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ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY NEJVYŠŠÍHO SOUDU

Vážení čtenáři,
právě otevíráte publikaci, která přehledně rekapituluje činnost Nejvyššího soudu v roce 2017. Byl to rok, který před nás postavil mnohé úkoly
a výzvy. Konečná bilance, kterou Vám Nejvyšší soud prostřednictvím
Ročenky 2017 předkládá, ukazuje, že jsme se s těmito nelehkými úkoly
dokázali v zásadě vypořádat.
Soudci občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu
zaznamenali podle očekávání další nárůst počtu podaných dovolání.
I když na trestním kolegiu proti předchozímu – zcela mimořádnému
– roku nápad mírně klesl, v celkovém souhrnu se i tam potvrdil trend
pozvolného nárůstu agendy z posledních let. Nejvyšší soud tak poprvé
v historii překročil hranici 9 tisíc vydaných rozhodnutí v jednom kalendářním roce. Každý soudce Nejvyššího soudu přitom vedle rozhodovací činnosti plní i mnohé další povinnosti, které vyplývají z jeho funkce.
Především jde o sjednocování judikatury, kdy na kolegiích soudci projednávají a schvalují rozhodnutí k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, a připomínkování návrhů zákonů. Mnozí jsou
členy zkušebních komisí u řady odborných zkoušek a podílí se na vzdělávání nových odborníků přednáškovou i publikační činností. Někte-
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ří z nich působí v mezinárodních justičních orgánech či organizacích,
spolu se soudci Nejvyššího správního soudu pak rozhodují také v kárných senátech či zvláštním senátu, který rozhoduje kompetenční spory.
Nejdůležitější je však samozřejmě judikaturní činnost Nejvyššího soudu. Už v prvních dnech roku 2017 schválilo plénum Nejvyššího soudu
zásadní stanovisko k podáním činěným v elektronické podobě a k doručování elektronicky vyhotovených písemností soudem, prováděnému prostřednictvím veřejné datové sítě, které – zjednodušeně řečeno
– upravuje pravidla elektronické komunikace mezi soudy a účastníky
řízení. K důležitým a nanejvýš očekávaným rozhodnutím občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu zcela jistě patří stanovisko, podle něhož v řízení o omezení svéprávnosti je soud oprávněn
rozhodnout také o tom, zda se posuzovaná osoba omezuje ve svéprávnosti k výkonu volebního práva. Přičemž omezit posuzovanou osobu
ve svéprávnosti k výkonu volebního práva lze jen výrokem soudního
rozhodnutí. Širokou platnost budou mít rozhodnutí civilních senátů Nejvyššího soudu v oblasti pojišťovnictví. Nejvyšší soud například
usnesením pod sp. zn. 23 Cdo 2221/2015 posoudil rozsah plnění, jež
je pojišťovna povinna poskytnout klientovi cestovní kanceláře, který
nedostal vrácenou cenu za neuskutečněný zájezd z důvodu úpadku

cestovní kanceláře, a také, zda je výše plnění pojišťovny limitována
sjednaným limitem pojistné částky. Nejvyšší soud konstatoval, že limit
pojistného plnění sjednaný v pojistné smlouvě mezi cestovní kanceláří
a pojišťovnou pro případ úpadku cestovní kanceláře nemůže omezovat
právo spotřebitele, který uzavřel s cestovní kanceláří smlouvu o zájezdu podle zákona č. 159/1999 Sb. na zaplacení celé částky uhrazené za
zájezd vůči pojišťovně. O těchto a dalších zásadních rozhodnutích se
můžete v Ročence 2017 dočíst více, stejně jako o rozhodnutích senátů trestního kolegia, ze kterých je třeba jistě zmínit usnesení velkého
senátu trestního kolegia ve věci sp. zn. 15 Tdo 832/2016, sjednocující judikaturu v problematice souběžného daňového a trestního řízení,
a to pokud jde o překážku věci rozhodnuté s účinky „ne bis in idem“
ve vztahu k trestnímu postihu za trestný čin zkrácení daně, poplatku
a podobné povinné platby podle § 240 tr. zákoníku v případě uložení
daňového penále. Důležité usnesení vydané pod sp. zn. 8 Tdo 842/2016
se týká trestní odpovědnosti rodičů za přečin zanedbání povinné výživy
u zletilého dítěte. Z právní věty vyplývá, že trestní odpovědnost pachatele za přečin zanedbání povinné výživy podle § 196 odst. 1 tr. zákoníku
je u vyživovací povinnosti rodičů vůči dítěti dána i tehdy, pokud je dítě
zletilé a má soustavnou snahu se studiem připravovat na budoucí povolání. Není-li taková příprava plynulá a dítě měnilo školy či přerušilo
studium, je v každém takovém konkrétním případě třeba zkoumat, zda
je dána časová souvislost mezi každým studiem, a je též třeba přihlížet k důvodům přerušení studia. Vždy je přitom nutné posuzovat existenci zásadní podmínky pro přiznání výživného, zda oprávněné dítě
není schopno se samo živit, a to i v rámci omezujícího pravidla dobrých
mravů. Dále považuji za důležité připomenout například usnesení ve

věci pod sp. zn. 6 Tdo 1179/2016, kde Nejvyšší soud konstatoval, že
trest propadnutí věci může soud uložit jako samostatný trest za splnění
dvou kumulativně stanovených podmínek v § 72 tr. zákoníku.
Nejvyšší soud byl v uplynulém roce aktivní i v mezinárodní spolupráci.
Především uspořádal v červnu 2017 třídenní mezinárodní konferenci
na téma Závaznost soudních rozhodnutí. Šlo jistě o nejdůležitější justiční akci roku, pořádanou u příležitosti českého předsednictví ve Výboru ministrů Rady Evropy. Mám radost z toho, že jsme v průběhu tří
dnů v Brně osobně přivítali generálního tajemníka Rady Evropy Thorbjørna Jaglanda, předsedu Evropského soudu pro lidská práva Guido
Raimondiho a předsedu Soudního dvora EU Koena Lenaertse. Jako
řečníci dále vystoupili např. profesorka práva Evropské unie na Právnické fakultě Univerzity v Cambridge Catherine Barnard nebo ředitel
odboru Právního poradenství a mezinárodního práva veřejného Rady
Evropy Jörg Polakiewicz. Vedle nich se konference zúčastnila řada
předsedů nejvyšších soudů, ústavních soudů a další uznávané osobnosti evropské justice. Všichni zúčastnění přitom hodnotili konferenci
jako nanejvýš úspěšnou a přínosnou pro celou Evropu. V té souvislosti
si vypůjčím slova, kterými akci zhodnotil soudce Soudního dvora EU
Jan Passer: „České veřejné mínění bývá většinou poněkud skeptické
k roli, kterou můžeme hrát v Unii, vnímá naší zemi spíš jako objekt regulace, která se děje jinde. Tato konference je jednoznačným důkazem,
že to tak není. Nejvyšší soud uspořádáním této konference prokázal,
že dokážeme být nejen v centru dění, ale spoluurčovat témata, která
jsou pro EU zásadní, která jsou debatovaná, abychom dokázali ostatní
přesvědčovat o našich argumentech.“
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Nejen tato konference pomohla zlepšit obraz Nejvyššího soudu v očích
veřejnosti. Nově tomu napomáhá častější pořádání tiskových konferencí, kde Nejvyšší soud informuje veřejnost o svých důležitých rozhodnutích a dalších nejnovějších aktivitách, pravidelné využívání komunikace na sociálních sítích a v neposlední řadě elektronický čtvrtletník
AEQUITAS, který se pokouší magazínovou formou představovat soudce a zaměstnance Nejvyššího soudu veřejnosti jako obyčejné lidi, s obyčejnými koníčky, radostmi i starostmi. Nejvyšší soud skvěle reprezentují především ocenění soudci. Například předseda civilního kolegia
JUDr. Vladimír Kůrka, který obdržel stříbrnou medaili Antonína Randy
za celoživotní přínos právnické teorii a praxi, senát civilního kolegia
ve složení JUDr. Filip Cileček, JUDr. Petr Šuk a JUDr. Jiří Zavázal, jenž
si odnesl z XXV. Karlovarských právnických dnů ocenění za nejlepší
judikát. Hned tři soudci přitom v Karlových Varech obdrželi uznání
za osobní příspěvek k tvorbě práva a právního vědomí a Mgr. Michal
Králík, Ph.D. se umístil na děleném druhém a třetím místě v kategorii
Autorská cena. Do prestižní Právnické síně slávy byla za svůj mimořádný celoživotní přínos českému právu uvedena v úvodu roku 2017
má předchůdkyně JUDr. Iva Brožová a předseda senátu občanskoprávního a obchodního kolegia JUDr. Zdeněk Novotný je nově Právníkem
roku 2017 v kategorii Občanské právo. Ze všech těchto ocenění mám
upřímnou radost.
Předpokladem pro kvalitní práci soudců, jejich asistentů a dalších zaměstnanců je vedle jejich osobních, odborných i morálních kvalit také
odpovídající zázemí. Proto si nanejvýš cením přístupu Ministerstva
spravedlnosti, s jehož podporou se po téměř dvaceti letech úsilí koneč-
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ně podařilo zahájit výstavbu nové administrativní budovy, těsně přiléhající k současnému sídlu Nejvyššího soudu. Těším se na její otevření,
k němuž by mělo dojít v závěru roku 2018.
Nebudu zastírat, že některé naše aktivity vzbudily v části veřejnosti
zpočátku rozporuplné reakce, avšak myslím si, že otevřeným přístupem a trpělivým vysvětlováním našich kroků se nám podařilo naše
postoje obhájit. Konkrétně mám na mysli vytvoření pravidel pro jmenování nových soudců Nejvyššího soudu, jak z řad kariérních soudců, tak i odborníků z jiných právních profesí. Tato pravidla by měla
do budoucna zajistit, aby se nám podařilo vybírat z širokého spektra skutečně ty nejlepší osobnosti, uznávané jak po stránce odborné,
tak i morální a lidské. Morální integrita, nezávislost myšlení, dobrý
úsudek, pokora, rozhodnost a objektivita při rozhodování jsou nutnými požadavky kladenými na soudce Nejvyššího soudu. Nezbytná
je i schopnost vyvolávat respekt a důvěru na jedné straně a schopnost
přistupovat ke každému bez ohledu na prostředí, ze kterého pochází,
citlivě a s respektem na straně druhé. Teprve až na základě svolané
tiskové konference, kde jsme měli možnost vše vysvětlit, ustaly spekulace některých médií, které – snad z neznalosti problematiky a bez
srovnání s podobným přístupem ve vyspělých zemích Evropy – náš
záměr kritizovaly. Podle mého názoru přehnaná, byť spíše ojedinělá, kritika se objevila i v souvislosti s prohlášením nejvyšších českých
justičních představitelů k zásahům vůči justici v Polsku. Demokracie
znamená, že moc soudní musí být jednoznačně oddělena od moci výkonné a chráněna před politickými vlivy. Pokud byl v Polsku tento
princip ohrožen, nemohli jsme mlčet. Ostatně, podobně veřejně vy-

