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STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ  

 

Státní zastupitelství je orgánem zastupování státu při ochraně veřejného 
zájmu ve věcech svěřených do jeho působnosti zákonem. Postavení státního 
zastupitelství je ústavně zakotveno. Podle čl. 80 odst. 1 Ústavy České republiky 
zastupuje veřejnou žalobu v trestním řízení a vykonává další úkoly stanovené 
zákonem. V podrobnostech postavení, působnost, vnitřní vztahy, organizaci 
a správu státního zastupitelství upravuje zákon č. 283/1993 Sb., o státním 
zastupitelství, a vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 23/1994 Sb., o jednacím 
řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství 
a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli.  

 

Působnost státního zastupitelství 

Těžiště činnosti státního zastupitelství je v trestním řízení, v němž plní funkci orgánu veřejné 
žaloby. V přípravném řízení trestním má státní zástupce dominantní postavení. Vykonává dozor 
nad zachováváním zákonnosti v přípravném řízení, je oprávněn rušit nezákonná rozhodnutí 
policejního orgánu a ukládat mu závazné pokyny k postupu ve věci, účastnit se úkonů prováděných 
policejním orgánem a takový úkon sám provést, vydávat rozhodnutí, jež nejsou v přípravném řízení 
svěřena soudu, rozhodovat o opravných prostředcích proti rozhodnutím policejního orgánu, 
a vykonává také pravomoc v oblasti mezinárodní justiční spolupráce. Státní zástupce v trestním 
řízení disponuje žalobním monopolem. Trestní stíhání před soudem je proto možné toliko 
na základě obžaloby, návrhu na potrestání nebo návrhu na schválení dohody o vině a trestu, 
k jejichž podání je zákonem oprávněn výlučně státní zástupce. V řízení před soudem zastupuje 
podanou obžalobu a dokazuje vinu obžalovaného tak, aby v souladu s účelem trestního řízení byly 
náležitě zjištěny trestné činy a jejich pachatelé podle zákona spravedlivě potrestáni. Při výkonu této 
působnosti jsou státní zástupci povinni postupovat nestranně, respektovat a chránit rovnost všech 
před zákonem a dbát na ochranu základních lidských práv a svobod.  

Státní zastupitelství vykonává působnost rovněž v netrestní oblasti, a to v rozsahu, který stanoví 
zvláštní zákony. Mimotrestní působnost státního zastupitelství má dvě podoby. Státní zastupitelství 
jednak disponuje oprávněním podat návrh na zahájení řízení nebo vstoupit do řízení již zahájeného 
návrhem jiného navrhovatele nebo z úřední moci soudu, a to v zákonem stanovených soudních 
řízeních. Mimotrestní působnost státního zastupitelství má také podobu výkonu dozoru nad 
dodržováním právních předpisů v místech, kde je podle zákonného oprávnění omezována osobní 
svoboda. Bližší informace o působnosti státního zastupitelství lze nalézt pod webovým odkazem 
verejnazaloba.cz/vice-o-sz/. 

 

Soustava státního zastupitelství 

Soustava státního zastupitelství je hierarchická. Z hlediska vertikální členitosti je čtyřstupňová a je 
tvořena Nejvyšším státním zastupitelstvím, vrchními státními zastupitelstvími, krajskými 
státními zastupitelstvími (v obvodu hlavního města Prahy Městským státním zastupitelstvím 
v Praze) a okresními státními zastupitelstvími (v obvodu města Brna Městským státním 
zastupitelstvím v Brně). 

http://www.verejnazaloba.cz/vice-o-sz/
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Hierarchické vztahy s oprávněním k výkonu dohledu v neskončených trestních věcech existují 
mezi nejblíže nadřízeným a nejblíže podřízenými státními zastupitelstvími v obvodu jeho působnosti 
a mezi vedoucím státním zástupcem a státními zástupci toho státního zastupitelství, v jehož čele 
vedoucí státní zástupce stojí. Dohledem se rozumí souhrn oprávnění k realizaci a zajištění řídících 
a kontrolních vztahů mezi jednotlivými stupni soustavy (tzv. instanční dohled) a uvnitř jednotlivých 
státních zastupitelství (tzv. vnitřní dohled), zejména oprávnění dávat písemné pokyny k postupu 
v konkrétní věci nebo ke sjednocení postupu ve věcech určitého druhu.  

Instanční dohled vykonává vyšší státní zastupitelství toliko nad nejblíže nižším státním 
zastupitelstvím. V rozsahu stanoveném zákonem je tak nejvyšší státní zástupce nadřízen vrchním 
státním zástupcům, vrchní státní zástupce krajským státním zástupcům v obvodu působnosti 
vrchního státního zastupitelství a krajský státní zástupce okresním státním zástupcům v obvodu 
krajského státního zastupitelství.  

V rozsahu stanoveném zákonem je vedoucí státní zástupce nadřízen státním zástupcům působícím 
u státního zastupitelství, v jehož čele stojí, nad jejichž činností může provádět vnitřní dohled 
a ukládat jim pokyny k postupu v konkrétní věci.  
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Zpráva o činnosti státního zastupitelství 
 

Nejvyšší státní zástupce v souladu s § 12 odst. 6 zákona o státním 
zastupitelství každoročně nejpozději do poloviny kalendářního 
roku předkládá prostřednictvím ministra spravedlnosti vládě 
zprávu o činnosti státního zastupitelství za uplynulý kalendářní 
rok. 

Zpráva o činnosti státního zastupitelství je informačním prostředkem 
o výkonu trestní i netrestní působnosti státního zastupitelství, důležitých 
poznatcích získaných při jejím výkonu včetně aplikačních problémů, 
stavu a vývoji kriminality a o stavu zákonnosti v oblasti působnosti 
soustavy státního zastupitelství. Poskytuje informace získané 
při výkonu působnosti jednotlivých článků soustavy státního 
zastupitelství, z jejichž podkladových zpráv vychází. Přílohou zprávy 
jsou statistické údaje Ministerstva spravedlnosti zpracované 
k jednotlivým oblastem činnosti státního zastupitelství.  

