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Věc: Vyrozumění o uložení 
 
Kvalifikovaným posouzením obsahu vašeho podání ze dne 11.12.2020, bod III., a provedeným 
šetřením podle § 158/1 tr. ř. nebyly zjištěny skutečnosti důvodně nasvědčující tomu, že byl 
spáchán trestný čin a odůvodňující zahájení úkonů trestního řízení podle § 158/3 tr. ř. 
 
Pol. orgán Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu služby kriminální policie 
a vyšetřování konal na základě podání od JUDr. Lubomíra MÜLLERA, advokáta, ičo: 15286797, 
ze dne 11.12.2020, bod III., šetření a opatření ve věci odpovědnosti ministrů vnitra 
Československé socialistické republiky (dále jen "ČSSR") na trestné činnosti týkající se úpravy 
režimu ochrany československých státních hranic v letech 1976-1989.  
  
Sídlo objektu federálního ministerstva vnitra bylo zjištěno např. z rozkazu federálního ministra 
vnitra č. 34/1977 o jmenování náčelníka objektu federálního ministerstva vnitra v Praze 7-Letná, 
třída Obránců míru č. 85. 
  
Ze zprávy Úřadu vlády České republiky, č. j. 18223/2021-UVCR, ze dne 5.5.2021 bylo zjištěno, že 
ministerskou funkci v ČSSR vykonávali: 
 

 od 30.03.1973 do 19.06.1983 - doc. PhDr. Jaromír OBZINA, DrSc., nar. 28.5.1929,  
 od 20.06.1983 do 12.10.1988 - JUDr. Vratislav VAJNAR, CSc., nar. 17.9.1930, a  
 od 13.10.1988 do 02.12.1989 - Ing. František KINCL, nar. 2.2.1941. 

 
  
V  případě doc. PhDr. Jaromíra OBZINY, DrSc. bylo pol. orgánem pod č. j.  
UDV-263/TČ-2021-260011 dne 9.2.2022 rozhodnuto podle § 159a/2 tr. ř. ve spojení s § 11/1 e) tr. 
ř. o odložení věci, neboť jmenovaný, který se měl dopustit zvlášť závažného zločinu zneužití 
pravomoci úřední osoby podle § 329/1 c), 2 b), e) tr. z. ve znění účinném do 30.11.2011, dne 
24.1.2003 zemřel.  
  
Proti JUDr. Vratislavu VAJNAROVI, CSc., bylo dne 25.11.2019 zahájeno trestní stíhání 
pro spáchání zvlášť závažného zločinu zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329/1 c), 2 b), e) 
tr. z. ve znění účinném do 30.11.2011 a v současné době je proti němu vedeno vyšetřování 
pod č. j. UDV-807/TČ-2017-26011. 
  
Trestní odpovědnost obou jmenovaných bývalých federálních ministrů vnitra byla odvozena tím, že 
věděli o vázanosti ČSSR Mezinárodním Paktem o občanských a politických právech (dále jen 
"Pakt"), který v čl. 12/2 zaručoval právo každého svobodně opustit kteroukoliv zemi včetně své 
vlastní, věděli, že příslušníci Pohraniční stráže 1 byli oprávněni použít střelnou zbraň proti osobám, 
které se neoprávněně pokoušely státní hranice ČSSR překročit a zároveň nijak neohrožovaly 
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příslušníky Pohraniční stráže či jiné osoby, a přesto neučinili při výkonu své pravomoci žádné 
konkrétní opatření směřující k přijetí právního předpisu, který by příslušníkům Pohraniční stráže 
nedovoloval proti těmto osobám použít střelnou zbraň, ačkoli k přijetí takového právního předpisu 
byli ode dne 23.3.1976 zavázáni čl. 2/2 Paktu a byli v rámci své politické funkce nadáni pravomocí 
takové opatření učinit, neboť federální ministr vnitra podle ustanovení § 8 zákona č. 69/1951 Sb., o 
ochraně státních hranic, disponoval oprávněním stanovit svým nařízením, kdy příslušník 
Pohraniční stráže při výkonu své pravomoci užije zbraně. 
  
