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Krátké shrnutí Výroční zprávy o činnosti za rok 2010

V souhrnu ve zprávě o činnosti uvedených skutečností vyplývá, že výkon působnosti státního zastupitel

Podle statistických údajů státního zastupitelství došlo k dalšímu poklesu kriminality ve všech základních

Těmto trendům neodpovídá zřetelný nárůst počtu odsouzených osob vykonávajících nepodmíněný tres

Jedním z důvodů těchto protichůdných trendů může být trvalý nárůst podílu zkráceného přípravného říz

Důsledkem nárůstu podílu zkráceného přípravného řízení je zřejmě i pokles podílu odklonů. I to mohlo v

Nový trestní zákoník (nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2010) nepřinesl zásadní změny ani ve struktuře, an

Některé problémy přetrvávají (např. výklad kvantitativních resp. kvalitativních znaků přísnějších skutkov

Některé nové jevy se vyskytly u majetkové a hospodářské trestné činnosti (nové formy podvodných jedn

U závažné hospodářské a finanční kriminality jednoznačně převažují daňové trestné činy a trestná činn
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Drogová scéna zůstává relativně stálá, mění se spíše formy jednání a skladba zneužívaných drog. Dál

Ve většině sledovaných oblastí kriminality (podle druhu trestné činnosti) jinak nedošlo k významným zm

Rovněž trestná činnost cizinců nedoznala významných změn, ani co do počtu osob stíhaných a obžalov

Výsledky přípravného řízení, testováno podle výsledků soudního řízení vedeného na základě podaných

Výkon mimotrestní působnosti státního zastupitelství pokračoval v r. 2010 v intencích vývoje předchozíc

V prvé oblasti jde především (byť nikoli výlučně) o nedílnou součást realizace veřejného zájmu v souvis

Úkolem dozoru v detencích je zejména posílit ochranu těch, kdož jsou ve svém postavení (a tedy v mož

Zpráva o činnosti státního zastupitelství za rok 2010 prokazuje vc
V potřebné míře (včetně dokumentace na konkrétních případech
Za zcela zásadní považuje Nejvyšší státní zastupitelství zjištění, ž
JUDr. Pavel Zeman, nejvyšší státní zástupce
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