Tento informační materiál vychází ze Zprávy o činnosti státního zastupitelství za rok 2021 
ze dne 28. 6. 2022 sp. zn. 4 NZN 501/2022 (dále jen „zpráva“), která je v plné verzi dostupná 
elektronicky na webové adrese verejnazaloba.cz/zprava-2021. V textu je pro podrobnější 
informaci odkazováno na statistické údaje z tabulkové části této zprávy a tam, kde je to významné, 
také na číselné statistické hodnoty za rok 2020.   
 

POZNATKY KE KRIMINALITĚ V ROCE 2021 

 

Počínaje rokem 2013 (s výjimkou roku 2019) každoročně dochází k setrvalému poklesu 
registrované kriminality. Tento trend pokračoval i v roce 2021, v němž bylo zahájeno celkem 
169 006 (–12 918) trestních věcí ve stadiu prověřování proti fyzické osobě a 939 (–134) proti osobě 
právnické.  

 

Pokles počtu evidovaných trestných činů byl zčásti dán pokračující pandemií nemoci COVID-19, 
zejména pak navazujícími krizovými opatřeními vlády a mimořádnými opatřeními, která vedla 
k omezení mobility lidí včetně přeshraničního cestování a ke změnám životních návyků. Pokles 
registrované kriminality je rovněž důsledkem novely trestního zákoníku, provedené s účinností 
od 1. 10. 2020 zákonem č. 333/2020 Sb., kterou došlo v § 138 odst. 1 trestního zákoníku ke změně 
ve výši minimální škody (škody nikoli nepatrné) u majetkových trestných činů, a která se v plném 
rozsahu projevila právě v roce 2021. Klesající počet registrovaných skutků pozitivně ovlivnil také 
zvýšený dohled policejního orgánu nad dodržováním protiepidemických opatření, který měl 
kriminálně preventivní účinek. Uvedený trend byl v uplynulém roce ovlivněn též vyšší mírou 
nemocnosti, nařízenými karanténami i režimem střídání směn, které ve svém důsledku vedly 

trestní řízení zahájeno vůči  

169 006  
fyzickým osobám 

 

 

 

 

trestní řízení zahájeno vůči  

939 
právnickým osobám 

 

https://verejnazaloba.cz/zprava-2021
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k omezení vyhledávací činnosti policejního orgánu. Pokles nápadu trestné činnosti nesporně 
souvisí i s pokračujícím trendem přesunu kriminálního jednání do kyberprostoru, v němž jsou   
pachatelé hůře odhalitelní.  

Pokles kriminality je z hlediska vytížení orgánů činných v trestním řízení vyvážen narůstající 
závažností a sofistikovaností trestné činnosti. Jedná se o stále se zvyšující promyšlenost 
a propracovanost modu operandi, páchání trestné činnosti se zahraničním prvkem, přesun trestné 
činnosti do kyberprostoru včetně využívání anonymizačních praktik a nových platebních prostředků, 
zastírání totožnosti pachatele za využití tzv. prázdných schránek, a v neposlední řadě používání 
technických prostředků komunikace majících za cíl znemožnit odhalení trestného činu apod. 

Pandemie nemoci COVID-19 neměla zásadnější dopad na strukturu kriminality, která zůstala 
shodná jako v předcházejících letech. Stejně jako v roce 2020 se vyskytly případy vydírání 
s pohrůžkou šíření koronaviru SARS CoV-2, šíření poplašných zpráv, nebo naopak podávání 
trestních oznámení na vládu či její jednotlivé členy v souvislosti buď s tvrzenými přemrštěnými, nebo 
naopak nedostatečnými opatřeními proti šíření viru. Byl také evidován výskyt věcí, které se týkaly 
přečinu šíření nakažlivé lidské nemoci podle § 152 a § 153 trestního zákoníku, byť nikoli 
v takovém rozsahu jako v roce 2020. V souvislosti s pandemií se objevil do té doby prakticky se 
nevyskytující trestný čin vyhrožování s cílem působit na úřední osobu podle § 326 trestního 
zákoníku, spočívající ve vyhrůžkách usmrcením ministru zdravotnictví nebo pracovníkům 
Ministerstva zdravotnictví pro přijetí protiepidemických opatření.  

 

Skladba trestné činnosti podle nejčastějších právních kvalifikací  
(počty zahájených trestních stíhání a zkrácených přípravných řízení v roce 2021) 

 

Z hlediska počtu zahájených trestních stíhání a podaných návrhů na potrestání připadlo 60 % 
z jejich celkového počtu na řízení pro trestné činy krádeže podle § 205 trestního zákoníku, maření 
výkonu úředního rozhodnutí a vykázání podle § 337 trestního zákoníku, ohrožení pod vlivem 
návykové látky podle § 274 trestního zákoníku a zanedbání povinné výživy podle § 196 trestního 
zákoníku. 

 

Krádež (§ 205)
12 324; 19 %

Ohrožení pod
vlivem 

návykové
látky (§ 274)
10 399; 16 %

Maření výkonu
úředního

rozhodnutí 
a vykázání (§ 337)

10 834;  17%

Zanedbání
povinné výživy

(§ 196)
5 416; 8,5 %

Výtržnictví (§ 358)
4 144; 6,5 %

Ostatní trestné
činy

21 427; 33 %
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Majetková a hospodářská trestná činnost 

Majetková a hospodářská trestná činnost v roce 2021 vykazovaly obecnou tendenci k stagnaci, byť 
u některých trestných činů počet trestních stíhání ve srovnání s rokem 2020 mírně stoupl. 

Vůbec nejpočetnější zastoupení má v rámci evidované kriminality dlouhodobě trestný čin krádeže 
podle § 205 trestního zákoníku, pro který bylo v roce 2021 stíháno celkem 12 324 osob, což ve 
srovnání s rokem 2020 značí mírný pokles (–523), přičemž však podíl na celkové kriminalitě zůstal 
v zásadě stejný. K poklesu došlo rovněž u trestného činu podvodu podle § 209 trestního zákoníku 
(–425) a trestného činu zpronevěry podle § 206 trestního zákoníku, a to ve srovnání s rokem 2020 
téměř o 18 % (–123).  