Zatímco znalost doc. PhDr. Jaromíra OBZINY, DrSc., a JUDr. Vratislava VAJNARA, CSc., o právu 
příslušníků Pohraniční stráže použít střelnou zbraň proti osobám, které se neoprávněně pokoušely 
státní hranice ČSSR překročit a zároveň nijak neohrožovaly příslušníky Pohraniční stráže či jiné 
osoby, byla prokázána tím, že  
  
doc. PhDr. Jaromír OBZINA, DrSc., dne 23.12.1974 v Praze 7 vydal rozkaz č. 50/1974, o ochraně 
státních hranic ČSSR pohraniční hlídkou a bojovou skupinou, jako služební předpis k nařízení 
ministra národní bezpečnosti č. 70/1951 Sb., o právu příslušníka Pohraniční stráže použít zbraně, 
vydanému na základě zákona č. 69/1951 Sb., o ochraně státních hranic, přičemž ustanovení čl. 10 
tohoto rozkazu ukládalo pohraničníkům povinnost být neúprosný k třídním nepřátelům socialismu, 
ustanovení čl. 155 odst. 2 umožňovalo použít zbraň proti narušiteli, u něhož bylo nebezpečí 
uniknutí, a ustanovení čl. 192 písm. a) umožňovalo použít zbraň proti osobám, které se po území 
republiky neoprávněně pokoušely přejít státní hranice a na výstrahu se nezastavily, a 
  
JUDr. Vratislav VAJNAR, CSc., dne 28.3.1985 předložil na 130. schůzi předsednictva Ústředního 
výboru Komunistické strany Československa (dále jen "KSČ") 2 zprávu o zhodnocení plnění 
hlavních úkolů Sboru národní bezpečnosti (dále jen "SNB"), Pohraniční stráže a vojsk ministerstva 
vnitra za rok 1984, v níž referoval o služebním zákroku příslušníků Pohraniční stráže, ke kterému 
došlo dne 30.10.1984 v úseku 8. roty, 15. brigády Pohraniční stráže v obci Nové Hrady, okres 
České Budějovice, na československo-rakouské státní hranici, kde byl při narušení státní hranice 
ve směru na Rakouskou republiku postřelen a smrtelně zraněn hlídkou Pohraniční stráže 
poškozený František FAKTOR, nar. 15.11.1951,  
  
u Ing. Františka KINCLA nebyly dohledány žádné archivní dokumenty, které by prokazovaly 
skutečnost, že věděl o tom, že příslušníci Pohraniční stráže byli oprávněni použít střelnou zbraň 
proti osobám, které se neoprávněně pokoušely státní hranice ČSSR překročit a zároveň nijak 
neohrožovaly příslušníky Pohraniční stráže či jiné osoby. Konkrétně byly v badatelně 
a elektronické badatelně Archivu bezpečnostních složek a na internetových stránkách Ústavu 
pro studium totalitních režimů a Ústavu pamäti národa prostudovány: 
 

 rozkazy federálního ministra vnitra z let 1988-1989,  
 zápis ze 100. schůze předsednictva Ústředního výboru KSČ ze dne 13.1.1989, na které 

Ing. František KINCL předložil zprávu o bezpečnostní situaci v ČSSR, cíle a hlavní úkoly 
služební činnosti SNB, Pohraniční stráže a vojsk ministerstva vnitra na rok 1989,  

 denní situační zprávy federálního ministerstva vnitra,  
 zápisy kolegia ministra vnitra ČSSR,  
 zápisy vojenské rady,  
 dokumenty o služebním zákroku Pohraniční stráže proti narušiteli Uwemu 

LENZENDORFOVI, nar. 2.1.1966, ze dne 23.8.1988,  
 dokumenty o služebním zákroku Pohraniční stráže proti narušitelům Kerstin 

TRAURWEINOVÉ, roz. HAHNOVÉ nar. 23.8.1966, a Ullrichu TRAURWEINOVI, nar. 
7.6.1963, ze dne 23.10.1988,  

 dokumenty o služebním zákroku Pohraniční stráže proti narušiteli Dr. Thomasi 
BARTSCHOVI, nar. 1.2.1966, ze dne 21.7.1989,  

 dokumenty o služebním zákroku Pohraniční stráže proti narušiteli  Güntheru Herbertu 
ZEHOVI, nar. 22.4.1957, ze dne 14.9.1989 a  
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 dokumenty o služebním zákroku Pohraniční stráže proti narušitelům Renemu RÖDEROVI, 
nar. 5.9.1965, Steffenu SCHLEGELOVI, nar. 11.3.1968, a Heiku SCHMOTZEMU, nar. 
12.2.1970, ze dne 22.9.1989. 