stoupila i předsedkyně Spolkového soudního dvora Bettina Limperg,
která problematice ohrožení soudcovské nezávislosti v Polsku věnovala podstatnou část své přednášky při říjnové návštěvě Nejvyššího
soudu v Brně. Stejné téma bylo široce diskutováno rovněž na podzimním setkání Sítě předsedů Nejvyšších soudů členských států Evropské
unie v estonském Tallinu.

na spoluvytváření důvěryhodné a spravedlivé justice. Podobným způsobem chceme pokračovat i v následujícím roce 2018.
prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D.
předseda Nejvyššího soudu

Jsem potěšen, že některé vize Nejvyššího soudu podporovala odborná
i laická veřejnost už od samotného začátku. Mám především na mysli úsilí Nejvyššího soudu a Nejvyššího státního zastupitelství směřující
k častějšímu využívání alternativních trestních sankcí, zejména peněžitých trestů. S potěšením konstatuji, že na základě společně pořádaných
odborných seminářů a také veřejně proklamovaného zájmu o zvýšení
podílu peněžitých trestů, se v roce 2017 navýšil jejich počet na téměř
trojnásobek proti letům předešlým. Přitom je zde s ohledem na společně připravený legislativní návrh, který jsme postoupili Ministerstvu
spravedlnosti, potenciál dalšího růstu počtu takto ukládaných sankcí,
díky němuž se můžeme přiblížit praxi pro ukládání peněžitých trestů
například v Rakousku nebo Nizozemí. Podobné aktivity a jejich pozitivní výsledky nás motivují k dalšímu pokračování v těchto snahách,
směřujících ke snížení počtu odsouzených osob k nepodmíněnému
trestu odnětí svobody.
Všechny tyto jen krátce shrnuté aktivity svědčí o tom, že má smysl budovat Nejvyšší soud jako moderní otevřenou instituci evropského typu,
neuzavírat se do sebe a čerpat inspiraci tam, kde nám mají co nabídnout. Současně je třeba spolupracovat s těmi, kdo mají upřímný zájem

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 jako vrcholný soudní orgán ve věcech patřících do pravomoci soudů, s výjimkou záležitostí, o kterých rozhodují Ústavní soud
a Nejvyšší správní soud, rozhoduje v občanskoprávním soudním řízení i v trestním řízení o mimořádných opravných prostředcích. Nejvyšší
soud rozhoduje o dovoláních proti rozhodnutím soudů druhého stupně,
a také o stížnostech pro porušení zákona. Důležitou funkcí Nejvyššího
soudu je také sjednocování české judikatury.
Kromě výše uvedeného Nejvyšší soud rozhoduje o určování místní příslušnosti v soudnictví, uznávání cizozemských rozhodnutí, povolení
průvozu osoby na základě evropského zatýkacího rozkazu, přezkumu
příkazů k odposlechu či v pochybnostech o vynětí z pravomoci orgánů
činných v trestním řízení.
Od 1. září 2017 je Nejvyšší soud v souvislosti s nabytím účinnosti novely
zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, pověřen přijímáním a evidencí
oznámení o činnostech, majetku, příjmech, darech a závazcích všech
soudců České republiky zapsaných do Centrálního registru oznámení
(viz § 7 zák. č. 159/2006) a dále uchováváním a dohlížením nad úplností údajů v těchto oznámeních.

10

1. 1. Složení Nejvyššího soudu
Předseda Nejvyššího soudu, kterým je od 22. 1. 2015 prof. JUDr. Pavel
Šámal, Ph.D., zastává funkci řídící a správní. Mimo to vykonává i vlastní rozhodovací činnost, jmenuje předsedy kolegií, předsedy senátů, asistenty soudců a také zaměstnance soudu do vedoucích funkcí. Vydává
organizační, kancelářský řád a po projednání v plénu i jednací řád. Po
projednání se soudcovskou radou vydává rozvrh práce na období kalendářního roku. Platný rozvrh práce je měsíčně aktualizován. Předseda Nejvyššího soudu určuje program pléna. Plénu i kolegiím navrhuje
zaujetí stanoviska k rozhodovací činnosti soudů.
Ředitelem kanceláře předsedy Nejvyššího soudu, zodpovídajícím za
činnost úseku předsedy Nejvyššího soudu, je od 1. 1. 2013 Mgr. Aleš
Pavel.
Místopředseda Nejvyššího soudu zastupuje předsedu soudu v době
jeho nepřítomnosti, za přítomnosti předsedy vykonává pravomoci, kterými je předsedou pověřen. Od 1. 1. 2011 je místopředsedou Nejvyššího
soudu JUDr. Roman Fiala. Místopředseda dohlíží na vyřizování stíž-

ností, zejména pak stížností na průběh řízení u soudu všech stupňů,
shromažďuje připomínky soudců Nejvyššího soudu k nově připravovaným zákonům a ve spolupráci s Justiční akademií zaštiťuje vzdělávací
semináře pro asistenty, poradce a zaměstnance Nejvyššího soudu.
Úsek místopředsedy Nejvyššího soudu, jehož ředitelkou je od 1. 1. 2011
Mgr. Blanka Láníčková, zahrnuje také oddělení dokumentace a analytiky judikatury ČR.
Nejvyšší soud má dvě kolegia a to občanskoprávní a obchodní kolegium
a kolegium trestní. Předsedou občanskoprávního a obchodního kolegia
je od 1. 1. 2016 JUDr. Vladimír Kůrka, předsedou trestního kolegia je
od 1. 1. 2016 JUDr. František Púry, Ph.D., který byl pověřen vedením
tohoto kolegia již od 1. 9. 2015. V čele stojí předsedové kolegií, kteří řídí
a organizují jejich činnost. Kolegia zaujímají stanoviska k rozhodovací činnosti soudů, sledují a vyhodnocují jejich pravomocná rozhodnutí
a zobecňují získané poznatky. Podněty k návrhům na zaujetí stanoviska k rozhodovací činnosti soudů předkládají předsedovi Nejvyššího
soudu. Na návrh předsedy Nejvyššího soudu, předsedy kolegia nebo
velkého senátu zaujímají kolegia stanoviska, vybírají a rozhodují o zařazení zásadních judikátů do Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek.
Ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek jsou zveřejňována všechna stanoviska pléna Nejvyššího soudu, občanskoprávního a obchodního kolegia, trestního kolegia, vybraná rozhodnutí jednotlivých senátů
a vybraná rozhodnutí soudů nižších stupňů.

Plénum, které se skládá z předsedy Nejvyššího soudu, místopředsedy
Nejvyššího soudu, předsedů kolegií, předsedů senátů a dalších soudců
Nejvyššího soudu, je nejvýznamnějším kolektivním orgánem Nejvyššího soudu. Projednává jednací řád Nejvyššího soudu, zaujímá stanoviska k rozhodovací činnosti soudů v otázkách týkajících se obou kolegií
nebo sporných mezi kolegii.
Velké senáty jsou složeny z nejméně devíti soudců příslušného kolegia
Nejvyššího soudu. Velký senát kolegia rozhoduje tehdy, postoupil-li mu
věc některý ze senátů Nejvyššího soudu proto, že při svém rozhodování
dospěl k právnímu názoru, který je odlišný od právního názoru již vyjádřeného v některém z dřívějších rozhodnutí Nejvyššího soudu.
Tříčlenné senáty rozhodují zejména o dovoláních, o uznání a vykonatelnosti rozhodnutí cizozemských soudů na území České republiky,
v trestních věcech rozhodují rovněž o stížnostech pro porušení zákona.
V čele každého senátu Nejvyššího soudu je předseda senátu, který organizuje jeho práci, včetně přidělování věcí jednotlivým členům senátu.
Soudcovská rada je u Nejvyššího soudu zřízena jako poradní orgán
předsedy Nejvyššího soudu. V čele pětičlenné soudcovské rady je
JUDr. Petr Gemmel, a to od roku 2013. Členové jsou voleni shromážděním všech soudců Nejvyššího soudu na funkční období pěti let. Poslední
volby do soudcovské rady se uskutečnily 29. 11. 2017.
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1. 2. Sídlo Nejvyššího soudu, kontakty

1. 2. 1. Přístavba sídla Nejvyššího soudu v Bayerově ulici
č. 573/3, harmonogram prací

Nejvyšší soud sídlí na adrese:
Telefonní číslo ústředny:
e-mailová adresa:
ID datové schránky:

V Bayerově ulici č. 3, na místě bývalého činžovního domu přiléhajícího k jednomu z křídel sídla Nejvyššího soudu, buduje od poloviny
roku 2017 a.s. Zlínstav novou přístavbu, kde již brzy vznikne přibližně
stovka kancelářských míst, zejména pro asistenty soudců. Přestěhuje
se sem knihovna soudu, projekt počítá rovněž s vybudováním multifunkční jednací síně nebo s více než dvacítkou parkovacích míst v podzemí. Jedno podzemní patro bude vyčleněno pro archiv.