Opětovně se snížil také počet osob stíhaných pro trestný čin zkrácení daně, poplatku a podobné 
povinné platby podle § 240 trestního zákoníku (-4,93 %). Uvedené snížení lze vysvětlit poklesem 
výše zdanitelných příjmů daňových subjektů v důsledku pandemie ve spojení se zvýšením hranic 
větší škody, a tedy i většího rozsahu krácení daně, kterým se (po účinnosti zákona č. 333/2020 Sb.) 
rozumí nejméně 100 000 Kč. Přes registrovaný pokles zůstává daňová kriminalita závažným 
negativním společenským fenoménem s významnými dopady na ekonomiku státu. Je pro ni 
charakteristická vyšší sofistikovanost, organizovanost a zapojení mezinárodního prvku. Efektivní 
odhalování a vyšetřování tohoto druhu kriminality klade zvýšené nároky na odbornost orgánů 
činných v trestním řízení i na spolupráci orgánů činných v trestním řízení s orgány daňové správy. 
V tomto směru lze jako důležitý prvek v boji proti daňové kriminalitě (v oblasti daně z přidané hodnoty 
a spotřební daně) hodnotit činnost Daňové Kobry jako efektivní metody práce vedoucí ke zlepšení 
operativní výměny informací policejního orgánu a správce daně.  

 

Korupce 

V oblasti trestné činnosti korupčního charakteru se v roce 2021 oproti předcházejícímu roku projevil 
trend spočívající v poklesu trestně stíhaných osob a osob postavených před soud. Naopak došlo 
k nárůstu počtu osob trestně stíhaných pro trestný čin podplácení podle § 331 trestního zákoníku 
a rovněž přijetí úplatku podle § 332 trestního zákoníku. Výrazný pokles trestně stíhaných osob byl 
meziročně zaznamenán u trestného činu zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, 
při veřejné soutěži a veřejné dražbě podle § 256 trestního zákoníku. V řádovém počtu jednotek 
či desítek obviněných však i jedna trestní věc s více trestně stíhanými osobami může mít výraznější 
vliv na meziroční srovnání. Vzhledem ke specifikům roku 2021 daných pandemií COVID-19 je nadto 
nutné statistické údaje posuzovat nanejvýš obezřetně. Oblast nezákonného ovlivňování veřejných 
zakázek představuje nadále významnou formu páchání trestné činnosti spojené s korupcí. Tento 
typ trestné činnosti je velmi komplikované odhalovat a prokazovat s ohledem na působení 
organizovaných skupin osob na různých článcích procesu zadávání veřejných zakázek, kdy není 
možné trestnou činnost prokazovat pomocí svědeckých výpovědí a většinou ani pomocí oficiální 
dokumentace.  

 

Násilná trestná činnost 

U násilné trestné činnosti se v roce 2021 projevila stagnace, byť se stále lze setkat s agresivitou 
a brutalitou pachatelů. Účastní se jí 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 2021, 
a to v souladu s trendy předchozích let (výjimku představoval pouze rok 2019), projevil opětovný 
pokles.   
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Jednou z nejrozšířenějších forem je násilí, k němuž dochází mezi blízkými 
osobami. Z trestněprávního hlediska je domácí násilí v České republice 
upraveno zejména v § 199 trestního zákoníku a rozumí se jím týrání osoby 
blízké nebo jiné žijící s pachatelem ve společném obydlí. Souvisejícím 
trestným činem je i trestný čin týrání svěřené osoby podle § 198 trestního 
zákoníku. Nelze ale opomenout, že v souvislosti s domácím násilím 
přicházejí v úvahu i jiné trestné činy, spáchané zpravidla v souběhu (např. 
trestný čin znásilnění či trestné činy proti zdraví). Ze statistických údajů je 
především zřejmé, že v období let 2012 až 2020 se počet případů 
domácího násilí pohybuje mezi 500 až 660 věcmi; v roce 2021 se jednalo 
o 510 případů. Pro trestný čin týrání osoby žijící ve společném obydlí (ve společně obývaném 
bytě nebo domě) podle § 199 trestního zákoníku bylo v roce 2021 stíháno celkem 302 (+24) osob. 

 

Kyberkriminalita 

Již tak dynamický rozvoj informačních technologií a jejich uvádění na trh v neustálých vylepšeních 
a obměnách (například využití šifrování jako standardu, včetně využití biometrických dat, 
bezdrátové šifrované přenosy mezi synchronizovanými zařízeními, masivní ukládání dat 
ve vzdálených úložištích, stále se zjednodušující možnosti využití kryptoměn, nové elektronické 
platební metody atd.) byl v roce 2021 ještě více akcelerován jako reakce na omezení vyvolaná 
pandemií COVID-19.  

V kyberprostoru je pácháno široké spektrum trestné činnosti, typicky však 
majetkové trestné činy, trestné činy proti autorským právům a mravnostní 
kriminalita. Dlouhodobě lze sledovat nárůst počtu hackingových 
a phishingových útoků. V roce 2021 se objevila a rozšířila nová forma 
trestné činnosti (tzv. vishing) spočívající v tom, že pachatelé telefonicky 
kontaktují poškozeného a vydávají se za pracovníka banky nebo policie 
(popř. postupně obou institucí), informují poškozeného o údajném 
napadení jeho bankovního účtu, popř. napadení banky, a přesvědčí ho, 
aby tyto prostředky převedl do jejich dispozice (vložil na údajně bezpečný 
účet pachatele nebo prostřednictvím bitcoinového bankomatu 

do  itcoinové peněženky pachatele). Alternativou je pak přesvědčování poškozeného, aby na svůj 
počítač nainstaloval program na vzdálenou správu investic, pomocí kterého transakce z účtu 
poškozeného provede sám pachatel.  

Odhalování trestných činů páchaných v kyberprostoru je mimořádně komplikované, neboť zjištění 
totožnosti pachatele ztěžuje používání anonymizačních aplikací a zahraničních účtů. Trestní řízení 
v těchto věcech je časově i ekonomicky velmi náročné.  

