počtu obžalovaných mladistvých (bez návrhů na potrestání na mladistvé; 
těch bylo podáno na mladistvé výrazně méně – celkem na 471 mladistvých, -33, což činí 
84,26% všech mladistvých vyřízených ve zkráceném přípravném řízení; v roce 2012 to bylo 
84,00%) se charakter trestné činnosti páchané mladistvými nijak výrazně nemění. Pomine-li 
se jasně převažující majetková a s ní související trestná činnost (lze se např. domnívat, že 
trestný čin porušování domovní svobody je ve valné části páchán právě v souvislosti  
s majetkovou trestnou činností, při vloupáních) bylo (v kategorii nejzávažnějších trestných 
činů) obžalováno pro trestný čin (provinění): 

– vraždy (§ 140 tr. zákoníku) 6 mladistvých (vzestup, protože v roce 2012 se jednalo pouze  
o 2 mladistvé a v roce 2011 to bylo 8 a v roce 2010 7 mladistvých, což představuje podíl na všech obžalovaných 
osobách ve výši 3,70% (zvýšení o 2,45%),  

– loupeže (§ 173 tr. zákoníku) o 35 mladistvých méně než v roce 2012 (celkem 243 a o rok 
předtím 278, v roce 2011 286 a v roce 2010 321), jejich podíl na všech obžalovaných pachatelích pro tento 
trestný čin činil v roce 2013 12,86% (jde o pokles o 1,8%), 

– znásilnění (§ 185 tr. zákoníku) o jednoho mladistvého více  (34 v roce 2013, 33 v roce 2012, 
21 v roce 2011 a 26 v roce 2010), jejich podíl na všech obžalovaných činil 10,93% (tj. vzestup o 1,89%), 

–            krádeže (§ 205 tr. zákoníku) o plných 373 méně, tedy 777 v roce 2013, 1 150 v roce 2012  
(v roce 2011 – 1 290, v roce 2010 – 1 241), v předchozích letech se tyto absolutní počty pohybovaly i kolem 
6 000 – 7 000 – v 90. letech, s podílem na všech obžalovaných osobách 9,44% (v roce 2012 12,4%, v roce 2011 
to bylo 12,41%).     
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(2) děti mladší než 15 let (nedospělci) [tab. II/4a] 
V kategorii nedospělců (dětí do 15 let věku, pro nedostatek věku trestně 

neodpovědných) bylo vykázáno podle statistických údajů 1 484 osob (v roce 2012 se jednalo 
o 1 645 osob, v roce 2011 o 1 776 osob, v roce 2010 to bylo 1 822 osob, v roce 2009 ještě  
2 430 osob a v roce 2008 dokonce 3 122 osob), což představuje pokračující tendenci 
snižování počtu těchto osob, a to o 161 osob, tj. -9,8% (v roce 2012 -7,4%, v roce 2011 -2,5% 
a v roce 2010 byl zaznamenán meziroční pokles -25%).  

Uvedené dvě kategorie pachatelů na sebe úzce věkově bezprostředně navazují, takže je 
logické, že při poklesu počtu osob mladších než 15 let se tento pokles může promítnout  
i u starší věkové kategorie mladistvých, vezme-li se v úvahu, že zde může být řada takzvaně 
recidivujících pachatelů, zvláště u drobné majetkové trestné činnosti (v kategorii činů jinak 
trestných). 

(3) trestná činnost namířená proti mládeži (tab. II/4f, II/10) 
Nadále jedním z nejčastěji se vyskytujících (byť ani zdaleka typově nejzávažnějším) 

trestným činem je trestný čin zanedbání povinné výživy (§ 196 tr. zákoníku).  

V roce 2013 byl ovšem zaznamenán další, velice výrazný pokles počtu stíhaných  
i obžalovaných osob, v rámci celé České republiky o 1 545 stíhaných (-23,3%) a o 1 396 
obžalovaných (-22,7%) osob.  

Je nutno vzít v úvahu i počet osob, proti nimž bylo vedeno zkrácené přípravné řízení 
(tyto údaje tab. II/4f nezohledňuje, zahrnuje je však tab. II/10). V roce 2013 bylo zkrácené 
přípravné řízení pro uvedený trestný čin konáno proti 7 886 osobám (+1 720, o rok předtím 
+1 610) a návrh na potrestání byl podán na 7 880 osob (+1 642, o rok předtím +1601). 

Pak se ovšem jeví údaje o výrazném snížení absolutních počtů stíhaných  
i obžalovaných osob pro trestný čin zanedbání povinné výživy jako ne zcela podložené. Je 
naopak zřejmé, že v roce 2013 bylo vedeno trestní řízení pro tento trestný čin proti 12 975 
osobám (v roce 2012 proti 12 800 osobám, v roce 2011 proti 13 573 osobám, +175, tj. 
+1,4%), z toho jich bylo postaveno před soud 12 640 (v roce 2012 12 294, v roce 2011 
12 932 osob, +346, tzn. +2,8%).  

Jen tento trestný čin se tedy podílí ze 12,3% na veškeré trestné činnosti (v poměru  
k počtu všech osob stíhaných i vyřízených ve zkráceném přípravném řízení – oproti roku 
2012 – pokles o 0,1%, o rok předtím -0,8%) a z 12,9% na počtu osob postavených v roce 
2012 před soud (ať už na základě obžaloby nebo návrhu na potrestání – dosaženo shodné 
úrovně jako v předchozím roce, kdežto o rok předtím nastal pokles o 0,8%), což ovlivňuje  
i počet odsouzených umístěných ve výkonu trestu odnětí svobody (přes poměrně nízký podíl 
nepodmíněných trestů odnětí svobody lze v této kategorii pachatelů nadále předpokládat vyšší 
podíl odsouzených, u nichž byl původní trest přeměněn v nepodmíněný trest odnětí svobody). 
Změnu měla přivodit novela trestního zákoníku (i trestního řádu) č. 390/2012 Sb. 

Nárůst této trestné činnosti lze přičíst na vrub i nově formulované skutkové podstatě 
tohoto trestného činu v trestním zákoníku, k jejímuž naplnění postačuje neplnění vyživovací 
povinnosti nejméně už po dobu delší 4 měsíců (na rozdíl od původní úpravy, která 
předpokládala zpravidla neplnění vyživovací povinnosti aspoň po dobu 6 měsíců). 

Vůči dětem byly namířeny ovšem i podstatně závažnější trestné činy nežli trestná 
činnost podle § 196 tr. zákoníku (aniž by se tím tato forma kriminality jakkoli podceňovala). 
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Za zatím zcela ojedinělou trestnou činnost lze označit jednání dospělého pachatele, který 
prostřednictvím internetových stránek (www.Lide.cz) nebo sociálních sítí (Facebook) navazoval kontakty  
v naprosté většině s dívkami pod 15 let a posléze s nimi začal komunikovat prostřednictvím SKYPE a pod 
různými hrozbami násilím a pohrůžkou jiné těžké (zejména psychické) újmy je úspěšně nutil k pohlavnímu 
sebeukájení, obnažování či jinému srovnatelnému chování před webkamerou. Kontakt navázal ve stovkách 
případů. Ve věci již byla podána obžaloba u Krajského soudu v Českých Budějovicích. 

KSZ v Brně je uváděn nárůst věcí, v nichž je prověřováno podezření ze znásilnění dítěte mladšího  
15 let. Současně je však poukazováno na nárůst počtu odložení těchto věcí podle § 159a odst. 1 věty první tr. ř. 
Důvodem nárůstu nápadu totiž není rozmáhání se tohoto typu trestné činnosti, ale rostoucí počet účelových 
trestních oznámení, ať již ze strany rodičů dítěte, kteří tak řeší vzájemné neshody, anebo ze strany samotných 
poškozených mladších 15 let, které se tímto snaží zakrýt svůj dobrovolný pohlavní styk, anebo se snaží 
oznamované osobě pomstít. 

KSZ v Ostravě poukazuje na problémy s dokazováním a zadokumentováním trestných činů týrání 
svěřené osoby podle § 198 tr. zákoníku a týrání osoby žijící ve společném obydlí podle § 199 tr. zákoníku, kdy 
týrané osoby jsou ve většině případů pod vlivem agresorů, po učiněném trestním oznámení často své výpovědi 
mění nebo odmítají v rámci zahájeného trestního stíhání vypovídat. 

m) trestná činnost cizích státních příslušníků (tab. II/6)   
Ze statistických údajů o trestné činnosti cizinců (podle souhrnného údaje o počtu 

stíhaných osob a osob, vůči nimž bylo vedeno zkrácené přípravné řízení) plyne, že stále se 
nejvíce na trestné činnosti podílejí občané Slovenska (2 624 osob, +73 oproti roku 2012), na 
druhém místě jsou pak Ukrajinci (877 osob, -59), Vietnamci (772 osob, +5), Poláci (274 osob, 
-34), Bulhaři (239 osob, +13), Rumuni (200 osob, -2), Rusové (175 osob, +5) a Němci (145 
osob, +15). 

Podle Zprávy o stavu v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku v roce 2013 ačkoliv cizinci tvoří 
cca 0,5% populace v ČR, v roce 2013 spáchali 9 595 (+270) trestných činů, tedy 6,8 % (-0,2%) ze všech 
objasněných trestných činů.  

Regionální rozložení trestné činnosti cizinců podle uvedených statistických údajů vyplývá z pravidel  
o příslušnosti orgánů činných v trestním řízení, řídí se tedy především hlediskem místa spáchání trestné činnosti, 
nikoli místem jejich pobytu na našem území. S tím nutno při práci s uvedenými údaji počítat. Z uvedených 
statistických údajů mj. dále vyplývá, že jen u tří prvních nejpočetnějších skupin cizinců (občané Slovenska, 
Vietnamu a Ukrajiny) lze vysledovat víceméně rovnoměrné rozložení jejich trestné činnosti po celém území ČR, 
u ostatních skupin se koncentruje spíš jen do některých krajů, v jiných krajích naopak zase není jejich trestná 
činnost zaznamenávána vůbec. 

Pro občany cizích států je charakteristické (či případně pro některé národnostní 
skupiny, resp. státní příslušnosti), že zpravidla páchají určitou specifickou trestnou činnost, 
někdy místně orientovanou nebo podmíněnou zvláštními podmínkami. 

Tak např. pro vietnamskou komunitu je typická drogová trestná činnost a trestné činy 
namířené proti duševnímu vlastnictví, zatímco pro občany Polské republiky je rovněž 
charakteristické páchání drogové trestné činnosti, byť poněkud jiné povahy, než je tomu  
u občanů Vietnamu. 

Poláci jsou často napojeni na výrobu pervitinu v ČR a pro výrobce dodávají léky s obsahem 
pseudoefedrinu z polských lékáren, které zde nakupují a dovážejí do ČR. V dalších případech Poláci zajišťují 
jejich nákup v Polsku pro české dovozce. Často je dovozcům odměnou určitá menší část vyrobeného pervitinu.  

n) trestná činnost příslušníků Policie ČR, Generální inspekce 
bezpečnostních sborů, Vojenské policie a zpravodajských služeb (tab. 
II/8a, II/8b, II/8d) 

U trestné činnosti příslušníků Policie České republiky (kde nově koná prověřování  
i vyšetřování, stejně tak i zkrácené přípravné řízení, policejní orgán Generální inspekce 
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bezpečnostních sborů), zpravodajských služeb (tj. Bezpečnostní informační služby, Úřadu pro 
zahraniční styky a informace, Vojenského zpravodajství) a Vojenské policie (o níž koná 
vyšetřování a zkrácené přípravné řízení státní zástupce), došlo v roce 2013 k výraznějšímu 
poklesu počtu stíhaných osob (ze 178 v roce 2012 na 158, tj. -11,2%; o rok předtím nastalo 
rovněž snížení, ale jen o 4,8%) i obžalovaných osob (ze 147 v roce 2012 na 138, což činí -
6,1%; o rok předtím se jednalo také o snížení o 3,9%). Jde stále o poměrně nízké absolutní 
hodnoty, takže hovořit na základě těchto výkyvů o trendech lze jen stěží.  

Počet těchto osob řešených ve zkráceném přípravném řízení se oproti roku 2012 (ale  
i roku 2011) snížil (z 27 v roce 2011 nastalo zvýšení na 43 v roce 2012, posléze však znovu 
pokles na 35 v roce 2013, tj. o 18,6%), byť stále platí, že představuje poměrně malou část  
z řešené trestné činnosti (v roce 2013 18,1%, v roce 2012 19,5% oproti 12,6% v roce 2011 ze 
všech stíhaných a řešených osob ve zkráceném přípravném řízení, pokud jde o uvedené 
osoby), což je dáno specifikem jejich trestné činnosti i jejich profesním zařazením. 

Nejvíce příslušníků bylo sice stíháno pro trestný čin zneužití pravomoci úřední osoby 
podle § 329 tr. zákoníku, ale byl zaznamenán výrazný pokles, a to na 57 (-34 oproti roku 
2012), z toho bylo pro tento trestný čin obžalováno 55 osob (-33 oproti roku 2012). Pokles 
nastal i u dalších skutkových podstat. Týká se to trestného činu přijímání úplatku podle § 331 
tr. zákoníku s 10 stíhanými  (-16) a 9 obžalovanými osobami (-15), trestného činu vydírání 
podle § 175 tr. zákoníku s 8 stíhanými a 7 obžalovanými (vždy -1) a trestného činu pojistného 
podvodu podle § 210 tr. zákoníku, kde byly zaznamenány 4 stíhané osoby (-5) a jediná 
obžalovaná osoba (-5). 

MSZ Praze zaznamenalo v roce 2013 několik případů, kdy soud zastavil trestní stíhání 
příslušníků Policie ČR s odůvodněním, že stíhaní příslušníci Policie ČR již byli potrestáni 
rozhodnutím o propuštění ze služebního poměru, a proto je nelze v následném trestním řízení 
znovu postihnout (uplatnění zásady ne bis in idem). NSZ však v několika takových věcech 
podal dovolání k nejvyššímu soudu s tím, že takový postup soudu je nesprávný. Nejvyšší soud 
shledal dovolání NSZ důvodným, když dospěl k závěru, že předchozí propuštění příslušníka 
Policie ČR ze služebního poměru nebrání jeho následnému trestnímu stíhání. Jedná se  
o rozhodnutí NS ze dne 23.4.2014, sp. zn. 7 Tdo 451/2014.  

 

III. Činnost státního zastupitelství v trestním procesu před zahájením 
trestního stíhání, v přípravném řízení a v trestním řízení soudním až do 
pravomocného skončení trestního stíhání v roce 2013 

 

1. Postup státních zástupců v přípravném řízení  
Nové, zcela zásadní poznatky týkající se dozoru státních zástupců v přípravném řízení 

nebyly zjištěny. 