Burešova 570/20, 657 37 Brno
+ 420 541 593 111
podatelna@nsoud.cz
kccaa9t

Nejvyšší soud sídlí od roku 1993 v památkově chráněné budově původního Všeobecného pensijního ústavu, která byla postavena podle
projektu Emila Králíka, profesora České vysoké školy technické v Brně,
v letech 1931 až 1932. Po II. sv. válce se v budově vystřídalo několik
institucí. Od 60. let minulého století zde měl své sídlo sekretariát Krajského výboru KSČ, pro jehož potřeby byla provedena v roce 1986 podle projektu M. Steinhausera necitlivá nadstavba mansardového patra,
podstatně měnící vzhled stavby. Začátkem 90. let 20. století se v budově
na krátký čas usídlil Rektorát a Ústav výpočetní techniky Masarykovy
univerzity.
Vzhledem k omezené kapacitě hlavní budovy a k narůstajícímu počtu
soudců a především asistentů soudců i zaměstnanců, jsou pro potřeby
Nejvyššího soudu každoročně najímána detašovaná pracoviště, kanceláře, v okolí. Od roku 2000 usiloval Nejvyšší soud o zvýšení kapacity svého sídla. Až na základě jednání předsedy Nejvyššího soudu
prof. JUDr. Pavla Šámala, Ph.D. s ministrem spravedlnosti Robertem Pelikánem se konečně v roce 2015 rozhodlo o financování přístavby hlavní
budovy v ulici Bayerova 3. Stavba byla zahájena v polovině roku 2017.
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Původní termín dokončení stavby 31. 8. 2018 byl v prvních měsících
stavebních prací kvůli komplikacím, se kterými se dříve nepočítalo,
prodloužen o 72 dnů. Nově bylo potřeba zajistit plošnou deratizaci starého obytného domu v Bayerově ulici 3, byť byl určen k demolici, odstranit nevyužívanou plynovodní přípojku, která se nacházela v těsné
blízkosti staveniště, zajistit pyrotechnický průzkum, protože nedaleko
od místa stavby byla v minulosti objevena nevybuchlá letecká puma
z II. sv. války a pamětníci hovořili o tom, že další by se mohly nacházet
v okolí. Správci sítí požadovali vyměnit v bezprostřední blízkosti stavby
část starého vodovodního potrubí, aby vodovod nepraskal pod tíhou
stavebních strojů.

ců došlo v roce 1996, když se novelou zákona o soudech a soudcích
stal Nejvyšší soud definitivně jediným soudem, který mohl rozhodovat
o dovoláních a stížnostech pro porušení zákona. Do této doby rozhodoval o mimořádných opravných prostředcích nejčastěji Vrchní soud
v Praze. K datu 31. 12. 2017 je soudců trvale přidělených k Nejvyššímu soudu 68, soudců stážistů 12 a zaměstnanců, mezi které se řadí
i asistenti soudců, 268. Právě asistenti soudců tvoří část zaměstnanců.
Pomáhají soudcům zvládat neustále rostoucí nápad agendy Nejvyššího
soudu, která se od roku 1993 zmnohonásobila (viz kapitoly o rozhodovací činnosti civilního a trestního kolegia). Každý soudce má k dispozici zpravidla 2 nebo 3 asistenty. Původní budova proto již delší dobu
potřebám soudu kapacitně nevyhovovala. Provizorním řešením se stalo
pronajímání detašovaných pracovišť, respektive kanceláří vytvořených
z bytů v okolí soudu.

Důležitá data projektu přístavby Bayerova č. 573/3:
8. 2. 2016 - Schválení a registrace investičního záměru Ministerstvo
spravedlnosti ČR – demolice a následná výstavba budovy Bayerova
573/3, Brno - Veveří, ev. č. 136V118000221
18. 4. 2016 - Smlouva s firmou ARCH DESIGN, s.r.o. na revizi původního projektu z roku 2006
16. 2. 2017 - Otevírání obálek s nabídkovými cenami v rámci výběru
zhotovitele stavby
16. 5. 2017 - Vyhlášen vítěz zakázky ZLÍNSTAV, a. s.
28. 6. 2017 - Zahájení prací předáním staveniště
18. 11. 2018 - Předpokládaný termín dokončení stavby, aktualizován
i se započteným zpožděním 72 dnů (viz předchozí text)

Když se v roce 1993 Nejvyšší soud historicky vracel zpět do Brna, pracovalo v budově původního Všeobecného pensijního ústavu celkem 25
soudců a 53 zaměstnanců. K prvnímu výraznému nárůstu počtu soud-
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1. 3. Organizační schéma

MÍSTOPŘEDSEDA

PŘEDSEDA
VEDOUCÍ ODDĚLENÍ
STŘETU ZÁJMŮ

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

ÚSEK SPRÁVY SOUDU
Asistent předsedy soudu

ŘEDITEL KANCELÁŘE
MÍSTOPŘEDSEDY SOUDU

VEDOUCÍ ODDĚLENÍ DOKUMENTACE
A ANALYTIKY
Poradci pro judikaturu

PŘEDSEDA
TRESTNÍHO
KOLÉGIA

řídící pravomoc na základě pověření předsedy soudu

PŘEDSEDA
OBČANSKOPRÁVNÍHO
A OBCHODNÍHO KOLÉGIA

Předseda senátu

Předseda senátu

Soudce

Soudce

Asistent

Asistent

Poradce

Poradce

Sekretářka kolegia

Sekretářka kolegia

Referentka sbírky
soudních rozhodnutí a stanovisek

Referentka sbírky
soudních rozhodnutí a stanovisek

DOZORČÍ
ÚŘEDNICE

VEDOUCÍ
KANCELÁŘE
Protokolující
úřednice
Zapisovatelka
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ÚSEK PŘEDSEDY SOUDU
Poradce předsedy soudu

Odborná pracovnice sekretariátu
místopředsedy soudu

Pozn.

Referentka oddělení střetu zájmů

ÚSEK VÝKONU SOUDNICTVÍ

ÚSEK MÍSTOPŘEDSEDY SOUDU

BEZPEČNOSTNÍ ŘEDITEL

VEDOUCÍ ÚSEKU
SOUDNÍCH AGEND
Správce aplikace

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

DOZORČÍ
ÚŘEDNICE

VEDOUCÍ
KANCELÁŘE
Zapisovatelka

ŘEDITEL SPRÁVY

ŘEDITEL KANCELÁŘE
PŘEDSEDY SOUDU

Referentka společné státní správy

Sekretářka ředitele kanceláře

Technický referent státní správy

Odborná referentka sbírky soudních
rozhodnutí a stanovisek

Referent MTZ
Referent autoprovozu
Řidič

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

Odborná pracovnice sekretariátu předsedy

VEDOUCÍ PERSONÁLNÍHO ODDĚLENÍ

VEDOUCÍ SPRÁVY BUDOV
VEDOUCÍ EKONOMICKÉHO
ODDĚLENÍ
Správce rozpočtu

Údržbář
Uklízečka

Finanční účetní

VEDOUCÍ ODDĚLENÍ STYKU
S VEŘEJNOSTÍ
Poradce oddělení styku s veřejností

Referentka personálního oddělení

Mzdová účetní
Účetní
Správce majetku

VEDOUCÍ KNIHOVNY

VEDOUCÍ ODDĚLENÍ
INFORMATIKY
Systémový inženýr – informatik
Informatik

Referentka informační kanceláře
Knihovnice

Pracovnice archívu a spisovny
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1. 4. Soudci Nejvyššího soudu v roce 2017
Trestní kolegium
JUDr. Petr Angyalossy, Ph.D.
JUDr. Jan Bláha
JUDr. Antonín Draštík
JUDr. Jan Engelmann
JUDr. Karel Hasch
JUDr. František Hrabec
JUDr. Petr Hrachovec
JUDr. Vladimír Jurka
JUDr. Ivo Kouřil
JUDr. Věra Kůrková
JUDr. Michal Mikláš
JUDr. Danuše Novotná (K 31. 12. zánik funkce soudce)
JUDr. Jiří Pácal
JUDr. František Púry, Ph.D.
JUDr. Stanislav Rizman
JUDr. Blanka Roušalová
JUDr. Bc. Jiří Říha, Ph.D.
JUDr. Petr Šabata
prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D.
JUDr. Milada Šámalová
JUDr. Pavel Šilhavecký
JUDr. Eduard Teschler (K 30. 4. zánik funkce soudce)
JUDr. Vladimír Veselý
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Občanskoprávní a obchodní kolegium
Mgr. Vít Bičák
JUDr. Pavlína Brzobohatá
JUDr. Filip Cileček
JUDr. Zdeněk Des
JUDr. Marek Doležal
JUDr. Jiří Doležílek
JUDr. Ljubomír Drápal (K 1. 2. přeložen ke Krajskému soudu v Praze)
JUDr. Václav Duda
JUDr. Bohumil Dvořák, Ph.D., LL.M.
JUDr. Jitka Dýšková
JUDr. Jan Eliáš, Ph.D.
JUDr. Miroslav Ferák
JUDr. Roman Fiala
JUDr. Hana Gajdzioková
JUDr. Miroslav Gallus
JUDr. Petr Gemmel
Mgr. David Havlík
JUDr. Ing. Pavel Horák, Ph.D.
JUDr. Kateřina Hornochová
JUDr. František Ištvánek
JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.
Mgr. Michal Králík, Ph.D.
Mgr. Petr Kraus
JUDr. Pavel Krbek
JUDr. Zdeněk Krčmář