Nadále platí, že kriminalitě v kybernetickém prostoru nahrává nízké právní vědomí veřejnosti 
a nedostatek schopnosti rozpoznat, předcházet a bránit se útokům využívajícím informační 
technologie, stejně jako nedostatečná regulace, která se jak na národní, tak na celoevropské úrovni 
značně zpožďuje za dynamickým rozvojem informačních technologií. 
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Trestné činy z nenávisti (tzv. hate crimes) 

V oblasti trestných činů z nenávisti v roce 2021 došlo shodně jako v roce 
2020 k mírnému poklesu počtu stíhaných osob na 111 (–13), z nichž bylo 
před soud postaveno 86 osob. 

V kontextu trestných činů extremistického a nenávistného charakteru 
převažovaly projevy sympatií k nacistickým či neonacistickým hnutím včetně 
případů veřejného prezentování související symboliky. Z hanlivých projevů 
vůči neromským menšinám byly zaznamenány výroky zejména vůči Židům 
a v řádu jednotek též vůči muslimům, černochům, homosexuálům 
či transgender osobám. Řada nenávistných projevů byla páchána opět 
ve virtuálním prostoru, přičemž fenoménem se stoupající tendencí se staly 
výhrůžné e-maily a internetové nenávistné výroky vůči představitelům vlády a médií z důvodu 
nesouhlasu s opatřeními přijímanými v boji s pandemií COVID-19. V roce 2021 se situace nezměnila 
ani ohledně fyzického napadání nebo vyhrožování osobami či vůči osobám romského etnika, a to 
s přibližně stejnou četností ze strany menšiny a opačně. Lze očekávat některé nové podoby tohoto 
druhu kriminality v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině a možnou verbální adorací 
agresora či naopak útoky vůči rusky mluvícím občanům. 

 

Teroristické trestné činy 

V oblasti teroristických trestných činů se v roce 2021 zvýšil počet 
vedených trestních řízení na 87 ze 66 řízení v roce 2020.  

Z hlediska kategorií těchto trestních věcí vzrostl počet verbálních 
trestných činů spočívajících ve vyhrožování teroristickým 
trestným činem podle § 312f trestního zákoníku včetně vyhrožování 
vládě, jejím členům a zaměstnancům ministerstev (zejména 

Ministerstva zdravotnictví) v souvislosti s opatřeními přijímanými v reakci na pandemii COVID-19. 
Dále se v roce 2021 jednalo o případy zapojení do bojů na straně tzv. Islámského státu, podpory 
teroristických organizací, případy přeshraničních bojovníků zapojených do bojů na straně Doněcké 
lidové republiky proti Ukrajině, podporu a organizování této trestné činnosti a internetového 
schvalování terorismu (blíže viz str. 51 až 52 zprávy). 

 

Drogová trestná činnost 

Drogová scéna se v posledních letech zásadně nemění, jakkoli počty 
stíhaných (i obžalovaných) osob se v roce 2021, stejně jako v roce 2020, 
snížily. Pro trestný čin nedovolené výroby a jiného nakládání 
s omamnými a psychotropními látkami podle § 283 trestního 
zákoníku bylo v uplynulém roce stíháno 2 370 osob (–294) a obžalováno 
nebo ukončeno podáním návrhu na schválení dohody o vině a trestu 
2 213 osob (–245). Vzestup počtu stíhaných (i obžalovaných) osob 
nastal pouze u trestného činu přechovávání omamné a psychotropní 
látky a jedu podle § 284 trestního zákoníku (+42).  

Příčiny tohoto fenoménu lze spatřovat především v nepříznivých 
podmínkách pro páchání tohoto druhu trestné činnosti v době pandemie 
COVID-19. Došlo k omezení pohybu osob v rámci České republiky i ve vztahu k cizině (omezení 
volného pohybu osob, kontrola hraničních přechodů), který je nezbytný jak pro zajištění zdrojů pro 
výrobu drog, tak zejména pro jejich distribuci a odbyt, což souvisí také s provozem různých zařízení 

111 
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pro konání hromadných akcí včetně barů a restaurací. Nikoli zanedbatelným faktorem ovlivňujícím 
pokles evidované drogové kriminality jak aktuálně, tak do budoucna, bude také vysoce 
pravděpodobné rozšiřování distribuce drog s využitím internetových obchodů a zasíláním zásilek 
na určené adresy, které klade zvýšené nároky na postup policejních orgánů při odhalování 
pachatelů trestné činnosti.  

 

Obchodování s lidmi 

Počet stíhaných i obžalovaných osob pro trestný čin obchodování s lidmi podle § 168 trestního 
zákoníku ve srovnání s rokem 2020 výrazně vzrostl. V roce 2021 bylo pro tento trestný čin stíháno 
22 osob (+12). Českou republiku lze i nadále považovat především za zemi cílovou a tranzitní, stále 
je však také zemí zdrojovou. Ve vztahu ke zjištěným formám obchodování v prostředí České 
republiky převažuje obchodování s lidmi za účelem sexuálního a pracovního vykořisťování. 
Pozornost je věnována případům, kdy dochází k propojení těchto forem, včetně nucených sňatků, 
resp. „sňatků s výhodou“, a nucení obětí obchodování s lidmi k trestné činnosti a žebrání.  

Jednání pachatelů působí sofistikovanějším dojmem, což potvrzovalo i využívání převážně lsti, 
zneužití závislosti nebo omylu, avšak u určitých sociálních skupin byly též zaznamenány násilné 
projevy jako prostředek k dosažení požadavků pachatelů nebo poslušnosti obětí. 

 

Trestná činnost v dopravě 

Pro trestné činy spáchané v dopravě bylo v roce 2021 stíháno 19 893 osob (–256), šlo tedy o pokles 
tohoto ukazatele oproti roku 2020 o 1,27 %. Obžaloba, resp. návrh na potrestání, byla podána 
na 18 400 osob a podíl trestních stíhání, která dospěla k podání obžaloby či návrhu na potrestání, 
dosáhl 92,49 %. Celkem 79,39 % trestných činů v dopravě bylo řešeno ve zkráceném přípravném 
řízení. 

Trestná činnost v dopravě představovala v roce 2021 podíl 30,91 % 
na celkové kriminalitě. Trestný čin ohrožení pod vlivem návykové 
látky podle § 274 trestního zákoníku zůstává třetím nejčetnějším 
trestným činem vůbec. V roce 2021 bylo pro uvedený trestný čin 
stíháno 10 399 osob (–389), což představuje 16,16 % ze všech 
trestně stíhaných osob.  