V souladu s trendem elektronizace činností orgánů veřejné moci se dále rozšiřuje 
využívání policejních databází elektronického trestního řízení (dále jen „ETŘ“) postupným 
připojováním dalších státních zastupitelství k systémům provozovaným jednotlivými 
krajskými policejními ředitelstvími (aktuálně je stav takový, že jsou již připojena všechna 
krajská státní zastupitelství, v červnu 2014 dojde k připojení VSZ v Praze a VSZ 
v Olomouci). Je však třeba zdůraznit, že jde stále jen o experiment, nikoli standardní 
mechanismus sdílení informací. 
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Od připojení k ETŘ si lze slibovat pružnější výkon dozorových oprávnění (on-line 
nahlížení do trestních spisů), finanční úspory spojené s omezením kopírování spisů a jejich 
transportem od policejního orgánu a zpět, jakož i časové úspory. 

a) Prověřování, vyšetřování a zkrácené přípravné řízení 
Pro správný a zákonný postup orgánů činných v trestním řízení na samém počátku 

trestního řízení je velice důležité náležité posouzení obsahu podání doručeného státnímu 
zastupitelství, mnohdy sice podateli označované jako trestní oznámení, které však nemá jeho 
náležitosti a je pak na odpovědnosti, zkušenostech a někdy i znalostech širších souvislostí 
orgánu činného v trestním řízení (a zejména státního zástupce), aby je správně vyhodnotil  
a rozhodl, jak s ním v návaznosti na to naložit. 

Přezkoumání podléhá i přijímání a vyřizování trestních oznámení a jiných podnětů  
k trestnímu stíhání. V této souvislosti je třeba rozlišovat dvě základní situace. Jednak tu, kdy 
ještě neprobíhá prověřování skutečností nasvědčujících spáchání trestného činu, protože 
dosud nebyl sepsán záznam o zahájení úkonů trestního řízení (§ 158 odst. 3 věta první tr. ř.), 
resp. nebyly ani provedeny neodkladné či neopakovatelné úkony v bezprostřední souvislosti  
s tímto záznamem (§ 158 odst. 3 věta třetí tr. ř.), pak může probíhat šetření, „předprocesní“ 
postup (obdobné je to v případě tzv. rozpracování podnětu k zahájení trestního stíhání, stejné 
znaky vykazuje objasňování povahy podání, ať už z vlastní iniciativy policejního orgánu nebo 
na základě pokynu státního zástupce podle § 157 odst. 2 věty první, případně podle § 157 
odst. 2 písm. a) tr. ř. Musí jít o podání, u kterého nebylo konstatováno, že lze u něj učinit 
závěr o podezření ze spáchání trestného činu (§ 59 odst. 4 předposlední věta tr. ř.). Jednak 
druhou situaci, kdy naopak již k sepsání záznamu podle § 158 odst. 3 věty první tr. ř. došlo, 
případně byly provedeny zmiňované neodkladné nebo neopakovatelné úkony a v úzké 
návaznosti na to pak byl sepsán záznam o zahájení úkonů trestního řízení. V těchto případech 
také státní zástupce předává trestní oznámení nebo jiný podnět k trestnímu stíhání policejnímu 
orgánu k prověření. Je také možno vycházet z toho, že se zde v poměrně krátké době očekává 
sepsání záznamu o zahájení úkonů trestního řízení.  

Nižší státní zastupitelství i za období roku 2013 znovu poukazují na problémy spojené 
s personálním složením policejních orgánů a jejich odborností (jedná se především o odchod 
zkušených policistů, nedostatečné personální obsazení policejních orgánů, neustálé 
organizační změny a častá obměna, k tomu přibyla i úsporná opatření), které se promítají 
přímo nejen do činnosti policejních orgánů provádějících úkony trestního řízení, ale i do 
ostatních složek policie. Odcházející zkušené policisty nahrazují nezkušení policisté, kteří 
nejsou náležitě vzděláváni, státní zástupce mnohdy nahrazuje analytickou a metodickou práci 
policie a musí policejní orgány „školit“ i v základních otázkách. 

V praxi se objevují též potíže s aplikací zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně 
některých zákonů (zákona o obětech trestných činů), jestliže policejní orgány nevyrozumívají poškozené  
o možnosti seznámit se s vyšetřovacím spisem a v důsledku toho dochází k častým případům vrácení věcí  
k doplnění, které násobně překračují předchozí počty vrácení věcí za několik let zpětně.  

Účinnost tohoto zákona se negativně promítá do rychlosti řízení, když právo prostudovat spis přináší  
v rozsáhlých věcech s mnoha poškozenými v počtu řádově i několika set technické a procesní problémy  
a v důsledku toho i průtahy v řízení. Aplikace tohoto zákona v praxi přináší značné zformalizování trestního 
procesu a negativně ovlivňuje i délku řízení. Samotné poučení poškozených osob je velice rozsáhlé, málo 
přehledné a těžce srozumitelné. 

Obdobně KSZ v Ústí nad Labem vyslovuje obavu z nepříznivého dopadu některých ustanovení zákona 
o obětech trestných činů, který podstatně změnil i některá ustanovení trestního řádu. Již nyní jsou v praxi 
zaznamenávány komplikace s dosažitelností poškozeného k tomu, aby mu byla poskytnuta zákonem stanovená 
možnost uplatnění jeho práv (největší komplikace v tomto směru jsou zaznamenávány při vyrozumívání 
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poškozeného o možnosti prostudovat spis na závěr vyšetřování). Je-li poškozený současně obětí trestného činu   
a je-li počet takových poškozených mimořádně vysoký, může být sice podle § 44 odst. 2 tr. ř. rozhodnuto o tom, 
že poškození mohou svá práva vykonávat pouze prostřednictvím společného zmocněnce, nicméně komunikace  
s těmito poškozenými jako s oběťmi trestného činu musí nadále probíhat individuálně a takový postup pak 
přípravné řízení, zejména z časového hlediska, velmi komplikuje a prodlužuje. 

 

b) délka přípravného řízení (tab. III/2a, III/2b, III/2c, III/2d) 
Velice důležitým momentem pozitivně ovlivňujícím délku přípravného řízení je 

stále více převažující podíl zkráceného přípravného řízení, jak bylo podrobně uvedeno v bodě 
II.1.a).  

Úhrnné délky přípravného řízení ve všech třech ukazatelích (u policejního orgánu,  
u státního zástupce i celková délka přípravného řízení) byly i v roce 2013 v průměru na velmi 
dobré úrovni. Rychlost přípravného řízení v konkrétních věcech někdy nepříznivě ovlivňuje 
vyřizování žádostí o právní pomoc, zejména v některých státech, s nimiž je v této oblasti 
obtížná spolupráce. 

U policejního orgánu (tab. III/2a) bylo vyřízeno ve lhůtě do 1 týdne plných 35,41% 
věcí (v roce 2012 32,48%, v roce 2011 28,81% věcí). Zvýšil se i počet věcí vyřízených ve 
lhůtě od 1 do 2 týdnů (na 25,49%, v předchozím roce 24,43%, v roce 2011 23,63%). Počet 
věcí vyřízených ve lhůtě delší než 2 roky se ale v roce 2013 rovněž zvýšil, což není možné 
hodnotit tak pozitivně jako nárůst nejkratších lhůt (v roce 2013 činil tento podíl 0,43%, 
kdežto v roce 2011 i 2012 šlo shodně o 0,31% (v roce 2013 449 věcí, v roce 2012 316 věcí, 
v roce 2011 318 a v roce 2010 418, ovšem v roce 2009 např. 547).  

Pokud jde o délku řízení u státního zástupce (tab. III/2b), v nejkratší lhůtě do 1 týdne 
bylo vyřízeno 74,29% (oproti údajům za rok 2012 jde o zlepšení – 73,12%, v roce 2011 - 
72,2%) věcí, ve lhůtě od 1 do 2 týdnů to bylo ovšem 14,61% (další zhoršení oproti 
předchozím rokům – 2012 - 15,16 % věcí, 2011 - 16,37% věcí, 2010 – 16,41% věcí), takže 
v úhrnné lhůtě do 2 týdnů od nápadu věci na státní zastupitelství po skončení řízení  
u policejního orgánu státní zástupci vyřídili celkem 88,90% (oproti roku 2012 – 0,62%, 2011 
-0,33%) věcí. 

To stále znamená, že jen o něco málo než 11% věcí bylo vyřízeno ve lhůtě přesahující 
dobu 2 týdnů, což lze hodnotit kladně. 

Ve výrazně delších lhůtách od 6 měsíců do 1 roku bylo vyřízeno u státního zástupce  
v ČR celkem 40 věcí (0,04%, +17, +0,02%, oproti roku 2011 +33, +0,03%), ve lhůtě od 1 do 
2 roků 2 věci (-1, podíl zůstal stejný) a ve lhůtě přesahující 2 roky byly vykázány 3 věci  
(-1, -0,03%).  

Ve všech těchto nejdelších lhůtách v souhrnu bylo proto v roce 2013 u státního 
zástupce vyřízeno celkem 45 věcí (+13 oproti roku 2012, +31 oproti roku 2011). 

Tyto údaje by mohly být chápány jako jednoznačné zhoršení, je však nutno uvést, že z celkového počtu 
45 věcí (a celkových 40 vyřízených v této lhůtě) jich plných 25 připadá na VSZ v Praze (vyřízeno v rozmezí  
6 – 12 měsíců, 39,06%, +11, +12,64%) a dalších 9 věcí na VSZ v Olomouci (vyřízeno rovněž v rozmezí 6 – 12 
měsíců, 14,06%, +5, +7,71%), v součtu tedy na obě vrchní státní zastupitelství připadá 34 věcí.  Pokud jde  
o vyšší délky řízení ve věcech vyřizovaných odbory závažné hospodářské a finanční kriminality VSZ v Praze  
a VSZ v Olomouci, jedná se do značné míry o jev pochopitelný, a to zejména s přihlédnutím k povaze, 
závažnosti, skutkové a právní složitosti těchto věcí.  

Celková délka přípravného řízení (tab. III/2c) se v roce 2013 oproti předchozím rokům 
zlepšila. Ve lhůtě do 2 měsíců byly v roce 2013 vyřízeny více než tři čtvrtiny věcí (78,75%), 

 

 



 

28 
 

což je příznivější podíl jako v roce předchozím (tehdy to bylo 76,74%, v roce 2011 73,26% 
věcí). V době delší než 6 měsíců bylo v přípravném řízení vyřízeno jen 5,19% (-0,04% oproti 
roku 2012, -0,1% oproti roku 2011), z toho ve lhůtě převyšující 2 roky ovšem 0,47% 
(+0,13%), přičemž se jednalo konkrétně o 492 (+151 oproti roku 2012, + 103 oproti roku 
2011) z celkem vyřízených 105 506 (+2 550). 

Všechny výše uvedené statistické údaje svědčí o tom, že s ohledem na posílení role 
zkráceného přípravného řízení mezi jednotlivými formami přípravného řízení oproti 
standardnímu přípravnému řízení a přípravnému řízení s rozšířeným vyšetřováním se 
zrychluje řízení u policejního orgánu a v určité míře i přípravné řízení jako celek. Oproti tomu 
se již výrazněji nesnižuje podíl věcí vyřizovaných v delších dobách (souhrnně nad 6 měsíců), 
což je ovšem pochopitelný důsledek toho, že stále přetrvávají faktory, jež v důkazně, 
skutkově nebo právně složitých věcech vedou k déletrvajícímu přípravnému řízení, jak byly 
konstatovány již předcházejícími zprávami o činnosti státního zastupitelství za uplynulý rok 
(kromě samotné složitosti věcí jde zejména o vyřizování žádostí o právní pomoc v trestních 
věcech s cizím prvkem, zdlouhavost zpracování znaleckých posudků, a to včetně 
kriminalistických expertiz, komplikované zjišťování osoby pachatele nebo pachatelů atd.). 

Průměrná délka přípravného řízení jako celku v počtu na dny (tab. III/2d – srov.  
i porovnání s údaji za rok 2012) činila v roce 2005 89 dnů, v roce 2009 59 dnů (tj. pokles  
o 33,7%), a v roce 2013 bylo dosaženo hodnoty opětovně 54 dnů.   

c) vazební řízení (tab. III/3a, III/3b, III/3c) 
K 31.12.2013 bylo ve vazbě v působnosti okresních státních zastupitelství (tab. 

III/3a_1) celkem 678 osob, což představuje zvýšení oproti roku 2012 (+108, tj. o 18,95 %;  
v roce 2012 však bylo naopak zaznamenáno snížení oproti roku 2011 -120 osob), nutno stále 
brát v úvahu, že nejde o celkový počet osob stíhaných vazebně, ale počet osob ve vazbě  
k určitému datu (ke konci kalendářního roku). 

Počet osob ve vazbě v působnosti krajských a vrchních státních zastupitelství (tab. 
III/3a_2) dosáhl o něco nižší úrovně oproti předcházejícímu roku, dosáhl 305 (-42 oproti roku 
2012 i oproti roku 2011, kdy se jednalo o 347 osob; snížení o 12,1%). 

Celkem bylo tedy k tomuto datu ve vazbě 983 osob (proti 917 osobám v roce 2012  
a proti 1 037 v roce 2011 a 986 v roce 2010), což je tedy v minulém roce vzestup o 7,2% a 66 
osob, kdežto v roce 2012 nastal pokles o 120 osob (tj. -11,6%).  

Počet vazebně stíhaných (tab. III/3c) činil v roce 2013 celkem 3 633 osob, v roce 2012 
to bylo 3 623 osob (v roce 2011 to pak bylo 3 860 osob), jde tedy o zcela nepatrný vzestup 
(+10, tj. +0,3%, v roce 2012 šlo o pokles o 237 osob, tj. -6,1%). 

Jak plyne z tabulky III/3b, z celkového počtu vazebně stíhaných obviněných bylo  
v roce 2013 celkem 97,7% osob vyřízeno podáním obžaloby (v roce 2012 to bylo 97,9%,  
v roce 2011 to bylo 98,2%), proti 57 osobám (-17, tj. -29%) skončilo vazební řízení 
zastavením trestního stíhání. Proti 5 osobám vazebně stíhaným bylo trestní stíhání přerušeno 
(+4 oproti roku 2012) a proti žádné osobě bylo rozhodnuto o postoupení věci jinému orgánu 
(-1).  