JUDr. Vladimír Kůrka
JUDr. Blanka Moudrá
JUDr. Zdeněk Novotný (K 31. 12. zánik funkce soudce)
JUDr. Pavel Pavlík
Mgr. Miloš Pól (K 1. 1. 2018 přeložen ke Krajskému soudu v Českých
Budějovicích)
Mgr. Milan Polášek
JUDr. Zbyněk Poledna
JUDr. Pavel Příhoda
JUDr. Lubomír Ptáček, Ph.D.
JUDr. Olga Puškinová
JUDr. Mojmír Putna
Mgr. Zdeněk Sajdl
JUDr. Pavel Simon
JUDr. Jiří Spáčil, CSc.
JUDr. Karel Svoboda, Ph.D.
JUDr. Marta Škárová
JUDr. Petr Šuk
JUDr. Petr Vojtek
JUDr. Pavel Vrcha
JUDr. Robert Waltr
JUDr. Jiří Zavázal
JUDr. Ivana Zlatohlávková

1. 4. 1. Soudci stážisté působící u Nejvyššího soudu
v průběhu kalendářního roku 2017
Trestní kolegium
JUDr. Josef Mazák
JUDr. Marta Ondrušová
Občanskoprávní a obchodní kolegium
Mgr. Tomáš Braun
JUDr. Jiří Handlar, Ph.D.
JUDr. Ivana Kudrnová
JUDr. Pavel Malý
Mgr. Jiří Němec
JUDr. Tomáš Novosad
JUDr. Michael Pažitný, Ph.D.
JUDr. Vítězslava Pekárková
JUDr. Hana Tichá
JUDr. Ivana Tomková
JUDr. Monika Vacková
Mgr. Hynek Zoubek
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1. 4. 2. Životopisy nově přidělených soudců Nejvyššího soudu
JUDr. Petr Angyalossy, Ph.D. (*1964)
soudce senátu trestního kolegia, soudcem Nejvyššího soudu od 1. 4. 2017
Vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Od roku
1996 působil jako předseda senátu u Okresního soudu v Olomouci a od
roku 1999 byl předsedou senátu Krajského soudu v Ostravě, pobočka
v Olomouci. Na Vrchním soudu v Olomouci působil od roku 2004, nejprve jako soudce a později jako předseda senátu.
JUDr. Marek Doležal (*1976)
předseda senátu občanskoprávního a obchodního kolegia, soudcem
Nejvyššího soudu od 1. 1. 2017
V roce 1999 absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. V letech
1997 – 2001 působil v advokátních kancelářích, poté byl justičním čekatelem. V letech 2003 až 2009 soudcem Obvodního soudu pro Prahu 10.
Od roku 2009 soudcem Městského soudu v Praze, kde působil od roku
2013 jako předseda senátu.
JUDr. Bc. Jiří Říha, Ph.D. (*1977)
předseda senátu trestního kolegia, soudcem Nejvyššího soudu od
1. 1. 2017
V roce 2002 absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze,
rigorózní zkoušku složil v roce 2006. V letech 2006 – 2012 předsedou
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senátu Obvodního soudu pro Prahu 2, přičemž v letech 2009 – 2011
pověřen také zastupováním místopředsedkyně soudu pro věci trestní,
v letech 2013 – 2016 předsedou senátu Městského soudu v Praze.
Mgr. Zdeněk Sajdl (*1974)
předseda senátu občanskoprávního a obchodního kolegia, soudcem
Nejvyššího soudu od 1. 4. 2017
Absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Od roku
2000 působil jako soudce Okresního soudu v Semilech, v roce 2002 byl
dočasně přidělen ke Krajskému soudu v Hradci Králové, kde následně
působil jako soudce. Od roku 2012 do roku 2013 byl dočasně přidělen
k Nejvyššímu soudu.
JUDr. Karel Svoboda, Ph.D. (*1973)
soudce senátu občanskoprávního a obchodního kolegia, soudcem Nejvyššího soudu od 1. 1. 2017
V roce 1996 absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze,
doktorské studium ukončil v roce 2010 na Fakultě právnické Západočeské univerzity v Plzni. 2000 – 2012 soudcem Okresního soudu Plzeň
– město, od roku 2008 jeho místopředsedou, od září 2012 do konce roku
2016 soudcem Krajského soudu v Plzni.

2. ROZHODOVACÍ ČINNOST

2. 1. Plénum Nejvyššího soudu
Plénum Nejvyššího soudu, složené z předsedy, místopředsedy, předsedů kolegií, předsedů senátů a dalších soudců Nejvyššího soudu je
nejvýznamnějším kolektivním orgánem Nejvyššího soudu. V roce 2017
bylo plénum svoláno ke dvěma zasedáním.

2. 1. 1. Plénum Nejvyššího soudu svoláno na 5. 1. 2017
Ve čtvrtek 5. 1. 2017 plénum Nejvyššího soudu schválilo Stanovisko
k podáním činěným v elektronické podobě a k doručování elektronicky
vyhotovených písemností soudem, prováděnému prostřednictvím veřejné datové sítě.
Plénum Nejvyššího soudu tak především definovalo svůj právní názor
k problematice doručování podání k soudům prostřednictvím datových
schránek, upřesnilo situace, kdy je potřeba při elektronické komunikaci se soudy použít elektronický podpis a kdy to naopak není nutné. Schválené stanovisko řeší rovněž situace, jak doručovat či přijímat
podání od osob, které mají zřízeno více datových schránek, popřípa-

dě od právnických osob. Vše podstatné bylo shrnuto do právních vět,
publikovaných níže a má zásadní vliv na doručování a účinky podání
v soudních řízeních na všech úrovních soudní soustavy ČR.
Schválené právní věty:
I. V občanském soudním řízení lze učinit podání mimo jiné i písemně,
tj. v listinné podobě, v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě nebo telefaxem (§ 42 odst. 1 o. s. ř.). Podáním učiněným v elektronické podobě se rozumí dokument ve formě datové zprávy, v němž
účastník v občanském soudním řízení projevil vůli směřující k uplatnění procesních práv, ke splnění procesních povinností nebo k jiným
procesním následkům, jež jsou spojeny s tímto projevem vůle, popřípadě část takového dokumentu, v níž je obsažen účastníkův projev vůle.
Totéž obdobně platí v trestním řízení pro podání stran nebo jiných subjektů, které mají obdobné postavení jako strany (§ 59 odst. 1 tr. řádu).
Elektronický nosič (tzv. obálka nebo kontejner) doprovázející takový
dokument je součástí podání v uvedeném smyslu, ledaže by z obsahu
projevené vůle účastníka (strany či jiné osoby) vyplývalo něco jiného.
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II. Byl-li z datové schránky toho, kdo činí úkon, nebo jeho právního
zástupce odeslán do datové schránky soudu elektronický dokument,
který obsahuje podání ve věci samé, považuje se za řádně podepsaný
úkon ve smyslu § 18 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, i když takové podání ani jeho přílohy neobsahují uznávaný
elektronický podpis. Proto již není třeba vyžadovat doplnění takto učiněného podání předložením jeho originálu v listinné formě podle § 42
odst. 2 o. s. ř. (viz § 42 odst. 3 o. s. ř.).

pozdějších předpisů, osobou tam označenou, má stejné účinky jako
procesní úkon učiněný písemně a podepsaný osobou, pro kterou byla
zřízena datová schránka. Je-li osobou, pro kterou byla zřízena datová schránka, právnická osoba, má takový procesní úkon učiněný
prostřednictvím datové schránky stejné účinky jako procesní úkon,
který za právnickou osobu písemně učiní a podepíše osoba oprávněná jednat za právnickou osobu podle příslušného procesního předpisu.

Nepovažuje-li se z určitých důvodů elektronický dokument v podobě datové zprávy za podepsaný úkon ve smyslu § 18 odst. 2 zákona
č. 300/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů (např. byl-li odeslán z cizí
datové schránky), musí být – z hlediska požadavků ustanovení § 42
odst. 3 o. s. ř. a § 59 odst. 1 tr. řádu – opatřen uznávaným elektronickým
podpisem (§ 6 odst. 1, 2 zákona č. 297/2016 Sb., dříve § 11 odst. 1, 3 zákona č. 227/2000 Sb., ve znění účinném do 18. 9. 2016) jednající fyzické
osoby elektronický dokument v podobě datové zprávy obsahující podání.

V. Soud doručuje do datové schránky adresáta písemné vyhotovení rozhodnutí, jiných svých úkonů a další písemnosti, o nichž to stanoví zákon, jen nedošlo-li k jejich doručení při jednání (jiném soudním roku)
nebo při úkonu trestního řízení a umožňuje-li to povaha doručované
písemnosti. Předpokladem je, že adresát má zpřístupněnou svou datovou schránku, že adresát má fyzickou osobu oprávněnou nebo pověřenou k přístupu do své datové schránky a že nedošlo (ani zpětně) ke
znepřístupnění datové schránky. Prokáže-li adresát, který je právnickou osobou, že v době doručování písemnosti neměl osobu oprávněnou
nebo pověřenou k přístupu do své datové schránky a že tento stav nezavinil, nenastanou účinky doručení.

III. Bylo-li podání v elektronické podobě opatřeno uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu § 6 odst. 1, 2 zákona č. 297/2016 Sb.
(dříve podle § 11 odst. 1, 3 zákona č. 227/2000 Sb., ve znění účinném
do 18. 9. 2016), nepoužije se tzv. fikce podpisu podle § 18 odst. 2 zákona
č. 300/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů, i když bylo učiněno prostřednictvím datové schránky.
IV. Procesní úkon, učiněný prostřednictvím datové schránky za podmínek uvedených v § 18 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb., ve znění
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Soud doručuje písemné vyhotovení rozhodnutí, jiných svých úkonů
a další písemnosti do datové schránky, jen jestliže zjistí, že adresát má
zřízenu datovou schránku; neumožňují-li poznatky o osobě adresáta
soudu takové zjištění, soud přistoupí k jinému způsobu doručení. To
platí obdobně pro doručování písemností v trestním řízení.