V roce 2021 již nepřetrvával zásadní aplikační problém – drogy 
za volantem. Tento byl vyřešen stanoviskem trestního kolegia 

Nejvyššího soudu ze dne 21. 10. 2020 sp. zn. Tpjn 300/2020 (č. 2/2020 Sb. rozh. tr.), podkladem 
pro jehož vydání byl i podnět nejvyššího státního zástupce a jím vydaný pokyn obecné povahy 
č. 5/2019. 

 

Trestné činy proti životnímu prostředí 

V roce 2021 došlo k mírnému nárůstu registrované trestné činnosti proti životnímu prostředí, a to 
zejména v oblasti neoprávněného obchodu a jiného nakládání s ohroženými druhy rostlin 
a živočichů a neoprávněného nakládání s odpady. Jednalo se o neoprávněné nakládání 
s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami podle § 299 trestního 
zákoníku (pro který bylo trestně stíháno celkem 17 osob), konkrétně např. o nakládání s kadávery 
tygrů, se sloními kly a výrobky ze slonoviny, rohem nosorožce nebo chráněnými druhy papoušků. 

30,91 % 

celkové kriminality 

připadá na trestné 

činy v dopravě 

https://verejnazaloba.cz/wp-content/uploads/2021/02/1-SL-912-2020-uz-nove.pdf
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Nejčastěji je postihována nelegální držba v souvislosti s nabízením k prodeji nebo nelegálním 
dovozem do České republiky.  

Řešeny a zčásti i pravomocně skončeny byly také případy neoprávněného nakládání s odpady, 
a to nově i nedovolené přeshraniční přepravy odpadů podle § 298 odst. 1 trestního zákoníku, kdy 
je Česká republika nejčastěji zemí, kam ilegálně směřují odpady k likvidaci z jiných států Evropské 
unie. V roce 2021 probíhalo vyšetřování v mediálně sledované věci kontaminace vody v řece Bečva, 
které bylo skončeno dne 28. 3. 2022 podáním obžaloby na jednu fyzickou a jednu právnickou osobu 
pro trestné činy poškození a ohrožení životního prostředí podle § 293 odst. 1, 2 písm. b), e) trestního 
zákoníku a neoprávněného nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími 
rostlinami podle § 299 odst. 2 trestního zákoníku. Věc byla soudem nepravomocně vrácena 
státnímu zástupci, který proti rozhodnutí soudu podal stížnost.  

Podstatnou část trestné činnosti proti životnímu prostředí tvoří týrání zvířat podle § 302 trestního 
zákoníku, pro který bylo v roce 2021 stíháno 34 (–21) osob, z toho před soud bylo postaveno 
31 osob. Pro nově v trestním zákoníku upravený trestný čin chovu zvířat v nevhodných 
podmínkách podle § 302a trestního zákoníku bylo v roce 2021 stíháno 6 osob a 5 jich bylo 
obžalováno. 
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VÝKON PŮSOBNOSTI STÁTNÍHO ZASTUPITELSTVÍ V TRESTNÍM ŘÍZENÍ 
 

Základní údaje k výkonu působnosti v přípravném řízení 

V roce 2021 pokračoval trend snižování počtu stíhaných osob, který svým rozsahem i příčinami 
koresponduje s poklesem registrované kriminality.  

V roce 2021 bylo zahájeno celkem 169 006 (–12 918) trestních věcí ve stadiu prověřování 
proti fyzické osobě a 939 (–134) proti osobě právnické. Z toho dle věcné příslušnosti na 86 
okresních státních zastupitelství připadlo 168 047, na 8 krajských státní zastupitelství 1 813 
a na 2 vrchní státní zastupitelství 85 nových trestních věcí, což odpovídá závažnosti a složitosti věcí 
vedených na jednotlivých článcích soustavy státního zastupitelství. 

Na základě výsledků přípravného řízení pak byla na 58 717 fyzických osob a 257 právnických osob 
podána obžaloba nebo návrh na potrestání a na dalších 531 fyzických osob a 29 právnických osob 
byl podán návrh na schválení dohody o vině a trestu. Celkem tedy bylo v roce 2021 postaveno 
před soud 59 248 fyzických osob a 286 právnických osob.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Způsob vyřízení věcí v přípravném řízení  

Převažující formou přípravného řízení vůči fyzickým osobám 
nadále zůstává zkrácené přípravné řízení. V této zjednodušené 
podobě bylo přípravné řízení vedeno vůči 48,86 % z celkového 
počtu všech obviněných osob. Jedná se o nárůst ve srovnání 
s rokem 2020, avšak přesto nedosahuje počtu zkrácených řízení 
v letech 2014 až 2015.  

Z hlediska způsobu vyřízení věcí státním zástupcem v přípravném 
řízení s ohledem na relativně vysoký podíl zkrácených přípravných 
řízení u fyzických osob převažovalo podání návrhu na potrestání 
(29 805). Přípravné řízení bylo skončeno podáním obžaloby 
celkem na 28 912 osob, z toho státními zástupci krajských 

státních zastupitelství na 1 254 a státními zástupci vrchních státních zastupitelství na 133 osob. 
Trestní stíhání právnických osob bylo v převážné většině případů (257) skončeno obžalobou. 
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Na rozdíl od podezřelých fyzických osob nebyl institut zkráceného přípravného řízení u právnických 
osob využit ani v jednom případě.  

