
odsouzení

zproštění 
obžaloby / 
zastavení 
soudem

zastavení trestního 
stíhání SZ

dosud 
nerozhodnuto

§ 176 TrZ                 
Padělání a pozměňování 

veřejné listiny

                                                    
§ 158 TrZ

Zneužívání pravomoci 
veřejného činitele

1. MĚSTO CHEB 1

Bez souhlasu
zastupitelstva učinil starosta

prohlášení o ručitelství
majetkem obce za

závazky fotbalového
klubu. 

§ 158 TrZ
Zneužívání pravomoci 

veřejného činitele
1995

Nalézací soud zproštění 
obžaloby, podáno odvolání 
Odvolací soud  Nalézací 
soud odsouzení, podáno 
odvolání                                       
Odvolací soud  zrušení 
původního rozsudku, 
odsouzení

8 Tdo 1654/2008 ( 
29.4.2009)  - Dovolání 
obviněného odmítnuto

ANO 14 let

Délka 
trestního 
řízení (vč 

příp. 
dovolání či 

SPZ)

6 letNE

stav k 28. 2. 2015

2. CHOMUTOV I. 1 Starosta obviněn kvůli  protiprávnímu 
prodeji domu z majetku města.

1997

Nalézací soud   uložení 
pokuty, podáno odvolání                                  
Odvolací soud  zproštění 
obžaloby 

MĚSTO
Počet 

stíhaných 
zastupitelů

Popis skutku Trestný čin
Zahájení 
trestního 

stíhání

Pravomocné 
rozhodnutí

Rozhodnutí 
Nejvyššího 

soudu/sp. zn.

Zahrnuto v 
Analýze NSZ



§ 158 TrZ
Zneužívání pravomoci 

veřejného činitele

§ 209TrZ                   
Poškozování cizích práv                                                                                   

§ 250 TrZ                                
Podvod

§ 158 TrZ
Zneužívání pravomoci 

veřejného činitele

5. CHOMUTOV II. 1
Obvinění starosty kvůli přijetí úplatku ve 

vztahu k prodeji akcií energetické a 
plynárenské společnosti.

§ 160 TrZ                                     
Přijímání úplatku 2003

Nalézací soud  odsouzení, 
podáno odvolání                                  
Odvolací soud odsouzení 

7 Tdo 552/2013 (25.6.2013) 
Dovolání obviněného 

odmítnuto, ÚS odmítnuta.
ANO 10 let

 § 250 TrZ                    
Podvod

§ 171 TrZ                   
Maření výkonu úředního 

rozhodnutí

11 let

doposud  13 let

3 roky

4 roky
7 Tdo 829/2008 ( 9.7.2008) - 

Zrušení rozsudku KS i VS, 
vráceno k novému projednání

ANO

NE

NE

7. MOHELNICE 1

Bez vědomí
zastupitelstva a rady se starosta

smluvně zavázal
majetkem města zajistit

závazky soukromé
obchodní společnosti.

§ 158 TrZ
Zneužívání pravomoci 

veřejného činitele 2004

 Nalézací soud  odsouzení, 
podáno odvolání                                                   
Odvolací soud zrušení 
původního rozsudku, 
odsouzení                       
Odvolací soud zproštění 
obžaloby        

Obvinění dvou zastupitelů kvůli převedení 
finančních prostředků obce, které měly 

údajně sloužit jako ručení úvěru pro 
starostu.

2004

Nalézací soud  odsouzení, 
podáno odvolání                                      
Odvolací soud zproštění 
obžaloby v jednom z bodů, 
vráceno k dalšímu 
dokazování                         
Nalézací soud  zproštění 
obžaloby

BLAŽIM6. 2

 ANO

3. LIBUŠÍN 1

5 Tdo 1395/2007 (6.2.2008) 
zrušení usnesení odvolacího 
soudu, vráceno k došetření                                

5 Tdo 733/2010 ( 11.8.2010)  - 
zrušení usnesení odvolacího 

soudu a zrušení rozsudku 
nalézacího soudu, vráceno k 

došetření

4. JAVORNÍK 1

Nákup pneumatik
z finančních prostředků

města starostou , které byly následně
užívány na automobilu jeho manželky.

2002

 Nalézací soud odsouzení, 
podáno odvolání                                      
Odvolací soud odvolání 
obviněných zamítnuto                 
Nalézací soud odsouzení, 
podáno odvolání                                     
Odvolací soud odvolání 
obviněných zamítnuto   

Bývalá starostka obviněna ze zadávání 
nevýhodných zakázek bez souhlasu 

zastupitelstva, poskytování 
neoprávněných výhod společnostem a z 

dalších pochybení.

1999

Nalézací soud odsouzení, 
podáno odvolání                                      
Odvolací soud   vráceno k 
došetření                                     
Nalézací soud odsouzení, 
podáno odvolání                                                 
Odvolací soud vráceno k 
došetření                                             
Nalézací soud   zproštění 
obžaloby, odvolání SZ                                    
Odvolací soud potvrzení 
předchozího rozsudku                   



§ 158 TrZ
Zneužívání pravomoci 

veřejného činitele

 § 250/b.)  TrZ                                  
Úvěrový podvod

§ 250 b.) TrZ     Úvěrový 
podvod 

§ 158 TrZ
Zneužívání pravomoci 

veřejného činitele

4 roky

5 let

3 roky

5 let

7 let

12. ČESKÝ KRUMLOV I. 2 Stíhání starostů kvůl poskytnutým  
dotacím na opravu sportovní haly. 

