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ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY NEJVYŠŠÍHO SOUDU

Vážení čtenáři,
právě otvíráte výroční zprávu Nejvyššího soudu, která vás provede
jeho činností v letech 2014 a 2015. V tomto úvodním krátkém zamyšlení bych se rád ohlédl zejména za klíčovými událostmi, které nastaly v období po 22. lednu 2015, kdy jsem byl prezidentem republiky
Milošem Zemanem jmenován do funkce předsedy Nejvyššího soudu
poté, co dne 20. ledna 2015 bývalá předsedkyně Nejvyššího soudu
JUDr. Iva Brožová na svoji funkci rezignovala a předala mi řízení Nejvyššího soudu. V té souvislosti jí chci vyslovit uznání za její svědomitou a zásadovou snahu hájit nezávislost soudců Nejvyššího soudu
a všech ostatních soudů (čl. 82 odst. 1 Ústavy), ale také institucionální
nezávislost soudů ve všech jejích aspektech (čl. 81 Ústavy). Ta se za
dobu jejího působení, stala několikrát předmětem zacházení, které se
neztotožňuje s ústavním principem dělby moci a respektem, jenž si
v demokratickém právním státě soudní moc zaslouží, byt některé výtky k činnosti soudů byly nepochybně i oprávněné. Za dobu bezmála
třinácti let ve své funkci bývalá předsedkyně vždy zdůrazňovala, že
formálně i materiálně státem zajištovaná nezávislost soudnictví jde
bezvýhradně ruku v ruce s vysokými morálními, odbornými a osobnostními nároky na práci a individuální výkon každého soudce, jehož
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lidské a profesní kvality nabízejí nejlepší záruku proti zneužití této
nezávislosti. K tomuto jejímu odkazu se chci připojit a svou činností
v něm pokračovat.
V prvním roce své působnosti v čele Nejvyššího soudu jsem se zaměřil zejména na úkoly, které dosud zůstaly nenaplněny. Mám na mysli
zejména otázku přístavby budovy Nejvyššího soudu, která již kapacitně nepokrývá potřeby soudců, asistentů soudců a administrativy soudu, a v dlouhodobější perspektivě i hledání vhodnější, reprezentativní
soudní budovy, kterou by si Nejvyšší soud nepochybně s ohledem na
své postavení zasloužil. Jsem velmi rád, že se za podpory vedení Ministerstva spravedlnosti podařilo najít během roku 2015 vhodné řešení tak,
aby mohly v roce 2016 začít demoliční a následně stavební práce na
přilehlé budově v ulici Bayerova, kde by do roku 2018 měly vzniknout
desítky potřebných kanceláří určených zejména pro asistenty soudců
a odborný justiční personál. V nové budově bude umístěna i moderní
knihovna a jednací síň pro velké senáty Nejvyššího soudu, čímž zároveň dojde k rozšíření kapacity stávajícího velkého přednáškového sálu,
kde byla dosud knihovna provizorně umístěna, pro pořádání konferencí a seminářů.

ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY NEJVYŠŠÍHO SOUDU

Další výzva, s níž jsem Nejvyšší soud převzal, spočívá v rostoucím
počtu dovolání a dalších opravných prostředků podávaných k Nejvyššímu soudu. Zatímco nápad všech podání za rok 2013 činil 7 003
věcí a soud jich byl schopen vyřídit asi o čtyři sta více, než jich za
tento rok napadlo, v roce 2014 již to bylo 8 398 věcí a vyřízeno jich
bylo 8 113. Uvedený trend pokračoval i během roku 2015, v němž
z 8 614 nových věcí rozhodl Nejvyšší soud o 8 553 z nich. V důsledku tohoto vývoje vyvstává obava, že množství nevyřízených věcí naroste do té míry, že nebudeme schopni rozhodovat o všech věcech
v přiměřených lhůtách. Jsem velmi rád, že Ministerstvo spravedlnosti
reagovalo na naše potřeby personálním posílením soudu o téměř 50
asistentů a také zahájením legislativních prací na úpravě dovolání v občanskoprávních věcech. Doufám, že se nám společně podaří
tento nepříznivý vývoj přinejmenším zastavit, což je tím více důležité
vzhledem k tomu, že se v nejbližších letech očekává vlna sporů vyplývajících z  právní úpravy institutů nového občanského zákoníku
a navazujících zákonů. Pozitivní však je, že i přes tento vysoký nápad
nových věcí, který je zvládán jen vysokým pracovním úsilím soudců
a ostatních pracovníků Nejvyššího soudu, za které jim chci i touto
cestou poděkovat, délka civilního řízení se stále pohybuje těsně pod
hranicí 200 kalendářních dnů a u trestního řízení je to dokonce jen
něco málo přes 40 dnů.
Mezi podstatné úkoly v personální oblasti patřily v uplynulém období
bezesporu změny ve funkcích předsedů kolegií. Nejprve na svou funkci
v srpnu 2015 rezignoval předseda trestního kolegia Nejvyššího soudu JUDr. Stanislav Rizman, a proto jsem pověřil vedením tohoto ko-

legia jeho dlouholetého člena JUDr. Františka Púryho, abych ho pak
s příchodem roku 2016 jmenoval jeho předsedou. Jsem také rád, že po
JUDr. Františkovi Ištvánkovi přijal moji nabídku a převzal od 1. ledna 2016 vedení občanskoprávního a obchodního kolegia náš kolega
a emeritní soudce Ústavního soudu JUDr. Vladimír Kůrka. Jsem přesvědčen, že tyto změny na rozhodujících postech pozitivně ovlivní chod
Nejvyššího soudu v následujícím období.
Mezi obecnými odbornými justičními tématy, jimž jsem se v roce 2015
věnoval, rezonovala potřeba institucionalizace nové správy soudnictví
v podobě Nejvyšší rady soudnictví, ke které jsme v květnu 2015 uspořádali úspěšnou mezinárodní konferenci. Dalším důležitým tématem,
před kterým celá justice stojí, je reforma soudní soustavy, na kterou
bych se chtěl zaměřit v následujícím období.
Ve vztahu k vnitrostátním a zahraničním vztahům Nejvyššího soudu
jsem rád, že se soud neuzavírá sám do sebe. Svými odbornými aktivitami si buduje prestiž a respekt mezi uznávanými odborníky a vysokými soudními institucemi zemí Evropské unie; otevřenou mediální politikou sleduje zejména přesné a včasné informování veřejnosti
nejen o probíhajících řízeních, ale také o důležitých rozhodnutích
a stanoviscích, kterými usměrňuje rozhodovací praxi soudů nižších
stupňů.
Přestože jsem v úvodním slovu zdůraznil pouze několik důležitých momentů v činnosti Nejvyššího soudu, které považuji v uplynulém období
za klíčové, jsem si jistý, že Nejvyšší soud je připraven dále se podílet
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na formování české justice, na jejím zkvalitňování a naplňování ideje
spravedlivého rozhodování a tím přispět k posilování konceptu právního státu v České republice.
Závěrem mi dovolte poděkovat především všem soudcům, kolegům
ve vedení soudu a ostatním spolupracovníkům, ale i všem partnerům
v jednáních, za podporu a spolupráci a těším se na další společnou činnost ve prospěch Nejvyššího soudu a celé společnosti.
prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D.
předseda Nejvyššího soudu
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1. NEJVYŠŠÍ SOUD JAKO VRCHOLNÝ ORGÁN CIVILNÍHO A TRESTNÍHO
SOUDNICTVÍ
Nejvyšší soud se sídlem v Brně je vrcholným soudním orgánem ve věcech patřících do pravomoci soudů v občanskoprávním soudním řízení a v trestním řízení, s výjimkou záležitostí, o kterých rozhodují
Ústavní soud a Nejvyšší správní soud. Nejdůležitějším právním předpisem, který upravuje postavení Nejvyššího soudu, je Ústava České
republiky.
Základem činnosti Nejvyššího soudu je rozhodování o mimořádných
opravných prostředcích, dovoláních proti rozhodnutím odvolacích
(krajských nebo vrchních) soudů. V trestním řízení rovněž rozhoduje
o stížnostech pro porušení zákona. Nejvyšší soud je sjednocovatelem
české judikatury.
Mimo výše uvedenou činnost Nejvyšší soud rozhoduje také o uznávání rozhodnutí zahraničních soudů, určování místní příslušnosti
v soudnictví, přikázání věci jinému, než místně příslušnému vrchnímu
soudu, rozhoduje o povolení průvozu osoby na základě evropského
zatýkacího rozkazu, o přezkumu příkazů k odposlechu, popř. přezkumu příkazů ke zjištění údajů o telekomunikačním provozu, rozhoduje
také v pochybnostech o vynětí z pravomoci orgánů činných v trestním
řízení.

8

1.1. Složení Nejvyššího soudu
Nejvyšší soud vede předseda soudu, zastupuje jej místopředseda soudu.
Předseda a místopředseda jsou jmenováni prezidentem republiky na
funkční období 10 let. Dále se Nejvyšší soud skládá z předsedů kolegií
(trestního a občanskoprávního a obchodního), předsedů senátů a dalších soudců.
Od roku 2000 spolupracují se soudci Nejvyššího soudu jejich asistenti.
Mají na starost především přípravu podkladů pro rozhodování. Pomáhají tak výrazně urychlit jednotlivá soudní řízení.
Předseda Nejvyššího soudu vedle vlastní rozhodovací činnosti plní
funkce správní a řídící. Jmenuje předsedy kolegií, předsedy senátů, asistenty soudců a rovněž zaměstnance soudu do vedoucích funkcí. Organizuje činnost ostatních soudců Nejvyššího soudu zejména tím, že
vydává na období kalendářního roku po projednání se soudcovskou
radou rozvrh práce, vydává organizační a kancelářský řád, předsedá
Shromáždění soudců, vydává po projednání v plénu jednací řád. Předseda Nejvyššího soudu určuje program pléna Nejvyššího soudu, plé-
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num svolává a řídí jeho jednání. Na základě pravomocných rozhodnutí
soudů navrhuje kolegiím nebo plénu zaujetí stanoviska k rozhodovací
činnosti soudů ve věcech určitého druhu. Dbá o dodržování soudcovské
etiky a plynulosti soudního řízení.
Předsedou Nejvyššího soudu v Brně byl dne 22. ledna 2015 jmenován
prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D., který ve funkci nahradil JUDr. Ivu Brožovou. Ta vedla Nejvyšší soud od 20. března 2002 a v lednu 2015 na
svou funkci rezignovala.
Úsek předsedy Nejvyššího soudu řídí činnost sekretariátu předsedy
Nejvyššího soudu, personálního oddělení, oddělení styku s veřejností,
oddělení analytiky a srovnávacího práva a knihovny. Zabezpečuje styk
s dalšími státními orgány a institucemi, organizuje a zajištuje program
domácích i zahraničních návštěv a protokolární otázky z něj vyplývající.
Má na starosti rovněž kontakt Nejvyššího soudu s nejvyššími justičními
institucemi v zahraničí, s orgány Evropské unie a Rady Evropy.
Ředitelem kanceláře předsedy Nejvyššího soudu je od 1. ledna 2013
Mgr. Aleš Pavel.
Místopředseda Nejvyššího soudu se podílí na výkonu správy a soudnictví zejména tím, že zastupuje předsedu v době jeho nepřítomnosti
a v době přítomnosti předsedy vykonává pravomoci, kterými je předsedou pověřen. V období 2014-2015 tvořil úsek místopředsedy Nejvyššího soudu sekretariát místopředsedy, oddělení dokumentace a analytiky judikatury ČR a oddělení informačních a komunikačních technologií

(k datu 15. srpna 2015 bylo toto oddělení zařazeno na úsek správy soudu). Místopředseda nejvyššího soudu je rovněž pověřen dohledem nad
vyřizováním stížností, mezi jinými například stížností na průběh řízení
u soudů všech stupňů. Ve spolupráci s Justiční akademií zajištuje úsek
místopředsedy NS vzdělávací cykly pro asistenty, poradce a zaměstnance Nejvyššího soudu nejen z oblasti civilního i trestního práva, ale
i semináře na obecná témata. Místopředseda Nejvyššího soudu přebírá
záštitu nad těmito akcemi.
Místopředsedou Nejvyššího soudu je od 1. ledna 2011 JUDr. Roman
Fiala.
Ředitelkou úseku místopředsedy Nejvyššího soudu je od 1. ledna 2011
Bc. Blanka Láníčková.
Nejvýznamnějším kolektivním orgánem Nejvyššího soudu je plénum,
které je složeno z předsedy a místopředsedy Nejvyššího soudu, předsedů kolegií, předsedů senátů a ostatních soudců Nejvyššího soudu.
Zasedání pléna jsou neveřejná. Plénum projednává zejména Jednací
řád Nejvyššího soudu a dále v zájmu jednotného rozhodování soudů
zaujímá stanoviska k rozhodovací činnosti soudů ve věcech určitého
druhu, v otázkách týkajících se obou kolegií nebo sporných mezi kolegii.
Kolegia (občanskoprávní a obchodní kolegium, trestní kolegium) plní
zásadní roli při sjednocování praxe soudů nižších stupňů zaujímáním
stanovisek k rozhodovací činnosti ve věcech určitého druhu (§ 14 odst. 3
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zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů). Projednání stanoviska v kolegiu předchází zpracování jeho návrhu
pověřenými členem (resp. pověřenými členy) kolegia a dále následuje
připomínkové řízení, v rámci kterého se k návrhu stanoviska vyjadřují
připomínková místa, jimiž jsou krajské a vrchní soudy, právnické fakulty univerzit, Česká advokátní komora, Ministerstvo spravedlnosti,
v trestním řízení Nejvyšší státní zastupitelství a případně podle povahy
a významu řešených otázek i další orgány či instituce. Poté se návrh
stanoviska projednává a schvaluje na zasedání kolegia, které je usnášeníschopné, pokud se na něm zúčastní dvoutřetinová většina všech
členů. K přijetí stanoviska kolegia Nejvyššího soudu a k jeho následné
publikaci je nezbytný souhlas nadpoloviční většiny všech členů kolegia.
Každé schválené stanovisko kolegia Nejvyššího soudu se publikuje ve
Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek. Vydávání Sbírky soudních
rozhodnutí a stanovisek (§ 24 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech
a soudcích, ve znění pozdějších předpisů) je jednou z nejvýznamnějších
činností Nejvyššího soudu, směřující ke zkvalitňování právního vědomí
odborné a laické veřejnosti. Jde o jedinou oficiální sbírku rozhodnutí
soudů ve věcech patřících do pravomoci soudů v občanském soudním
řízení a v trestním řízení. Jejím obsahem jsou všechna stanoviska obou
kolegií Nejvyššího soudu, dále vybraná a schválená rozhodnutí jednotlivých senátů (včetně velkého senátu) a rovněž vybraná a schválená
rozhodnutí soudů nižších stupňů.
Stanoviska obou kolegií Nejvyššího soudu je možné v elektronické podobě vyhledat také na internetových stránkách Nejvyššího soudu.
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Předsedou Občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu
byl od 4. srpna 2005 do 31. prosince 2015 JUDr. František Ištvánek, jeho
nástupcem je od 1. ledna 2016 JUDr. Vladimír Kůrka.
Předsedou trestního kolegia je od 1. září 2015 JUDr. František Púry,
Ph.D., který ve funkci nahradil JUDr. Stanislava Rizmana, předsedajícího kolegiu od 1. dubna 1993.
Velké senáty kolegií byly u Nejvyššího soudu ustaveny zákonem
č. 30/2000 Sb., kterým byl novelizován s účinností od 1. ledna 2001 zákon o soudech a soudcích. Velké senáty se skládají nejméně z devíti
soudců příslušného kolegia Nejvyššího soudu (§ 19 zákona č. 6/2002
Sb. o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů).
Pokud tříčlenný senát při svém rozhodování dospěl k právnímu názoru, který je odlišný od názoru již vyjádřeného v některém dřívějším
rozhodnutí Nejvyššího soudu, v takovém případě postoupí věc k rozhodnutí velkému senátu, přičemž svůj odlišný právní názor odůvodní
(§ 20 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, ve znění pozdějších
předpisů).
Velkému senátu příslušného kolegia Nejvyššího soudu lze uvedeným
postupem předložit věc zejména tehdy, týká-li se sporná otázka hmotného práva. Jde-li o právní názor o procesním právu, může tříčlenný senát postoupit věc velkému senátu trestního kolegia pouze tehdy, pokud
jednomyslně dospěl k závěru, že řešená procesní otázka má po právní
stránce zásadní význam. Postoupení věci velkému senátu však nepři-
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chází v úvahu tehdy, byla-li sporná otázka již vyřešena stanoviskem
kolegia nebo pléna Nejvyššího soudu. Velký senát kolegia rozhoduje
vždy v meritu věci, tj. o podaném mimořádném opravném prostředku,
pokud výjimečně nedospěje k závěru, že zde nebyl důvod k postoupení
věci velkému senátu kolegia, přičemž v takovém případě bez meritorního rozhodnutí vrátí věc senátu, který mu ji (nedůvodně) předložil. Je
otázkou, zda by uvedená praxe měla zůstat zachována. Alternativou
k ní je totiž názor, že by velký senát kolegia měl rozhodnout pouze
o řešení aktuálně předložené právní otázky a následně by v souladu
s tím v meritu rozhodl příslušný tříčlenný senát, kterému byla původně
přidělena projednávaná věc.

předseda. Tím byl zvolen 23. ledna 2013 JUDr. Petr Gemmel. Zasedání
soudcovské rady jsou neveřejná. Členové soudcovské rady jsou voleni
shromážděním všech soudců Nejvyššího soudu na funkční období pěti
let.

Všechna rozhodnutí velkého senátu Nejvyššího soudu se publikují
v anonymizované podobě na internetových stránkách Nejvyššího soudu.
Tříčlenné senáty rozhodují zejména o dovoláních. Ve věcech trestních
rovněž o stížnostech pro porušení zákona. Rozhodují také o uznání
a vykonatelnosti rozhodnutí zahraničních soudů na území České republiky. Řídí se platným rozvrhem práce.
Všechna rozhodnutí jednotlivých senátů Nejvyššího soudu se publikují
v anonymizované podobě na internetových stránkách Nejvyššího soudu.
U Nejvyššího soudu je zřízena soudcovská rada, která je poradním
orgánem předsedy Nejvyššího soudu. V čele soudcovské rady je její

11

2014

Výroční zpráva Nejvyššího soudu

2015

1.2. Sídlo Nejvyššího soudu, kontakty

zchátralého domu postavit jako přístavbu zcela novou kancelářskou
budovu.

Nejvyšší soud sídlí v Brně na ulici Burešova 20. Jde o budovu původního
Všeobecného penzijního ústavu, postavenou v letech 1931 – 32 podle
projektu profesora České vysoké školy technické v Brně Emila Králíka.

Projekt, na jehož základě bylo 1. prosince 2005 vydáno stavební povolení, počítal s náklady ve výši 140 milionů korun. Stavět se však nikdy
nezačalo.

Po 2. světové válce se v budově vystřídalo několik institucí. Od 60. let
minulého století v ní sídlil sekretariát Krajského výboru KSČ, pro jehož
potřeby byla v roce 1986 provedena necitlivá nadstavba mansardového
patra a do nádvoří vestavěno nové křídlo budovy se stupňovitým sálem. Začátkem 90. let zde krátce sídlil Rektorát Masarykovy univerzity
a také její Ústav výpočetní techniky.

Realizace projektu se ale velmi přiblížila v průběhu roku 2015, kdy vedení Nejvyššího soudu nechalo přepracovat původní projekt tak, aby
byl aktuální, znovu připravený k výstavbě.

Nejvyššímu soudu byla budova, zapsaná na seznam nemovitých kulturních památek, slavnostně předána 10. září 1993.
Zatímco k 31. prosinci 1993 měl Nejvyšší soud 25 soudců a 53 zaměstnanců, k 31. prosinci 2015 zde pracovalo 65 soudců a 249 zaměstnanců
a asistentů. To je čtyřikrát více. Omezená kapacita hlavní budovy znamená potřebu najímat další detašovaná pracoviště.
Už od roku 2000 usiluje Nejvyšší soud o navýšení kapacity svého sídla.
V roce 2002 koupilo ministerstvo spravedlnosti za 17 milionů korun
přilehlý obytný dům v Bayerově ulici č. 3. Odborníci z VUT Brno následně vypracovali znaleckou studii, ze které vyplynulo, že rekonstrukce domu není ekonomicky výhodná. Vhodnější je demolice a na místě
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Po dohodě s ministrem spravedlnosti Robertem Pelikánem se podařilo
nalézt způsob, jak tolik potřebnou přístavbu se zhruba stovkou nových
kancelářských míst, zaplatit.
Objekt přešel pod ministerstvo spravedlnosti, které 30. září 2015 rozhodlo o jeho demolici a budoucí výstavbě. V roce 2016 se očekává zahájení stavby a v roce 2018 by měla nová přístavba sloužit účelům Nejvyššího soudu.

1.2.1. Kontakty
Oficiální poštovní adresa Nejvyššího soudu je Burešova 570/20, 657 37
Brno. Číslo telefonní ústředny je +420 541 593 111, e:mailová adresa
podatelna@nsoud.cz, ID datové schránky kccaa9t.
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MÍSTOPŘEDSEDA

PŘEDSEDA

Asistent místopředsedy soudu

INTERNÍ AUDITOR

Poradce místopředsedy soudu
Poradce místopředsedy soudu pro
záležitosti technické a ekonomické
podpory

ÚSEK VÝKONU SOUDNICTVÍ

ÚSEK MÍSTOPŘEDSEDY SOUDU

ŘEDITEL KANCELÁŘE
MÍSTOPŘEDSEDY SOUDU

PŘEDSEDA
TRESTNÍHO
KOLÉGIA

PŘEDSEDA
OBČANSKOPRÁVNÍHO
A OBCHODNÍHO KOLÉGIA

Odborná pracovnice úseku místopředsedy

ÚSEK SPRÁVY SOUDU

ŘEDITEL KANCELÁŘE
PŘEDSEDY SOUDU

ŘEDITEL SPRÁVY
Referentka společné státní správy

Sekretářka ředitele kanceláře

Technický referent státní správy

Právník

Referent MTZ

Soudce

Soudce

VEDOUCÍ ODDĚLENÍ DOKUMENTACE
A ANALYTIKY JUDIKATURY ČR

Asistent

Odborná referentka sbírky soudních
rozhodnutí a stanovisek

Referent autoprovozu

Asistent
Poradce

Poradce

Poradce pro judikaturu

Sekretářka kolegia

Sekretářka kolegia

Referentka sbírky
soudních rozhodnutí a stanovisek

Referentka sbírky
soudních rozhodnutí a stanovisek

řídící pravomoc na základě písemného pověření předsedy soudu

VEDOUCÍ
KANCELÁŘE
Protokolující
úřednice
Zapisovatelka
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ÚSEK PŘEDSEDY SOUDU

Předseda senátu

VEDOUCÍ ÚSEKU
SOUDNÍCH AGEND
Správce aplikací

VEDOUCÍ ODDĚLENÍ
EVIDENCE A PODATELNY
Odborná pracovnice evidence
Pracovnice podatelny
a rozmnožovny
Pracovnice archívu a spisovny

DOZORČÍ
ÚŘEDNICE

Řidič

VEDOUCÍ SEKRETARIÁTU PŘEDSEDY
VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ANALYTIKY
A SROVNÁVACÍHO PRÁVA
Poradce oddělení analytiky a srovnávacího
práva

Odborná pracovnice sekretariátu předsedy

VEDOUCÍ SPRÁVY BUDOV
VEDOUCÍ EKONOMICKÉHO
ODDĚLENÍ
Správce rozpočtu

VEDOUCÍ PERSONÁLNÍHO ODDĚLENÍ

Zapisovatelka

VEDOUCÍ ODDĚLENÍ STYKU
S VEŘEJNOSTÍ
Referentka informační kanceláře

Referentka personálního oddělení

Účetní
Správce majetku

VEDOUCÍ KNIHOVNY
Knihovnice

Údržbář
Uklízečka

Finanční účetní
Mzdová účetní

VEDOUCÍ
KANCELÁŘE

Poradce
předsedy soudu

BEZPEČNOSTNÍ ŘEDITEL

Předseda senátu

DOZORČÍ
ÚŘEDNICE

Pozn.

Asistent
předsedy soudu

VEDOUCÍ ODDĚLENÍ
INFORMATIKY
Systémový inženýr – informatik
Informatik
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JUDr. Pavlína Brzobohatá (*1965)
předsedkyně senátu občanskoprávního a obchodního kolegia
soudkyní od roku 1993
soudkyní Nejvyššího soudu od roku 2011

JUDr. Jiří Doležílek (*1963)
předseda senátu občanskoprávního a obchodního kolegia
soudcem od roku 1987
soudcem Nejvyššího soudu od roku 2012

JUDr. Jan Bláha (*1950)
předseda senátu trestního kolegia
soudcem od roku 1975
soudcem Nejvyššího soudu od roku 2002

Vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Od roku
1993 byla soudkyní Okresního soudu v Ostravě, od roku 2004 Krajského soudu v Ostravě.

Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Od roku
1975 vykonával funkci předsedy senátu Okresního soudu v Českých
Budějovicích a od roku 1979 byl soudcem, později předsedou senátu
Krajského soudu v Českých Budějovicích.

JUDr. Filip Cileček (*1973)
předseda senátu občanskoprávního a obchodního kolegia
soudcem od roku 2000
soudcem Nejvyššího soudu od roku 2009

Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně (dnešní Masarykova univerzita). Od roku 1987 byl soudcem
Okresního soudu v Ostravě, od roku 1992 soudcem, později předsedou
senátu Krajského soudu v Ostravě, kde od roku 2002 vykonával funkci
předsedy soudu.

JUDr. Iva Brožová (*1951)
předsedkyně soudu od 21. 3. 2002 do 21. 1. 2015
soudkyní od roku 1975
soudkyní Nejvyššího soudu od roku 1999 do 30. dubna 2015

Vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Od roku
2000 byl soudcem Okresního soudu v Ostravě, od roku 2004 Krajského
soudu v Ostravě.

1.4. Soudci působící u Nejvyššího soudu v letech
2014-2015

Vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně
v Brně (dnešní Masarykova univerzita). Od roku 1975 byla soudkyní Městského soudu v Brně a od roku 1990 Krajského soudu v Brně.
V roce 1993 byla jmenována soudkyní Ústavního soudu.
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JUDr. Zdeněk Des (*1952)
předseda senátu občanskoprávního a obchodního kolegia
soudcem od roku 1992
soudcem Nejvyššího soudu od roku 1993
Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně
v Brně (dnešní Masarykova univerzita). V letech 1980 až 1991 působil jako státní arbitr. Od roku 1992 byl předsedou Krajského obchodního soudu v Brně.

JUDr. Ljubomír Drápal (*1953)
předseda senátu občanskoprávního a obchodního kolegia
soudcem od roku 1979
soudcem Nejvyššího soudu od roku 1996
Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Od roku
1979 byl soudcem, později předsedou senátu Okresního soudu Praha-západ a od roku 1985 Krajského soudu v Praze. Od roku 1991 byl
předsedou senátu bývalého Nejvyššího soudu ČR, později Vrchního
soudu v Praze.
JUDr. Antonín Draštík (*1955)
předseda senátu trestního kolegia
předseda soudcovské rady
soudcem od roku 1980
soudcem Nejvyššího soudu od roku 1996

Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně
v Brně (dnešní Masarykova univerzita). Od roku 1980 byl předsedou
senátu Okresního soudu v Břeclavi a od roku 1983 Krajského soudu
v Brně. V letech 1986 až 1990 působil ve funkci předsedy Okresního
soudu v Břeclavi. Od roku 1990 byl předsedou senátu Krajského soudu
v Brně, kde od roku 1991 zastával funkci místopředsedy soudu.
JUDr. Václav Duda (*1964)
předseda senátu občanskoprávního a obchodního kolegia
soudcem od roku 1989
soudcem Nejvyššího soudu od roku 2006
Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně
v Brně (dnešní Masarykova univerzita). Od roku 1990 byl předsedou
senátu Okresního soudu v Karviné, od roku 1999 soudcem Krajského
soudu v Ostravě.
JUDr. Jitka Dýšková (*1959)
předsedkyně senátu občanskoprávního a obchodního kolegia
soudkyní od roku 1986
soudkyní Nejvyššího soudu od 1. 1. 2013
Vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Od roku
1986 byla soudkyní Okresního soudu v Benešově, od roku 2000 soudkyní, později předsedkyní senátu Krajského soudu v Praze.
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JUDr. Jan Eliáš, Ph.D. (*1965)
předseda senátu občanskoprávního a obchodního kolegia
soudcem od roku 1995
soudcem Nejvyššího soudu od roku 2006

JUDr. Roman Fiala (*1965)
místopředseda soudu
soudcem od roku 1989
soudcem Nejvyššího soudu od roku 2002

Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Od roku
1995 byl soudcem Obvodního soudu pro Prahu 4, od roku 2000 soudcem Městského soudu v Praze.

Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně (dnešní Masarykova univerzita). Od roku 1989 byl předsedou senátu Městského soudu v Brně a od roku 1994 Krajského soudu
v Brně, kde od 1. 7. 2001 vykonával funkci místopředsedy.

JUDr. Jan Engelmann (*1959)
předseda senátu trestního kolegia
soudcem od roku 1985
soudcem Nejvyššího soudu od roku 1996
Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně
v Brně (dnešní Masarykova univerzita). Od roku 1985 byl předsedou senátu Okresního soudu ve Znojmě, od roku 1989 Krajského soudu v Brně.
JUDr. Miroslav Ferák (*1954)
předseda senátu občanskoprávního a obchodního kolegia
soudcem od roku 1980
soudcem Nejvyššího soudu od roku 1995
jeho asistenty jsou Mgr. Michaela Matečková, Mgr. Tomáš Pavliš
Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně
v Brně (dnešní Masarykova univerzita). Od roku 1980 byl soudcem
Okresního soudu ve Vsetíně, od roku 1990 jeho předsedou.
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JUDr. Hana Gajdzioková (*1955)
předsedkyně senátu občanskoprávního a obchodního kolegia
soudkyní od roku 1992
soudkyní Nejvyššího soudu od roku 2006
Vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně
v Brně (dnešní Masarykova univerzita). Od roku 1992 byla soudkyní
Krajského obchodního soudu v Ostravě, od roku 2001 Krajského soudu
v Ostravě.
JUDr. Miroslav Gallus (*1950)
předseda senátu občanskoprávního a obchodního kolegia
soudcem od roku 1992
soudcem Nejvyššího soudu od roku 2001
Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně
v Brně (dnešní Masarykova univerzita). V letech 1974 až 1991 působil
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jako státní arbitr. Od roku 1992 byl soudcem Krajského obchodního
soudu v Brně, kde byl v letech 1992 až 1997 jeho místopředsedou.
JUDr. Petr Gemmel (*1964)
předseda senátu občanskoprávního a obchodního kolegia
soudcem od roku 1989
soudcem Nejvyššího soudu od roku 2003
Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně (dnešní Masarykova univerzita). Od roku 1989 byl soudcem
Okresního soudu v Karviné, od roku 1998 Krajského soudu v Ostravě.
JUDr. Karel Hasch (*1948)
předseda senátu trestního kolegia
soudcem od roku 1974
soudcem Nejvyššího soudu od roku 1993
jeho asistentkou je Mgr. Hana Langhansová

Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Od roku
2000 byl soudcem Okresního soudu v České Lípě, od roku 2002 soudcem, později předsedou senátu Krajského soudu v Ústí nad Labem.
JUDr. Ing. Pavel Horák, Ph.D. (*1975)
předseda senátu občanskoprávního a obchodního kolegia
soudcem od roku 2001
soudcem Nejvyššího soudu od roku 2011
Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Od
roku 2001 byl soudcem Okresního soudu v Kladně a od roku 2007
soudcem, později předsedou senátu Krajského soudu v Praze.
JUDr. Kateřina Hornochová (*1953)
předsedkyně senátu občanskoprávního a obchodního kolegia
soudkyní od roku 1992
soudkyní Nejvyššího soudu od roku 1994

Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Od roku
1974 byl předsedou senátu Okresního soudu v Chebu a od roku 1976
soudcem Krajského soudu v Plzni. V roce 1979 byl přidělen k Nejvyššímu soudu ČSR a v roce 1982 k Nejvyššímu soudu ČSSR, později ČSFR.

Vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně
v Brně (dnešní Masarykova univerzita). V letech 1985 až 1991 působila
jako státní arbitr. V roce 1992 byla jmenována soudkyní Krajského obchodního soudu v Brně.

Mgr. David Havlík (*1971)
předseda senátu občanskoprávního a obchodního kolegia
soudcem od roku 2000
soudcem Nejvyššího soudu od roku 2013

JUDr. František Hrabec (*1954)
předseda senátu trestního kolegia
soudcem od roku 1983
soudcem Nejvyššího soudu od roku 1995
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Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně
v Brně (dnešní Masarykova univerzita). Od roku 1983 byl předsedou
senátu Vojenského obvodového soudu v Plzni a od roku 1990 byl předsedou tohoto soudu. V roce 1994 krátce působil jako předseda senátu
Okresního soudu Plzeň-město a v tomtéž roce byl jmenován soudcem
Krajského soudu v Plzni.
JUDr. Petr Hrachovec (*1948)
předseda senátu trestního kolegia
soudcem od roku 1974
soudcem Nejvyššího soudu od roku 1995
Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Od roku
1974 byl soudcem Okresního soudu ve Zlíně a od roku 1978 soudcem
Krajského soudu v Brně. V roce 1980 se stal soudcem, později předsedou senátu Nejvyššího soudu ČSR a od roku 1993 předsedou senátu
Vrchního soudu v Praze.
JUDr. František Ištvánek (*1953)
předseda občanskoprávního a obchodního kolegia
soudcem od roku 1979
soudcem Nejvyššího soudu od roku 2004, od 4. srpna 2005 do 31. prosince 2015 předseda občanskoprávního a obchodního kolegia
Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Od roku
1979 byl soudcem Obvodního soudu pro Prahu 5 a od roku 1984 soudcem a náměstkem předsedy Obvodního soudu pro Prahu 10. V roce
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1988 se stal soudcem Městského soudu v Praze, kde od roku 2002 působil jako místopředseda.

soudkyní od roku 1993
soudkyní Nejvyššího soudu od roku 1993 do roku 2015

JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D. (*1958)
předsedkyně senátu občanskoprávního a obchodního kolegia
soudkyní od roku 1986
soudkyní Nejvyššího soudu od roku 2004

Vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. V letech 1972
až 1975 byla soudkyní Městského soudu v Brně. Od roku 1975 pracovala
jako odborná asistentka, později jako docentka na Právnické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně (dnešní Masarykova univerzita).

Vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně (dnešní Masarykova univerzita). Od roku 1986 byla soudkyní Okresního soudu v Náchodě, od roku 1989 soudkyní Okresního
soudu ve Svitavách, kde od roku 1990 zastávala funkci místopředsedkyně. Od roku 1994 byla soudkyní Krajského soudu v Hradci
Králové.

JUDr. Ivo Kouřil (*1958)
předseda senátu trestního kolegia
soudcem od roku 1983
soudcem Nejvyššího soudu od roku 2013

JUDr. Vladimír Jurka (*1948)
předseda senátu trestního kolegia
soudcem od roku 1975
soudcem Nejvyššího soudu od roku 2003
Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Komenského v Bratislavě.
Od roku 1975 byl soudcem Okresního soudu v Kroměříži, kde od roku
1989 zastával funkci místopředsedy. V roce 1993 byl jmenován do funkce soudce Ústavního soudu.
Doc. JUDr. Věra Korecká, CSc. (*1945)
předsedkyně senátu občanskoprávního a obchodního kolegia

Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně
v Brně (dnešní Masarykova univerzita). Od roku 1983 byl předsedou
senátu Městského soudu v Brně, od roku 1990 předsedou senátu Krajského soudu v Brně a od roku 1996 předsedou senátu Vrchního soudu
v Olomouci.
Mgr. Michal Králík, Ph.D. (*1971)
předseda senátu občanskoprávního a obchodního kolegia
soudcem od roku 2000
soudcem Nejvyššího soudu od roku 2009
Vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Od roku
2000 byl soudcem Okresního soudu ve Zlíně a od roku 2005 soudcem
Krajského soudu v Brně.

JUDr. Pavel Krbek (*1956)
předseda senátu občanskoprávního a obchodního kolegia
soudcem od roku 1982
soudcem Nejvyššího soudu od roku 1997
Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně (dnešní Masarykova univerzita). Od roku 1982 byl soudcem
Okresního soudu v Břeclavi a od roku 1990 soudcem, později předsedou senátu Krajského soudu v Brně.
JUDr. Zdeněk Krčmář (*1964)
předseda senátu občanskoprávního a obchodního kolegia
soudcem od roku 1988
soudcem Nejvyššího soudu od roku 1996
Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně
v Brně (dnešní Masarykova univerzita). Od roku 1988 byl předsedou
senátu Okresního soudu v Ostravě, od roku 1994 soudcem Krajského
soudu v Ostravě.
JUDr. Vladimír Kůrka (*1948)
předseda občanskoprávního a obchodního kolegia
soudcem od roku 1975
soudcem Nejvyššího soudu od roku 1996
od roku 2005 do roku 2015 soudcem Ústavního soudu v Brně
od prosince 2015 (po skončení mandátu ústavního soudce) působí nej-
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dříve jako předseda senátu občanskoprávního a obchodního kolegia
a od 1. ledna 2016 jako jeho předseda
Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Od roku
1975 byl soudcem Okresního soudu v Plzni, od roku 1976 soudcem
Okresního soudu v Mostě, kde se v roce 1990 stal jeho předsedou. Od
roku 1995 soudcem Vrchního soudu v Praze.
JUDr. Věra Kůrková (*1961)
předsedkyně senátu trestního kolegia
soudkyní od roku 1985
soudkyní Nejvyššího soudu od roku 2003
Vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně
v Brně (dnešní Masarykova univerzita). Od roku 1985 byla soudkyní
Okresního soudu v Mostě, od roku 1990 soudkyní Krajského soudu v Ústí
nad Labem. V roce 1994 byla přeložena k Vrchnímu soudu v Praze.
JUDr. Michal Mikláš (*1950)
předseda senátu trestního kolegia
soudcem od roku 1982
soudcem Nejvyššího soudu od roku 1993
Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně
v Brně (dnešní Masarykova univerzita). Od roku 1982 byl předsedou
senátu Vyššího vojenského soudu v Táboře, od roku 1987 Nejvyššího
soudu ČSSR, později ČSFR.
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JUDr. Vladimír Mikušek (*1953)
předseda senátu občanskoprávního a obchodního kolegia
soudcem od roku 1979
soudcem Nejvyššího soudu od roku 1997 do roku 2015

JUDr. Zdeněk Novotný (*1947)
předseda senátu občanskoprávního a obchodního kolegia
soudcem od roku 1973
soudcem Nejvyššího soudu od roku 1996

Mgr. Miloš Pól (*1968)
soudce občanskoprávního a obchodního kolegia
soudcem od roku 1996
soudcem Nejvyššího soudu od roku 2015

Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně
v Brně (dnešní Masarykova univerzita). Od roku 1979 byl předsedou
senátu Okresního soudu v Ostravě, od roku 1991 Krajského soudu
v Ostravě.

Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Od roku
1973 byl předsedou senátu Okresního soudu v Ostravě, od roku 1980
Krajského soudu v Ostravě.

Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Od roku
1996 byl soudcem Okresního soudu ve Strakonicích, kde se stal 1. 8. 1999
jeho předsedou. Od roku 2000 byl soudcem Krajského soudu v Českých
Budějovicích, kde byl v květnu 2003 jmenován předsedou senátu.

JUDr. Blanka Moudrá (*1955)
předsedkyně senátu občanskoprávního a obchodního kolegia
soudkyní od roku 1983
soudkyní Nejvyššího soudu od roku 2002
Vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Od roku
1983 byla soudkyní Okresního soudu v Mělníku, od roku 1996 Krajského soudu v Praze.
JUDr. Danuše Novotná (*1947)
předsedkyně senátu trestního kolegia
soudkyní od roku 1972
soudkyní Nejvyššího soudu od roku 1997
Vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Od roku
1972 byla předsedkyní senátu Okresního soudu v Ostravě, od roku 1987
Krajského soudu v Ostravě.

JUDr. Jiří Pácal (*1957)
předseda senátu trestního kolegia
soudcem od roku 1983
soudcem Nejvyššího soudu od roku 1993
Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Od roku
1983 byl předsedou senátu Okresního soudu v Nymburce, od roku 1986
Krajského soudu v Praze.
JUDr. Pavel Pavlík (*1948)
předseda senátu občanskoprávního a obchodního kolegia
soudcem od roku 1974
soudcem Nejvyššího soudu od roku 1996
Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Od roku
1974 byl předsedou senátu Okresního soudu Plzeň-jih. Od roku 1978
pracoval na Ministerstvu spravedlnosti. V roce 1992 se stal soudcem
bývalého Nejvyššího soudu ČR, později Vrchního soudu v Praze.

Mgr. Milan Polášek (*1973)
předseda senátu občanskoprávního a obchodního kolegia
soudcem od roku 1999
soudcem Nejvyššího soudu od roku 2013
Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Od roku
1999 byl soudcem Krajského obchodního soudu, později Krajského
soudu v Ostravě. Od roku 2006 byl soudcem, později předsedou senátu
Vrchního soudu v Olomouci.
JUDr. Zbyněk Poledna (*1964)
předseda senátu občanskoprávního a obchodního kolegia
soudcem od roku 1989
soudcem Nejvyššího soudu od roku 2013
Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně
v Brně (dnešní Masarykova univerzita). Od roku 1989 byl soudcem,
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později předsedou senátu Okresního soudu ve Ždáru nad Sázavou, kde byl v roce 1994 jmenován do funkce místopředsedy soudu.
Od roku 2008 byl předsedou senátu Krajského soudu v Brně a od
roku 2009 místopředsedou Krajského soudu v Brně – pobočka Jihlava.

JUDr. František Púry (*1958)
předseda senátu trestního kolegia
soudcem od roku 1985
soudcem Nejvyššího soudu od roku 1993, od 1. září 2015 předsedou
trestního kolegia

JUDr. Pavel Příhoda (*1953)
předseda senátu občanskoprávního a obchodního kolegia
soudcem od roku 1981
soudcem Nejvyššího soudu od roku 2009

Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně
v Brně (dnešní Masarykova univerzita). Od roku 1985 byl soudcem
Vojenského obvodového soudu v Českých Budějovicích, od roku 1988
Vyššího vojenského soudu v Táboře. V roce 1990 se stal soudcem Nejvyššího soudu ČSFR.

Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně
v Brně (dnešní Masarykova univerzita). Od roku 1981 byl soudcem
Okresního soudu v Břeclavi, od roku 1984 Městského soudu v Brně a od
roku 1989 soudcem, později předsedou senátu Krajského soudu v Brně.
V letech 1992 – 2005 působil jako advokát. Od roku 2006 byl soudcem
Vrchního soudu v Olomouci.
JUDr. Lubomír Ptáček, Ph.D. (*1971)
předseda senátu občanskoprávního a obchodního kolegia
soudcem od roku 1999
soudcem Nejvyššího soudu od roku 2011
Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Od roku
1999 byl soudcem Okresního soudu v Liberci, od roku 2001 soudcem,
později předsedou senátu Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočka Liberec.
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JUDr. Olga Puškinová (*1951)
předsedkyně senátu občanskoprávního a obchodního kolegia
soudkyní od roku 1980
soudkyní Nejvyššího soudu od roku 1996
Vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Od roku
1980 byla předsedkyní senátu Okresního soudu Praha-východ, od
roku 1988 soudkyní, později předsedkyní senátu Krajského soudu
v Praze.
JUDr. Mojmír Putna (*1950)
předseda senátu občanskoprávního a obchodního kolegia
soudcem od roku 1977
soudcem Nejvyššího soudu od roku 1996
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Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně
v Brně (dnešní Masarykova univerzita). Od roku 1977 byl soudcem
Okresního soudu Brno-venkov, od roku 1985 soudcem, později předsedou senátu Krajského soudu v Brně.

JUDr. Blanka Roušalová (*1961)
předsedkyně senátu trestního kolegia
soudkyní od roku 1986
soudkyní Nejvyššího soudu od roku 1996

JUDr. Josef Rakovský (*1949)
předseda senátu občanskoprávního a obchodního kolegia
soudcem od roku 1974
soudcem Nejvyššího soudu od roku 1995 do roku 2014

Vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 1986
byla předsedkyní senátu a později místopředsedkyní Obvodního soudu
pro Prahu 5. V roce 1994 byla přeložena k Vrchnímu soudu v Praze.

Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Komenského v Bratislavě.
Od roku 1974 byl předsedou senátu Okresního soudu v Přerově, od
roku 1989 předsedou tohoto soudu. V roce 1995 byl přeložen ke Krajskému soudu v Ostravě, kde působil jako místopředseda soudu.
JUDr. Stanislav Rizman (*1949)
předseda trestního kolegia
soudcem od roku 1973
soudcem Nejvyššího soudu od roku 1993, od téhož roku do 31. srpna
2015 předsedou trestního kolegia
Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Komenského v Bratislavě.
Od roku 1973 byl soudcem Vojenského obvodového soudu v Brně, od
roku 1980 Vojenského obvodového soudu v Bratislavě. V roce 1985 se
stal soudcem, později předsedou senátu a předsedou vojenského kolegia Nejvyššího soudu ČSFR.

JUDr. Pavel Simon (*1975)
předseda senátu občanskoprávního a obchodního kolegia
soudcem od roku 2001
soudcem Nejvyššího soudu od roku 2012
Vystudoval Právnickou fakultu Západočeské Univerzity v Plzni. Od
roku 2001 byl předsedou senátu Okresního soudu v Tachově a od roku
2003 předsedou senátu Okresního soudu v Chebu.
JUDr. Jiří Spáčil (*1953)
předseda senátu občanskoprávního a obchodního kolegia
soudcem od roku 1992
soudcem Nejvyššího soudu od roku 1993
jeho asistentkami jsou JUDr. Iva Homolová, JUDr. Marie Rezková
Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně
v Brně (dnešní Masarykova univerzita). V letech 1978–1992 působil
jako prokurátor na Krajské prokuratuře Brně.
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JUDr. Petr Šabata (*1957)
předseda senátu trestního kolegia
soudcem od roku 1983
soudcem Nejvyššího soudu od roku 2007
Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně
v Brně (dnešní Masarykova univerzita). Od roku 1983 byl předsedou
senátu Okresního soudu Brno-venkov, od roku 1993 Krajského soudu
v Brně.
prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D. (*1953)
předseda soudu
soudcem od roku 1979
soudcem Nejvyššího soudu od roku 1993, od 22. ledna 2015 předsedou soudu
Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Od roku
1979 byl předsedou senátu Okresního soudu v Mostě a od roku 1982
soudcem, později předsedou senátu Krajského soudu v Ústí nad Labem. V roce 1992 byl jmenován soudcem tehdejšího Nejvyššího soudu
ČR, později Vrchního soudu v Praze.
JUDr. Milada Šámalová (*1958)
předsedkyně senátu trestního kolegia
soudkyní od roku 1982
soudkyní Nejvyššího soudu od roku 2003
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Vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Od roku
1982 byla soudkyní a následně předsedkyní senátu Okresního soudu v Litoměřicích, od roku 1989 soudkyní, později předsedkyní senátu Krajského soudu v Ústí nad Labem, kde od roku 2001 vykonávala
funkci místopředsedkyně soudu.
JUDr. Pavel Šilhavecký (*1953)
předseda senátu trestního kolegia
soudcem od roku 1979
soudcem Nejvyššího soudu od roku 2013
Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Od roku
1979 byl předsedou senátu Okresního soudu v Českých Budějovicích
a od roku 1992 soudcem, později předsedou senátu Krajského soudu
v Českých Budějovicích.
JUDr. Marta Škárová (*1948)
předsedkyně senátu občanskoprávního a obchodního kolegia
soudkyní od roku 1972
soudkyní Nejvyššího soudu od roku 1996
Vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Od roku
1972 byla soudkyní Obvodního soudu pro Prahu 4, od roku 1980 soudkyní, později předsedkyní senátu Městského soudu v Praze. V roce 1991
se stala soudkyní tehdejšího Nejvyššího soudu ČR, později Vrchního
soudu v Praze.
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JUDr. Petr Šuk (*1973)
předseda senátu občanskoprávního a obchodního kolegia
soudcem od roku 2000
soudcem Nejvyššího soudu od roku 2008

Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně
v Brně (dnešní Masarykova univerzita). Od roku 1978 byl předsedou
senátu Okresního soudu v Kroměříži, kde od roku 1993 vykonával
funkci místopředsedy soudu.

Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Od roku
2000 byl soudcem Okresního soudu v Liberci, od roku 2002 soudcem
Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočka Liberec.

JUDr. Vladimír Veselý (*1961)
předseda senátu trestního kolegia
soudcem od roku 1986
soudcem Nejvyššího soudu od roku 2003

JUDr. Eduard Teschler (*1950)
předseda senátu trestního kolegia
soudcem od roku 1976
soudcem Nejvyššího soudu od roku 1995
Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně (dnešní Masarykova univerzita). Od roku 1976 byl soudcem
Okresního soudu v Opavě, od roku 1985 Krajského soudu v Ostravě.
V roce 1987 odešel jako soudce k Okresnímu soudu v Bruntále, kde od
roku 1993 vykonával funkci místopředsedy soudu. Od roku 1993 byl
soudcem Krajského soudu v Ostravě – pobočka Olomouc.
JUDr. Jindřich Urbánek (*1951)
předseda senátu trestního kolegia
soudcem od roku 1978
soudcem Nejvyššího soudu od roku 1995

Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Od roku
1986 byl soudcem Okresního soudu v Českém Krumlově, od roku 1989
Krajského soudu v Českých Budějovicích. V letech 1992 – 1993 působil
jako advokát a v roce 1993 se vrátil jako soudce ke Krajskému soudu
v Českých Budějovicích.
JUDr. Petr Vojtek (*1967)
předseda senátu občanskoprávního a obchodního kolegia
soudcem od roku 1991
soudcem Nejvyššího soudu od roku 1998
Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Od roku
1991 byl předsedou senátu Okresního soudu v Táboře, od roku 1995
soudcem Krajského soudu v Českých Budějovicích-pobočka v Táboře.
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JUDr. Pavel Vrcha (*1966)
předseda senátu občanskoprávního a obchodního kolegia
soudcem od roku 1999
soudcem Nejvyššího soudu od roku 2009

JUDr. Ivana Zlatohlávková (*1956)
předsedkyně senátu občanskoprávního a obchodního kolegia
soudkyní od roku 1981
soudkyní Nejvyššího soudu od roku 1995

Vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Od roku
1999 byl soudcem Okresního soudu v Děčíně, od roku 2001 soudcem,
později předsedou senátu Krajského soudu v Ústí nad Labem.

Vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Od roku
1981 byla soudkyní Okresního soudu v Mělníku, od roku 1990 Krajského soudu v Praze.

JUDr. Robert Waltr (*1960)
předseda senátu občanskoprávního a obchodního kolegia
soudcem od roku 1986
soudcem Nejvyššího soudu od roku 2004
Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Od roku
1986 byl soudcem Obvodního soudu pro Prahu 10, od roku 1990 Městského soudu v Praze.
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1.4.1. Uznávaná profesní ocenění pro soudce Nejvyššího
soudu
Soudci Nejvyššího soudu získali v uplynulých dvou letech prestižní ocenění v soutěži Právník roku, v kategorii „Občanské právo“. Pro rok 2014
byl vyhlášen vítězem této kategorie JUDr. Petr Vojtek, předseda senátu
občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu a pro rok
2015 místopředseda Nejvyššího soudu JUDr. Roman Fiala.
JUDr. Petr Vojtek působí v senátu specializovaném na náhradu škody.
Pravidelně přednáší na odborných seminářích či sympoziích v oblasti
náhrady škody, odpovědnosti státu, medicínského práva, pojištění odpovědnosti za škodu a také často publikuje. Je jedním z autorů „Metodiky k náhradě nemajetkové újmy za bolest a ztížení společenského
uplatnění“.

JUDr. Jiří Zavázal (*1971)
předseda senátu občanskoprávního a obchodního kolegia
soudcem od roku 1998
soudcem Nejvyššího soudu od roku 2010

Uznávaná autorita v oboru občanského práva hmotného i procesního,
přední odborník především na dědické právo, od ledna 2011 místopředseda Nejvyššího soudu, JUDr. Roman Fiala externě vyučuje také
na Masarykově univerzitě v Brně. Často publikuje a přednáší odborné
veřejnosti, avšak jedním z jeho předních cílů je i právní osvěta veřejnosti
laické.

Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Od roku
1998 byl soudcem Krajského obchodního soudu v Ostravě, od roku 2001
Krajského soudu v Ostravě. V roce 2006 byl přeložen k Vrchnímu soudu v Olomouci.

Právník roku je prestižní celorepublikovou soutěží právníků, kterou
organizuje Česká advokátní komora společně s pražskou akciovou
společností EPRAVO.CZ. Záštitu nad soutěží převzali předseda vlády
České republiky Bohuslav Sobotka a ministr spravedlnosti Robert Pe-
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likán, který je i jedním z členů odborné poroty. Soutěž se pořádá už od
roku 2005 a mezi oceněnými byl v kategorii Trestní právo v roce 2008
i současný předseda Nejvyššího soudu prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D.
V roce 2012 se v oboru Insolvenční právo těšil z titulu soudce Nejvyššího soudu JUDr. Zdeněk Krčmář.
Dva soudci občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu JUDr. Jiří Spáčil, CSc. a Mgr. Michal Králík, Ph.D. se v závěru roku
2015 stali novými držiteli prestižní medaile Antonína Randy, udělované Jednotou českých právníků. Oba získali ocenění především za svoji
rozsáhlou publikační a pedagogickou činnost. Jiří Spáčil je držitelem
stříbrné medaile, Michal Králík medaile bronzové. Uznávané profesní
ocenění nese jméno významného českého právníka a politika Antonína
Randy /1834 - 1914/. Byl mimo jiné členem panské sněmovny Říšské
rady a členem říšského soudu v tehdejším Rakousko-Uhersku. Několik
funkčních období působil jako děkan právnické fakulty Karlo-Ferdinandovy univerzity v Praze. Po rozdělení univerzity na českou a německou část byl přímo rektorem české univerzity.
Prestižní právnické ocenění už dříve získal také současný předseda
Nejvyššího soudu prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D., jeho předchůdkyně
JUDr. Iva Brožová nebo předseda senátu trestního kolegia JUDr. Antonín Draštík.
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1.5. Odborné vzdělávání soudců, asistentů soudců
a zaměstnanců

přednášející zúčastnili např. JUDr. Miroslav Bělina, CSc., JUDr. Tomáš
Sokol, JUDr. Robert Pelikán, Ph.D., JUDr. Ljubomír Drápal, JUDr. František Ištvánek a další přední odborníci.

Vzdělávací cykly pro asistenty, poradce a zaměstnance Nejvyššího soudu z oblasti civilního i trestního práva a také semináře na obecná témata zajištuje úsek místopředsedy Nejvyššího soudu.

V roce 2015 se konala konference „Schvalování právních jednání nezletilých učiněných v pozůstalostním řízení“ za účasti opatrovnických
soudců a notářů jako soudních komisařů. Konferenci zahájil JUDr. Roman Fiala, místopředseda Nejvyššího soudu, mezi přednášejícími vystoupili také JUDr. Ljubomír Drápal a JUDr. Lubomír Ptáček, Ph.D.
JUDr. Roman Fiala v úvodním projevu zdůraznil význam opatrovnické
agendy a nutnost hledání cest ke sjednocování judikatury soudů.

V roce 2014 se uskutečnilo osm odborných právnických seminářů, především k novému občanskému zákoníku, a dvanáct seminářů na obecná témata.
V roce 2015 osm odborných právnických seminářů a šest seminářů
obecných.
Současně se úsek místopředsedy podílí na realizaci seminářů Justiční akademie z vybraných oblastí ekonomie. V roce 2014 se uskutečnilo v prostorách Nejvyššího soudu třináct takto zaměřených seminářů,
v roce 2015 dvanáct seminářů.
Pro soudce, asistenty a odborné administrativní pracovníky je pravidelně zajištěno vzdělávání a školení v aplikaci Lotus Notes. V roce 2014
se uskutečnily čtyři průběžná školení, v roce 2015 proběhlo vzdělávání
v pěti pokračováních.
V roce 2014 se pod záštitou místopředsedy JUDr. Romana Fialy uskutečnila konference „Rozhodčí řízení bez emocí“. Konference se jako
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1.6. Hospodaření
Rozpočtové výdaje Nejvyššího soudu ve sledovaném období tvoří zejména mzdové a provozní výdaje. Asi 86 % rozpočtu Nejvyššího soudu
tvoří platy soudců a zaměstnanců.
Nejvyšší soud sídlí v památkově chráněné budově, z čehož vyplývá zvýšená potřeba oprav a rekonstrukčních prací na této budově. V letech
2014 a 2015 čerpal Nejvyšší soud z investičních prostředků Ministerstva spravedlnosti na opravy budovy a další obnovu materiálního vybavení celkem částku 6 867 000 Kč.