Velký důraz je v rámci přípravného řízení kladen na efektivní 
využívání odklonů v trestním řízení. Podmíněným zastavením 
trestního stíhání bylo v roce 2021 skončeno přípravné řízení celkem 
u 2 627 osob (7,98 % osob původně stíhaných ve vyšetřování). 
Ve zkráceném přípravném řízení bylo u 1 502 osob (4,78 % ze všech 
osob řešených ve zkráceném přípravném řízení) podmíněně 
odloženo podání návrhu na potrestání. Narovnání se nadále používá 
jenom sporadicky, konkrétně v roce 2021 bylo použito v 60 případech. 
Ve srovnání s předchozími lety došlo  k poklesu v počtu případů 
řešených formou odklonu, který je dán především poklesem počtu 
podmíněných odložení podání návrhu na potrestání. Tento trend je možno klást do souvislosti 
s celkovým snížením nápadu méně závažné trestné činnosti v souvislosti s pandemií COVID-19. 
Svoji roli sehrála i složitá epidemiologická situace v rámci republiky a ztížená ekonomická situace 
u samotných pachatelů trestné činnosti. Lze také vycházet z toho, že význam z hlediska nižších 
počtů podmíněných zastavení trestního stíhání (podmíněných odložení podání návrhu 
na potrestání) měl i nárůst počtu sjednávaných dohod o vině a trestu v přípravném řízení. 
Z celkového počtu odkloněných věcí v přípravném řízení v 17 % obviněný současně složil částku 
určenou na peněžitou pomoc obětem trestné činnosti.  

V roce 2021 se naopak zdvojnásobil počet podaných návrhů na schválení 
dohody o vině a trestu v přípravném řízení, které byly podány u 531 (+262) 
fyzických osob (z toho 25 návrhů bylo podáno ve zkráceném přípravném 
řízení) a 29 (+18) právnických osob. Výrazný vzestup počtu osob, ohledně 
nichž byl v roce 2021 uplatněn institut dohody o vině a trestu, je důsledkem 
novely provedené zákonem č. 333/2020 Sb.  

Postoupením věci jinému orgánu bylo skončeno vyšetřování u 72 osob, 
tedy podíl těchto případů na celkovém počtu stíhaných osob zůstává nadále 
zanedbatelný (0,22 %). 

V roce 2021 bylo v přípravném řízení zastaveno trestní stíhání 714 obviněných osob. Jedná se 
o druhý nejnižší absolutní počet zastavených trestních stíhání od roku 2005.  

 

Délka přípravného řízení u státního zástupce 
 

Ve srovnání s rokem 2020, který byl rovněž poznamenán pandemií COVID-19, nedošlo v délce 

přípravného řízení k zásadním změnám. Celkem 78,6 % všech věcí vyřídili státní zástupci ve lhůtě 

do dvou týdnů. Do jednoho měsíce pak bylo státními zástupci vyřízeno celkem 91 % věcí. 

V podstatně delších lhůtách od 6 měsíců do 1 roku bylo vyřízeno u státního zástupce 166 věcí 

(0,26 %), ve lhůtě od 1 do 2 roků 29 věcí (0,05 %) a ve lhůtě přesahující 2 roky byly vykázány jen 

dvě věci. 
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Dohled 

K výkonu instančního dohledu dochází nadále převážně na základě vnějších podnětů a méně často 
z vlastní iniciativy. Podněty k výkonu dohledu v roce 2021 mířily zejména do skutkových zjištění 
(polemika s hodnocením důkazů orgány činnými v trestním řízení) a namítaly porušování práv 
obhajoby (často právo na nahlížení do spisu). V menší míře byl prováděn dohled nad způsobem 
vyřízení podání podle § 16a odst. 7 zákona o státním zastupitelství. 

Většina podnětů je vyhodnocena jako nedůvodná. Je-li podnět shledán důvodným a za účelem 
odstranění vad je vydán pokyn, tento je ze strany nejblíže nižšího státního zastupitelství vždy 
splněn. 

 

Úspěšnost obžalob  

Ve shodě s obdobím minulých let i v roce 2021 přetrvávalo vysoké procento obžalobnosti 
při současně nízkém podílu pravomocně zproštěných věcí a věcí pravomocně vrácených státnímu 
zástupci k došetření, což svědčí o náležité kvalitě a důvodnosti státními zástupci podávaných 
obžalob. 

K pravomocnému vrácení věci státnímu zástupci k došetření dochází ojediněle. Okresním 
státním zastupitelstvím bylo pravomocně vráceno soudem k došetření celkem 51 (–31) věcí. 
U krajských a vrchních státních zastupitelství bylo pravomocně vráceno soudem státnímu zástupci 
k došetření 8 (+3) věcí. Celkem bylo státnímu zástupci pravomocně vráceno soudem k došetření 
59 věcí, což v poměru k počtu obžalovaných osob představuje 0,20 % (–0,08 %) věcí. Lze současné 
usuzovat, že se po vydání stanoviska trestního kolegia Nejvyššího soudu (č. 52/2014 Sb. rozh. tr.) 
již ustálila rozhodovací praxe ve vztahu k institutu odmítnutí návrhu na potrestání.  

Z osob postavených před soud bylo v roce 2021 zproštěno obžaloby 
[vyjma důvodu zproštění podle § 226 písm. e) trestního řádu pro zánik 
trestnosti] na úrovni okresních státních zastupitelství 3,88 % (1 022) osob, 
na úrovni krajských státních zastupitelství 9,51 % (126) osob a na úrovni 
vrchních státních zastupitelství 8,55 % osob, což v celkovém průměru činí 
4,0 %.  

Současně je třeba zdůraznit, že procentuální vyjádření má spíše orientační 
charakter zejména v případě vyšších článků státních zastupitelství 
s relativně nižším nápadem věcí, které se však vyznačují vysokou 

závažností a náročností, když pravomocné odsouzení či zproštění v jedné skupinové věci zejména 
na úrovni věcí zpracovávaných vrchními státními zastupitelstvími může představovat změnu i v řádu 
desítek procent.  

Podle údajů vycházejících z počtu obžalovaných osob v jednotlivých letech, k nimž je zpětně 
zjišťován výsledek v řízení před soudem, bylo z celkového počtu 1 625 osob, na které byla od roku 
2011 do roku 2021 podána obžaloba státním zástupcem vrchního státního zastupitelství, 
pravomocně rozhodnuto pouze o 469 osobách (28,87 %), ve zbytku dosud nebylo pravomocné 
rozhodnutí vydáno. Z tohoto celkového počtu osob bylo pravomocně odsouzeno celkem 
342 osob, což činí 21,05 %, a pravomocně zproštěno obžaloby bylo celkem 61 osob, což činí 
3,75 %. Pokud vycházíme z počtu osob 469, o nichž bylo pravomocně rozhodnuto, tak podíl 342 
osob pravomocně odsouzených činí 72,9 % a podíl 61 osob pravomocně zproštěných obžaloby je 
13,01 % (rozdíl činí jiný druh rozhodnutí). Zatím ve sledovaném období představuje průměrný počet 
zproštěných osob méně než 10 osob ročně.  