 
  
O trestní odpovědnosti Ing. Františka KINCLA tedy nelze uvažovat, když z hlediska subjektivní 
stránky skutkové podstaty zvlášť závažného zločinu zneužití pravomoci úřední osoby 
podle § 329/1 c), 2 b), e) tr. z. ve znění účinném do 30.11.2011 je třeba úmyslného zavinění ke 
způsobení škody jinému nebo jiné závažné újmy tím, že opomine splnit povinnost - danou čl. 2/2 
Paktu - vyplývající z jeho pravomoci federálního ministra vnitra. Ke splnění tohoto povinného 
znaku skutkové podstaty bylo zapotřebí prokázat, že Ing. František KINCL věděl o právu 
příslušníků Pohraniční stráže použít zbraň proti osobám, které se neoprávněně pokoušely státní 
hranice ČSSR překročit a zároveň nijak neohrožovaly příslušníky Pohraniční stráže či jiné osoby, 
tedy že by alespoň byl srozuměn s tím, že k použití zbraně Pohraniční stráží proti těmto osobám 
může docházet. Šetřením ve shora uvedených archivních materiálech ani podáním vysvětlením 
Ing. Františka KINCLA (učiněným v trestním řízení č. j. UDV-807/TČ-2017-260011) se tuto 
skutečnost nepodařilo prokázat.  
  
S přihlédnutím k výše popsaným skutečnostem, kdy se ve věci nejedná o podezření z trestného 
činu zneužití pravomoci úřední osoby ani jiného trestného činu a není na místě zahájit úkony 
trestního řízení podle § 158/3 tr. ř., pol. orgán věc ukládá bez dalšího opatření. 
  
  
1 Činnost Pohraniční stráže jako ozbrojeného orgánu k provádění ochrany státních hranic byla vymezena ustanovením § 2 zákona č. 
69/1951 Sb., o ochraně státních hranic, ve znění všech pozměňujících novel až do 26.8.1991. Podle ustanovení § 1 téhož zákona bylo 
k zajištění pokojné výstavby socialismu třeba účinně chránit státní hranice před pronikáním všech nepřátel tábora pokroku a míru.  
  
2 Předsednictvo Ústředního výboru KSČ se scházelo jednou týdně. Schůze trvaly často přes dvě hodiny. Jednání řídil generální 
tajemník, který měl poslední slovo. Zasedáním předsednictva procházely programy práce vlád, parlamentu, Ústředního výboru Národní 
fronty, důležitá vládní usnesení a navrhované zákony. K některým se vyjadřovalo, jiné pouze dostalo na vědomí. Všechna významná 
opatření a normy musely projít předsednictvem Ústředního výboru KSČ. Proto byli členy předsednictva Ústředního výboru KSČ nejvyšší 
představitelé hlavních společenských organizací: prezident republiky, předsedové federální a národních vlád, předseda Federálního 
shromáždění, předseda České národní rady a v osobě generálního tajemníka i předseda Ústředního výboru Národní fronty (RŮŽIČKA 
Daniel. Komunistická strana Československa (KSČ): stranické orgány. Totalita.cz. 2019.). 
  
 

Poučení :  

Orgány činné v trestním řízení projevují svoji vůli jak rozhodnutím, tak i opatřením. Obsah a forma opatření nejsou 
přesněji trestním řádem upraveny a nelze proti nim uplatnit opravný prostředek. 

Vzhledem k tomu, že nebyly shledány důvody k zahájení trestního řízení podle § 158/3 tr. ř., není možno ve věci podat 
řádný opravný prostředek (stížnost podle § 141 tr. ř.). 

Místo opravného prostředku máte právo v dané věci podat opětovný podnět, pokud bude obsahovat nové skutečnosti 
důvodně nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin, nebo se s tímto podáním obrátit na příslušné státní zastupitelství 
v rámci jeho působnosti v dozoru nad zachováním zákonnosti v předsoudním stádiu trestního řízení. Vzhledem k sídlu 
tehdejšího federálního ministerstva vnitra se jedná o Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 7. 

Podle § 157/2 a) tr. ř. je státní zástupce oprávněn na pol. orgánu vyžadovat k přezkumu i spisy, v nichž nebyly zahájeny 
úkony trestního řízení.  

 
 
 
 
   

  kpt. PhDr. Jan TRNEČKA 
  vrchní komisař 
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