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OSZ                  Okresní státní zastupitelství 
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Úvod - shrnutí 

 Zpráva o činnosti státního zastupitelství za rok 2014 byla vypracována – stejně jako 

v předchozích letech – 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. 

V roce 2014 se na úseku trestním znovu projevila tendence předcházejících let 

(rok 2013 byl v tomto směru výjimkou) spočívající v poklesu počtu stíhaných osob a osob, 

vůči nimž bylo konáno zkrácené přípravné řízení. Platí tedy 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 2014 lze 

uvést, že celkem bylo v tomto roce sepsáno 288 660 záznamů o zahájení úkonů trestního 

řízení proti fyzické osobě a 626 záznamů o zahájení úkonů trestního řízení proti právnické 

osobě. V rámci vedených trestních řízení pak bylo vůči 103 591 fyzické osobě a vůči 

139 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 63,9 % z celkového počtu všech osob. Na základě výsledků 

přípravného řízení pak byla na 96 227 fyzických osob a na 71 právnických osob podána 

obžaloba nebo návrh na potrestání a na dalších 86 fyzických osob a na 6 právnických osob byl 

podán návrh na schválení dohody o vině a trestu (celkem tedy bylo za rok 2014 postaveno 

před soud 96 298 fyzických osob a 77 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) 6,16 % osob, na úrovni krajských státních zastupitelství 

11,42 % osob a na úrovni vrchních státních zastupitelství 6,59 % osob. 

Z krátkého úvodu plyne, že větší část kriminality je řešena v jednodušší formě řízení 

(ve zkráceném přípravném řízení, na něž navazuje zjednodušené řízení před samosoudcem 

završené zpravidla vydáním trestního příkazu). Zkrácené přípravné řízení je bohužel někdy 

využíváno i v případech, ve kterých se jeho využití při jeho vzniku v roce 2002 ani 

nezamýšlelo. Dochází tak k tomu, že se zkrácené přípravné řízení používá poté, co ve věci 

proběhlo několikaměsíční prověřování. Fakticky tak dochází k obcházení původního smyslu 

a účelu zkráceného přípravného řízení, jak to bylo uvedeno v důvodové zprávě k návrhu 

novely trestního řádu později vyhlášené pod č. 265/2001 Sb. Stanovisko trestního kolegia 

NS ČR ze dne 25. září 2014, sp. zn. Tpjn 303/2014, k jednotnému výkladu ustanovení § 314c 

odst. 1 písm. c) trestního řádu, v otázce, zda skutečnost, že uplynula delší doba (v řádu 

                                                           
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. 1. 2010, pokud se neposoudí podle nového trestního zákoníku vzhledem k zásadě o časové působnosti 

(§ 2 trestního 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. Součástí tabulkové části je proto i stručný přehled právních 

kvalifikací podle obou předpisů ve vzájemném srovnání – tzv. převodník.  
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měsíců) od počátku prověřování do sdělení podezření podezřelému podle § 179b odst. 3 

trestního řádu, je důvodem pro odmítnutí návrhu na potrestání, jen potvrdilo to, o čem nebylo 

pochyb, totiž že institut zkráceného přípravného řízení nesmí být používán nepřiměřeným 

způsobem. Řešení by tedy bylo možno spatřovat v častějším využívání odklonů, ty však zatím 

vykazují tendenci ke stagnaci, resp. přinejmenším k tomu, že se posilují odklony jen 

ve zkráceném přípravném řízení, ve standardním přípravném řízení dochází k poklesu. Nově 

zaváděný institut dohody o vině a trestu se prosazuje zatím jen velice omezeně, což plně 

platilo i v roce 2014. Problematické je příliš komplikované pojetí tohoto institutu, a také, 

že se dohody o vině a trestu nemohou aplikovat ve věcech zcela všech trestných činů 

(u zvlášť závažných zločinů dohodu sjednat nelze).       

V roce 2014 již naprosto jednoznačně převládla aplikace nového trestního zákoníku. 

Podle trestního zákona (č. 140/1961 Sb.) bylo stíháno už jen cca 4 až 7% osob. Význam 

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

z pohledu statisticky vykázaných osob, proti nimž bylo vedeno trestní stíhání (popř. byly 

obžalovány), vzrostl. Jakkoli se nejedná o vyšší počty, lze mít za to, že tato právní úprava, byť 

aplikovaná s některými přetrvávajícími obtížemi, na které poukazuje samostatná zvláštní 

zpráva (problém právnických osob, tzv. „prázdných schránek“), již získala své pevné místo 

v právním řádu. Zejména v oblasti postihu hospodářské, majetkové a finanční kriminality 

a korupce je důležitost této úpravy naprosto nezastupitelná. 

Struktura kriminality nedoznala ani v roce 2014 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 15 let. 

U trestné činnosti páchané těmito osobami (resp. činů jinak trestných, jichž se dopouštějí 

osoby mladší 15 let) se v roce 2014 projevil mírný nárůst, dlouhodobě však již celou řadu let 

vykazuje tendenci k poměrně výraznému poklesu. To ovšem nemění nic na tom, 

že se vyskytují případy zvýšené agresivity a brutality právě u těchto osob.  

U hospodářské trestné činnosti lze za znepokojivé označit nejen to, že se stále 

vyskytují případy poškozování finančních zájmů EU (zejména v souvislosti se zneužíváním 

dotací), ale dochází k tomu, že postih daňové kriminality se stává stále více komplikovaným 

z důvodu specifických rysů vlastních právě daňové kriminalitě a stále sofistikovanějším 

způsobům provedení. Problematika daňové kriminality je shledávána prakticky všeobecně 

v soustavě státních zastupitelství velmi palčivou a její objasňování extrémně náročné. 

Charakteristickým rysem hospodářské kriminality obecně je posun ke skutkově a důkazně 

náročnějším a právně složitějším trestním věcem páchaným v součinnosti většího počtu osob.  

Představitelé samosprávy na úrovni obcí i krajů reagují velice kriticky na skutečnost, 

že je proti nim vedeno trestní řízení. Jsou zpochybňována všechna opatření orgánů činných 

v trestním řízení směřující k uplatňování trestní odpovědnosti za nestandardní dispozice 

s majetkem obcí i krajů ze strany obecních i krajských samospráv. Lze mít za to, že k vyřešení 

mnohých problémů spojených s touto velmi specifickou oblastí trestné činnosti přispělo 

vydání metodického návodu pro nižší státní zastupitelství „Trestní odpovědnost osob činných 

ve volených orgánech územních samosprávných celků“, včetně uspořádání vzdělávacích akcí 

k této problematice v úzké spolupráci s Justiční akademií. Metodika byla nejen zpřístupněna 

na webových stránkách NSZ, ale rovněž poskytnuta Svazu měst a obcí ČR a Asociaci krajů 

ČR. 

V oblasti trestné činnosti korupčního charakteru přetrvává stále nízká míra 

oznamování těchto deliktních jednání. Korupční trestná činnost bývá často ve svých 

závažných formách spojena s hospodářskou trestnou činností (nutno poukázat i na § 256, 
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§ 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, kde nebylo možno 

tyto metody využít, úspěšnost dostatečného prokázání takové trestné činnosti výrazně klesá. 

Česká právní úprava neposkytuje stále dostatečnou ochranu tzv. whistleblowerů. Opětovné 

zavedení úpravy účinné lítosti ve věcech korupčních trestných činů, byť se tak stane formou 

novelizace trestního řádu (a nikoli trestního zákoníku), je nanejvýš žádoucí. 

Za nový fenomén kriminality lze považovat nejen podávání tzv. šikanózních 

insolvenčních návrhů vedených snahou poškodit dotčenou právnickou osobu, ale také stále 

četnější páchání trestné činnosti prostřednictvím internetu (napadení účtů prostřednictvím 

internetového bankovnictví, zneužívání informací ze sociálních sítí, podvodné e-shopy, 

pronásledování bývalých partnerů prostředky internetu, páchání trestných činů z nenávisti 

i trestných činů spojených s dětskou pornografií prostřednictvím internetu a sociálních sítí 

atd.). 

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 trestního zákoníku) i v roce 2014 zůstal nadále velice nízký. Příčiny tohoto stavu tkví 

zřejmě v tom, že míra oznamování těchto jednání je velice nízká a 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 návaznosti na vývoj v roce 2013, kdy došlo k velmi razantnímu 

poklesu, sice zvýšila, avšak jen poměrně nevýznamně. Zjištěné poznatky svědčí stále o velmi 

nízké míře oznamování případů spadajících do této oblasti kriminality i o tom, že některé 

trestné činy se nedaří postihovat dostatečně efektivně a účinně. Otázkou je, jak se projeví 

změny v charakteristice extremistických projevů, jak je zaznamenávají zpravodajské služby 

a policie, jestliže pravicově extremistická scéna začala hledat jiná než protiromská 

mobilizační témata, více se projevovala islamofobní scéna. Zejména však nastal nárůst aktivit 

levicově extremistické scény, což se odráží i v různých mobilizačních kampaních, kdy byl 

rovněž zaznamenán vyšší počet tzv. přímých akcí, útoků směřujících zejména proti majetku.    

Drogová scéna se sice zásadně nemění, počty stíhaných (i obžalovaných) osob však 

v roce 2014 vzrostly na dosud nejvyšší úroveň od roku 1989. Oproti tomu se podařilo vyřešit 

za aktivní účasti NSZ nejednotnost aplikační praxe po vydání plenárního nálezu Ústavního 

soudu č. 259/2013 Sb., bylo však již vydáno stanovisko NS ČR k výkladu pojmu „množství 

větší než malé“ u omamných a psychotropních látek a přípravků je obsahujících (§ 283, 

§ 284, § 285 trestního zákoníku), podařilo se sjednotit výklad pojmů upínajících 

se k rozsahům u drogových trestných činů, který působil poměrně vážné problémy v ještě 

nedávné minulosti, a bylo vydáno stanovisko trestního kolegia NS ČR vztahující 

se k trestnému činu nedovoleného pěstování rostlin obsahujících omamnou nebo psychotropní 

látku podle § 285 trestního zákoníku.  I v roce 2014 přetrvávala aktivita státního zastupitelství 

směřující proti provozování tzv. growshopů, a to v těch případech, kdy provozovatelé těchto 

obchodů svým jednáním naplnili skutkovou podstatu trestného činu šíření toxikomanie podle 

§ 287 trestního zákoníku.  
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Stejně jako v předchozím období je přitom nejpalčivější oblastí přeshraniční charakter 

drogové trestné činnosti. Státní zastupitelství a policie aktivně spolupracují s německými 

a polskými partnery na potírání výroby pervitinu a jeho následného pašování do SRN. Pokud 

jde o výskyt nových, doposud neregulovaných látek, zaznamenalo státní zastupitelství 

významný potenciálně velmi rizikový faktor, protože na území České republiky byl zachycen 

nový prekurzor k výrobě pervitinu. Jedná se o chemickou látku chlor-efedrin (resp. chlor-

pseudoefedrin), která však není zařazena v kategorii zakázaných prekurzorů ve smyslu 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 273/2004 o prekursorech drog. Zároveň bylo 

vědecky ověřeno, že z této látky lze vyrobit metamfetamin zcela obdobně účinným 

a dostupným způsobem, jako z tradičního efedrinu. Je vyvíjena účinná snaha o vyřešení 

tohoto problému, především změnou evropské legislativy. 

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. Požadavky na rozsah dokazování 

(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. Naznačuje se však možnost řešení stávajících 

problémů spojených s tím, že se v těchto případech neúčelně požaduje vedle znaleckého 

posudku z odvětví toxikologie též vyžádání znaleckého posudku z odvětví psychiatrie. 

Ohledně využívání tzv. analyzátorů alkoholu v dechu (u trestných činů ohrožení pod vlivem 

návykové látky spáchaných po požití alkoholu) je možno důkaz provedený použitím 

analyzátoru alkoholu v dechu považovat za zcela relevantní, a odborné vyšetření by bylo 

na místě jen zcela výjimečně (u hodnot v rozmezí 1,0 – 1,2 g/kg či v jiných případech 

vzbuzujících pochybnosti). 

Nadále jedním z nejčastěji se vyskytujících (byť ani zdaleka typově nejzávažnějším) 

je trestný čin zanedbání povinné výživy. Legislativní změna provedená novelou 

č. 390/2012 Sb., stejně jako další změny, 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 velice dílčí. Od připojení státních zastupitelství 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 2014 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, 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, kteří nejsou náležitě vzděláváni, 

státní zástupce mnohdy nahrazuje analytickou a metodickou práci policie a musí policejní 

orgány „školit“ i v základních otázkách. 

Délka přípravného řízení se již nezkracuje takovým tempem jako v předchozích 

letech, ačkoli dochází k velmi pozvolnému zrychlování ohledně všech tří sledovaných 

ukazatelů (délky přípravného řízení jako celku, délky vyšetřování i řízení u státního zástupce; 

jež se však nikterak nedotýkají fáze prověřování). Lze usuzovat, že možnosti snižování jeho 
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délky v důsledku častějšího využívání zkráceného přípravného řízení dosáhly svého vrcholu 

a výraznější změny v tomto směru již nelze očekávat. 

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. 

Ohledně dohledu, zejména tzv. vnějšího, vykonávaného v soustavě státního 

zastupitelství, se naopak konstatuje význam omezení nadměrně formalistických přístupů, 

na druhé straně však nepřichází v úvahu, aby výkon dohledu byl prováděn způsobem, kterým 

nemůže dojít k naplnění jeho smyslu a účelu, jímž je další zefektivnění výkonu působnosti 

státního zastupitelství i jednotlivých státních zástupců. 

V mimotrestní působnosti státní zastupitelství dosahují standardně výsledků 

přiměřených vytvořeným podmínkám (zejména personálním) a zdrojům poznatků. Nutno vzít 

v úvahu zásadní změnu právní úpravy, k níž došlo s účinností od 1. 1. 2014 (nabytí účinnosti 

nového občanského zákoníku a navazujících předpisů, především zákona č. 292/2013 Sb., 

o zvláštních řízeních soudních), kterou státní zastupitelství zvládlo bez problémů. 

Opět se poukazuje na některé formální aktivity založené právní úpravou (zejména 

na nevhodnou obligatornost návrhového oprávnění podle § 90 ZSM). Zaměření mimotrestní 

působnosti státního zastupitelství se nemění a vyplývá z postavení státního zastupitelství jako 

orgánu chránícího veřejný zájem a poskytujícího ochranu skupinám osob, u nichž 

mu to zákon přiznává. Trvalou pozornost je třeba věnovat efektivnímu výkonu této 

působnosti, nikoli jen četnosti učiněných opatření. 

 V průběhu roku 2014 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, Vojenské policie, celních 

orgánů a Vězeňské služby. Spolupráce s těmito orgány se pak odrazila mj. v uskutečnění 

společných setkání či seminářů. Dále NSZ v roce 2014 rozvíjelo 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. 

 Ve dnech 15. až 17. 5 2014 se ke společnému jednání v maďarském Balatonlelle 

setkali nejvyšší představitelé generálních prokuratur a státních zastupitelství Visegrádské 

čtyřky (V4). V rámci tohoto setkání byl podepsán dokument nazvaný Balatonská deklarace, 

ve kterém zúčastnění vyjádřili podporu posílení ochrany finančních zájmů EU prostředky 

trestního práva v dlouhodobém horizontu. Zároveň se shodli na podmínkách, za kterých 

by mohl v budoucnu efektivně fungovat Úřad evropského veřejného žalobce. 

II. Poznatky k výkonu působnosti státního zastupitelství v trestní oblasti 

v roce 2014 
 

1. Základní trendy vývoje kriminality 
 

a) Celkový vývoj kriminality (tab. II/1a až II/1g, grafy II/1h až II/1l) 

 

Nápad trestních věcí u státního zastupitelství se podle počtu zaevidovaných záznamů 

o zahájení úkonů trestního řízení sepsaných policejními orgány podle § 158 odst. 3 věty první 
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trestního řádu ve všeobecných rejstřících státního zastupitelství, v oddílu „Přípravné řízení“ 

(tab. II/1d) v roce 2014 snížil, a to o 36 041, tj. o 11 %, pokud by byly započítány pouze 

fyzické osoby. Záznamy o zahájení úkonů trestního řízení se v roce 2012, 2013 i 2014 týkaly 

také právnických osob. Tyto statistické údaje je však na místě vést samostatně – v roce 2014 

bylo evidováno 626 takových záznamů (vzestup o 68).  

Rok Fyzické osoby  Právnické 

osoby 

Celkem 

2011 316 452 0 316 452 

2012 305 700 1 185 306 885 

2013 327 706 558 328 263 

2014 291 665 626 292 291 

 

 Podle údajů policejní statistiky v roce 2014 (ve srovnání s rokem 2013, popř. 2012) počet zjištěných 

trestných činů meziročně poklesl o 11,3 % (v roce 2014 se jednalo o nejnižší počet zjištěných trestných činů 

za posledních 20 let). V České republice bylo v roce 2014 registrováno celkem 288 660 trestných činů. 

Meziročně došlo k poklesu o 36 706 skutků. Počet objasněných trestných činů se snížil na 126 237 (-2 944,  

-2,3%). Míra objasněnosti vzrostla o 4% na 43,7 %.  

 V roce 2014 došlo k nepodstatnému poklesu počtu stíhaných osob a osob, proti nimž 

bylo vedeno zkrácené přípravné řízení, na celkem 103 591 (105 858 osob v roce 2013, 

103 416 v roce 2012 a 102 955 v roce 2011; tj. -2 267, -2,1 %). Úroveň kriminality z tohoto 

hlediska v posledních letech se tedy permanentně snižovala.  

Rok Stíháno a 

konáno 

zkrácené 

přípravné 

řízení  

Rozdíl  % 

2011 102 955 0  

2012 103 416 +461 +0,45% 

2013 105 858 +2 442 +2,36% 

2014 103 591 -2 267 -2,14% 

 

Takřka ve stejné míře (absolutně i relativně) jako u osob stíhaných a osob, proti nimž 

bylo vedeno zkrácené přípravné řízení, poklesl také počet obžalovaných osob a osob, na něž 

byl podán návrh na potrestání, na 96 227 osob celkem (tj. -1 807 osob, což je -1,8 %).  

Počet osob, u nichž byla věc vyřízena jinými způsoby v přípravném řízení, 

se oproti roku 2013 snížil a dosáhl nejnižšího počtu za celé období od roku 1989 (podrobnosti 

plynou z tab. II/1a). 

Počet stíhaných osob poklesl z 38 400 osob v roce 2013 na 37 378 v roce 2014, 

tj. o 2,7 % (v předchozím roce šlo dokonce o snížení o 10,26%).  

Počet obžalovaných osob zaznamenával v roce 2014 obdobnou tendenci, protože 

se snížil z 34 275 v roce 2012 na 33 790 (jediný zčásti srovnatelný, byť výrazně nižší údaj 

se vyskytl v roce 1990; i zde ovšem platí konstatování shora ohledně zásadní změny trestně 

procesní úpravy od roku 2002), tedy o 1,4 % – v roce 2013 se jednalo dokonce o pokles 

o 10,76 %. 
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Stíháno, obžalováno       

Rok Stíháno  Obžalováno Zastaveno 

trestní stíhání 

Věc postoupena 

2011 49 055 43 209 5 573 138 

2012 42 788 37 984 4 589 102 

2013 38 400 34 275 3 789 126 

2014 37 378 33 790 3 361 57 

 

 

Pokud jde o zkrácené přípravné řízení, v roce 2014 byla tato forma předsoudního 

stadia trestního procesu uplatněna vůči jen nepatrně nižšímu počtu osob oproti údaji za rok 

2013, kdy se jednalo o absolutně nejvyšší počet osob za celou dobu existence zmiňovaného 

institutu. V roce 2014 bylo zkrácené přípravné řízení konáno vůči 66 213 osobám, -1 245 

oproti roku 2013, ale stále +5 585 oproti roku 2012 a +12 313 oproti roku 2011, tj. šlo o zcela 

mírný pokles o 1,8 %. 