Hospodaření Nejvyššího soudu je založeno na principech a kriteriích
hospodárnosti, efektivnosti a účinnosti. V rámci systému vnitřních řídících prvků jsou tato kriteria implementována do systému vnitřní řídící
kontroly Nejvyššího soudu. Řídící kontrola finančních operací probíhá
již při přípravě operací před jejich schválením, dále v průběhu uskutečňovaných operací až do jejich úplného vypořádání a vyúčtování a konečně v následném prověření vybraných operací v rámci hodnocení
dosažených výsledků a správnosti hospodaření. Tato kontrola je také
obsažena ve všech postupech souvisejících s veřejnými příjmy a výdaji
Nejvyššího soudu.

Významnou položkou výdajů Nejvyššího soudu jsou výdaje na nájemné
vyplývající z nedostatku pracovních míst ve stávající budově. Částka na
pronájem detašovaných pracovišt činila v letech 2014 a 2015 celkem
2 535 000 Kč. Mezi další významné položky výdajů Nejvyššího soudu
patří např. výdaje na odborné publikace do knihovny Nejvyššího soudu
a výdaje související s provozem informačního systému.
rok 2014

rok 2015

schválený rozpočet

219 417

214 445

upravený rozpočet

293 573

297 229

skutečnost

263 155

331 312

(údaje jsou vyjádřeny v tisících korun českých)
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1.7. Personální oddělení
Nejvyšší soud v letech 2014 a 2015 výrazně personálně posiloval na
postech asistentů soudců. Počty soudců a ostatních zaměstnanců přitom setrvávaly v uvedeném období přibližně na stejných číslech. Všechna nová místa asistentů se dařilo průběžně naplňovat tak, aby se co
nejrychleji mohli zapojit do práce a pomáhat soudcům s vyřízením jejich stále rozsáhlejší agendy.
Tabulka vývoje počtu soudců, asistentů a zaměstnanců Nejvyššího soudu za roky 2014 – 2015:
K 31. prosinci
2013

K 31. prosinci
2014

K 31. prosinci
2015

Soudci

66

66

65

Asistenti soudců

93

104

142

105

105

107

Zaměstnanci

Mezi soudci na svoji funkci z důvodu odchodu do důchodu rezignoval
a v březnu 2015 ukončil svoji práci u Nejvyššího soudu předseda senátu občanskoprávního a obchodního kolegia JUDr. Vladimír Mikušek.
V dubnu 2015 ze stejného důvodu skončila předsedkyně senátu téhož
kolegia JUDr. Iva Brožová, až do ledna 2015 předsedkyně Nejvyššího

32

2015

1. NEJVYŠŠÍ SOUD JAKO VRCHOLNÝ ORGÁN CIVILNÍHO A TRESTNÍHO SOUDNICTVÍ

soudu. V závěru roku 2015 potom odešla do důchodu také soudkyně občanskoprávního a obchodního kolegia doc. JUDr. Věra Korecká, CSc.

1.8. Oddělení styku s veřejností, poskytování
informací

né otázky k základním mechanismům dovolacího řízení, ke lhůtám,
apod. Informační kancelář není oprávněna a ani neposkytovala právní
rady.

K 1. lednu 2015 naopak nastoupil k Nejvyššímu soudu soudce občanskoprávního a obchodního kolegia Mgr. Miloš Pól, v polovině prosince
2015 se vrátil soudce JUDr. Vladimír Kůrka, který byl v letech 2005 až
2015 soudcem Ústavního soudu a vypršel mu desetiletý mandát ústavního soudce.

1.8.1. Informační kancelář

Náplní práce referentky informační kanceláře se stala od 1. 1. 2016
i obsluha telefonní ústředny Nejvyššího soudu.

Mezi základní povinnosti oddělení pro styk s veřejností patří informování jednotlivých účastníků řízení, jejich advokátů, ale také například
novinářů o aktuálním stavu řízení u Nejvyššího soudu. Lidé kontaktovali v letech 2014 a 2015 řádově v počtu od 50 do 80 dotazů denně
informační kancelář také telefonicky nebo písemně, občas navštívili
Nejvyšší soud osobně.
Informační kancelář může podávat jen základní informace o stavu řízení.
Konkrétně, zda bylo v dané věci již rozhodnuto nebo nikoli. Pokud bylo
rozhodnuto, pak kancelář sdělila, zda-li už byl spis zaslán na /zpravidla/ soud prvního stupně anebo zda příslušný senát Nejvyššího soudu
stále ještě pracuje na odůvodnění rozhodnutí. V žádném případě však
informační kancelář neinformovala o výsledcích řízení. Ty se účastníci
řízení dovídali pouze standardní cestou přes prvoinstanční soudy, novináři pak přes tiskového mluvčího poté, co bylo zřejmé, že rozhodnutí již
obdrželi všichni účastníci řízení a nehrozilo, že by se výsledek soudního
řízení dověděli z médií.
Informační kancelář rovněž pravidelně radila jak vyplnit žádost
o uznání tzv. cizích rozhodnutí /rozvody v cizině/, odpovídala na obec-

1.8.2. Tiskový mluvčí
Tiskový mluvčí je současně vedoucím oddělení styku s veřejností. Tiskovým mluvčím Nejvyššího soudu je od 17. srpna 2015 Mgr. Petr Tomíček, jeho předchůdcem byl Ing. Petr Knötig. Kromě denní komunikace s médii měl tiskový mluvčí v letech 2014 a 2015 opět na starosti
také agendu vyřizování žádostí o poskytnutí informace podle zákona
č. 106/1999 Sb.
V roce 2015 obdržel Nejvyšší soud rekordní počet 105 žádostí o poskytnutí informace. Dvě z nich žadatelé obratem stáhli, na všechny ostatní
odpověděl soud v zákonné lhůtě.
Celkem 15 žádostí Nejvyšší soud odložil, dalších 6 odložil částečně, nejčastěji proto, že požadované informace se nevztahovaly k působnosti
Nejvyššího soudu (§ 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb.). Proti odložení
žádosti se nikdo neodvolal. V jediném případě byla podána stížnost na
způsob a obsah podané informace, odvolací orgán však stížnosti nevyhověl a potvrdil původní postup tiskového mluvčího.
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V roce 2014 obdržel Nejvyšší soud celkem 68 písemných žádostí o poskytnutí informace, odmítl nebo částečně odmítl 14 z nich. Proti rozhodnutí o odmítnutí se 10 žadatelů odvolalo, ve dvou případech v rámci
autoremendury Nejvyšší soud informace poskytl, v 8 případech potvrdil odvolací orgán původní rozhodnutí orgánu prvního stupně.

2015

1.9. Vyřizování stížností podle zákona č. 6/2002
Sb., o soudech a soudcích
Zákon č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů, opravňuje fyzické a právnické osoby obracet se na orgány státní správy soudů se stížnostmi na průtahy v řízení, nevhodné chování
soudních osob nebo narušování důstojnosti řízení před soudem.
V roce 2014 se na Nejvyšší soud obrátilo celkem 13 stěžovatelů, přitom
11 z nich kvůli údajným průtahům v řízení. Jen 2 žádosti byly vyhodnoceny jako důvodné a dvě jako částečně důvodné, zbylých 6 bylo nedůvodných. Jedna ze stížností byla postoupena jinému orgánu státní
správy, nebot Nejvyšší soud nebyl věcně příslušný. Všichni stěžovatelé
respektovali způsob vyřízení jejich stížnosti, žádný z nich se proti němu
následně neohradil.
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trvání. Přestože počet soudců zůstává delší dobu neměnný, roční nápad
věcí, zejména občanskoprávní a obchodní agendy, narůstá v řádech desítek procent. I přesto se postupně daří snižovat průměrnou délku řízení u Nejvyššího soudu, jak o tom hovoří podklady z obou kolegií.

1.10. Vnitrostátní a zahraniční vztahy
1.10.1. Činnost Oddělení analytiky a srovnávacího práva
Oddělení analytiky a srovnávacího práva (dříve zahraniční oddělení)
se v letech 2014 a 2015 podobně jako v letech minulých věnovalo především analytické a rešeršní činnosti, zároveň však rozšířilo okruh své
činnosti a zapojilo se do mezinárodní spolupráce v oblasti srovnávacího
práva.

V roce 2015 evidoval Nejvyšší soud celkem 9 stížností z dané oblasti,
přitom 8 z nich se týkalo údajných průtahů v soudních řízeních. Pouze
jediná stížnost byla vyhodnocena jako důvodná, jako částečné důvodné
2 podněty. Přitom 5 stížností na průtahy řízení shledal Nejvyšší soud
zcela bezdůvodnými. Jediná stížnost na údajné narušování důstojnosti
řízení byla rovněž odmítnuta. Nikdo ze stěžovatelů neměl proti způsobu vyřízení jejich stížnosti námitky.

V roce 2014 se členové oddělení analytiky a srovnávacího práva zúčastnili v Haagu prvního setkání pilotní mezinárodní skupiny pro právní
komparatistiku, která vznikla v rámci Sítě předsedů nejvyšších soudů členských států Evropské unie. Cílem skupiny je především výměna
zkušeností s implementací práva Evropské unie, judikatury mezinárodních soudních institucí a zahraničních právních institutů. Úvodní setkání se uskutečnilo pod záštitou Nejvyššího soudu Nizozemska
a kromě zástupců českého Nejvyššího soudu se jej zúčastnili zástupci
nejvyšších soudů Francie, Německa, Nizozemí a Finska. Tématem jednání byly otázky vykonatelnosti rozhodčích nálezů vydaných na základě rozhodčích řízení ve spotřebitelských věcech, temporální účinky
směrnice před uplynutím transpoziční lhůty a zásada ne bis in idem ve
vnitrostátním právu.

Nejvyšší soud se dlouhodobě snaží o to, aby soudní řízení splňovala
veškeré podmínky spravedlivého procesu, tedy i z hlediska délky jeho

Zástupci oddělení analytiky a srovnávacího práva se stali v roce 2015
pořadateli navazujícího setkání mezinárodní skupiny, uspořádaného
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pod záštitou předsedy Nejvyššího soudu České republiky, kterého se zúčastnili zástupci z Francie, Nizozemí a Finska. V rámci společného jednání skupiny byly diskutovány kromě užší vzájemné spolupráce v oblasti právní komparatistiky i některé konkrétní problémy, kterým nejvyšší
soudy, potažmo evropské soudní systémy, aktuálně čelí, jako posuzování
přípustnosti dovolání, reformy justičních systémů anebo odpovědnost
státu při zastavení trestního řízení. Zahraničním účastníkům jednání byl zároveň prostřednictvím návštěvy Ústavního soudu, Nejvyššího
správního soudu a Nejvyššího státního zastupitelství představen český justiční systém. Kromě společných setkání spolupráce mezinárodní
skupiny pro právní komparatistiku probíhala zejména prostřednictvím
výměny informací o vnitrostátním právu a aplikaci unijních předpisů či
mezinárodních úmluv, přičemž oddělení analytiky a srovnávacího práva
vypracovalo odpovědi na celkem šestnáct otázek ze zahraničních soudů a využilo skupinu pro pomoc při vypracování komparativních studií
v šesti oblastech souvisejících s rozhodovací činností Nejvyššího soudu.
Pracovníci oddělení dále vystoupili na konferenci ke kvalitě odůvodňování soudních rozhodnutí v maďarském Debrecínu (listopad 2014) a na
půdě Nejvyššího soudu zorganizovali přednášky o českém soudním
systému a rozhodovací činnosti Nejvyššího soudu pro zahraniční studenty sdružené v evropské asociaci studentů práv ELSA (březen 2014),
pro delegaci soudců z Vrchního soudu v Linci (září 2015) a profesory
práva z chicagské John Marshall Law School (říjen 2015).
Oddělení analytiky a srovnávacího práva dále zabezpečuje oficiální
komunikaci a kontakt se Sítí předsedů nejvyšších soudů členských stá-
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tů Evropské unie, jíž je Nejvyšší soud aktivním členem. V souvislosti
s konferencemi a jednáními Sítě připravili poradci oddělení podklady
týkající se zejména systémů filtrace opravných prostředků u nejvyšších
soudů v Evropské unii či vztahu nejvyšších soudů k Evropskému soudu
pro lidská práva.
Stěžejní náplň agendy oddělení představuje analytická a rešeršní
činnost, spočívající především v přípravě odborných studií a analýz
v oblasti evropského a srovnávacího práva. Analýzy, zpracovávané
primárně v souvislosti s rozhodovací činností Nejvyššího soudu, se
zaměřují zejména na vybrané problémy unijního práva, interpretaci
Úmluvy o ochraně lidských práv a svobod včetně příslušné judikatury Evropského soudu pro lidská práva, anebo komparaci zahraniční
právní úpravy a judikatury nejvyšších soudů. V rámci informování
soudců o aktuálním vývoji v mezinárodním a unijním právu oddělení analytiky a srovnávacího práva vydává čtvrtletně bulletin, v němž
přináší informace o rozhodnutích Soudního dvora Evropské unie a Evropského soudu pro lidská práva, nových legislativních předpisech EU,
judikatuře nejvyšších soudů ostatních evropských zemí aplikujících evropské právo nebo o nových předběžných otázkách, které Soudnímu
dvoru předkládají české i zahraniční soudy.
Oddělení analytiky a srovnávacího práva se také prostřednictvím překladů judikatury Evropského soudu pro lidská práva do českého jazyka podílí na přípravě Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek – Výběr
důležitých rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva pro justiční
praxi z pohledu Nejvyššího soudu (tzv. Modrá sbírka), ve které jsou
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publikována aktuální rozhodnutí štrasburského soudu, hodnocená
Nejvyšším soudem jako významná pro českou právní praxi. Společně s analytickými odděleními Nejvyššího správního soudu, Ústavního
soudu, Veřejného ochránce pro lidská práva a s Kanceláří vládního
zmocněnce pro zastupování ČR před Evropským soudem pro lidská
práva nadále pravidelně připravuje anotace nejvýznamnější nové judikatury Evropského soudu pro lidská práva, které Ministerstvo spravedlnosti následně zveřejňuje ve veřejně přístupné databázi na svých
webových stránkách.

1.10.2. Účast předsedy Nejvyššího soudu a místopředsedy
Nejvyššího soudu na tuzemských a zahraničních
konferencích
JUDr. Iva Brožová, která působila ve funkci předsedkyně Nejvyššího
soudu do ledna 2015, společně s děkankou Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Mirjam Friedovou uspořádala 6. května 2014 na půdě Filozofické fakulty Univerzity Karlovy konferenci s názvem „Společnost,
právo a politika“. Své příspěvky přednesla řada osobností ze světa práva, filozofie i dalších vědních oborů, jako např. Jan Sokol, Jacques Rupnik, Jiří Přibáň či Václav Bělohradský. Konference se zúčastnili i předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský, předseda Nejvyššího správního
soudu Josef Baxa, nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman, vrchní státní
zástupci Lenka Bradáčová a Ivo Ištvan, ale také soudci a bývalí soudci
nejvyšších soudních institucí i zástupci akademické sféry. Předsedkyně
přednesla úvodní příspěvek s názvem „Právo a politika“, ve kterém se

zaměřila na vzájemnou souvislost práva a politiky a významu justice
z hlediska zachování demokratického právního státu.
Rovněž současný předseda Nejvyššího soudu, prof. JUDr. Pavel Šámal,
Ph.D., se aktivně účastní mnoha tuzemských i zahraničních konferencí,
na kterých přednáší příspěvky na aktuální témata.
Společně s místopředsedou Nejvyššího soudu Romanem Fialou se předseda Nejvyššího soudu zúčastnil ve dnech 8.–10. září 2015 XII. setkání
Stálé konference nejvyšších soudů České republiky, Slovenska, Slovinska, Polska, Maďarska a Chorvatska. Mezi hlavní témata konference,
pořádané v Bratislavě, byla zařazena azylová politika a rekodifikace
občanského práva v zemích střední a jihovýchodní Evropy. Předseda
Nejvyššího soudu na setkání vystoupil s příspěvkem „Rekodifikace občanského práva v České republice“. Výměna zkušeností je v této oblasti
významná zejména z pohledu Slovenska a Polska, kde se o přijetí nové
civilistické právní úpravy vede diskuze.
V říjnu 2015 se předseda Nejvyššího soudu zúčastnil na půdě Právnické fakulty Univerzity Karlovy odborné konference „Právo na obhajobu
– teorie a praxe 21. století“. Přednesený příspěvek s názvem „Limity
projevu obhájce v trestním řízení ve světle judikatury Evropského soudu pro lidská práva“ na základě rozboru relevantní judikatury vytyčil
meze projevu obhájce v trestním řízení plynoucí z článku 10 Úmluvy
o ochraně lidských práv a svobod. Na plenárním zasedání Bratislavského právnického fóra vystoupil 9. října 2015 předseda Nejvyššího
soudu v sekci „Právne a společenské nástroje na efektívnejšie a dôve-
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ryhodnejšie súdnictvo“ s příspěvkem „Soudní reforma v České republice“.

zástupci evropských nejvyšších soudů věnovali především možnému
omezení neúměrného nápadu nových věcí na nejvyšší soudy.

V listopadu 2015 předseda Nejvyššího soudu na mezinárodním semináři Justiční akademie Slovenské republiky „Domácí násilí a práva poškozených a obětí v trestním řízení“ přednesl příspěvek „Právní úprava
domácího násilí v ČR“, který zmapoval vývoj právní úpravy v České
republice z hlediska potírání domácího násilí, včetně rozboru relevantních trestných činů, ustanovení na ochranu oběti a související judikatury. Ve stejném měsíci vystoupil na mezinárodní konferenci „Poznatky
z výzkumu sankční politiky v České republice“, pořádané Institutem
pro kriminologii a sociální prevenci, s příspěvkem „Nový trestní zákoník v kontextu vývoje trestní a sankční politiky (jeho hlavní a nové
prvky)“. Příspěvek charakterizoval sankční politiku nového trestního
zákoníku, představil data týkající se vývoje sankční politiky uplatňované soudy a zhodnotil praxi soudů v oblasti ukládání a výkonu trestních
sankcí.

Místopředseda Nejvyššího soudu JUDr. Roman Fiala v letech 2014
a 2015 absolvoval slavnostní zasedání Evropského soudu pro lidská
práva k zahájení soudního roku. Tématem semináře, uspořádaného
u příležitosti zahájení soudního roku, byla v roce 2014 implementace
rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva. V roce 2015 se seminář
nazvaný „Subsidiarita: mince o dvou stranách?“ zaměřil na roli mechanismu Úmluvy o ochraně lidských práv a svobod a roli národních
orgánů.

Ve dnech 26. – 27. listopadu 2015 se předseda Nejvyššího soudu zúčastnil v Dublinu konference Sítě předsedů nejvyšších soudů Evropské
unie. Konference měla na programu dvě stěžejní témata: vztah vnitrostátních soudů a Evropského soudu pro lidská práva a filtrace dovolání k nejvyšším soudům. Co se týče vztahu vnitrostátních soudů ke
štrasburskému soudu, předsedové nejvyšších soudů seznamovali své
kolegy s praxí ve své zemi a diskutovali o preventivních a následných
opatřeních uložených soudem státům při konstatování porušení Úmluvy o ochraně lidských práv a svobod. Z hlediska filtrace dovolání se
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Ve dnech 11. – 14. října 2015 se místopředseda Nejvyššího soudu zúčastnil mezinárodní konference předsedů nejvyšších soudů zemí střední
a východní Evropy v chorvatském Brijuni. Na konferenci byla diskutována aktuální témata jako reformy soudních systémů v regionu střední
a východní Evropy, rychlost řízení a role vedení soudu při omezování
průtahů v řízení, alternativní metody řešení sporů či nezávislost soudců.

1.10.3. Zahraniční pracovní cesty soudců Nejvyššího soudu
Soudci Nejvyššího soudu absolvovali stejně jako v minulých letech řadu
zahraničních pracovních stáží, odborných seminářů, přednášek a konferencí.
Předsedové senátu občanskoprávního a obchodního kolegia, JUDr. Pavel Simon, JUDr. Petr Šuk, JUDr. Lubomír Ptáček, Ph.D. a JUDr. Ing. Pa-
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vel Horák, Ph.D., se ve dnech 17.–19. listopadu 2014 zúčastnili fóra
určeného pro soudce nejvyšších soudů členských států Evropské unie,
organizovaného v Lucemburku Soudním dvorem Evropské unie. Fórum soudců představuje pravidelnou akci, na níž si zástupci soudů
členských států vyměňují aktuální poznatky týkající se vnitrostátní aplikace unijního práva. Soudci absolvovali řadu prezentací a pracovních
setkání, zaměřených např. na předkládání předběžných otázek Soudnímu dvoru, působnost Listiny základních práv Evropské unie, aktuální judikaturu Soudního dvora aj.
V květnu 2015 delegace zástupců trestního kolegia Nejvyššího soudu pod vedením předsedy Nejvyššího soudu prof. JUDr. Pavla Šámala, Ph.D. uskutečnila pracovní návštěvu Mezinárodního trestního tribunálu a Mezinárodního soudního dvora v Haagu. Během návštěvy,
uskutečněné v úzké součinnosti s JUDr. Robertem Fremrem, někdejším
soudcem Nejvyššího soudu a později soudcem Mezinárodního trestního soudu v Haagu, měli soudci trestního kolegia možnost seznámit
se blížeji s fungováním obou mezinárodních justičních institucí. Delegaci soudců Nejvyššího soudu přijala předsedkyně Mezinárodního
trestního soudu, paní Silvia Fernández de Gurmendi. Soudci navštívili
i Zvláštní tribunál pro Libanon, kde se setkali s předsedkyní tribunálu
JUDr. Ivanou Hrdličkovou. V rámci návštěvy zavítali i na českou ambasádu v Haagu a do sídla Eurojustu.
JUDr. Lubomír Ptáček, Ph.D., předseda senátu občanskoprávního a obchodního kolegia, se zúčastnil v letech 2014 a 2015 výroční konference Evropské asociace pracovněprávních soudců. Jedná se o nezávislou

asociaci sdružující soudce rozhodující pracovněprávní spory, jejímž
členem je Nejvyšší soud od roku 2009. První z výročních konferencí,
která se konala v Lublani, se zaměřila na judikaturu Soudního dvora
Evropské unie v pracovněprávní oblasti z pohledu vnitrostátních soudců. Tématem druhé výroční konference, uspořádané Helsinkách, bylo
hledání rovnováhy mezi sociálním a ekonomickým aspektem při skončení pracovního poměru. JUDr. Ptáček se z titulu své funkce styčného soudce ve věcech mezinárodního rodinného práva při Haagské síti
soudců zúčastnil v březnu 2015 i konference mezinárodního rodinného
práva v Londýně. Konference, zaměřená zejména na výměnu zkušeností v oblasti mezinárodního rodinného práva, se týkala především
náhradního rodičovství v mezinárodním měřítku, společného jmění
manželů a spolupráce v evropském justičním systému.
JUDr. Petr Vojtek, předseda senátu občanskoprávního a obchodního
kolegia, a JUDr. Pavla Augustinová, stážistka trestního kolegia, se v listopadu 2015 zúčastnili pracovního jednání na Nejvyšším soudu Slovinska. Tématem jednání bylo odškodňování nemateriální újmy spojené s poškozením zdraví. Setkání si kladlo za cíl výměnu zkušeností
a informací v oblasti právní úpravy a praxe odškodňování nemajetkové
újmy při poškození zdraví, a to zejména s ohledem na novou úpravu
v českém občanském zákoníku a související metodiku k náhradě nemajetkové újmy, na jejímž vzniku participovali i soudci Nejvyššího soudu.
Soudci a soudkyně Nejvyššího soudu se dále účastnili řady dalších
kongresů, zahraničních seminářů a konferencí, zaměřených zejména
na mezinárodní justiční spolupráci a evropské právo.
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1.10.4. Významné návštěvy u Nejvyššího soudu
V letech 2014 a 2015 navštívilo Nejvyšší soud několik významných zahraničních i domácích návštěv.
V rámci své návštěvy České republiky, uskutečněné na pozvání předsedy Ústavního soudu, přijel v dubnu 2014 k historicky první návštěvě
Nejvyššího soudu předseda Evropského soudu pro lidská práva Dean
Spielmann.
Při pracovním jednání s vedením Nejvyššího soudu byla diskutována témata týkající se dodržování lidských práv v Evropě. Diskuze se
soustředila zejména na aktuální problematiku justičního dialogu mezi
národními soudy a Evropským soudem pro lidská práva. Stranou nezůstala ani kontroverzní otázka mezí kritiky soudců a soudů ve vztahu
k právu na svobodu projevu.
V květnu 2014 navštívil Nejvyšší soud generální prokurátor Kasačního
soudu Francie, Jean-Claude Marine, který absolvoval pracovní jednání
s představiteli Nejvyššího soudu.
V roce 2014 se dále uskutečnila pracovní návštěva předsedy Nejvyššího
soudu Itálie, pana Giorgio Santacroceho, který přijel do České republiky na pozvání předsedkyně Nejvyššího soudu JUDr. Ivy Brožové. Členové italské delegace si se zástupci Nejvyššího soudu vyměnili názory
na rozhodovací činnost obou nejvyšších soudů a současně představili
způsob, jakým oba soudy pracují.
Bývalá předsedkyně Nejvyššího soudu JUDr. Iva
Brožová vítá předsedu Evropského soudu pro
lidská práva Deana Spielmanna, 17. dubna 2014

V červnu 2015 přijal předseda Nejvyššího soudu, prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D., delegaci Generální prokuratury Albánie, v čele s generálním prokurátorem Albánie panem Adriatikem Llallou. Tématem návštěvy u Nejvyššího soudu bylo představení obou institucí, společných
cílů, a také pomoc českých justičních orgánů v rámci přístupových rozhovorů při vstupu Albánie do Evropské unie.
V roce 2015 byl na Nejvyšším soudě přijat i velvyslanec Spojených států
amerických v České republice, Andrew H. Schapiro.
Podruhé v rámci svého funkčního období zavítal 12. listopadu 2015 na
Nejvyšší soud i prezident republiky Miloš Zeman. Kromě pracovního
jednání s předsedou Nejvyššího soudu absolvoval setkání se soudci
trestního a občanského a obchodněprávního kolegia Nejvyššího soudu.
Jednání na Nejvyšším soudě tematicky zahrnovala krom jiného i diskuzi nad Nejvyšší radou soudnictví či hierarchickou strukturou státních
zastupitelství. Prezident republiky v rámci své návštěvy Brna navštívil
i Ústavní soud, Nejvyšší správní soud a Nejvyšší státní zastupitelství.
V únoru 2014 navštívila Nejvyšší soud tehdejší ministryně spravedlnosti prof. JUDr. Helena Válková, CSc., v srpnu 2015 poté její nástupce
JUDr. Robert Pelikán, Ph.D., který zde slavnostně oznámil úmysl Ministerstva spravedlnosti pomoci Nejvyššímu soudu navýšit kapacitu jeho
sídla o zhruba stovku kancelářských míst pomocí přístavby soudní budovy v Bayerově ulici č. 3.
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Prezident České republiky Miloš Zeman a předseda
Nejvyššího soudu prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D. diskutují
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Prezident České republiky Miloš Zeman a předseda
Nejvyššího soudu prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D.
na setkání se soudci Nejvyššího soudu,12. listopadu 2015
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1.10.5. Mezinárodní konference k problematice délky
soudního řízení v ČR i ve světě

nosti, včetně zahraničních hostů, a českých justičních špiček k návrhu
vzniku Nejvyšší rady soudnictví.

Nejvyšší soud zorganizoval 24. září 2014 mezinárodní konferenci, která
se zabývala délkou soudního řízení v České republice, zemích Evropské
unie i Spojených státech amerických. Konference si kladla za cíl zhodnotit problematiku délky řízení v kontextu práva na spravedlivý proces
z perspektivy systému common law, z pohledu judikatury Evropského
soudu pro lidská práva k článku 6 Úmluvy o ochraně lidských práv
a svobod a z pozice národního soudce, který čelí nejen výzvám měnícího se národního práva, ale také množství norem evropského práva
a s tím související judikatury. Mezi řečníky vystoupila bývalá předsedkyně Nejvyššího soudu Rakouska a bývalá předsedkyně Sítě předsedů
nejvyšších soudů členských států Evropské unie Irmgard Griss, bývalý předseda Nejvyššího soudu Maďarska András Baka, který byl také
předsedou Sítě předsedů nejvyšších soudů členských států Evropské
unie a v letech 1991 – 2008 soudcem Evropského soudu pro lidská práva, a v neposlední řadě J. Clifford Wallace, emeritní předseda odvolacího soudu v Kalifornii ve Spojených státech amerických.

Na konferenci Nejvyšší rada soudnictví: Quo vadis? vystoupila řada
odborníků, kteří se s účastníky podělili o své zkušenosti s fungováním
podobných orgánů v soudních systémech svých zemí. Své příspěvky
přednesli předseda Evropské sítě soudních rad Geoffrey Voss, bývalý
předseda a současný člen Konzultativního výboru evropských soudců
Gerhard Reissner, bývalý státní tajemník na Ministerstvu spravedlnosti v Bavorsku Rainer Faupel, rektor Panevropské univerzity a bývalý
člen Soudní rady Slovenska Ján Svák, ministr spravedlnosti Robert Pelikán, předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský, předseda Nejvyššího
správního soudu Josef Baxa, předseda Nejvyššího soudu Pavel Šámal,
předsedkyně Soudcovské unie Daniela Zemanová a další.

