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 2014  2015 
zahájená trestní stíhání 
příslušníků PČR 

161 143 

zahájená trestních stíhání 
civilních zaměstnanců 
PČR  

9 6 

návrhy na podání 
obžaloby příslušníků PČR 

94 135 

návrhy na podání 
obžaloby civilních 
zaměstnanci PČR 

1 4 

pravomocně odsouzeno 
soudy příslušníků PČR 

99 87 

 

Trestná činnost příslušníků a občanských zaměstnanců bezpečnostních sborů 
v roce 2014  

 
V roce 2014 GIBS zadokumentovala protiprávní jednání u 454 (+64) osob v rámci 
prošetřované trestné činnosti spadající do její pravomoci, z toho v žádném (-1) 
případě se nejednalo o právnickou osobu.  
 
Na základě analýzy statistických ukazatelů je možné konstatovat, že došlo 
k celkovému nárůstu trestné činnosti, která spadá do kompetence GIBS. Tento 
nárůst byl tvořen zejména výrazným zvýšením počtu trestně stíhaných civilních 
osob, jejichž trestná činnost byla spáchána ve spolupachatelství s příslušníky nebo 
zaměstnanci bezpečnostních sborů, nebo s nimi souvisela. V případě příslušníků 
a zaměstnanců bezpečnostních sborů se jednalo o výkyvy méně významné. Je 
navázáno na trend z roku 2013, kdy došlo k výraznému poklesu trestně stíhaných 
příslušníků PČR a zastavení nárůstu trestně stíhaných příslušníků VS ČR.  
 
Zahájení trestního stíhání nebo sdělení o podezření v rámci zkráceného přípravného 
řízení bylo realizováno u:  
161 (+8) příslušníků a 9 (-2) zaměstnanců PČR, 
32 (-8) příslušníků a 3 (0) zaměstnanců VS ČR a  
10 (-2) příslušníků a žádného (-1) zaměstnance CS ČR.  
 
Návrh státnímu zástupci k zahájení trestního stíhání nebyl podán proti žádnému (-1) 
příslušníkovi GIBS. GIBS zahájila trestní stíhání, podala návrh na zahájení trestního 
stíhání nebo sdělila podezření v rámci zkráceného přípravného řízení u 90 (+50) 
civilních osob.  

http://www.mvcr.cz/clanek/statistiky-kriminality-dokumenty.aspx


Celkem bylo GIBS v roce 2014 zahájeno trestní stíhání, podán návrh na zahájení 
trestního stíhání nebo sděleno podezření v rámci zkráceného přípravného řízení u 
313 (+44) osob. 
 
V roce 2014 GIBS zadokumentovala u 313 (+44) osob spáchání celkem 549 (+142) 
trestných činů, z toho jich 290 (+46) měl spáchat příslušník PČR, 23 (+7) 
zaměstnanec PČR, 54 (-2) příslušník VS ČR, 3 (0) zaměstnanec VS ČR, 12 (-5) 
příslušník CS ČR, žádný (-1) zaměstnanec CS ČR, žádný (-1) příslušník GIBS, 167 
(+100) civilních osob a žádná (-2) právnická osoba.  
 
Nejvíce případů se vztahovalo k ostatní obecné kriminalitě. Jednalo se o celkový 
počet 253, což činí 46,1 % z celkového počtu.  
 
V roce 2014 GIBS dokumentovala protiprávní jednání celkem 325 (+10) pachatelů 
z řad příslušníků bezpečnostních sborů. Nejvíce pachatelů bylo evidováno s délkou 
služby 5 až 10 let, a to celkem 113 (+31), což je třetina pachatelů z řad příslušníků.  
 
Návrh na podání obžaloby byl GIBS v roce 2014 podán na 177 (-19) pachatelů. 
Z toho na 94 (-32) příslušníků PČR, na 20 (-1) příslušníků VS ČR, na 3 (-4) 
zaměstnanců PČR, na 1 (-1) zaměstnance VS ČR, na žádného (-1) zaměstnance CS 
ČR a na 56 (+27) civilních osob.  
 
V roce 2014 GIBS dokumentovala 41 (+9) trestných činů vykazujících korupční 
jednání. K zahájení trestního stíhání a sdělení podezření v rámci zkráceného 
přípravného řízení konkrétní osobě došlo u celkem 28 (+5) pachatelů, z toho v 19 
(+7) případech se jednalo o příslušníky PČR. K největšímu nárůstu došlo u trestných 
činů zneužití pravomoci úřední osoby – 21 (+4) a podvodu – 5 (+5).  
 
V problematice domácího násilí GIBS dokumentovala 3 (-6) trestné činy. Proti 3 (-6) 
pachatelům bylo zahájeno trestní stíhání. Největší pokles 2 (-4) byl zaznamenán u 
trestného činu týrání osoby ve společném obydlí.  
 