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 v roce 2014 vyřízeno 63,9 % 

z celkového počtu všech osob (v roce 2013 63,7 %, pro srovnání v roce 2009 pak 49,2 %). 
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Je tak zřejmé, že zkrácené přípravné řízení se postupně (a zejména po novele 

provedené zákonem č. 274/2008 Sb.) stává zcela rozhodující formou přípravného řízení, 

ovšem s ohledem na již v úvodu zmíněné stanovisko trestního kolegia NS ČR se dá 

důvodně očekávat výraznější snížení četnosti uplatňování této formy přípravného řízení 

a v konečném důsledku i zmenšení celkové rychlosti řízení.  

Počet osob, proti nimž bylo trestní stíhání zastaveno, klesl na celkem 3 361 osob 

(oproti 3 789 osobám v roce 2013, 4 589 osobám v roce 2012 a 5 573 osobám v roce 2011), 

jedná se tedy o další poměrně stále výrazný pokles o 428 osob, tj. -11,3 %. Při relativním 

srovnání ve vztahu k celkovému počtu stíhaných osob se uvedený ukazatel v roce 2014 

po delší době snížil (činil 9 %, oproti 11,05 % v roce 2013, 10,73 % v roce 2012 a 11,36 % 

v roce 2011). 

Pokud by tedy byl zohledněn výlučně ukazatel osob, proti kterým bylo trestní 

stíhání zastaveno, v roce 2014 bylo dosaženo nejnižšího počtu těchto osob za celé období 

od roku 2005 (1 081 osob v roce 2014 oproti 1 365 osobám v roce 2013 a oproti 1 525 

osobám v roce 2012, -284, v roce 2005 se jednalo o 3 622 osob; vývoj tohoto ukazatele 

od roku 2005 je patrný z tab. II/1b). 

U postoupených věcí (podle počtu osob) došlo k velmi výraznému poklesu 

na 57 osob (-69, tj. -45,24 %), přičemž podíl těchto případů na celkovém počtu stíhaných 

osob zůstává nadále naprosto zanedbatelný (0,15 % v roce 2014, 0,33 % v roce 2013, 0,24 % 

v roce 2012, v roce 2011 0,28 % a v roce 2010 0,37 %). 

Z hlediska absolutních počtů bylo i v roce 2014 dosaženo nejnižších počtů osob, proti nimž bylo trestní 

stíhání zastaveno (a to i ve výše naznačeném užším pojetí tohoto ukazatele), za celé období od roku 1989 (např. 

v roce 1990 bylo takto postupováno vůči 15 715 osobám, v roce 1998 vůči 26 948 osobám). Ohledně věcí 

postoupených byl jejich nižší počet zaznamenán pouze v roce 1989, jinak dosahoval hodnot až třicetinásobných 

(např. v roce 2000 byly postoupeny věci 3 560 osob). 
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b) Odklony (tab. II/1b, II/1c a III/8) 

 

Ve vyšetřování bylo narovnáním (§ 309 trestního řádu) znovu vyřízeno jen 

zanedbatelné množství případů, a to ohledně 57 osob, což je ještě o 5 osob méně než v roce 

2013, o 40 méně než v roce 2012 a o 86 méně než v roce 2011, a je to pouhých 0,15 % 

z celkového počtu stíhaných osob (kdežto v roce 2013 činil tento ukazatel 0,16 %, v roce 

2012 0,2 % a v roce 2011 0,3 %). 

Ve zkráceném přípravném řízení bylo narovnáním vyřízeno již jen 38 osob (tj. o 17 

osob méně než v roce 2013, resp. o 6 osob méně než v roce 2012, ale stále ještě více 

o 18 osob než v roce 2011 a o 9 osob více než v roce 2010). V relativním vyjádření 

je to takřka neměřitelná hodnota (0,06 % v roce 2014, 0,08 % v roce 2013, v roce 2012  

0,07 % a v roce 2011 0,04%). 

Celkově bylo tedy v přípravném řízení trestním skončeno řízení za použití narovnání 

vůči 95 osobám (-22 ve vztahu k roku 2013, -44 ve vztahu k roku 2012 a -46 ve vztahu k roku 

2011). V poměru ke všem osobám vyřízeným v přípravném řízení trestním (oběma 

zmíněnými formami) to je 0,09 % (v roce 2013 0,11 %, v roce 2012 0,14 %, v roce 2011  

0,16 %). Stále platí, že v existující podobě se narovnání využívá sporadicky a nezmění-li 

se jeho úprava (novela trestního řádu č. 193/2012 Sb., jež nabyla účinnosti dnem 1. 9. 2012, 

uvedený problém řešila jen částečně), zřejmě tomu tak zůstane i do budoucna. 

U podmíněného zastavení trestního stíhání (§ 307 trestního řádu) se ve vyšetřování 

projevil další (byť tentokrát méně zásadní) pokles oproti roku 2013. I po novele provedené 

zákonem č. 193/2012 Sb., která měla využívání tohoto institutu posílit, bylo podmíněné 

zastavení použito celkem u 2 223 osob, takže pokles činí 5,9 %. V roce 2013 bylo použito 

u 2 362 osob, v roce 2012 u 2 967 osob a v roce 2011 u 3 692 osob). Celkově se uvedená 

forma odklonu podílela z 5,94 % na vyřízení osob původně stíhaných ve vyšetřování (v roce 

2013 to bylo 6,15 %, v roce 2012 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 výše, činil 

ovšem 3 351, takže zde došlo naopak k vzestupu o 1,6 % osob oproti roku 2013 (oproti roku 

2012 o 399 osob), vzestup nebyl ovšem zdaleka tak výrazný jako v předcházejících letech. 

Tento odklon se podílel na celkovém počtu osob řešených ve zkráceném přípravném 

řízení ze 5,06 % (v roce 2013 4,89 %, v roce 2012 4,87 % a v roce 2011 3,94 %).  

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 5 574 (v roce 2013 

5 661, v roce 2012 5 919, v roce 2011 5 816; jednalo se tedy o pokles o 0,75 %; o rok předtím 

byl pokles vyšší -4,36 %). 

Tradičně nejvyšší počet odklonů, pokud jde o podmíněné zastavení trestního stíhání a podmíněné 

odložení podání návrhu na potrestání, vykázal Jihomoravský kraj (1 423 osob, -115 oproti roku 2013, tj. 8,69 % 

ze všech stíhaných osob včetně zkráceného přípravného řízení), na druhém místě byl Severomoravský kraj 

(1 322 osob, +35, tj. 6,59 %), a až pak následovaly Severočeský kraj (694 osob, +30, tj. 4,04 %), hlavní město 

Praha (492 osob, +79, tj. 3,87 %), Východočeský kraj (462 osob, -4, tj. 4,92 %), Středočeský kraj (475 osob,  

-58, tj. 4,14 %), Západočeský kraj (424 osob, -42, tj. 4,51 %) a Jihočeský kraj (282 osob, -12, tj. 4,08 %). 
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Odklony      

tabulka II/1b, II/1c 

Rok Schváleno 

narovnání 

Věc odložena 

za schválení 

narovnání 

Celkem Podmíněně 

zastaveno trestní 

stíhání 

Podmíněně 

odloženo podání 

návrhu na 

potrestání 

Celkem 

2011 143 20 163 3 692 2 124 5 816 

2012 97 44 141 2 967 2 952 5 919 

2013 62 55 117 2 362 3 299 5 661 

2014 57 38 95 2 223 3 351 5 574 

 

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)    

 

Návrhy na schválení dohody o vině a trestu byly v roce 2014 aplikovány ve vztahu 

k 86 osobám, což činí 0,09 % všech stíhaných osob a osob, ohledně nichž bylo konáno 

zkrácené přípravné řízení. Uvedený institut byl využit též ohledně 6 obviněných právnických 

osob, a to vždy ve vyšetřování. 

Ohledně 79 (-9; v roce 2012 šlo o 24 osob) osob se tak stalo ve vyšetřování a ve vztahu k 7 (-8; v roce 

2012 se jednalo o 5 osob) osobám ve zkráceném přípravném řízení. 

Rok Návrhy na 

schválení 

dohody o vině 

a trestu ve 

vyšetřování 

Návrhy na 

schválení 

dohody o vině 

a trestu ve 

zkráceném 

přípravném 

řízení 

Návrhy na 

schválení 

dohody o vině a 

trestu celkem 

2011 0 0 0 

2012 24 5 29 

2013 103 15 118 

2014 79 7 86 

 

Důvodem spíše ojedinělé aplikace § 175a trestního řádu je evidentně administrativní 

a časová náročnost daného úkonu. Ani v průběhu roku 2014 se tak nenaplnilo očekávání, 

že dohoda o vině a trestu napomůže tomu, že nebude zapotřebí dokazovat skutkově 

rozsáhlejší nebo právně komplikované trestní věci. Jisté omezení využitelnosti dohody o vině 

a trestu je spatřováno také v tom, že zmíněný institut lze aplikovat toliko v případech řízení 

o přečinech a zločinech, zatímco o zvlášť závažných zločinech takovouto dohodu sjednat 

nelze, přičemž možná právě v takovýchto případech by našla přínosnější uplatnění, protože 

by se mohlo jednat o jistý doplněk odklonů. 

I přes nepříliš častou aplikaci tohoto institutu jej NSZ považuje za významný doplněk 

odklonů, který by mohl významnou měrou zjednodušit a zrychlit řízení v případech 

vstřícného a sebekritického postoje obviněného a kde společenský zájem na rychlém ukončení 
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trestního řízení převažuje nad uplatněním represivní složky trestu, pochopitelně 

i s přihlédnutím k oprávněným zájmům poškozeného.       

d) K aplikaci zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických 

osob a řízení proti nim (tabulka II/1e, II/1f)   

 

V roce 2014 bylo v oddílu „Přípravné řízení“ v rejstřících ZN, KZN a VZN evidováno 

celkem 626 věcí týkajících se důvodného podezření ze spáchání některého trestného činu 

uvedeného ve výčtu v § 7 zákona o TOPO právnickou osobou (v roce 2013 jich bylo 558, 

tj. +68, a v roce 2012 1 185; tehdejší údaje však vykazovaly jisté nepřesnosti).  

 

Struktura trestné činnosti právnických osob byla v roce 2014 velmi různorodá. 

Zevrubnější informace ohledně skutkových podstat trestných činů, pro něž bylo trestní stíhání 

vedeno, popřípadě byla podána obžaloba, vyplývají z tabulky II/1f. 

Podrobnosti plynou i ze zvláštní zprávy o poznatcích z aplikace zákona č. 418/2011 

Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ze dne 17. 12. 2014, sp. zn. 

7 NZN 604/2014. 

e) Nové jevy v kriminalitě 

V roce 2014 se objevovaly případy tzv. šikanózních insolvenčních návrhů, kdy však 

za současného právního stavu lze pouze konstatovat, že podávání takových fiktivních návrhů 

je jen obtížně řešitelné cestou trestního práva a zákonodárce se tuto problematiku snažil řešit 

spíše cestou novelizace insolvenčního zákona.  

Na celém území ČR se vyskytuje fenomén trestné činnosti spadající do oblasti 

napadení účtů prostřednictvím internetového bankovnictví (zpravidla § 230, § 231 trestního 

zákoníku, ale i podle jiných ustanovení trestního zákoníku), kdy pachatelé nejprve napadnou 

sociální účty poškozených, jejichž prostřednictvím se jim podaří získat údaje z platební karty, 

a následně prostřednictvím zjištěných osobních údajů na sociálních sítích dokážou získat 

odpověď na tzv. „kontrolní otázky“ a následný přístup k účtu. 
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Poukazuje se i na negativní dopady na rychlost řízení (většinou velký počet 

poškozených na území celé ČR, problémy s určením příslušnosti policejního orgánu k vedení 

společného řízení). 

Veřejná internetová síť je používána k páchání trestné činnosti čím dále častěji, protože se stává 

službou, kterou lidé denně běžně využívají i v domácnostech, v internetových kavárnách, v restauracích, 

k vyřizování záležitostí běžné denní potřeby. Elektronicky jsou stále častěji zakládány účty tzv. bílých koní 

sloužící k dalšímu páchání trestné činnosti nebo jsou přes internet kontaktováni důvěřiví poškození, kteří dají 

k dispozici svoje údaje, případně hesla zaslaná bankou apod. a z jejich bankovních účtů nebo smluv 

na provozování telefonních služeb jsou odečítány částky např. za sázky, z nichž však zisky plynou pachatelům 

zneužívajícím údaje poškozených. Opakovaně se vyskytly i případy zneužití údajů z platebních karet 

k provedení neoprávněných plateb, kdy pachatelé získávají příslušné údaje tzv. skimmováním karet na území 

ČR, přičemž k zneužití dochází v cizině, nebo naopak jsou údaje získávány v cizině a zneužity v ČR. V obou 

variantách je šetření komplikováno cizím prvkem a nutností zdlouhavých právních pomocí ve východní Asii 

nebo Jižní Americe. 

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 projevil jen u některých trestných činů. V podrobnostech lze odkázat 

na tab. II/2. 

Celkově (viz tab. II/10) bylo v roce 2014 stíháno (včetně vyřízení ve zkráceném 

přípravném řízení) pro trestný čin zpronevěry podle § 206 trestního zákoníku 2 683 osob, 

což znamená vzestup o 1,4 %. Vůbec nejpočetnějším byl (v tomto ukazateli) nadále trestný 

čin krádeže (§ 205 trestního zákoníku), pro který bylo stíháno a řešeno ve zkráceném 

přípravném řízení celkem 27 324 osob (-309), což představuje 26,4 % (-0,3%) podíl 

na celkové kriminalitě v roce 2014. Pro trestný čin podvodu (§ 209 trestního zákoníku) bylo 

stíháno (a řešeno ve zkráceném přípravném řízení) celkem 5 464 (+301) osob, takže v součtu 

tyto tři majetkové trestné činy představují s 35 471 (+29) stíhanými (a ve zkráceném 

přípravném řízení řešenými) osobami 34,24% (v roce 2013 33,5 %, v roce 2012 35,3 % 

a v roce 2011 33,6%) podíl na celkové kriminalitě v roce 2014.  

Problémy při prověřování podezření z daňové trestné činnosti způsobuje zejména 

skutečnost, že tato trestná činnost (zejména týkající se krácení daně z přidané hodnoty) 

je páchána prostřednictvím firem, jejímiž statutárními orgány jsou převážně tzv. „bílí koně“, 

a to nezřídka ze zahraničí (v poslední době např. z Rumunska, Maďarska, atd.). Tyto osoby 

s největší pravděpodobností ani mnohdy nevědí, že jsou jednateli českých společností.  

Problematika daňové kriminality je shledávána prakticky všeobecně v soustavě 

státních zastupitelství velmi palčivou a zároveň její objasňování je extrémně náročné, 

zejména ve stále častějších organizovaných a sofistikovaných formách.  

Všechna krajská státní zastupitelství poukazují na stále pokračující zdokonalování a nárůst míry 

sofistikovanosti páchání tohoto druhu trestné činnosti, kdy jednání pachatelů bývají velmi dobře připravena. 

Je zde patrna spolupráce s právníky, ekonomy a daňovými poradci a také organizace a koordinace, což 

je názorně vidět především u tzv. karuselových obchodů, kdy je zboží v krátké době zobchodováno mezi dvěma 

či více státy s opakovaným nárokováním nadměrného odpočtu daně z přidané hodnoty při vývozu. Zmíněná 

připravenost a sofistikovanost pachatelů této trestné činnosti klade čím dál větší nároky na schopnost orgánů 

činných v trestním řízení, finanční správy a celní správy tato jednání odhalit, objasnit, prokázat a postihnout. 

Vzhledem k pozitivním zkušenostem se zvolenou strategií a jejími výsledky na úseku 

vyhledávání, zajišťování a odčerpávání výnosů z trestné činnosti, rozhodl nejvyšší státní 

zástupce v únoru 2014, v rámci realizace tezí ke zvýšení aktivity a efektivity činnosti soustavy 



17 
 

státního zastupitelství v oblasti boje proti daňové kriminalitě, o vytvoření obdobné neformální 

sítě státních zástupců-specialistů-koordinátorů-metodiků, kteří se této agendě budou aktivně 

a dlouhodobě věnovat, a to v úzké spolupráci se zástupci specializovaných policejních, 

celních a dalších dotčených státních orgánů (ministerstev financí, vnitra, spravedlnosti, 

finančních úřadů apod.). V rámci této pracovní sítě dochází k identifikaci aplikačních 

problémů včetně způsobů jejich řešení, sjednocování praxe a především ke vzájemné výměně 

informací a osvědčené praxe v oblasti boje proti daňové kriminalitě. Dalším úkolem a cílem 

pracovní sítě je, aby její členové z řad krajských a vrchních státních zastupitelství byli schopni 

a připraveni metodicky vést ostatní státní zástupce ve svém obvodu působnosti, sjednocovat 

a koordinovat jejich praxi a být jim k dispozici v případě řešení výkladových a aplikačních 

problémů. V průběhu roku 2014 se v souvislosti s ustanovením této pracovní sítě a rovněž 

se zřízením mezirezortního týmu pro boj proti daňové kriminalitě (Kobra) uskutečnilo několik 

společných vzdělávacích akcí. 

V oblasti vyhledávání, zajišťování a odčerpávání výnosů z trestné činnosti došlo 

počátkem roku 2012 na základě rozhodnutí nejvyššího státního zástupce k vytvoření 

specializované sítě specializovaných státních zástupců (metodiků) na úrovni krajských 

a vrchních státních zastupitelství, jejichž činnost je koordinována ze strany odboru závažné 

hospodářské a finanční kriminality NSZ. Rovněž v průběhu roku 2014 se tito 

specializovaní státní zástupci zúčastnili řady školení, seminářů a porad, a to v úzké 

součinnosti se specialisty z řad policejních orgánů.  

České výsledky v oblasti zajišťování a odčerpávání výnosů z trestné činnosti 

za poslední čtyři 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, 3. fáze hodnocení ČR ze strany OECD). Tyto výsledky, strategie a aktivní 

a koncepční přístup policistů a státních zástupců byly dokonce označeny jako vzorové pro 

ostatní země. 

Pro bližší ilustraci lze uvést tabulku ze Závěrečné policejní zprávy k problematice 

výnosů a praní peněz za rok 2014 [hodnoty uvedeny v milionech Kč].  

Rok 
Zajištěné 

hodnoty 

Zajištěné 

hodnoty, 

zůstatek 

Celková 

způsobená 

škoda 

Procentuální 

poměr 

2004-2005 2 836 683 42 984 6,6 

2006 1 449 1 049 24 269 6,0 

2007 736 708 22 782 3,2 

2008 1 350 1 338 31 625 4,3 

2009 1 312 1 016 26 012 5,0 

2010 1 283 1 210 24 103 5,3 

2011 4 301 3 904 27 395 15,7 

2012 5 839 5 621 32 136 18,2 

2013 8 511 8 035 31 820 26,7 

2014 7 788 6 979 24 017 32,4 

 

K postihu korupce lze uvést, že v roce 2014 se projevil trend spočívající v rozporném 

vývoji u jednotlivých skutkových podstat trestných činů spadajících pod vymezení korupce.  

 Vzestup počtu stíhaných i obžalovaných osob nastal u trestného činu podplácení 

podle § 332 trestního zákoníku (nárůst o 56 %, resp. o 62,5 %), u trestného činu přijetí 

úplatku podle § 331 trestního zákoníku i u trestného činu nepřímého úplatkářství podle § 333 
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trestního zákoníku nastal pokles (o 52,8 %, resp. o 45,5 % u prvně jmenovaného trestného 

činu, o 33,3 %, resp. o 50 % u naposledy uvedeného trestného činu).  