Délka vazebního řízení [tabulka III/3c] je nadále na velmi dobré úrovni, do 2 měsíců 
bylo vyřízeno 30,72% osob, celkem 1116 osob (-14 a 31,19% v roce 2012 a např. 28,59%  
v roce 2011), ve lhůtě od 2 do 4 měsíců to bylo 45,77% (v roce 2012 46,54%) osob. Celkově 
tak bylo ve lhůtě do 4 měsíců vyřízeno 76,49% (v roce 2012 77,73% a v roce 2011 76,56% 
vazebně stíhaných osob). Ve lhůtě od 12 do 16 měsíců byly vyřízeny dvě osoby, shodně jako 
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v roce 2012 i v roce 2011 a ve lhůtě nad 16 měsíců byla v roce 2012 vyřízena jedna osoba  
a v roce 2013 již plně v souladu s platnou právní úpravou žádná osoba. 

d) poznatky k návrhům na vzetí obviněných do vazby a rozhodování 
soudu o nich, jakož i o dalších rozhodnutích soudců a soudů o vazbě 
(tab. III/3d, III/3e) 

Ohledně návrhů na vzetí do vazby (srov. tab. III/3d – výkaz o stavu vazeb za rok 
2013, pro srovnání i údaje tab. III/3e – soudní výkaz o vazbách) u okresních státních 
zastupitelství byly v roce 2013 podány návrhy celkem na 3 758 osob (oproti roku 2012 
+154), soudce vzal do vazby 3 193 osob (+145, což činí podíl 85,0%, v roce 2012 činil tento 
podíl 84,6%). U krajských státních zastupitelství byly návrhy na vzetí do vazby podány na 
604 (-66) osob a soudce vzal do vazby 549 osob (-62; podíl 90,9%, v roce 2012 činil 91,2%). 
U vrchních státních zastupitelství byly podány návrhy na vzetí do vazby na 75 (+54) 
obviněných, a do vazby soudci vzali 61 (+47) obviněných (81,3%; v roce 2012 66,7%). 
Celkem byl tedy v roce 2013 návrh na vzetí do vazby podán na 4 437 obviněných (+142), do 
vazby bylo vzato 3 803 obviněných (+130, 85,7 %; v roce 2012 85,5%). 

Stejně jako v předchozích letech tedy platí, že soud, resp. soudci, akceptovali ve 
většině případů návrhy státních zástupců na vzetí obviněných do vazby, kdy tyto, až na 
výjimky, shledali důvodnými. 

Platná právní úprava vazebního řízení, a to i po novele provedené s účinností od  
1.1.2012 zákonem č. 459/2011 Sb., je shledávána nadále velice komplikovanou. Dokonce je 
poukazováno na to, že novelizované znění trestního řádu nevyřešilo ty problémy, k jejichž 
odstranění směřovalo. Zejména se v této souvislosti zdůrazňuje to, že trestní řád vyžaduje 
opakované rozhodování o vazbě i o jejím trvání ve velice krátkých lhůtách, kombinují se 
různé typy rozhodování u soudů různých stupňů a zejména ve skupinových věcech se 
rozhodování stává takřka až neřešitelným problémem (lhůta tří měsíců, v níž se rozhoduje  
o dalším trvání vazby, běží u každého obviněného samostatně). V aplikační praxi také 
vyvstávají pochybnosti ohledně zcela zásadních momentů vztahujících se k této procesní 
úpravě (např. zda lhůta 15 dnů, v níž před uplynutím lhůty tří měsíců je povinen státní 
zástupce podat návrh soudu na rozhodnutí o ponechání obviněného nadále ve vazbě  
v přípravném řízení, má propadnou, nebo jen pořádkovou povahu, nebo zda lhůta tří měsíců 
pro rozhodnutí o dalším trvání vazby běží i v době, kdy z nějakých důvodů se obviněný 
nenachází ve výkonu vazby atd.). 

e) poznatky k ostatním návrhům a rozhodování soudu v přípravném 
řízení a k účasti soudců na úkonech prověřování (§ 158a tr. ř.) [tab. 
III/3f a III/3g]  

Ohledně většiny návrhů státních zástupců na vydání rozhodnutí soudce v přípravném 
řízení nebyly zjištěny zásadně nové poznatky. 

Platí to i ohledně podávání návrhů na vydání příkazu soudce k prohlídce jiných prostor 
a pozemků, kde platná právní úprava doznala podstatných změn po plenárním nálezu 
Ústavního soudu č. 219/2010 Sb. a zejména po nabytí účinnosti novely trestního řádu 
provedené s účinností od 1.1.2012 zákonem č. 459/2011 Sb. 

VSZ v Praze i VSZ v Olomouci signalizovala četné aplikační problémy týkající se 
prohlídky v místech, kde advokát vykonává advokacii (§ 85b tr. ř.).  

VSZ v Praze poukazovalo zejména na obsahové náležitosti návrhu soudu na nahrazení souhlasu 
zástupce České advokátní komory (§ 85b odst. 4 tr. ř.), zejména ohledně určení rozsahu listin či nosičů 

 

 



 

30 
 

obsahujících skutečnosti důležité pro trestní řízení, na něž se však zároveň vztahuje povinnost mlčenlivosti podle 
zákona o advokacii. Dále jde o vymezení prostor, v nichž advokát vykonává advokacii. K tomuto uvedla 
poznatky obě vrchní státní zastupitelství, a to v tom smyslu, že se nezřídka v praxi soudů rozhodujících o těchto 
návrzích vyžaduje, aby prostor, v němž je prohlídka konána a v němž jsou zajišťovány věci sloužící k výkonu 
advokacie, byl zapsán jako sídlo advokáta. Pokud tomu tak není, pak i když advokát fakticky advokacii  
v takovém prostoru prokazatelně vykonává a má tam uloženy věci sloužící k výkonu advokacie, soud se 
nepovažuje za příslušný rozhodovat podle § 85b odst. 3 tr. ř., a v zásadě tak zaujímá názor, že takové věci 
sloužící k výkonu advokacie může státní zástupce, případně policejní orgán, advokátovi odejmout a nakládat  
s nimi zcela volně.   

VSZ v Olomouci zmiňovalo především aplikační problém vztahující se k subjektu oprávněnému  
k podání návrhu v přípravném řízení, pokud není dán souhlas zástupce České advokátní komory. Pokud  
v konkrétní věci návrh krajskému soudu učinil jiný soudce okresního soudu než ten, který nařídil domovní 
prohlídku (tj. vcelku logické s ohledem na nařízené služby jednotlivých soudců pro úkony přípravného řízení) 
nebylo požadované rozhodnutí krajským soudem vydáno. Tento výklad se považuje za zjevně nesprávný, ovšem 
státní zástupce nemá prakticky žádnou možnost mu čelit a samozřejmě ani možnost, aby eventuální návrh 
krajskému soudu podal stejný soudce, který nařídil domovní prohlídku. 

K problematice návrhů na nařízení odposlechu a záznamu telekomunikačního 
provozu, popř. na zjištění údajů z telekomunikačního provozu (§ 88, 88a tr. ř.) lze uvést 
především statistické údaje, jež vyplývají z tab. III/3f a III/3g. Jsou z nich zřejmé mj. i počty 
podaných návrhů soudům na nařízení odposlechu v přípravném řízení (§ 88 tr. ř.), na 
prodloužení doby trvání takového odposlechu, i počty případů, kdy byl takový odposlech 
nařízen.  

V roce 2013 bylo takto podáno v ČR celkem 2 858 návrhů na nařízení odposlechu, přičemž vyhověno 
bylo 2 646 návrhům. U krajských soudů bylo podáno celkem 710 návrhů na prodloužení doby trvání odposlechu, 
z toho v 695 případech bylo takovému návrhu vyhověno. 

Ačkoliv se uvedené údaje mohou jevit jako vysoké, je třeba zdůraznit, že páchání 
některých druhů kriminality je spojeno s vysokou organizovaností a plánovitosti, přičemž 
jedině ofenzivní přístup k odhalení takové kriminality (typicky korupční trestná činnost, 
závažnější formy daňové kriminality, všechny formy organizovaného zločinu) je bez použití 
technických prostředků takřka nemožné. Pachatelé navíc ke své komunikaci používají 
moderní prostředky a disponují celou škálou komunikátorů, které často zaměňují. Není 
zvláštností, že pachatelé ani nepříliš sofistikované trestné činnosti používají ke své 
komunikaci řádově desítky mobilních telefonů a telefonních čísel. 

Ohledně účasti soudů na výsleších svědků v rámci prověřování (§ 158a tr. ř.) se 
nadále uplatňuje praxe, že policejní orgány po předcházející domluvě se zúčastněnými 
osobami a soudcem majícím dosažitelnost kontaktují státního zástupce a předkládají návrhy 
na provedení potřebného procesního úkonu.  

K aplikaci ustanovení § 8 odst. 5 tr. ř. také nebyly zjištěny žádné nové poznatky 
ohledně výkladových problémů či rozdílů z pohledu orgánů činných v trestním řízení.  

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

 

a) obecné poznatky [tab. III/9a, III/9b, III/9c, III/9d, III/9e] 
Stadium projednání trestní věci v řízení před soudem se v roce 2013 – pokud jde  

o postup státních zástupců – vyznačovalo stejnými charakteristikami jako v předchozích 
letech. Přetrvává vysoké procento obžalobnosti [srov. bod II. 1. a)] a současně při nízkém 
podílu pravomocně zproštěných věcí bylo možno zaznamenat nízký podíl počtu věcí 
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pravomocně vrácených státnímu zástupci k došetření. To nadále potvrzuje náležitou kvalitu 
přípravného řízení a v úzké spojitosti s tím i odpovědný přístup dozorových státních zástupců 
k vyřizování věcí v jejich působnosti.  

Příznivě se tu projevuje vzrůstající podíl zkráceného přípravného řízení (u něhož je 
odmítnutí návrhu na potrestání soudem i nadále naprostou výjimkou). 

Podstatnější poznatky vyplývají z tab. III/9a-e [vedle tab. III/9a a III/9b vztahujících 
se k činnosti státního zastupitelství se v podstatě jedná o přehledy ze soudních agend zahrnuté 
do soudních výkazů; v podrobnostech se odkazuje na tabulkovou část zprávy o činnosti]. 

b) vrácení věci k došetření státnímu zástupci (tab. III/7a, III/7b)  
Okresním státním zastupitelstvím (tab. III/7a) bylo pravomocně vráceno soudem  

k došetření podle § 188 odst. 1 písm. e) tr. ř. celkem 58 věcí, tj. o 9 méně než v roce 2012, ale 
o 17 více než v roce 2011 (jedná se tedy o pokles o 13,4% oproti údajům za rok 2012).   

Podle ustanovení § 314c odst. 1 písm. a) tr. ř. to bylo 18 věcí (o 6 méně než v roce 
2012, o 10 méně než v roce 2011), takže celkem (včetně věcí vrácených podle § 188 odst.  
1 písm. e) tr. ř.) to bylo 76 věcí (tj. o 15 méně než v roce 2012, ale o 7 více než v roce 2011).  

U krajských a vrchních státních zastupitelství (tab. III/7b) bylo pravomocně 
vráceno soudem státnímu zástupci k došetření 9 věcí (+4 oproti roku 2012 a +3 oproti roku 
2011).  

Celkem bylo státnímu zástupci pravomocně vráceno soudem k došetření 85 věcí (-11 
oproti roku 2012 a +8 oproti roku 2011), což v poměru k počtu obžalovaných osob 
představuje jen 0,24% věcí (v roce 2012 0,25% a v roce 2011 ovšem jen 0,17% věcí). 

Počet věcí, v nichž byl pravomocně soudem odmítnut návrh na potrestání, činil 
v roce 2012 36, tj. o 4 věci více než v roce 2012 a o 3 věci více než v roce 2011 a o 3 méně 
než v roce 2010. Při započtení i těchto věcí (celkem 121, +7 oproti roku 2012) a ve vztahu ke 
všem osobám, na něž byla podána obžaloba nebo návrh na potrestání (95 218), je tento podíl 
0,12% (v roce 2012 – 0,13% a v roce 2011 – 0,11%). 

c) pravomocně zproštěné věci (tab. III/9a, III/9b) 
Celkem bylo v roce 2013 pravomocně zproštěno, pokud jde o okresní státní 

zastupitelství [tab. III/9a; bez zproštění z důvodů uvedených v § 226 písm. e) tr. ř.] 2 253 
osob (v roce 2012 šlo o 2 623 osob, v roce 2011 to bylo 2 908 osob a v roce 2010  
3 057 osob).  

Ve vztahu k osobám postaveným před soud to představuje podíl 6,78% (kdežto v roce 
2012 to bylo 7,05%, v roce 2011 6,21%).  

Ukazuje se tedy i nadále, že také v tomto ukazateli výsledek stabilně prokazuje dobrou 
kvalitu přípravného řízení, a to i při změně pohledu na jeho funkci důsledně koncipovanou 
jako na fázi skutečně přípravnou (tj. převážně jen shromažďující podklady pro dokazování  
v řízení před soudem), přičemž hlavní těžiště dokazování se nachází v řízení před soudem.  

Už tradičně vyšší podíl zproštěných osob, byť ani zdaleka ne tak vysoký jako v roce 
2011, kdy se jednalo dokonce o 17,55%, či v roce 2010, kdy tento ukazatel dosáhl hodnoty 
21,43%), vykazují krajská státní zastupitelství, a to 146 osob (+3 oproti roku 2012) z 1 612 
obžalovaných (+52), tedy 9,06% (-0,11% oproti roku 2012).  
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Obě vrchní státní zastupitelství vykazují sice výrazně vyšší podíl zproštěných osob  
(12 z 119 obžalovaných), konkrétně tedy 10,1% (v roce 2012 5,32%, ovšem v roce 2011 
23,81% a v roce 2010 to bylo 14,46%).  

Statisticky lepší výsledky okresních státních zastupitelství opět významně ovlivňuje 
vysoký podíl zkráceného přípravného řízení i výrazně skutkově a právně jednodušší trestní 
věci, které jsou v příslušnosti těchto státních zastupitelství zpracovávány. Nastalo však 
poměrně výrazné zlepšení i u krajských státních zastupitelství, kdežto u vrchních státních 
zastupitelství došlo sice ke zhoršení, ale nejednalo se zdaleka o návrat ke stavu z roku 2010 
nebo 2011. 

3. Dohled 
Dohled vykonávaný nejblíže vyššími státními zastupitelstvími vůči jim nejblíže nižším 

státním zastupitelstvím (tzv. vnější dohled podle § 12d zákona o státním zastupitelství)  
v trestním řízení představuje základní metodu kontrolní činnosti. Jeho doplňkem jsou ostatní 
kontrolní mechanismy jako tzv. vnitřní dohled (§ 12e zákona o státním zastupitelství), 
rozhodování v instanční působnosti a mimořádná kontrolní oprávnění nejvyššího státního 
zástupce. 

Případy, v nichž státní zástupce odmítl splnit pokyn pro nezákonnost podle § 12d odst. 
2 zákona o státním zastupitelství, se vyskytly pouze v obvodu působnosti KSZ v Praze a KSZ 
v Ostravě (jednalo se pouze o dva případy). 