2004

Nalézací soud zastavení 
trestního stíhání, podáno  
odvolání                                  
Odvolací soud vráceno k 
došetření                                     
Nalézací soud  zproštění 
obžaloby, podáno odvolání                            
Odvolací soud  zproštění 
obžaloby

NE

8. ČERVENKA 1

Bez souhlasu zastupitelstva, územního 
rozhodnutí a stavebního povolení nechal 
starosta zbudovat asfaltovou komunikaci 

a kanalizační přípojky, na které použil 
finanční prostředky státní podpory zbylé z 

jiného projektu.

ANO

10. BRNO - STŘED I. 1 Obvinění zastupitele z přijetí úplatku za 
přidělení obecních bytů.

§ 160 TrZ                                      
Přijímání úplatku

2004

Nalézací soud  zproštění 
obžaloby, podáno odvolání                 
Odvolací soud vráceno k 
došetření                                 
Nalézací soud zproštění 
obžaloby, podáno odvolání                                  
Odvolací soud zproštění 
obžaloby

PLZEŇ9.
6 Tdo 70/2011 ( 27.1.2011) - 

Dovolání obviněného 
odmítnuto.

 Nalézací soud odsouzení, 
podáno odvolání                       
Odvolací soud odvolání 
obviněného zamítnuto 

2004

ANO

§ 160 TrZ                                 
Přijímání úplatku

Místostarosta městského obvodu si nechal 
slíbit úplatek za

přidělení
obecního bytu.

1

2004

 Nalézací soud odsouzení, 
podáno odvolání                                              
Odvolací soud  zrušení 
původního rozsudku, 
odsouzení 

6 Tdo 614/2009 ( 24.6.2009) - 
Dovolání obviněného odmítnuto 

NE

NE

11. KLADNO 1 Bývalý primátor stíhán kvůli tomu, že bez 
souhlasu zastupitelstva poskytl finanční 
prostředky na provoz zimního stadionu.

§ 158 TrZ
Zneužívání pravomoci 

veřejného činitele
2004

 Nalézací soud odsouzení, 
podáno odvolání                                      
Odvolací soud zproštění 
obžaloby



 §158 TrZ
Zneužívání pravomoci 

veřejného činitele

§ 248 TrZ                             
Zpronevěra

§ 158 TrZ                          
Zneužívání pravomoci 

veřejného činitele

§ 128a.) TrZ            
Pletichy při veřejné 

soutěži a veřejné dražbě

doposud 10 let

3 roky

5 let15. HAVLÍČKŮV BROD 2 Starosta a radní stíhán kvůli manipulaci s 
veřejnými zakázkami. 

2005
 Nalézací soud  zproštění 
obžaloby

NE

14. SRNOJEDY 1

Na základě fiktivních
dokladů, které jako starostka

dokládala, neoprávněně
čerpala finanční

prostředky obce a
obchodní společnosti ve
vlastnictví obce, a tyto
prostředky užívala pro

vlastní potřebu.

2005

Nalézací soud odsouzení, 
podáno odvolání                                        
Odvolací soud   zrušení 
původního rozsudku, 
odsouzení

7 Tdo 878/2008 ( 16.7.2008)  - 
Dovolání obviněného odmítnuto

ANO

13. PERŠTEJN 1

Neoprávněné
poskytování příplatků

k odměně své, jako
„uvolněného starosty“,

a k odměně
místostarostky.

§ 329 TZ                                      
Zneužití pravomoci 

úřední osoby

2005

 Nalézací soud odsouzení, 
podáno odvolání             
Odvolací soud odvolání 
obviněného zamítnuto

4 Tdo 357/ 2012 (12.6.2012) - 
Zrušení usnesení OS i KS, 

uloženo přehodnotit právní 
závěry

ANO



§  158 TrZ
Zneužívání pravomoci 

veřejného činitele

§ 248 TrZ                              
Zpronevěra

§  158 TrZ
Zneužívání pravomoci 

veřejného činitele

§ 250 TrZ                                       
Podvod

                                                                     
§ 255 TrZ

Porušování povinnosti 
při správě cizího 

majetku

 § 158 TrZ
Zneužívání pravomoci 

veřejného činitele 

3 roky

3 roky

3 roky

ANO

17. TEMEŠVÁR 1

Na základě fiktivních
dokladů, které dokládal,

neoprávněně čerpal starosta
finanční prostředky

obce, a tyto prostředky
užíval pro vlastní

potřebu.

2006

 Nalézací soud odsouzení, 
podáno odvolání                                              
Odvolací soud    zrušení 
výroku o trestu, odsouzení

7 Tdo 1119/2009 ( 
13.10.2009)  - Dovolání 
obviněného odmítnuto.

ANO

16. KARLOVA VES 1

Starosta zfalšoval usnesení
zastupitelstva a poté

bez jeho vědomí
uzavřel s obchodní

společností tři smlouvy
o půjčce a závazek obce

zajistil zřízením
zástavního práva na

obecních
nemovitostech, přičemž
peníze z půjček užil pro

svoji potřebu.