V případech trestné činnosti související s mučením a jiným nelidským a krutým 
zacházením GIBS v roce 2014 dokumentovala celkem 20 (+17) trestných činů. 
K zahájení trestního stíhání nebo sdělení podezření v rámci zkráceného přípravného 
řízení konkrétní osobě došlo u celkem 13 (+10) pachatelů, z toho v 9 (+6) případech 
se jednalo o příslušníky PČR. K největšímu nárůstu došlo u trestných činů zneužití 
pravomoci úřední osoby – 10 (+7) a mučení a jiné nelidské a kruté zacházení – 3 
(+3).  

 

Trestná činnost příslušníků a občanských zaměstnanců bezpečnostních sborů 
v roce 2015  

 
V roce 2015 Generální inspekce bezpečnostních sborů (dále jen GIBS) 
zadokumentovala protiprávní jednání u 382 (-72) osob v rámci prošetřované trestné 
činnosti spadající do její pravomoci, z toho v 1 (+1) případě se jednalo o právnickou 
osobu. Na základě analýzy statistických ukazatelů je možné konstatovat, že došlo 
k celkovému poklesu trestné činnosti, která spadá do kompetence GIBS. Největší 
pokles byl zaznamenán u příslušníků VS ČR. V případě trestně stíhaných civilních 



osob, jejichž trestná činnost byla spáchána ve spolupachatelství s příslušníky nebo 
zaměstnanci bezpečnostních sborů došlo k méně významnému poklesu. 
 
Celkem bylo GIBS v roce 2015 zahájeno trestní stíhání, podán návrh na zahájení 
trestního stíhání nebo sděleno podezření v rámci zkráceného přípravného řízení u 
258 (-55) osob. 
 
Zahájení trestního stíhání nebo sdělení podezření bylo realizováno u: 
143 (-18) příslušníků a 6 (-3) zaměstnanců PČR 
21 (-11) příslušníků a 4 (+1) zaměstnanců VS ČR  
10 (0) příslušníků a žádného (0) zaměstnance CS ČR 
 
Návrh státnímu zástupci na zahájení trestního stíhání nebyl podán proti žádnému (0) 
příslušníkovi GIBS. GIBS zahájila trestní stíhání, podala návrh na zahájení trestního 
stíhání nebo sdělila podezření v rámci zkráceného přípravného řízení u 74 (-24) 
civilních osob. 
 
V roce 2015 GIBS zadokumentovala spáchání celkem 454 (-95) trestných činů, 
z toho jich 260 (-30) měl spáchat příslušník PČR, 13 (-10) zaměstnanec PČR, 30 (-
24) příslušník VS ČR, 6 (+3) zaměstnanec VS ČR, 21 (+9) příslušník CS ČR, 124 (-
43) civilní osoba. 
 
Návrh na podání obžaloby byl GIBS v roce 2015 podán na 239 (+62) pachatelů. Z 
toho na 135 (+41) příslušníků PČR, na 23 (+3) příslušníků VS ČR, na 8 (+5) 
příslušníků CS ČR, na 4 (+1) zaměstnanců PČR, na 3 (+2) zaměstnance VS ČR a na 
66 (+10) civilních osob. 
 
V roce 2015 GIBS dokumentovala 45 (+4) trestných činů vykazujících korupční 
jednání. K zahájení trestního stíhání a sdělení podezření v rámci zkráceného 
přípravného řízení konkrétní osobě došlo u celkem 17 (-11) pachatelů, z toho v 7 (-
12) případech se jednalo o příslušníky PČR a ve 4 (+4) případech příslušníky CS 
ČR. V problematice domácího násilí inspekce dokumentovala 8 (+5) trestných činů.  
V případech trestné činnosti související s mučením a jiným nelidským a krutým 
zacházením GIBS v roce 2015 dokumentovala celkem 13 (-7) trestných činů. 
K zahájení trestního stíhání nebo sdělení podezření v rámci zkráceného přípravného 
řízení konkrétní osobě došlo u celkem 10 (-3) pachatelů, z toho v 7 (-2) případech se 
jednalo o příslušníky PČR. Největší pokles byl zaznamenán u trestného činu zneužití 
pravomoci úřední osoby 7 (-3). 
 
Soudy v roce 2015 pravomocně odsoudily 87 (-12) příslušníků PČR. Nejčastěji byli 
příslušníci PČR odsouzeni pro zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329 nového 
trestního zákoníku (TZ) - 36 příslušníků PČR), přijetí úplatku podle § 331 TZ - 13 
příslušníků PČR, stejně tak bylo odsouzeno 13 příslušníků PČR za podvod podle 
§ 209 TZ. 
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