Malé množství zadokumentované trestné činnosti tohoto charakteru má svůj původ 

v omezeném zdroji důkazů, ve velké administrativní náročnosti při pátrání po bankovních 

účtech zainteresovaných osob, v neochotě svědků podat výpověď nebo v omezeném 

důkazním potenciálu odposlechů a sledování. Je rovněž upozorňováno na mnohdy 

problematickou spolupráci s dotčenými orgány samosprávy, kdy většina případů korupčního 

jednání je vedena právě v souvislosti s jednáními volených funkcionářů (představitelů orgánů 

samosprávy, příp. dalších volených funkcionářů) při zadávání veřejných zakázek, veřejných 

soutěžích apod. Při prověřování se často nepodaří jednoznačně prokázat naplnění znaků 

korupčních trestných činů (§ 331 až § 333 trestního zákoníku) a věci jsou pak nejčastěji 

kvalifikovány jako trestné činy pletich při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži podle 

§ 257 trestního zákoníku, sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži 

a veřejné dražbě podle § 256 trestního zákoníku nebo jako trestné činy úředních osob (§ 329 

až 330 trestního zákoníku).  

OSZ Jihlava zmínilo v této souvislosti postup orgánů Kraje Vysočina v trestní věci ředitele Krajské 

správy a údržby silnic Kraje Vysočina a náměstka hejtmana Kraje Vysočina jako obviněných v souvislosti 

s nákupem sypačů předražených o více než 30 mil. Kč. Nedošlo přitom k odvolání obviněných z jejich funkcí 

ani k pozastavení jejich výkonu, ale navíc hejtman otevřeně kritizoval činnost orgánů činných v trestním řízení 

a navzdory výzvě se jako zástupce poškozeného odmítl připojit s nárokem na náhradu škody s odůvodněním, 

že žádná škoda údajně nevznikla. 

 

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 trestního zákoníku) potom zachycuje 

tab. II/3a, která zahrnuje rovněž počty odsouzených osob i skutky vykazované policejní 

statistikou, a to za období let 2003 až 2014. 

U trestného činu vraždy tak v roce 2014 došlo k poklesu počtu osob stíhaných  

(o 5,6 %), kdežto ohledně osob obžalovaných byla zachována úroveň z předchozího roku.  

KSZ v Brně v souvislosti s případy vraždy zmiňuje spolupráci s policejním týmem TEMPUS, který 

se zabývá zejména staršími nevyřešenými případy. Činnost tohoto policejního týmu směřuje k nalezení nových 

indicií a důkazů a jejich porovnání s již existujícími, k novému pohledu nadanou věc a ke zjištění pachatele. 

Na základě činnosti tohoto policejního týmu se podařilo objasnit několik případů vražd, a to i velmi krátkou 

dobu před promlčením trestního stíhání.  

Pokud jde o poznatky k privilegovaným skutkovým podstatám zabití, popř. 

ublížení na zdraví z omluvitelné pohnutky, pro trestný čin zabití podle § 141 trestního 

zákoníku byly v roce 2014 stíhány i obžalovány shodně 3 osoby (stejné počty jako v roce 

2013). Pro trestný čin ublížení na zdraví z omluvitelné pohnutky podle § 146a trestního 

zákoníku bylo v roce 2014 stíháno 10 osob (-6), obžalováno jich bylo 10 (-1), zkrácené 

přípravné řízení bylo konáno proti 7 osobám (+3) a na 6 osob byl podán návrh na potrestání 

(+2).  

Ohledně loupeží byl v roce 2014 zaznamenán další výrazný pokles navazující na trend 

vývoje v předcházejících letech (-13,7 %, resp. -12,9 %).  Platí, že absolutní počty stíhaných 
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i obžalovaných osob jsou nejnižší od roku 1990, resp. od roku 1992 (ve vztahu k ukazateli 

obžalovaných osob). 

U těžkého ublížení na zdraví spáchaného úmyslnou formou zavinění (§ 145 

trestního zákoníku) došlo k v roce 2014 k mírnému vzestupu počtu stíhaných i obžalovaných 

osob na 711 (+51) a 684 (+41), tj. o 7,7 %, resp. o 6,4 %.  Přesto platí konstatování 

předchozích zpráv o činnosti, že zejména po roce 2006 se tyto počty pohybují v nižších, 

až ve významně nižších hodnotách proti minulosti (cca o třetinu), zejména proti období let 

1995 – 1997. 

Jako příklad lze zmínit věc vedenou u MSZ v Praze, v níž byla podána obžaloba a následně před 

soudem projednáván zločin těžké ublížení na zdraví podle § 145 odst. 1, 2 písm. b) trestního zákoníku, kterého 

se dopustil ošetřující lékař MUDr. P. B. tím, že několik let podával poškozenému opiátový přípravek dolsin, 

čímž mu způsobil závislost na opiátech, která byla kvalifikována jako těžké ublížení na zdraví. Navíc nevhodnou 

léčbou „konečníku“ poškozeného vyvolával u poškozeného potřebu tišícího prostředku – opiátového přípravku 

dolsin, to vše s úmyslem získávat od poškozeného movité věci a finanční hotovost za poskytovaný dolsin 

v řádech milionů Kč. Samotný dolsin si obviněný lékař obstarával též tím, že si ho předepisoval sám sobě. Byl 

odsouzen rozsudkem Městského soudu v Praze ve spojení s rozsudkem Vrchního soudu v Praze pro zločin těžké 

ublížení na zdraví podle § 145 odst. 1, 2 písm. h) trestního zákoníku k trestu odnětí svobody v trvání 7 let a 6 

měsíců, pro jehož výkon byl zařazen do věznice s ostrahou.  

U ublížení na zdraví spáchaného úmyslně (§ 146 trestního zákoníku), kde je třeba 

kalkulovat i s institutem zkráceného přípravného řízení, bylo v roce 2014 vedeno trestní řízení 

proti 3 672 osobám (+29, i oproti roku 2012 stále ještě pokles o 201, +0,8 %, v roce 2012 byl 

zaznamenán ovšem nárůst o 401 a o 11,5 %). 

Ve vztahu k sexuálně motivované (mravnostní) kriminalitě je možno zmínit 

především trestný čin znásilnění (§ 185 trestního zákoníku). V roce 2014 byl zaznamenán 

další, tentokrát však zcela nevýrazný pokles počtu stíhaných (z 340 na 337, tj. o 0,9 %) 

a naopak dílčí vzestup ohledně počtu osob obžalovaných (z 308 na 312, tj. o 1,3 %) 

pro uvedený trestný čin.  

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 trestního zákoníku) i v roce 2014 zůstal nadále velice nízký. Bylo 

zaznamenáno vždy 25 osob stíhaných a obžalovaných (vždy -5; -16,7 %).   

Příčiny tohoto nepříliš uspokojivého stavu tkví v tom, že velká část trestné činnosti zůstává 

neoznámena, přetrvávají problémy s prokazováním této formy kriminality, je obtížné nalézt dostatečně 

věrohodné svědky i zajistit další potřebné důkazy. 

Ohledně pracovního vykořisťování se vyskytují aplikační problémy s rozlišením 

pojmů „nucená práce“ a „jiné formy vykořisťování“. Specifikem těchto trestních věcí 

je taktéž skutečnost, že poškození jsou vůči orgánům činným v trestním řízení velmi 

nedůvěřiví a ve svých výpovědích opatrní. Předmětná trestná činnost je umocňovaná též 

problematickým (zranitelným) postavením obětí, které nejsou vždy ochotny (z důvodu obecně 

známých – jazyková bariéra, neznámé prostředí, sociální provázanost, strach ze msty na nich 

samotných nebo rodinných příslušníků) spolupracovat s orgány činnými v trestním řízení, 

přičemž je tato spolupráce problematická zejména i v pozdějších fázích „formalizovaného“ 

trestního řízení. Zřejmě více než u jiných typů kriminality je tu možno hovořit o důkazní 

nouzi, ať už na počátku samotného trestního řízení (či těsně před jeho „spuštěním“) nebo 

na jeho výsledném konci. 

K zefektivnění postihu v dané oblasti nepochybně velice přispělo schválení rozhodnutí 

NS ČR ze dne 12. 3. 2014, sp. zn. 7 Tdo 1261/2013, k publikaci ve Sbírce soudních 
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rozhodnutí a stanovisek, jež se vztahovalo právě k otázce výkladu pojmu „pracovní 

vykořisťování.“ 

Pokud jde o trestný čin kuplířství podle § 189 trestního zákoníku, v roce 2014 bylo 

zaznamenáno 81 (+25) osob stíhaných a 77 (+28) osob obžalovaných. 

K tomuto výraznému vzestupu statistických údajů se vyjadřuje KSZ v Ostravě, které poukazuje na to, 

že na nárůst počtu stíhaných a obžalovaných osob v roce 2014 měla vliv realizace akce „Anděl“ v rámci 

působnosti OSZ v Ostravě, zaměřená na provozovatele podniků s poskytováním sexuálních služeb za úplatu. 

Akce se dotkla v konečném důsledku 10 podniků, přičemž z hlediska zajišťování výnosů pocházejících z trestné 

činnosti byla co do počtu a objemu zajištěných hodnot nejúspěšnější ze všech věcí, v nichž bylo v roce 2014 

prováděno finanční šetření. 

    

h) Trestné činy spáchané z rasových, národnostních a jiných nenávistných 

pohnutek (tab. II/5, II/5a) 

Tendence charakteristické pro vývoj trestné činnosti spáchané z rasových, 

národnostních nebo jiných nenávistných pohnutek vyplývají z tab. II/5 a II/5a. 

V roce 2014 bylo celkem pro tyto trestné činy stíháno 139 osob (+19; oproti roku 

2012 ovšem -85) a obžalováno 129 osob (+14; oproti roku 2012 -84). Ve srovnání 

s předcházejícím rokem došlo k určitému dílčímu vzestupu, předcházející rok byl 

charakterizován zcela zásadním poklesem ve sledovaných kategoriích, a to téměř o polovinu. 

V roce 2014 nebylo možno zaznamenat tak výrazný přeliv do kategorie zkráceného 

přípravného řízení, který byl typický pro předcházející rok. Tehdy se nabízela úvaha, 

že trestné činy spáchané z rasových, národnostních a jiných nenávistných pohnutek jsou stále 

více vyřizovány v jednodušší formě řízení, kterou představuje zkrácené přípravné řízení.  

V roce 2014 bylo konáno zkrácené přípravné řízení ohledně 45 (-36) osob  

a na 43 (-34) osob byl podán návrh na potrestání.  

 Jak uvádí Zpráva o extremismu na území České republiky v roce 2014, série protiromských 

demonstrací z roku 2013 se neopakovala, přičemž došlo k poklesu počtu a frekvence těchto shromáždění. 

Pokračovala krize pravicově extremistické scény, docházelo k její další fragmentaci a poklesu aktivit 

ve veřejném prostoru. Pravicově extremistická scéna hledala jiná než protiromská mobilizační témata. Začala 

akcentovat islamofobii a obranu evropských, resp. národních tradic a kultury a více reflektovala zahraniční 

trendy. Výrazněji se začala projevovat islamofobní scéna. Došlo k nárůstu aktivit levicově extremistické scény. 

Krajní levice se začala více orientovat na lokální problémy a témata, v některých případech využívala kontaktů 

do místní samosprávy. I levicoví extremisté čerpali inspiraci v zahraničí. Stejně jako v minulosti pokračovaly 

mobilizační kampaně, byl rovněž zaznamenán vyšší počet tzv. přímých akcí, útoků směřujících zejména proti 

majetku.   

 

i) Drogová kriminalita (tab. II/7, II/10) 
 

V oblasti postihu drogové trestné činnosti i v roce 2014 došlo z hlediska činnosti 

státního zastupitelství k významným změnám.  

V roce 2014 byl, shodně jako v roce 2013, zaznamenán vzestup, a to na 2 478 

stíhaných osob (+186, tj. o +8,1 %, oproti roku 2012 +17,7 %) a 2 301 obžalovaných osob 

(+168, tj. o +7,9 %; oproti roku 2012 +18,1 %); obě hodnoty zároveň představují absolutně 

nejvyšší počty stíhaných i obžalovaných osob za celé období od roku 1990. Nárůst počtu osob 
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stíhaných i obžalovaných byl ovšem zaznamenán u všech ostatních drogových trestných činů 

(u trestných činů podle § 286 i § 287 trestního zákoníku). Podrobnosti plynou z tab. II/7. 

Nutno ještě dodat, že v důsledku změny právní úpravy po dni 1. 1. 2010 vedle 

skutkové podstaty trestného činu přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu podle 

§ 284 trestního zákoníku (která je také v tab. II/7 zmíněna) je nutno vzít v úvahu i skutkovou 

podstatu trestného činu nedovoleného pěstování rostlin obsahujících omamnou nebo 

psychotropní látku podle § 285 trestního zákoníku. 

Z hlediska aplikace trestního práva na poli boje proti trestné činnosti spojené 

s drogami došlo k určitému uklidnění předchozího neustáleného vývoje soudní praxe, 

zapříčiněného nálezem Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 13/12 (publikovaným pod č. 259/2013 

Sb.), jímž byla s účinností od 23. 8. 2013 zrušena (mj.) příloha k nařízení vlády č. 467/2009 

Sb. V návaznosti na to vyvstal před soudní praxí úkol v souladu se závěry Ústavního soudu 

blíže vymezit konkrétní množství omamných a psychotropních látek, jejichž držení pro 

vlastní potřebu je trestné. Vymezení této hodnoty má totiž vliv i na výklad znaků dalších 

trestných činů spojených s nedovoleným nakládáním s omamnými a psychotropními látkami 

a s jedy, a tato hodnota tak má bezprostřední dopad do oblasti boje s drogovou trestnou 

činností. NS ČR pod sp. zn. Tpjn 301/2013 vydal dne 13. 3. 2014 stanovisko k výkladu 

pojmu „množství větší než malé“ u omamných a psychotropních látek a přípravků 

je obsahujících (§ 283, § 284, § 285 trestního zákoníku). 

Při přípravě tohoto stanoviska NSZ aktivně prosazovalo snížení hodnoty množství 

většího než malého u některých drog (zejména marihuany a pervitinu, částečně i v případě 

kokainu). I zásluhou argumentace přednesené NSZ došlo k žádoucímu snížení hranice 

množství většího než malého v případě marihuany a pervitinu. Zvolená úprava přitom v praxi 

nepůsobí větší obtíže, neboť výkladové principy pro stanovení konkrétních rozsahů drogové 

trestné činnosti, jež NS ČR přijal již v roce 2013, se ani nyní nemění. Aplikační praxe státních 

zastupitelství (v přímé spojitosti s aplikační praxí soudů) se tak na tomto poli relativně 

stabilizovala. 

Na základě podnětu nejvyššího státního zástupce pak přijalo trestní kolegium NS ČR 

pod sp. zn. Tpjn 300/2014 stanovisko k otázce právního posouzení pěstování rostlin konopí. 

Jeho předmětem je zejména výklad pojmu „výroba omamné nebo psychotropní látky a jedu“ 

podle § 283 trestního zákoníku ve vztahu k trestnému činu nedovoleného pěstování rostlin 

obsahujících omamnou nebo psychotropní látku podle § 285 trestního zákoníku.   

NSZ ve svém podnětu upozornilo na dílčí odlišnosti v rozhodovací praxi NS ČR. 

Lze konstatovat, že trestní kolegium NS ČR argumenty NSZ akceptovalo a ve svém 

stanovisku jednoznačně vymezilo, že pěstování konopí za účelem jeho dalšího zpracování pro 

toxikomanické využití je pokusem nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými 

a psychotropními látkami a s jedy podle § 283 trestního zákoníku. Pouze v případě, že není 

zjištěn úmysl pachatele takto pěstované rostliny konopí zpracovávat pro toxikomanické 

využití, lze uvažovat o mírněji trestném činu nedovoleného pěstování rostlin obsahujících 

omamnou nebo psychotropní látku podle § 285 trestního zákoníku. Nejvyšší soud pak rozvedl 

svou starší judikaturu vymezující pojem zpracování konopí osahujícího účinnou 

psychoaktivní látku tetrahydrokanabinol. Přijetí tohoto stanoviska na základě podnětu 

Nejvyššího státního zastupitelství lze považovat za přínos pro konkrétní praxi státních 

zastupitelství v oblasti boje s drogovou trestnou činností. 

I v roce 2014 přetrvávala aktivita státního zastupitelství směřující proti provozování 

tzv. growshopů, a to v těch případech, kdy provozovatelé těchto obchodů svým jednáním 

naplnili skutkovou podstatu trestného činu šíření toxikomanie podle § 287 trestního zákoníku. 
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Třebaže byly ve vztahu k této akci zaznamenány i negativní mediální ohlasy, lze stíhání pro 

tuto typově podobnou trestnou činnost vyhodnotit jako úspěšné. Rovněž praxe NS ČR 

potvrzuje, že právní výklad zastávaný jak policejními orgány, tak i státními zastupitelstvími je 

správný. Lze přitom důvodně očekávat, že důsledný postih této trestné činnosti povede 

ke 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 kriminalitě 

byly i v roce 2014 analyzovány aktuální trendy a vývoj této trestné činnosti. Stejně jako 

v předchozím období je přitom nejpalčivější oblastí přeshraniční charakter drogové trestné 

činnosti. V návaznosti na dlouhodobější trend dovozu léčivých prostředků obsahujících 

prekurzor efedrin (příp. pseudoefedrin) z příhraničních oblastí Polské republiky a na to 

navazující výroba pervitinu distribuovaného dále na území Spolkové republiky Německo. 

Z tohoto důvodu i v roce 2014 pokračovala intenzivní spolupráce s příslušnými složkami 

prokuratury Polské republiky a státního zastupitelství Saska a Bavorska. V rámci této 

vícestranné spolupráce se uskutečnilo několik koordinačních schůzek, a to v lednu 2014 

ve Zhořelci a v březnu 2014 v Praze, jejichž předmětem byla mj. i spolupráce při potírání 

drogové kriminality. Další koordinační schůzka představitelů České republiky, Bavorska, 

Saska a Polska, zaměřená přímo na problematiku přeshraniční drogové trestné činnosti, 

se uskutečnila ve dnech od 12. – 13. 11. 2014 v polské Vratislavi. V rámci tohoto jednání pak 

v návaznosti na dřívější aktivitu mj. i NSZ představitelé polské prokuratury informovali 

o výrazném pokroku v postupu legislativní úpravy, jejímž smyslem je omezit dostupnost 

léčivých přípravků obsahujících prekurzor efedrin pouze na lékařský předpis. I v následujícím 

období lze předpokládat intenzivní pokračování a prohlubování přeshraniční spolupráce mezi 

českým státním zastupitelstvím a partnerskými německými a polskými orgány.  

V rámci mezinárodní spolupráce států Evropské unie se pak zástupci českého státního 

zastupitelství účastnili strategické schůzky národních protidrogových expertů konané 

Eurojustem v Haagu ve dnech 29. – 30. 9. 2014. Tématem tohoto setkání bylo zejména 

zlepšení komunikace mezi příslušnými orgány členských států, identifikace nejvážnějších 

legislativních a procesních právních překážek spolupráce mezi členskými zeměmi a navázání 

kontaktů v oblasti boje proti přeshraniční drogové kriminalitě. Seminář se konal za účasti 

čelných představitelů Eurojustu, Europolu a odborných agentur Evropské komise. Jedním 

z témat semináře pak byla i problematika flexibility legislativní reakce na nové psychoaktivní 

látky, tedy takové, které doposud nepodléhají příslušné právní regulaci. Jde přitom 

o problematiku, která je vysoce aktuální i na území České republiky.  

Právě pokud jde o výskyt nových, doposud neregulovaných látek, zaznamenalo státní 

zastupitelství významný potenciálně velmi rizikový faktor. V roce 2014 bylo totiž zjištěno, 

že na území České republiky byl zachycen nový prekurzor k výrobě pervitinu. Jedná 

se o chemickou látku chlor-efedrin (resp. chlor-pseudoefedrin), která však není zařazena 

v kategorii zakázaných prekurzorů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

č. 273/2004 o prekurzorech drog. Zároveň bylo vědecky ověřeno, že z této látky lze vyrobit 

metamfetamin zcela obdobně účinným a dostupným způsobem jako z tradičního efedrinu. 