2006

Nalézací soud odsouzení , 
podáno odvolání                                   
Odvolací soud odvolání 
obviněného zamítnuto 

7 Tdo 336/2009 ( 15.4.2009) - 
Dovolání obviněného odmítnuto

4 Tdo 1205/2009 ( 
26.11.2009) Dovolání 

obviněného odmítnuto.
ANO18. ČESKÝ KRUMLOV II. 14

Zastupitelé schválili převzetí nákladů 
spojených s obhajobou zastupitelů v 

předchozím trestním řízení.
2006

 Nalézací soud  zproštění 
obžaloby, podáno odvolání                           
Odvolací soud odvolání 
obviněného i SZ zamítnuto



§ 255 TrZ                       
Porušování povinnosti 

při správě cizího 
majetku 

§ 159 TrZ                                
Maření úkolu veřejného 

činitele z nedbalosti 

doposud 8 let

3 roky

3 roky

19. TEREZÍN I. 1

Obvinění starosty kvůli údajně špatně 
vypsané veřejné zakázce na golfové hřiště, 

čímž  měl město připravit o miliony 
korun. 

2007

 Nalézací soud zproštění 
obžaloby, podáno odvolání                    
Odvolací soud vráceno k 
došetření                                       
Nalézací soud zproštění 
obžaloby, podáno odvolání

NE

ANO

21. BRNO - ČERNOVICE 1

Starosta nekontroloval průběh
výběrového řízení na

veřejnou zakázku a tím
nedošlo k zjištění, že mu byla

předložena tajemnicí
k podpisu antedatovaná
smlouva o dílo, aniž by

výběrové řízení
proběhlo.

§ 159 TrZ                                       
Maření úkolu veřejného 

činitele z nedbalosti

2007

 Nalézací soud odsouzení, 
podáno odvolání                
Odvolací soud  odvolání 
obviněného i SZ zamítnuto               
Nalézací soud zproštění 
obžaloby

6 Tdo 510/2009 ( 29.9.2009) - 
Zrušení usnesení odvolacího 
soudu a zrušení odsuzujícího 
rozsudku nalézacího soudu , 

vráceno k došetření

ANO

20. ČERNIV 1
Starosta si sám sobě nechal neoprávněně  
vyplácet odměny a náhrady za přesčasové 

hodiny. 

§ 248 TrZ                         
Zpronevěra 2007

 Nalézací soud odsouzení, 
podáno odvolání                 
Odvolací soud  zrušení 
výroku o způsobu výkonu 
trestu, odsouzení

4 Tdo 533/2010 ( 25.5.2010) - 
Dovolání obviněného 

odmítnuto. 



§ 220 TZ                                  
Porušení povinnosti při 
správě cizího majetku     

§ 329 TZ                                 
Zneužití pravomoci 

úřední osoby

                                                 
§ 158 TrZ

Zneužívání pravomoci 
veřejného činitele

§ 255 TrZ                            
Porušování povinnosti 

při správě cizího 
majetku

7 let

5 let

2 roky

doposud 7 let

NE

24. LETKOVA 1

Starosta vědomě podepsal
kupní smlouvu na

prodej nemovitosti obce
za nižší částku, než

bylo schváleno
zastupitelstvem.

2008

 Nalézací soud odsouzení, 
podáno odvolání                                                  
Odvolací soud   zrušení 
původního rozsudku, 
odsouzení

4 Tdo 576/2009 (29.6.2009) - 
Dovolání obviněného odmítnuto

ANO

23. RUDOLTICE 1

Obvinění starosty kvůli neprůhlednému 
hospodaření, kdy bez vědomí 

zastupitelstva rozhodl o zrušení 
výběrového řízení na úpravu pozemku pro 

stavbu šesti bytových domů.

§ 158 TrZ
Zneužívání pravomoci 

veřejného činitele
2008

Nalézací soud  zproštění 
obžaloby, podáno odvolání                 
Odvolací soud  zrušení 
původního rozsudku, 
vráceno k došetření, SZ 
zastavil, starosta zemřel.

ANO25. LIBEREC I. 23

Členové zastupitelstva obviněni kvůli 
schválení prodeje nemovitého majetku za 
podstatně nižší kupní cenu, než jaká byla 

v daném místě a čase obvyklá.

§ 255 TrZ                            
Porušování povinnosti 

při správě cizího 
majetku

2008

Nalézací soud  zastavení 
trestní stíhání,podáno 
odvolání                             
Odvolací soud zamítnutí 
stížnosti SZ, dovolání                               
Dovolací soud zrušení 
předchozích usnesení, 
nařízeno znovuprojednání                        
Nalézací soud  zproštění 
obžaloby, podáno odvolání                  
Odvolací soud   zrušení 
zprošťujícího rozsudku, 
vráceno k novému 
projednání

5 Tdo 827/2012-21                            
( 19.12.2012) Zrušení 

rozhodnutí KS i OS, vráceno k 
novému projednání

ANO22.  BRNO STŘED II. 1

Pronájem nemovitostím města starostkou 
v rozporu se Statutem, bez souhlasu rady 

za cenu nepřiměřeně nízkou, včetně 
souhlasu s odstraněním a umístěním 

staveb.