Ve druhé polovině roku 2013 byl u VSZ v Praze zaznamenán zvýšený nárůst agendy 
stížností, kdy je rozhodováno v režimu ustanovení § 146 odst. 2 písm. a) alinea druhá tr. ř. 
Tento nárůst agendy je vyvolán rozhodnutími Nejvyššího soudu, která významně rozšířila 
výklad pojmu „pokyn nebo souhlas s rozhodnutím policejního orgánu“. S ohledem na právní 
jistotu a dodržování základní zásad trestního řízení, ale i efektivitu dozoru státního zástupce 
nad přípravným řízením, se jeví jako nutné přijmout rychlá a účinná opatření k řešení tohoto 
nového fenoménu.  

NSZ pokládá za nezbytné k této otázce uvést zejména to, že tu jde o určitý, zřejmě ne 
zcela předpokládaný, důsledek konfliktu dvou základních složek působnosti státního zástupce 
v přípravném řízení – na jedné straně jeho dozorové aktivity, na straně druhé jeho instanční 
působnosti. K dané tématice se vztahuje již poměrně obsáhlá judikatura NS (rozh.  
č. 7/2010 Sb. rozh. tr., č. 8/2013 Sb. rozh. tr., rozsudek sp. zn. 5 Tz 94/2012 i další).   

Z těchto rozhodnutí plyne především, že za „pokyn“ ve smyslu § 146 odst. 2 písm. a) tr. ř. sice lze 
zpravidla považovat nejen pokyn vydaný podle § 12d odst. 1 a 2 zákona o státním zastupitelství nebo podle  
§ 174 odst. 2 písm. a) a d) tr. ř., ale též jiné akty a úkony státního zástupce výslovně neoznačené jako pokyn, 
které ovšem vyjadřují jednoznačný názor na určitou otázku, jejíž řešení je významné pro danou věc. Pokynem 
státního zástupce zpravidla je jednoznačně vyjádřený právní názor státního zástupce na postup v konkrétní věci. 
Souhlas státního zástupce by měl být zřejmě méně aktivní a kategorický než pokyn, jde spíše o výslovné 
akceptování záměru policejního orgánu buď přímo projevem souhlasu, anebo alespoň takovým vyjádřením, které 
lze považovat za souhlas. Další rozhodnutí NS, např. ze dne 19.2.2013, sp. zn. 4 Tz 2/2013, ze dne 19.6.2013, 
sp. zn. 8 Tz 5/2013, ze dne 16.7.2013, sp. zn. 7 Tz 32/2013, již posunula výklad k tomu, že pokyny i souhlasy se 
chápou ve faktickém smyslu, podstatné je, zda smyslem těchto opatření dozorového státního zástupce bylo 
jakkoli usměrnit postup policejního orgánu tak, aby bylo např. zahájeno trestní stíhání pro přísněji kvalifikovaný 
trestný čin, mohlo jít i o příkaz k doplnění dokazování.  

Je pak otázkou, zda není vhodná legislativní změna § 146 odst. 2 písm. a) tr. ř. 
vypuštěním slov „souhlas nebo“. Při důsledném výkonu dozoru státním zástupcem je totiž 
každé rozhodnutí policejního orgánu (zejména o zahájení trestního stíhání) činěno 
přinejmenším s konkludentním souhlasem či s vědomím státního zástupce. Může být rovněž 
předmětem úvah, zda nynější způsob zahajování trestního stíhání s možností opravného 
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prostředku není příliš složitý a zda nebylo vhodnější dřívější méně formální sdělení obvinění. 
Je zde ovšem riziko, že by se včas nezachytily některé případy nevhodně zahájeného trestního 
stíhání, které pak řeší až soud. Vyvstává tak určitý konflikt mezi požadavkem na rychlost  
a neformálnost přípravného řízení a právem na spravedlivý proces. Byl vypracován návrh 
novely trestního řádu (v červenci 2013), ten však Ministerstvo spravedlnosti z důvodu obav  
o dodržení požadavku ústavnosti neakceptovalo. Přesto je zjevné, že jiné než legislativní 
řešení nepřichází v úvahu, zejména je však nutno uvést, že uvedený problém není možno řešit 
jen v rámci interní úpravy obsažené v pokynu obecné povahy č. 8/2009, o trestním řízení. 

IV. Poznatky z působnosti Nejvyššího státního zastupitelství 
 

1. Trestní působnost 
 

a) trestní řízení (tab. IV/1a, přehledy IV/1b, IV/1c) 
V přezkumné činnosti podle §174a tr. ř. (tab. IV/1a, přehled IV/1b) zaznamenal odbor 

trestního řízení NSZ v roce 2013 oproti roku 2012 vzestup počtu předložených usnesení  
o zastavení trestního stíhání nebo o postoupení věci jinému orgánu nižšími státními 
zastupitelstvími o 140 z 1756 na 1896 (tj. nárůst o 8,0%, o rok předtím to byl pokles z 2083 
na 1756, tj. o 15,7%, v roce 2011 o další pokles z 2439 na 2083, tj. o 14,6%), takže již 
nepokračoval trend z předchozího období, ale úrovně roku 2010 či 2011 nebylo zdaleka 
dosaženo.  

Přezkoumáno na základě úplného spisového materiálu bylo celkem 272 rozhodnutí, 
což je o 11 rozhodnutí více než v roce 2012 a o 12 rozhodnutí více než v roce 2011 Zrušeno 
bylo celkem 56 rozhodnutí (proti 59 v roce 2012, 70 v roce 2011 a 92 v roce 2010), což 
představuje snížení o 5,1% oproti údaji za rok 2012. Podíl ve vztahu ke všem předloženým 
usnesením v roce 2013 činil 3,0% (v roce 2012 i v roce 2011 bylo dosaženo shodného podílu 
3,4% a v roce 2010 3,8%) a 20,6% ve vztahu k počtu přezkoumaných rozhodnutí na základě 
úplného spisového materiálu (v roce 2012 činil tento ukazatel 22,6%, v roce 2011 26,7%  
a v roce 2010 to bylo 41,1%).  

Důvody, které vedly ke zrušení předložených usnesení o zastavení trestního stíhání 
nebo o postoupení věci, jsou přehledně uvedeny v přílohové tabulkové části v přehledu IV/1b. 
Nedostatky zakládající důvod ke zrušení přezkoumaného usnesení se vesměs opakují. Nebylo 
zjištěno, že by byly převážně nebo dokonce výlučně vyvolány novou hmotněprávní úpravou 
obsaženou v trestním zákoníku. 

V agendě fakultativního oprávnění nejvyššího státního zástupce spočívajícího  
v nařízení kontroly skončené věci (§ 12 odst. 3 zákona o státním zastupitelství; přehled 
IV/1c) evidoval odbor trestního řízení NSZ v roce 2013 celkem 45 podnětů k nařízení 
kontroly skončených věcí (-15 oproti roku 2012 a -40 oproti roku 2011), v 10 případech byla 
kontrola nařízena (stejný údaj jako v roce 2012, - 6 oproti roku 2011), z toho v 8 případech na 
základě vnějšího podnětu (+5 oproti roku 2012 a -2 oproti roku 2011). Celkem bylo 
provedeno 7 kontrol skončené věci (-4), všechny tyto kontroly provedlo přímo NSZ. 
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b) Přezkumná agenda (tab. IV/2a, IV/2b, IV/3b, IV/3d, IV/4a až IV/4d, 
IV/5) 

Ve vztahu k agendě stížností pro porušení zákona jsou pod písmenem bb) níže 
uvedeny i (především statistické) informace vztahující se k činnosti soustavy státního 
zastupitelství jako celku, nikoli jen k činnosti NSZ. 

aa) dovolání (tab. IV/2a, IV/2b) 
Dovolání směřuje proti pravomocným rozhodnutím soudu ve věci samé, a to soudu 

druhého stupně, které zákon taxativně vyjmenovává v § 265a odst. 2 tr. ř. Zároveň důvodem  
k podání dovolání mohou být jen některé vady, které trestní řád vypočítává taxativně v § 265b 
odst. 1, 2 tr. ř. 

V agendě dovolání je patrný každoroční nárůst počtu dovolání podaných 
obviněnými. V roce 2013 šlo ovšem o vzestup naprosto nepatrný, protože Nejvyššímu 
státnímu zastupitelství napadlo 1328 dovolání obviněných (+1 oproti roku 2012). Odbor 
mimořádných opravných prostředků NSZ podal vyjádření podle § 265h odst. 2 tr. ř. 
celkem v 815 případech (-139).  

Kvalita a celková úroveň dovolání podaných obviněnými roste nejen po formální, ale  
i po obsahové stránce.   

Stejně jako v předchozích letech od zavedení tohoto mimořádného opravného 
prostředku bylo také v roce 2013 podáváno obviněnými nejčastěji dovolání opřené právě  
o důvod uvedený v § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. (tedy, že napadené rozhodnutí spočívá na 
nesprávném právním posouzení skutku nebo na jiném nesprávném hmotně právním 
posouzení), a to jak samostatně, tak v kombinaci s dalšími dovolacími důvody uvedenými  
v § 265b odst. 1 tr. ř.   

Pokud byl obviněnými namítán jiný dovolací důvod uvedený v § 265b odst. 1 tr. ř., šlo 
nejčastěji (v 60 případech) o důvod dovolání namítající nepřípustný druh nebo nezákonnou 
výměru trestu, tedy důvod uvedený pod písm. h) tohoto ustanovení. Přitom ve většině případů 
se vznesené námitky s tímto důvodem nekryly. Jestliže pak byly skutečně zaznamenány 
případy, kdy byl trest uložen ve výměře mimo trestní sazbu, k jejich nápravě zpravidla podal 
dovolání nejvyšší státní zástupce ve prospěch, ale i v neprospěch obviněných. 

 Obdobně jako v předešlém období byly také v roce 2013 obviněnými v menší míře 
využívány další dovolací důvody uvedené v § 265b odst. 1 tr. ř., a to zejména že obviněný 
neměl v řízení obhájce, ač ho podle zákona mít měl [písm. c)], a to ve 28 případech, a že byla 
porušena ustanovení o přítomnosti obviněného v hlavním líčení nebo ve veřejném zasedání 
[písm. d)], a to ve 43 případech. V tomto druhém případě je v převážné míře spatřováno 
porušení zákona v tom, že veřejné zasedání konané o odvolání proběhlo v nepřítomnosti 
obviněného, avšak tyto námitky se jen výjimečně ukazují jako důvodné. 

U dovolání podaných obviněnými v roce 2013 Nejvyšší soud projednal dovolání 964 
obviněných (-40). Přitom nejčastěji Nejvyšší soud dovolání obviněných odmítl, a to v celkem 
882 (+4) případech (91,5%; +4%), jedno dovolání podle § 265j tr. ř. zamítl. Nejvyšší soud 
plně nebo z části vyhověl dovoláním obviněných celkem v 75 (-12) případech, což činí 7,8 % 
z projednaných věcí (v roce 2012 to bylo 8,66%). Ačkoliv se úspěšnost dovolání obviněných 
již tradičně pohybuje mezi 8 – 10%, v porovnání s předchozími roky jde o mírný pokles 
úspěšnosti obviněných. 
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Trestní řád v § 265d odst. 1 písm. a) stanoví, že nejvyšší státní zástupce může podat 
dovolání na návrh krajského nebo vrchního státního zástupce anebo i bez takového návrhu 
pro nesprávnost kteréhokoli výroku rozhodnutí soudu, a to ve prospěch i v neprospěch 
obviněného.  

Okresní státní zastupitelství podala v roce 2013 47 návrhů na podání dovolání 
(stejně jako v roce 2012). Ve 25 případech bylo dovolání podáno (v roce 2012 ve 24) a z toho 
byla většina (22 dovolání; v roce 2012 23) podána v neprospěch, 1 dovolání bylo podáno 
zároveň ve prospěch i neprospěch obviněného a 2 byla podána v jeho prospěch (v roce 2012 
pouze 1 dovolání bylo podáno ve prospěch obviněného).  

Krajská státní zastupitelství v roce 2013 uplatnila 107 návrhů na podání dovolání  
(v roce 2012 to bylo 69 a v roce 2011 to bylo 105), přičemž iniciativa jednotlivých krajských 
státních zastupitelství v tomto směru byla v roce 2012, podobně jako ve všech předchozích 
letech, rozdílná. Nejaktivněji si počínalo s 21 (+9) návrhy KSZ v Brně, následovalo KSZ  
v Českých Budějovicích s 16 (-1) návrhy, MSZ v Praze podalo 15 (+8) návrhů, KSZ  
v Ostravě jich podalo 13 (+5), KSZ v Plzni podalo 12 (+11) návrhů, KSZ v Praze a KSZ  
v Hradci Králové po 11 (vždy +7) návrzích a KSZ v Ústí nad Labem podalo v roce 2013  
u Nejvyššího státního zastupitelství 8 (-8) návrhů na podání dovolání.  

Vrchní státní zastupitelství podala v roce 2013 28 návrhů na dovolání (v roce 2012  
6 a v roce 2011 15), a to 23 (+19) návrhů VSZ v Praze a 5 (+3) návrhů VSZ v Olomouci. 

Nejvyšší státní zástupce se v průběhu roku 2013 rozhodl v té či oné míře akceptovat 
celkem 129 (63,9 %) z celkového počtu 202 podnětů a návrhů.  

V roce 2012 jich akceptoval 81 (61,4%) z celkem 132 podnětů, v roce 2011 šlo o 101 případ (54,9%)  
z celkového počtu 184, v roce 2010 se tak stalo ve 122 případech ze 187, což činilo 65,2% a v roce 2009 bylo 
akceptováno 42 případů, což bylo 40,8 %.  

Z těchto 129 akceptovaných podnětů (návrhů vrchních a krajských a podnětů 
okresních státních zastupitelství a podnětů dalších osob) na podání dovolání nejvyšším 
státním zástupcem směřovalo celkem 121 dovolání v neprospěch obviněných (93,8%; v roce 
2012 91,4%), 3 dovolání směřovala současně ve prospěch i neprospěch (stejný stav jako 
v roce 2012) a 5 (+2 oproti roku 2012) dovolání ve prospěch obviněných. 

Pokud nebylo návrhům na podání dovolání nejvyššího státního zástupce vyhověno, 
stalo se tak převážně v těch věcech, v nichž měl nejvyšší státní zástupce jiný právní názor než 
předkladatelé. 

Odbor mimořádných opravných prostředků NSZ hodnotí návrhovou činnost 
státních zastupitelství nižších stupňů, která směřují k uplatňování oprávnění nejvyššího 
státního zástupce podávat dovolání ve smyslu ustanovení § 265d odst. 1 písm. a) tr. ř. jako 
více než dobrou a její význam pro činnost tohoto odboru jako klíčový.   

Četnost případů vlastní iniciativy NSZ směřující k podání dovolání dosáhla v roce 2013 stejného počtu 
věcí jako v roce 2010 (6), přičemž jinak ve sledovaném období let 2009 až 2012 kolísala mezi 2 a 4 případy. 