Právní úprava nakládání s prekurzory drog je však doménou práva Evropské unie, z čehož 

vyplývá, že Česká republika nemůže sama o sobě nakládání s tímto prekurzorem právně 

regulovat. Potenciálnímu riziku rozšíření tohoto nového prekurzoru je tak třeba čelit na úrovni 

orgánů Evropské unie. V souvislosti s tím se NSZ obrátilo na Ministerstvo zdravotnictví 

s podnětem, aby tato látka byla regulována na evropské úrovni. V návaznosti na to pak 

nejvyšší státní zástupce aktivně oslovil vedoucí partnerských úřadů veřejné žaloby v ostatních 
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členských státech, aby byli o rizicích plynoucích z nezařazení této látky na seznam 

zakázaných prekurzorů informováni a pomohli podpořit úsilí České republiky v této oblasti. 

 

j) Trestné činy v dopravě (tab. II/7a, II/10) 

Pro trestné činy spáchané v dopravě bylo v roce 2014 celkově stíháno (v rámci 

zkráceného přípravného řízení) 22 468 osob (v roce 2013 22 625 a v roce 2012 21 679; oproti 

roku 2013 šlo tedy o snížení tohoto ukazatele -157, tj. o 0,7 % méně), obžaloba, resp. návrh 

na potrestání byl podán na 20 867 osob (oproti roku 2012 -120, tj. o 0,6 % méně); 

obžalobnost, tedy podíl trestních stíhání, která dospěla k podání obžaloby, dosáhla 92,87 % 

(v roce 2013 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 2014 byl charakteristický 

další, byť ne tak výrazný pokles tohoto ukazatele (použito u 740 osob, tj. oproti roku 2013 – 

38, oproti roku 2012 -358). 

Ve zkráceném přípravném řízení byla vyřízena naprosto převažující část této trestné 

činnosti (proti 19 328 osobám, zcela nepatrně vyšší byl uvedený ukazatel v roce 2013 – 

19 397, přičemž 17 802 byl ukazatel z roku 2012; tato zjednodušená forma přípravného řízení 

byla vedena proti 86 % osobám stíhaným pro trestnou činnost v dopravě (v roce 2013 85,7%, 

v roce 2012 82,1% a v roce 2011 80,3%). 

Trestná činnost v dopravě představovala v roce 2014 cca 21,7% podíl na celkové 

kriminalitě (podle počtu stíhaných osob a osob vyřízených ve zkráceném přípravném řízení). 

V roce 2013 se jednalo o podíl 21,4 %, v roce 2012 21,0 % a v roce 2011 o podíl 21,7 %. 

Trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky (§ 274 trestního zákoníku) zůstává 

jedním z nejčetnějších trestných činů. V roce bylo stíháno a vyřízeno ve zkráceném 

přípravném řízení 13 117 osob (v roce 2013 11 603 osob a v roce 2012 12 049 osob), 

tj. 12,7% ze všech pachatelů, vůči nimž bylo vedeno trestní stíhání nebo zkrácené přípravné 

řízení (+1,7 %). 

Dokazování trestné činnosti spojené s řízením motorového vozidla pod vlivem 

omamné a psychotropní látky (odlišné od alkoholu) je nadále velmi komplikované a nákladné 

a požadavky na jeho rozsah (založené na judikatuře, srov. např. rozh. č. 23/2011 Sb. rozh. tr.) 

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. 

KSZ v Plzni ohledně skutkové podstaty trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky podle 

§ 274 trestního zákoníku, kdy pachatel řídil pod vlivem jiné návykové látky než alkoholu, zmiňuje následující 

případ:  

Ve věci OSZ Cheb byla podána obžaloba na pachatele, který řídil motorové vozidlo po předchozím 

požití pervitinu a rozborem vzorků krve u něj byla zjištěna hladina metamfetaminu ve výši 0,63 mg/l. Soud I. 

stupně věc opakovaně postupoval k projednání jako přestupek, protože dospěl k závěru, že pouze z nálezu 

metamfetaminu v krvi obžalovaného nelze učinit závěr, že míra ovlivnění obžalovaného touto látkou byla 

taková, že obžalovaný nebyl schopen bezpečně ovládat vozidlo v silničním provozu, tedy že se v době jízdy 

nacházel ve stavu vylučujícím způsobilost k řízení motorových vozidel. KS v Plzni v usnesení ze dne 

18. 12. 2014, sp. zn. 7 To 269/2014, uvedl, že danou otázku nelze uzavřít tím, že jiné návykové látky odlišné 

od alkoholu jsou natolik specifické, že ačkoliv u alkoholu je možno určit hranicí ovlivnění, která vylučuje 

způsobilost k řízení motorového vozidla, u jiných návykových látek to možné není. Souhlasit lze pouze s tím, 

že soudní praxe dosud takovou hranici nestanovila na rozdíl od ovlivnění alkoholem. KS v Plzni v tomto řízení 

přibral sám k podání znaleckého posudku vědecký ústav, a to Psychiatrickou nemocnici Bohnice. Z tohoto 
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posudku vyplynulo, že hranicí, pod níž není osoba při řízení motorového vozidla ve svých schopnostech 

ovlivněna metamfetaminem, je hodnota do 25 ng/ml (0,025 ml/l), v rozpětí 25-200 ng/ml (0,025-0,2 mg/l) jsou 

schopnosti osoby při řízení vozidla negativně ovlivněny, nicméně nejde o úplnou neschopnost bezpečně řídit 

motorové vozidlo, a nad hranicí 200 ng/ml (0,2 mg/l) dochází k podstatnému ovlivnění řidičských schopností, 

tedy o stav vylučující způsobilost k řízení vozidla. Obžalovaný s 630 ng/ml (0,63 mg/l) metamfetaminu v krvi 

tak nebyl dle závěrů tohoto posudku schopen v rozhodné době bezpečně ovládat motorové vozidlo. KS v Plzni 

proto zrušil napadené usnesení a soudu I. stupně uložil, aby o věci znovu jednal a rozhodl. 

Rovněž KSZ v Ostravě poukazuje na podstatný problém, který je spojen s nabytím účinnosti nařízení 

vlády č. 41/2014 Sb., o stanovení jiných návykových látek a jejich limitních hodnot. K nesrovnalostem 

docházelo tehdy, pokud byl řidič ovlivněn návykovou látkou pod limitní hodnotu zmíněného právního předpisu, 

avšak ze znaleckých posudků z oboru zdravotnictví, odvětví toxikologie a odvětví psychiatrie, vyplynulo, že ani 

při tomto „podlimitním ovlivnění“ nejsou pachatelé způsobilí bezpečně řídit motorové vozidlo. Soudy a posléze 

také specializovaný dopravní senát KS v Ostravě v těchto věcech rozhodovaly tak, že trestní věci postupovaly 

k projednání přestupku. Taková praxe je přitom v rozporu s rozhodnutím NS ČR ze dne 30. 6. 2014, sp. zn. 

4 Tdo 765/2014, které do svého rozhodnutí zahrnulo a promítlo i předcházející rozhodnutí NS ČR, týkající 

se „tzv. drogové problematiky při řízení motorových vozidel“, které konstatovalo, že pro stav vylučující 

způsobilost neexistuje žádná konkrétní definice, neboť různé návykové látky působí na člověka odlišně 

a rozdílně jej ovlivňují se zřetelem k provozované činnosti. Z tohoto i dalších rozhodnutí NS ČR (sp. zn. 

8 Tdo 449/2010 a sp. zn. 11 Tdo 981/2010) vyplývá, že okolnost, zda se řidič nachází ve stavu vylučujícím 

způsobilost, může stanovit pouze znalec z oboru zdravotnictví, se specializací na toxikologii. S ohledem na výše 

uvedené poznatky učinilo KSZ v Ostravě podnět k dovolání, které nejvyšší státní zástupce akceptoval, a podal 

u NS ČR dovolání. 

k) Trestné činy proti životnímu prostředí (tab. II/9, II/9a) 

Tab. II/9 poskytuje přehled o „tradičních“ skutkových podstatách trestných činů proti 

životnímu prostředí. Jedná se o skutkové podstaty podle ustanovení § 293, § 294, § 295, § 299 

až § 301 trestního zákoníku. Tab. II/9a zachycuje stav trestního postihu ohledně skutkových 

podstat trestných činů neoprávněného vypuštění znečišťujících látek podle § 297 trestního 

zákoníku, a dále nově do hlavy VIII zvláštní části trestního zákoníku začleněných skutkových 

podstat týrání zvířat, zanedbání péče o zvíře z nedbalosti (§ 303 trestního zákoníku) 

a pytláctví (§ 304 trestního zákoníku). Přitom statistické údaje za rok 2014 (v porovnání 

s delším časovým horizontem, tzn. obdobím od roku 2004 či alespoň 2008) svědčí o tom, 

že sice počty stíhaných i obžalovaných osob pro tyto trestné činy nepřetržitě klesají, avšak 

v roce 2014 se projevila zásadní výjimka vztahující se ke skutkové podstatě trestného činu 

neoprávněného nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami 

podle § 299 trestního zákoníku. 

MSZ v Praze sdělilo, že uvedený typ trestné činnosti se na jeho území vyskytuje velmi sporadicky, 

převážně pouze v obvodu ObSZ pro Prahu 6, a to v souvislosti s nelegálním dovozem živočichů a rostlin 

na území ČR přes Letiště Václava Havla.  

Pokud jde o trestné činy zmíněné v tab. II/9a, podíl trestného činu pytláctví (§ 304 

trestního zákoníku) v roce 2014 nepatrně vzrostl (+2, resp. 0, při započítání též údajů 

ze zkráceného přípravného řízení). Lze usuzovat, že důsledky novelizace provedené zákonem 

č. 330/2011 Sb. se sice projevily, stejně jako v roce 2012, protože absolutní počty stíhaných 

i obžalovaných pro tento trestný čin jsou stále vyšší než v roce 2011. Ovšem absolutní počty 

těchto osob ani zdaleka nedosahují stavu před nabytím účinnosti trestního zákoníku dnem 

1. 1. 2010. Tehdy provedená změna v důsledku formálního pojetí trestného činu s materiálním 

korektivem (§ 12 odst. 2 trestního zákoníku) a zejména vymezení spodní hranice trestnosti 

vedla k přesunu postihu mimo oblast trestního práva. Novela č. 330/2011 Sb. provedla jen 

dílčí změnu, proto nemohla v žádném případě vést k návratu před rok 2010.  
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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]   

 

Mladiství       

tabulka II/4a, II/4b, II/4c 

Rok Stíháno a 

konáno 

zkrácené 

přípravné 

řízení  

Obžalováno a 

podán návrh 

na potrestání 

Stíháno Obžalováno Zkrácené 

přípravné řízení 

Podán návrh na 

potrestání 

2011 3 789 3 091 3 256 2 630 533 461 

2012 3 678 3 054 3 078 2 550 600 504 

2013 2 951 2 389 2 392 1 918 559 471 

2014 2 573 2 116 2 014 1 671 559 445 

 

 

Ohledně mladistvých jde o dlouhodobě pokračující trend, jehož příčiny mohou 

spočívat, jak bylo konstatováno již v předchozích letech, především v demografickém vývoji, 

avšak jednoznačnou odpověď ze statistických údajů na tuto otázku dát nelze. Jednou z příčin 

může být též zastření identity pachatelů (tedy i věku) u trestné činnosti neznámých pachatelů. 

Zda tomu tak je skutečně, nelze statistickými údaji prokázat. Rozložení trestné činnosti této 

kategorie pachatelů do míst a regionů není rovnoměrné a může být podmíněno více faktory. 

Ani podle počtu obžalovaných mladistvých (bez návrhů na potrestání na mladistvé; 

těch bylo podáno na mladistvé výrazně méně) 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 
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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) 4 mladiství (pokles o 2, protože v roce 2013 šlo 

o 6 mladistvých, ovšem v roce 2012 se jednalo pouze o 2 mladistvé, v roce 2011 to bylo 

8 a v roce 2010 7 mladistvých, což představuje podíl na všech obžalovaných osobách ve výši 

2,47 % (pokles o 1,23 %),  

– loupeže (§ 173 tr. zákoníku) 201 mladistvých, tedy o 42 méně než v roce 2013 

(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 r. 2013 12,23 % (jde o pokles 

o 0,63 %), 

– znásilnění (§ 185 tr. zákoníku) o 10 mladistvých méně (24 v roce 2014, 

34 v roce 2013, 33 v roce 2012, 21 v roce 2011 a 26 v roce 2010), jejich podíl na všech 

obžalovaných pro uvedený trestný čin činil 7,62 %, tj. pokles o 3,31 %, 

–       krádeže (§ 205 tr. zákoníku) o 124 méně, tedy 649 v roce 2014, 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 8,15 % (v roce 2013 9,44%, v roce 2012 12,4 %, v roce 2011 to bylo 

12,41 %).     

(2)  Děti mladší než 15 let (nedospělci) [tab. II/4a] 

V kategorii dětí do 15 let věku, pro nedostatek věku trestně neodpovědných, bylo 

vykázáno podle statistických údajů 1 580 osob (v roce 2013 se jednalo o 1 484 osob – šlo tedy 

o vzestup, který však byl v posledních letech naprostou výjimkou, v roce 2012 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 nově představuje vzestup oproti předtím 

se uplatňující tendenci snižování počtu těchto osob, a to o 96 osob, tj. +5,8 % (v roce 2013 

to bylo -9,6%, 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 

by bylo logické, že při poklesu počtu osob mladších 15 let se tento pokles může promítnout 

i u starší věkové kategorie mladistvých a naopak. Tudíž by bylo možno v dalších letech 

očekávat vzestup i u věkové kategorie mladistvých pachatelů. 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 trestního zákoníku).  

Jen tento trestný čin se tedy podílí ze 11,8 % na veškeré trestné činnosti (v poměru 

k počtu všech osob stíhaných i vyřízených ve zkráceném přípravném řízení – oproti roku 

2013 pokles o 0,5 % o rok předtím -0,1 % a ještě o rok předtím -0,8 %) a ze 12,4 % na počtu 

osob postavených v roce 2014 před soud (ať už na základě obžaloby nebo návrhu 

na potrestání – pokles o 0,5 % oproti předcházejícímu roku, kdežto o rok předtím šlo 

o stejnou hodnotu tohoto ukazatele a v roce 2012 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 
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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. Na zvyšující 

se podíl této trestné činnosti upozorňovaly zprávy o činnosti státního zastupitelství za rok 

2010 až 2013, ale – jak je zjevné – situace se výrazně nelepší.  

Vedeno trestní řízení pro trestný čin zanedbání povinné výživy       

tabulka II/4f 

Rok Stíháno  Obžalováno Zkrácené 

přípravné 

řízení 

Podán návrh na 

potrestání 

Celkem stíháno a 

konáno zkrácené 

přípravné řízení 

Celkem obžalováno 

a podán návrh na 

potrestání 

2011 9 017 8 395 4 553 4 537 13 570 12 932 

2012 6 634 6 156 6 165 6 138 12 799 12 294 

2013 5 089 4 760 7 886 7 880 12 975 12 640 

2014 4 862 4 574 7 367 7 350 12 229 11 924 

Vůči dětem byly namířeny ovšem i podstatně závažnější trestné činy nežli trestná 

činnost podle § 196 trestního zákoníku (aniž by se tím tato forma kriminality jakkoli 

podceňovala). Podrobnosti plynou z tab. II/4f. 

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 (2 468 osob), na druhém místě jsou 

pak Ukrajinci (876 osob), Vietnamci (734 osob), Poláci (326 osob), Rumuni (259 osob), 

Bulhaři (240 osob), Rusové (163 osob) a Němci (137 osob). 

 

Podle Zprávy o stavu v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku v roce 2014 ačkoliv cizinci tvoří 

cca 0,5% populace v ČR, v roce 2014 spáchali 8 134 (-391) trestných činů, tedy 6,4 % (-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 
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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. 

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 

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 2014 k dalšímu 

výraznějšímu poklesu počtu stíhaných osob (ze 178 v roce 2012 na 158 v roce 2013 a v roce 

2014 to bylo 112, tj. -29,1 %) i obžalovaných osob (ze 147 v roce 2012 na 138 v roce 2013 

a na 89 v roce 2014, což činí -35,5 %). Jde ovšem stále o poměrně nízké absolutní hodnoty, 

takže hovořit na základě těchto výkyvů o trendech lze jen stěží. Shodně tak i počet těchto 

osob řešených ve zkráceném přípravném řízení se oproti roku 2012 i 2013 dále snižoval 

(z 43 v roce 2012 na 35 v roce 2013 a nakonec na 34 v roce 2014, tj. o 2,9 %, o rok předtím 

šlo o snížení o 18,6 %), byť stále platí, že představuje poměrně malou část z řešené trestné 

činnosti (v roce 2014 23,3 %, v roce 2013 18,1 %, v roce 2012 19,5 % oproti 12,6 % v roce 

2011 ze všech osob vyřizovaných ve zkráceném přípravném řízení, pokud jde o uvedené 

osoby), což je dáno specifikem jejich trestné činnosti i jejich profesním zařazením. 

Podle Zprávy o stavu v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku v roce 2014 Generální inspekce 

bezpečnostních sborů zadokumentovala protiprávní jednání u 454 (+64) osob v rámci prošetřované trestné 

činnosti spadající do její pravomoci, z toho ani v jednom případě se nejednalo o právnickou osobu (-1). 

Nejvíce příslušníků bezpečnostních sborů bylo stíháno pro trestný čin zneužití 

pravomoci úřední osoby (§ 329 trestního zákoníku), ale byl zaznamenán další výrazný pokles, 

a to na 39 (-18 oproti roku 2013 a -52 oproti roku 2012), z toho bylo pro tento trestný čin 

obžalováno 36 osob (-19 oproti roku 2013). Pokles nastal i u dalších skutkových podstat. 

Týká se to např. i trestného činu přijímání úplatku (§ 331 trestního zákoníku) s 2 stíhanými  

(-8; oproti roku 2012 - 24) a 2 obžalovanými osobami (-7; oproti roku 2012 -22).  

MSZ v Praze uvedlo, že v rozhodovací činnosti soudů se již v řadě trestních věcí (naposledy vedené 

pod sp. zn. 2 KZV 21/2011) potvrdil názor zastávaný MSZ v Praze, že propuštění příslušníka bezpečnostního 

sboru podle § 42 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, není důvodem 

k zastavení jeho trestního stíhání s odkazem na § 11 odst. 1 písm. j) trestního řádu ve spojení s čl. 4 odst. 1 

Protokolu č. 7 k Úmluvě o ochraně základních práv a svobod. V této souvislosti srov. i rozhodnutí NS ČR 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 2014 

 

1. Postup státních zástupců v přípravném řízení  

V souladu s trendem elektronizace činností orgánů veřejné moci se dále rozšiřuje 

využívání policejních databází elektronického trestního řízení postupným připojováním 
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dalších státních zastupitelství k systémům provozovaným jednotlivými krajskými policejními 

ředitelstvími (aktuálně je stav takový, že jsou již připojena všechna krajská státní 

zastupitelství a dále též vrchní státní zastupitelství). Je však třeba zdůraznit, že stále jde 

o experiment, nikoli standardní mechanismus sdílení informací. Od připojení k ETŘ (evidenci 

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. 