1.10.6. Konference Nejvyšší rada soudnictví: Quo vadis?
Ve dnech 13. – 14. května 2015 uspořádal Nejvyšší soud společně s Justiční akademií a Českou společností pro evropské a srovnávací právo
mezinárodní konferenci Nejvyšší rada soudnictví: Quo vadis?, která se
stala otevřeným fórem pro diskuzi nejširší odborné právnické veřejPředseda Nejvyššího soudu prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D.
předává ministru spravedlnosti JUDr. Robertu Pelikánovi,
Ph.D. pamětní medaili Nejvyššího soudu, 28. srpna 2015
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1.11. Oddělení dokumentace a analytiky
judikatury ČR
Oddělení dokumentace a analytiky judikatury ČR (dále jen „ODAJ“)
působí na Nejvyšším soudu od 1. října 2011. Do srpna 2015 neslo označení Oddělení evidence judikatury. K této změně došlo přijetím Organizačního řádu Nejvyššího soudu s účinností od 15. srpna 2015, a stalo
se tak z důvodu zdůraznění směřování činnosti ODAJ na judikaturu
českých soudů.
ODAJ se zabývá právní analytickou odbornou činností, zejména
v oblasti české judikatury a její evidence, a to ve věcech patřících do
pravomoci rozhodování českých soudů v občanském soudním řízení
a v trestním řízení.
Analyzuje dosavadní judikaturu k jednotlivým oblastem právní úpravy
v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s rekodifikací soukromého práva provedenou zákonem
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „o. z.“). Do současné doby
vznikly Kompilace judikatury k o. z. k těmto právním oblastem:
•
•
•
•
•
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dědické právo,
předmět občanskoprávních vztahů,
věcná břemena,
právní jednání,
koupě,

•
•
•
•
•
•

2015

promlčení a prekluze,
smlouva o dílo,
nájem,
všeobecná ustanovení o závazcích,
držba a vlastnictví,
fyzické osoby.

Jedná se o materiály obsahující příslušný text o. z. a důvodové zprávy, dostupnou judikaturu českých soudů, včetně vybraných rozhodnutí
vrchních a krajských soudů, Sbírky Vážného a vybrané zahraniční historické judikatury. Judikatura je v kompilacích roztříděná pod jednotlivá ustanovení o. z. Některé kompilace (dědické právo či všeobecná
ustanovení o závazcích) jsou poměrně rozsáhlé – počet jejich stran přesahuje 500. Většina z nich již byla od svého vzniku doplněna a aktualizována.
Tyto materiály, v nichž je srovnávána stará a současná právní úprava
z pohledu judikatury, byly zpracovány především pro interní potřeby
Nejvyššího soudu. Využít je mohou také soudy nižších instancí, kterým
jsou tyto Kompilace judikatury k o. z. poskytnuty na vyžádání.
V rámci analytické činnosti ODAJ byla například zpracována analýza úpravy alternativních řešení sporů, analýza judikatury k zákonu
č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční
řád), ve znění pozdějších předpisů, k zákonu č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a k zákonu č. 121/2000
Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským
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a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších
předpisů, analýza právních předpisů upravujících doručování jakožto
proces, resp. způsob doručování, Memorandum č. 1/2014 o vedení exekučního spisu nebo Memorandum č. 2/2014 o vedení elektronického
exekučního spisu.
V trestněprávní oblasti ODAJ zpracovalo analýzu judikatury ke stanovisku týkajícímu se otázky výkladu pojmů k otázce výkladu pojmu „jiné
prostory, v nichž advokát vykonává advokacii“, analýzu rozhodování
o nárocích na náhradu nemajetkové újmy způsobené trestní činností
v adhezním řízení nebo analýzu judikatury ve věcech trestných činů
úplatkářství spáchaných soudcem, státním zástupcem anebo členem
Parlamentu České republiky.
V rámci své činnosti ODAJ poskytuje také právní podporu a pomoc
i jiným oddělením Nejvyššího soudu, např. revize smluv uzavíraných
Nejvyšším soudem.
ODAJ předkládá podklady k návrhům odpovědí k podání vedeným v rejstříku Sm – např. ke stížnostem na průtahy řízení, žádostem
o právní pomoc či k žádostem Ministerstva spravedlnosti o důsledný
dohled nad rychlostí a plynulostí průběhu dovolacího řízení.

judikatury týkající se bezdůvodného obohacení v případě investic do
cizího majetku.
ODAJ spolupracuje se soudními orgány Evropské unie a participuje
na plnění úkolů Nejvyššího soudu ve vztahu k databázi ECLI (identifikátoru evropské judikatury), přičemž zajištuje také technickou implementaci ECLI. Od září 2014 započala publikace ECLI identifikátoru
evropské judikatury ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu.
V roce 2015 ODAJ započalo asociačního partnerství Nejvyššího soudu
na projektu BO - ECLI („Building On ECLI“) pod záštitou Evropské
komise. Jedním z hlavních cílů projektu Building on ECLI je mimo jiné
rozšíření povědomí odborné právnické veřejnosti v ČR o postupné indexaci soudních rozhodnutí ECLI identifikátorem evropské judikatury
za účelem jejich následné snadné dohledatelnosti s pomocí ECLI vyhledávače. Takto byl i tento projekt představen na setkání členů Vnitřní
soudní sítě pro spolupráci ve věcech občanských a obchodních pořádaném Ministerstvem spravedlnosti.

Úzce spolupracuje s evidenčními senáty kolegií Nejvyššího soudu a podílí se na zpracovávání podkladů pro jejich činnost, vyhledává tzv. prejudikaturu k rozhodnutím Občanskoprávního a obchodního kolegia
Nejvyššího soudu. V rámci této spolupráce ODAJ zpracovalo analýzu
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1.12. Oddělení informačních a komunikačních
technologií
Oddělení informačních a komunikačních technologií se dle možností
financování ze státního rozpočtu snaží o průběžnou obnovu a modernizaci hardware i software používaného ke každodenní činnosti a chodu
Nejvyššího soudu. Zaměřuje se zejména na optimalizaci procesů a především tisků za účelem plného využití elektronizace v resortu justice.
V uplynulém období dále došlo k rozšíření technických kapacit na straně vybavení výpočetní technikou a souvisejícím softwarovým vybavením, a to z důvodu navýšení počtu pracovníků a nárůstu objemu dat.
V souvislosti tímto nárůstem jsme přistoupili na změnu plánu zálohování dat a provedli jsme přechod na nový hardware a software.
V uplynulém období byl rovněž zahájen a postupně realizován proces naplnění podmínek zákona o kybernetické bezpečnosti, zejména ve
vazbě na přípravu a zabezpečení významných informačních systémů,
mezi které informační systémy Nejvyššího soudu patří.
V neposlední řadě se Nejvyšší soud připojil k programu Otevřená data
české justice ve vazbě na instrukci Ministerstva spravedlnosti. Od poloviny roku 2014 jsou vkládány do katalogu veřejných dat údaje o všech
smlouvách uzavřených Nejvyšším soudem od roku 2011. Stejně tak
jsou zveřejňovány i údaje o platbách za materiál a služby provedených
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Nejvyšším soudem od roku 2009. Tyto údaje jsou pravidelně čtvrtletně
aktualizovány.
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1.13. Úsek soudních agend
Úsek soudních agend je novým článkem v řízení Nejvyššího soudu.
Vznikl k 15. 8. 2015 v souvislosti se změnou Organizačního řádu Nejvyššího soudu. Do tohoto úseku spadají:
A. Oddělení evidence a podatelny je místem, kde se evidují všechna
podání a spisy doručené Nejvyššímu soudu v listinné i elektronické podobě.
Toto oddělení se člení na dva úseky:
1) Podatelna a rozmnožovna zajištuje především příjem a odeslání písemností v listinné podobě a veškeré administrativní úkony s tím
související. Podílí se na zpracování a evidování dokumentů v insolvenčních věcech. Zajištuje chod e-výpravny a rozmnožovny.

písemností je z období bývalé Státní arbitráže ČSSR a ČSFR. Od roku
1993, kdy sídlí Nejvyšší soud v Brně, se uskutečnila tři skartační řízení. První v průběhu roku 1993, další v roce 2008 a 2010. V součinnosti
s Národním archivem se nyní připravuje další skartační řízení, které by
mělo proběhnout v druhé polovině roku 2016.
Pod úsek soudních agend je organizačně začleněna i spisová služba.
Nejvyšší soud využívá systém ISNS (Informační systém NS) dodávaný
firmou CCA a provozovaný ve spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti.
Informační systém je v provozu od roku 1996 a slouží převážně jako
elektronická evidence spisů, tzv. rejstřík, a zčásti jako datové úložiště.
V ISNS jsou zaevidována všechna podání, písemnosti a spisy, které jsou
Nejvyššímu soudu doručeny a jsou v něm vyhotovovány a ukládány
veškeré dokumenty Nejvyšším soudem vytvořené.
Snahou úseku soudních agend je sjednocování postupů spisové služby,
což zajištuje jak vedoucí tohoto úseku, tak správce aplikace.

2) Oddělení evidence přejímá veškerou poštu z podatelny a eviduje ji
v informačním systému ISNS.
B. Archiv a spisovna Nejvyššího soudu má v budově soudu v Burešově ulici k dispozici čtyři místnosti a využívá navíc i jednu místnost
na Krajském soudu v Brně. V archivu a spisovně je uloženo přibližně
200 000 spisů. Spisy se datují od roku 1971 až do současnosti. V archivu
je také velké množství dokumentů, některé jsou i z roku 1945. Jedná se
o dokumenty správy, mzdové účtárny a personálního oddělení. Řada
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ICdo
– incidenční spory vyvolané insolvenčním řízením;
Ncu
– návrhy na uznání cizích rozhodnutí

2.1. Občanskoprávní a obchodní kolegium v letech
2014 až 2015
2.1.1. Přehled rozhodovací činnosti občanskoprávního
a obchodního kolegia Nejvyššího soudu
I.
Nejvyšší soud, jak vyplývá z čl. 92 Ústavy České republiky a z ustanovení § 14 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, je vrcholným soudním orgánem též ve věcech patřících do občanskoprávní
pravomoci soudů, a prostřednictvím občanskoprávního a obchodního
kolegia je povolán zajištovat jednotu a zákonnost rozhodování soudů
v občanskoprávním řízení. Tuto svoji roli plní především tím, že rozhoduje o mimořádných opravných prostředcích v případech stanovených
zákony o řízení před soudy, jmenovitě o dovoláních proti rozhodnutím
odvolacích soudů, jakož i – co do mimorozhodovací kompetence – přijímáním stanovisek k překonání rozdílné rozhodovací činnosti soudů ve
věcech určitého druhu, a konečně i publikací vybraných rozhodnutí ve
Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek.
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Naplnění těchto základních úkolů Nejvyššího soudu měla napomoci i novela občanského soudního řádu provedená zák. č. 404/2012 Sb., účinná
od 1. ledna 2013; podle důvodové zprávy sledovala koncepční změnu institutu dovolání za účelem vyřešení neúnosného zatížení Nejvyššího soudu a jejím cílem bylo také posílit roli Nejvyššího soudu jako sjednotitele
judikatury. Vycházela z toho, že dosavadní právní úprava dovolání již
vyčerpala své možnosti a neumožňovala Nejvyššímu soudu náležitě zajištovat potřebnou jednotu a zákonnost rozhodování soudů v občanském
soudním řízení, a proto zamýšlela překážet tomu, aby se Nejvyšší soud
vyjadřoval jen k úzkému okruhu věcí a ostatní, byt jeho posouzení by vyžadovaly rovněž, zůstávaly mimo hranice dovolacího přezkumu.
Agendy občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu:
Cdo
– dovolání proti pravomocným rozhodnutím odvolacích soudů ve věcech občanskoprávních a obchodních;
Cul
– v občanskoprávních a obchodních věcech návrhy na určení lhůty
k provedení procesního úkonu podle § 174a zák. č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích;

Nd
– spory o příslušnost mezi soudy
– návrhy na přikázání věci jinému soudu téhož stupně z důvodů uvedených v ustanovení § 12 odst. 1, 2 a 3 o. s. ř., je-li jeden ze soudů v obvodu působnosti Vrchního soudu v Praze a  druhý v obvodu působnosti
Vrchního soudu v Olomouci
– návrhy na vyloučení soudců Nejvyššího soudu z projednávání a rozhodování věci
– návrhy na určení soudu, který věc projedná a rozhodne o ní, jde-li
o věc, jež patří do pravomoci českých soudů, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit (§ 11 odst. 3 o. s. ř.)
– jiné typově nezařazené věci, kde je však třeba procesního rozhodnutí;
NSČR
– věci předložené soudu k rozhodnutí v insolvenčním řízení;
II.
V roce 2014 se sestávalo občanskoprávní a obchodní kolegium z předsedy a soudců zařazených do jedenácti soudních oddělení (z toho 8 občanskoprávních a 3 obchodněprávních) a v roce 2015 byl počet těchto

oddělení snížen na deset. Zařazení konkrétních soudců do nich stanovuje rozvrh práce, vyhlašovaný předsedou Nejvyššího soudu pro každý
kalendářní rok. V obou případech byl rozvrh práce založen na hlediscích specializačních, reflektujících existenci oddělitelných a relativně
samostatných občanskoprávních (obchodněprávních) agend; dovolání
ve věcech pracovněprávních – oddělení 21, věcných práv – oddělení 22,
ve věcech závazkových – oddělení 33, náhrady škody – oddělení 25, ve
věcech nájemních – oddělení 26, sporů z restitucí a z bezdůvodného
obohacení – oddělení 28, o ochranu osobnostních práv a o náhradu
škody a nemajetkové újmy způsobených výkonem veřejné moci – oddělení 30, přičemž – dále – se soudní oddělení obchodněprávní agendy
člení podle toho, zda jde o věci sporů ze závazků (oddělení 23 a 32)
nebo o věci ostatní (společenstevní, směnečné, insolvenční aj., jež vyřizuje oddělení 29). Složení jednotlivých procesních (tříčlenných) senátů,
povolaných k projednání a rozhodnutí dané věci, nevyplývá-li přímo
z rozvrhu práce, a přidělení věci konkrétnímu soudci, stanoví tzv. řídící
předseda senátu (rovněž určený rozvrhem práce). Soudce, jemuž byla
věc přidělena, vypracuje návrh rozhodnutí, o němž se hlasuje v takto
sestaveném procesním senátu.
Těžiště rozhodovací činnosti senátů kolegia leží v rozhodování o dovoláních proti pravomocným rozhodnutím odvolacích soudů, jež je podle platného a účinného zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního
řádu (dále jen „o. s. ř.“), jedním z mimořádných opravných prostředků,
a ostatním svým významem dominuje. Řízení o něm je od 1. 1. 2013
upraveno části čtvrté, hlavě třetí, o. s. ř., jmenovitě v ustanoveních § 236
až 243g.
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Dovolání je opravným prostředkem proti pravomocným rozhodnutím
soudů odvolacích, tj. proti rozhodnutím soudů krajských nebo vrchních
(v Praze pak proti rozhodnutí Městského soudu), jestliže tyto soudy
rozhodovaly o odvolání proti rozhodnutím soudů prvních stupňů (s výjimkou dle § 238a o. s. ř.).

a) odvolací soud se při jejím řešení odchýlil od ustálené rozhodovací
praxe dovolacího soudu nebo

Dovolatel, nemá-li sám nebo osoba za něj jednající právnické vzdělání,
musí být při podání dovolání zastoupen advokátem, případně, v některých věcech, notářem.

c) je tato otázka dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo

Dovolání není přípustné vždy, ale jen tehdy, jestliže tak stanoví zákon
(§ 237, a contr. § 238 o. s. ř.), a nestane se jím ani v případě, jestliže
účastníka nesprávně poučí odvolací soud, že dovolání přípustné je.
Výše zmíněná novela občanského soudního řádu se významným způsobem dotkla též úpravy přípustnosti dovolání; napříště je přípustné proti všem rozhodnutím odvolacích soudů, jimiž se odvolací řízení
končí, a to bez ohledu na znění napadeného výroku. Není tedy důležité, jestli rozhodnutím odvolacího soudu došlo ke změně rozhodnutí
soudu prvního stupně, k jeho potvrzení či zrušení, a není ani podmínkou, aby směřovalo proti rozhodnutím ve věci samé, jak tomu bylo
dříve.
Dovolání je přípustné tehdy (§ 237 o. s. ř.), jestliže napadené rozhodnutí
odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního
práva, a přitom:

b) tato otázka nebyla v rozhodování dovolacího soudu dosud vyřešena
nebo

d) má-li být taková otázka dovolacím soudem posouzena jinak.
V ustanovení § 238 o. s. ř. pak zákon taxative stanoví, kdy dovolání
proti rozhodnutí odvolacího soudu, jímž se řízení končí, přípustné není
(např. dovolání není – s výjimkou vyjmenovaných věcí – přípustné proti
rozsudkům a usnesením, v nichž dovoláním napadeným výrokem bylo
rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50.000,- Kč).
Bez ohledu na omezení stanovená v § 238 o. s. ř. je dovolání podle
§ 238a o. s. ř. přípustné proti rozhodnutím odvolacích soudů, kterými
bylo v průběhu odvolacího řízení rozhodnuto o tom:
a) kdo je procesním nástupcem účastníka,
b) o vstupu účastníka do řízení na místo dosavadního účastníka
(§ 107a o. s. ř.),
c) o přistoupení dalšího účastníka (§ 92 odst. 1 o. s. ř.) nebo
d) o záměně účastníka (§ 92 odst. 2 o. s. ř.).
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Dovolání lze podat jen z toho (dovolacího) důvodu, že rozhodnutí odvolacího soudu spočívá na nesprávném právním posouzení věci, at už
se v rozhodnutí jednalo o výklad otázky hmotného či procesního práva,
na jejímž vyřešení napadené rozhodnutí závisí (§ 241a odst. 1 a § 237
o. s. ř.). Právní posouzení je nesprávné tehdy, jestliže soud na daný případ použije nesprávný právní předpis, nebo sice použije správný právní
předpis, ale nesprávně jej vyloží či jej v dané věci nesprávně aplikuje.
Jiný důvod dovolání efektivně uplatnit nelze, což stojí za zdůraznění
zejména ve vztahu ku v praxi nikoli ojedinělé snaze dovolatelů zpochybnit napadené rozhodnutí odvolacího soudu z pozic námitek z neúplnosti či nesprávnosti jeho skutkového základu.
Od 1. 1. 2013 občanský soudní řád také zpřísnil nároky kladené na
náležitosti dovolání. Dovolání musí kromě obecných náležitostí (§ 42
odst. 4) a kromě údajů o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu se toto rozhodnutí napadá a čeho se dovolatel domáhá,
obsahovat též vymezení důvodu dovolání a uvedení toho, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání, jak jsou
vymezeny v ustanovení § 237 o. s. ř. (viz výše), přičemž nedostatek takového vymezení zakládá nedostatek (vadu) takového dovolatelova
návrhu. Jestliže dovolatel kupříkladu namítá, že se odvolací soud odchýlil od rozhodovací praxe dovolacího soudu, musí v dovolání uvést,
od závěrů kterých rozhodnutí se tak mělo stát, což na něj klade sice
nemalé nároky, leč ty jsou kompenzovány předpokladem obligatorního odborného zastoupení (advokátem). Chybějící zákonem stanovené
náležitosti dovolání lze doplnit jen po dobu lhůty k jeho podání, a nestane-li se tak, dovolací soud dovolání odmítne, nebot trpí vadami,

které nebyly ve lhůtě odstraněny a pro něž nelze v dovolacím řízení
pokračovat. Přitom platí, že v řízení u dovolacího soudu se nepoužije postup podle § 43 o. s. ř., což znamená, že dovolatel není vyzýván
k tomu, aby dovolání, které neobsahuje všechny náležitosti, opravil či
doplnil.
Všechny uvedené nároky ohledně náležitostí dovolání mají věcnou
vazbu na již zmíněný požadavek obligatorního zastoupení dovolatele
advokátem (či v určitých případech i notářem, s výjimkami uvedeným
v § 241 odst. 2 a 3 o. s. ř.) a proto právní úprava dovolacího řízení vyžaduje, aby dovolání bylo též advokátem (či notářem) sepsáno (§ 241
odst. 4 o. s. ř.); k podání takto nezastoupeného odvolatele se pak nepřihlíží.(§ 241a odst. 5 o. s. ř.).
Napadené rozhodnutí přezkoumá Nejvyšší soud zásadně jen v takovém rozsahu, v němž toto rozhodnutí dovolatel napadl, a z hledisek
těch dovolacích důvodů, které v dovolání vymezil (výjimky z tohoto
pravidla stanoví § 242 odst. 2 o. s. ř.).
Nejvyšší soud rozhoduje o dovolání v naprosté většině věcí bez jednání.
Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví, není-li dovolatel zákonem vyžadovaným způsobem právně zastoupen nebo vzal-li dovolatel dovolání
zpět.
Není-li dovolání přípustné, či trpí-li vadami, pro něž nelze v dovolacím
řízení pokračovat, Nejvyšší soud dovolání odmítne. Rozhodnutí o tom
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vydá do šesti měsíců ode dne, kdy mu věc byla předložena. Je-li dovolání odmítáno pro nepřípustnost, musí s tím souhlasit všichni členové
senátu.
V případě, že je dovolání přípustné, avšak Nejvyšší soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu je správné, dovolání
zamítne jako nedůvodné.
Jestliže však uzavře, že rozhodnutí odvolacího soudu správné není,
může je (nově podle úpravy účinné od 1. 1. 2013) změnit, jestliže dosavadní výsledky řízení ukazují, že je možné o věci rozhodnout.
Jinak Nejvyšší soud rozhodnutí odvolacího soudu zruší a věc mu vrátí
k dalšímu řízení; jestliže se důvody, pro něž bylo zrušeno rozhodnutí
odvolacího soudu, vztahují i na rozhodnutí soudu prvního stupně, zruší
i toto rozhodnutí a věc vrátí soudu prvního stupně k dalšímu řízení.
Nejvyšší soud nerozhoduje jen v tříčlenných senátních tělesech; k zajištění jednoty vlastní rozhodovací praxe slouží institut tzv. velkého
senátu, na který se procesní senát obrací, jestliže ve své věci dospěje
k právnímu názoru, který je odlišný od názoru již dříve v rozhodnutí Nejvyššího soudu vyjádřeného Pak je povinen věc tomuto velkému
senátu (tvořenému představiteli jednotlivých soudních oddělení, místopředsedou soudu a předsedou kolegia) předložit, a ten je povolán
k tomu, aby danou věc rozhodl (v roce 2010 tak tomu bylo v 17 věcech,
v roce 2011 v 16, v roce 2012 v 18, v roce 2013 v 15, v roce 2014 v 11
a v roce 2015 v 8 věcech.
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Dovolací řízení lze průběžně sledovat v aplikaci INFOSOUD, dostupné
na internetových stránkách Nejvyššího soudu nebo na internetových
stránkách Ministerstva spravedlnosti České republiky (www.justice.cz);
všechna rozhodnutí jsou pak v anonymizované podobě zveřejňována
na webových stránkách www.nsoud.cz.

Zkrátit délku řízení, zvýšit kvantitativní výkon soudců a soustředit pozornost na vlastní rozhodování je smyslem zapojení – do individuálních
činností soudce – asistentů; v současné době působí u každého soudce
jeden až tři a ku konci roku 2015 činil celkový počet asistentů na občanskoprávním a obchodním kolegiu 103.

III.

Ze statistických údajů z posledních let je však patrné, že se přes vynaložené úsilí a nepopíratelný pokrok – jestliže bylo vyřízeno více, než činil
nový nápad – se přesto nedaří zásadním způsobem zůstatek věcí nevyřízených snížit, jak dokládá následný přehled (rejstříky Cdo a Odo) za
období let 2005 až 2015:

Je neblahou skutečností, že poměr kvantity nápadu nových věcí k rozhodovací kapacitě Nejvyššího soudu způsobuje, že rozhodnutí o dovoláních jsou vydávána s jistou časovou prodlevou, v některých případech
až jednoho či dvou roků. Jednotlivé věci jsou v zásadě vyřizovány v pořadí, jak soudu napadly, s přihlédnutím též k těm prioritám, jež představují zřetele celkové délky (předcházejícího) soudního řízení, jakož
i jeho konkrétního individuálního či veřejného významu.
Ke dni 31. 12. 2015 zůstalo 22 nevyřízených věcí starších dvou roků, což
představuje oproti počátku tohoto roku (82 věcí) zjevný a významný
úbytek; mobilizace soudců kolegia z pozic vedení Nejvyššího soudu ve
smyslu zvýšené pozornosti k vyřizování těchto věcí přinesla své ovoce.
Důvody, proč skončeny nebyly, jsou povýtce objektivní, a spočívají především v důsledcích prohlášení konkursu, procesech ustavování procesního nástupce, předložení věci velkému senátu, v řízení před Ústavním soudem či v položení předběžné otázky Soudnímu dvoru Evropské
Unie. Zhusta jsou tyto věci nadto spojovány s očekáváním jejich skončení věcí v nejbližším období.

Rok

Nevyřízené
z předešlého
období

Nově
napadnuté

Vyřízené

Nevyřízené
k 31. prosinci

2005

2 592

4 747

4 195

3 144

2006

3 144

5 284

4 432

3 966

2007

3 996

5 534

4 427

5 103

2008

5 103

5 453

4 942

5 613

2009

5 731

5 309

5 327

5 595

2010

5 595

4 986

5 515

5 066

2011

5 066

4 559

5 514

4 111

2012

4 111

3 914

5 000

3 025

2013

3 025

4 444

4 777

2 692

2014

2 692

5 462

5 262

2 893

2015

2 893

5 757

5 812

2 838

Tabulka vychází ze statistických údajů Ministerstva spravedlnosti, které poskytl Nejvyšší
soud, a z údajů zveřejněných na internetových stránkách Nejvyššího soudu

Zjevnou příčinou tohoto stavu je, že se nápad podaných dovolání významně zvýšil; v roce 2015 dosáhl 5 757 věcí, tedy o 67 % více oproti
stavu v roce 2012, a ačkoliv v roce 2015 soudci občanskoprávního a obchodního kolegia vyřídili historicky nejvíce věcí, počet neskončených
činí přesto značných 2 838 věcí.
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Statistika za rok 2014
Rejstřík

Nevyřízeno
z minulého
období

Nově
napadlo

Vyřízeno

Nevyřízeno

Cdo

2 692

5 462

5 262

2 892

Cul

2

9

8

3

ICdo (ICm)

44

88

64

68

Ncu

20

253

242

31

Nd

68

440

435

73

NSČR (INS)

45

130

106

69

Statistika za rok 2015
Rejstřík

Nevyřízeno
z minulého
období

Nově
napadlo

Vyřízeno

Nevyřízeno

Cdo

2 893

5 757

5 812

2 838

Cul

3

11

14

0

ICdo (ICm)

68

100

73

95

Ncu

31

271

223

79

Nd

73

415

425

63

NSČR (INS)

69

136

111

94
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Dosahování toho, co je z hlediska poslání Nejvyššího soudu určující
(věcným a kvalifikovaným rozhodováním formovat soudní praxi), je
dále zatěžováno časovými a věcnými nároky, jež se spojují s vypořádáním se s věcmi, které nakonec meritornímu přezkumu být podrobeny
nemohou, a dovolání musí být odmítnuto, at již pro jeho vady či proto,
že není přípustné. V roce 2013 bylo odmítnuto v agendě Cdo 2 348
dovolání, v následujícím roce 2 789 a v roce 2015 se tak stalo v 3 168
věcech. Účel, spjatý s institutem povinného zastoupení advokátem, se
naplňovat dlouhodobě nedaří.
Navzdory v zásadě správnému novému definování a koncepci přípustnosti dovolání a opodstatněnému zavedení možnosti Nejvyššího
soudu svým rozhodnutím změnit rozhodnutí odvolacího soudu (případně i soudu prvního stupně), se přes celkově správné zaměření výše
označené novely občanského soudního řádu otevřel prostor k podávání
dovolání i v otázkách, jimž chybí širší judikatorní přesah a ani individuální přezkum nejvyšší soudní instancí nevyžadují, čímž došlo ke
značnému nárůstu nápadu, který nelze chápat jen jako přechodný.
Takové tendenci je zapotřebí adekvátně čelit, a to zejména (a nyní) při
vědomí shora popsaného poslání Nejvyššího soudu, kladeného do napříště mimořádných poměrů tím, jak se postupně bude projevovat již
faktická potřeba výkladu nových soukromoprávních předpisů; ta totiž
má potenciál – pro očekávanou novost právních otázek dovolacím soudem dosud neřešených – specificky, a nejen kvantitativně, nápad dovolání navýšit (viz podmínky přípustnosti dovolání shora). Ostatně otázkou též je, zda momentálně zvýšená efektivita vyřizování napadlých
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věcí je dlouhodobě udržitelná, přičemž možnosti personálního posílení
Nejvyššího soudu jsou zřejmě limitovány.

lhůta otevřená. Praxi by tedy pomohlo, byla-li by uvažovaná lhůta buď
zrušena nebo stanovena pouze jako pořádková.

