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I.

[1] Obžalovaný stojí před soudem pro skutek, v němž obžaloba spatřuje trestný čin
podpory a propagace hnutí směřujících k potlačení práv a svobod člověka podle § 260 odst. 1,
odst. 2 písm. a), b) trestního zákona (dále jen „TrZ/1961“), za což mu hrozí trest odnětí svo-
body na tři léta až osm let.

[2] Podle ustanovení § 67 odst. 1 písm. c) TrZ/1961 trestnost činu, činí-li horní hra-
nice trestní sazby odnětí svobody nejméně tři léta, zaniká uplynutím promlčecí doby, jež
činí pět let.

[3] Podle ustanovení § 34 odst. 4 trestního zákoníku (dále jen „TrZ/2009“) se proml-
čecí doba přerušuje zahájením trestního stíhání pro trestný čin, o jehož promlčení jde, jakož
i po něm následujícím vzetím do vazby, vydáním příkazu k zatčení, podáním žádosti o zajiš-
tění vyžádání osoby z cizího státu, vydáním evropského zatýkacího rozkazu, podáním obža-
loby, návrhu na schválení dohody o vině a trestu, návrhu na potrestání, vyhlášením odsuzují-
cího rozsudku pro tento trestný čin nebo doručením trestního příkazu pro takový trestný čin
obviněnému [písm. a)], nebo spáchal-li pachatel v promlčecí době trestný čin nový, na který
trestní zákon stanoví trest stejný nebo přísnější [písm. b)].

[4] Konečně podle ustanovení § 2 odst. 1 TrZ/2009 se trestnost činu posuzuje podle
zákona účinného v době, kdy byl čin spáchán; podle pozdějšího zákona se posuzuje jen tehdy,
jestliže to je pro pachatele příznivější.

[5] Z uvedeného se podává, že promlčecí doba činí pět let a byla naposledy přerušena
dne 17. června 2010 podáním obžaloby.

[6] Proto je nyní na místě, aby soud podle ustanovení § 223 odst. 1 TrŘ z důvodu podle
ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) TrŘ trestní stíhání obžalovaného

z a s t a v i l ,

neboť trestní stíhání je promlčeno.

V Brně dne 3. října 2016

Patrik Vondrák
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