Počet podnětů jiných osob k podání dovolání v roce 2013 činil 15 (+8 oproti roku 2012, ale -10 oproti 
roku 2011).  

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

V agendě stížností pro porušení zákona se nápad v celé soustavě státního 
zastupitelství podle počtu vnějších podnětů oproti údajům z roku 2012, 2011 a 2010 
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opětovně snížil (podle tab. IV/3b a IV/3d), a to tentokrát velice výrazně (o 230 osob, jichž se 
týkaly tyto vnější podněty; v roce 2012 se jednalo přitom o snížení o pouhých 16 osob), snížil 
se počet nevyřízených věcí z předchozího roku (z 312 na 241; v roce 2011 358), došlo  
i k poklesu počtu vyřízených věcí (z 1 641 v roce 2011 na 1 519 v roce 2012 a na 1 317 v roce 
2013). 

Podle názoru VSZ v Praze mohl být pokles nápadu vnějších podnětů ovlivněn amnestií prezidenta 
republiky ze dne 1.1.2013.  

Údaje o činnosti odboru mimořádných opravných prostředků NSZ plynou z tab. 
IV/3a. 

Vedle toho bylo v roce 2013 celkem 48 věcí přezkoumáváno z vlastní iniciativy 
státního zastupitelství (-17 oproti roku 2012 a + 3 oproti roku 2011). 

U NSZ bylo v roce 2012 vedeno celkem 8 (+3) věcí týkajících se přezkoumání trestní 
věci z vlastní iniciativy, přičemž dvakrát bylo přezkumné řízení iniciováno VSZ v Praze  
a zbylých 8 případů vycházelo z iniciativy NSZ). V 9 případech byl vypracován nástin 
stížnosti pro porušení zákona, z toho 6 podnětů směřovalo ve prospěch obviněného,  
a 3 směřovaly v neprospěch obviněného. Z těchto 9 vypracovaných podnětů k podání stížnosti 
pro porušení zákona ministr spravedlnosti jednomu podnětu nevyhověl a věc odložil,  
ve 4 případech podal stížnost pro porušení zákona a ve 4 případech doposud nerozhodl. 

V roce 2011 bylo z vlastní iniciativy státního zastupitelství zahájeno u NSZ 11 věcí, v roce 2010 bylo 
zahájeno v 8 případech, v roce 2009 byly vedeny 3 věci a v roce 2008 se jednalo o 4 věci. 

Věcí týkající se rehabilitační agendy napadlo v roce 2013 pouze 13 (v roce 2012 12, 
v roce 2011 23 a v roce 2010 9). 

Opakované podněty (remonstrace) činí zanedbatelnou část z celkového počtu 
podnětů v agendě stížností pro porušení zákona (v roce 2013 šlo o 106 opakovaných podnětů, 
tedy o 2 více než v roce 2012 a o 23 více než v roce 2011; jejich podíl na celkovém počtu 
podnětů činí 12,7% (v roce 2012 9,9% – srov. tab. IV/3d – běžná i rehabilitační agenda).  

Počty návrhů na podání stížnosti pro porušení zákona se v roce 2013 týkaly jen  
71 osob, v roce 2012 91 osob.  

Počet návrhů na podání stížnosti pro porušení zákona ministrem spravedlnosti 
v působnosti NSZ zůstal i v roce 2013 v podstatě na úrovni roků předcházejících (12 proti 11 
v roce 2012 i v roce 2011 a 12 proti roku 2010) a tvoří zanedbatelnou část z celkového počtu 
přezkoumávaných věcí. Z celkového počtu 12 návrhů stížnosti pro porušení zákona, 
zpracovaných NSZ jich 7 směřovalo ve prospěch obviněného a 5 v neprospěch obviněného, 
přičemž ministr spravedlnosti se neztotožnil toliko s jedním návrhem. O 7 návrzích nebylo do 
konce roku 2013 rozhodnuto; z toho jednu stížnost pro porušení zákona podal ministr v lednu 
2014.  

cc) přezkoumání zákonnosti příkazu k odposlechu a záznamu 
telekomunikačního provozu a příkazu k zjištění údajů  
o telekomunikačním provozu  

NSZ v roce 2013 evidovalo 3 případy (v roce 2012 4), ve kterých rozhodoval NS  
o zákonnosti příkazu k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, a žádný případ, že 
by NS rozhodoval o zákonnosti příkazu k zjištění údajů o telekomunikačním provozu (srov. 
již od 1.10.2012 účinnou novelu trestního řádu č. 273/2012 Sb.). 
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Z toho v jednom případě NS konstatoval, že nebyl porušen zákon, v jednom případě 
konstatoval, že byl porušen zákon a jeden případ odmítl. 

c) věci závažné hospodářské a finanční kriminality (tab. IV/7) 
Podle poznatků odboru závažné hospodářské a finanční kriminality NSZ  

v průběhu roku 2013 došlo k pokračování trendu nárůstu počtu podnětů k výkonu dohledu a 
stížností ke stížnostnímu rozhodování (stížností směřujících proti usnesení dozorového 
státního zástupce nebo stížností směřujících vůči usnesením policejního orgánu, k jejichž 
vydání dal dozorový státní zástupce policejnímu orgánu souhlas nebo pokyn). 

Vzhledem k aktuální judikatuře NS [viz výše pod bodem III. 3.] a jeho výkladu 
problematiky pokynu nebo předchozího souhlasu státního zástupce k vydání usnesení 
policejním orgánem (eventuálně nejblíže nižším státním zastupitelstvím) došlo v roce 2013  
k výraznému nárůstu rozhodování státních zástupců odboru závažné hospodářské a finanční 
kriminality NSZ jako stížnostního orgánu podle § 146 odst. 2 písm. a) alinea druhá tr. ř. 
Zpravidla se přitom jednalo o rozhodování o stížnostech obviněných proti usnesení 
policejního orgánu o zahájení trestního stíhání podle § 160 odst. 1 tr. ř., k jehož vydání dal 
pokyn nebo souhlas dozorový státní zástupce, event. proti usnesením o zahájení trestního 
stíhání, která vydal dozorový státní zástupce sám. 

V roce 2013 již bylo rozhodováno o 69 stížnostech (51 od VSZ v Praze, 18 od VSZ  
v Olomouci) obviněných proti zahájení jejich trestního stíhání v 15 trestních věcech (11 věcí 
VSZ v Praze, 4 věci VSZ v Olomouci). Ve 3 věcech bylo usnesení o zahájení trestního stíhání 
ze strany státního zástupce odboru závažné hospodářské a finanční kriminality NSZ zrušeno 
(ve 2 případech v plném rozsahu - VSZ v Praze; v jednom případě částečně – VSZ  
v Olomouci). 

Zaznamenán byl rovněž nárůst (často obstrukčních) námitek podjatosti směřujících 
proti osobě dozorového státního zástupce (v zásadě proti každému usnesení dozorového 
státního zástupce o nevyloučení se z vykonávání úkonů trestního řízení směřuje procesní 
stížnost). V roce 2013 státní zástupce odboru závažné hospodářské a finanční kriminality NSZ 
rozhodoval celkem o 13 takových stížnostech. 

V oblasti sporů o příslušnost v roce 2013 rozhodoval státní zástupce odboru závažné 
hospodářské a finanční kriminality NSZ v 7 věcech ve sporech o věcnou nebo místní 
příslušnost (mezi okresním nebo krajským státním zastupitelstvím na straně jedné a vrchním 
státním zastupitelstvím na straně druhé nebo mezi vrchními státními zastupitelstvími). 
Přičemž v pěti případech to byla věcná příslušnost (třikrát MSZ v Praze, dvakrát VSZ  
v Praze). Ve dvou případech místní příslušnost (jednou VSZ v Praze, jednou VSZ  
v Olomouci).  

V oblasti udělování předchozích souhlasů nejvyššího státního zástupce podle § 15 
odst. 3, event. 4 JŘSZ obdržel odbor závažné hospodářské a finanční kriminality NSZ v roce 
2013 celkem 65 žádostí z obou vrchních státních zastupitelství o předchozí souhlas nejvyššího 
státního zástupce podle § 15 odst. 3 nebo 4 JŘSZ. V 58 případech došlo k udělení 
předchozího souhlasu nejvyššího státního zástupce (ve 44 případech v souladu s § 15 odst. 3 
JŘSZ, ve 34 věcech VSZ v Praze, v 10 případech VSZ v Olomouci; ve 14 případech podle  
§ 15 odst. 4 JŘSZ – v 6 věcech VSZ v Praze, v 8 věcech VSZ v Olomouci).  

V 7 případech předchozí souhlas (podle § 15 odst. 3 JŘSZ) udělen nebyl. 

V roce 2012 takto odbor závažné hospodářské a finanční kriminality NSZ obdržel  
23 žádostí o předchozí souhlas nejvyššího státního zástupce (v 11 věcech udělen souhlas 
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podle § 15 odst. 3 JŘSZ, v 8 věcech udělen souhlas podle 15 odst. 4 JŘSZ, ve 4 věcech 
neudělen předchozí souhlas podle § 15 odst. 3 JŘSZ).  

V roce 2013 bylo dále rozhodnuto ve 2 (v roce 2012 se jednalo o 7 věcí) věcech  
o delegaci (odnětí a přikázání věci) z důvodu vhodnosti (z odboru závažné hospodářské  
a finanční kriminality VSZ v Praze na odbor závažné hospodářské a finanční kriminality VSZ  
v Olomouci).  

Jako centrální bod ochrany finančních zájmů Evropské unie v soustavě státního 
zastupitelství odbor závažné hospodářské a finanční kriminality NSZ nadále provádí 
výkon dohledu vůči odborům závažné hospodářské a finanční kriminality VSZ v Praze  
a v Olomouci v této oblasti a plní metodickou, analytickou a koordinační funkci vůči všem 
nižším stupňů soustavy státního zastupitelství v oblasti trestné činnosti směřující vůči 
finančním zájmům EU, obligatorně sleduje veškerá trestní řízení s hrozící nebo způsobenou 
škodou přesahující částku 10.000 EUR.  

d) Mezinárodní justiční spolupráce (tab. IV/6) 
NSZ je ústředním orgánem pro mezinárodní justiční spolupráci (MJS) v přípravném 

řízení trestním. Touto agendou je na NSZ pověřen mezinárodní odbor, který úzce 
spolupracuje s národním zastoupením ČR v Eurojustu, na kterém pracují dva státní zástupci 
NSZ. V případě, že mezinárodní smlouvou není stanoven přímý právní styk mezi justičními 
orgány, všechny žádosti o právní pomoc a žádosti o předání trestního řízení, které jsou 
v přípravném řízení zasílány do ČR nebo které státní zástupci zasílají do ciziny, jsou 
zpracovávány tímto odborem. I v případě přímého právního styku mezinárodní odbor 
poskytuje státním zástupcům metodickou podporu, případně jim pomáhá ve složitých 
případech. Není-li mezinárodní smlouvou stanoven přímý právní styk mezi justičními orgány, 
pouze NSZ je oprávněno převzít z ciziny trestní řízení. Pouze NSZ, včetně národního člena 
v Eurojustu, může uzavřít dohodu o společném vyšetřovacím týmu.  

Mezinárodní odbor rovněž navrhuje případy právní pomoci vhodné k registraci  
v Eurojustu, zpracovává návrhy vyjádření k mezinárodním smlouvám a právním předpisům 
Evropské unie ve své agendě a spolupracuje se státními orgány, které zajišťují zavádění práva 
Evropské unie týkající se trestního řízení do právního řádu České republiky. 

Pokud jde o výkon působnosti v této oblasti v roce 2013, shodně jako 
v předcházejícím roce, mezinárodní odbor NSZ potvrzuje, že v oblasti mezinárodní justiční 
spolupráce se nikoli nevýznamná část agend přesouvá na nižší státní zastupitelství, díky 
širšímu prostoru pro přímý právní styk mezi justičními orgány, který se rozvíjí zejména mezi 
členskými státy EU. Z tohoto důvodu mezinárodní odbor věnuje velkou pozornost metodice 
pro státní zástupce týkající se jeho agendy. 

Ve vztahu k předání trestní věci do ciziny mezinárodní odbor NSZ poukazuje na to, že 
velmi obtížná či žádná je spolupráce se státy, se kterými Česká republika není 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 
žádostí o převzetí trestní věci (např. Ukrajina a Vietnam). 

K dožádání státních zastupitelství o právní pomoc v cizině mezinárodní odbor NSZ 
zdůrazňuje, že náročnost vyřizování žádostí státních zástupců o mezinárodní justiční 
spolupráci v trestním řízení je vysoká. Stále více je třeba žádat vyřízení žádostí státních 
zástupců v zemích, se kterými není uzavřena mezinárodní smlouva a nároky na podkladové 
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materiály a komunikaci jsou podstatně vyšší. Narůstá rovněž počet případů, kdy se státní 
zástupci účastní procesních úkonů prováděných v cizině.  

Mezinárodní odbor NSZ a národní člen ČR v Eurojustu jsou rovněž zodpovědní za 
uzavírání dohod o společných vyšetřovacích týmech. Organizují koordinační schůzky  
k přípravě těchto týmů a provádí vyhodnocování jejich činnosti. V roce 2013 bylo uzavřeno 
celkem 8 dohod o společném vyšetřovacím týmu, a to 3 se Slovenskem, po jednom  
s Maďarskem, Švédskem, Finskem, Rumunskem a jeden z týmů byl třístranný s Německem  
a Rakouskem. Dohody o pěti z nich byly uzavřeny na mezinárodním odboru NSZ a tři z nich 
byly uzavřeny v rámci Eurojustu. 

Za účinný nástroj k urychlení trestního řízení NSZ považuje rovněž evropský 
zatýkací rozkaz (EZR). Jeho hlavním přínosem je možnost předávání vlastních občanů mezi 
členskými státy pro účely trestního stíhání nebo výkonu trestu a celkové zrychlení 
rozhodování o předávání hledaných osob. V roce 2013 v rámci ČR bylo vydáno celkem 401 
EZR, na jejichž základě bylo v cizině zatčeno celkem 203 osob. V ČR bylo v roce 2013 na 
základě EZR vydaných v jiných členských státech zatčeno 249 osob.   

Mezinárodní odbor využívá různých možností urychlení vyřizování právní pomoci  
v zahraničí, a to zejména spoluprací s Interpolem, Evropskou justiční sítí, Eurojustem, sítí 
CARIN a styčnými důstojníky, kteří působí v České republice nebo pro Českou republiku  
v cizině. V rámci urgencí zejména ve státech, se kterými není Česká republika vázána 
mezinárodní smlouvou o vzájemné pomoci ve věcech trestních, je rovněž využíváno  
i diplomatických intervencí.   