 

4,0 % 
zproštěných 

obžalob 
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Peněžité sankce a zajišťování výnosů z trestné činnosti 

Zvýšená pozornost státního zastupitelství je od roku 2017 věnována návrhům na uložení 
peněžitých trestů za účelem zvýšení míry ukládání peněžitých trestů jako alternativy nebo 
doplňující sankce k trestu odnětí svobody. V roce 2021 v důsledku této snahy opětovně došlo 
k výraznějšímu nárůstu uložených peněžitých trestů. Podíl uložených peněžitých trestů na počet 
všech odsouzených osob představoval celkem 24,4 % (v roce 2020 to bylo 21,66 %, v roce 2019 
19,07 % a v roce 2015 dokonce jen 5,82 %). 

 

Podíl uložených peněžitých trestů k počtu odsouzených osob 
 

 

 

V oblasti vyhledávání, zajišťování a odčerpávání výnosů 
z trestné činnosti byly v roce 2021 policejními orgány 
a státními zástupci zajištěny majetkové hodnoty ve výši 
7,01 mld. Kč. Vysokou míru výtěžnosti prokazují především 
instituty zajištění nástrojů a výnosů z trestné činnosti 
podle § 79a trestního řádu (peněžní prostředky na účtu 
v bance), zajištění náhradní hodnoty podle § 79g trestního 
řádu a zajištění nemovité věci. Odhalit často sofistikovaně 
ukryté nelegální zisky a výnosy z trestné činnosti pomáhá 
finanční šetření, které je součástí samotného trestního řízení. 
Zajištěný majetek se následně vrací poškozeným nebo na základě soudního rozhodnutí propadá 
státu, který jej dále používá ve prospěch poškozených a obětí trestné činnosti. 

 

 

 

 

 

7 mld. Kč 
zajištěných majetkových 

hodnot v trestním řízení 
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VÝKON PŮSOBNOSTI STÁTNÍHO ZASTUPITELSTVÍ V MIMOTRESTNÍM ŘÍZENÍ 

 

Zaměření mimotrestní působnosti státního zastupitelství se v jednotlivých letech zásadně 
nemění a vyplývá z postavení státního zastupitelství jako orgánu chránícího veřejný zájem 
a poskytujícího ochranu skupinám osob, u nichž to zákon umožňuje. Trvalá pozornost je věnována 
efektivnímu výkonu této působnosti, nikoli četnosti učiněných opatření. Některé formální aktivity 
v rámci netrestní působnosti státního zastupitelství jsou založené právní úpravou. Zejména se jedná 
o obligatornost návrhového oprávnění státního zástupce na zahájení řízení proti dítěti mladšímu 
patnácti let, které se dopustilo činu jinak trestného (§ 90 zákona č. 218/2003 Sb., o soudnictví 
ve věcech mládeže). Současně je však nutno dodat, že nalezení optimální legislativní podoby tohoto 
oprávnění je velmi složité.  

Z působnosti v civilním řízení si zvláštní zmínku zasluhuje výkon působnosti státního zastupitelství 
v insolvenčním řízení. Přetrvávají totiž poznatky o sofistikovaném zneužívání insolvenčního řízení 
ze strany jeho účastníků k legalizaci jejich protiprávního jednání s trestněprávním přesahem.  

Četnost a druh uplatněných oprávnění v rámci mimotrestní působnosti státního zastupitelství 
vyplývá z tabulkové časti zprávy. 

 

NEJVYŠŠÍ STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ  

 

Nejvyšší státní zastupitelství zastupuje veřejnou žalobu v řízení 
před Nejvyšším soudem, vykonává dohled nad činností vrchních 
státních zastupitelství, je činné při vyřizování podnětů ke stížnostem 
pro porušení zákona v trestních věcech a při jejich přezkoumávání 
z vlastní iniciativy. Nejvyšší státní zastupitelství dále vydává 
výkladová stanoviska k aplikačním problémům z oblasti působnosti 
státního zastupitelství. Působí rovněž jako tzv. povinné připomínkové 
místo k návrhům právních předpisů, které se týkají soustavy státního 
zastupitelství a její působnosti.  

V rámci činnosti jednotlivých odborů Nejvyššího státního zastupitelství jsou zpracovávány rovněž 
podklady pro výkon oprávnění nejvyššího státního zástupce, které mu zákon svěřuje. 

 

Trestní řízení 

Nejvyšší státní zástupce je podle § 174a trestního řádu oprávněn ve lhůtě tří měsíců od právní moci 
rušit nezákonná usnesení o nestíhání podezřelého, o zastavení trestního stíhání 
a o postoupení věci vydaná státními zástupci. Celkem bylo k přezkoumání předloženo 
864 usnesení a nejvyšším státním zástupcem bylo zrušeno 42 z nich. Při posuzování využití tohoto 
mimořádného kasačního oprávnění je vždy zvažována rovněž účelnost takového postupu pro další 
řízení a postavení obviněného. 

Fakultativního oprávnění nařídit kontrolu skončené věci (§ 12 odst. 3 zákona o státním 
zastupitelství) v roce 2021 využil nejvyšší státní zástupce ve 4 případech. Počet nařízených kontrol 
odpovídá mimořádné povaze tohoto oprávnění, jehož využití vždy předchází důsledné zvažování 
závažnosti důvodů pro takový postup, jeho účelnosti a potenciálu napravit případně zjištěné vady. 
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Přezkumná působnost 

V agendě dovolání podal odbor mimořádných opravných prostředků NSZ vyjádření k celkem 
1 403 dovoláním, která podali obvinění. Nejvyšší soud přitom plně nebo zčásti vyhověl dovoláním 
obviněných ve 13 % dosud projednaných věcí.  