2008

Nalézací soud zproštění 
obžaloby, podáno odvolání                  
Odvolací soud zamítnutí 
odvolání SZ, dovolání k 
NS, který zrušil usnesení 
soudů nižších stupňů                              
Nalézací soud odsouzení, 
podáno odvolání                                       
Odvolací soud zrušení 
původního rozsudku, 
zproštění obžaloby, 
dovolání SZ                                     
Dovolací soud   zrušení 
rozsudku odvolacího 
soudu, nařízeno 
znovuprojednání   
Odvolací soud odsouzení

11 Tdo 454/2011( 24.2.2012)  - 
Zrušení původního rozsudku a 

usnesení KS                                                 
11 Tdo 1163/2013 ( 

29.10.2014) - Zrušení rozsudku 
odvolacího soudu a nařízeno 

znovuprojednání



                                                 
§ 158 TrZ

Zneužívání pravomoci 
veřejného činitele

26.
§ 255 TrZ                              

Porušování povinnosti 
při správě cizího 

majetku

§ 220 TZ                                     
Porušení povinnosti při 
správě cizího majetku

§ 329 TZ                                      
Zneužití pravomoci 

úřední osoby                            

6 let

doposud 6 let

PŘÍTLUKY 2

Starosta a místostarostka bez vědomí 
zastupitelstva podepsali dohody o 

narovnání a tím porušili zákaz převodu 
majetkových podílů s ohledem na 
poskytnutou dotaci. Bez vědomí 

zastupitelstva starostka nařídila úhradu 
faktur za právní služby v rozporu se 

schváleným rozpočtem obce.

2009

Nalézací soud  odsouzení, 
podáno odvolání                                                
Odvolací soud  zrušení 
původního rozsudku, 
odsouzení, podáno 
dovolání                                  
Dovolací soud zrušeno, SZ 
zastavil stíhání starosty                
Nalézací soud 
místostarostka odsouzena, 
odvolání             Odvolací 
soud - zrušeno, vráceno           
Nalézací soud 
místostarostka zproštěna 
obžaloby, nabylo právní 
moci 2015

5 Tdo 848/2010 ( 19.1.2011) - 
Zrušení obou rozsudků a 

vrácení věci SZ k došetření
ANO 

5 Tdo 77/2014 (26.2.2014)  - 
Zrušení usnesení nalézacího i 
odvolacího soudu, nařízeno 

znovuprojednání

ANO27. BŘASY 1

Bez vědomí
zastupitelstva a rady

obce uzavřel starosta několik
smluv o dílo na

stavební práce, kdy
sjednaná cena prací
byla vyšší, než cena

obvyklá.

2009

 Nalézací soud odsouzení, 
podáno odvolání                                      
Odvolací soud  odvolání 
obviněného zamítnuto



§ 158 TrZ
Zneužívání pravomoci 

veřejného činitele

§ 250 TrZ                                       
Podvod                      

X

2 roky

3 roky

4 roky

4 roky

§ 158 TrZ                                 
Zneužívání pravomoci 

veřejného činitele

2010

NE28. PRAHA 5 1
Obvinění bývalého starosty kvůli uzavření 

smlouvy o postoupení pohledávek se 
soukromou obchodní společností.

§ 329 TZ                                 
Zneužití pravomoci 

úřední osoby
2010

 SZ již potřetí zrušil 
usnesení o zahájení 
trestního stíhání

31. NÁCHOD 1

Nehospodárné nakládání starosty s 
majetkem města spočívající ve výběru 
nabídky na prodej nikoliv za nejvyšší 

cenu, zvýhodnění nabyvatele.

2010

 Nalézací soud odsouzení, 
podáno odvolání                                    
Odvolací soud zrušení 
původního rozsudku, 
zproštění obžaloby

5 Tdo 273/2014 ( 16.7.2014) - 
Dovolání NSZ zamítnuto.

ANO

8 Tdo 1131/2011 (31.5.2012) - 
Dovolání obviněných i NSZ 

odmítnuto.
ANO

30. CHLUMEC 1

Bez vědomí
zastupitelstva sjednal starosta

stavební práce a
vystavil směnku na

zaplacení díla, pokusil
se spáchat dotační

podvod a bez vědomí
zastupitelstva prodal

obecní rybník.

2010

 Nalézací soud odsouzení, 
podáno odvolání                                                
Odvolací soud  zrušení 
části trestu, rozsudek jinak 
nedotčen 

5 Tdo 1452/2012 ( 20.2.2013) - 
Dovolání obviněného 

odmítnuto.
ANO

§ 331 TZ                                          
Přijetí úplatku

Přijetí úplatku místostarostou městské 
části za

nekladení odporu při
realizaci stavebního

projektu.

1BRNO - ŽABOVŘESKY 29.