Má-li fyzická osoba zřízeno více datových schránek (např. datovou
schránku fyzické osoby a datovou schránku podnikající fyzické osoby,
nebo advokát datovou schránku podnikající fyzické osoby – advokáta,
ale též insolvenčního správce nebo daňového poradce), je třeba jí doručovat písemné vyhotovení rozhodnutí, jiných úkonů a další písemnosti
do té datové schránky, která odpovídá povaze doručované písemnosti.
Účinky doručení písemnosti však nastanou i jejím doručením do jiné
(„nepříslušné“) datové schránky téže fyzické osoby za podmínek § 17
odst. 3 zákona č. 300/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

nesouhlasí, což se v této diskuzi opět projevilo. Jednání bylo uzavřeno
se závěrem, že předsedové kolegií v prvotní fázi zpracují stručné vyjádření k základním otázkám návrhu civilního řádu soudního. Tato vyjádření se pak stanou základem pro širší odbornou argumentaci.

Lhůta uvedená v § 17 odst. 4 zákona č. 300/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je lhůtou procesní, jejíž běh se při doručování písemností
v občanském soudním řízení počítá podle § 57 odst. 1 a 2 o. s. ř. a při
doručování písemností v trestním řízení podle § 60 odst. 1, 2 a 3 tr. řádu.

2. 1. 2. Plénum Nejvyššího soudu svoláno na 29. 11. 2017
Plánovaným hlavním bodem zasedání pléna Nejvyššího soudu bylo
projednání změny jednacího řádu Nejvyššího soudu (čl. 25). Žádný
ze 77 přítomných soudců Nejvyššího soudu a soudců stážistů neměl
k navrhované změně pozměňovací návrh, změna jednacího řádu Nejvyššího soudu byla tedy na zasedání pléna schválena.
Mimořádně soudci zařadili do programu v rámci bodu „různé“ diskuzi
na téma návrhu civilního řádu soudního, který prostřednictvím věcného
záměru zveřejnilo jen několik dnů před zasedáním pléna Ministerstvo
spravedlnosti. Nejvyšší soud s věcným záměrem v mnoha jeho bodech
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2. 2. Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek
Z hlediska informovanosti o sjednocovací činnosti Nejvyššího soudu i pro zkvalitňování právního vědomí odborné a laické veřejnosti je významnou činností Nejvyššího soudu vydávání Sbírky soudních
rozhodnutí a stanovisek (§ 24 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech
a soudcích, ve znění pozdějších předpisů). 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, rozhodnutí vydaná plénem
Nejvyššího soudu, dále vybraná a schválená rozhodnutí jednotlivých
senátů kolegií (včetně velkého senátu) a rovněž vybraná a schválená
rozhodnutí soudů nižších stupňů. Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu je rozdělena na část civilní a část trestní.
Poté, co rozhodnutí vybraná k případné publikaci ve Sbírce soudních
rozhodnutí a stanovisek prošla posouzením v evidenčním senátu příslušného kolegia Nejvyššího soudu, jsou zaslána k vyjádření připomínkovým místům, tj. krajským a vrchním soudům, právnickým fakultám
univerzit, České advokátní komoře, Ministerstvu spravedlnosti, v trestních věcech Nejvyššímu státnímu zastupitelství, popřípadě i dalším orgánům a institucím podle povahy a významu řešených otázek. Následně
jsou návrhy rozhodnutí i doručené připomínky projednány na zasedání
příslušného kolegia Nejvyššího soudu, které je usnášeníschopné, je-li
přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. Při zasedání kolegia
jsou jednotlivá navrhovaná rozhodnutí případně upravena a následně
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se rozhoduje o jejich schválení k publikaci hlasováním všech soudců
kolegia přítomných na jeho zasedání. K publikaci rozhodnutí ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek se vyžaduje souhlas nadpoloviční
většiny všech soudců kolegia.
Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek se vydává v jednotlivých sešitech, které vychází desetkrát ročně. Obsah jejích jednotlivých sešitů je rovněž dostupný na internetových stránkách Nejvyššího soudu
www.nsoud.cz.
V úvodu roku 2017 se podařilo ve spolupráci s vydavatelstvím a nakladatelstvím Wolters Kluwer vytvořit také uživatelsky přívětivou elektronickou formu Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek dostupnou na
adrese sbirka.nsoud.cz, do které jsou postupně vkládána nejen veškerá
nová rozhodnutí, ale zpětně také kompletní předchozí obsah od počátku vydávání sbírky v šedesátých letech 20. století. Obdobně je v elektronické podobě od roku 2017 na adrese eslp.nsoud.cz dostupná také
tzv. modrá sbírka, obsahující výběr důležitých rozhodnutí Evropského
soudu pro lidská práva. Tuto sbírku rovněž vydává Nejvyšší soud ve
spolupráci s vydavatelstvím a nakladatelstvím Wolters Kluwer. V roce
2018 je plánováno vytvoření uživatelsky ještě přívětivějšího přístupu do
obou sbírek prostřednictvím mobilních telefonů.

2. 3. Občanskoprávní a obchodní kolegium
Nejvyššího soudu v roce 2017
2. 3. 1. Přehled rozhodovací činnosti občanskoprávního
a obchodního kolegia Nejvyššího soudu
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, ve
znění pozdějších předpisů, je vrcholným soudním orgánem též ve věcech patřících do občanskoprávní pravomoci soudů, a prostřednictvím
občanskoprávního a obchodního kolegia je povolán zajišťovat 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.
Naplnění těchto základních úkolů Nejvyššího soudu měla napomoci
i novela občanského soudního řádu provedená zák. č. 404/2012 Sb.,
účinná od 1. 1. 2013; podle důvodové zprávy sledovala koncepční změnu institutu dovolání, jejímž záměrem bylo jednak snížení nadměrného
zatížení Nejvyššího soudu a jednak posílení role Nejvyššího soudu jako

výše předznamenaného sjednotitele soudní judikatury; zatímco tohoto
druhého cíle (významným rozšířením mezí dovolacího přezkumu) bylo
dosaženo, prvního nikoli; nápad věcí (logicky intencionálnímu rozšíření
předmětu dovolacího řízení) stoupal nejen nadále, nýbrž se rozšiřoval
i do rozhodovacích prostředí, dříve pro dovolání uzavřených.
Na tuto skutečnost reagovala novela občanského soudního řádu, provedená zákonem č. 296/2017 Sb., účinná od 30. 9. 2017, která ustanovení § 238 o. s. ř., zakotvující případy, kdy dovolání není přípustné, rozšířila o rozhodnutí odvolacích soudů v části týkající se výroku
nákladech řízení, kterými bylo rozhodnuto o návrhu na osvobození
o soudních poplatků nebo o povinnosti soudní poplatek zaplatit, jimiž
bylo rozhodnuto o žádosti účastníka o ustanovení zástupce, a – konečně, leč koncepčně významně – proti rozhodnutím, kterými odvolací
soud zrušil rozhodnutí soudu prvního stupně a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.
Ke konci roku 2017 sestávalo občanskoprávní a obchodní kolegium
z předsedy a padesáti sedmi soudců (z toho z jedenácti dočasně přidělených) zařazených do jedenácti soudních oddělení, a to na základě
rozvrhu práce stanoveného předsedou Nejvyššího soudu. Principiálně
je tento rozvrh práce založen na hlediscích specializačních, reflektujících existenci oddělitelných a relativně samostatných občanskoprávních (obchodněprávních) agend; zjednodušeně řečeno, dovolání ve
věcech výkonu rozhodnutí a exekucí – soudní oddělení 20, ve věcech
pracovněprávních, dědických, rodinněprávních a dalších – oddělení 21,
ve věcech věcných práv – oddělení 22, náhrady škody – oddělení 25, ve
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věcech nájemních – oddělení 26, ve věcech sporů z restitucí a z bezdůvodného obohacení – oddělení 28, ve věcech ochrany osobnostních práv
a náhrady škody a nemajetkové újmy způsobených výkonem veřejné
moci – oddělení 30, ve věcech závazkových – oddělení 33, přičemž, dále
se soudní oddělení obchodněprávní agendy člení podle toho, zda jde
o věci sporů ze závazků (oddělení 23 a 32) nebo o věci společenstevní
(oddělení 27), resp. směnečné a především pak insolvenční (oddělení
29).
Do 1. 9. 2016, kdy došlo ke změně Jednacího řádu Nejvyššího soudu, sestavení jednotlivých procesních (tříčlenných) senátů, povolaných k projednání a rozhodnutí konkrétní věci, jež podle rozvrhu práce napadla
do soudního oddělení, bylo v zásadě v rukou tzv. řídícího předsedy příslušného soudního oddělení (rovněž určeného rozvrhem práce); řídící
předseda určil rozhodující senát především podle kritérií vnitřních specializací, odborných dispozic jednotlivých soudců a jejich konkrétního
pracovního zatížení. Od 1. 9. 2016 je rozhodující senát uvnitř soudního
oddělení dán přímo rozvrhem práce; je jím zakotven mechanizmus, na
jehož základě je napadlá věc bezprostředně identifikována s konkrétním soudcem (na základě režimu pravidelné rotace), a od něj se odvíjí –
rovněž dopředu dané – složení tříčlenného senátu. Tato změna rozvrhu
práce byla nesena záměrem vyloučit případné námitky z nedostatku
respektu k pravidlům spravedlivého procesu a v něm zakomponovaného práva na zákonného soudce dle čl. 38 odst. 1 Listiny základních
práv a svobod. Soudce, jemuž byla věc přidělena, vypracuje návrh rozhodnutí, o němž se hlasuje v takto sestaveném procesním senátu.
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2. 3. 1. 1. Rozhodování o mimořádných opravných prostředcích
Těžiště rozhodovací činnosti senátů kolegia leží v rozhodování o dovolání 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 v části
čtvrté, hlavě třetí, o. s. ř., jmenovitě v ustanoveních § 236 až 243g.
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 lze je podat ve lhůtě dvou měsíců od
doručení napadeného rozhodnutí (§ 240 odst. 1 o. s. ř.).
Dovolatel, nemá-li sám nebo osoba za něj jednající právnické vzdělání,
musí být při podání dovolání zastoupen advokátem, případně, v některých věcech, notářem (§ 241 o. s. ř.).
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 kon-