Proto se v závěru roku 2015 otevřela – v komunikaci s Ministerstvem
spravedlnosti – debata, jak dosavadní zatížení Nejvyššího soudu snížit. V ní se zatím rýsuje jednak zaměření na konkrétní restrikce v přístupu k dovolání rozšířením výluk dosud stanovených v ustanovení
§ 238 o. s. ř. (kupříkladu o rozhodnutí o žádosti účastníka o osvobození od soudních poplatků, rozhodnutí, jímž byla zamítnuta žádost účastníka o ustanovení zástupce rozhodnutí či o rozhodnutí, jímž
odvolací soud zrušil rozhodnutí soudu prvního stupně a věc vrátil
soudu prvního stupně k dalšímu řízení, jestliže ani v jednom z těchto
případů nejsou zpravidla v dovoláních předkládány přípustné právně
relevantní otázky), jednak jsou tyto snahy vedeny úvahami o (částečném) přenesení rozhodování o přípustnosti/nepřípustnosti na soudy
odvolací.

IV.

Zde připomenutým úskalím pro rozhodovací činnost je rovněž stanovení šestiměsíční lhůty, v níž lze dovolání odmítnout pro nepřípustnost,
pakliže její překročení má za následek aktivování odpovědnostního
režimu podle ustanovení § 13 odst. 1 zákona č. 82/1998 Sb. z titulu
nesprávného úředního postupu (jímž je i situace, kdy rozhodnutí nebylo vydáno „v zákonem stanovené lhůtě“). Rozhodující senáty jsou tak
vystaveny tlaku této lhůtě vyhovět, což nejen ohrožuje kvalitu rozhodování, vede k odkladům vyřizování věcí složitějších, s judikaturním
významem, event. dokonce i k věcnému vyřízení věci tam, kde by jinak
(a spíše) bylo namístě dovolání odmítnout, byla-li by ještě šestiměsíční

Ačkoli dovolací agenda je pro Nejvyšší soud klíčová a představuje těžiště jeho činnosti, rozhoduje i v jiných věcech, jak mu ukládá občanský
soudní řád či jiné zákony. Zde stojí za zaznamenání, že rozhoduje spory
o příslušnost mezi soudy jak věcnou (§ 104a o. s. ř.) tak místní (§ 105
odst. 3 o. s. ř.), určuje soud místně příslušný, jde-li o věc, jež patří do
pravomoci českých soudů, ale podmínky místní příslušnosti chybí anebo je nelze zjistit (§ 11 odst. 3 o. s. ř.), rozhoduje též o návrzích na odnětí
a přikázání věci, jestliže příslušný soud nemůže o věci jednat, protože
jeho soudci jsou vyloučeni, či z důvodu vhodnosti (§ 12 odst. 3 o. s. ř.),
dále o námitkách podjatosti proti soudcům vrchních soudů (§ 16 odst. 1,
věta první, o. s. ř.), resp. o vyloučení soudců vlastních (jiným senátem
podle věty druhé téhož ustanovení), a konečně působí i v řízeních o návrhu na určení lhůty k provedení procesního úkonu podle ustanovení
§ 174a zákona o soudech a soudcích ve znění pozdějších předpisů. Podle ustanovení § 51 odst. 2 zákona č. 91/2012 Sb. je pak Nejvyšší soud
povolán k rozhodování o uznání pravomocných cizích rozhodnutí ve
věcech rozvodu manželství, zákonného odloučení, prohlášení manželství za neplatné a určení, zda tu manželství je či není, byl-li alespoň
jedním z účastníků řízení státní občan České republiky.
Ve shora již ohlášené rovině mimorozhodovací plní kolegium svoji
sjednocovací roli zaujímáním stanovisek k rozhodovací činnosti nižších
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soudů ve věcech určitého druhu, a to na základě vyhodnocení pravomocných, co do jimi vyjádřených právních názorů vzájemně rozporných, rozhodnutí. Tentýž zájem – k posílení jednotného rozhodování
– sleduje Nejvyšší soud rovněž tím, že v jím vydávané Sbírce soudních
rozhodnutí a stanovisek uveřejňuje tomu způsobilá či jinak významná rozhodnutí (nejen vlastní), a to na základě rozhodnutí nadpoloviční
většiny všech soudců.
V.
Ke dni 31. prosince 2015 působilo v Občanskoprávním a obchodním kolegiu celkem 47 soudců, včetně k Nejvyššímu soudu dočasně přidělených.
K témuž datu, po vypršení časově určeného mandátu a následného funkčního pověření, ukončil výkon funkce předsedy kolegia
JUDr. František Ištvánek. Předseda Nejvyššího soudu prof. JUDr. Pavel
Šámal, PhD., mu veřejně poděkoval a vyzdvihl jeho mimořádný přínos
pro plnění úkolů, jež před Nejvyšším soudem v minulém nelehkém období stály.

2.1.2. Významná rozhodnutí přijatá senáty
občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu
v letech 2014 – 2015
Přestože počátkem roku 2014 nabyly účinnosti zákony související s rekodifikací soukromého práva (zejména občanský zákoník a zákon o obchod-
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ních korporacích), měl Nejvyšší soud v letech 2014 a 2015 jen malý počet
příležitostí vyjádřit se k nové právní úpravě přímo, a proto většina níže
prezentovaných rozhodnutí má svůj právní základ v úpravě předcházející. Vybrána však byla taková rozhodnutí, která by i přes uvedené změny
soukromoprávních předpisů neměla ztratit na své důležitosti a schopnosti
sjednocovat rozhodování soudů právě v oblasti soukromého práva.
Otázka retroaktivity § 1 až 14 o. z.
V rozsudku ze dne 16. června 2015, sp. zn. 21 Cdo 3612/2014, se Nejvyšší soud zabýval výkladem § 3030 zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník (dále jen „o. z“).
Přechodné ustanovení § 3030 o. z. podle výše uvedeného rozsudku nelze vykládat tak, že by na právní vztahy vzniklé do 31. prosince 2013
způsobovalo (umožňovalo) pravou zpětnou účinnost (pravou retroaktivitu) ustanovení § 1 až 14 o. z.
Sousedské žaloby v režimu § 1013 odst. 1 o. z.
Doposud nepříliš početnou judikaturu týkající se aplikace a výkladu
„nového“ občanského zákoníku, rozšířil mimo jiné senát č. 22 Nejvyššího soudu rozhodnutími týkajícími se sousedských žalob, v nichž se žalobci domáhali ochrany proti imisím ze sousedních pozemků. Ve svém
rozsudku ze dne 29. dubna 2015, sp. zn. 22 Cdo 3940/2014, Nejvyšší
soud uzavřel, že odvolací soud posoudí po 1. lednu 2014 žalobu týkající
se obtěžování stíněním podle § 1013 odst. 1 o. z., i když soud první-
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ho stupně o žalobě rozhodoval podle § 127 odst. 1 zákona č. 40/1964
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále je „obč. zák“).
Rozhodnutí mimo jiné uvádí, že judikatura vztahující se k § 130a odst. 1
a § 127 odst. 1 obč. zák. ohledně imisí je v zásadě použitelná i pro posuzování imisí podle § 1013 o. z.
V rozsudku ze dne 3. června 2015, sp. zn. 22 Cdo 3277/2014, pak bylo
ve vztahu k § 1013 odst. 1 o. z. upřesněno, že vlastník dálnice, silnice, místní komunikace nebo chodníku odpovídá za imise, které vznikly
v důsledku stavebního stavu nebo dopravně technického stavu těchto
komunikací; neodpovídá však bez dalšího za imise vzniklé v důsledku
provozu na těchto komunikacích.
Poplatek za správu úvěru
Občanskoprávní a obchodní kolegium v zájmu zajištění jednotného
rozhodování soudů ve věcech poplatků za správu úvěru po vyhodnocení pravomocných rozhodnutí soudů k této otázce přijalo dne 23.
dubna 2014 stanovisko pod sp. zn. Cpjn 203/2013. Podle tohoto stanoviska „ujednání o poplatku za správu úvěru ve smlouvě o úvěru není
neurčité jen proto, že neobsahuje úplný výčet činností, za něž je poplatek sjednán.“ Dále kolegium uvedlo, že „na ujednání o poplatku za
správu úvěru ve smlouvě o úvěru se nevztahuje zákaz těch ujednání ve
spotřebitelských smlouvách, která v rozporu s požadavkem dobré víry
znamenají k újmě spotřebitele značnou nerovnováhu v právech a povinnostech stran.“ Bylo tak vyloženo zejména ustanovení § 56 obč. zák.
(nyní § 1813 o. z.), do nějž byla implementována Směrnice Rady 93/13/

EHS ze dne 5. 4. 1993 o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských
smlouvách. Ve stanovisku kolegium poukázalo rovněž na odchylné závěry nejvyšších soudních instancí jiných členských států Evropské unie.
Přechod práv a povinností z nájmu družstevního bytu
Usnesením velkého senátu ze dne 10. září 2014, sp. zn. 31 Cdo
1147/2012, uveřejněným pod číslem 7/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, se Nejvyšší soud odchýlil od své dosavadní ustálené judikatury ohledně vstupu nabyvatele členských práv a povinností
v družstvu do postavení nájemce. Uvedl, že „na základě dohody o převodu práv a povinností spojených s členstvím v bytovém družstvu uzavřené podle § 230 obch. zák. na nabyvatele přechází též práva a povinnosti vyplývající z dosavadního nájemního vztahu (právo nájmu
družstevního bytu).“ Při převodu členského podílu však na nabyvatele
přechází členská práva a povinnosti v tom „stavu“, v jakém „se nacházejí“ ke dni účinnosti dohody uzavřené podle § 230 obch. zák.; právní
postavení nabyvatele ve vztahu k družstvu je tedy zásadně stejné, jaké
bylo právní postavení jeho předchůdce. V dané věci bylo právo nájmu
v době převodu již zatíženo výpovědí, a ta tak stíhala rovněž nabyvatele členských práv.
Obnovení členství v družstvu zaniklého v důsledku exekuce postihující
členská práva a povinnosti
K potřebě přehodnocení stávající judikatury dospěl velký senát Nejvyššího soudu též v rozsudku ze dne 20. května 2015,
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sp. zn. 31 Cdo 2827/2012. Nově bylo uzavřeno, že nebyla-li vymáhaná
povinnost splněna z prostředků získaných postižením členských práv
a povinností, členství v družstvu, zaniklé v důsledku exekuce postihující členská práva a povinnosti, se obnoví, zaniknou-li účinky exekučního příkazu, jímž byla členská práva a povinnosti postiženy. Překonán
byl tedy stávající právní názor, že k obnovení účasti společníka obchodní společnosti nebo člena družstva vede pouze formální zastavení exekuce.

hradu škody způsobené advokátem. Nejvyšší soud k tomu uvedl, že
„škoda spočívající v nedobytnosti pohledávky pro její promlčení nevzniká již uplynutím promlčecí doby, nýbrž okamžikem, kdy je vzhledem
k okolnostem případu nepochybné, že dlužník dobrovolně plnit odmítá
a neuspokojená pohledávka je soudně nevymahatelná, bez ohledu na
to, zda o ní probíhá soudní řízení.“

Promlčení způsobu náhrady škody

Podle rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 6. ledna 2015, sp. zn. 25 Cdo
4009/2014, není pro posouzení odpovědnosti advokáta za škodu podle
§ 24 odst. 1 zákona o advokacii rozhodující, zda právní služba byla
advokátem poskytnuta za odměnu; podstatné je jen, zda šlo o vadný
výkon advokacie.

V rozsudku ze dne 12. února 2014, sp. zn. 25 Cdo 2911/2013, se Nejvyšší soud vyjádřil k otázce samostatného promlčení práva na náhradu škody v penězích za situace, kdy poškozený se žalobou domáhal
náhrady škody uvedením do předešlého stavu, přičemž až v průběhu
řízení změnil žalobní návrh. Nejvyšší soud vyšel z účelu institutu promlčení a dospěl k následujícímu závěru: „Uplatnil-li žalobce včas podanou žalobou nárok na náhradu škody uvedením do původního stavu,
nemůže žalovaný úspěšně uplatnit námitku promlčení jen proto, že po
uplynutí promlčecí doby žalobce změnil žalobní návrh tak, že požadoval náhradu škody v penězích.“
Vznik škody spočívající v nedobytnosti pohledávky
Promlčením práva na náhradu škody se Nejvyšší soud dále zabýval
v rozsudku ze dne 26. února 2014, sp. zn. 25 Cdo 3672/2012, v němž
řešil otázku počátku běhu promlčecí doby k uplatnění nároku na ná-
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Odpovědnost advokáta za škodu

Solidární odpovědnost za způsobenou újmu
Odpovědností za újmu se Nejvyšší soud dále zabýval v rozsudku ze
dne 28. května 2014, sp. zn. 25 Cdo 269/2014, a to ve vztahu k povinnosti nahradit újmu způsobenou více útočníky v návaznosti na trestní
řízení. Vyslovil závěr, dle nějž „každý z ozbrojených útočníků odpovídá
společně a nerozdílně za škodu, jestliže při společně vedeném útoku,
kterým vyvrcholilo jejich předchozí agresivní chování vůči více osobám,
usmrtili jednu z napadených osob, a to i tehdy, jestliže v trestním řízení
nebylo prokázáno, který z útočníků vedl smrtící úder“.
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Odpovědnost za škodu při porušení pravidel sportovní hry
Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 20. května 2015, sp. zn. 25 Cdo
493/2015, upřesnil závěry starší judikatury, jmenovitě rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 17. května 1978, sp. zn. 10 Co 190/76, uveřejněného pod č. 16/1980 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek,
a nově se v něm konstatuje, že k tomu, aby porušení pravidel sportovní hry vedoucí ke škodě na zdraví mohlo být považováno za porušení
prevenční povinnosti ve smyslu § 415 obč. zák., musí mít určitou vyšší
intenzitu tak, aby neslo znaky podstatného vybočení z běžného způsobu hry.
Podmínka změny či zrušení nezákonného rozhodnutí ve smyslu § 8
odst. 1 zákona č. 82/1998 Sb.
Nejvyšší soud se v rozsudku ze dne 4. prosince 2014, sp. zn. 30 Cdo
4286/2013, věnoval problematice změny či zrušení nezákonného rozhodnutí ve smyslu § 8 odst. 1 zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti
za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady
č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „OdpŠk“). Rozhodl, že podmínku změny
nebo zrušení nezákonného rozhodnutí nelze obecně nahradit předběžným posouzením rozhodnutí jako nezákonného v odškodňovacím
řízení ani v případě rozhodnutí soudů prvního stupně, proti nimž není
přípustný opravný prostředek.

Evidence osoby v materiálech Státní bezpečnosti a nesprávný úřední
postup
V rozsudku ze dne 4. prosince 2014, sp. zn. 30 Cdo 3947/2013, se Nejvyšší soud vyjádřil k evidenci osob v materiálech Státní bezpečnosti,
a uzavřel, že nesprávný úřední postup ve smyslu zákona č. 82/1998 Sb.
nezakládá; za nesprávný úřední postup nelze pokládat ani situaci, kdy
soud určil, že šlo o evidenci neoprávněnou.
Otázka odškodnitelnosti újmy způsobené nepřiměřenou délkou trestního řízení v případě vzdání se odvolání proti odsuzujícímu rozsudku
V rozsudku ze dne 17. prosince 2014, sp. zn. 30 Cdo 4139/2013, Nejvyšší
soud dospěl k závěru, že vzdá-li se obžalovaný odvolání proti odsuzujícímu rozsudku, kterým mu je i ukládán trest podle zákona č. 40/2009
Sb., trestní zákoník, má se za to, že je se stanoveným druhem trestu
a jeho výměrou srozuměn, a to i z hlediska jím vyjádřené kompenzace
nepřiměřené délky trestního řízení. Nemůže se tedy z téhož důvodu
nadto domáhat peněžní satisfakce.
Konstatování porušení práva a omluva státu
Z rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 19. listopadu 2014, sp. zn. 30 Cdo
3850/2014, vyplývá, že v řízení o přiměřeném zadostiučinění za nemajetkovou újmu podle § 31a odst. 2 zákona č. 82/1998 Sb. spolu úzce
souvisí konstatování porušení práva poškozeného a omluva státu (orgánu) za toto porušení; není-li omluva vyslovena ve vazbě na konstato-
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vání porušení práva, mělo by porušení konkrétního práva poškozeného
vyplývat přímo z obsahu omluvy.

Plnění povinnosti uložené pravomocným rozhodnutím soudu, jež bylo
následně zrušeno

Snížení stavu zaměstnanců formou zkrácení pracovní doby a nadbytečnost zaměstance

Je-li porušení práva poškozeného konstatováno již v rámci předběžného projednání (§ 14 OdpŠk), příslušný úřad se za ně omluvil a má-li
soud následně tuto formu zadostiučinění za přiměřenou, žalobu jako
nedůvodnou zamítne.

Velký senát Nejvyššího soudu v rozsudku ze dne 23. dubna 2014,
sp. zn. 31 Cdo 3309/2011, přijal závěr, že jestliže na základě povinnosti uložené pravomocným rozhodnutím soudu, které neodpovídá skutečným hmotněprávním poměrům, žalovaný plnil na neexistující dluh,
pak žalobci vzniká bezdůvodné obohacení, a to okamžikem, kdy bylo
rozhodnutí, na jehož základě bylo plněno, pravomocně zrušeno. Tímto
okamžikem též začíná běh promlčecí doby k uplatnění nároku na vydání bezdůvodného obohacení podle § 107 obč. zák.

V rozsudku ze dne 20. listopadu 2014, sp. zn. 21 Cdo 4442/2013, se
Nejvyšší soud zabýval snížením stavu zaměstnanců formou zkrácení
pracovní doby. Rozhodnutí zaměstnavatele o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce může být realizováno nejen
snížením počtu zaměstnanců, kteří u zaměstnavatele vykonávají práci
ve stanovené týdenní pracovní době, a rozvázáním pracovního poměru
s těmi z nich, kteří se v důsledku tohoto rozhodnutí zaměstnavatele
stali nadbytečnými, ale i sjednáním kratší pracovní doby s některými
zaměstnanci vykonávajícími práci ve stanovené týdenní pracovní době.

Způsob vypořádání poměrů mezi účastníky vyplývá z právního předpisu,
a proto bez ohledu na to, který z účastníků a v jakém rozsahu napadne odvoláním rozsudek soudu prvního stupně, nemohou ani dílčí výroky o poskytnutí přiměřeného zadostiučinění nabýt právní moci a vykonatelnosti.
Oprávnění státu domáhat se určení neplatnosti smlouvy uzavřené státní příspěvkovou organizací
Nejvyšší soud v rozsudku ze dne 20. května 2015, sp. zn. 30 Cdo 366/2015,
souhlasil s právní argumentací žalobkyně, že jestliže je podle zákona
o majetku České republiky oprávněna schvalovat stanovené právní
úkony učiněné její státní příspěvkovou organizací, a absence takového
schválení způsobuje absolutní neplatnost takového právního úkonu ve
smyslu § 39 obč. zák., musí jí být zachována možnost právně relevantním způsobem ingerovat v případech, jestliže předmětné schválení nebylo realizováno.
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Popření otcovství, užití vzorků DNA zemřelého
V rozsudku ze dne 24. září 2014, sp. zn. 30 Cdo 1982/2012, Nejvyšší soud posuzoval otázku, na jaké „dítě“ míří ustanovení § 62 zákona
o rodině. Uvedl, že „dítětem podle ustanovení § 62 zák. o rod. se rozumí i dítě zletilé. V takovém případě při posuzování zájmu zletilého
dítěte nelze vycházet z Úmluvy o právech dítěte. Vedle zájmu zletilého
dítěte je třeba stejně pečlivě vážit také zájmy dalších osob, které by popřením otcovství matrikového otce mohly být dotčeny.“ K užití vzorku
DNA zemřelého získaného bez jeho souhlasu pak soud uvedl, že „test
DNA vyhotovený na základě vzorku DNA odebraného z těla zemřelého, aniž by k tomu dal souhlas před smrtí sám zemřelý, nebo po jeho
smrti osoby oprávněné k pietní ochraně osobnosti podle § 15 obč. zák.,
je nezákonně získaným důkazem, a jako takový je v řízení nepřípustný.“

Pokud zaměstnanec, který u zaměstnavatele vykonává práci ve stanovené týdenní pracovní době a jehož práce není v tomto rozsahu pro
zaměstnavatele v dalším období potřebná, odmítne uzavřít se zaměstnavatelem dohodu o změně obsahu pracovního poměru spočívající ve
sjednání kratší pracovní doby, je ve vztahu k němu dán důvod výpovědi
uvedený v ustanovení § 52 písm. c) zák. práce, nebot se stal vzhledem
k rozhodnutí zaměstnavatele o snížení stavu zaměstnanců nadbytečným.
Pracovněprávní vztah místostarosty obce
Pracovněprávní judikaturu dále rozšířil rozsudek ze dne 4. června 2015,
sp. zn. 21 Cdo 2430/2014, v němž se Nejvyšší soud vyjádřil k dosud
neřešené právní otázce, zda a za jakých podmínek může mezi obcí
a členem jejího zastupitelstva, který byl zvolen místostarostou obce,

vzniknout pracovněprávní vztah. Odmítnut byl názor, že by takový
pracovněprávní vztah byl vyloučen; vzniknout naopak může, není-li
náplní tohoto vztahu výkon funkce člena zastupitelstva obce (místostarosty) a nejde-li ani o žádný z případů neslučitelnosti funkce člena
zastupitelstva obce s funkcí vykonávanou v pracovněprávním vztahu
uvedených v ustanoveních § 5 odst. 2 a 3 zákona č. 491/2001 Sb. (ve
znění pozdějších předpisů).
Zaplacení pokuty za přestupek zaměstnavatelem a povaha právního
vztahu k zaměstanci
Nejvyšší soud rozhodl usnesením dne 18. prosince 2014, sp. zn. 21 Cdo
385/2014, tak, že právní vztah založený tím, že zaměstnavatel poskytl
zaměstnanci peněžní částku k zaplacení pokuty, která mu byla uložena příslušným orgánem za přestupek, není vztahem pracovněprávním;
nejde o pracovněprávní vztah ani v případě, že se zaměstnanec přestupku dopustil při plnění svých pracovních úkolů.
Nesprávné zařazení majetkové hodnoty do aktiv v řízení o dědictví
V usnesení ze dne 15. ledna 2015, sp. zn. 21 Cdo 4165/2013, Nejvyšší
soud rozhodl, že byla-li v řízení o dědictví zařazena do aktiv dědictví
nebo do společného jmění zůstavitele a jeho manžela na základě shodných údajů účastníků určitá věc, právo nebo jiná majetková hodnota,
která se po skončení řízení ukázala jako do takových aktiv zařazená neprávem, není to důvodem obnovy řízení podle ustanovení § 228
odst. 1 písm. a) o. s. ř.
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Možnost účastníků domáhat se vzájemných nároků vyplývajících z této
skutečnosti žalobou podle části třetí občanského soudního řádu tím
není dotčena.
Poučení o možných rizicích a alternativách zákroku a odpovědnost poskytovatele zdravotní služby
Důsledky porušení poučovací povinnosti dle § 23 odst. 2 zákona
č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, byly předmětem hodnocení Nejvyššího soudu v rozsudku ze dne 29. dubna 2015, sp. zn. 25 Cdo 1381/2013,
v němž odmítl názor, že by každý nedostatek v poučení ze strany poskytovatele zdravotní péče vyvolával odpovědnost za škodu na zdraví, ke které došlo při poskytnutí zdravotní služby. Byla-li jinak taková
zdravotní služba poskytnuta lege artis, odpovědnost nastává jen tehdy,
prokáže-li pacient, že při znalosti rozhodných skutečností, o nichž měl
být poučen, bylo reálně pravděpodobné, že by se rozhodl jinak, tj. že by
zákrok nepodstoupil.

2015

hodčí řád“ vydaný fyzickou osobou, a uvedl: „Neobsahuje-li rozhodčí
doložka přímé určení rozhodce ad hoc a odkazuje-li pouze na seznam
rozhodců vedený a ‚rozhodčí řád‘ vydaný fyzickou osobou (rozhodcem),
je (jako celek) neplatná podle § 39 obč. zák. pro rozpor se zákonem.
Rozhodčí nález vydaný rozhodcem určeným na základě takovéto absolutně neplatné rozhodčí doložky není způsobilým exekučním titulem,
nebot rozhodce neměl k jeho vydání pravomoc.“
Posuzování nezávislosti a nestrannosti rozhodce
Rozsáhlou rozhodovací praxi Nejvyššího soudu vztahující se k požadavku na nezávislost a nestrannost rozhodců rozšířilo usnesení ze dne
28. dubna 2015, sp. zn. 26 Cdo 3662/2014, dle nějž se pro posouzení nezávislosti a nestrannosti třetí osoby pověřené určením rozhodce uplatní
stejná pravidla jako pro nezávislost a nestrannost rozhodců. V úvahu
přitom připadá jakýkoliv druh závislosti, zejména závislost materiální,
stejně jako zájem na výsledku projednávání sporu.