 Nalézací soud odsouzení, 
podáno odvolání                                                
Odvolací soud  zrušení 
původního rozsudku, 
odsouzení

ANO32. PRAHA HL. M. 1

Zastupitel městské části si nechal slíbit
úplatek za zajištění

ukončení opakovaných
kontrol v hudebním klubu.

6 Tdo 145/2014 ( 20.3.2014) - 
Dovolání obviněného 

odmítnuto.
§ 331 TZ                                               

Přijetí úplatku
2010

 Nalézací soud odsouzení, 
podáno odvolání                
Odvolací soud odvolání 
obviněného zamítnuto 



§ 329 TZ                              
Zneužití pravomoci 

úřední osoby

§206 TZ                         
Zpronevěra

                                                    
§ 255  TrZ                          

Porušování povinnosti 
při správě cizího 

majetku z nedbalosti

35.
§ 158 TrZ

Zneužití pravomoci 
veřejného činitele

doposud 4 roky

doposud 4 roky

doposud 4 roky

doposud 4 roky

34. TROSKOTOVICE 1
Obvinění starosty kvůli 

netransparentnímu hospodaření s 
finančními prostředky obce. 

2011 NE

33. PRÁŠILY

Nalézací soud odsouzení, 
podáno odvolání                                              
Odvolací soud vráceno k 
došetření                                    
Nalézací soud odsouzení, 
podáno odvolání                                            
Odvolací soud vráceno k 
došetření                                   
Nalézací soud  zproštění 
obžaloby, podáno odvolání 
SZ

Nalézací soud  zproštění 
obžaloby, odvolání SZ           
Odvolací soud   zrušení 
zprošťujícího rozsudku, 
vráceno k došetření

§ 158 TrZ
Zneužití pravomoci 
veřejného činitele

NE

ANO

36. HAJANY 6

Obvinění zastupitelů kvůli prodeji 
pozemků, na které byl uplatněn restituční 

nárok. Z důvodu probíhajícího řízení o 
vydání nemovitostí nesměla obec s 

pozemky nakládat. Prodány za cenu 
výrazně vyšší než obvyklou. 

§ 158 TrZ                                
Zneužívání pravomoci 

veřejného činitele
2011

 Nalézací soud odsouzení, 
podáno odvolání                                                                    
Odvolací soud zrušení 
původního rozsudku, 
vráceno SZ k došetření. SZ 
dosud nerozhodl

6 Tz 49/2013-66 ( 11.12.2013) - 
SPZ, NS pouze konstatoval 
porušení zákona odvolacím 

soudem, ale jeho rozhodnutí 
nechal v platnosti.

NE

LIBEREC II. 3

Převod nemovitého majetku města 
zastupiteli na akciové společnosti za cenu 
podstatně nižší, než byla v daném místě 

obvyklá.

2011

Nalézací  soud zproštění 
obžaloby jednoho 
zastupitele,  odvolání SZ v 
případě 2 zastupitelů 

1
 Obvinění starosty kvůli prodeji  obecních 

pozemků pod cenou a bez vědomí 
zastupitelstva.

2011



§ 158 TrZ
Zneužívání pravomoci 

veřejného činitele                      

§ 248  TrZ    Zpronevěra                         

§ 329 TZ                       
Zneužití pravomoci 

úřední osoby                           

38.
     § 257 TZ                        

Pletichy při zadání 
veřejné zakázky a při 

veřejné soutěži     

39. HRADEC KRÁLOVÉ I. 1
Obvinění náměstka v souvislosti s 

podpisem smlouvy na digitální 
rentgenovou techniku pro nemocnice.

§ 255 TrZ                              
Porušování povinnosti 

při správě cizího 
majetku

2011
Trestní stíhání stále 
pokračuje

NE doposud 4 roky

3 roky

2 rokyANO

37. TEREZÍN II. 1 Starostka díky špatnému hospodaření 
přivedla obec do exekuce.

2011

 Nalézací soud odsouzení , 
podáno odvolání                
Odvolací soud  potvrzení 
původního rozsudku, , 
vráceno nalézacímu soudu 
k doplnění, zpřesnění 
rozsudku a vypořádání 
škody                        Nalézací 
soud  odsouzení, podáno 
odvolání                   
Odvolací soud odvolání 
obviněné zamítnuto

NE

ŽAMBERK 3

Členové komise s místostarosta v čele 
vyřadili nejvýhodnější nabídku, s 

odůvodněním, že nesplňuje kritéria, ač 
splňovala a tím umožnili zvítězit nabídce 

jiné, která byla provázána na 
místostarostu.

2011

Nalézací soud 
odsouzení,podáno 
odvolání                                                
Odvolací soud odsouzení 
místostarosty, ostatní 
zproštěni obžaloby



40. MORAVSKÁ NOVÁ VES 1
Obvinění starostky kvůli nevýhodně 
pronajatému pozemku na výstavbu 

solární elektrárny.

§ 329 TZ                             
Zneužití pravomoci 

úřední osoby
2012

 Nalézací soud odsouzení, 
podáno odvolání                                                
Odvolací soud   zrušení 
původního rozsudku , 
zproštění obžaloby

NE 2 roky

§ 220 TZ                                     
Porušení povinnosti při 
správě cizího majetku

§ 329 TZ                                      
Zneužití pravomoci 

úřední osoby

doposud 3 roky

X

1 rok

41. MISTŘICE 1

Obvinění bývalého starosty kvůli 
nelegálnímu zřízení černé skládky, čímž 

měla městu vzniknout údajná škoda 1 500 
000,-.