čí, a to bez ohledu na znění napadeného výroku. Není tedy rozhodné,
zdali rozhodnutím odvolacího soudu došlo ke změně rozhodnutí soudu
prvního stupně či k jeho potvrzení, a není ani podmínkou, aby směřovalo proti rozhodnutím ve věci samé, jak tomu bylo dříve (přípustnost
dovolání proti zrušujícím rozhodnutím odvolacích soudů odstranil až
výše zmíněný zákon č. 296/2017 Sb.).
Dovolání je přípustné tehdy (§ 237 o. s. ř.), jestliže napadené rozhodnutí
odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního
práva, a přitom:
a) odvolací soud se při jejím řešení odchýlil od ustálené rozhodovací
praxe dovolacího soudu nebo
b) tato otázka nebyla v rozhodování dovolacího soudu dosud vyřešena
nebo
c) je tato otázka dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo
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
(významný je zde majetkový cenzus – 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.).
Dovolání lze podat jen z toho (dovolacího) důvodu, že rozhodnutí
odvolacího soudu spočívá na nesprávném právním posouzení, ať už
hmotného či procesního práva, které bylo pro napadené rozhodnutí
určující (§ 241a odst. 1 a § 237 o. s. ř.). Jiný důvod dovolání efektivně
uplatnit nelze, což stojí za zdůraznění zejména ve vztahu k nikoli ojedinělé snaze dovolatelů zpochybnit napadené rozhodnutí námitkami
z neúplnosti či nesprávnosti jeho skutkového základu (to neplatí dle
názoru Ústavního soudu o situacích tzv. extrémního rozporu mezi tím,
co bylo dokazováním zjištěno, a co bylo jako skutkové zjištění soudem
na tomto základě konstatováno).
Od 1. 1. 2013 občanský soudní řád také zpřísnil nároky kladené na
jeho formální a obsahové náležitosti; dovolání musí kromě obecných
náležitostí (§ 42 odst. 4) a kromě údajů o tom, proti kterému rozhodnutí
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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 zakotveny ve výše citovaném ustanovení § 237 o. s. ř. Nedostatek těchto náležitostí pak zakládá vadu dovolání, nezřídka s fatálními
důsledky, neboť ji lze odstranit jen po dobu lhůty k jeho podání (přičemž v řízení u dovolacího soudu se nepoužije postup podle § 43 o. s. ř.,
což znamená, že dovolatel není vyzýván k tomu, aby takové dovolání
opravil či doplnil). Není-li vada dovolání odstraněna, dovolací soud
dovolání odmítne, aniž by se mohl dovoláním zabývat věcně.
Nedostatek uvedení toho, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů
přípustnosti dovolání, je tedy napříště rovněž důvodem odmítnutí dovolání, přičemž tak může dovolací soud rozhodnout jen osobou předsedy
senátu či jím pověřeným soudcem (§ 243f odst. 2 o. s. ř.). 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 – zde zejména – klade zjevně nemalé nároky.
Ty však, stejně jako ostatní, jsou kompenzovány zákonem stanoveným
obligatorním (odborným) zastoupením (především advokátem), 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
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těch dovolacích důvodů, které v dovolání vymezil (výjimky z tohoto
pravidla stanoví § 242 odst. 2 o. s. ř.).

ší i toto rozhodnutí a věc vrátí soudu prvního stupně k dalšímu řízení
(§ 243e odst. 2 o. s. ř.).

Nejvyšší soud rozhoduje o dovolání v naprosté většině věcí bez jednání.

2. 3. 1. 2. Další agendy řešené soudci občanskoprávního a obchodního
kolegia

Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví, není-li dovolatel zákonem vyžadovaným způsobem právně zastoupen nebo vzal-li dovolatel dovolání
zpět (§ 243c odst. 3 o. s. ř.).
Není-li dovolání přípustné, či trpí-li vadami, pro něž nelze v dovolacím
řízení pokračovat, Nejvyšší soud dovolání odmítne. Rozhodnutí o tom
vydá do šesti měsíců ode dne, kdy mu věc byla předložena (§ 243c
odst. 1 o. s. ř.). 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 [§ 243d písm. a) o. s. ř.].
Jestliže však uzavře, že rozhodnutí odvolacího soudu správné není,
může je (nově podle úpravy účinné od 1. 1. 2013) změnit, pakliže dosavadní výsledky řízení ukazují, že je možné o věci rozhodnout [§ 243d
písm. b) o. s. ř.].
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, zru-

Ačkoli je dovolací agenda pro Nejvyšší soud klíčová a představuje těžiště
jeho činnosti, Nejvyšší soud 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 dle 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. 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.
Nejvyšší soud nerozhoduje jen v tříčlenných senátních tělesech; k zajištění jednoty vlastní rozhodovací praxe slouží institut tzv. velkého sená-

tu (viz ustanovení § 19 a 20 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích),
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, v roce 2015
v 8 věcech, v roce 2016 v 8 věcech a v roce 2017 rozhodl rovněž 8 věcí.
Dovolací řízení lze průběžně sledovat v aplikaci INFOSOUD, dostupné
na internetových stránkách Nejvyššího soudu nebo na internetových
stránkách Ministerstva spravedlnosti (www.justice.cz); všechna rozhodnutí jsou pak v anonymizované podobě zveřejňována na webových
stránkách www.nsoud.cz.
2. 3. 1. 3. Agendy občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího
soudu podle příslušných rejstříků
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;
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ICdo
– incidenční spory vyvolané insolvenčním řízením;
Ncu
– návrhy na uznání cizích rozhodnutí;
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;

2. 3. 2. Sjednocovací činnost občanskoprávního
a obchodního kolegia Nejvyššího soudu
Ve shora již ohlášené rovině mimorozhodovací plní kolegium svoji
sjednocovací roli zaujímáním stanovisek k rozhodovací činnosti niž-
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ších soudů ve věcech určitého druhu (§ 14 odst. 3 zákona č. 6/2002 Sb.,
o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů), 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 příslušného kolegia.

nižším (22), k 31. 12. 2017 činil zůstatek nevyřízených věcí starších dvou
roků 26 věcí; zvýšená pozornost ze strany vedení soudů a jednotlivých
soudců k jejich vyřizování tedy 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.

Každé schválené stanovisko občanskoprávního a obchodního kolegia
Nejvyššího soudu se publikuje ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a v elektronické podobě též na internetových stránkách Nejvyššího soudu 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 2017 činil celkový počet asistentů na občanskoprávním a obchodním kolegiu 112.

2. 3. 3. Statistické údaje
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. 2016 bylo vykazováno 24 nevyřízených věcí starších dvou
roků, což představuje oproti počátku roku 2015 (82 věcí) zjevný a významný úbytek, byť do roku 2016 Nejvyšší soud vstupoval s počtem těchto věcí

Převzato

Napadlo

Vyřízeno

Nevyřízeno

Cdo

2 930

6 105

6 151

2 884

Cul

0

10

9

1

117

185

119

183

Ncu

68

224

255

37

Nd

82

448

463

67

152

204

201

155

ICdo (ICm)

NSČR (INS)

Ze statistických údajů je ale patrné, že přes vynaložené úsilí a nepopíratelný pokrok se přesto zůstatek nevyřízených věcí nedaří podstatně
snížit, jak dokládá následný přehled (rejstříky Cdo a dřívější Odo) za
období let 2005 až 2017:
Rok

Převzato

Napadlo

Vyřízeno

Nevyřízeno

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

2016

2 838

6 065

5 971

2 930

2017

2 930

6 105

6 151

2 884

(Přehled počtu věcí přidělených občanskoprávnímu a obchodnímu kolegiu za rok 2017)
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Dosahování toho, co je z hlediska funkce Nejvyššího soudu určující
(věcným a kvalifikovaným rozhodováním formovat soudní praxi), je
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, ať 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, v roce 2015 to bylo 3 168, v roce 2016
se tak stalo ve 3 132 věcech a v roce 2017 ve 3 034 věcech. Účel, spjatý
s institutem povinného zastoupení advokátem, se tedy naplňovat dlouhodobě nedaří.
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Zjevnou příčinou tohoto stavu je, že se nápad podaných dovolání za poslední léta významně zvýšil; např. v roce 2015 dosáhl 5 757 věcí, a ačkoliv
tehdy soudci občanskoprávního a obchodního kolegia vyřídili do té doby
nejvíce věcí (5 812), počet neskončených činil přesto 2 838 věcí; podobně
tomu bylo v roce 2016, kdy nápad nových věcí stoupl na 6 065, a ačkoli
bylo vyřízeno ještě více věcí než v roce 2015 (5 971), přesto zůstatek věcí
nevyřízených stoupl na 2 930. V roce 2017 platilo, že byť napadlo o dalších 40 věcí více a zůstatek nevyřízených věcí tak mírně klesl – na 2 884.
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Ukázalo se též, že navzdory jinak odůvodnitelnému zaměření výše
označené novely občanského soudního řádu (ve smyslu rozšíření rozhodovacích kompetencí dovolacího soudu), se otevřel prostor k podávání dovolání i v otázkách (zejména procesních), jimž nejenže chybí
potenciál širšího judikatorního přesahu, nýbrž že ani individuální přezkum z hlediska ochrany individuálních práv nejvyšší soudní instancí nevyžadují, pročež došlo ke značnému nárůstu nápadu, který nebyl
vyvažován legitimními přínosy, a který se nejevil jen jako přechodný.
Takové tendenci bylo zapotřebí adekvátně čelit, a to zejména (a nyní)
při vědomí shora popsaného poslání Nejvyššího soudu, kladeného do
napříště mimořádných poměrů tím, jak se postupně projevuje již faktická potřeba výkladu nových soukromoprávních předpisů; ta totiž má
dispozice – pro očekávanou novost právních otázek dovolacím soudem
dosud neřešených – specificky, a nejen kvantitativně, nápad dovolání
zatížit (viz podmínky přípustnosti dovolání shora). Ostatně otázkou též