 KSZ v Brně pozitivně hodnotí možnosti online přístupu do policejního informačního systému 

ETŘ (evidence trestního řízení), což umožňuje dozorovému státnímu zástupci operativně sledovat, 

kontrolovat a koordinovat činnost policejního orgánu už od prvotní fáze řízení. 

a) Prověřování, vyšetřování a zkrácené přípravné řízení 

Nižší státní zastupitelství za období roku 2014 uvádějí výhrady k přetrvávajícím 

potížím v oblasti odborné úrovně policejních orgánů, u nichž se projevuje nedostatek 

schopnosti samostatně provádět šetření, případně prověřování, neschopnost správně 

posuzovat právní kvalifikaci zjištěných skutečností, rozpoznávat jednotlivé fáze trestného 

činu z hlediska jeho dokonání a objevují se i potíže z hlediska zvoleného procesního postupu 

buď při odkládání věcí, nebo naopak zahajování trestního stíhání. Nedostatky se promítají 

i do opožděného doručování rozhodnutí ze strany policejních orgánů.  

KSZ v Brně a KSZ v Ostravě poukazují na nedůvodné využívání či dokonce zneužívání institutu 

podle § 158 odst. 1 trestního řádu, na což navazuje i tvrzení OSZ ve Vsetíně, že se rozchází hodnocení státního 

zástupce a policejního orgánu na rozsah prováděného šetření a jeho úplnost, což má za následky nedůvodné 

odkládání věcí nebo naopak zahajování trestního stíhání, což vede k nutnosti jejich rušení. Příčiny výskytu 

takovýchto jevů jsou obecně spatřovány v personálním obsazení jednotlivých policejních útvarů 

a nedostatečností jejich odborné přípravy, jakož i absencí snahy aktivně samostatně ve věci postupovat.  

Okresní státní zastupitelství v obvodu KSZ v Ostravě zdůrazňují i možná rizika vyplývající v praxi 

z toho, že při provádění prvotních úkonů, zejména při ohledání těla zemřelého, nastává situace, kdy ohledávající 

lékař sice stanoví určitou možnou příčinu smrti jako pravděpodobnou, ale zároveň též doporučuje provést 

zdravotní pitvu, k níž však nakonec není přistoupeno se zdůvodněním soudních lékařů, že s příčinou smrti, tak, 

jak byla stanovena ohledávajícím lékařem, se lze ztotožnit. V praxi pak může nastat případ, že se následně 

vyskytne i situace, kdy se nově objeví podezření z možné násilné příčiny smrti u osoby i tam, kde (soudní 

či alespoň zdravotní) pitva nebyla předtím provedena. 

KSZ v Brně v této souvislosti uvádí, že se velice osvědčuje účast státních zástupců na místě činu 

u závažných trestných činů s následkem smrti, která je pro další postup státního zástupce ve věci velkým 

přínosem.  

Obecně je nutno účast státního zástupce na místě činu a navazujících vyšetřovacích úkonech více než 

doporučit.    

Pokud jde o vyšetřování, v praxi v souvislosti s aplikací zákona č. 45/2013 Sb., 

o obětech trestných činů, přetrvávají obtíže spočívající v tom, že policejní orgány 

nevyrozumívají poškozené o možnosti seznámit se s vyšetřovacím spisem a v důsledku toho 

dochází i k nezbytnosti doplnění případů vrácením věcí, což by mohlo u trestních věcí, 

v nichž figuruje řádově několik tisíc poškozených napříč republikou, vést k průtahům 

spojeným se závažnými důsledky např. i k propuštění obviněných z vazby pro vyčerpání 

jejich délky v přípravném řízení. V návaznosti na žádost Ministerstva spravedlnosti, aby 

byly zjištěny náměty na případné legislativní změny, byl zpracován podnět ke změně 

dotčených ustanovení jak samotného zákona o obětech trestných činů, tak i trestního 

řádu.  

K institutu zkráceného přípravného řízení nižší státní zastupitelství zatím neuvádějí 

zásadní dopady stanoviska trestního kolegia NS ČR ze dne 25. 9. 2014, sp. zn. 



30 
 

Tpjn 303/2014, k jednotnému výkladu § 314c odst. 1 písm. c) trestního řádu v otázce, zda 

skutečnost, že uplynula delší doba (v řádu měsíců) od počátku prověřování do sdělení 

podezření podezřelému podle § 179b odst. 3 trestního řádu, je důvodem pro odmítnutí návrhu 

na potrestání.  

KSZ v Plzni zmiňuje, že ve srovnání s rokem 2013 došlo u převážné většiny okresních státních 

zastupitelství v jeho obvodu ke změně poměru počtu stíhaných osob a počtu zkrácených přípravných řízení, 

a to v souvislosti se zmiňovaným stanoviskem trestního kolegia Nejvyššího soudu. Zatímco v předchozím 

období většina okresních státních zastupitelství měla více než dvě třetiny věcí vyřízených ve zkráceném 

přípravném řízení, nyní dochází k nárůstu počtu stíhaných osob oproti osobám, kterým bylo sděleno podezření 

s výjimkou OSZ Tachov, kde poměr počtu osob stíhaných k počtu osob, proti kterým bylo vedeno přípravné 

řízení, činí 79,89 % věcí. 

KSZ v Ústí nad Labem ovšem na druhé straně poukazuje na to, že byl i v roce 2014 zachován trend 

trvající již od roku 2006 v přelivu počtu osob z kategorie vyšetřovaných obviněných do kategorie osob 

„stíhaných“ ve zkráceném přípravném řízení. 

OSZ v Břeclavi, OSZ v Kroměříži a OSZ v Jihlavě reagovala na citované stanovisko trestního 

kolegia NS ČR. Podle jimi uváděných poznatků zatímco Okresní soud v Břeclavi akceptoval návrhy 

na potrestání podané státními zástupci v nezměněném rozsahu, stejně tak Okresní soud v Kroměříži, zcela 

odlišná situace je u OSZ Jihlava. Ze zprávy tohoto státního zastupitelství vyplývá, že jeden z trestních soudců 

využívá tohoto stanoviska a nepřípadně dovozuje průtahy i u věcí, které byly skončeny ve zcela přiměřené lhůtě. 

Veškerá tato usnesení o odmítnutí návrhu na potrestání byla však napadena stížností. 

 

b) Délka přípravného řízení (tab. III/2a, III/2b, III/2c) 

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 2014 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. 

Délka řízení u policejního orgánu (tab. III/2a) 

Tabulka III/2a Délka doby přípravného řízení od prvního zahájení trestního stíhání nebo sdělené podezření do předložení 

návrhu na podání obžaloby nebo návrhu na potrestání nebo konečné rozhodnutí policejního orgánu 

Rok Do 1 týdne  1-2 týdny Do 1 

měsíce 

1 – 2 

měsíce 

2 – 6 

měsíců 

6 měsíců – 1 

rok 

1 – 2 roky Nad 2 

roky 

2011 29543 24227 14203 13993 16065 3384 811 318 

2012 33461 25169 12482 12256 15171 3346 818 316 

2013 37354 26889 11935 10858 13856 3299 855 449 

2014 37541 25366 10552 10210 14583 3545 1202 234 
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Délka řízení u státního zástupce (tab. III/2b) 

Tabulka III/2b Délka doby řízení u státního zástupce po předložení návrhu na podání obžaloby nebo návrhu na potrestání 

nebo konečné rozhodnutí policejního orgánu 

Rok Do 1 týdne 1-2 týdny Do 1 

měsíce 

1 – 2 

měsíce 

2 – 6 

měsíců 

6 měsíců – 1 

rok 

1 – 2 roky Nad 2 

roky 

2011 74000 16776 8591 2264 855 7 2 5 

2012 75283 15609 8670 2769 592 23 3 6 

2013 78362 15410 8279 2838 553 40 2 3 

2014 76407 14934 8486 2744 648 3 1 2 

 

 

 

Pokud jde o délku řízení u státního zástupce (tab. III/2b), v nejkratší lhůtě do 1 týdne 

bylo vyřízeno 74,02 % (oproti údajům za rok 2013 jde o mírné zhoršení – 74,29 %, ovšem 

v roce 2012 – 73,12% a v roce 2011 – 72,2%) věcí, ve lhůtě od 1 do 2 týdnů to bylo ovšem 

14,47 % (další mírné zhoršení oproti předchozím rokům – 2013 – 14,61 %, 2012 – 15,16 % 

věcí, 2011 – 16,37 % věcí), takže v úhrnné lhůtě do 2 týdnů od nápadu věci na státní 
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zastupitelství po skončení řízení u policejního orgánu státní zástupci vyřídili celkem 88,49 % 

(oproti roku 2013 -0,41 %, 2012 +0,21 % a roku 2011 +0,08 % věcí). 

To stále ovšem znamená, že jen o něco málo než 11,5 % věcí bylo vyřízeno ve lhůtě 

přesahující dobu 2 týdnů, což lze hodnotit nepochybně kladně. 

Ve výrazně delších lhůtách od 6 měsíců do 1 roku byly vyřízeny u státního zástupce v ČR celkem 3 věci 

(0,00 %, -37, -0,04 %, oproti roku 2012 -20; jde o nejlepší výsledek za celé období od roku 1995), ve lhůtě 

od 1 do 2 roků 1 věc (-1, podíl zůstal stejný) a ve lhůtě přesahující 2 roky byly vykázány 2 věci (-1, podíl stejný).  

Ve všech těchto nejdelších lhůtách v souhrnu bylo proto v roce 2014 u státního zástupce vyřízeno 

celkem 6 věcí (-39 oproti roku 2013, -26 oproti roku 2012, -8 oproti roku 2011 a -20 oproti roku 2010). 

Celková délka přípravného řízení (tab. III/2c)   

Tabulka III/2c Celková délka přípravného řízení od prvního zahájení trestního stíhání nebo sdělení podezření do podání 

obžaloby nebo návrhu na potrestání nebo konečného rozhodnutí státního zástupce 

Rok Do 1 týdne  1-2 týdny Do 1 

měsíce 

1 – 2 

měsíce 

2 – 6 

měsíců 

6 měsíců – 1 

rok 

1 – 2 roky Nad 2 

roky 

2011 16380 31183 15389 14549 19642 4091 943 389 

2012 18335 34103 14329 12246 18563 4043 991 346 

2013 20224 37362 14716 10784 16948 3936 1044 492 

2014 20114 36415 13715 9743 17279 4317 1376 297 

 

 

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 přece 

jen zrychluje řízení u policejního orgánu, méně lze tento trend zaznamenat u přípravného 

řízení jako celku. Snižuje se postupně i podíl věcí vyřizovaných v delších dobách (souhrnně 

nad 6 měsíců), jakkoli 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.). 
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c) Vazební řízení (tab. III/3a, III/3b, III/3c) 
1)  K 31. 12. 2014 bylo ve vazbě v působnosti okresních státních zastupitelství (tab. 

III/3a_1) celkem 607 osob, což představuje snížení oproti roku 2013 (-71, tj. o 10,5 %; v roce 

2013 však bylo naopak zaznamenáno zvýšení a v předcházejícím roce snížení, jsou zde tedy 

charakteristické výkyvy tohoto ukazatele), 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 vyšší úrovně oproti předcházejícímu roku, dosáhl 338 (+33 

oproti roku 2013, předtím zde byla ovšem tendence zcela opačná; nárůst v roce 2014 činil 

10,8%). 

Celkem bylo tedy k tomuto datu ve vazbě 945 osob (proti 983 osobám v roce 2013, 

917 osobám v roce 2012 a proti 1 037 osobám v roce 2011 a 986 osobám v roce 2010), 

což představuje v minulém roce pokles o 3,9 % a 38 osob).  

Výsledky roku 2014, ve kterém ještě mnohem více než v předešlých letech zcela 

jednoznačně převážila aplikace skutkových podstat už podle trestního zákoníku 

(č. 40/2009 Sb.) oproti úpravě v trestním zákoně č. 140/1961 Sb. (jehož používání klesá 

úměrně s odstupem od data nabytí účinnosti trestního zákoníku), potvrzují prognózu, že nová 

úprava s přijetím trestního zákoníku nepřináší žádný zásadní zlom v postihu kriminality ani 

co do uplatňování institutu vazby. 

Jak plyne z tab. III/3b, z celkového počtu vazebně stíhaných obviněných bylo v roce 

2014 celkem 98,4 % osob vyřízeno podáním obžaloby (v roce 2013 to bylo 97,7 %, v roce 

2012 97,9 %, v roce 2011 98,2 % a v roce 2010 97,6 %), proti 42 osobám (-15, tj. -26,3 %) 

skončilo vazební řízení zastavením trestního stíhání. Proti 6 osobám vazebně stíhaným bylo 

trestní stíhání přerušeno (+1 oproti roku 2013) a proti 1 bylo rozhodnuto o postoupení věci 

jinému orgánu (+1). Novinkou jsou návrhy na schválení dohody o vině a trestu, institut sice 

přiřazovaný k odklonu, ale obdobný obžalobě, kdy v roce 2014 se jednalo celkem o 5 případů 

oproti 21 v roce 2013 a 9 v roce 2012, kdy ale příslušná novela (č. 193/2012 Sb.) byla účinná 

jen 4 měsíce. 

Délka vazebního řízení [tabulka III/3c] není již na tak dobré úrovni jako v roce 2013 

nebo 2012, pokud jde o nejkratší dobu vazby, do 2 měsíců bylo vyřízeno 28,19 % osob, 

celkem 967 osob (oproti roku 2013 -149 osob a 30,72 %, -163 a 31,19 % v roce 2012 a např. 

28,59 % v roce 2011), ve lhůtě od 2 do 4 měsíců to ovšem bylo 48,13 % (v roce 2013 45,77 

%, v roce 2012 46,54 %) osob. Celkově tak bylo ve lhůtě do 4 měsíců vyřízeno 76,32 % 

(v roce 2013 76,49 %, v roce 2012 77,73 % a v roce 2011 76,56 % vazebně stíhaných osob). 

Ve lhůtě od 12 do 16 měsíců bylo vyřízeno 6 osob (v roce 2013 – 2 osoby, stejně jako 

v předchozích dvou letech). Ve lhůtě nad 16 měsíců již nebyla vyřízena žádná osoba, stejně 

tak jako v roce 2013. 

 

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 

2014, pro srovnání i údaje tab. III/3e – soudní výkaz o vazbách) u okresních státních 

zastupitelství byly v roce 2014 podány návrhy celkem na 3 514 osob (oproti roku 2013 -244), 



34 
 

soudce vzal do vazby 2 988 osob (-205), což činí podíl 85,0 %, v roce 2013 činil tento podíl 

rovněž 85,0 %. U krajských státních zastupitelství byly návrhy na vzetí do vazby podány 

na 604 osob (stejná úroveň jako v roce 2013) a soudce vzal do vazby 547 osob (-2; podíl  

90,6 %, v roce 2013 činil 90,5 %). U vrchních státních zastupitelství byly podány návrhy 

na vzetí do vazby na 77 (+2) obviněných, a do vazby soudci vzali 65 (+4) obviněných  

(84,4 %; v roce 2013 81,3 %). Celkem byl tedy v roce 2014 návrh na vzetí do vazby 

podán na 4 195 obviněných (-242), do vazby bylo vzato 3 600 obviněných (-203, 85,8 %; 

v roce 2013 85,7 a 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. 

 

e) Poznatky k ostatním návrhům a rozhodování soudu v přípravném 

řízení a k účasti soudců na úkonech prověřování (§ 158a trestního 

řádu) [tab. III/3f a III/3g] 

Ohledně většiny návrhů státních zástupců na vydání rozhodnutí soudce v přípravném 

řízení nebyly zjištěny zásadně nové poznatky. 

KSZ v Ostravě v souvislosti s aplikací § 88a trestního řádu poukazuje na aplikační problém, 

a to s výkladem § 88a odst. 4 trestního řádu, tkvící v tom, zda lze souhlas uživatele telekomunikačního zařízení 

podle § 88a odst. 4 trestního řádu vázat toliko na případy vedeného trestního řízení pro trestné činy vymezené 

v § 88a odst. 1 trestního řádu, či zda je možné uvedené aplikovat bez omezení ve vztahu k jakémukoli 

prověřovanému trestnému činu. Souhlas uživatele telekomunikačního zařízení podle § 88a odst. 4 trestního 

řádu nahrazuje pouze příkaz uvedený v § 88a odst. 1 trestního řádu, ostatní podmínky uvedené 

v odstavci 1 musí být dodrženy. 

Ohledně účasti soudů na výsleších svědků v rámci prověřování (§ 158a trestního 

řádu), ani k aplikaci ustanovení § 8 odst. 5 trestního řádu nevyplynuly žádné nové poznatky 

oproti předcházejícímu období.  

VSZ v Olomouci zmiňuje poznatek OSZ v Kroměříži o tom, že policejními orgány byly signalizovány 

problémy v oblasti dokladování tzv. nejasných úmrtí, kdy Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR podle 

účinného zákona o zdravotních službách odmítá sdělovat výsledky zdravotních pitev. Povinnou mlčenlivost 

je v těchto případech nutno prolamovat postupem podle § 8 odst. 5 trestního řádu, je tedy vždy nutno sepsat 

záznam o zahájení úkonů v trestním řízení dle § 158 odst. 3 věty první trestního řádu, a lze pak označit právní 

úpravu o zdravotních službách za nepříliš efektivní.   

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 2014 – pokud jde 

o postup státních zástupců – vyznačovalo stejnými charakteristikami jako v předchozích 

letech. Přetrvává vysoké procento obžalobnosti, a to současně při nízkém podílu pravomocně 

zproštěných věcí a současně i při zaznamenaném nízkém podílu počtu věcí 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.  
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Příznivě se tu projevuje vzrůstající podíl zkráceného přípravného řízení, u něhož je 

odmítnutí návrhu na potrestání soudem i nadále výjimkou, byť po vydání stanoviska trestního 

kolegia NS ČR ze dne 25. 9. 2014, sp. zn. Tpjn 303/2014 (č. 52/2014 Sb. rozh. tr.), nelze 

vyloučit vzestup tohoto ukazatele. 

Podstatnější poznatky vyplývají z tab. III/9a-e (vedle tab. III/9a a III/9b vztahujících 

se k činnosti státního zastupitelství – přehledy o pravomocně vyřízených fyzických osobách 

podle soudů, o pravomocně odsouzených osobách podle paragrafů (podle trestního zákoníku 

a podle trestního zákona č. 140/1961 Sb.).  

 

b) Vrácení věci k došetření státnímu zástupci (tab. III/7a, III/7b)  

K pravomocnému vrácení věci státnímu zástupci k došetření, ať už z kteréhokoli 

důvodu, dochází nadále spíše ojediněle. 

Okresním státním zastupitelstvím (tab. III/7a) bylo pravomocně vráceno soudem 

k došetření podle § 188 odst. 1 písm. e) trestního řádu celkem 53 věcí, tj. o 5 méně než v roce 

2013 a o 14 méně než v roce 2012, ale o 12 více než v roce 2011 (jedná se tedy o pokles 

o 8,6 % oproti údajům za rok 2013). Podle § 314c odst. 1 písm. a) trestního řádu to bylo 24 

věcí (o 6 více než v roce 2013, tj. +33,3 %), stejně jako v roce 2012 (o 4 méně než v roce 

2011), takže celkem (včetně věcí vrácených podle § 188 odst. 1 písm. e) trestního řádu) 

to bylo 77 věcí (tj. o 1 věc více než v roce 2013, o 14 méně než v roce 2012, ale o 8 více než 

v roce 2011). 

U krajských a vrchních státních zastupitelství (tab. III/7b) bylo pravomocně 

vráceno soudem státnímu zástupci k došetření 12 věcí (+3 oproti roku 2013, tj. +33,3 %, 

+7 oproti roku 2012, +6 oproti roku 2011, ale kupř. -45 oproti stavu v roce 2010).  