Určení rozhodce ad hoc a neplatnost rozhodčí doložky

Podjatost advokáta jako rozhodce

V usnesení ze dne 18. března 2014, sp. zn. 21 Cdo 174/2014, Nejvyšší
soud navázal na svou předchozí judikaturu k otázce určení rozhodce ad hoc, zejména na dvě usnesení velkého senátu občanskoprávního
a obchodního kolegia Nejvyššího soudu, a to usnesení ze dne 11. května 2011, sp. zn. 31 Cdo 1945/2010, a usnesení ze dne 10. července 2013,
sp. zn. 31 Cdo 958/2012. Závěry těchto rozhodnutí Nejvyšší soud aplikoval na situaci, kdy rozhodce ad hoc měl být určen odkazem na „roz-

V rozsudku ze dne 30. září 2014, sp. zn. 23 Cdo 3150/2012, Nejvyšší
soud řešil otázku podjatosti advokáta v postavení rozhodce z důvodu kolegiality k jinému advokátu – zástupci účastníka. Konstatoval,
že „princip nezávislého a nestranného rozhodování, jež je určující pro
rozhodování soudců, se uplatní i pro rozhodování rozhodců. Běžná
profesní spolupráce advokátů nemusí sama o sobě znamenat okolnost, která by vzbuzovala důvodné pochybnosti o případném poměru
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rozhodce z řad advokátů k jinému advokátovi zastupujícího účastníka
rozhodčího řízení. Důvodné pochybnosti o poměru rozhodce z řad advokátů k jinému advokátovi zastupujícího účastníka rozhodčího řízení
může vyvolat spolupráce nikoli jednorázová, ale dlouhodobá, mající
povahu určité ekonomické závislosti, např. spolupráce ve společné advokátní kanceláři.“
Ustanovení zástupce
V usnesení ze dne 26. února 2014, sp. zn. 21 Cdo 987/2013, se Nejvyšší
soud zabýval vadami řízení, které mohly mít za následek nesprávné
rozhodnutí ve věci. Nejprve posuzoval časovou posloupnost zamítnutí
žádosti o ustanovení zástupce a výzvy k opravě nebo doplnění žaloby,
která trpí vadami, přičemž uvedl: „Zamítá-li soud žádost o ustanovení
zástupce (§ 30 o. s. ř.) žalobci, jenž podal u soudu žalobu, která trpí vadami, bránícími pokračovat v řízení, může ho ve smyslu ustanovení § 43
odst. 1 o. s. ř. usnesením vyzvat, aby žalobu opravil nebo doplnil, teprve
v době, kdy usnesení o zamítnutí žádosti je v právní moci.“
V další části rozhodnutí se Nejvyšší soud vyjádřil k otázce svévolného uplatňování práva a uvedl: „Účastník občanského soudního řízení
uplatňuje ve smyslu ustanovení § 138 odst. 1 o. s. ř. právo svévolně
tehdy, činí-li procesní úkony nikoliv v zájmu ochrany svých subjektivních práv, ale jen zlovolně (při vědomí, že tím svá práva neochrání
a ani ochránit nechce) a se záměrem způsobit jinému škodu nebo jinou
újmu, popřípadě alespoň procesní obtíže. O zřejmě bezúspěšné uplatňování práva jde ve smyslu ustanovení § 138 odst. 1 o. s. ř. zpravidla

tehdy, je-li již ze samotných údajů (tvrzení) účastníka nebo z toho, co
je soudu známo z obsahu spisu nebo z jiné úřední činnosti nebo co je
obecně známé, bez dalšího nepochybné, že požadavku účastníka nemůže být vyhověno. O zřejmě bezúspěšné uplatňování (řádného nebo
mimořádného) opravného prostředku pak jde zejména tehdy, jestliže
byl podán opožděně, osobou, která k němu není (subjektivně) oprávněna, nebo je objektivně nepřípustný, nebo jestliže (s přihlédnutím
ke všemu, co je soudu známo) je bez dalšího nepochybné, že opravný
prostředek nemůže být úspěšný.“ Soudům nižších stupňů pak Nejvyšší soud vytkl, že účastníkům ustanovily zástupce pro dovolací řízení,
ačkoliv dříve za řízení jejich žádostem v tomto směru – při nezměněném skutkovém základu o jejich poměrech – nevyhověly. Nejvyšší soud
zdůraznil, že „pro závěr, zda jde o svévolné nebo zřejmě bezúspěšné
uplatňování práva ve smyslu ustanovení § 138 odst. 1 o. s. ř., platí
v řízení před soudem prvního stupně, v odvolacím řízení nebo v dovolacím řízení vždy shodná hlediska.“
Osvobození od soudních poplatků za řízení o náhradu škody způsobené trestným činem žalovaného
Upřesnění rozhodovací praxe týkající se soudních poplatků přineslo
usnesení ze dne 26. listopadu 2014, sp. zn. 25 Cdo 3076/2014. Soudy
v dané věci posuzovaly návrh na osvobození od soudních poplatků za
řízení, v němž se žalobce domáhal náhrady škody způsobené trestným
činem žalovaného. Dovolání žalobce proti usnesení odvolacího soudu,
jímž bylo žalobci přiznáno osvobození od soudních poplatků z jedné
poloviny, Nejvyšší soud zamítl; uvedl, že skutečnost, že se žalobce do-
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stal do nepříznivé finanční situace v důsledku trestného činu žalovaného, kterým mu byla způsobena škoda, a u soudu se domáhá náhrady
této škody, byla posouzena zásadně za podstatnou okolnost svědčící
pro naplnění podmínky existence zvlášt závažných důvodů pro úplné
osvobození od soudních poplatků ve smyslu § 138 odst. 1 občanského
soudního řádu. Konstatoval však též, že naplnění uvedené podmínky
bez dalšího, resp. vždy je závislé na dalších okolnostech případu.
Res iudicata
Předmětem hodnocení Nejvyššího soudu v usnesení ze dne 25. června
2014, sp. zn. 31 Cdo 2740/2012, byla otázka překážky věci rozhodnuté
v případě řízení o určovací žalobě, jemuž předcházelo řízení o žalobě
na plnění, k níž byl formulován úsudek, že „je-li rozhodnutím o věci
samé (jeho výrokem) ve sporu o splnění povinnosti, která vyplývá ze
zákona, z právního vztahu nebo z porušení práva, zcela vypořádán
právní vztah založený ve sporu o plnění na řešení předběžné otázky
(řešení přijaté v takovém sporu vyčerpalo beze zbytku obsah předběžné
otázky, ze které již /proto/ nemohou vzejít další spory o splnění povinnosti mezi týmiž účastníky), pak následnému sporu o určení, zda tu
právní vztah (právní poměr) nebo právo je či není, je-li na tom naléhavý
právní zájem, jímž má být výrokem soudního rozhodnutí znovu posouzena stejná předběžná otázka, již brání překážka věci rozsouzené (res
iudicata).“
Tento závěr se však nevztahuje na ta řízení, v nichž má být dosaženo
rozhodnutí, jež může být podkladem pro změnu zápisu ve veřejném
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seznamu. „Je-li pravomocné soudní rozhodnutí o určení, zda tu právní vztah (právní poměr) nebo právo je či není, podkladem pro změnu
zápisu věcného práva k majetku v příslušném veřejném seznamu, netvoří pravomocné soudní rozhodnutí ve sporu o plody, užitky a požitky
z takového majetku nebo ve sporu o vyklizení takového majetku (jde-li
o nemovitou věc) překážku věci pravomocně rozhodnuté (res iudicata)
pro následný spor o určení, zda tu právní vztah (právní poměr) nebo
právo k majetku je či není.“
Hodnocení nepřímých důkazů
Další otázka procesního práva, jíž Nejvyšší soud otevřel, se týkala dokazování a hodnocení důkazů, a v usnesení ze dne 26. června 2014,
sp. zn. 21 Cdo 2682/2013, vyslovil závěr, že „skutečnost prokazovanou
pouze nepřímými důkazy lze mít za prokázanou, jestliže na základě
výsledků hodnocení těchto důkazů lze bez rozumných pochybností nabýt jistoty (přesvědčení) o tom, že se tato skutečnost opravdu stala (že
je pravdivá); nestačí, lze-li usuzovat pouze na možnost její pravdivosti
(na její pravděpodobnost).“
Vyloučení znalce
Problematika dokazování byla také těžištěm rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 17. července 2014, sp. zn. 21 Cdo 2616/2013, v němž klíčovou
otázkou byla důkazní způsobilost znaleckého posudku, který zpracovat znalec, jemuž svědčily důvody pro jeho vyloučení. „Znalecký posudek vypracovaný znalcem, který nesmí ve věci posudek podat z důvodů
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uvedených v ustanovení § 11 odst. 1 zákona č. 36/1967 Sb. (ve znění
pozdějších předpisů), není způsobilým důkazem, na základě něhož by
bylo možné učinit skutková zjištění soudů; ke skutečnostem, pro které
je znalec vyloučen, soud přihlíží kdykoliv za řízení“, uzavřel zde Nejvyšší soud.
Zastavení výkonu rozhodnutí (exekuce) a přiměřenost uložené pokuty
V usnesení ze dne 18. března 2014, sp. zn. 21 Cdo 4289/2013, stál Nejvyšší soud před dvěma otázkami procesního (exekučního) práva:
za prvé, zda dohoda oprávněného s povinným (uzavřená před nebo
po vydání exekučního titulu), jíž se oprávněný zavázal, že před podáním návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí (exekuce) tento svůj záměr
povinnému oznámí a že s ním projedná důvody takového postupu, je
natolik relevantní okolností, pro niž je provedení nařízeného výkonu
rozhodnutí (exekuce) nepřípustné. Zde Nejvyšší soud dospěl k závěru, že porušení této povinnosti oprávněným představuje exekučně významnou rušivou okolnost při provádění výkonu rozhodnutí (exekuce),
pročež je dán „jiný důvod, pro který nelze rozhodnutí vykonat“, způsobilý vést k zastavení výkonu rozhodnutí (exekuce) podle § 268 odst. 1
písm. h) o. s. ř.
a za druhé, zda soud v řízení o zastavení výkonu rozhodnutí zkoumá,
zda je přiměřená výše pokuty, která byla povinnému uložena v usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí podle ustanovení § 351 o. s. ř. Závěr
Nejvyššího soudu zde zní takto: „Nesouhlasí-li povinný s výší pokuty,

kterou mu soud uložil v usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí, nebo
s výší další pokuty uložené mu soudem prvního stupně proto, že je nepřiměřená vzhledem k povaze vynucované povinnosti a k jeho poměrům, může tuto námitku uplatnit v odvolání proti usnesení o nařízení
výkonu rozhodnutí, případně v odvolání proti usnesení o uložení další
pokuty. Přiměřenost uložené pokuty pak odvolací soud posuzuje při
přezkoumání rozhodnutí soudu prvního stupně o nařízení výkonu rozhodnutí či o uložení další pokuty. Otázka přiměřenosti pokuty uložené
povinnému však již není rozhodná z hlediska zastavení výkonu rozhodnutí a proto se jí soud (a to ani soud odvolací) v tomto řízení zabývat nemůže.“
Výkon rozhodnutí a cestovní náhrady
V usnesení ze dne 10. dubna 2014, sp. zn. 21 Cdo 3774/2013, šlo o to,
zda výkon rozhodnutí (exekuci) pro peněžité plnění lze nařídit a provést přikázáním pohledávky, kterou má zaměstnanec vůči zaměstnavateli z titulu cestovních náhrad, na niž zaměstnanci vznikl nárok
podle příslušných ustanovení zákoníku práce, způsobem uvedeným
v § 312 a násl. o. s. ř. (§ 59 odst. 1 písm. b/ ex. ř.). Nejvyšší soud vyšel
ze své dřívější judikatury, podle které cestovní náhrady nejsou příjmem
v pravém slova smyslu (tedy plněním, o které se zvětšil majetek zaměstnance), ale refundací zaměstnanci vzniklých výdajů, a dospěl tak
k závěru, že výkon rozhodnutí v daném případě nařídit a provést nelze,
přestože tato pohledávka výslovně z výkonu rozhodnutí (exekuce) vyloučena není (§ 317 až § 319 o. s. ř.).
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Notářský zápis se svolením k vykonatelnosti
Za exekučně významné jest mít rozhodnutí ze dne 29. července 2014,
sp. zn. 21 Cdo 2600/2014, na téma „ztráty výhody splátek“, vtělené do
notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti. Dle něj platí, že zavázala-li se osoba povinná v dohodě účastníků podle ustanovení § 71b
zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve
znění účinném do 31. 12. 2012, že svůj dluh s příslušenstvím bude osobě oprávněné splácet v pravidelných měsíčních splátkách, jejichž výše
a splatnost byla určena, pod ztrátou výhody splátek, a ocitla-li se osoba povinná v prodlení s úhradou dohodnuté splátky v den její splatnosti, může se osoba oprávněná v době do splatnosti nejblíže příští splátky
domáhat návrhem na nařízení exekuce uspokojení celého dluhu (pohledávky) s příslušenstvím, i když osoba povinná splátku, s níž byla
v prodlení, po její splatnosti uhradila. Ačkoliv v dané věci byl především
vykládán § 565 již zrušeného zákona č. 40/1964 Sb., je významné, že
účinný občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.) ztrátu výhody splátek upravuje ve svém § 1931, jehož znění je obdobné s dřívější právní
úpravou.
Nejvyšší soud se problematikou ujednání v notářských zápisech se
svolením k vykonatelnosti zabýval též v usnesení velkého senátu ze
dne 11. února 2015, č. j. 31 Cdo 2184/2013, jímž se odchýlil od závěrů formulovaných v dřívějším usnesení ze dne 28. února 2013,
sp. zn. 20 Cdo 3334/2012, a vyjádřil názor, že obsahuje-li dohoda
osoby oprávněné a osoby povinné obsažená v notářském zápisu se
svolením k vykonatelnosti (§ 71a až § 71c not. ř., ve znění účinném od
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1. 1. 2001 do 30. 6. 2009) ujednání, podle kterého se dlužník zavazuje
splnit pohledávku a jiné nároky věřitele, vyplývající ze závazkového
právního vztahu vzniklého na základě smlouvy o budoucí smlouvě
o půjčce (na jejímž základě věřitel plnil po sepisu notářského zápisu
a jež je podle dohody účastníků skutečností, na níž se budoucí pohledávka zakládá), jde o podmínku ve smyslu ustanovení § 36 odst. 1, věty
první, a odst. 2, věty první, obč. zák. (§ 71b odst. 2 not. ř.), jejíž splnění
je třeba prokázat způsobem uvedeným v ustanovení § 43 odst. 2 exekučního řádu.
Posuzování způsobilosti valné hromady činit rozhodnutí s ohledem na
společníky bez hlasovacího práva
V usnesení Nejvyšší soud ze dne 24. června 2015, sp. zn. 29 Cdo
649/2015, dovodil, že i v poměrech právní úpravy účinné od 1. 1. 2014
platí, že při posuzování způsobilosti valné hromady činit rozhodnutí
se nepřihlíží k hlasům společníků, kteří nemohou vykonávat hlasovací
právo; od celkového počtu hlasů, kterými společníci na valné hromadě
disponují, se odečtou hlasy, s nimiž nemůže být vykonáváno hlasovací
právo, a poté se vyhodnotí způsobilost valné hromady činit rozhodnutí.
Nepřípustná srovnávací reklama
Nejvyšší soud rozsudkem ze dne 22. října 2014, sp. zn. 23 Cdo 2000/2013,
rozhodl o skutkové podstatě nepřípustné srovnávací reklamy ve smyslu
§ 50a obchodního zákoníku; ta je naplněna také porovnáním kupních
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cen výrobků jednoho soutěžitele s kupními cenami výrobků druhého
soutěžitele v různých časových obdobích.
Plná moc udělená k jednání, které jinak vyžaduje formu notářského
zápisu (založení obchodní korporace)
Mimořádný ohlas odborné veřejnosti vyvolalo usnesení ze dne 27. listopadu 2014, sp. zn. 29 Cdo 3919/2014, jímž Nejvyšší soud na základě
ustanovení § 580 odst. 1 o. z. (že právní jednání odporující zákonu je
neplatné pouze tehdy, vyžaduje-li to smysl a účel zákona) formuloval
závěr, že je-li pro právní jednání vyžadována forma notářského zápisu,
je smyslem a účelem požadavku § 441 odst. 2 in fine o.z. na formu plné
moci zabezpečit ověření totožnosti zmocnitele [§ 63 odst. 1 písm. e) zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád)] a současně zajistit, aby plná moc byla udělena k zamýšlenému právnímu
jednání [§ 63 odst. 1 písm. f) notářského řádu], pak platí, že není-li
pochyb o totožnosti zmocnitele, tj. je-li zcela zjevné, kdo udělil plnou
moc, není plná moc neplatná jen proto, že nebyla udělena ve formě notářského zápisu, a to přesto, že byla udělena k právnímu jednání, které
musí být podle zákona učiněno ve formě notářského zápisu (důsledky
případné neurčitosti či nesrozumitelnosti obsahu plné moci řeší ustanovení § 553 o.z.).
Plná moc k založení obchodní korporace pak je právním jednáním týkajícím se založení obchodní korporace ve smyslu § 6 odst. 1 zákona
č. 90/2012 Sb., o obchodních koroporacích.

Nepřípustnost reorganizace
Podle usnesení ze dne 30. června 2015, sp. zn. 29 NSCR 50/2013, způsob řešení úpadku reorganizací není přípustný, je-li dlužníkem fyzická
osoba, která není podnikatelem a nemá podnik.
Neuvedení podstatné části majetku v seznamu majetku dlužníka v insolvenčním řízení
Z usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. června 2015, sp. zn. 29 NSCR
47/2013, plyne, že pokud dlužník neuvede v seznamu svého majetku
jeho podstatnou část, může to být podkladem pro závěr, že dosavadní
výsledky řízení dokládají lehkomyslný nebo nedbalý přístup dlužníka
k plnění povinností v insolvenčním řízení (§ 395 odst. 2 písm. b/ insolvenčního zákona). Kdyby se prokázalo, že se tak stalo úmyslně, bylo by
již na tomto základě možné důvodně předpokládat, že dlužník sleduje
podáním návrhu na oddlužení nepoctivý záměr (§ 395 odst. 1 písm. a/
insolvenčního zákona).
Okolnost, že si dlužník případně nechal před zahájením insolvenčního
řízení poskytovat (za úplatu) neúplné, nepřesné nebo nesprávné rady
o povinnostech, které v oddlužení (a obecně v insolvenčním řízení) má,
od osoby (nebo osob), která jej v insolvenčním řízení v žádné jeho fázi
(i třeba jen pro účely sepisu a podání insolvenčního návrhu spojeného
s návrhem na povolení oddlužení) nezastupovala, není takovou okolností, která by mohla zvrátit závěr, že povinnost předložit seznam majetku splnil dlužník v insolvenčním řízení nedbale. Neplyne z toho tedy
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ani závěr, že dlužník nezavinil neúplnost seznamu majetku spočívající
v neuvedení jeho podstatné části.

Rozhodčí nález, k jehož vydání neměl rozhodce pravomoc a soudní řízení o shodném nároku

Rozpor s dobrými mravy při vyklizení nebytových prostor

V usnesení ze dne 30. září 2015, sp. zn. 23 Cdo 4460/2014, se Nejvyšší
soud věnoval otázce, zdali rozhodčí nález vydaný v rozhodčím řízení,
ač k jeho vydání neměl rozhodce pravomoc a tento rozhodčí nález nebyl zrušen v řízení o zrušení rozhodčího nálezu, představuje překážku
věci rozhodnuté pro soudní řízení o témže nároku, o němž bylo již rozhodčím nálezem rozhodováno. Nejvyšší soud zde dospěl k závěru, že
o překážku věci rozhodnuté nejde.

Podle rozsudku ze dne 12. listopadu 2014, sp. zn. 31 Cdo 3931/2013,
byl-li na majetek osoby, která jednala v rozporu s dobrými mravy, prohlášen konkurs, musí soud ve sporu, který byl zahájen reivindikační
žalobou o vyklizení nemovitosti uvažovat nejen o tom, zda ve vztahu
k insolvenčnímu správci (jako stávajícímu žalobci) lze pro jednání insolvenčního dlužníka (původního žalobce) odepřít právo na vyklizení
nemovitosti (garáže), ale také o tom, zda to lze spravedlivě žádat také
s přihlédnutím ke společnému zájmu jeho věřitelů.
Chybné údaje poskytnuté webovou službou insolvenčního rejstříku
Za důležité, zejména pro insolvenční věřitele, lze mít i usnesení ze dne
27. května 2015, sp. zn. 29 NSČR 41/2015, v němž se Nejvyšší soud vyjádřil k povaze webové služby insolvenčního rejstříku a k důsledkům,
které má poskytnutí chybných údajů touto službou věřitelům. Vyslovil
názor, že případné pochybení poskytovatele webové služby insolvenčního rejstříku, spočívající v opožděném „oznámení“ úpadku dlužníka,
nemá vliv na běh lhůty k přihlášení pohledávky věřitele.
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Nemajetková újma způsobená advokátovi nezákonným rozhodnutím
resp. nesprávným úředním postupem
Nejvyšší soud se také vyjádřil k otázce vzniku odpovědnosti státu za
nemajetkovou újmu podle zákona o OdpŠk způsobenou advokátovi nezákonným rozhodnutím v kárném řízení; podle rozsudku ze dne
16. listopadu 2015, sp. zn. 30 Cdo 1758/2015; 30 Cdo 1711/2015, je
kárné řízení, vedené Českou advokátní komorou proti advokátovi dle
zákona o advokacii výkonem veřejné moci, který je způsobilý založit
odpovědnost státu za škodu.
Nárokem advokáta dle zákona o OdpŠk se Nejvyšší soud zabýval také
ve vztahu k přiznání nemajetkové újmy, jež mu měla vzniknout v důsledku nesprávného úředního postupu. Rozsudkem ze dne 11. listopadu 2015, sp. zn. 30 Cdo 3849/2014, Nejvyšší soud vyjádřil názor, že
sama skutečnost, že se advokát v rámci výkonu svého povolání a v dů-
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sledku nesprávného úředního postupu orgánu veřejné moci ocitl v konfliktní, emočně vypjaté, stresující či lidsky nepříjemné situaci, u něho
nepředstavuje vznik nemajetkové újmy, za kterou by odpovídal stát podle zák. č. 82/1998 Sb., nejde-li o zjevný exces v porovnání s obdobnými
situacemi, které jsou s výkonem advokacie běžně spojené.
Procesní nástupnictví ve vztahu k placení soudního poplatku
Nejvyšší soud v usnesení ze dne 17. prosince 2015, sp. zn. 29 Cdo
144/2015, konstatoval, že podá-li odvolání proti rozhodnutí soudu
prvního stupně účastník řízení, který je osvobozen od soudních poplatků podle § 11 odst. 2 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích,
není jeho procesní nástupce, který vstoupí do odvolacího řízení podle
§ 107a o. s. ř. po podání odvolání, povinen platit soudní poplatek za odvolání. Osvobození od soudních poplatků však na procesního nástupce
nepřechází.
Stanovení odměny více insolvenčním správcům
Z usnesení ze dne 30. září 2015, sp. zn. 29 NSCR 54/2013, se podává, že
je-li v průběhu insolvenčního řízení činných více správců, je nezbytné
v souladu s ustanovením § 6 vyhlášky č. 313/20007 Sb., nejprve stanovit jedinou celkovou odměnu insolvenčních správců pro celé řízení (dle
ustanovení § 1 až § 5 vyhlášky), a až následně určit podíly jednotlivých
správců. Celkovou odměnu proto nelze navyšovat jen proto, že v řízení
bylo činných více insolvenčních správců.

Podmínky pro zápis do seznamu advokátních koncipientů
V rozsudku ze dne 25. 11. 2015, sp. zn. 33 Cdo 2819/2014, se musel
Nejvyšší soud vypřádat s otázkou, zda k zápisu žadatele o zapsání do
seznamu advokátních koncipientů v České republice, jenž vystudoval
magisterský studijní obor právnického zaměření v zahraničí, postačuje samo uznání jeho odborné kvalifikace. Dospěl k závěru, že cizí
právní řády jsou v současné době již natolik odlišné od právního řádu
České republiky, že jejich znalost bez dalšího nepostačuje k řádnému
výkonu koncipientské praxe v České republice. Skutečnost, že odborná kvalifikace žadatele byla v České republice uznána, nemění nic na
tom, že musí disponovat vzděláním v oblasti českého práva v rozsahu,
v jakém se poskytuje na tuzemských právnických fakultách vysokých
škol.
Beneficium cohaesionis a podmínka odškodnění z titulu nezákonného
rozhodnutí dle § 8 odst. 3 zákona č. 82/1998 Sb.
V rozsudku ze dne 27. 08. 2015, sp. zn. 30 Cdo 4389/2013 Nejvyšší soud
promítl trestněprocesní institut beneficia cohaesionis do řízení o náhradu škody způsobené při výkonu veřejné moci nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem. Stanovil, že pokud žalovaný
nepodá odvolání proti odsuzujícímu rozsudku, který ale později byl
v jeho prospěch zrušen v důsledku odvolání podaného jiným obžalovaným, jde zásadně o případ zvláštního zřetele hodný ve smyslu 8 odst. 3
zákona č. 82/1998 Sb. V takových případech tedy zpravidla nebude na
závadu, že žalovaný nevyužil všech procesních prostředků přípustných
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k ochraně jeho práva (tento závěr zároveň reflektuje nález pléna Ústavního soudu ze dne 6. 12. 2011, sp. zn. Pl. ÚS 35/09).

2.2. Trestní kolegium Nejvyššího soudu

Přístup k dovolacímu soudu a odepření spravedlnosti

2.2.1. Přehled rozhodovací činnosti trestního kolegia
Nejvyššího soudu

Velký senát v rozhodnutí ze dne 8. dubna 2015 sp. zn. 31 Cdo 9/2015
řešil dotud přetrvávající praktický problém, jak postupovat dále, pakliže dovolatel v řízení před soudem prvního stupně a soudem odvolacím
neuspěl s žádostí o ustanovení zástupce – advokáta pro dovolací řízení,
ačkoli jej mít obligatorně musí, a formuloval následující závěry: směřuje-li dovolání účastníka, jenž není zastoupen advokátem, ani nemá
sám odpovídající právnické vzdělání, proti usnesení, jímž odvolací
soud nevyhověl (ve spojení s usnesením soudu prvního stupně) žádosti
účastníka o ustanovení zástupce pro řízení o dovolání proti rozhodnutí
odvolacího soudu ve věci samé, pak je namístě, aby to, zda jsou splněny předpoklady pro ustanovení advokáta pro řízení o dovolání proti
onomu usnesení odvolacího soudu, zhodnotil přímo Nejvyšší soud jako
soud dovolací. Dospěje-li k závěru, že jsou ve smyslu § 30 o. s. ř. splněny předpoklady pro ustanovení zástupce z řad advokátů, pak tohoto
zástupce dovolateli sám ustanoví; dospěje-li naopak k závěru, že tyto
předpoklady splněny nejsou, a byl-li dovolatel předtím řádně vyzván
(v řízení o dovolání proti nyní napadenému usnesení) k odstranění tohoto nedostatku, je to důvodem pro zastavení dovolacího řízení (§ 104
odst. 2, § 241 a § 241b odst. 2 o. s. ř.).

Trestní kolegium Nejvyššího soudu (dále též jen „trestní kolegium“) bylo
v období let 2014 a 2015 složeno z předsedy kolegia a dalších jednadvaceti soudců; kromě toho zde působili soudci dočasně přidělení. Soudci
trestního kolegia jsou zařazeni do sedmi soudních oddělení neboli sedmi senátů. Jednotlivé trestní věci jsou do těchto senátů přidělovány na
podkladě pravidel, která obsahuje rozvrh práce. V rámci senátu přiděluje věc konkrétnímu soudci řídící předseda senátu. V trestním kolegiu
pracují tři specializované senáty – jeden se zabývá případy projednávanými podle zákona č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže,
ve znění pozdějších předpisů, druhý je specializován na hospodářskou
kriminalitu a třetí na drogovou kriminalitu a věci týkající se mezinárodní justiční spolupráce. Senáty trestního kolegia rozhodují většinou
v neveřejném zasedání, tj. bez účasti obviněného, obhájce a státního
zástupce, a pouze v některých případech v zasedání veřejném za současné přítomnosti stran řízení. Mimo rozhodovací činnosti v tříčlenných
senátech na trestním úseku působí také velký senát trestního kolegia,
v němž je zařazeno 9 soudců.
Soudci trestního kolegia Nejvyššího soudu jsou níže uvedenými zákonnými normami zmocněni, aby v senátech, převážně složených z předsedy senátu a dvou soudců, rozhodovali v těchto agendách:
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Tdo
– rozhodování o dovoláních proti pravomocným rozhodnutím soudů
druhého stupně ve věci samé (§ 265a a násl. tr. ř.),
Tcu
– rozhodování o návrzích na zaznamenání údajů o odsouzení občana
České republiky cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů (§ 4
odst. 2 a § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění
pozdějších předpisů),
– rozhodování o návrzích podle zákona č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, ve znění pozdějších předpisů
(např. o návrhu na vzetí předávané osoby do průvozní vazby po dobu
průvozu územím České republiky podle § 143 odst. 4 citovaného zákona),
– rozhodování o návrzích na rozhodnutí, zda je osoba vyňata z pravomoci orgánů činných v trestním řízení (§ 10 odst. 2 tr. ř.);
Tz
– rozhodování o stížnostech pro porušení zákona, podaných ministrem
spravedlnosti proti rozhodnutím státních zástupců a soudů v řízení konaném podle trestního řádu (§ 266 a násl. tr. ř.);
Td
– rozhodování sporů o příslušnost mezi soudy nižších stupňů (§ 24 tr. ř.),
– rozhodování o návrzích na odnětí a přikázání věci (§ 25 tr. ř.),
– rozhodování o stížnostech proti rozhodnutím o vyloučení soudce (§ 31
tr. ř.);

Tvo
– rozhodování o stížnostech proti rozhodnutím vrchních soudů o prodloužení vazby podle § 74 tr. ř. a proti dalším rozhodnutím vrchních
soudů, pokud rozhodovaly v postavení soudu prvního stupně;
Tul
– rozhodování o návrzích na určení lhůty k provedení procesního úkonu
(§ 174a zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, ve znění pozdějších
předpisů);
Zp
– rozhodování o odvoláních proti rozhodnutí Kárné komory Nejvyššího
kontrolního úřadu (§ 43 odst. 2 zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším
kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů);
Pzo
– rozhodování o návrzích na přezkum zákonnosti příkazu k odposlechu
a záznamu telekomunikačního provozu a příkazu k zjištění údajů o telekomunikačním provozu (§ 314l až § 314n tr. ř.).