2012

Nalézací soud odsouzení, 
podáno odvolání                                         
Odvolací soud zrušení 
původního rozsudku, 
vráceno k došetření

NE

ANO

43.
BLATNICE POD 

SVATÝM ANTONÍNKEM
1

Bez vědomí
zastupitelstva

odsouhlasil starosta provedení
stavebních víceprací, na

které neměla obec finanční prostředky, a
následně nečinil kroky

ke splacení faktur,
nebránil se platebnímu

rozkazu. 

§ 255a.)  TrZ                             
Porušování povinnosti 

při správě cizího 
majetku

2012

42. LIBEREC III. 2
Obvinění primátorky a krajského radního 
kvůli pobírání odměn za členství v dozorčí 

radě nemocnice.

§ 221 TZ
Porušení povinnosti při 
správě cizího majetku z 

nedbalosti 

2012

 Nalézací soud  odsouzení, 
podáno odvolání                                                 
Odvolací soud  zrušení 
výroku o trestu, odsouzení

6 Tdo 877/2013 ( 13.9.2013) - 
Částečné zrušení rozsudku 

odvolacího soudu ve výroku o 
trestu, nařízeno 

znovuprojednání.

ANO

Státní zástupce zastavil 
trestní stíhání 



                                                           
§ 255 TrZ                              

Porušování povinnosti 
při správě cizího 

majetku 

§ 158 TrZ
Zneužívání pravomoci 

veřejného činitele                      

                                                  
§ 255 TrZ

Porušování povinnosti 
při správě cizího 

majetku

§ 158 TrZ
Zneužívání pravomoci 

veřejného činitele                      

§ 255 TrZ
Porušování povinnosti 

při správě cizího 
majetku

                                                    
§ 158 TrZ

Zneužívání pravomoci 
veřejného činitele                      

  § 160 TrZ             
Přijímání úplatku

§ 158 TrZ
Zneužívání pravomoci 

veřejného činitele

48. STŘEDOČESKÝ KRAJ 1 Obvinění hejtmana kvůli údajné korupcí 
při zadávání veřejných zakázek.

§ 331 TZ                    
Přijetí úplatku

2012
Trestní stíhání stále 
pokračuje

NE doposud 3 roky

2 roky

2 roky

3 roky

1 rok

45.
BRNO - SEVER

8
Osm členů rady obviněno kvůli schválení 

nevýhodných smluv s firmou, která 
spravuje městské byty

2012
Nalézací soud zproštění 
obžaloby 

NE

44. LIPNO NAD VLTAVOU 1 Starosta obviněn kvůli podpisu smlouvy 
na nevýhodný prodej pozemků.

2012

Nalézací soud  zproštění 
obžaloby, podáno odvolání                
Odvolací soud  zamítnutí 
odvolání SZ

ANO

46. HLADKÉ ŽIVOTICE 13

Zastupitelé obviněni v souvislosti s 
nevýhodným prodejem pozemků na 

výstavbu rodinných domů "za 
symbolickou cenu".

2012

 Nalézací soud odsouzení, 
podáno odvolání                                      
Odvolací soud zproštění 
obžaloby

NE

ANOKOLÍN
3 Tdo 396/2013 (12.6.2013) - 

Dovolání obviněného 
odmítnuto.

Nalézací soud odsouzení, 
podáno odvolání                                         
Odvolací soud odsouzení

2012
Místostarosta si řekl o milionový úplatek 

za výhodnější prodej městských pozemků.147.



§ 345 TZ                         
Křivé obvinění

§ 181 TZ                         
Poškozování cízích práv

§ 248 TZ                                   
Porušení předpisů o 

pravidlech hospodářské 
soutěže                      

§ 220 TZ                                                     
Porušení povinnosti při 
správě cizího majetku

§ 220 TZ
Porušení povinnosti při 
správě cizího majetku

§ 329 TZ                                        
Zneužití pravomoci 

úřední osoby

doposud 2 roky

doposud 2 roky

2 roky

1 rok

doposud 2 roky

2013

Nalézací soud předběžné 
projednání obžaloby, 
vráceno SZ k došetření , 
stížnost SZ

NE

51. OLOVÍ 1
Obvinění starosty z přijímání úplatku v 

souvislosti s tendrem na zateplení 
bytových domů.

 § 331 TZ                                   
Přijetí úplatku

2013
Nalézací soud  odsouzení, 
podáno odvolání

NE

ANO50. Praha hl. m. (Opencard) 10
Obvinění radních kvůli přípravě a 

schválení předražené zakázky - 
pokračování v projektu Opencard.

52. JAROMĚŘ 11

Zastupitelé stíháni kvůli prodeji 
restaurace, jímž upřednostnili nižší 

cenovou nabídku hostinského, který v 
restauraci do té doby působil, čímž 

způsobili městu škodu. 