Celkem bylo státnímu zástupci pravomocně vráceno soudem k došetření 89 věcí 

(+4 oproti roku 2013, -7 oproti roku 2012 a +12 oproti roku 2011), což v poměru k počtu 

obžalovaných osob představuje jen 0,24 % věcí (v roce 2013 také 0,24%, 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 2014 ovšem 76, tj. o plných 40 věcí více než v roce 2013, o 44 věcí víc než v roce 2012 

a o 43 věcí více než v roce 2011 (jedná se o nejvyšší absolutní hodnotu tohoto ukazatele 

za celé sledované období od roku 2002, tj. od zavedení zmiňovaného institutu velkou novelou 

trestního řádu č. 265/2001 Sb.). Může být proto důvodně kladena otázka, nakolik 

se tu promítlo citované stanovisko trestního kolegia NS ČR (č. 52/2014 Sb. rozh. tr.). 

[srov. i to, co bylo uvedeno pod bodem III. 1. a)]. Pro definitivní závěry v tomto směru 

(a to i z hlediska dopadů stanoviska na samotný institut zkráceného přípravného řízení) bude 

nutno získat údaje za delší období, minimálně za jeden rok. 

Při započtení i věcí, v nichž byl pravomocně odmítnut návrh na potrestání (celkem 

165, +51 oproti roku 2013) a ve vztahu ke všem osobám, na něž byla podána obžaloba nebo 

návrh na potrestání (96 227), je tento podíl 0,17 % (v roce 2013 – 0,12%). 

 

c) Pravomocně zproštěné věci (tab. III/9a, III/9b) 

Celkem bylo v roce 2014 pravomocně zproštěno, pokud jde o okresní státní 

zastupitelství [tab. III/9a; bez zproštění z důvodů uvedených v § 226 písm. e) trestního řádu] 
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2 028 osob (v roce 2013 šlo o 2 253 osob, v roce 2012 o 2 623 osob a v roce 2011 to bylo 

2 908 osob), tj. -225, -10 %.  

Ve vztahu k osobám postaveným před soud to představuje podíl 6,16 %, -0,62 % 

(kdežto v roce 2013 to bylo 6,78 %, v roce 2012 to bylo 7,05 % a 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).  

Už tradičně vyšší podíl zproštěných osob, byť ani zdaleka ne tak vysoký jako v roce 

2011, kdy se jednalo dokonce o hodnotu 17,55 %, či v roce 2010, kdy tento ukazatel dosáhl 

hodnoty 21,43 %), vykazují krajská státní zastupitelství, a to 179 osob (+33 oproti roku 

2013 a +36 oproti roku 2012) z 1 567 obžalovaných (-45), tedy 11,42 % (v roce 2013 9,06 %, 

tedy +2,36 %).  

Pouze VSZ v Praze vykazuje vyšší podíl zproštěných osob (6 z 54 obžalovaných; 

v roce 2013 - 2 z 119 obžalovaných), konkrétně tedy 11,11 % (v roce 2013 7,41 %, v roce 

2012 10,26 %, v roce 2011 5,32 %, ovšem v roce 2011 28,13 % a v roce 2010 to bylo 

12,07 %). VSZ v Olomouci nezaznamenalo v roce 2014 ani jednu zproštěnou osobu (z 37 

obžalovaných;  v roce 2013 - 8 pravomocně zproštěných z 65 obžalovaných, tj. 12,31 %, 

v roce 2012 činil tento ukazatel 1,82 %, v roce 2011  - 19,35 % a v roce 2010 20 %).     

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. 

Stav u krajských státních zastupitelství se v roce 2014 po zlepšení v roce 2013 zhoršil, 

kdežto u vrchních státních zastupitelství nastalo naopak zlepšení, především u VSZ 

v Olomouci.  

 

3. Dohled 

Dohled vykonávaný nejblíže vyššími státními zastupitelstvími vůči nejblíže nižším 

státním zastupitelstvím (tzv. vnější dohled) v trestním řízení představuje základní metodu 

kontrolní činnosti. Jeho doplňkem jsou ostatní kontrolní mechanismy jako vnitřní dohled, 

rozhodování v instanční působnosti a mimořádná kontrolní oprávnění nejvyššího státního 

zástupce. 

VSZ v Olomouci uvedlo, že v konkrétních věcech se provádějí prověrky kompletního spisového 

materiálu pouze v případech, ve kterých se z vlastní iniciativy sleduje postup nižšího státního zastupitelství. 

Ve věcech starších 2 let se vyhodnocuje úroveň a účinnost dozoru jen na podkladě dozorového spisu. 

V závislosti na komplexním vyhodnocení poznatků se provádí tematické dohledové prověrky. Ve vybraných 

věcech, v závislosti na závažnosti, rozsáhlosti věci, ohlasu veřejnosti, délce řízení či z jiných závažných důvodů, 

se postup nižšího státního zastupitelství sleduje vyžadováním informací. K nápravě zjištěných nedostatků 

se udělují pokyny a jejich realizace se sleduje. Pokyny jsou v zásadě respektovány. Vyskytl se pouze jediný 

případ odmítnutí splnění pokynu. Není-li třeba nižší státní zastupitelství zavázat pokynem, dává se upozornění 

na nedostatky. 
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IV. Poznatky z působnosti Nejvyššího státního zastupitelství 

 

1. Trestní působnost 

 

a) Trestní řízení (tab. IV/1a, přehledy IV/1b, IV/1c) 

Přezkumná činnost podle § 174a trestního řádu (tab. IV/1a, přehled IV/1b)  

Tab. IV/1a 

§ 174a trestního řádu  

Rok Předložená 

usnesení k 

přezkoumání 

Přezkoumáno se 

spisy 

Zrušená usnesení 

2011 2 083 262 70 

2012 1 756 261 59 

2013 1 896  272 56 

2014 1 320 189 44 

 

 

V agendě mimořádného 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 53 podnětů k nařízení 

kontroly skončených věcí (+8 oproti roku 2013, v 7 případech byla kontrola nařízena, z toho 

v 7 případech na základě vnějšího podnětu (-1 oproti roku 2013, +4 oproti roku 2012  

a -3 oproti roku 2011). Celkem bylo provedeno 12 kontrol skončené věci (+5), všechny tyto 

kontroly provedlo přímo NSZ.  

 Při nařizování kontroly skončené věci jako mimořádného a fakultativního oprávnění 

nejvyššího státního zástupce je důsledně zvažováno, zda v důsledku postupu či nečinnosti 

nižšího státního zastupitelství je veřejný zájem dotčen závažným způsobem, a (současně) zda 

k nápravě hrozícího nebo již nastalého zásahu do veřejného zájmu nepostačují standardní 

prostředky k nápravě (např. výkon dohledu vyšším státním zastupitelstvím).  
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b) Přezkumná agenda (tab. IV/2a, IV/2b, IV/3b, IV/3d, IV/4a až IV/4d, 

IV/5) 

 

aa) Dovolání (tab. IV/2a, IV/2b) 

V agendě dovolání v roce 2014 napadlo Nejvyššímu státnímu zastupitelství celkem 

1422 věcí (+96) týkajících se 1587 obviněných. Oproti roku 2013 jde o 7,1 % nárůst počtu 

věcí. Odbor mimořádných opravných prostředků NSZ podal vyjádření podle § 265h 

odst. 2 trestního řádu celkem v 1061 případech (+246). Kvalita a celková úroveň dovolání 

podaných obviněnými roste nejen po formální, ale i po obsahové stránce. Zejména 

lze konstatovat, že obvinění již adekvátněji využívají extenzivní výklad dovolacího důvodu 

uvedeného v § 265b odst. 1 písm. g) trestního řádu, tj. možnost námitek týkajících se zejména 

opomenutých důkazů, nezákonných důkazů a existence tzv. extrémního rozporu. Stejně jako 

v předchozích letech bylo také v roce 2014 podáváno obviněnými nejčastěji dovolání opřené 

právě o důvod uvedený v § 265b odst. 1 písm. g) trestního řádu, a to jak samostatně, 

tak v kombinaci s dalšími dovolacími důvody uvedenými v § 265b odst. 1 trestního řádu, 

nejčastěji s důvodem podle § 265b odst. 1 písm. l) trestního řádu. Dalším často uplatňovaným 

dovolacím důvodem byl důvod uvedený v § 265b odst. 1 písm. h) trestního řádu.  

U dovolání podaných obviněnými v roce 2014 Nejvyšší soud projednal dovolání 

1364 obviněných (+400). Přitom nejčastěji Nejvyšší soud dovolání odmítal, a to celkem 

u 1224 dovolání obviněných (+342), což činí 89,7 % všech rozhodnutí (-1,8 %). V jednom 

případě dovolání podle § 265j trestního řádu zamítl. Nejvyšší soud plně nebo zčásti vyhověl 

dovoláním 123 obviněných (+48), to činí 9 % (-1,2 %) všech rozhodnutí. Taková úspěšnost 

obviněných u Nejvyššího soudu se svými dovoláními je standardem, neboť se již tradičně 

pohybuje v rozmezí 8 – 10 %. V porovnání s rokem 2013 jde o mírný nárůst úspěšnosti, 

neboť v uvedeném roce šlo pouze o 7,8 % úspěšnost (úspěšnost dovolání podaných nejvyšším 

státním zástupcem byla v roce 2014 – 61,4 %). 

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 2014 46 návrhů na podání dovolání, 

v roce 2013 podala 47 takových návrhů, v roce 2012 podala rovněž 47 návrhů, v roce 2011 

podala 37 návrhů. Ve 23 případech bylo dovolání podáno (v roce 2013 ve 25, v roce 2012 

ve 24 a v roce 2011 v 15 věcech), a z toho bylo ve všech 23 případech (22 v roce 2013, v roce 

2012 23 a v roce 2011 14) podána v neprospěch.  

Krajská státní zastupitelství v roce 2014 uplatnila 80 návrhů na podání dovolání 

(v roce 2013 to bylo 107, v roce 2012 69 a v roce 2011 105), přičemž iniciativa jednotlivých 

krajských státních zastupitelství v tomto směru byla v roce 2014, podobně jako ve všech 

předchozích letech, rozdílná. Nejaktivněji si počínalo s 18 (-3) návrhy KSZ v Brně, 

následovalo KSZ v Českých Budějovicích s 13 (-3) návrhy, MSZ v Praze podalo 23 (+8) 

návrhů, KSZ v Ostravě jich podalo 8 (-5), KSZ v Plzni podalo 4 (-8) návrhy, KSZ v Praze 

podalo 6 návrhů (-5) a KSZ v Hradci Králové 5 návrhů (-6) a KSZ v Ústí nad Labem podalo 

v roce 2013 u Nejvyššího státního zastupitelství 3 (-5) návrhů na podání dovolání.  
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Vrchní státní zastupitelství podala v roce 2014 19 návrhů na dovolání (v roce 2013 

28, v roce 2012 6 a v roce 2011 15), a to 14 (-9) návrhů VSZ Praha a 5 (0) návrhů VSZ 

v Olomouci. 

Nejvyšší státní zástupce se v průběhu roku 2014 rozhodl v té či oné míře akceptovat 

celkem 95 (-34; 55,9 %) z celkového počtu 170 (-32) návrhů.  

Z těchto 95 akceptovaných návrhů či podnětů (vrchních a krajských a okresních 

státních zastupitelství a podnětů dalších osob) na podání dovolání nejvyšším státním 

zástupcem směřovalo celkem 88 dovolání (-33) v neprospěch obviněných (93 %), 5 dovolání 

směřovalo současně ve prospěch i neprospěch a 2 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. 

Pokud jde o úspěšnost dovolání nejvyššího státního zástupce, NS ČR ve věcech, 

v nichž rozhodl do konce roku 2014 (tj. v 57), vyhověl či alespoň částečně vyhověl 

35 podaným dovolání, což činí 61,4 %, odmítnuto bylo 15 dovolání (26,3 %) a zamítnuto 

7 dovolání (12,3 %). O celkem 38 dovoláních ovšem nebylo v průběhu kalendářního troku 

rozhodnuto. Zmíněná úspěšnost nevybočuje z údajů z předchozích let. 

Při hodnocení úspěšnosti dovolání nejvyššího státního zástupce je nutno vzít v úvahu, 

že některá dovolání jsou podávána i z judikatorních důvodů, a to i s vědomím, že dovolání 

může být odmítnuto. Výjimečně je dovolání odmítnuto i podle § 265i odst. 1 písm. f) 

trestního řádu, tedy, že projednání dovolání by nemohlo změnit postavení obviněného, 

přestože je konstatována oprávněnost názoru nejvyššího státního zástupce. 

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) trestního 

řádu jako více než dobrou a její význam pro činnost tohoto odboru jako klíčový. 

   

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 2010 až 2013 opětovně – 

a velmi výrazně – snížil (podle tab. IV/3b a IV/3d), a to tentokrát velice výrazně (o 287 osob, 

jichž se týkaly tyto vnější podněty; v roce 2013 šlo o snížení o 230 osob a v roce 2012 

o snížení o pouhých 16 osob), šlo tedy o 598 podnětů oproti 885 v roce 2013, snížil se počet 

nevyřízených věcí z předchozího roku (z 241 na 195), došlo i k poklesu počtu vyřízených věcí 

(z 1 641 v roce 2011 na 1 519 v roce 2012, na 1 317 v roce 2013 a na 1 109 v roce 2014). 

Údaje o činnosti odboru mimořádných opravných prostředků NSZ plynou 

z tab. IV/4a až IV/4d. 

Vedle toho bylo v roce 2014 celkem 27 věcí přezkoumáváno z vlastní iniciativy 

státního zastupitelství (-21 oproti roku 2013, -38 oproti roku 2012 a -18 oproti roku 2011). 

Opakované podněty (remonstrace) činí zanedbatelnou část z celkového počtu 

podnětů v agendě stížností pro porušení zákona (v roce 2014 šlo o 60 opakovaných podnětů, 

tedy o 46 méně než v roce 2013, o 44 méně než v roce 2012 a o 23 méně než v roce 2011); 
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jejich podíl na celkovém počtu podnětů činí 9,1 % (v roce 2013 12,7 %, v roce 2012 9,9 %, 

v roce 2011 7,8 % – srov. tab. IV/3d – běžná i rehabilitační agenda).  

Počty návrhů na podání stížnosti pro porušení zákona se v roce 2014 týkaly jen 78 

osob, v roce 2013 71 osob, v roce 2012 91 osob (v roce 2011 116 osob). 

 

cc) Přezkoumání zákonnosti příkazu k odposlechu a záznamu 

telekomunikačního provozu a příkazu k zjištění údajů 

o telekomunikačním provozu  

 

NSZ v roce 2014 evidovalo 3 případy (v roce 2013 žádný), ve kterých rozhodoval NS 

ČR o zákonnosti příkazu k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu a o zákonnosti 

příkazu k zjištění údajů o telekomunikačním provozu (vždy se jednalo o příkazy k úkonům 

podle ustanovení § 88 trestního řádu).  

Z toho ve dvou případech NS ČR konstatoval, že nebyl porušen zákon (+1) a v jednom případě 

konstatoval, že byl porušen zákon (0). 

 

c) Věci závažné hospodářské a finanční kriminality (tab. IV/7) 

Podle poznatků odboru závažné hospodářské a finanční kriminality NSZ 

v průběhu roku 2014  pokračoval trend 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 ČR a jeho výkladu problematiky pokynu nebo 

předchozího souhlasu státního zástupce k vydání usnesení policejním orgánem došlo i v roce 

2014 k výraznému nárůstu rozhodování státních zástupců odboru závažné hospodářské 

a finanční kriminality NSZ jako stížnostního orgánu podle § 146 odst. 2 písm. a) alinea druhá 

trestního řádu. Zpravidla se přitom jednalo o rozhodování o stížnostech obviněných proti 

usnesení policejního orgánu o zahájení trestního stíhání podle § 160 odst. 1 trestního řádu, 

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 2014 bylo takto rozhodováno o 111 (+42) stížnostech (71, tj. +20, od VSZ v Praze, 18 od VSZ 

v Olomouci) obviněných proti zahájení jejich trestního stíhání v 20 (+5) trestních věcech (11 věcí VSZ v Praze, 

9 věcí VSZ v Olomouci, kde nastal vzestup o 4 věci). 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 a v jednom případě částečně). 

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 2014 státní zástupce odboru závažné hospodářské a finanční kriminality NSZ 

rozhodoval celkem o 10 takových stížnostech (-3). 

V oblasti sporů o příslušnost v roce 2014 rozhodoval státní zástupce odboru závažné 

hospodářské a finanční kriminality NSZ v 12 věcech (+5) ve sporech o věcnou nebo místní 

příslušnost (mezi okresním nebo krajským státním zastupitelstvím na straně jedné a vrchním 
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státním zastupitelstvím na straně druhé nebo mezi vrchními státními zastupitelstvími). 

Ve všech případech to byla věcná příslušnost.   

Odbor závažné hospodářské a finanční kriminality NSZ provedl v roce 2014 podle § 174a trestního 

řádu přezkum 10 (+2) usnesení státních zástupců odborů závažné hospodářské a finanční kriminality obou 

vrchních státních zastupitelství o zastavení trestního stíhání proti 11 (-7) obviněným, přičemž nebylo zrušeno 

žádné takové usnesení. 

V oblasti udělování předchozích souhlasů nejvyššího státního zástupce podle § 15 

odst. 3 až 5 JŘSZ [novelou vyhlášky č. 23/1994 Sb. provedenou s účinností od 24. 1. 2014 

vyhláškou č. 4/2014 Sb. došlo k rozšíření důvodů předchozího souhlasu nejvyššího státního 

zástupce o nový důvod uvedený v současném znění § 15 odst. 3 JŘSZ] obdržel odbor 

závažné hospodářské a finanční kriminality NSZ v roce 2014 celkem 67 žádostí (+2) 

z obou vrchních státních zastupitelství o předchozí souhlas nejvyššího státního zástupce podle 

§ 15 odst. 3 až 5 JŘSZ.  V 62 případech došlo k udělení předchozího souhlasu nejvyššího 

státního zástupce (v 5 případech v souladu s § 15 odst. 3 JŘSZ, ve 2 věcech VSZ v Praze 

a ve 3 případech VSZ v Olomouci; ve 36 případech podle § 15 odst. 4 JŘSZ – v 29 věcech 

VSZ v Praze, v 7 věcech VSZ v Olomouci, a v 21 případech v souladu s § 15 odst. 5 JŘSZ – 

ve 4 věcech VSZ v Praze a v 17 věcech VSZ v Olomouci). V 5 případech (-2) předchozí 

souhlas (podle § 15 odst. 4 JŘSZ) udělen nebyl. 

V roce 2014 bylo dále rozhodnuto ve 2 věcech o delegaci (odnětí a přikázání věci) 

z důvodu vhodnosti (z odboru závažné hospodářské a finanční kriminality VSZ v Praze 

odboru závažné hospodářské a finanční kriminality VSZ v Olomouci, i naopak). (V roce 2013 

se jednalo o 2 věci a v roce 2012 o 7 věcí.) 

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) 

Mezinárodní odbor NSZ plní úkoly v oblasti mezinárodní justiční spolupráce 

v trestních věcech v souladu s ustanoveními zákona č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční 

spolupráci v trestních věcech a zajišťuje právní styk s cizinou v trestních věcech, spolupracuje 

při vytváření společných vyšetřovacích týmů a vede jejich evidenci, zpracovává návrhy 

vyjádření Nejvyššího státního zastupitelství k mezinárodním smlouvám a právním předpisům 

Evropské unie, které se týkají mezinárodní justiční spolupráce v trestních věcech, navrhuje 

případy právní pomoci vhodné k registraci v Eurojustu, poskytuje národnímu členovi a jeho 

zástupci podporu spočívající zejména v informování o změnách týkajících se právního styku 

s cizinou, o odborných stanoviscích Nejvyššího státního zastupitelství týkajících se postupu 

při právním styku s cizinou včetně implementace práva Evropské unie. 

Pokud jde o výkon působnosti v této oblasti v roce 2014, shodně jako 

v předcházejícím roce, mezinárodní odbor NSZ potvrzuje, že v oblasti mezinárodní justiční 

spolupráce se nikoli nevýznamná část agend přesouvá na nižší (zejména krajská) státní 

zastupitelství, díky širšímu prostoru pro přímou právní pomoc mezi orgány činnými 

v trestním řízení, která se rozvíjí zejména mezi členskými státy EU. 
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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 

materiály a komunikaci jsou podstatně vyšší. Narůstá rovněž počet případů, kdy se státní 

zástupci účastní procesních úkonů prováděných v cizině.  