2.2.2. Rozhodování o mimořádných opravných
prostředcích
Nejvyššímu soudu jako vrcholnému orgánu obecných soudů České republiky (čl. 92 Ústavy České republiky) přísluší v trestním řízení právo
rozhodovat o nejvýznamnějších mimořádných opravných prostředcích,
kterými jsou dovolání a stížnost pro porušení zákona.
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Dovolání je mimořádný opravný prostředek, jímž lze napadnout pravomocné rozhodnutí soudu druhého stupně ve věci samé, ale jen s odkazem na některý z dovolacích důvodů taxativně vyjmenovaných v ustanoveních § 265b odst. 1 a 2 tr. ř. Předmětem dovolacího řízení není
skutkový přezkum, ale pouze posuzování právních otázek v napadeném rozhodnutí nebo v řízení mu předcházejícím. Dovolání je oprávněn
podat jednak nejvyšší státní zástupce – pro nesprávnost kteréhokoli výroku rozhodnutí soudu, a to ve prospěch i v neprospěch obviněného,
a jednak obviněný – pro nesprávnost výroku rozhodnutí soudu, který se ho bezprostředně dotýká. Obviněný může podat dovolání pouze prostřednictvím obhájce. Dovolání je nutné podat u soudu, který ve
věci rozhodl ve věci v prvním stupni, a to do dvou měsíců od doručení rozhodnutí, proti němuž směřuje dovolání. Předseda senátu soudu
prvního stupně doručí opis dovolání obviněného nejvyššímu státnímu
zástupci a opis dovolání nejvyššího státního zástupce obhájci obviněného a obviněnému s upozorněním, že se mohou k dovolání písemně
vyjádřit a souhlasit s projednáním dovolání v neveřejném zasedání dovolacího soudu. Jakmile uplyne lhůta k podání dovolání všem oprávněným osobám, předloží spisy Nejvyššímu soudu. Nejvyšší soud odmítne
dovolání z důvodů taxativně stanovených v § 265i odst. 1 tr. ř., zejména
nejsou-li splněny některé formální podmínky nebo neposkytuje-li podané dovolání podklad k přezkumu napadeného rozhodnutí a řízení
mu předcházejícího, přičemž v odůvodnění usnesení o odmítnutí jen
stručně uvede důvod odmítnutí poukazem na okolnosti vztahující se
k zákonnému důvodu odmítnutí. Dovolací soud zamítne podané dovolání, pokud shledá, že není důvodné (§ 265j tr. ř.). Jestliže Nejvyšší
soud neodmítne ani nezamítne podané dovolání, přezkoumá napade-
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né rozhodnutí i řízení mu předcházející, a to jen v rozsahu a z důvodů
uvedených v dovolání. Po přezkoumání Nejvyšší soud zruší napadené
rozhodnutí nebo jeho část, popřípadě též vadné řízení mu předcházející, shledá-li, že je dovolání důvodné. Pokud po zrušení napadeného
rozhodnutí nebo některého jeho výroku je nutné učinit ve věci nové rozhodnutí, Nejvyšší soud přikáže zpravidla soudu, o jehož rozhodnutí jde,
aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl (§ 265k tr. ř.).
Soud nebo jiný orgán činný v trestním řízení, jemuž byla věc přikázána
k novému projednání a rozhodnutí, je vázán právním názorem Nejvyššího soudu (§ 265s odst. 1 tr. ř.). Bylo-li napadené rozhodnutí zrušeno
jen v důsledku dovolání podaného ve prospěch obviněného, nemůže v
novém řízení dojít ke změně rozhodnutí v jeho neprospěch (§ 265s odst.
2 tr. ř.). Nejvyšší soud však může při zrušení napadeného rozhodnutí
také sám hned rozhodnout ve věci rozsudkem (§ 265m tr. ř.).
Dalším mimořádným opravným prostředkem, který Nejvyšší soud
projednává, je stížnost pro porušení zákona (dále též jen „SPZ“). Tento opravný prostředek je oprávněn podat pouze ministr spravedlnosti
proti pravomocnému rozhodnutí soudu nebo státního zástupce, jímž
byl porušen zákon, nebo které bylo učiněno na podkladě vadného postupu řízení, nebo jestliže trest je ve zřejmém nepoměru k povaze a závažnosti trestného činu nebo k poměrům pachatele, popřípadě jestliže
uložený druh trestu je ve zřejmém nepoměru s účelem trestu (§ 266
odst. 1, 2 tr. ř.). Stížnost pro porušení zákona v neprospěch obviněného
proti pravomocnému rozhodnutí soudu nelze podat jen z důvodu, že
soud postupoval v souladu s ustanoveními § 259 odst. 4, § 264 odst. 2,
§ 273 nebo § 289 písm. b) tr. ř. V případě SPZ podané nikoli ve prospěch
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obviněného a po zjištění, že zákon byl porušen, ale nikoli v neprospěch
obviněného, lze dosáhnout pouze tzv. akademického výroku, není
však možné zrušit napadené rozhodnutí nebo řízení mu předcházející, kterým byl porušen zákon. Nejvyšší soud zamítne SPZ, pokud není
přípustná nebo není-li důvodná (§ 268 odst. 1 tr. ř.). Jestliže Nejvyšší
soud shledá, že zákon byl porušen, vysloví tuto skutečnost rozsudkem
(§ 268 odst. 2 tr. ř.). Pokud byl zákon porušen v neprospěch obviněného,
Nejvyšší soud zároveň s výrokem uvedeným v § 268 odst. 2 tr. ř. zruší
napadené rozhodnutí nebo jeho část, popřípadě též vadné řízení mu
předcházející. Je-li nezákonný jen některý výrok napadeného rozhodnutí a pokud jej lze oddělit od ostatních, zruší Nejvyšší soud jen tento
výrok (§ 269 tr. ř.). Jestliže po zrušení napadeného rozhodnutí nebo
některého jeho výroku je nutné učinit ve věci rozhodnutí nové, přikáže
Nejvyšší soud zpravidla orgánu, o jehož rozhodnutí jde, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl. Orgán, jemuž byla věc
přikázána, je vázán právním názorem Nejvyššího soudu (§ 270 tr. ř.).
Nejvyšší soud může při zrušení napadeného rozhodnutí také sám rozhodnout ve věci, pokud je možné učinit rozhodnutí na podkladě skutkového stavu, který byl v napadeném rozhodnutí správně zjištěn (§ 271
tr. ř.). Jestliže Nejvyšší soud vyslovil, že zákon byl porušen v neprospěch
obviněného, nemůže v novém řízení dojít ke změně rozhodnutí v jeho
neprospěch (§ 273 tr. ř.).

orgán činný v trestním řízení vázán a jímž se případně řídí tyto orgány
v jiných obdobných věcech.
O dovoláních a stížnostech pro porušení zákona rozhoduje Nejvyšší soud zpravidla v tříčlenných senátech složených z předsedy senátu
a dalších dvou profesionálních soudců. Velkému senátu trestního kolegia Nejvyššího soudu byla tříčlennými senáty v roce 2015 postoupena
jediná věc, v roce 2014 to byla 2 dovolání, v roce 2013 celkem 4 dovolání,
v roce 2012 řešil velký senát trestního kolegia 2 dovolání, v roce 2011
šlo o 4 dovolání a jednu stížnost pro porušení zákona, v roce 2010 tříčlenné senáty nepostoupily velkému senátu trestního kolegia žádnou
ze svých věcí.
Všechna rozhodnutí Nejvyššího soudu jsou publikovaná v anonymizované podobě na internetových stránkách Nejvyššího soudu (www.
nsoud.cz).

Vydáváním rozhodnutí o zmíněných dvou mimořádných opravných
prostředcích trestní kolegium Nejvyššího soudu zároveň sjednocuje
rozhodovací praxi nižších soudů, přičemž ve svých rozhodnutích vysloví závazný právní názor, kterým je soud nižšího stupně nebo jiný
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2.2.3. Statistické údaje
Statistika jednotlivých agend trestního kolegia za rok 2014
Rejstřík

Nevyřízeno
z minulého
období

Nově
napadlo

Vyřízeno

2.2.4. Výběr důležitých rozhodnutí trestního kolegia
Nejvyššího soudu, publikovaných za období let 2014
a 2015

Statistika jednotlivých agend trestního kolegia za rok 2015
Rejstřík

Nevyřízeno

Nevyřízeno
z minulého
období

Nově
napadlo

Vyřízeno

Nevyřízeno

2.2.4.1. Některá důležitá rozhodnutí trestního kolegia Nejvyššího
soudu publikovaná ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek

Tdo

167

1 655

1 669

153

Tdo

153

1 633

1 567

219

Tcu

14

191

151

54

Tcu

54

135

166

23

Tz

13

58

65

6

Tz

6

29

30

5

Td

10

71

77

4

Td

4

77

78

3

6

Tvo

6

40

43

3

Tvo

2

33

29

Tul

-

2

2

-

Tul

-

1

1

-

Zp

-

-

-

-

Zp

-

-

-

-

Pzo

2

6

3

5

Pzo

5

9

10

4

Z významných rozhodnutí, která byla publikována v trestní části Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek (dále ve zkratce „Sb. rozh. tr.“) ve
sledovaném období, lze uvést například tato:
Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 2. 7. 2014, sp. zn. 8 Tdo 728/2014,
publikované pod č. 14/2015 Sb. rozh. tr. se týká trestného činu podvodu podle § 209 tr. zákoníku. Nejvyšší soud v něm uvedl, že jestliže
pachatel prodává motorové vozidlo, u kterého upravil (tzv. přetočením)
sám nebo prostřednictvím jiné osoby stav ukazatele počtu najetých kilometrů tak, aby vykazoval méně ujetých kilometrů, a v důsledku toho
dojde k navýšení kupní ceny nejméně o částku 5 000 Kč, kterou kupující
– aniž by o uvedené změně věděl – zaplatí, jsou naplněny znaky trestného činu podvodu podle § 209 tr. zákoníku, nebot pachatel tím uvedl kupujícího v omyl, způsobil mu škodu (nejméně) nikoli nepatrnou a sebe
nebo jiného obohatil.
Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 11. 2014, sp. zn. 5 Tdo 1332/2014,
publikované pod č. 26/2015 Sb. rozh. tr. se zabývá jednak rozlišením
úmyslné a nedbalostní formy zavinění u trestných činů ohrožování zdra-
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ví závadnými potravinami a jinými předměty podle § 156 a § 157 tr. zákoníku a jednak možností naplnit znak jejich kvalifikovaných skutkových podstat spočívající ve spáchání činu porušením důležité povinnosti
uložené podle zákona. Nejvyšší soud zde vyslovil právní názor, že pokud
pachatel měl na prodej a prodával alkohol nebezpečný lidskému zdraví,
a to bez kontrolních pásek, porušil tím důležitou povinnost uloženou mu
podle zákona ve smyslu § 156 odst. 1, odst. 2 písm. c) tr. zákoníku a § 157
odst. 2 písm. b) tr. zákoníku, protože i když takové označení primárně
slouží pro daňové účely, je současně i zárukou toho, že při výrobě nápojů
z lihu byly dodrženy stanovené výrobní normy a postupy. Této právní
kvalifikaci pak nebrání ani skutečnost, že k uvedenému porušení zákona
se současně přihlíželo i z hlediska přečinu porušení předpisů o nálepkách a jiných předmětech k označení zboží podle § 244 odst. 1 alinea 2
tr. zákoníku, nebot zákaz dvojího přičítání téže okolnosti platí jen při
posuzování okolností v rámci skutkové podstaty téhož trestného činu.
Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. 4. 2014, sp. zn. 8 Tdo 440/2014,
publikované pod č. 15/2015 Sb. rozh. tr. se týká trestného činu porušování domovní svobody, v němž Nejvyšší soud vyjádřil právní názor,
že překážkou, jejímž účelem je zabránit vniknutí do obydlí jiného ve
smyslu § 178 odst. 2 tr. zákoníku, může být i branka oplocení uzamykatelná klíčem, a to i přesto, že v době činu byl zámek zevnitř uzamčen
klíčem, který v něm zůstal. Z hlediska uvedeného kvalifikačního znaku
je podstatné, že uzamčená branka vytváří překážku bránící vniknutí
na pozemek a překonání takové překážky spočívá v jejím odemčení. To
lze realizovat jakýmkoliv klíčem a není rozhodné, a zda si jej pachatel
donesl nebo zda užil klíč, který zůstal po uzamknutí ve dveřích.
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Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 5. 2013, sp. zn. 8 Tdo 35/2013,
publikované pod č. 29/2015 Sb. rozh. tr., ve kterém Nejvyšší soud uvedl, že násilným jednáním vůči těhotné ženě vedeným úmyslem vyvolat u ní potrat nebo usmrtit plod pachatel naplňuje základní skutkovou podstatu trestného činu těžkého ublížení na zdraví podle § 145
odst. 1 tr. zákoníku (popřípadě jeho pokusu), když vyvolání potratu
nebo usmrcení plodu je samo o sobě těžkou újmou na zdraví ve smyslu
§ 122 odst. 2 písm. g) tr. zákoníku. Tímto jednáním však nelze bez dalšího naplnit znak kvalifikované skutkové podstaty téhož trestného činu
spočívající v jeho spáchání ze zavrženíhodné pohnutky ve smyslu § 145
odst. 2 písm. h) tr. zákoníku. Okolnost, že úmyslné vyvolání potratu
nebo usmrcení plodu může být z povahy věci spácháno jen na těhotné
ženě, odůvodňuje posouzení činu jako trestného činu těžkého ublížení
na zdraví podle § 145 odst. 1, odst. 2 písm. b) tr. zákoníku, popřípadě
pokusu tohoto trestného činu, aniž by tu byl rozpor se zákazem dvojího
přičítání jedné a téže skutečnosti k tíži pachatele.
Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 3. 2012, sp. zn. 5 Tdo 168/2012,
publikované pod č. 53/2014 Sb. rozh. tr. se týká naplnění skutkové podstaty trestného činu zabití podle § 141 tr. zákoníku. Nejvyšší soud v něm
vyjádřil právní názor, že silné rozrušení pachatele ve smyslu citovaného
ustanovení musí být vyvoláno strachem, úlekem, zmatkem nebo jiným
omluvitelným hnutím mysli. Proto rozrušení vyvolané hněvem nebo vztekem jen na základě předchozího vlastního jednání sexuálně deviantního
pachatele, které je mu nepříjemné (pachatel se po pohlavním aktu s poškozenou cítil v depresi, protože si vyčítal způsob svého chování), nelze
podřadit pod pojem „silné rozrušení“ ve smyslu § 141 odst. 1 tr. zákoníku.
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Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. 3. 2014, sp. zn. 7 Tdo 1261/2013,
publikované pod č. 13/2015 Sb. rozh. tr., v němž Nejvyšší soud zaujal
právní názor, že pojem „nucené práce“ ve vztahu k naplnění skutkové
podstaty trestného činu obchodování s lidmi podle § 168 odst. 1 písm.
e) a § 168 odst. 2 písm. e) tr. zákoníku je nutné vykládat ve smyslu
čl. 2 odst. 1 Úmluvy Mezinárodní organizace práce o nucené nebo povinné práci č. 29, přijaté dne 28. 6. 1930 a vyhlášené pod č. 506/1990
Sb. Podle tohoto ustanovení citované úmluvy se za nucenou práci považuje každá práce nebo služba, která se na kterékoli osobě vymáhá
pod pohrůžkou jakéhokoli trestu a ke které se dotčená osoba nenabídla
dobrovolně. Uvedený znak je proto naplněn např. jednáním pachatele,
který dopraví cizí státní příslušníky na území České republiky a poté
jim odebere cestovní a osobní doklady, omezuje je ve svobodě pohybu,
za vykonanou práci jim nevyplácí odpovídající mzdu, příkazy k práci
vynucuje pohrůžkami újmy na zdraví, na životě nebo bitím, v důsledku
čehož se uvedené osoby ocitají ve zranitelném postavení i z důvodu neznalosti prostředí a jazyka v cizí zemi a jejich lidská svoboda a důstojnost je tak závažně omezena.
Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 21. 8. 2014, sp. zn. 4 Tdo 991/2014,
publikované pod č. 54/2015 Sb. rozh. tr. vyjadřuje právní názor, že pokud
pachatel přechovával značné množství střeliva, zbraň hromadně účinnou a vedle toho též zakázaný doplněk zbraně (např. tlumič výstřelu),
naplnil tímto jednáním v jednočinném souběhu znaky skutkové podstaty
dvou přečinů nedovoleného ozbrojování podle § 279 odst. 1 tr. zákoníku
a podle § 279 odst. 3 písm. a), b) tr. zákoníku, nebot jde o dvě samostatné
základní skutkové podstaty přečinu nedovoleného ozbrojování.
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Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 8. 10. 2014, sp. zn. 5 Tdo 171/2014,
publikované pod č. 39/2015 Sb. rozh. tr. se zabývá otázkou výše škody,
která je způsobena trestným činem porušení autorského práva, práv
souvisejících s právem autorským a práv k databázi podle § 270 tr. zákoníku. Nejvyšší soud zde učinil závěr, že pokud byl tento trestný čin
spáchán neoprávněným zpřístupněním rozmnoženiny chráněného autorského díla prostřednictvím veřejně přístupné počítačové sítě (Internetu), a to např. jejím umístěním do datového úložiště, škoda tím způsobená nositelům autorských a souvisejících práv k takovému dílu má
formu ušlého zisku. Stanovení jeho výše se bude odvíjet od toho, jakou
částku by získali nositelé těchto práv, kdyby sami legálně zpřístupnili
srovnatelným způsobem a ve stejném rozsahu rozmnoženiny téhož díla
v téže době. Výši ušlého zisku nelze odvozovat od obvyklé ceny legálně
prodávaného hmotného nosiče (např. DVD nebo CD) s rozmnoženinou
takového díla v běžné obchodní síti. Nelze-li výši škody spolehlivě zjistit tímto způsobem a neodůvodňuje-li použití vyšší trestní sazby ani
prokázaný prospěch pachatele, je třeba zvažovat, zda v případě rozsáhlejšího zásahu pachatele do chráněných autorských a souvisejících
práv nejde o spáchání trestného činu porušení autorského práva, práv
souvisejících s právem autorským a práv k databázi ve značném nebo
velkém rozsahu ve smyslu § 270 odst. 2 písm. c) nebo odst. 3 písm. b)
tr. zákoníku.
Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 2. 7. 2014, sp. zn. 8 Tdo 809/2014,
publikované pod č. 22/2015 Sb. rozh. tr. se týká trestu vyhoštění a Nejvyšší soud v něm uvedl, že povolení dlouhodobého pobytu a později
trvalého pobytu na území České republiky pachateli samo o sobě ne-

zakládá okolnost vylučující uložení trestu vyhoštění podle § 80 odst. 3
písm. c) tr. zákoníku. Z dikce tohoto ustanovení „pachatel má na území
České republiky povolen trvalý pobyt, má zde pracovní a sociální zázemí a uložení trestu vyhoštění by bylo v rozporu se zájmem na spojování rodin“ vyplývá, že všechny stanovené podmínky musí být splněny
kumulativně.
Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 1. 2015, sp. zn. 8 Tdo 1576/2014,
publikované pod č. 43/2015 Sb. rozh. tr. řeší trestní odpovědnost pachatele za zločin vraždy podle § 140 odst. 1, případně odst. 2 tr. zákoníku.
Nejvyšší soud v něm vyjádřil právní názor, podle něhož pro spáchání
tohoto zločinu není významné, že pachatel zvolil takový mechanismus
usmrcení jiného, při kterém by zahynul i on sám. Rozhodné je, že jeho
úmyslem bylo způsobit smrt jinému, bez ohledu na to, že zvažoval též
vlastní usmrcení.
Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 2. 2015, sp. zn. 8 Tdo 1352/2014,
publikované pod č. 49/2015 Sb. rozh. tr. se zabývá možností spáchání
trestných činů vydírání podle § 175 odst. 1 tr. zákoníku a pomluvy podle § 184 odst. 1, 2 tr. zákoníku v souvislosti s podáním nedůvodného
insolvenčního návrhu a s neopodstatněným zahájením insolvenčního
řízení. Nejvyšší soud zde vyslovil právní názor, že podání návrhu na
zahájení insolvenčního řízení, jímž pachatel chtěl donutit poškozeného
k plnění, které neměl povinnost poskytnout, pokud k němu došlo na
základě vědomě nepravdivých skutečností bez faktické existence okolností splňujících podmínky úpadku ve smyslu § 3 zákona č. 182/2006
Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění
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pozdějších předpisů, je nedovoleným prostředkem a lze jej kvalifikovat jako pohrůžku jiné těžké újmy ve smyslu znaků skutkové podstaty trestného činu vydírání podle § 175 odst. 1 tr. zákoníku. Návrh na
zahájení insolvenčního řízení, jehož podmínky podání jsou stanoveny
v § 97 insolvenčního zákona, není dovoleným prostředkem, je-li ho
v rozporu se zásadami insolvenčního řízení (§ 5 insolvenčního zákona)
zneužito k jiným než v zákoně uvedeným účelům. Děje se tak zejména
tehdy, když slouží k prosazení vlastních zájmů osoby podávající takový návrh, vedený především snahou uškodit osobě, na jejíž majetek
je insolvenční návrh podáván, a donutit ji, aby něco konala, opominula nebo trpěla, aniž by navrhovatel měl skutečné poznatky o tom,
že dotčená osoba (fyzická nebo právnická) je v úpadku ve smyslu § 3
insolvenčního zákona. Pokud je návrh na zahájení insolvenčního řízení
založen na smyšlených a neexistujících skutečnostech, jež byly navrhovatelem uvedeny jen účelově, aby byly do insolvenčního rejstříku (který
je informačním systémem dostupným na veřejné datové síti) zaneseny
a v něm uvedeny nepravdivé skutečnosti nasvědčující tomu, že je údajný dlužník v úpadku, může dojít k vážným důsledkům (např. ohrožení
jeho konkurenceschopnosti v důsledku ztráty důvěry a dobrého jména
u klientů a obchodních partnerů apod.), které lze považovat za jinou
vážnou újmu ve smyslu trestného činu pomluvy podle § 184 tr. zákoníku.
Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 17. 9. 2014, sp. zn. 8 Tdo 942/2014,
publikované pod č. 25/2015 Sb. rozh. tr. vyjadřuje právní názor Nejvyššího soudu, že poskytnutí přiměřené lhůty k nastoupení trestu odnětí
svobody, aby si odsouzený mohl obstarat své záležitosti podle § 321
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odst. 2 tr. ř., je fakultativním postupem soudu v případě, když nejsou
dány okolnosti, které vylučují její poskytnutí. Odsouzený, jemuž bylo
ve výzvě podle § 321 odst. 1 tr. ř. uloženo, aby trest nastoupil ihned, se
tudíž nemůže domáhat takové lhůty a tato okolnost jej nezbavuje povinnosti podrobit se výzvě.
Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 16. 4. 2014, sp. zn. 8 Tdo 42/2014,
publikované pod č. 36/2015 Sb. rozh. tr. se zabývá předpoklady k uložení ochranného léčení podle § 99 odst. 2 písm. a) tr. zákoníku. Nejvyšší
soud zde zdůraznil, že k tomu musí být splněny společně obě podmínky
uvedené v citovaném ustanovení, a to jednak existence stavu vyvolaného duševní poruchou u pachatele trestného činu, jednak nebezpečnost jeho pobytu na svobodě. Obě tyto podmínky musejí být prokázány
výsledky provedeného dokazování. Závěr o tom, že pachatel spáchal
trestný čin ve stavu vyvolaném duševní poruchou, musí vyplynout zejména z příslušného znaleckého posudku, nebot je to v každém jednotlivém případě znalec, kdo z odborného hlediska vymezí povahu
a symptomy duševní poruchy a jí vyvolaný stav, avšak jedině soud na
podkladě znaleckého zkoumání posuzuje odborné závěry znalce při
následném rozhodování o tom, zda jde o duševní poruchu ve smyslu
§ 123 tr. zákoníku a zda jsou splněny všechny podmínky podle § 99
odst. 2 písm. a) tr. zákoníku pro uložení ochranného léčení, jakého druhu a v jaké formě.
Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 9. 12. 2014, sp. zn. 6 Tdo 1277/2014,
publikované pod č. 53/2015 Sb. rozh. tr. se týká právního omylu ve
smyslu § 19 tr. zákoníku a Nejvyšší soud v něm zaujal názor, že pod-
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mínkou beztrestnosti pachatele jednajícího v negativním právním omylu je omluvitelnost jeho omylu. U pachatele, který měl z důvodu výkonu
své funkce (např. jako statutární orgán příspěvkové organizace) povinnost seznámit se s příslušnou právní úpravou, ale neučinil tak, sama
skutečnost, že spoléhal na ujištění jiné osoby o správnosti svého postupu, který ve skutečnosti odporoval právním předpisům (např. ohledně
otázky subjektu oprávněného rozhodnout o udělení odměny a její výše),
nemusí vylučovat závěr, že jeho právní omyl je neomluvitelný. Zjištění
skutkového stavu věci v rozsahu nezbytném pro rozhodnutí soudu ve
smyslu § 2 odst. 5 tr. ř. v případě posuzování trestní odpovědnosti pachatele, jenž se činu dopustil v negativním právním omylu, vyžaduje,
aby bylo provedeno dokazování zaměřené na objasnění otázky, zda se
mohl vyvarovat svého omylu. V odůvodnění rozsudku, jímž byl obviněný podle § 226 písm. b) tr. ř. zproštěn obžaloby proto, že jednal v omluvitelném negativním právním omylu, je nezbytné uvést komplexní vyhodnocení všech relevantních skutečností majících význam pro závěr,
že šlo o takový omluvitelný omyl.
Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 2. 2015, sp. zn. 7 Tdo 36/2015, publikované pod č. 52/2015 Sb. rozh. tr. řeší výklad skutkové podstaty přečinu nadržování podle § 366 odst. 1 tr. zákoníku. Podle názoru vysloveného Nejvyšším soudem ke spáchání tohoto trestného činu je nezbytné,
aby jeho pachatel pomáhal pouze jinému pachateli základního trestného činu k tomu, aby ten unikl trestnímu stíhání, trestu nebo ochrannému
opatření nebo jejich výkonu. Pomáhá-li nejen spolupachatelům téhož
trestného činu, ale zároveň i sám sobě, podstatným pro vyvození trestní odpovědnosti za nadržování je, zda povaha společného jednání jako

znaku základního trestného činu je taková, že jednání tohoto pachatele
lze oddělit od jednání ostatních spolupachatelů společně spáchaného
základního trestného činu. Není-li tomu tak, nemůže se nadržovacím
jednáním (které má umožnit, aby současně se spolupachateli unikl
trestnímu stíhání také tento pachatel) dopustit přečinu nadržování podle § 366 odst. 1 tr. zákoníku, a to ani ohledně ostatních spolupachatelů.
Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 5. 2014, sp. zn. 8 Tdo 550/2014,
publikované pod č. 24/2015 Sb. rozh. tr. se zabývá mimořádným snížením trestu odnětí svobody podle § 58 odst. 1 tr. zákoníku. Nejvyšší
soud zde uvedl, že při postupu podle citovaného ustanovení je nutné
respektovat jeho výjimečný charakter a použít ho jen v těch případech,
kdy lze přesvědčivě dovodit splnění všech zde uvedených podmínek.
Nemůže se jednat o souhrn jakýchkoliv polehčujících okolností, nýbrž
jen takových, které se v dané kvalitě nebo kvantitě u konkrétního trestného činu běžně nevyskytují a výrazně snižují závažnost trestného činu,
nebot jen za splnění těchto předpokladů může nabýt charakteru okolností výjimečných (např. věk blízký věku mladistvých, obviněný spáchal
čin pod vlivem tíživých osobních nebo rodinných poměrů, které si sám
nezavinil, k činu byl vyprovokován surovým násilným jednáním poškozeného apod.).
Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 7. 8. 2013, sp. zn. 5 Tdo 693/2013,
publikované pod č. 45/2014 Sb. rozh. tr. vyjadřuje závěr Nejvyššího
soudu, že celkový rozsah zkrácené daně nelze snižovat o náklady pachatelem vynaložené na spáchání trestného činu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby podle § 240 tr. zákoníku. Při zjištování
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zická osoba jednající za tuto právnickou osobu. Argument, že fyzická
osoba je jen obecným subjektem trestného činu se zúženým okruhem
subjektů (pachatelů), za který právnická osoba sama trestně neodpovídá, v této souvislosti neobstojí.

rozsahu zkrácení daně se neuplatní stejná hlediska jako v případě určování výše prospěchu, který pachatel získal trestnou činností. Zatímco
při určování výše prospěchu má význam čistý prospěch stanovený teprve po odpočtu všech nezbytných nákladů, které by jinak musely být
v souvislosti s uskutečněním nějakého cíle ze strany pachatele či jiné
osoby z jejich prostředků vynaloženy (viz např. rozhodnutí uveřejněná
pod č. 4/2009 a č. 31/2009 Sb. rozh. tr.), při zkrácení daně pachatel
zčásti nebo vůbec neplní své zákonné povinnosti přiznat a zaplatit daň
a využívá k tomu postupy, které nejsou v souladu se zákonem. Výše
zkrácené daně pak respektuje to, jaká byla skutečná daňová povinnost
příslušného plátce či poplatníka, do které se promítají všechny slevy,
odpočty, náklady a další položky, jimiž lze legálně snižovat daňový základ. Byla-li daň a výše jejího zkrácení takto zjištěna, není už namístě
při určování rozsahu zkrácení daně odečítat od zkrácené daně nějaké
další náklady na provedení trestné činnosti.

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. 1. 2013, sp. zn. 8 Tz 97/2012,
publikované pod č. 35/2014 ve Sb. rozh. tr. se týká trestného činu maření úkolu úřední osoby z nedbalosti podle § 330 tr. zákoníku. Nejvyšší
soud zde zaujal právní názor, že zmařením důležitého úkolu ve smyslu
citovaného ustanovení se rozumí také porušení povinnosti oprávněné
úřední osoby projednat správní delikt a rozhodnout o něm v zákonné
prekluzivní lhůtě. Proto v případě, že oprávněná úřední osoba způsobí
svou nečinností zánik správní odpovědnosti konkrétních osob za takový delikt, lze vůči ní vyvodit trestní odpovědnost za trestný čin maření
úkolu úřední osoby z nedbalosti podle § 330 tr. zákoníku.