V roce 2013 se mezinárodní odbor rovněž podílel na přípravě interních předpisů 
k provádění zákona č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, 
který nabyl účinnosti dne 1.1.2014 a na přípravě podkladů pro 6. kolo hodnocení ČR ze 
strany EU týkající mezinárodní justiční spolupráce a spolupráce s Eurojustem  
a Evropskou justiční sítí. Toto hodnocení proběhlo ve dnech 7 - 9.1.2014 s předběžným 
závěrem hodnotitelů, kteří ocenili Českou republiku jako jeden z nejlepších členských států 
EU, pokud jde o danou oblast. 

 Ve spolupráci s Justiční akademií mezinárodní odbor zorganizoval 8 jednodenních seminářů pro státní 
zástupce v působnosti jednotlivých krajských státních zastupitelství a 4 dvoudenní semináře týkající se 
provádění zákona č. 104/2013 Sb. 

Pravidelně se mezinárodní odbor rovněž podílel (ve spolupráci s dalšími odbory NSZ) 
na přípravě stanoviska NSZ k návrhům Komise na zřízení evropského prokurátora  
a návrhu nařízení o Eurojustu. 

Tento návrh NSZ velmi pečlivě posuzovalo z hlediska jeho souladu se základními 
právními předpisy EU i z hlediska jeho praktické proveditelnosti. K tomuto návrhu vzneslo 
NSZ zásadní připomínky, neboť řada ustanovení tohoto návrhu Komise de facto počítala se 
zřízením jednotné trestní jurisdikce EU, což překračovalo mandát stanovený v čl. 86 Smlouvy 
o fungování EU. Rovněž řada ustanovení tohoto návrhu by znamenala snížení standardu 
ochrany lidských práv v trestním řízení. Akceptace návrhu v původní podobě by podle závěrů 
NSZ mohla ohrozit účinnost provádění trestního řízení. Tyto závěry NSZ byly následně 
zohledněny Ministerstvem spravedlnosti v oficiální pozici ČR k tomuto návrhu, jež byla 
prezentována na úrovni pracovní skupiny COPEN.  
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2. Mimotrestní působnost 
 

a) žaloby podle § 62 a § 62a zákona o rodině (tab. V/1a, V/1b) 
Na úseku vyřizování podnětů k podání žaloby nejvyššího státního zástupce podle  

§ 62 a § 62a zákona o rodině na popření otcovství byl rok 2013 rokem mimořádným  
a současně z hlediska existence této agendy i závěrečným. Byl totiž spojen s očekáváním 
účinnosti nového občanského zákoníku ke dni 1.1.2014, který institut popěrného oprávnění 
nejvyššího státního zástupce již nepřevzal. Okolnost, že fyzické osoby, jimž marně uplynula 
vlastní popěrná lhůta, již po 1.1.2014 nebudou mít možnost obrátit se na Nejvyšší státní 
zastupitelství s účinným podnětem k podání žaloby nejvyššího státního zástupce na popření 
otcovství, se tak zásadně promítla do vysokého množství věcí napadlých v roce 2013  
i ostatních v té souvislosti sledovaných ukazatelů. 

NSZ v roce 2013 obdrželo 333 podnětů k podání žaloby nejvyššího státního zástupce 
na popření otcovství podle § 62 zákona o rodině (dlužno uvést, že podnět podle § 62a zákona 
o rodině nenapadl žádný). Oproti roku 2012, kdy napadlo 283 věcí, jde o nárůst o 50 věcí.  
V roce 2013 bylo vyřízeno celkem 409 podnětů. Oproti roku 2012, kdy bylo vyřízeno 284 
podnětů, jde o nárůst o 125 věcí. Z celkového počtu 409 vyřízených věcí bylo v roce 2013 
vyřízeno 215 věcí podáním žaloby, 194 věcí bylo odloženo (v roce 2012 bylo podáno 115 
žalob, 167 věcí odloženo). Podáním žaloby bylo tak v roce 2013 vyřízeno 52,57% věcí.  
V roce 2013 soudy vyhověly 161 podaným žalobám, pouze jedna žaloba byla zamítnuta. 
Popěrné oprávnění nejvyššího státního zástupce představovalo tradiční efektivní institut, který 
umožnil v řadě i problematických případů narovnat statusové poměry dítěte do souladu  
s biologickou realitou.  

b) návrhy podle § 66 odst. 2 soudního řádu správního (přehled V/1c) 
Ohledně počtu návrhů podaných nejvyšším státním zástupcem v roce 2013 podle 

ustanovení § 66 odst. 2 s. ř. s. se odkazuje na údaje přehledu V/1c, který zachycuje počty 
těchto žalob za období 2003 až 2012. 

V roce 2013 došlo k nárůstu podaných správních žalob na celkový počet 20 (+11). 
Celkový počet nových podnětů byl 128 (v roce 2012 šlo o 71 podnětů, jde tedy o nárůst  
o plných 47). 

Rozhodným faktorem pro tento stav byla mimořádná aktivita Energetického regulačního úřadu, který 
svoji vlastní nečinnost nahradil velkým množstvím podaných podnětů k přezkumu svých správních rozhodnutí  
z uplynulých tří roků. Důsledkem tohoto rozsáhlého přezkumu bylo podání celkem devatenácti správních žalob 
proti nezákonným rozhodnutím Energetického regulačního úřadu, dále pak došlo k podání jedné žaloby ve věci 
příspěvku na úhradu péče ve školském zařízení.  

c) vstupová činnost podle § 67 zákona č. 97/1963 Sb., zákona  
o mezinárodním právu soukromém a procesním (tab. V/1a) 

Od roku 2009 byla NSZ svěřena pravomoc vstupovat do řízení o uznání a výkonu 
cizích rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech určení otcovství.  

V roce 2013 bylo zaznamenáno 177 podnětů ke vstupu (v roce 2012 217 a v roce 2011 270) a vstup byl 
realizován u 177 z nich (v roce 2014 ve 216 případech), přičemž Nejvyšší soud ve všech případech rozhodl  
v intencích návrhu NSZ. 

d) vstupová činnost ve věcech konkurzů a vyrovnání 
Odbor veřejné žaloby v netrestních věcech NSZ v roce 2013 nezaznamenal na 

úrovni krajských státních zastupitelství oproti předchozímu roku zásadní rozdíly.  
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Převážná část věcí, do kterých vstoupila krajská státní zastupitelství, souvisela 
současně s výkonem trestní působnosti. Krajská státní zastupitelství vstupovala především do 
insolvenčních řízení, oproti předchozím letům byl zaznamenán mírný nárůst vstupové aktivity 
do incidenčních sporů vyvolaných insolvenčním řízením. Naopak výrazně nižší vstupová 
aktivita byla zaznamenána do již dobíhajících konkursních řízení a s ním souvisejících 
incidenčních sporů. Postup státních zastupitelství v insolvenčních věcech v roce 2013 bude 
předmětem „Vyhodnocení využívání procesních úkonů státních zastupitelství v insolvenčních 
řízeních, včetně incidenčních sporů, zejména jako nástroje proti nelegálnímu odčerpávání 
majetku za období 2013.“ 

3. Zahraniční vztahy Nejvyššího státního zastupitelství 
V oblasti zahraničních vztahů působí především kabinet nejvyššího státního 

zástupce. Nejvyšší státní zastupitelství i nadále udržuje kontakty s významnými 
mezinárodními organizacemi zabývajícími se bojem proti trestné činnosti a s profesními 
organizacemi státních zástupců.  

V této souvislosti lze jmenovat především Eurojust, s nímž probíhá intenzivní 
spolupráce už jen z tohoto důvodu, že národní člen a jeho zástupkyně jsou současně státními 
zástupci Nejvyššího státního zastupitelství, dále Evropský úřad pro boj proti podvodům 
(OLAF), ve vztahu k němuž plní NSZ informační povinnost o trestních řízeních vedených 
českými justičními orgány ve věcech, v nichž byla způsobena škoda na majetku EU. 

 Ve dnech 24. – 27. dubna 2013 se ke společnému jednání v Praze setkali Nejvyšší 
představitelé generálních prokuratur a  státních zastupitelství Visegrádské čtyřky (V4). 
Hlavním tématem jednání byla otázka zřízení Úřadu evropského prokurátora (European 
Public Prosecutor's Office) s prioritními pravomocemi v rámci Evropské unie. Navázali tak na 
své první setkání v dubnu 2012 ve Staré Lesné na Slovensku. Účastníci V4 vyzdvihli smysl 
společných setkání a poukázali na důležitost vzájemné komunikace v klíčových otázkách 
řízení prokuratury, nejen na vnitřní úrovni, ale i na úrovni evropské nebo mezinárodní. Při 
diskuzi o hlavní otázce, zda by institucionalizace Úřadu evropského prokurátora byla 
přidanou hodnotou, se hovořilo i o souvisejících praktických procesních problémech, rozsahu 
působení úřadu Evropského prokurátora, jeho územní pravomoci, struktuře vyšetřovacích  
a prokurátorských činností, nebo mezinárodní justiční spolupráci. V dokumentu přijatém na 
závěr jednání nazvaném „Pražská deklarace“ se účastníci shodli, že měl-li li být úřad 
Evropského prokurátora vytvořen, pak by měl přinést skutečnou přidanou hodnotu  
a zefektivnit trestní řízení především v trestních případech týkajících se ochrany finančních 
zájmů Evropské unie. Poukázali rovněž na vhodnost vypracování studie na posouzení 
důsledků v souvislosti s výše uvedenými otázkami. 

 Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman a generální prokurátor Ruské federace Jurij 
Čajka dne 17. října 2013 v Praze podepsali Memorandum o spolupráci mezi Nejvyšším 
státním zastupitelstvím České republiky a Generální prokuraturou Ruské federace. 
Zároveň za účelem realizace Memoranda podepsali oba představitelé Program spolupráce 
mezi Generální prokuraturou Ruské federace a Nejvyšším státním zastupitelstvím České 
republiky na léta 2013 – 2015. Spolupráce se bude týkat mimo jiné výměny zkušeností  
a informací o stavu a vývoji zločinnosti, organizovaného zločinu, terorismu, extrémismu, 
korupce a jiné, a v oblasti ochrany lidských práv. Obě strany se rovněž dohodly na konání 
společných konferencí, pracovních seminářů a kulatých stolů, organizaci návštěv expertů  
a spolupráci v oblasti přípravy a zvyšování kvalifikace státních zástupců.  
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 V rámci uvedeného Programu za účelem realizace Memoranda se pak v Brně 
v prosinci 2013 uskutečnil první „Kulatý stůl“ na téma“ „Struktura a úkoly Generální 
prokuratury Ruské federace a Nejvyššího státního zastupitelství České republiky, pravomoci 
prokurátorů v Ruské federaci a státních zástupců v České republice.“ V letech 2014 - 2015 se 
budou konat vždy dvakrát ročně společné semináře, kulaté stoly a vzájemné konzultace na 
odborná aktuální témata. 

Státní zástupci byli v roce 2013 činní v rámci civilní mise Eulex v Kosovu -                      
JUDr. Miroslav Pecka, JUDr. Jaroslava Novotná (státní zástupci VSZ v Praze) a Mgr. Tomáš 
Skála (státní zástupce KSZ v Ústí nad Labem). V rámci mise EUPOL COOPS v Palestině 
působila JUDr. Věra Linhartová, Ph. D. a dále v Albánii působil Mgr. Petr Klement v rámci 
projektu Evropské unie IPA (Instrument for Preaccession Assistance – Nástroj předvstupní 
pomoci) - „Boj s korupcí a organizovaným zločinem: Posilování sítě státních zástupců na 
Západním Balkánu“.  

Zástupci NSZ se pravidelně účastní zasedání poradního výboru evropských 
prokurátorů (CCPE), výboru expertů Rady Evropy pro posuzování opatření v boji proti praní 
špinavých peněz a financování terorismu (MONEYVAL), pracovní skupiny OECD k potírání 
podplácení zahraničních veřejných činitelů v obchodním styku a pracovní skupiny OECD 
proti daňové a jiné kriminalitě. Zástupci mezinárodního odboru Nejvyššího státního 
zastupitelství se pak aktivně podílejí na činnosti Evropské justiční sítě a sítě CARIN. 

V roce 2013 se velice intenzívně zástupci NSZ podíleli na projednávání otázek 
spojených s fungováním Úřadu evropského veřejného žalobce („EPPO“), jakkoli k širšímu 
uplatnění této instituce vzhledem k četným problematickým momentům spojeným s jeho 
působením, přetrvává spíše velmi skeptický postoj. 

Státní zastupitelství též za účelem výměny zkušeností pravidelně vysílá státní zástupce 
na zahraniční studijní pobyty nebo konference, pro rok 2013 lze zmínit zejména: 
- ve dnech 21.9.2013 až 3.10.2013 studijní stáž zaměřená na boj proti korupci s označením 
„DIILS Czech Anti-Corruption Team Visit“. Studijní stáž organizovalo velvyslanectví USA 
v Praze ve spolupráci s DIILS (Defence Institute of International Legal Studies – Institut 
ministerstva obrany USA pro mezinárodní právní studia). Stáže se zúčastnili dva policisté, 
dva soudci a dva státní zástupci. 
- ve dnech 27. až 30.10.2013 ve Vídni 16. Mezinárodní fórum státních zástupců, jehož cílem 
byla výměna zkušeností a informací v boji proti přeshraničnímu organizovanému zločinu, 
kterého se zúčastnili 4 státní zástupci. 
- ve dnech 13.11.2013 až 15.11.2013 v Bruselu IFATCA/EUROCONTROL expert training – 
Aviation and the Judiciary – The Role of the Expert, pořádaný EUROCONTROL (Evropská 
organizace pro bezpečnost leteckého provozu) a IFATCA (International Federation of Air 
Traffic Controllers' Associations), kterého se zúčastnili dva státní zástupci. 
- ve dnech 18.11.2013 až 22.11.2013 v Budapešti vzdělávací akce na téma Finanční 
vyšetřovací techniky. Tato vzdělávací akce byla pořádána International Law Enforcement 
Academy (ILEA) za účasti lektorů z U.S. Internal Revenue Service. Této vzdělávací akce se 
mimo zástupců Policie České republiky, finanční správy a FAÚ Ministerstva financí 
zúčastnili i dva státní zástupci. 
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4. Ostatní agenda NSZ 
 

a) zvláštní zprávy 
V roce 2013 byla zpracovávána zvláštní zpráva o postupu při výkonu působnosti 

státních zastupitelství v souvislosti s aplikací čl. II rozhodnutí prezidenta republiky  
o amnestii ze dne 1.1.2013 č. 1/2013 Sb.   