Mezinárodní odbor NSZ je rovněž zodpovědný za uzavírání dohod o společných 

vyšetřovacích týmech. Účastní se koordinačních schůzek k přípravě těchto týmů 

a vyhodnocování jejich činnosti. V roce 2014 byly uzavřeny celkem 4 dohody o společném 

vyšetřovacím týmu (-4), a to dohoda uzavřená za NSZ mezinárodním odborem 

se Slovenskem a dále tři dohody uzavřené za NSZ národním členem nebo jeho zástupcem 

v Eurojustu – dohoda s Německem, dohoda s Velkou Británií a Belgií a dohoda s Německem, 

Nizozemím a Polskem. 

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.   

Nižší státní zastupitelství k dosavadním zkušenostem s uplatňováním zákona 

č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci v trestních věcech, shodně konstatují, 

že po nabytí účinnosti tohoto zákona je již agenda právního styku s cizinou upravena 

komplexně a mnohem podrobněji, než tomu bylo v rámci hlavy dvacáté páté trestního řádu. 

Na základě vyhodnocení roční zkušenosti s aplikací citovaného zákona poukazují na to, 

že mnohé instituty a postupy jím uzákoněné začaly být užívány nově, což v praxi přinášelo, 

a nepochybně ještě bude přinášet, mnohé sporné otázky i nejednotné postupy, zejména 

vzhledem k absenci judikatury. 

Nižší státní zastupitelství se vyjadřují i k nárůstu agendy v souvislosti s koncentrací 

agendy vyřizování dožádání u krajských státních zastupitelství, provedené novým zákonem 

o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních  

MSZ v Praze zdůrazňuje, že takto došlo ke zvýšení o 325 % věcí v této agendě, tj. na 855 věcí ročně, 

což znamená, že touto agendou jsou zatíženi na plný úvazek dva státní zástupci oddělení dohledu a přezkumného 

řízení. 

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. Uvedený návrh NSZ velmi pečlivě posuzovalo z hlediska jeho 

souladu se základními právními předpisy EU i z hlediska jeho praktické proveditelnosti. 

K tomuto návrhu vzneslo také zásadní připomínky. Řada ustanovení tohoto návrhu 

by znamenala snížení standardu ochrany lidských práv v trestním řízení, popř. znamenala 

překročení kompetencí EU vůči členským státům. 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.  
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2. Mimotrestní působnost 

 

a) Návrhy podle § 66 odst. 2 soudního řádu správního (přehled V/1c) 

Ohledně počtu návrhů podaných nejvyšším státním zástupcem v roce 2014 podle 

ustanovení § 66 odst. 2 s. ř. s. se odkazuje na údaje přehledu V/1c, který zachycuje počty 

těchto žalob za období 2003 až 2014. V roce 2014 byly podány 3 takové žaloby (-17). 

b) Vstupová činnost podle § 51 zákona č. 91/2012 Sb., zákona 

o mezinárodním právu soukromém (tab. V/1a) 

V roce 2014 NSZ realizovalo svou pravomoc vstupovat do řízení o uznání cizích 

rozhodnutí ve věcech manželských. V uvedeném roce byl vstup proveden ve 223 věcech, což 

představuje nárůst o 26 % oproti roku 2013 (vstup ve 177 věcech), přičemž NS ČR ve všech 

případech rozhodl v intencích návrhu Nejvyššího státního zastupitelství. 

c) Vstupová činnost ve věcech konkurzů a vyrovnání 

Krajská státní zastupitelství vstupovala především do insolvenčních řízení. Oproti 

předchozímu roku 2013 byl zaznamenán pokles vstupové aktivity do incidenčních sporů 

vyvolaných insolvenčním řízením (za rok 2013 bylo 34 vstupů, za rok 2014 pak 26 vstupů). 

V řadě případů bylo zjištěno, že státní zastupitelství se neúčastnila řízení o odpůrčích 

žalobách, o excindačních žalobách a o určení pravosti pohledávek, ačkoli v nich řešené otázky 

byly důvodem pro vstup do insolvenčního řízení. Z 20 % připadá vstupní aktivita 

do insolvenčního řízení ve fázi do rozhodnutí o insolvenčním návrhu. Aktivita státního 

zastupitelství v insolvenčním řízení by se měla odvíjet od skutečností, které vedly státní 

zastupitelství ke vstupu do řízení. 

V roce 2014 nebyla nařízena žádná kontrola skončené věci podle § 12 odst. 3 zákona 

o státním zastupitelství, na zjištěná pochybení krajských státních zastupitelství bylo s ohledem 

na fázi řízení (šlo o neskončené věci) reagováno postoupením poznatku vrchnímu státnímu 

zastupitelství příslušnému k výkonu dohledu. 

d) Dozor nad zachováváním právních předpisů v místech výkonu omezení 

osobní svobody 

V této agendě, kde byla dříve pozornost zaměřena zejména na zjišťování poznatků 

k aplikaci nového pokynu obecné povahy nejvyššího státního zástupce č. 10/2012, o výkonu 

dozoru nad dodržováním právních předpisů v místech, kde je podle zákonného oprávnění 

omezována osobní svoboda, byla v roce 2014 vyhodnocována i nadále praxe jednotlivých 

zařízení. 

e) Metodické aktivity 

Velmi významným okruhem činnosti odboru veřejné žaloby v netrestních věcech 

je i metodika, analytická činnost a samozřejmě porady specialistů z oblasti netrestní 

působnosti. Za tímto účelem jsou dle potřeby zváni na NSZ i vybraní netrestní specialisté, 

vykonávající netrestní působnost státního zastupitelství. Z metodických aktivit lze zmínit 

metodickou příručku k mimotrestní působnosti státního zastupitelství po 1. 1. 2014, dále 

příručky „Návrhy státního zastupitelství na zahájení soudního řízení v mimotrestní oblasti po 

rekodifikaci soukromého práva“ a „Zásady uplatnění návrhového oprávnění podle § 42 

zákona o státním zastupitelství“. Za rok 2014 byly vyhodnoceny poznatky z výkonů 
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netrestních působností po účinnosti rekodifikace soukromého práva (pod sp. zn. 4 NZN 

1071/2014). 

3. Zahraniční vztahy Nejvyššího státního zastupitelství 

V oblasti zahraničních vztahů působí především kabinet nejvyššího státního 

zástupce a mezinárodní odbor. NSZ 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; nutno 

poznamenat, že Česká republika je jedním z nejaktivnějších členů při plnění informační 

povinnosti. 

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 NSZ se pak aktivně podílejí 

na činnosti Evropské justiční sítě a sítě CARIN. 

I v roce 2014, tak jako i v roce 2013, se státní zástupci NSZ intenzivně podíleli 

spoluprací s Ministerstvem spravedlnosti na projednávání návrhu nařízení o zřízení Úřadu 

evropského veřejného žalobce („EPPO“). 

Nejvyšší státní zástupce se pravidelně setkává se zástupci zahraničních orgánů veřejné 

žaloby nebo ministerstev spravedlnosti a dalších orgánů jak na půdě Nejvyššího státního 

zastupitelství, tak i v zahraničí. Jedná se zejména o vrcholné představitele veřejné žaloby 

z okolních zemí, resp. zemí EU, ale na Nejvyšším státním zastupitelství byly přijaty 

i delegace např. ze Srbska nebo z Vietnamu. 

Ve dnech 15. až 17. 5. 2014 se ke společnému jednání v maďarském Balatonlelle setkali nejvyšší 

představitelé generálních prokuratur a státních zastupitelství Visegrádské čtyřky (V4). V rámci tohoto setkání 

byl podepsán dokument nazvaný Balatonská deklarace, ve kterém vyjádřili podporu posílení ochrany finančních 

zájmů EU prostředky trestního práva v dlouhodobém horizontu. Zároveň se shodli na podmínkách, za kterých 

by mohl v budoucnu efektivně fungovat Úřad evropského veřejného žalobce. Institut by podle signatářů 

deklarace měl nabídnout významnou přidanou hodnotu a vyšší efektivitu ve srovnání se současným systémem. 

Generální prokurátoři zemí V4 zdůraznili, že ustavení evropského prokurátora je politickou otázkou, prokurátoři, 

resp. státní zástupci, mohou v tomto procesu mít roli odborného zázemí nabízejícího argumenty pro rozhodnutí. 

Při diskuzi doporučují přitom věnovat pozornost zejména klíčovému rozdělení kompetencí mezi EPPO 

a národními úřady.  

Nejvyšší státní zástupce a jeho I. náměstek též ve dnech 13. až 15. 5. 2014 navštívili Kosovo, 

kde za součinnosti místního zastupitelského úřadu navštívili zejména misi EULEX.     

Státní zástupci byli v roce 2014 činní v rámci zahraničních misí, a to: 

- civilní mise EULEX v Kosovu - JUDr. Jaroslava Novotná (státní zástupkyně VSZ v Praze) 

a Mgr. Tomáš Skála (státní zástupce KSZ v Ústí nad Labem), 

- mise EUPOL COOPS v Palestině - JUDr. Věra Linhartová, Ph. D. (státní zástupkyně ObSZ 

pro Prahu 8), 
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- projekt Evropské unie IPA (Instrument for Pre-accession Assistance – Nástroj předvstupní pomoci) - 

„Boj s korupcí a organizovaným zločinem: Posilování sítě státních zástupců na Západním Balkánu“ v Albánii - 

Mgr. Petr Klement (státní zástupce NSZ). 

Státní zastupitelství též za účelem výměny zkušeností pravidelně vysílá státní zástupce 

na zahraniční studijní pobyty nebo konference, pro rok 2014 lze zmínit zejména: 

- ve dnech 6. – 20. 9. 2014 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; 

- návštěva Evropského soudu pro lidská práva Stálé mise ČR při Radě Evropy ve dnech 

8. až 10. 10. 2014, které se zúčastnilo celkem 9 státních zástupců z celé soustavy státního zastupitelství. 

 

4. Ostatní agenda NSZ 

 

a) Zvláštní zprávy 

V roce 2014, oproti předcházejícímu období, kdy byla vypracována pouze 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., byla vypracována: 

- zvláštní zpráva k problémům souvisejících s odhalováním, zajišťováním 

a odčerpáváním výnosů z trestné činnosti (sp. zn. 7 NZN 604/2011 a 4 NZN 1086/2012); 

- zvláštní zpráva o poznatcích z aplikace zákona č. 418/2011 Sb., o trestní 

odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim (sp. zn. 7 NZN 604/2014). 

b) Pokyny obecné povahy (§ 12 odst. 1 zákona o státním zastupitelství; 

tab. IV/8) 

V roce 2014 bylo vydáno 7 pokynů obecné povahy. 

Tyto pokyny obecné povahy byly většinou novelizační, měnily stávající úpravu 

v reakci na legislativní změny, které bylo třeba promítnout do interní úpravy. 

Všechny pokyny obecné povahy jsou nadále publikovány na webových stránkách 

NSZ. Jsou dostupné dále i na extranetu Nejvyššího 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 2014 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 2014 bylo vydáno celkem šest výkladových stanovisek.  

Výkl. stan. č. 1/2014 Sb. v. s. NSZ se týká příslušnosti státního zastupitelství 

i způsobu vyřizování podání doručovaných státním zastupitelstvím.  

Výkl. stan. č. 2/2014 Sb. v. s. NSZ se vztahuje k příslušnosti státního zástupce 

k zastupování veřejné žaloby před soudem po odnětí a přikázání věci podle § 25 trestního 

řádu mezi soudy za situace, kdy bylo již v přípravném řízení rozhodnuto o odnětí a přikázání 

věci podle § 25 trestního řádu per analogiam mezi státními zastupitelstvími. 



46 
 

Výkl. stan. č. 3/2014 Sb. v. s. NSZ řeší problematiku přibrání znalce k vyšetření 

duševního stavu osoby podezřelé ve stadiu prověřování podle § 158 odst. 3 trestního řádu.  

Výkl. stan. č. 4/2014 Sb. v. s. NSZ se vztahuje na poskytování informací vyšetřovací 

komisi Poslanecké sněmovny státními zástupci.   

Výkl. stan. č. 5/2014 Sb. v. s. NSZ se týká rozhodování sporů o příslušnost mezi 

státními zastupitelstvími. 

Výkl. stan. č. 6/2014 Sb. v. s. NSZ se zabývá podmínkami konání zkráceného 

přípravného řízení ve věcech trestného činu zanedbání povinné výživy podle § 196 trestního 

zákoníku.  

Výkladová stanoviska NSZ jsou zveřejněna (v plném znění nebo alespoň v rozsahu 

právní věty) na webových stránkách NSZ, a rovněž v některých právních informačních 

systémech (ASPI, CODEXIS), dále jsou také stanoviska publikována na extranetu státního 

zastupitelství, shodně jako tzv. „malá stanoviska“, která vyjadřují předběžný právní názor 

na daný aplikační problém a zpravidla předjímají obsah pozdějších stanovisek podle 

§ 12 odst. 2 zákona o státním zastupitelství. 

Extranet státního zastupitelství, provozovaný NSZ, se postupem doby ukázal jako dnes 

již stěží nahraditelný informační systém pro celou soustavu státního zastupitelství, zejména 

pro svůj metodický význam. Kromě již výše zmíněných stanovisek jsou na něm publikována 

kasační rozhodnutí nejvyššího státního zástupce, která mají význam při řešení obecných 

právních otázek a aplikačních problémů, stejně jako dovolání podávaná nejvyšším státním 

zástupcem. Prostřednictvím extranetu je soustava státního zastupitelství seznamována 

se zahraničními i vnitrostátními aktivitami NSZ, zápisy z porad, grémií, metodikou, 

zpracovávanou jednotlivými odbory NSZ, zvláštními zprávami a s celou řadou dalších 

informací odborné i organizační povahy.  

d) Podněty předsedovi Nejvyššího soudu ČR k zaujetí sjednocujícího 

stanoviska (§ 12 odst. 4 zákona o státním zastupitelství) 

 Nejvyšším státním zástupcem byly v roce 2014 podány následující podněty k vydání 

stanoviska trestního kolegia NS ČR, a to: 

- k otázce trestněprávní kvalifikace neoprávněného pěstování rostlin konopí za účelem 

další distribuce – vydáno stanovisko trestního kolegia NS ČR ze dne 4. 12. 2014, sp. zn. 

Tpjn 300/2014; 

- k otázce rozdílné rozhodovací praxe soudů při rozhodování o odmítnutí návrhu na 

potrestání podle § 314c odst. 1 písm. c) trestního řádu v případech, kdy je delší doba (v řádu 

měsíců) od počátku prověřování (standardně od zahájení úkonů trestního řízení podle § 158 

odst. 3 trestního řádu) do sdělení podezření podezřelému podle § 179b odst. 3 trestního řádu – 

vydáno stanovisko trestního kolegia NS ČR ze dne 25. 9. 2014, sp. zn. Tpjn 303/2014,  

- k otázce, zda je možno vykonavatele soudního exekutora pokládat za úřední osobu 

ve smyslu § 127 odst. 1 písm. f) trestního zákoníku – stanovisko dosud vydáno nebylo. 

e) Přijímání podání u Nejvyššího státního zastupitelství 

 Kabinet nejvyššího státního zástupce se věnuje odborným právním agendám, 

a výkonem své působnosti rovněž „odbřemeňuje“ zejména výkonné odbory úřadu tak, 

aby se státní zástupci těchto odborů mohli více věnovat svým základním agendám podle své 

působnosti. Koordinuje zahraniční akce, na kterých NSZ participuje. V kabinetu 
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je soustředěna agenda kárných řízení. Největší podíl agendy kabinetu však tvoří vyřizování 

podání adresovaných státnímu zastupitelství. Jedná se o trestní oznámení, stížnosti, podněty 

k výkonu dohledu, opravné prostředky, popř. i další podání. Podání u NSZ přijímá právě 

kabinet nejvyššího státního zástupce. Z jeho poznatků vyplývá, že v této agendě bylo za rok 

2014 přijato ve všech formách a druzích u Nejvyššího státního zastupitelství celkem 

958 nových podání (v roce 2013 1 141 podání, v roce 2012 1 344 podání a v roce 2011 

1 260 podání). K tomuto číslu je však třeba přičíst 1 324 (v roce 2013 1 301, v roce 2012 

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. 

Struktura podání byla v roce 2014 následující (ve srovnání s rokem 2011 až 2013): 

1) Přijímání podatelů osobně na NSZ či vyřizování telefonických dotazů  

Celkový počet za rok 2014: 111 (srovnání s rokem 2013: 96, 2012: 106 a 2011: 73). 

Záznamy o těchto podáních jsou vedeny ve sběrném spise. Telefonická podání obvykle 

reagují na předchozí sdělení o vyřízení věci ze strany Nejvyššího státního zastupitelství. 

2) Trestní oznámení  

Celkový počet za rok 2014: 332 (srovnání s rokem 2013: 357, 2012: 474 a 2011: 322) 

Podání se posuzují podle obecných pravidel (podle obsahu, tedy zejména podle 

ustanovení § 59 odst. 1 a 4 předposlední věty trestního řádu), a následně se postupují věcně 

a místně příslušným státním zastupitelstvím. Postupována jsou takto i anonymní podání, 

pokud obsahují dostatečné údaje pro to, aby jejich obsah bylo možno prověřit.  

3) Podněty k postoupení věci jiným státním zastupitelstvím a jiným orgánům 

Celkový počet za rok 2014: 482 (srovnání s rokem 2013: 806, 2012: 602 a 2011: 625) 

 Pokles oproti roku 2013 lze vysvětlit tím, že značná část podatelů, kteří neuspěli 

se svými opakovanými podáními u nejvyššího státního zástupce, se nyní obracejí na Vrchní 

státní zastupitelství v Praze. Nadále ve veřejnosti přetrvává nesprávné mínění, že nejvyšší 

státní zástupce či vrchní státní zástupce disponují oprávněním učinit jakýkoliv úkon 

či opatření nejen vůči celé soustavě státního zastupitelství, změnit jakékoli rozhodnutí 

policejních orgánů či nižších státních zastupitelství či přezkoumat jejich postup, ale i vůči 

soudům, popř. jiným státním orgánům (v těchto případech je reagováno postupem podle § 16a 

odst. 4 zákona o státním zastupitelství).  

4) Obecná podání  

Celkový počet za rok 2014: 144 (srovnání s rokem 2013: 180, 2012: 162 a 2011: 240) 

Mimo chronické stěžovatele, kteří většinou ke svým opakovaným podáním někdy 

značně nejasného obsahu využívají elektronické pošty, tvoří významnou část podání, v nichž 

se komentuje politické dění v ČR, medializované korupční kauzy, popř. podání, jejichž 

podatelé přeposílají na NSZ články týkající se těchto věcí. Tato podání jsou současně zasílána 

elektronickou poštou na řadu dalších institucí. 

f) Vyřizování stížností na chování a na průtahy 

Podání evidovaná v rejstříku 3 SPR se týkají jak stížností na státní zástupce 

Nejvyššího státního zastupitelství, tak i nižších stupňů státního zastupitelství. Stížnost 

na nevhodné chování ostatních zaměstnanců státního zastupitelství se v roce 2014 nevyskytla.  
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V roce 2014 bylo u NSZ zaznamenáno celkem 34 (v roce 2013 32, v roce 2012 23, 

v roce 2011 28) stížností včetně žádostí o přezkoumání vyřízení stížnosti vrchními státními 

zástupci.  