je, zda v posledních letech zvýšená efektivita vyřizování napadlých věcí
je osobami stávajících soudců dlouhodobě udržitelná, pakliže možnosti
personálního posílení Nejvyššího soudu jsou zřejmě limitovány.
Proto se již od roku 2016 otevřela – v komunikaci s Ministerstvem spravedlnosti – debata, jak dosavadní zatížení Nejvyššího soudu snížit. Ta
pokračovala po celou první polovinu roku 2017. Výsledkem byla jednak shoda na některých restrikcích v přístupu k dovolání rozšířením
výluk dosud stanovených v ustanovení § 238 o. s. ř., jmenovitě o rozhodnutí o žádosti účastníka o osvobození od soudních poplatků, rozhodnutí, jímž byla zamítnuta žádost účastníka o ustanovení zástupce
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 na odstranění šestiměsíční
lhůty k odmítnutí dovolání (§ 243c odst. 1 o. s. ř.), resp. její zachování
toliko jako lhůty pořádkové, neboť její existence komplikuje možnosti
soustředit se věcem, které jsou naopak otevřeny věcnému posouzení.
Překročení této lhůty má totiž 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“), což vede k odkladům vyřizování
věcí vskutku judikatorně významných.

účinnosti dne 30. 9. 2017, kterým výše ohlášené záměry byly legislativně nastoleny (viz též výše pod bodem I.). Reálné uplatnění této novely
občanského soudního řádu sleduje Nejvyšší soud – pro rok 2018 – s jistou nadějí, že se předchozí tendence (ne vždy opodstatněného) navyšování rozhodovací zátěže podaří usměrnit.

2. 3. 4. Výběr důležitých rozhodnutí občanskoprávního
a obchodního kolegia Nejvyššího soudu v roce 2017
2. 3. 4. 1. Stanoviska přijatá občanskoprávním a obchodním kolegiem
Nejvyššího soudu
Cpjn 23/2016
Stanovisko občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu
schválené dne 15. 2. 2017, sp. zn. Cpjn 23/2016, se vztahovalo k zásadní otázce soudu omezit svéprávnost k výkonu volebního práva.
I. V řízení o omezení svéprávnosti je soud oprávněn rozhodnout i o tom,
zda se posuzovaná osoba omezuje ve svéprávnosti k výkonu volebního
práva.
II. Omezit posuzovanou osobu ve svéprávnosti k výkonu volebního práva lze jen výrokem soudního rozhodnutí (výslovně).

Návrh novely občanského soudního řádu, jenž zahrnuje právě popsané
změny, byl předložen v průběhu roku 2017 k parlamentnímu projednání, a jeho výsledkem bylo přijetí zákona č. 296/2017 Sb., jenž nabyl
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Cpjn 202/2016
Stanovisko občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu
ze dne 8. 3. 2017 k výkladu § 75c odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., o. s. ř.,
ve vztahu k rozhodování odvolacího soudu o odvolání proti usnesení
soudu prvního stupně ve věci předběžného opatření.
1. Pro rozhodování odvolacího soudu o odvolání proti usnesení soudu
prvního stupně ve věci předběžného opatření je rozhodující stav, který tu
byl v době vyhlášení (vydání) napadeného usnesení; to platí i pro řízení
ve věcech předběžných opatření upravených zákonem č. 292/2013 Sb.,
o zvláštních řízeních soudních.
2. Při rozhodování o odvolání proti usnesení soudu prvního stupně ve
věci předběžného opatření odvolací soud nepřihlíží k tomu, že po vyhlášení (vydání) usnesení soudem prvního stupně pominuly důvody,
pro které bylo předběžné opatření nařízeno, popřípadě že bylo předběžné opatření soudem prvního stupně posléze zrušeno nebo že ze zákona zaniklo.
2. 3. 4. 2. Rozhodnutí velkého senátu občanskoprávního a obchodního
kolegia Nejvyššího soudu
Užívání ochranné známky naplňující znaky nekalosoutěžního jednání
Rozpornou soudní praxi ohledně otázky, zda právo k ochranné známce, které náleží žalované straně, může žalobkyni zabránit v uplatnění
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jejích práv k obchodní firmě, pakliže žalované nebyla výslovně uložena
povinnost zdržet se užívání její ochranné známky, nýbrž pouze povinnost zdržet se užívání konkrétního slova, tj. jednoho prvku ochranné
známky, která byla ke dni rozhodnutí odvolacího soudu již zapsána
v rejstříku ochranných známek, velký senát sjednotil v rozsudku ze dne
8. 3. 2017, sp. zn. 31 Cdo 3375/2015. V odůvodnění zdůraznil, že právo
k obchodní firmě samo o sobě nemůže být důvodem pro odepření práv
vyplývajících z ochranné známky; to však platí pouze za předpokladu, že užívání takového práva je v souladu s obchodními zvyklostmi,
dobrými mravy a pravidly hospodářské soutěže, resp. že není jednáním nekalosoutěžním (srov. § 2976 odst. 1 o. z.). Užívá-li někdo svoji
ochrannou známku tak, že naplní definiční znaky nekalé soutěže, pak
je třeba proti takovému užívání ochránit toho, kdo je takovým jednáním zasažen, a to způsoby uvedenými v § 2988, větě první, o. z., tedy
i uložením povinnosti zdržet se užívání zapsané ochranné známky.
Příslušnost organizační složky státu ve vztahu k nároku na náhradu
škody způsobené nesprávným úředním postupem Policie České republiky
Otázku, které organizační složce státu přísluší jednat jménem státu ve
věci náhrady škody způsobené nesprávným úředním postupem Policie ČR, která náležitě nepečovala o vozidlo žalobce zajištěné pro účely trestního řízení, velký senát Nejvyššího soudu zodpověděl ve svém
rozsudku ze dne 14. 6. 2017, sp. zn. 31 Cdo 874/2015, a vyslovil zde
závěr, že vzhledem k tomu, že Policie ČR je podřízena Ministerstvu vnitra jako jednotný ozbrojený bezpečnostní sbor, je v obecných případech

jejího pochybení k jednání jménem státu ve věcech náhrady újmy dána
příslušnost Ministerstva vnitra, avšak v případech vzniku újmy v souvislosti s úkony Policie ČR v trestním řízení jedná jménem státu Ministerstvo spravedlnosti (velký senát tím navázal na svůj dřívější rozsudek
ze dne 23. 11. 1999, sp. zn. 25 Cdo 2527/1998).
Sjednání ceny není essentiem negotii smlouvy o dílo
Nejednotnost posuzování otázky, zda cena představuje podstatnou náležitost smlouvy o opravě a úpravě věci podle obč. zák., ve znění účinném od 1. 1. 1992 do 31. 12. 2013, velký senát odstranil rozhodnutím ze
dne 17. 5. 2017, sp. zn. 31 Cdo 1717/2015, se závěrem, že se zřetelem
ke znění § 634 odst. 1 obč. zák. ujednání o výši ceny díla obligatorní
náležitostí smlouvy o dílo nebylo; i bez toho smlouva vznikla, bylo-li
dosaženo dohody o předmětu smlouvy a o tom, že za provedení díla
objednatel poskytne zhotoviteli odměnu (úplatu), aniž by musela být
určena konkrétní částka. Není-li výše ceny sjednána smlouvou nebo
stanovena zvláštními předpisy, je třeba poskytnout cenu přiměřenou,
tedy cenu, která je v době uzavření smlouvy obvyklá v daném místě
za dílo srovnatelných vlastností vzhledem k náročnosti provedení díla,
délce doby, po kterou bylo zhotovováno, apod.
Náhrada škody způsobená státním zaměstnancem
Předmětem rozsudku velkého senátu ze dne 12. 4. 2017, sp. zn. 31 Cdo
2764/2016, bylo řešení právní otázky, zda státu jako zaměstnavateli (za
nějž jedná a práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů vykoná-