NSZ zpracovalo návrh hledisek zvláštní zprávy k řešení problémů souvisejících  
s odhalováním, zajišťováním a odčerpáváním výnosů z trestné činnosti. Tato zvláštní 
zpráva byla postupně všemi státními zastupitelstvími zpracovávána v roce 2013 s tím, že její 
závěry a vyhodnocení představí za celou soustavu NSZ v roce 2014. 

b) pokyny obecné povahy (§ 12 odst. 1 zákona o státním zastupitelství; 
tab. IV/8) 

V roce 2013 byl vydán jediný nový pokyn obecné povahy, a to pokyn obecné povahy 
č. 10/2013, o mezinárodní justiční spolupráci v trestních věcech. Citovaný pokyn obecné 
povahy, stejně jako doprovodná novela pokynu obecné povahy č. 8/2009, o trestním řízení, 
byl reakcí na nabytí účinnosti nového zákona č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční 
spolupráci v trestních věcech. 

Všechny pokyny obecné povahy jsou nadále publikovány na webových stránkách 
NSZ. Jsou dostupné dále i na extranetu státního zastupitelství i v některých právních 
informačních systémech, takže jsou odborné i laické veřejnosti plně přístupné. Úplný přehled 
všech pokynů obecné povahy vydaných v roce 2013 je uveden v tab. IV/8. 

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

V roce 2013 byla vydána tři výkladová stanoviska. Výkl. stan. č. 1/2013 Sb. v. s. NSZ 
konstatuje, že státní zástupce podle § 39 odst. 2 písm. g) zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu 
ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních, není oprávněn přikázat, aby 
ředitel školského zařízení při výkonu své působnosti v oblasti státní správy provedl nebo 
neprovedl určitý úkon ve správním řízení, aby v takovém řízení vydal, zrušil nebo změnil 
rozhodnutí o některé z věcí uvedených v § 24 odst. 3 tohoto zákona nebo aby o takové věci 
rozhodl znovu. Výkl. stan. č. 2/2013 Sb. v. s. NSZ vychází z toho, že obviněnému, jenž před 
svou smrtí nemá zvoleného nebo ustanoveného obhájce, není třeba po jeho úmrtí ustanovit 
obhájce pro případ doručení usnesení o zastavení trestního stíhání podle § 172 odst. 1 písm. d) 
tr. ř. ve spojení s § 11 odst. 1 písm. e) tr. ř. a případného podání stížnosti proti tomuto 
rozhodnutí v přípravném řízení, nejsou-li dány jiné důvody nutné obhajoby. Výkl. stan.  
č. 3/2013 Sb. v. s. NSZ zdůrazňuje závěr, že státní zástupce činný u státního zastupitelství, 
jemuž byla trestní věc přikázána podle § 25 tr. ř. per analogiam, podává obžalobu u soudu 
věcně a místně příslušného; státní zástupce činný u takového státního zastupitelství zastupuje 
veřejnou žalobu poté i v řízení před soudem. V případě, kdy dojde k odnětí a přikázání věci 
podle § 25 tr. ř. mezi soudy, zastupuje podle § 7 odst. 2 zákona o státním zastupitelství 
veřejnou žalobu v řízení před soudem, jemuž byla věc přikázána, státní zástupce státního 
zastupitelství působícího u soudu, jemuž byla věc přikázána, a to s výjimkou těch případů, 
kdy zvláštní právní předpis stanoví jinak.  

Výkladová stanoviska NSZ jsou zveřejněna (v plném znění nebo alespoň v rozsahu 
právní věty) na webových stránkách NSZ, a rovněž v některých právních informačních 
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systémech (ASPI, CODEXIS), dále jsou také stanoviska publikována na extranetu státního 
zastupitelství, shodně jako tzv. „malá stanoviska“. 

d) podněty předsedkyni Nejvyššího soudu ČR k zaujetí sjednocujícího 
stanoviska (§ 12 odst. 4 zákona o státním zastupitelství) 

Nejvyšším státním zástupcem byly v roce 2013 podány následující podněty k vydání 
stanoviska trestního kolegia NS, a to: 

- k rozdílné rozhodovací praxi soudů při rozhodování o vzetí zadrženého obviněného do vazby, kdy 
nejednotnost praxe soudů spočívá v rozdílném obsahu výroku takového usnesení, a to konkrétně, že některé 
soudy ve výroku usnesení uvádějí datum a čas, od kdy se vazba započítává, jiné soudy nikoli a tento údaj uvádějí 
pouze v odůvodnění usnesení nebo ani tam ne (pod sp. zn. 1 SL 737/2013 dne 25.7.2013 – vydáno stanovisko 
trestního kolegia NS ČR ze dne 13.3.2014, sp. zn. Tpjn 302/2013, k otázce, zda výrok usnesení o vzetí 
obviněného do vazby má obsahovat přesný údaj, od kdy se vazba započítává (§ 72a odst. 4 tr. ř.); 

 - k rozdílné rozhodovací praxi jednotlivých trestních senátů Nejvyššího soudu ve věcech posuzování 
otázky přípustnosti dovolání podle § 265a tr. ř. v řízeních o prodloužení ochranného léčení či trvání 
zabezpečovací detence (pod sp. zn. 1 SL 742/2013 dne 7.8.2014). 

e) Přijímání podání u Nejvyššího státního zastupitelství 
Podání u NSZ přijímá kabinet nejvyššího státního zástupce. Z jeho poznatků 

vyplývá, že v této agendě bylo za rok 2013 přijato ve všech formách a druzích u Nejvyššího 
státního zastupitelství celkem 1 141 nových podání (v roce 2012 se takto jednalo o 1 344 
podání a v roce 2011 se jednalo o 1 260 podání). K tomuto číslu je však třeba přičíst 1 301  
(v roce 2012 jich bylo 1 207) podání, která představují buď opakující se podání či podání,  
v nichž podatelé uvádějí nové skutečnosti, obvykle i s delší časovou prodlevou od původního 
podání. 

VSZ v Olomouci má za to, že je třeba vyhodnotit ustanovení § 16a zákona o státním zastupitelství  
a změnit je. Zejména se to týká odst. 1 citovaného ustanovení, podle něhož lze podání učinit i prostředky 
elektronické pošty. Takové elektronické podání nemusí být opatřeno zaručeným elektronickým podpisem.  
V důsledku toho dochází k tomu, že podatelé stále častěji přenáší na státní zastupitelství náklady, které by měli 
nést oni. Taková elektronická podání bývají často rozsáhlá, podatelé k nim připojují řadu příloh, které ani 
nebývají potřebné. Tato elektronická podání i jejich přílohy pak musí být na náklady státního zastupitelství 
vytištěna v potřebném počtu.  

Např. ve věci VSZ v Olomouci sp. zn. 8 VZN 203/2013 přišlo od jednoho podatele v období od  
24.9.2013 do 10.10.2013 50 e-mailů. Z toho jen 7.10.2013 13 e-mailů. 

Uvedený problém lze řešit jedině prostřednictvím změny platné právní úpravy, 
v tomto případě konkrétně zákona o státním zastupitelství. Nutno podotknout, že návrh 
nového zákona o státním zastupitelství [jinak též tisk 506/0 Poslanecké sněmovny v minulém 
volebním období, návrh zákona byl vzat zpět v červenci 2013, aktuálně se připravuje nový 
zákon o státním zastupitelství] takovou úpravu již obsahoval. 

f) Vyřizování stížností na chování a na průtahy 
V roce 2012 jich bylo u NSZ zaznamenáno celkem 31 (v roce 2012 jich bylo 23, 

v roce 2011 jich bylo 28) včetně žádostí o přezkoumání vyřízení stížnosti vrchními státními 
zástupci. Podání evidovaná v rejstříku 3 SPR se týkají jak stížností na státní zástupce NSZ, 
tak i nižších stupňů soustavy státního zastupitelství. Stížnost na nevhodné chování ostatních 
zaměstnanců státního zastupitelství se v roce 2013, stejně tak jako v předcházejícím roce, 
nevyskytla. Stížností na průtahy při plnění úkolů státního zastupitelství bylo v roce 2013  
7. Stížností na nevhodné chování státních zástupců bylo v roce 2013 13. Dále bylo 
zaznamenáno 11 žádostí o přezkoumání vyřízení stížností vrchními státními zástupci v Praze 
a v Olomouci. 
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g) činnost Nejvyššího státního zastupitelství podle zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů 

Informace o této činnosti jsou povinně (v podobě výroční zprávy) zveřejňovány 
státními zastupitelstvími dálkovým přístupem. Nejvyšší státní zastupitelství tuto zprávu, jako 
každý rok, zveřejnilo.   

h) kárná řízení se státními zástupci v roce 2013 
  V roce 2013 kárný senát Nejvyššího správního soudu pravomocně rozhodl  

v 8 věcech (v roce 2012 v 11 věcech a v roce 2011 v 8 věcech), v nichž bylo vedeno kárné 
řízení proti 9 státním zástupcům. 

Pravomocně uznáno vinnými bylo 8 státních zástupců.  

Proti jednomu státnímu zástupci bylo řízení o kárné odpovědnosti zastaveno podle  
§ 14 písm. b) zákona č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních 
exekutorů, ve znění pozdějších předpisů, neboť pro předmětný skutek, řízení motorového 
vozidla pod vlivem alkoholu, byl pravomocně odsouzen okresním soudem, což mělo za 
následek zánik funkce státního zástupce. 

V. Netrestní působnost státního zastupitelství a výkon dozoru nad 
dodržováním právních předpisů v místech zákonného omezení osobní 
svobody 

Výkon mimotrestní působnosti je nedílnou součástí výkonu působnosti státního 
zastupitelství, je ovšem závislý na více faktorech, a není tudíž realizován u všech státních 
zastupitelství ve stejné míře (zejména co do četnosti zásahů a opatření).  

1. Vstupová a návrhová činnost okresních státních zastupitelství (tab. 
V/1a, V/2a) 
Vstupem bylo vyřízeno u okresních státních zastupitelství 6 683 věcí (oproti údajům 

roku 2012, kdy to bylo 7 497 věcí, o 814 věcí méně, o 789 věcí méně než v roce 2011 a o 442 
méně než v roce 2010).  

Smyslem výkonu mimotrestní působnosti není dosahovat maximálních statických 
hodnot, ale plnit funkci s ní spojenou – chránit a prosazovat veřejný zájem, proto vykázané 
statistické údaje samy o sobě nevypovídají o efektivitě, ani kvalitě výkonu působnosti, byť 
jsou jedním z vodítek při posuzování aktivity konkrétního státního zastupitelství. Není totiž 
možno přehlédnout fakt, že výkon této působnosti je závislý nejen na specifikách toho kterého 
místa (typicky jako je např. existence detenčních ústavů), ale i na personálních možnostech 
daného státního zastupitelství, které vedle toho musí plnit svou primární roli veřejné žaloby  
v trestním řízení. 

Návrhem bez ohledu na druh agendy (tab. V/2a – celkový počet návrhů podaných 
okresními státními zastupitelstvími, v úvahu nutno, shodně jako v předcházejícím roce,  
i údaje sumářů výkazů o netrestní agendě státního zastupitelství, viz s. 8 výkazu u tab. V/1b) 
bylo u okresních státních zastupitelství vyřízeno 1 671 věcí (-244 oproti roku 2012, -385 
oproti roku 2011). Nejvíce návrhů podal Severomoravský kraj (373, -114) a Jihomoravský 
kraj 358 (-40), dále pak Severočeský kraj (290, -29). Nejméně hlavní město Praha (73, -11).  
I zde platí shodné konstatování jako u vstupové činnosti ohledně efektivnosti této aktivity. 
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Z hlediska struktury návrhové činnosti je třeba zmínit především agendu, která 
bezprostředně navazuje na zásadní úlohu státního zastupitelství v trestní oblasti působnosti, 
jíž je návrhová činnost na uložení opatření dítěti mladšímu než 15 let, které se dopustilo činu 
jinak trestného, podle § 90 odst. 1 z. s. m.  (tab. V/1b, viz s. 5). Těchto návrhů bylo podáno 
celkem 1 442 (-114 oproti roku 2012 a -231 oproti roku 2011). Některá státní zastupitelství 
znovu poukazovala na nevhodnou obligatornost tohoto oprávnění, které by mělo být 
nahrazeno možností, aby státní zástupce v méně závažných případech využil jiného způsobu 
mimosoudního řešení deliktních případů dětí, samozřejmě za zachování tohoto návrhového 
oprávnění jako fakultativního. 

Zcela minimální je nadále 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 (tab. V/1b, s. 4), když v roce 2013, stejně jako 
v roce 2012, nebyl podán žádný návrh (v roce 2011 byly podány jen 2 návrhy). 

Návrhů podle ustanovení § 35 odst. 3 o. s. ř. (tab. V/1b, s. 6) podala okresní státní 
zastupitelství celkem 223.  

Oproti předchozím letům, kdy se návrhová činnost zaměřila na podávání návrhů na zbavení rodičovské 
zodpovědnosti, došlo v působnosti KSZ v Ostravě v roce 2013 k pozvolnému přesunu zaměření návrhové 
činnosti na návrhy týkající se uložení výchovného opatření. Odklon podávání návrhů na zbavení jednoho  
z rodičů rodičovské zodpovědnosti byl zapříčiněn jednak stávající praxí odvolacího soudu, jednak aktuální 
judikaturou. Zřejmě v důsledku většího využívání poznatků vytěžovaných z trestního řízení bylo přistupováno  
k návrhům na uložení výchovného opatření. Při podávání návrhů je státní zastupitelství omezeno poznatky, které 
může čerpat převážně z vlastní působnosti, tj. z trestního řízení. Tato okolnost výrazně omezuje možnost 
uplatnění návrhového oprávnění v případě nařízení ústavní výchovy, kdy primární aktivitu vyvíjejí orgány 
sociálně-právní ochrany dětí. 

2. Vstupová a návrhová činnost krajských státních zastupitelství (tab. 
V/2b, V/1b) 
Krajská státní zastupitelství vstoupila v roce 2012 do řízení v 251 věcech (-82 oproti 

roku 2012, -80 oproti roku 2011 a -42 oproti roku 2010). Nejvíce vstupů vykázalo  
MSZ v Praze (78, +1), KSZ v Plzni (39, -6), KSZ v Ostravě (34, -11), KSZ v Hradci Králové 
(31, -9). Nejméně vstupů pak KSZ v Ústí nad Labem (15, -3). 

I nadále 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) o. s. ř. Dále narůstá počet insolvenčních řízení dlužníků - fyzických osob. 

MSZ v Praze poukazuje na takzvané řízené úpadky. Jedná se o případy, kdy fyzické osoby podávají 
samodlužnické návrhy současně s návrhem na oddlužení, přičemž jejich jednání vykazuje určité známky toho, že 
předchozí zadlužení bylo cílené a směřovalo k následnému podání návrhu na oddlužení tak, aby insolvence 
nebyla řešena konkursem, tedy prodejem aktiv dlužníka, ale splátkovým kalendářem. 