§ 255 TrZ
Porušování povinnosti 

při správě cizího 
majetku

2013

Nalézací soud zastavení 
trestního stíhání, podáno 
odvolání                                       
Odvolací soud  potvrzení 
původního rozsudku

NE

54. OSTRAVICE 5

Trestní stíhání všech 5 členů rady obce 
kvůli schválení pokračování smlouvy na 

audit obce. Škoda 25.200 Kč, která 
nevznikla, ale vzniknout mohla. 

2013

 Nalézací soud zastavil 
řízení                          
Odvolací soud zrušil 
rozhodnutí                   
Nalézací soud zproštění 
obžaloby, podáno odvolání

NE

53. HNOJNÍK 4

Obvinění zastupitelů kvůli zmanipulované 
zakázce na opravu vodovodu, kdy měli při 

zakázce malého rozsahu hlasováním 
zvýhodnit firmu.

§ 329 TZ                                      
Zneužití pravomoci 

úřední osoby                      
2013

Nalézací soud odsouzení, 
podáno odvolání                                   
Odvolací soud odsouzení, 
uložení nižších trestů

49. JIHLAVA 1
Obvinění náměstka primátora kvůli 

falešnému obvinění Psychiatrcké 
nemocnice ze špatného hospodaření

2013

Nalézací soud - odsouzení , 
podáno odvolání               

Odvolací soud - zrušení 
původního rozsudku, 

nařízeno znovuprojednání 
Nalézací soud - odsouzení, 

podáno odvolání 

NE doposud 2 roky



§ 212 TZ                                     
Dotační podvod 

§ 329 TZ                                        
Zneužití pravomoci 

úřední osoby

§ 220 TZ
Porušení povinnosti při 
správě cizího majetku

§ 329 TZ                                     
Zneužití pravomoci 

úřední osoby

§ 220 TZ                                  
Porušení povinnosti při 
správě cizího majetku            

 § 329 TZ                                         
Zneužití pravomoci 

úřední osoby

§329 TZ                                     
Zneužití pravomoci 

úřední  osoby   

 § 209 TZ
Podvod

doposud 2 roky

doposud 2 roky

doposud 2 roky

doposud 2 roky

55. ÚSTÍ NAD LABEM 25
Stíhání starostů kvůli dotacím na obnovu 
po přívalových deštích, které obsahovaly 

nepravdivé údaje o postižení obce.
2013

Trestní stíhání stále 
pokračuje

ANO

NE

58. STACHY 1 Obvinění místostarosty ze spáchání 
úvěrového podvodu.

2013
Trestní stíhání stále 
pokračuje

56. HRADEC KRÁLOVÉ II. 1
Obvinění exnáměstka primátora kvůli 

kontraktu na pronájem a opravu zimního 
stadionu. 

2013
Nalézací soud zproštění 
obžaloby, podáno odvolání  

NE

NE

57. BLŠANY U PODBOŘAN 1
Obvinění starosty kvůli prodeji  tří 

obecních chmelnic , čímž městu měla 
vzniknout škoda. 

2013
Nalézací soud odsouzení, 
podáno odvolání



§ 220 TZ
Porušení povinnosti při 
správě cizího majetku

§329 TZ
Zneužití pravomoci 

úřední osoby

§ 329 TZ                                   
Zneužití pravomoci 

úřední osoby

§ 220 TZ
Porušení povinnosti při 
správě cizího majetku

§ 158 TrZ
Zneužívání pravomoci 

veřejného činitele

§ 329 TZ                                   
Zneužití pravomoci 

úřední osoby

62. PRAHA 5 - II. 2 Obvinění zastupitelek kvůli nelegálnímu 
vyplácení odměn.

§ 209 TZ                                 
Podvod

2013 Nalézací soud odsouzení NE 1 rok

doposud 2 roky

doposud 2 roky

1 rok

doposud 2 roky

FRÝDEK MÍSTEK 13

Obvinění zastupitelů týkající se šesti 
údajně předražených veřejných  zakázek 
na čištění příkopů u cest po povodních. 
Trestná činnost měla spočívat v tom, že 

zastupitelé nejednaly v souladu s řádným 
hospodařením.

2013
 Trestní stíhání stále 
pokračuje 

Nalézací soud odsouzení

60. ČESKÉ BUDĚJOVICE 1

Primátor v rozporu se zák. o obcích a zák. 
o zadávání veřejných zakázek a bez 

schválení radou města uzavřel dodatek ke 
smlouvě o poskytnutí HW a SW, čímž 

zvýhodnil dodavatele.

2013
Trestní stíhání stále 
pokračuje

NE61. NELAHOZEVES

1

Zneužití dotací na mládežnický fotbal 
starostou, část peněz byla použita v 

rozporu se zásadami pro poskytování 
účelových dotací na jiný účel, než účel 
uvedený v předmětných smlouvách. 

§ 212 TZ                                    
Dotační podvod

2013
Trestní stíhání stále 
pokračuje

1

Obvinění starosty kvůli uzavření 
nevýhodných smluv s developerskou 

společností bez souhlasu zastupitelstva, 
čímž měl městu způsobit značnou škodu.  

2013

63. RUMBURK NE

NE

ANO

59.