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 13. 8. 2014, sp. zn. 8 Tdo 654/2014,
publikované pod č. 50/2015 ve Sb. rozh. tr. obsahuje právní názor Nejvyššího soudu, že vyžaduje-li zákon konkrétní nebo speciální subjekt
(ve smyslu ustanovení § 114 odst. 1, § 229 tr. zákoníku), stačí k trestní
odpovědnosti fyzické osoby, že zvláštní vlastnost, způsobilost nebo postavení jsou dány u právnické osoby, jejímž jménem tato fyzická osoba
jednala (§ 114 odst. 2 tr. zákoníku). Proto okolnost, že právnická osoba
nemůže být trestně odpovědná za některý z trestných činů se zúženým
okruhem subjektů s ohledem na ustanovení § 7 zákona č. 418/2011 Sb.,
o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění
pozdějších předpisů, neznamená, že nemůže být trestně odpovědná fy-

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 8. 2013, sp. zn. 4 Tdo 812/2013,
publikované pod č. 27/2014 ve Sb. rozh. tr. vyjadřuje právní názor Nejvyššího soudu, že jestliže pachatel sám nebo jako spolupachatel padělá
nebo pozmění platební prostředek v úmyslu použít jej jako pravý nebo
platný a poté jej sám takto použije, dopouští se pouze trestného činu
neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku podle § 234 odst. 3 alinea 1 tr. zákoníku, a nikoli též podle § 234
odst. 3 alinea 2 tr. zákoníku, nebot jen realizuje úmysl použít platební
prostředek jako pravý nebo platný, který měl již v době jeho padělání či pozměnění. Pokud pachatel použil padělaný platební prostředek
k bezhotovostní platbě a současně a současně tím způsobil na cizím
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majetku škodu nikoli nepatrnou, je nutno jeho jednání posoudit nejen
jako trestný čin neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku podle § 234 odst. 3 tr. zákoníku, ale též jako trestný čin podvodu podle § 209 odst. 1 tr. zákoníku, přičemž jde o trestné činy spáchané v jednočinném souběhu. Tzv. faktická konzumpce je
v takovém případě vyloučena, nebot s ohledem na skutkové okolnosti
spáchaného trestného činu podvodu ho zpravidla nelze považovat za
vedlejší, málo významný produkt základního trestného činu vzhledem
k různosti objektů obou trestných činů a k tomu, že trestný čin podle
§ 234 odst. 3 tr. zákoníku nevyžaduje obohacení pachatele nebo jiné
osoby ani způsobení škody. Peněžní prostředky na účtu vedeném peněžním ústavem na základě smlouvy o běžném účtu nejsou v majetku majitele účtu, v jehož prospěch byl tento účet zřízen, ale v majetku
peněžního ústavu. Pokud tedy pachatel neoprávněně odčerpal peněžní prostředky z účtu, škoda vznikla peněžnímu ústavu, nikoli majiteli
účtu. Poškozeným je proto peněžní ústav.
Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. 5. 2013, sp. zn. 11 Tz 17/2013,
publikovaný pod č. 4/2014 Sb. rozh. tr. se zabývá trestem domácího vězení podle § 60 a § 61 tr. zákoníku. Nejvyšší soud zde uvedl, že obviněný, jemuž byl uložen trest domácího vězení a který se ve stanovené době
nezdržoval v určeném obydlí, nemohl tímto jednáním naplnit znaky
skutkové podstaty trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí
a vykázání podle § 337 odst. 1 písm. g) tr. zákoníku, nebot v takovém
případě trestní zákoník upravuje postupy, jimiž se zajištuje jiný způsob
vykonání tohoto trestu. U trestu domácího vězení jde o rozhodnutí podle § 61 tr. zákoníku o jeho přeměně v trest odnětí svobody, resp. po-

dle úpravy účinné do 30. 11. 2011 o nařízení náhradního trestu odnětí
svobody.
2.2.4.2. Některá důležitá stanoviska trestního kolegia Nejvyššího
soudu publikovaná ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek
K řešení sporných otázek a za účelem sjednocování rozhodovací činnosti soudů nižších stupňů vydalo trestní kolegium Nejvyššího soudu
rovněž řadu stanovisek, publikovaných ve Sbírce soudních rozhodnutí
a stanovisek. Z nich je možné upozornit na následující:
Stanovisko trestního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 4. 12. 2014,
sp. zn. Tpjn 300/2014, publikované pod č. 1/2015 Sb. rozh. tr. se zabývá některými otázkami právní kvalifikace neoprávněného pěstování
konopí. V tomto rozhodnutí trestní kolegium vyjádřilo názor, že neoprávněným vypěstováním rostliny konopí [§ 24 odst. 1 písm. a) zákona
č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, ve znění pozdějších předpisů],
která je sama o sobě omamnou látkou ve smyslu přílohy č. 3 (seznamu
č. 3 omamných látek) k nařízení vlády č. 463/2013 Sb., může pachatel
s ohledem na množství vypěstovaných rostlin, způsob jejich pěstování
a na další okolnosti naplnit zákonné znaky trestného činu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami
a s jedy podle § 283 odst. 1 tr. zákoníku spočívající v tom, že „jinému opatří“ nebo „pro jiného přechovává“ omamnou látku. Samotné
neoprávněné pěstování konopí nelze ztotožňovat s pojmem „výroba“
omamné nebo psychotropní látky ve smyslu § 283 odst. 1 tr. zákoníku
(viz rozhodnutí pod č. 18/2007 Sb. rozh. tr.). O výrobu (resp. některou
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její fázi) by mohlo jít pouze v případech, pokud by rostlina konopí byla
sklizena a následně došlo k jejímu neoprávněnému zpracování v procesu, v němž by jako vstupní komponent byla dále upravována – a to
buď do stavu způsobilého k přímé spotřebě (marihuana), anebo k získání psychotropní látky tetrahydrokanabinolu (THC). To platí i tehdy,
jestliže pachatel uskutečnil takovou výrobu pro vlastní potřebu a za
tím účelem si opatřil nebo přechovával rostliny konopí. V tomto případě samotné opatření nebo přechovávání rostlin konopí je již pokusem trestného činu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými
a psychotropními látkami a s jedy podle § 21 odst. 1 a § 283 odst. 1
tr. zákoníku, a nikoli jen přípravou ve smyslu § 20 odst. 1 tr. zákoníku.
Neoprávněné vypěstování rostlin konopí nebo jejich přechovávání pro
vlastní potřebu v množství větším než malém může být trestným činem přechovávání omamné nebo psychotropní látky a jedu podle § 284
odst. 1 tr. zákoníku nebo nedovoleného pěstování rostlin obsahujících
omamnou nebo psychotropní látku podle § 285 odst. 1 tr. zákoníku jen
tehdy, pokud pachatel dále nepoužije vypěstované rostliny k výrobě ve
výše uvedeném smyslu nebo jestliže s ohledem na množství vypěstovaných rostlin, způsob jejich pěstování a na další okolnosti nelze dovodit,
že je opatřil nebo přechovával pro jiného.
Stanovisko trestního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 25. 9. 2014,
sp. zn. Tpjn 301/2014, publikované pod č. 51/2014 Sb. rozh. tr. se týká
problematiky policejní provokace v souvislosti s prováděním zkoušky
spolehlivosti Generální inspekcí bezpečnostních sborů. Trestní kolegium zde vyslovilo právní názor, že za policejní provokaci se považuje aktivní činnost policie, která směřuje k podněcování určité osoby
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(fyzické či právnické) ke spáchání konkrétního trestného činu s cílem
získat usvědčující důkazy a vyvolat její trestní stíhání a jejímž důsledkem je vzbuzení úmyslu spáchat trestný čin podněcovanou osobou, ačkoliv předtím tato osoba žádný takový úmysl neměla. Policejní
provokací je i taková aktivní činnost policie, jíž dochází k doplňování
chybějících zákonných znaků základní skutkové podstaty určitého
trestného činu, k záměrnému podstatnému navýšení rozsahu spáchaného činu podněcovanou osobou, či k jiným způsobem vyvolané
změně právní kvalifikace spáchaného činu k tíži podněcované osoby,
zejména pokud jde o okolnosti podmiňující použití vyšší trestní sazby, byt by jinak tato osoba byla ke spáchání činu v obecném smyslu
rozhodnuta. Pokud při provádění zkoušky spolehlivosti realizované
podle § 41 zákona č. 341/2011 Sb., o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nedojde ze strany příslušníka inspekce či jiné osoby provádějící
takovou zkoušku k nepřípustnému ovlivnění jednání zkoušené osoby
způsobem zakládajícím policejní provokaci, pak jsou zkouška spolehlivosti provedená v souladu s § 41 zákona č. 341/2011 Sb. a důkazy
v souvislosti s ní získané (zejména obrazový a zvukový záznam dokumentující průběh zkoušky spolehlivosti a inspekcí pořízený úřední
záznam podle § 41 odst. 6 zákona č. 341/2011 Sb.) využitelné také
v trestním řízení (§ 89 odst. 2 tr. ř.). Důkaz získaný na základě policejní provokace je absolutně neúčinný v trestním řízení vedeném proti
vyprovokované osobě.
Stanovisko trestního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2015,
sp. zn. Tpjn 304/2014, publikované pod č. 51/2015 Sb. rozh. tr. řeší
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otázku, zda vykonavatele soudního exekutora lze považovat za úřední
osobu ve smyslu trestního zákoníku. Trestní kolegium v něm zaujalo
názor, že vykonavatele soudního exekutora, provádí-li z písemného
pověření soudního exekutora úkony, které je ve výkonu rozhodnutí podle občanského soudního řádu oprávněn provést soudní vykonavatel,
lze za splnění dalších zákonných podmínek pokládat za úřední osobu
ve smyslu § 127 odst. 1 písm. d) tr. zákoníku.
Stanovisko trestního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 25. 6. 2015,
sp. zn. Tpjn 306/2014, publikované pod č. 35/2015 Sb. rozh. tr. se zabývá výkladem některých otázek týkajících se výkonu domovní prohlídky a prohlídky jiných prostor, v nichž advokát vykonává advokacii,
podle § 85b odst. 1 tr. ř. Trestní kolegium zde zdůraznilo, že účelem
ustanovení § 85b odst. 1 tr. ř. je ochrana listin, k nimž se váže povinnost
mlčenlivosti advokáta, a ochrana práv třetích osob, pro něž advokát
vykonává svou profesní činnost. Pojem „jiné prostory, v nichž advokát vykonává advokacii“ ve smyslu označeného ustanovení musí být
tedy vykládán v souladu s tímto účelem jako jakýkoli prostor, který
souvisí s výkonem advokacie, a v němž se proto vyskytují informace
o klientech, at již v písemné, elektronické či jiné podobě. Vedle sídla
advokáta zapsaného do seznamu advokátů jde dále např. o pobočku advokátní kanceláře, kancelář advokáta v sídle obchodní společnosti, jíž poskytuje právní služby, vozidlo advokáta nebo místa určená
k archivaci či ukládání advokátních spisů. Postup podle § 85b tr. ř. se
však uplatní i u ostatních v úvahu přicházejících míst vztahujících se
k výkonu advokacie, v nichž lze ukládat, zpracovávat a využívat informace o klientech, jichž se dotýká povinnost mlčenlivosti advokáta.

Mohou jimi být různá elektronická úložiště dat, a to at už jde o webové
stránky advokáta, vlastní datová úložiště advokáta nenacházející se
v místech běžného výkonu advokátní praxe nebo úložiště provozovaná
od advokáta odlišnou osobou, umožňující dálkový přístup pomocí internetové sítě (např. různé typy tzv. hostingů, cloudů, serverů). Obydlí
advokáta, pokud v něm vykonává advokacii, není jiným prostorem ve
smyslu § 85b tr. ř., ale režim tohoto ustanovení na něj dopadá v rámci
domovní prohlídky. O návrhu nahradit souhlas zástupce České advokátní komory rozhodnutím soudce podle § 85b odst. 3 tr. ř. musí být
zásadně rozhodnuto usnesením, proti němuž není stížnost přípustná.
Neformální sdělení, jímž je navrhovatel informován, že se k jeho návrhu nepřihlíží, je možné pouze za podmínek uvedených v § 85b odst. 6
tr. ř., tj. pokud návrh neobsahuje náležitosti podle § 85b odst. 4 tr. ř., je
neurčitý nebo nesrozumitelný či byl podán opožděně nebo někým, kdo
k návrhu není oprávněn. Ze smyslu a účelu ustanovení § 85b odst. 4 tr.
ř. vyplývá, že zde kladený požadavek na označení listin a určitost návrhu je naplněn zásadně tím, že soudci je předložen elektronický nosič informací, obsahující elektronickou podobu pouze těch listin, které
mají být soudcem přezkoumány, a to v technické úpravě umožňující
přezkoumání (k tomu srov. rozhodnutí č. 30/2008 Sb. rozh. tr.). Splnění tohoto požadavku, jakož i přesvědčivé vylíčení skutečnosti, proč
nesouhlas zástupce České advokátní komory k seznámení se orgánu
provádějícímu úkon s obsahem těchto listin má být nahrazen rozhodnutím soudce, může spočívat také v tom, že návrh (popřípadě již podnět k jeho podání) i při obecnějším vymezením listin (např. poukazem
na nosič informací nebo označené šanony či krabice obsahující větší
množství obecně popsaných listin týkajících se dané věci) obsahuje
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jejich dostatečný výčet a podrobný popis skutkového děje. Z tohoto
popisu musí vyplývat podezření ze spáchání trestného činu, včetně vysvětlení, jakým způsobem jsou místo prohlídky, popřípadě osoby, spojeny s trestnou činností, jak z vyhodnocení výsledků trestního řízení, ze
skutečností odůvodňujících příkaz k prohlídce, jakož i výsledků provedené prohlídky vyplývá, že zajištěné věci korespondují s odůvodněním příkazu k prohlídce (nosiče informací, doklady aj.). Musí být také
uvedeno, jaké konkrétní okolnosti mají být ze zajištěných listin (např.
účetní dokumentace obchodní společnosti, obsah zajištěných elektronických nosičů dat týkajících se advokáta apod.) zjištěny a co mají ve
vztahu k trestné činnosti prokázat, zda se listiny obecně týkají i jiných
osob než těch, které mají v trestním řízení postavení obviněných. Odlišný názor na výklad pojmu „jiné prostory, v nichž advokát vykonává
advokacii“ soudce rozhodujícího o podaném návrhu od orgánu oprávněného k jeho podání není možno považovat za nedostatek náležitostí
podle § 85b odst. 4 tr. ř. a nečiní návrh ani neurčitým nebo nesrozumitelným, proto nejsou-li splněny jiné předpoklady pro postup podle
§ 85b odst. 6 tr. ř., soudce rozhodne o návrhu usnesením podle § 85b
odst. 9 tr. ř. Orgánem oprávněným k podání návrhu podle 85b odst. 3
tr. ř. se rozumí v přípravném řízení soudce příslušného okresního soudu podle § 26 tr. ř. určený jeho rozvrhem práce, jímž nemusí být vždy
stejný soudce, který nařídil domovní prohlídku nebo prohlídku jiných
prostor.
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2.2.4.3. Některá důležitá rozhodnutí velkého senátu trestního kolegia
Nejvyššího soudu
Za účelem sjednocování rozhodovací činnosti soudů přijal velký senát
trestního kolegia Nejvyššího soudu v rozhodném období několik důležitých usnesení. Mezi nejvýznamnější patří tato:
Usnesení velkého senátu trestního kolegia Nevyššího soudu ze dne
13. 8. 2014, sp. zn. 15 Tdo 885/2013, publikované pod č. 2/2015 Sb.
rozh. tr. se zabývá dvěma zásadními otázkami. První z nich je možnost
kvalifikovat činnost insolvenčního správce v insolvenčním řízení jako
obstarávání věcí obecného zájmu a druhou další upřesnění podmínek,
za nichž lze považovat určité aktivity policie související s trestnou činností za policejní provokaci. Pokud jde o první řešenou otázku, velký
senát trestního kolegia Nejvyššího soudu zaujal právní názor, podle
kterého jestliže jsou v insolvenčním řízení uplatněny a řešeny pohledávky vyplývající z obchodních vztahů, u nichž je insolvenční správce
povinen zajistit, aby v takových vztazích nedocházelo k poškozování
nebo bezdůvodnému zvýhodňování účastníků těchto vztahů nebo osob,
které jejich jménem jednají, je třeba činnost insolvenčního správce v insolvenčním řízení podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech
jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, považovat za „obstarávání věcí obecného zájmu“ ve smyslu § 331 odst. 1
alinea 1 a § 332 odst. 1 alinea 1 tr. zákoníku (§ 334 odst. 3 tr. zákoníku). Korupční jednání, at již ve formě aktivního poskytnutí, nabídnutí nebo slibu úplatku, nebo ve formě pasivního přijetí úplatku či jeho
slibu nebo nabídky, je třeba ve veřejné i v soukromé sféře postihovat
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primárně ustanoveními o úplatkářství podle § 331 a § 332 tr. zákoníku.
Ustanovení § 226 odst. 3 tr. zákoníku se proto může uplatnit jen subsidiárně v těch případech, na které nedopadají shora citovaná ustanovení o úplatkářství, tj. nejde-li o přijetí úplatku v souvislosti s podnikáním
pachatele nebo někoho jiného (§ 331 odst. 1 alinea 2 tr. zákoníku) nebo
o podplacení v souvislosti s podnikáním pachatele nebo někoho jiného
(§ 332 odst. 1 alinea 2 tr. zákoníku), anebo není-li řešeno úplatkářství
týkající se obchodních vztahů, kde je insolvenční správce nositelem povinnosti, která má zabránit tomu, aby v obchodních vztazích docházelo
k poškozování nebo k bezdůvodnému zvýhodňování účastníků těchto
vztahů nebo osob, jejichž jménem jednají (§ 334 odst. 3 tr. zákoníku).
Proto ustanovení § 226 odst. 3 tr. zákoníku se jako subsidiární bude
vztahovat na jednání insolvenčního správce jen v případech, v nichž
v insolvenčním řízení nepůjde o pohledávky vzniklé v rámci obchodních vztahů ani o pohledávky související s podnikáním pachatele nebo
někoho jiného.
Pokud jde o druhou řešenou otázku, podle názoru velkého senátu trestního kolegia Nejvyššího soudu za policejní provokaci, kterou
se v trestním řízení rozumí aktivní činnost policejního orgánu směřující k podněcování určité osoby ke spáchání konkrétního trestného
činu, popřípadě k doplňování jeho znaků, k podstatnému navyšování
jeho rozsahu nebo jiné změně jeho právní kvalifikace k tíži podněcované osoby (viz stanovisko trestního kolegia Nejvyššího soudu ze dne
25. 9. 2014, sp. zn. Tpjn 301/2014), naproti tomu nelze považovat postupy policejního orgánu, při nichž dochází za zákonných podmínek
k realizaci procesních institutů předstíraného převodu (§ 158c tr. ř.)

a použití agenta (§ 158e tr. ř.), tedy je-li obsahovou náplní jeho činnosti
policejní kontrola. Tak tomu je tehdy, pokud policejní orgán předtím,
než začne monitorovat či kontaktovat podezíranou osobu se záměrem
realizovat procesní instituty „předstíraný převod“ (§ 158c tr. ř.) a „použití agenta“ (§ 158e tr. ř.), má k dispozici pádný důvod k domněnce, že je
připravován nebo páchán trestný čin, přičemž informace, z níž vyplývá
tento důvod k domněnce, že je připravován nebo páchán trestný čin,
musí být policejním orgánem zadokumentována ve spisovém materiálu. O policejní provokaci se tudíž nejedná v případech pouhého pasivního monitorování připravované nebo probíhající trestné činnosti policejním orgánem nebo jím pověřenými osobami a dále i aktivní účasti
policejního orgánu na přípravě nebo páchání trestného činu za podmínek stanovených trestním řádem ve formě „předstíraného převodu“
(§ 158c tr. ř.) a „použití agenta“ (§ 158e tr. ř.), netvoří‑li aktivita příslušníků policie nebo pověřených osob v probíhajícím ději trestného jednání
podstatný nebo určující prvek trestného činu a jestliže sám pachatel si
počínal aktivně a cílevědomě, např. iniciativně navazoval kontakty se
spolupachateli nebo s poškozenými, navrhoval způsob spáchání činu,
rozhodoval o místě činu, o způsobu spáchání a utajování, o konspiraci,
anebo jestliže požadoval či nabízel konkrétní množství předávané věci
či konkrétní cenu apod.
Usnesení velkého senátu trestního kolegia Nevyššího soudu ze dne
17. 12. 2014, sp. zn. 15 Tdo 887/2014, publikované pod č. 17/2015 Sb.
rozh. tr. vyjadřuje právní názor, že trestný čin týrání osoby žijící ve společném obydlí podle § 199 tr. zákoníku je trestným činem trvajícím.
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Usnesení velkého senátu trestního kolegia Nejvyššího soudu ze dne
26. 3. 2014, sp. zn. 15 Tdo 190/2014, publikované pod č. 48/2014 Sb.
rozh. tr. obsahuje právní názor, podle něhož jednočinný souběh trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329 tr. zákoníku
a trestného činu nadržování podle § 366 tr. zákoníku není vyloučen,
nebot ustanovení § 329 tr. zákoníku není speciální ve vztahu k ustanovení § 366 tr. zákoníku a není dán ani jiný důvod vylučující souběh
těchto trestných činů.
Usnesení velkého senátu trestního kolegia Nevyššího soudu ze dne
18. 9. 2013, sp. zn. 15 Tdo 876/2013, publikované pod č. 28/2014 Sb.
rozh. tr. se týká přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání podle § 337 odst. 1 písm. a) tr. zákoníku. Jeho skutkovou podstatu
naplní pachatel, který jako řidič podle § 123c odst. 3 a § 123d odst. 1
zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů, pozbyl řidičské oprávnění na základě rozhodnutí orgánu veřejné
moci a řídil motorové vozidlo v době do jednoho roku ode dne pozbytí
řidičského oprávnění podle tohoto zákonného ustanovení. Pokud řídil
motorové vozidlo po uplynutí této lhůty, byt nepožádal o navrácení řidičského oprávnění, nedopustil se přečinu podle § 337 odst. 1 písm. a)
tr. zákoníku. V takovém jednání, které však není v souladu se zákonem,
je možné spatřovat přestupek podle § 125c odst. 1 písm. e) bod 1. zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Obdobě to platí pro
držitele řidičského průkazu podle § 123c odst. 7, 8 posledně citovaného
zákona. Stejně tak jednání řidiče, jemuž byl uložen trest nebo sankce
zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel na dobu
nejméně jednoho roku a který vykonal uložený trest nebo sankci, ale
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dosud neprokázal zákonem stanovenou odbornou a zdravotní způsobilost k vrácení řidičského oprávnění a řídil motorové vozidlo, nevykazuje
zákonné znaky přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání
podle § 337 odst. 1 písm. a) tr. zákoníku, ale takové jednání by mohlo být
příslušným orgánem posouzeno jako výše označený přestupek.

2.2.5. Další aktivity soudců trestního kolegia Nejvyššího
soudu
Kromě samotné rozhodovací a sjednocovací činnosti trestního kolegia
Nejvyššího soudu se jeho soudci významně podílejí i na dalších aktivitách odborného charakteru. Jde zejména o legislativní, školící a publikační činnost.
Legislativní činnost
V souladu s legislativními pravidly vlády se trestní kolegium Nejvyššího soudu aktivně podílí při přípravách návrhů zákonů, které upravují činnost Nejvyššího soudu a které se dotýkají věcí náležejících do
jeho působnosti. Mimo to se soudci trestního kolegia zúčastnili na
přípravě návrhů některých zákonů nebo jejich novel přímo jako tvůrci nebo spolutvůrci příslušného návrhu. Předseda Nejvyššího soudu
prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D. je od března 2014 předsedou rekodifikační komise Ministerstva spravedlnosti pro přípravu nového trestního
řádu, soudci JUDr. Antonín Draštík a JUDr. Jiří Pácal jsou dalšími členy
této komise.
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Školící činnost soudců a účast při odborných zkouškách
V souladu se zákonem č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů, přispívají soudci Nejvyššího soudu k odborné
přípravě a odbornému vzdělávání soudců, státních zástupců, justičních čekatelů a dalších zaměstnanců justice, organizovanými zejména
Justiční akademií České republiky, ministerstvem spravedlnosti, soudy
nebo i státními zastupitelstvími. Mimo to se soudci Nejvyššího soudu
podílejí rovněž na odborné přípravě advokátů a advokátních koncipientů, kterou organizuje Česká advokátní komora. Část soudců působí
i jako externí členové pedagogického sboru na Justiční akademii Slovenské republiky.
Někteří soudci Nejvyššího soudu se rovněž angažují při výuce studentů
právnických fakult univerzit či jiných vysokých škol, a to jako interní
nebo externí vyučující. Někteří soudci jsou též členy vědeckých rad fakult vysokých škol. Stranou působení soudců Nejvyššího soudu nezůstává ani jejich účast při odborných právnických zkouškách, zejména
pak odborných justičních a advokátních zkouškách.
Publikační činnost
Soudci Nejvyššího soudu se podílejí rovněž na zpracovávání odborných
článků, komentářů, učebnic, monografií, vzorů dokumentů či soukromých sbírek soudních rozhodnutí a někteří jsou členy redakčních rad
odborných časopisů.

2.3. Zvláštní senát, zřízený podle zákona
č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých
kompetenčních sporů
Zvláštní senát, zřízený podle zákona č. 131/2002 Sb., je složen ze tří
soudců Nejvyššího soudu a tří soudců Nejvyššího správního soudu.
Jeho členy a stejný počet náhradníků jmenují předseda Nejvyššího
soudu a předseda Nejvyššího správního soudu na tři roky. Předsedou
senátu je vždy na polovinu funkčního období volen jeden ze soudců
jmenovaných předsedou Nejvyššího soudu, druhou polovinu funkčního období předsedá zvláštnímu senátu soudce Nejvyššího správního
soudu.
Zvláštní senát rozhoduje kladné nebo záporné kompetenční spory
o pravomoc nebo věcnou příslušnost vydat rozhodnutí, jehož stranami
jsou soudy a orgány moci výkonné územní, zájmové nebo profesní samosprávy nebo soudy v občanském soudním řízení a soudy ve správním soudnictví. Jeho zřízení bylo nutné v souvislosti s přijetím soudního
řádu správního, kdy se objevila možnost sporů mezi soudy v občanském soudním řízení a soudy ve správním soudnictví.
Za Nejvyšší soud působili ve zvláštním senátu, zřízeném podle zákona
č. 131/2002 Sb., v letech 2014 až 2015 JUDr. Roman Fiala, JUDr. Pavel
Simon a JUDr. Pavel Pavlík. Soudce JUDr. Pavel Simon zvláštnímu senátu předsedal – a to až do 31. prosince 2014, kdy jej v souladu s pravidly
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pro volbu předsedy zvláštního senátu nahradil JUDr. Michal Mazanec
z Nejvyššího správního soudu. Jmenovanými náhradníky byli v předmětném období za Nejvyšší soud JUDr. Antonín Draštík, JUDr. Karel
Hasch a Mgr. David Havlík.
Statistika vyřizování věcí zvláštního senátu v letech 2014 až 2015:
Nápad

Rozhodnuto V % proti
Neskončené
v daném
nápadu
k 1. lednu
roce
daného roku 2016

2014

32

25

78 %

1

2015

35

39

111 %

19

Celkem
2003-2015

1 082

20

Proti rozhodnutí zvláštního senátu nejsou přípustné opravné prostředky. Jeho rozhodnutí je konečné a závazné pro strany kompetenčního
sporu, účastníky řízení, stejně tak pro všechny orgány moci výkonné,
orgány územní samosprávy a soudy.
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Výroční zpráva, kterou držíte v ruce, si klade za cíl poskytnout přehledné a ucelené shrnutí všech nejvýznamnějších činností Nejvyššího soudu
v posledních dvou letech.
V současné době, kdy právní vztahy občanů jsou významným způsobem poznamenány důsledky rekodifikace soukromého práva, si je Nejvyšší soud mimořádně intenzívně vědom svého úkolu zajistit, co nejdříve, jednotnou rozhodovací činnosti soudů i v této oblasti.
Přeji si, aby svým obsahem byla tato výroční zpráva zřetelným obrazem
postavení Nejvyššího soudu jako vrcholného představitele české justice
a vypovídala o tom, že Nejvyšší soud dělá vše pro to, aby systematicky
a trvale naplňoval úkoly pro něj vyplývající z Ústavy i ze zákona o soudech a soudcích.
JUDr. Roman Fiala
místopředseda Nejvyššího soudu
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