Krajská státní zastupitelství podala v roce 2013 celkem 502 návrhů (tab. V/1b,  
s. 16; o nepoužitelnosti tabulky V/2b ohledně tohoto údaje platí totéž, co bylo řečeno u návrhů 
podaných okresními státními zastupitelstvími). V roce 2012 bylo podáno 555 návrhů a v roce 
2011 bylo zaznamenáno 556 návrhů. Tento výsledek byl dosažen znovu především díky MSZ 
v Praze, které samo vykázalo 300 podaných návrhů na zahájení řízení (-35 oproti roku 2012; 
to však na výjimečnosti tohoto výsledku nic nemění). Převažují, podobně jako v minulosti, 
věci obchodní. Dále platí, 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 návrhu. 
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3. Výkon dozoru nad dodržováním právních předpisů v místech 
zákonného omezení osobní svobody (tab. V/4a až V/4c)  

 

a) dozor nad místy, kde je vykonávána ochranná a ústavní výchova 
(tab. V/4c) 

Dozor v těchto detenčních ústavech vykonávají státní zástupci především formou 
provádění prověrek, ač jejich provádění není výslovně v zákoně upraveno. Nicméně bez 
provedení prověrky nelze efektivně tento dozor vykonávat.  

V roce 2013 podala státní zastupitelství celkem 10 návrhů na zrušení ochranné nebo 
ústavní výchovy (proti 15 v roce 2012 a 21 v roce 2011) a žádný návrh na uložení ochranné 
(ústavní) výchovy (v roce 2012 rovněž žádný a v roce 2011 4). Příkazů k přijetí opatření 
vedoucích k odstranění stavu odporujícího právním předpisům vydali státní zástupci 
vykonávající dozor v ústavech celkem 55 (v roce 2012 jich bylo 47 a v roce 2011 46), 
nařízení k propuštění dítěte drženého v ústavu nezákonně nevydali žádné (shodně jako 
v předcházejících letech). 

b) dozor nad věznicemi, v nichž je vykonávána vazba (tab. V/4a) 
V roce 2013 státní zástupci vykonávající dozor v tomto typu zákonného omezení 

osobní svobody detence vydali v 10 případech příkaz k zachovávání předpisů platných pro 
výkon vazby (v roce 2012 jich bylo 7 a v roce 2011 dokonce 23), nařízení k propuštění osoby 
držené tam v rozporu s příslušným rozhodnutím orgánu činného v trestním řízení nebo bez 
takového rozhodnutí nevydali žádné (v roce 2012 jedno a v roce 2011 žádné).  

Vydané příkazy se vztahovaly k formálním pochybením při postupu odpovědných zaměstnanců 
Vězeňské služby v kázeňském řízení, při dodržení ubytovací kapacity, při stanovení podmínek návštěvy 
obviněného, při plnění informační povinnosti věznice vůči státnímu zastupitelství, při vedení evidence uložených 
kázeňských trestů u obviněných a při umístění obviněného na celu. 

Hlavní metodou kontroly dodržování zákona je i zde provádění prověrek.  
O prověrkové činnosti tu platí totéž, co u předchozí dozorové agendy. 

Vzhledem k tomu, že – jak bylo konstatováno i ve zprávě o činnosti za rok 2012 – 
přetrvával nejednotný výklad ustanovení § 16 odst. 4 věty třetí zákona č. 293/1993 Sb.,  
o výkonu vazby, zda má být, či nemá být vydán zvláštní předpis, který stanoví, v kterých 
případech je obviněný povinen uložit peníze jemu poslané do věznice, tento nedostatek byl 
odstraněn tím, že citované ustanovení § 16 odst. 4 věty třetí zákona č. 293/1993 Sb., o výkonu 
vazby, ve znění pozdějších předpisů, bylo v mezidobí novelizováno zákonem č. 276/2013 Sb. 
s účinností od 1.1.2014. 

c) dozor nad věznicemi, v nichž se vykonává trest odnětí svobody (tab. 
V/4b) 

Dozoroví státní zástupci krajských státních zastupitelství (a MSZ v Praze) v roce 2013 
využili pravomoci vydávat příkazy k zachovávání předpisů platných pro výkon trestu odnětí 
svobody celkem v 64 případech (+1 oproti roku 2012 a -19 oproti roku 2011, stále však ve 
výrazně větším počtu než v roce 2010, kdy tehdy to bylo 36 případů). 

 Souviselo to stále s aktivizací výkonu dozoru v tomto typu detence v reakci na obecně 
kritizovanou přeplněnost věznic, při němž se dozoroví státní zástupci zaměřili na podmínky, 
které věznice vytvářejí odsouzeným, což ovšem platilo především v době před amnestií 
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prezidenta republiky ze dne 1.1.2013 (č. 1/2013 Sb.); stav po amnestii se výrazně zlepšil  
a některé věznice byly dokonce zakonzervovány. 

V obvodu VSZ v Praze při výkonu dozoru i dohledu nad dozorem týkajícím se dodržování právních 
předpisů v místech výkonu trestu odnětí svobody bylo opakovaně zjišťováno porušení právních předpisů  
v kázeňském řízení a nesprávný postup věznic při zařazování odsouzených do výstupních oddělení, kde bylo 
zjištěno porušení zásady rovnosti zařazením do nadstandardních podmínek. 

V obvodu VSZ v Olomouci se konstatuje, že příkazy, které byly ve smyslu § 78 odst. 2 písm. e) zákona 
č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, vydány v rámci dozoru nad zachováváním právních předpisů 
při výkonu trestu odnětí svobody, reagovaly na méně závažná porušení právních předpisů,  týkaly se kázeňského 
řízení, programu zacházení, vybavení cel a nepřípustnosti kontroly korespondence mezi odsouzenými a státními 
orgány České republiky.  

VI. Podmínky pro výkon působnosti státního zastupitelství v roce 2013 
 
 V oblasti legislativní je třeba za rok 2013 uvést, že byl do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu České republiky předložen návrh zákona o státním zastupitelství a návrh 
doprovodného zákona (sněmovní tisky č. 1054 a č. 1055, VI. volební období), na kterých se 
státní zastupitelství spolupodílelo. Usnesením Vlády České republiky ze dne 24.7.2013,  
č. 555, bylo sice rozhodnuto o zpětvzetí vládního návrhu zákona o státním zastupitelství  
a vládního návrhu zákona o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o státním 
zastupitelství, z dalšího projednávání v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky  
a návrhy obou zákonů byly dne 30.7.2013 vzaty zpět, ale v současné době jsou tyto zákony 
přepracovávány a lze v souladu se zveřejněným plánem legislativních prací na rok 2014 
důvodně očekávat jejich opětovné předložení.  

1. Novelizace právních předpisů 
Trestní zákoník byl novelizován především zákonem č. 105/2013 Sb., tj. souborem 

doprovodných novel k zákonu č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci v trestních 
věcech. 

Pokud jde o trestní řád, šlo o dvě novelizace: 

Jednak to byla novela trestního řádu provedená s účinností od 1.8.2013 zákonem  
č. 45/2013 Sb., obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech 
trestných činů). Jednak to byla novela trestního řádu provedená s účinností od 1.1.2014 již 
citovaným zákonem č. 105/2013 Sb., tj. souborem doprovodných novel k zákonu č. 104/2013 
Sb., o mezinárodní justiční spolupráci v trestních věcech.  

Zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů, je komplexní úpravou právní 
ochrany obětí, výrazně posiluje jejich procesní práva a zvyšuje finanční pomoc, o kterou 
mohou žádat. Zákon o obětech trestných činů byl doprovázen novelou trestního řádu, která 
zavedla do právního řádu České republiky i předběžná opatření v trestním řízení. Jde  
o institut, jehož účelem je mj. ochrana poškozeného a osob mu blízkých, zabránění 
obviněnému, aby pokračoval v páchání trestné činnosti a zajištění účinného provedení 
trestního řízení (zejména jde o zákaz styku s poškozeným, osobami jemu blízkými, zákaz 
vstupu do obydlí atd.). Zákon implementuje, byť ne zcela úplně, Směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2012/29/EU ze dne 25.10.2012, kterou se zavádí minimální pravidla pro 
práva, podporu a ochranu obětí trestného činu. 
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2. Personální a materiální zajištění výkonu působnosti   
 

a)  personální zajištění výkonu působnosti (tab. VI/1a, VI/1b odboru 
justičního Ministerstva spravedlnosti) 

Výkon působnosti státního zastupitelství je náležitě personálně zajištěn, plánované 
stavy státních zástupců jsou prakticky naplněny, v rámci celé ČR jsou funkce státních 
zástupců obsazeny z 97,6% (v roce 2012 to bylo rovněž z 97,6% a v roce 2011 z 97,17%). 

V celé České republice chybělo ke dni 31. 12. 2013 [tab. VI/1a] 30 státních zástupců 
(podle údajů tab. VI/1b 39, jde ovšem o údaj ke dni 1.1.2014 (v roce 2012 rovněž 30 a v roce 
2011 36 státních zástupců). Nižší obsazenost vykazuje jen kraj Severočeský (-8 státních 
zástupců; 94,7%, v roce 2012 93,34% obsazenost), Západočeský (-6 státních zástupců; 94,2%, 
v roce 2012 91,42% obsazenost) a hlavní město Praha (-5, 97,3%, v roce 2012 98,4%). Do 
těchto údajů se zatím nijak nepromítá změna systemizace provedená v roce 2014. 

Pokud jde o zkušenosti s využíváním asistentů státních zástupců a vyšších úředníků 
státního zastupitelství v obvodu KSZ v Plzni, KSZ v Hradci Králové a KSZ v Brně 
(asistenti) a VSZ v Praze, u MSZ v Praze (pokud jde o vyšší úředníky státního 
zastupitelství) jsou zkušenosti velmi pozitivní. Snižují zatížení státních zástupců z hlediska 
vykonávání jednoduchých úkonů -  využíváni jsou ke zpracování jednoduchých rozhodnutí, 
získávání a zpracování podkladů pro rozhodovací činnost státních zástupců. Problémem  
u vyšších úředníků státního zastupitelství je jejich velmi nízká obsazenost (cca 5 úředníků 
v celé soustavě), a to z důvodu nedostatečných finančních prostředků na jejich činnost. Pokud 
se některá státní zastupitelství rozhodnou pro přijetí vyššího úředníka státního zastupitelství, 
pak je to na úkor finančních prostředků určených pro administrativní aparát, který je však již 
dlouhodobě finančně podhodnocen (viz níže).   

Všechna nižší státní zastupitelství shodně, jak bylo uváděno již ve zprávě o činnosti 
státního zastupitelství za rok 2012, preferují institut právních čekatelů, jejichž počet je 
nutno aktuálně posílit vzhledem k avizovaným odchodům do důchodu u starších 
státních zástupců.  

Zajištění výkonu působnosti státního zastupitelství je rovněž závislé na obsazení 
jednotlivých státních zastupitelství také kvalitním odborným administrativním aparátem. 
Průměrné platy, zejména odborných zaměstnanců, však zůstávají nadále hluboko pod 
celostátním průměrem platů vykazovaných v nepodnikatelské sféře přesto, že tito zaměstnanci 
odvádějí kvalitní a stále náročnější práci (zpracování dat v elektronických systémech, 
komunikace přes datové schránky apod.), a to mnohdy i přes stanovenou pracovní dobu. 
Rozdíl byl stejně jako v předchozích letech částečně eliminován zapojením nároků  
z nespotřebovaných výdajů, které však mohly být čerpány pouze na nenárokové složky platu.  
Nízké tarify jsou tak omezujícím faktorem při přijímání nových zaměstnanců. 

Výše průměrného výdělku stále negativně ovlivňuje personální a mzdovou politiku MSZ v Praze, 
profesní kvalitu administrativy, a to zejména při přijímání nových zaměstnanců. Úroveň platů je velmi nízká  
a většinou nedosahuje ani průměrné mzdy platové hladiny v rámci hlavního města Prahy, což způsobuje 
problémy s náborem, resp. přijímáním nových administrativních pracovníků, jakož i s udržením těch 
nejkvalitnějších. Je reálná hrozba, že pokud nedojde k navýšení rozpočtových prostředků na mzdy 
administrativního aparátu, lze očekávat, že v soustavě státního zastupitelství klesne odborná úroveň těchto 
pracovníků, případně začne jejich odliv. 
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b) materiální zajištění výkonu působnosti   
 Materiální podmínky výkonu působnosti státního zastupitelství za rok 2013 byly 
odrazem celkové finanční situace v České republice. Snahou vlády ČR bylo vynakládat 
finanční prostředky státního rozpočtu maximálně efektivně a účelně a stejně tak přistupovala 
soustava státního zastupitelství k vynakládání finančních prostředků zejména při realizaci 
významných investičních akcí. 

 Za velký úspěch lze určitě považovat dokončení kompletní rekonstrukce OSZ 
v Příbrami v obvodu KSZ v Praze. Dalším úspěchem roku 2013 byla prostorová optimalizace 
pěti obvodních státních zastupitelství v Praze, a to v rámci Justičního areálu Mičánky.  

 V následujícím období bude nutné se zaměřit zejména na kompletní rekonstrukci 
objektu KSZ v Praze, vyřešení havarijního stavu objektu na Klárově, kde sídlí ObSZ pro 
Prahu 1 a ObSZ pro Prahu 7 a dále nevyhovující prostory OSZ v Náchodě, které sídlí  
v budově Úřadu práce Náchod. 

 Samostatnou kapitolou k řešení je situace v Severočeském kraji. KSZ a OSZ v Ústí 
nad Labem sídlí společně s Krajským soudem v Ústí nad Labem v objektech, které byly  
v minulosti a naposled v červnu roku 2013 zasaženy povodněmi. Po loňských povodních byly 
justiční instituce více než dva týdny mimo provoz. Na základě požadavku Krajského soudu 
v Ústí nad Labem uvolnit prostory, které využívalo KSZ v Ústí nad Labem, proběhlo v roce 
2013 několik jednání na úrovni vedení KSZ v Ústí nad Labem a Ministerstva spravedlnosti. 
Na podzim roku 2013 se podařilo uzavřít nájemní smlouvu na pronájem komerčních prostor  
v centru města pro cca 50 státních zástupců a ostatních zaměstnanců KSZ v Ústí nad Labem. 
Po přestěhování do nových prostor se uvolní kancelářské prostory pro KS v Ústí nad Labem. 
O přestěhování OSZ v Ústí nad Labem se zatím neuvažuje.  

 NSZ se dlouhodobě potýká s nedostatečnou kapacitou jednacích prostor a dále prostor 
pro archivaci spisů. Počet kanceláří je na hranici únosnosti, a proto se NSZ aktivně podílí na 
budoucí dislokaci sídla Nejvyššího soudu a Nejvyššího státního zastupitelství ve spolupráci  
s Ministerstvem spravedlnosti. Požadavky na zvýšení kapacity kancelářských prostor jsou 
také závislé na vývoji přijetí nového zákona o státním zastupitelství a příp. organizačních 
změnách soustavy státního zastupitelství.  

 

 

 

                   Nejvyšší státní zástupce: 

                      JUDr. Pavel Zeman 

 

 

 

 