64. KRAJ VYSOČINA 1 Obvinění námestka kvůli nákupu sypačů 
pro Krajskou správu a údržbu silnic.

§ 255 TrZ                            
Porušování povinnosti 

při správě cizího 
majetku

2014
Trestní stíhání stále 
pokračuje

NE doposud 1 rok

§ 255 TrZ                            
Porušování povinnosti 

při správě cizího 
majetku

§ 248 TrZ                             
Zpronevěra

§ 256 TZ                                     
Sjednání výhody při 

zadání veřejné zakázky, 
při veřejné soutěži a 

veřejné dražbě   

                                                                
§ 329 TZ                                                        

Zneužití pravomoci 
úřední osoby

§ 329 TZ                                         
Zneužití pravomoci 

úřední osoby   

§ 220 TZ
Porušení povinnosti při 
správě cizího majetku

1 rok

doposud 1 rok

X

doposud 1 rok1

Bývalý náměstek primátora obviněn kvůli 
nevýhodnému odkoupení parkovacího 
domu od soukromé firmy, kdy město 
zaplatilo 45 mil. korun jako provizi 

zprostředkovateli.

2014
Nalézací soud  zproštění 
obžaloby, podáno odvolání 
SZ

MSZ  v Praze zahájené 
trestní stíhání zrušilo 

NE67. PRAHA 2
5

Obvinění zastupitelů kvůli zakázce na 
dodávku tepla, smlouva uzavřena bez 

výběrového řízení.

§ 248 TrZ
Porušení předpisů o 

pravidlech hospodářské 
soutěže

2014

66. PŘEROV 6

Obvinění zastupitelů kvůli rozdělení 
stavebních víceprací veřejné zakázky tak, 

aby je mohl realizovat zhotovitel na 
základě formálně provedeného jednacího 
řízení bez uveřejnění a zjednodušeného 
podlimitního řízení. Vyjmutí části VZ z 
důvodu snížení ceny a možnosti zadávat 

vícepráce a její dodání samostatně.

2014
 Nalézací soud odsouzení, 
podáno odvolání 

MIKULOV 1 Obvinění bývalého starosty kvůli údajné 
zpronevěře ve Valtické nemocnici.

Nalézací soud  zproštění 
obžaloby

NE

68. HRADEC KRÁLOVÉ III.

201465.

NE

ANO



§ 158 TrZ                     
Zneužívání pravomoci 

veřejného činitele

§ 255 TrZ                   
Porušování povinnosti 

při správě cizího 
majetku

§ 220 TZ
Porušení povinnosti při 
správě cizího majetku

§ 329 TZ
Zneužití pravomoci 

úřední osoby

§ 220 TZ
Porušení povinnosti při 
správě cizího majetku

§ 329 TZ
Zneužití pravomoci 

úřední osoby

doposud 1 rok

doposud 1 rok

doposud 1 rok

doposud 1 rok

ÚSTÍ NAD LABEM 2

Primátor, jeho radní a bývalá náměstkyně 
primátora obviněni kvůli údajnému 

umožnění majetkového prospěchu firmě 
zajišťující realizaci projektu Vítání 

občánků

§ 209 TZ                                 
Podvod

2014
Trestní stíhání stále 
pokračuje

PRAHA 11 38

Čtyřicet bývalých zastupitelů čelí obvinění 
kvůli údajně nevýhodnému prodeji 

obecního majetku, škoda vyčíslena téměř 
na 20.000.000,-

2014
Trestní stíhání stále 
pokračuje

71. Trestní stíhání stále 
pokračuje

Prodejem budovy polygrafického učiliště 
patřícího městu, měli exnáměstkyně 
primátora a radní špatným odhadem 
způsobit městu několikamilionovou 

škodu. 

2014
Trestní stíhání stále 
pokračuje

69. ROJETÍN 1
Starosta obviněn z podvodu v návaznosti s 
rozdělováním obecních bytů azylantům v 

Brně. 

NE

NE

NE

2014

NE

70. OLOMOUC 2

72.



§ 329 TZ                         
Zneužití pravomoci 

úřední osoby         

  § 220 TZ                          
Porušení povinnosti při 
správě cizího majetku

 § 331 TZ                                   
Přijetí úplatku

§ 329 TZ
Zneužití pravomoci 

úřední osoby

§ 351 TZ                                         
Maření přípravy a 
průběhu voleb a 

referenda

§ 175 TZ                                     
Vydírání

CELKEM 266

doposud 1 rok

X75. Praha hl. m. 1
Zastupitel se pokoušel o nakupování 

volebních hlasů a vydírání kandidátky z 
konkurenční politické strany. 

2014
Státní zástupce zrušil 
usnesení o zahájení 
trestního stíhání.

NE

NE73. OSTRAVA - JIH 12

Obvinění jedenácti bývalých radní a 
jednoho zastupitele kvůli 

nehospodárnému výběru firem na úpravu 
zeleni. 

2014
Trestní stíhání stále 
pokračuje

74. LIBEREC IV. 2
Obvinění hejtmana a bývalého zastupitele  
kvůli údajné korupcí při zadávání veřejné 

zakázky na opravu kostela.
2014

Trestní stíhání stále 
pokračuje

NE doposud 1 rok