Právem podat dovolání disponuje také nejvyšší státní zástupce. V roce 2021 bylo nejvyšším 
státním zástupcem podáno 61 dovolání, z toho 52 dovolání bylo podáno v neprospěch obviněných, 
2 dovolání směřovala současně ve prospěch i neprospěch a 7 dovolání bylo podáno ve prospěch 
obviněných. Nejvyšší soud přitom zcela nebo zčásti vyhověl dovolání nejvyššího státního zástupce 
v 67,3 % případů. V souvislosti s hodnocením úspěšnosti dovolání je třeba přihlížet ke skutečnosti, 
že některá dovolání jsou podávána také z judikaturních 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 z 
důvodu, že projednání dovolání by nemohlo změnit postavení obviněného, přestože je konstatována 
oprávněnost názoru nejvyššího státního zástupce. 

 

Závažná hospodářská a finanční kriminalita 

Nejvyšší státní zastupitelství plní rovněž úkoly v trestním řízení ve věcech závažné hospodářské 
a finanční kriminality (§ 15 vyhlášky o jednacím řádu státního zastupitelství) včetně výkonu 
dohledu nad vrchními státními zastupitelstvími (§ 12d zákona o státním zastupitelství) 
a rozhodování o opravných prostředcích a sporech o příslušnost v těchto věcech. 

V roce 2021 odbor závažné hospodářské a finanční kriminality NSZ v režimu § 146 odst. 2 písm. a) 
alinea druhá trestního řádu rozhodoval celkem o 49 stížnostech obviněných proti usnesení 
o zahájení trestního stíhání v dozoru vrchních státních zastupitelství, přičemž zcela či částečně bylo 
usnesení ke stížnosti zrušeno u 3 obviněných.  

 

Mezinárodní justiční spolupráce 

Nejvyšší státní zastupitelství prostřednictvím mezinárodního odboru 
plní taktéž úkoly v oblasti mezinárodní justiční spolupráce v trestních 
věcech. 

Náročnost vyřizování žádostí státních zástupců o právní pomoc 
v trestních věcech je vysoká. Zejména případy, v nichž jsou žádána 
elektronická data z jiných států, vyžadují velmi intenzivní a četnou 
komunikaci s jinými státy ve velmi krátkých termínech. Často je nezbytné 
opatřit právní pomoc v zemích, se kterými není uzavřena mezinárodní 
smlouva, což klade vysoké nároky na podkladové materiály a komunikaci 
s dožádaným státem. Naopak evropské vyšetřovací příkazy jsou 
doručovány pouze v přímém styku, který nečiní zásadní problémy.   

Mezinárodní odbor NSZ společně s národním členem České republiky v Eurojustu 
je zodpovědný rovněž za uzavírání dohod o společných vyšetřovacích týmech. 
V roce 2021 bylo uzavřeno celkem 8 těchto dohod. České zastoupení v loňském 
roce otevřelo v Eurojustu z podnětu českých orgánů 118 nových případů a bylo 
činné celkem ve 239 nově registrovaných případech.   
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Metodická a legislativní činnost 

Nejvyšší státní zastupitelství vykonává také činnost směřující ke sjednocení a usměrnění postupu 
státních zástupců a výkladu zákonů a jiných právních předpisů při výkonu působnosti státního 
zastupitelství. 

V roce 2021 byla vydána řada tzv. malých stanovisek, která řeší aplikační problémy při výkonu 
působnosti soustavy státního zastupitelství. Jednalo se o stanoviska například k otázce výkonu 
pravomocně uloženého ochranného léčení po kasaci podle § 174a odst. 1 trestního řádu 
pravomocného usnesení o zastavení trestního stíhání, k podání učiněnému v elektronické podobě 
prostřednictvím služby BankID SIGN, k padělání a pozměnění certifikátu EU COVID (tzv. covid 
pasu) a možnému posouzení příslušného jednání jako trestného činu padělání a pozměnění veřejné 
listiny podle § 348 trestního zákoníku nebo k otázce právní kvalifikace výhrůžného jednání, které 
souvisí s terorismem.  

Nejvyšším státním zástupcem byl v rámci oprávnění podle § 12 odst. 4 zákona o státním 
zastupitelství podán v roce 2021 jeden podnět předsedovi Nejvyššího soudu k zaujetí 
sjednocujícího stanoviska v souvislosti s otázkou příslušnosti orgánu k rozhodování o přiznávání 
znalečného, který byl vyřešen rozhodnutím č. 55/2021 Sb. rozh. tr. 

Usnesením vlády č. 75 ze dne 3. 2. 2016 bylo Nejvyšší státní zastupitelství zařazeno 
mezi tzv. povinná připomínková místa, pokud jde o návrhy právních předpisů týkající se 
působnosti soustavy státního zastupitelství. V roce 2021 Nejvyšší státní zastupitelství zpracovalo 
připomínky k návrhům zákonů a ostatních právních předpisů v 78 věcech a připomínky 
k nejrůznějším materiálům nelegislativní povahy v 89 věcech. 
 

VZTAHY S ÚŘADEM EVROPSKÉHO VEŘEJNÉHO ŽALOBCE 

 

Začátkem roku 2021 vrcholily přípravy na započetí činnosti Úřadu evropského 
veřejného žalobce s pravomocí vyšetřovat a stíhat trestné činy poškozující 
nebo ohrožující rozpočet Evropské unie. Samotná činnost úřadu byla zahájena 
dnem 1. 6. 2021.  

Radou Evropské unie byl dne 29. 7. 2020 jmenován evropský žalobce 
za Českou republiku (Mgr. Petr Klement, státní zástupce NSZ) a Kolegiem 
EPPO devět evropských pověřených žalobců (Mgr. Radek Mezlík, 

Mgr. Pavel Pukovec, JUDr. Petra Vítková, JUDr. Zdeňka Pavlásková, Ph.D., Mgr. Petr Hořín, 
Mgr. Daniela Bártíková, JUDr. Adam Bašný, Mgr. Vít Koupil a JUDr. Martin Novák).  

Údaje o výkonu působnosti Úřadu evropského veřejného žalobce lze vyhledat 
na www.eppo.europa.eu/en/documents.  
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STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ ONLINE 

 

Zpráva o činnosti státního zastupitelství v plném znění včetně tabulkové časti je dostupná 
elektronicky na webové adrese verejnazaloba.cz/zprava-2021. 
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