Stížností na průtahy při plnění úkolů státního zastupitelství bylo v roce 2014 11, 

přičemž šlo o 4 stížnosti na průtahy při plnění úkolů NSZ (všechny byly odloženy jako 

nedůvodné, 7 stížností na průtahy při plnění úkolů nižších státních zastupitelství – 6 jich bylo 

postoupeno k vyřízení podle § 16b odst. 2 zákona o státním zastupitelství vedoucímu státnímu 

zástupci, v jednom případě spolu se stížností na nevhodné chování vrchního státního zástupce, 

byla shledána nedůvodnou). 

Stížností na nevhodné chování státních zástupců bylo v roce 2014 24, a to 11 

stížností na vrchní státní zástupce jak v Praze, tak v Olomouci - vyřizoval je nejvyšší státní 

zástupce, který tyto stížnosti shledal jako nedůvodné. Jedna stížnost na chování státního 

zástupce vrchního státního zastupitelství byla shledána jako důvodná. 7 stížností se týkalo 

buď jednání vedoucích státních zástupců krajských státních zastupitelství či okresních 

státních zastupitelství nebo státních zástupců těchto státních zastupitelství včetně vrchních 

státních zastupitelství. Tato podání byla vždy postupována příslušným vedoucím státním 

zástupcům podle § 16b odst. 2 zákona o státním zastupitelství. A konečně 5 podání 

označených jako stížnosti bylo po jejich přezkoumání následně vyřízeno jiným způsobem, 

především podle obsahu posouzeno jako podněty k výkonu vnitřního dohledu, podněty 

k obnově řízení v konkrétní věci apod.  

 

g) Kárná řízení se státními zástupci v roce 2014 

V roce 2014 kárný senát Nejvyššího správního soudu pravomocně rozhodl v 15 

věcech, v nichž bylo vedeno kárné řízení proti 15 státním zástupcům (v roce 2013 v 8 věcech 

proti 9 státním zástupcům). Pravomocně uznáno vinnými kárným opatřením bylo 10 státních 

zástupců. Proti dvěma státním zástupcům bylo kárné řízení zastaveno z důvodu vzdání 

se funkce. 

  

V. Netrestní působnost státního zastupitelství a výkon dozoru nad 

dodržováním právních předpisů v místech zákonného omezení osobní 

svobody 

 

1. Vstupová a návrhová činnost okresních státních zastupitelství 

(tab. V/1a, V/2a) 

 

Vstupem bylo vyřízeno v roce 2014 u okresních státních zastupitelství 9 288 věcí 

(oproti údajům roku 2013, kdy to bylo 6 683, +34,9 %, a roku 2012, kdy to bylo 7 497 věcí, 

+23,9 %).  

Nejvíce vstupů vykázaly Severomoravský kraj (1774, +277 oproti roku 2013), Jihočeský kraj (1728, 

+743), Západočeský kraj (1498, +548) a Jihomoravský kraj (1452, +209). Oba moravské kraje se tak podílejí 

na celorepublikovém výsledku z 34,7 % (-6,3 %). 

Vstupová činnost byla nejvíce využívána v řízení o vyslovení přípustnosti převzetí 

nebo držení v ústavu zdravotnické péče podle § 8 odst. 1 písm. g) z. ř. s., řízení o svéprávnosti 
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podle § 8 odst. 1 písm. d) z. ř. s. a v řízení ve věcech péče soudu o nezletilé, jde-li o uložení 

zvláštního opatření při výchově dítěte, o ústavní výchovu, o určení data narození nebo jde-li 

o pozastavení, omezení nebo zbavení rodičovské odpovědnosti nebo jejího výkonu podle 

§ 8 odst. 1 písm. b) z. ř. s.  

Návrhem bez ohledu na druh agendy (tab. V/2a – celkový počet návrhů podaných 

okresními státními zastupitelstvími, v úvahu nutno vzít, shodně jako v předcházejícím roce, 

i údaje sumářů výkazů o netrestní agendě státního zastupitelství, viz s. 9 výkazu u tab. V/1b), 

bylo u okresních státních zastupitelství vyřízeno 1 707 věcí (+36 oproti roku 2013, -208 

oproti roku 2012, -349 oproti roku 2011). Nejvíce návrhů podala okresní státní zastupitelství 

v obvodu KSZ v Ostravě (399, +26), KSZ v Brně 316 (-42). Nejméně hlavní město Praha 

(53, -20). I zde platí shodné konstatování jako u vstupové činnosti ohledně efektivnosti této 

aktivity. 

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 podle § 90 odst. 1 ZSM (tab. V/1b, viz s. 5). Těchto návrhů bylo 

podáno celkem 1 493 (+51 oproti roku 2013, -63 oproti roku 2012 a -180 oproti roku 2011).  

KSZ v Praze opakovaně poukazuje na neúčelnost, formálnost a zjevnou nehospodárnost obligatornosti 

návrhového oprávnění státního zastupitelství podle § 90 odst. 1 ZSM. 

 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 2014, stejně 

jako v letech předcházejících, nebyl podán žádný návrh (v roce 2011 byly podány jen 

2 návrhy). 

Návrhů podle ustanovení § 8 odst. 2 z. ř. s. (tab. V/1b, s. 6) podala okresní státní 

zastupitelství celkem 208 (v roce 2013 jich bylo 223, tj. -15, v roce 2012 jich bylo 341 

a v roce 2011 365).  

   

2. Vstupová a návrhová činnost krajských státních zastupitelství 

(tab. V/2b, V/1b) 

 

Krajská státní zastupitelství vstoupila v roce 2014 do řízení v 479 věcech (+228 oproti 

roku 2013, +146 oproti roku 2012, +148 oproti roku 2011 a +186 oproti roku 2010).  

Nejvíce vstupů vykázalo MSZ v Praze (206, +128) a KSZ v Ostravě (149, +115). 

Nejméně vstupů pak KSZ v Českých Budějovicích (11, -15), KSZ v Ústí nad Labem 

(18, +3) a KSZ v Brně (19, +2). 

I nadále těžiště vstupové činnosti spočívá ve vstupech do řízení, v nichž se řeší 

dlužníkův úpadek nebo hrozící úpadek, včetně incidenčních sporů a moratoria. Dále narůstá 

počet insolvenčních řízení dlužníků-fyzických osob. Srov. § 7c zákona č. 182/2006 Sb., 

insolvenčního zákona. 

Vysoký nárůst poznatků využitelných ke vstupu do těchto druhů řízení byl způsoben 

informační povinností soudu podle § 6 odst. 9 písm. f) vyhlášky č. 37/1992 Sb., kdy 

s účinností od 1. 1. 2014 je vedoucím soudních kanceláří uloženo zasílat státnímu 

zastupitelství návrh nebo usnesení o zahájení řízení ve věcech podle § 8 odst. 1 z. ř. s. 
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Krajská státní zastupitelství podala v roce 2014 celkem 263 návrhů (tab. V/1b, 

s. 19; o nepoužitelnosti tabulky V/2b ohledně tohoto údaje platí totéž, co bylo řečeno 

u návrhů podaných okresními státními zastupitelstvími). Jedná se tedy o poměrně výrazný 

pokles (-239). V roce 2013 bylo podáno 502 návrhů, v roce 2012 555 návrhů a v roce 2011 

bylo zaznamenáno 556 návrhů.  

3. Výkon dozoru nad dodržováním právních předpisů v místech 

zákonného omezení osobní svobody (tab. V/4a až V/4d)  

 

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 2014 podala státní zastupitelství celkem 6 návrhů na zrušení ochranné nebo 

ústavní výchovy (proti 10 v roce 2013, 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 74 (v roce 2013 jich bylo 55, v roce 2012 47 

a v roce 2011 46), nařízení k propuštění dítěte drženého v ústavu nezákonně vydali státní 

zástupci v roce 2014 2 (v předcházejících letech žádné). 

b) Dozor nad věznicemi, v nichž je vykonávána vazba (tab. V/4a) 

V roce 2014 státní zástupci vykonávající dozor v tomto typu zákonného omezení 

osobní svobody detence vydali v 7 případech příkaz k zachovávání předpisů platných pro 

výkon vazby (v roce 2013 jich bylo10, v roce 2012 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 státní zástupci žádné (v roce 2013 žádné, 

v roce 2012 jedno a v roce 2011 žádné).  

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 2014 

využili pravomoci vydávat příkazy k zachovávání předpisů platných pro výkon trestu odnětí 

svobody celkem v 67 případech (+3 oproti roku 2013, +4 oproti roku 2012 a -19 oproti roku 

2011, stále však ve výrazně větším počtu než v roce 2010, kdy tehdy to bylo 36 případů). 

V rámci výkonu dohledu nad dozorem nad dodržováním právních předpisů v místech 

zákonného omezení svobody bylo zjištěno, že Vězeňská služba ČR nesprávně ve svých 

evidencích zaznamenává nástupy výkonů trestů, které v pořadí následovaly za tresty 

amnestovanými, což znamenalo posunutí výstupů z výkonu následujícího trestu o různé 

časové úseky tak, že kdyby nedošlo k zásahu státního zastupitelství, docházelo by k držení 

odsouzených ve výkonu trestu následujícího po trestu amnestovaném bez zákonného 

podkladu. Účinky agraciační části rozhodnutí o amnestii jsou spojeny se samotným 

rozhodnutím o amnestii, které má konstitutivní povahu, nikoliv s rozhodnutím soudu podle 

§ 368 trestního řádu, které má povahu deklaratorní, přičemž odsouzený byl účasten amnestie 

prezidenta republiky ze dne 1. 1. 2013 podle čl. 1 odst. 1 s účinky prominutí nepodmíněného 
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trestu odnětí svobody ke dni 1. 1. 2013, a proto měl být počátek výkonu jeho dalšího trestu 

odnětí svobody vykázán k datu 2. 1. 2013.  

 

d) Dozor nad ústavy, v nichž se vykonává ochranné opatření 

zabezpečovací detence (tab. V/4d) 

Jedná se o novou agendu vykonávanou od nabytí účinnosti zákona č. 129/2008 Sb., 

o výkonu zabezpečovací detence, dnem 1. 1. 2009, a trestního zákoníku (1. 1. 2010). 

Podrobnosti plynou z tab. V/4d. Nebyly zatím vydávány žádné příkazy k zachovávání 

předpisů platných pro výkon zabezpečovací detence či nařízení k propuštění osoby neprávem 

držené v ústavu pro výkon zabezpečovací detence. V úvahu je nutno vzít velmi nízký počet 

chovanců zatím držených v těchto ústavech.  

VI. Podmínky pro výkon působnosti státního zastupitelství v roce 2014 

 

1. Novelizace právních předpisů 

V oblasti trestního práva byl v roce 2014 několikrát novelizován trestní zákoník 

a dále i trestní řád.  

Ještě v roce 2013 (ale s nabytím účinnosti od 1. 1. 2014) se jednalo zejména o novelu 

provedenou zákonem č. 105/2013 Sb., tj. souborem doprovodných novel k zákonu 

č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci v trestních věcech. Novela trestního řádu 

provedená s účinností od 1. 1. 2014 již citovaným zákonem č. 105/2013 Sb. kromě řady 

jiných změn upravila institut příkazu k zadržení (§ 76a trestního řádu) a provedla četné další 

změny v souvislosti s nabytím účinnosti nového zákona o mezinárodní justiční spolupráci. 

S účinností od 1. 1. 2014 nový zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční 

spolupráci v trestních věcech, nahradil ustanovení dosavadní hlavy dvacáté páté trestního 

řádu o právním styku s cizinou.  

Zákon č. 141/2014 Sb., s účinností od 1. 8. 2014, změnil trestní zákoník, trestní řád 

a zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Zejména byly upraveny 

nové skutkové podstaty trestných činů účasti na pornografickém představení podle § 193a 

trestního zákoníku a trestného činu navazování nedovolených kontaktů s dítětem podle § 193b 

trestního zákoníku. Došlo ke změně skutkové podstaty trestného činu popírání, 

zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia podle § 405 trestního zákoníku, 

jestliže se slova „jiné zločiny nacistů a komunistů proti lidskosti“ nahrazují slovy „nacistické, 

komunistické nebo jiné zločiny proti lidskosti nebo válečné zločiny nebo zločiny proti míru“. 

Ohledně trestního řádu se k zásadě zajištění práva na obhajobu ve smyslu 

§ 2 odst. 13 trestního řádu výslovně zmiňuje povinnost poučovat vhodným způsobem 

a srozumitelně. S odvoláním na důvody tlumočení podle § 28 trestního řádu je třeba 

též osobě, která je zadržena či zatčena, bez zbytečného odkladu písemně přeložit též poučení 

o jejích právech.  

V § 7 zákona o TOPO se rozšiřuje katalog trestných činů, za něž může být právnická 

osoba trestně odpovědná. Jednak jde o dva tradiční trestné činy – znásilnění (§ 185 trestního 

zákoníku) a lichva (§ 218 trestního zákoníku) a dále se jedná o dva trestné činy zavedené 

nynější, souběžnou novelizací trestního zákoníku, a to účast na pornografickém představení 
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(§ 193a trestního zákoníku) a navazování nedovolených kontaktů s dítětem (§ 193b trestního 

zákoníku). 

S účinností od 1. 1. 2014 se závažným způsobem dotkly mimotrestní 

působnosti státního zastupitelství novela občanského soudního řádu provedená zákonem 

č. 293/2013 Sb., nový zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, jakož i novela 

zákona o státním zastupitelství provedená zákonem č. 293/2013 Sb. [v úzké souvislosti 

s nabytím účinnosti nového občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., tj. rekodifikací 

soukromého práva]. V zákonem stanovených případech může státní zastupitelství, popřípadě 

nejvyšší státní zástupce podat návrh na zahájení řízení nebo do občanského soudního řízení 

vstoupit (§ 35 odst. 1 občanského soudního řádu). Pokud jde o vstupy do občanského 

soudního řízení, rozsah působnosti státního zastupitelství po dni 1. 1. 2014 vyplývá ze dvou 

zákonů, a to z občanského soudního řádu a ze zákona o zvláštních řízeních soudních. 

Podle úpravy účinné do konce roku 2013 byl nejvyšší státní zástupce oprávněn podat 

po uplynutí lhůty stanovené pro popření otcovství jednomu z rodičů, nebo není-li některý 

z nich naživu, návrh na popření otcovství proti matce, otci nebo dítěti anebo opatrovníkovi, 

vyžaduje-li to zájem společnosti; dále mohl – a to před uplynutím lhůty stanovené pro popření 

otcovství – podat návrh na popření otcovství muže, jehož otcovství bylo určeno souhlasným 

prohlášením rodičů, ale který nemůže být otcem dítěte, je-li to ve zřejmém zájmu dítěte 

a v souladu s ustanoveními zaručujícími základní lidská práva. Nový občanský zákoník však 

tuto úpravu nepřevzal. Podle přechodného ustanovení § 514 z. ř. s. řízení o popření otcovství 

zahájená přede dnem nabytím účinnosti tohoto zákona na návrh nejvyššího státního zástupce 

se dokončí podle dosavadních právních předpisů. Po 1. 1. 2014 jsou účastníci řízení, kteří 

se dříve obraceli na NSZ s podnětem k podání návrhu na popření otcovství proto, že jim 

marně uplynula popěrná lhůta podle zákona o rodině, oprávněni podat návrh soudu 

na prominutí lhůty a na projednání věci po právní moci rozhodnutí o uvedeném návrhu 

(§ 792 OZ, § 425 z. ř. s.). Přímo soudu mohou být adresovány i podněty k zahájení 

řízení soudem (bez návrhu), jsou-li k tomu splněny zákonné podmínky podle § 793 OZ 

a § 419 z. ř. s. (jež jsou obdobou § 62a zrušeného zákona o rodině). 

2. Personální a materiální zajištění výkonu působnosti   

 

a)  Personální zajištění výkonu působnosti (tab. VI/1, tab. VI/2a, VI/2b 

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 97,4 % (v roce 2013 i 2012 to bylo z 97,6 % a v roce 2011 z 97,17 %). 

V celé České republice chybělo ke dni 31. 12. 2014 [tab. VI/1] 33 státních zástupců 

(podle údajů tab. VI/2b 32, jde ovšem o údaj ke dni 1. 1. 2015 (v roce 2013 také 33 a v roce 

2012  30 a v roce 2011 36 státních zástupců). Nižší obsazenost vykazuje jen kraj Severočeský 

(-20 státních zástupců; 88,0 %, v roce 2013 94,7 %, v roce 2012 93,34 % obsazenost), 

Středočeský (-10 státních zástupců; 92 %, v roce 2013 94,2 %, v roce 2012 91,42 % 

obsazenost) a VSZ v Praze (-7, 88,13 %, v roce 2013 95 %). Do těchto údajů se již promítla 

změna systemizace provedená v roce 2014. 

V průběhu roku 2014 se nepodařilo naplnit plánované počty státních zástupců u státních zastupitelství 

v obvodu KSZ v Praze. Přes skutečnost, že byla konána 4 společná výběrová řízení, nebyl vybrán žádný vhodný 
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uchazeč, což bylo ovlivněno také tím, že na KSZ v Praze a v obvodu jeho působnosti nebyli v uvedeném roce 

právní čekatelé KSZ v Praze, kteří by absolvovali závěrečné odborné zkoušky a mohli se ucházet o místo 

státního zástupce. Zájemci o pozice státních zástupců z řad právnické veřejnosti přitom buď nesplňovali 

minimální požadavky na odbornost, nebo se do výběrového řízení nikdo nepřihlásil. 

Pro obvod působnosti KSZ v Ústí nad Labem bylo v roce 2014 plánováno 167 funkčních míst státních 

zástupců, přičemž k naplňování tohoto počtu bude docházet postupně podle pravidel dohadovacího řízení 

v rámci celé soustavy státního zastupitelství. Během roku 2014 byla vypsána a realizována dvě výběrová řízení 

na obsazení 34 míst státních zástupců. Z těchto řízení bylo v případě 17 uchazečů navrženo jejich jmenování 

státním zástupcem a ve všech případech se tak stalo (6 bylo jmenováno až v únoru letošního roku). Ze 167 

plánovaných míst tak bylo ke dni 31. 12. 2014 obsazeno jen 147.  

Pokud jde o využívání asistentů a vyšších úředníků státního zastupitelství, 

zkušenosti s vyššími úředníky jsou v obvodu MSZ v Praze dobré, snižují zatížení státních 

zástupců z hlediska vykonávání jednoduchých úkonů MSZ hodlá jejich počet zvýšit. Zatím 

působili na ObSZ pro Prahu 1, ObSZ pro Prahu 4, ObSZ pro Prahu 6 a ObSZ pro 

Prahu 9. V roce 2014 se novým trendem stala skutečnost, že dva vyšší úředníci uspěli 

ve výběrových řízeních a stali se z nich právní čekatelé.  

b) Materiální zajištění výkonu působnosti   

 KSZ v Ústí nad Labem sděluje, že po více než čtyřiceti letech jeho působení (včetně období působení 

bývalé krajské prokuratury) v budově KS v Ústí nad Labem došlo ke dni 1. 4. 2014 ke změně sídla KSZ v Ústí 

nad Labem.  

Materiální zabezpečení VSZ v Olomouci i státních zastupitelství v obvodu jeho působnosti 

je dostačující. Upraveným rozpočtem v průběhu roku 2014 byly pokryty veškeré výdaje potřebné k zajištění 

plnění úkolů VSZ v Olomouci. Splněny byly konkrétní požadavky jednotlivých zaměstnanců na materiálně 

technické vybavení kanceláří. Byly rovněž zajištěny nezbytné finanční požadavky související s plněním 

pracovních úkolů organizační složky státu včetně jejích poboček v Brně a Ostravě. 

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. 

MSZ v Praze v této souvislosti uvádí, že zatímco v roce 2012 činil podíl výdajů z nároků 

z nespotřebovaných výdajů 7,3% průměrného měsíčního platu, v roce 2013 pak 9,2 % a v roce 2014 už 16,7 %. 

Podle schváleného rozpočtu na rok 2015 a prvního rozpočtového opatření činí podíl nároků z nespotřebovaných 

výdajů na průměrném měsíčním platu zaměstnanců již přes 30 %.   
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