vá organizační složka státu) vznikne škoda, kterou by byl povinen zaměstnanec nahradit podle ustanovení § 250 zákoníku práce, v důsledku toho, že zaplatil pravomocným rozhodnutím jiného státního orgánu
pokutu uloženou příslušné organizační složce státu.
Velký senát dospěl v posuzovaném případě – žalobkyně (organizační složka státu) zaplatila pokutu uloženou rozhodnutím Úřadu pro
ochranu hospodářské soutěže na účet Celního úřadu pro Jihomoravský kraj – k závěru, že státu mohla vzniknout škoda, jen kdyby se tím
zmenšil majetek státu jako celek; vzhledem k tomu, že žalobkyně zaplacením pokuty odvedla peněžní prostředky zpět do státního rozpočtu
a došlo pouze k přesunu finančních prostředků uvnitř státu, avšak majetek státu se touto transakcí nezmenšil, žalobkyni (státu) jako zaměstnavateli žalovaného tvrzená škoda nevznikla.
Odpovědnost za škodu způsobenou provozem dopravních prostředků
– pojištění odpovědnosti a nemajetková újma
Nejvyšší soud se v rozsudku ze dne 18. 10. 2017, sp. zn. 31 Cdo
1704/2016, zabýval otázkou, zda lze pod pojem náhrady škody na
zdraví nebo usmrcení podle § 6 odst. 2 písm. a) zákona č. 168/1999 Sb.,
o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla (dále
jen „zákon o pojištění odpovědnosti“) podřadit i náhradu nemajetkové
újmy v penězích podle § 11 a § 13 obč. zák. a zaznamenal, že dosud
ustálený výklad § 6 zákona o pojištění odpovědnosti omezující povinné
pojistné krytí občanskoprávní odpovědnosti pojištěného za škody, ačkoliv je dána občanskoprávní odpovědnost pojištěného, je v rozporu se
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směrnicemi unijního práva (konkrétně se Směrnicí Rady 72/166/EHS
ze dne 24. 4. 1972, Směrnicí Rady 84/5/EHS ze dne 30. 12. 1983, jakož i Směrnicí Rady 90/232/EHS ze dne 14. 5. 1990); odkázal také na
rozsudek Soudního dvora ze dne 24. 10. 2013, C 22/12, ve věci H). Pod
náhradu škody na zdraví nebo usmrcením podle § 6 odst. 2 písm. a)
zákona o pojištění odpovědnosti podřadit i náhradu nemajetkové újmy
v penězích podle § 11 a § 13 obč. zák pak lze.
Počátek běhu objektivní promlčecí lhůty ve zvláštním případě nezákonného rozhodnutí
V daném případě vznikla žalobkyni škoda způsobená rozhodnutím o zápisu její obchodní firmy do obchodního rejstříku. Dosavadní rozhodovací praxe Nejvyššího soudu ztotožňovala počátek běhu
objektivní promlčecí lhůty s okamžikem, kdy bylo poškozenému
doručeno (oznámeno) rozhodnutí, které bylo později shledáno nezákonným a způsobilo vznik škody (srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 11. 3. 2010, sp. zn. 30 Cdo 3266/2008 nebo usnesení Nejvyššího soudu ze dne 9. 1. 2013, sp. zn. 28 Cdo 1482/2012). Jelikož
však daný právní názor připouštěl situace, aby objektivní promlčecí
lhůta pro uplatnění práva na náhradu škody počala běžet, nebo dokonce celá uplynula, dříve, než škoda vůbec vznikla, odvracel Nejvyšší soud tyto negativní dopady použitím korektivu dobrých mravů
tak, že námitku promlčení nelze zohlednit v případě, když objektivní lhůta uplynula dříve, než došlo k vydání nezákonného rozhodnutí a tím i ke vzniku škody (srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne
18. 3. 2014, sp. zn. 30 Cdo 2014/2013). V usnesení Nejvyššího soudu ze
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dne 12. 4. 2017, sp. zn. 31 Cdo 4835/2014, pak bylo postaveno najisto,
že vznikla-li škoda až po doručení nezákonného rozhodnutí, začíná
běžet promlčecí doba až od okamžiku vzniku škody.
Nařízení výkonu rozhodnutí ve prospěch jiného - § 107a , § 256 o. s. ř.
Předmětem dovolacího řízení v usnesení Nejvyššího soudu ze dne 18. 10.
2017, sp. zn. 31 Cdo 4427/2016, byla otázka, zda je soud při rozhodování
o návrhu na nařízení soudního výkonu rozhodnutí vůči novému oprávněnému vázán předchozím rozhodnutím podle ustanovení § 107a o. s.
ř. o tom, že do řízení o výkon rozhodnutí právem vstoupil jiný subjekt
namísto původního oprávněného, a s tím související další otázky, totiž
jaký je vztah „průkazu“ skutečností dle tohoto ustanovení (§ 107a o. s. ř.)
na straně jedné a ustanovení § 256 odst. 1 o. s. ř., normujícího podmínky
nařízení výkonu vůči jinému subjektu, než který je označen coby povinný
ve vykonávaném rozhodnutí na straně druhé, a konečně, jakými procesními prostředky lze takového průkazu dosáhnout, jmenovitě zda je
namístě standardní dokazování při nařízeném jednání, anebo zda soud
rozhoduje jen na základě příslušných, event. kvalifikovaných listin.
K otázce první bylo určeno, že soud je vázán rozhodnutím podle
§ 107a o. s. ř. potud, že je jím napříště jinak vymezeno procesní účastenství na straně oprávněného, nikoli však v tom smyslu, že by již
tímto usnesením bylo s konečným důsledkem předurčeno posouzení
otázky, zda ve prospěch takto určeného oprávněného bude (pozitivně)
rozhodnuto o nařízení výkonu rozhodnutí v režimu ustanovení § 256
odst. 1, 2 o. s. ř.

Dále velký senát vyslovil právní názor, že při srovnání ustanovení
§ 107a odst. 1 o. s. ř. na straně jedné a ustanovení § 256 odst. 1 o. s. ř. na
straně druhé je významné, že podkladem pro rozhodnutí podle ustanovení § 256 odst. 1 o. s. ř. jsou výhradně listiny vydané nebo ověřené
státním orgánem nebo notářem (ustanovení § 256 odst. 2 o. s. ř.), zatímco základna pro rozhodování o změně účastníků po zahájení řízení
o výkon rozhodnutí podle ustanovení § 107a o. s. ř. s takto formalizovaným požadavkem spjata není.
V situaci nástupnictví, ke kterému dochází až poté, co již byl výkon rozhodnutí nařízen, a v nichž se rozhodování podle § 107a o. s. ř., a § 256
odst. 1, 2 uplatňuje specificky „přiměřeně“; pak podmínky nástupnictví
na straně oprávněného v rámci dovolávaného ustanovení § 107a o. s. ř.
nemohou být jiné (natožpak přísnější) než ty, které pro samotné nařízení výkonu rozhodnutí zakotvuje ustanovení § 256 odst. 2 o. s. ř. I zde se
totiž prosazuje zásada formalizace předpokladů pro takové rozhodnutí a soud vychází z obsahu spisu, resp. z listin předložených oprávněným a rozhoduje zpravidla bez slyšení povinného.
2. 3. 4. 3. Ostatní vybraná rozhodnutí přijatá občanskoprávním
a obchodním kolegiem Nejvyššího soudu v roce 2017 k uveřejnění ve
Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek
Limit pojistného plnění cestovní kanceláře proti úpadku
Usnesením Nejvyššího soudu ze dne 3. 5. 2016, sp. zn. 23 Cdo 2221/2015
byl posouzen rozsah plnění, jež je pojišťovna povinna poskytnout klien-

tovi cestovní kanceláře, který nedostal vrácenou cenu neuskutečněného
zájezdu z důvodu úpadku cestovní kanceláře, a také, zda je výše plnění
pojišťovny limitována sjednaným limitem pojistné částky. Dovolací soud
navázal na judikaturu Ústavního soudu (srov. nález Ústavního soudu
ze dne 16. 7. 2015, sp. zn. III. ÚS 1996/13) a v souladu s principy eurokonformního výkladu uzavřel, že ujednání pojišťovny s cestovní kanceláří, které omezuje práva spotřebitele zaručená mu právními předpisy
(zde směrnicemi) Evropské unie, je ve vztahu ke spotřebiteli neúčinné, respektive jej – jako subjekt stojící mimo jimi uzavřenou smlouvu
– nezavazuje. Jinými slovy, limit pojistného plnění sjednaný v pojistné
smlouvě mezi cestovní kanceláří a pojišťovnou pro případ úpadku cestovní kanceláře nemůže omezovat právo spotřebitele, který uzavřel
s cestovní kanceláří smlouvu o zájezdu podle zákona č. 159/1999 Sb.,
na zaplacení celé částky uhrazené za zájezd vůči pojišťovně.
Výpověď pro nesplnění předpokladů pro výkon sjednané práce
Ustanovení § 52 písm. f) zák. práce umožňuje dát zaměstnanci výpověď
mimo jiné z důvodu, že zaměstnanec nesplňuje předpoklady stanovené právními předpisy pro výkon sjednané práce. V rozsudku ze dne
14. 7. 2016, sp. zn. 21 Cdo 3240/2015, vyslovil Nejvyšší soud právní
názor, že zaměstnanci nemůže býti dána výpověď na základě výše zmíněného ustanovení, nesplňuje-li zaměstnanec tyto předpoklady jen ve
vztahu k jednomu z více sjednaných druhů práce. Má-li totiž zaměstnanec u zaměstnavatele podle sjednaných pracovních podmínek uvedených v pracovní smlouvě vykonávat více druhů práce a nesplňuje-li
předpoklady stanovené právními předpisy pro výkon sjednané práce
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ve vztahu k některému z nich, může zaměstnavatel zaměstnanci namísto práce, pro jejíž výkon nesplňuje předpoklady stanovené právními
předpisy, přidělovat práci odpovídající tomu (těm) ze sjednaných druhů
práce, kterého (kterých) se nesplňování předpokladů netýká.
(Ne)zajištění péče porodních asistentek
Zadostiučinění za nemajetkovou újmu, jež měla být způsobena tvrzeným nesprávným úředním postupem státu, pakliže nezajistil péči porodních asistentek u domácích porodů, Nejvyšší soud v rozsudku ze dne
15. 6. 2016, sp. zn. 30 Cdo 3598/2014, dovolatelce nepřiznal. Přijetí či
nepřijetí právního předpisu (zákonodárná, popř. normotvorná činnost)
nesprávným úředním postupem být nemůže (srov. rozsudek Nejvyššího
soudu ze dne 31. 1. 2007, sp. zn. 25 Cdo 1124/2005) a k nesprávnému
úřednímu postupu by mohlo dojít toliko za situace, byla-li by tu právní
norma, již by státní orgány nerespektovaly. Z tuzemských právních předpisů, z článku 8 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod,
ani z článku 4 směrnice Rady č. 80/155/EHS, neplyne povinnost státu
zajistit těhotným ženám péči porodní asistentky v domácím prostředí.
Posuzování péče řádného hospodáře
K péči řádného hospodáře se Nejvyšší soud vyjádřil v rozsudku ze dne
26. 11. 2016, sp. zn. 29 Cdo 5036/2015. Předně zopakoval, že jednatel
společnosti s ručením omezeným odpovídá za řádný výkon funkce –
nikoliv za výsledek své činnosti (srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze
dne 29. 8. 2013, sp. zn. 29 Cdo 2869/2011, rozsudek Nejvyššího soudu
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ze dne 28. 11. 2013, sp. zn. 29 Cdo 663/2013, popř. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. 4. 2013, sp. zn. 29 Cdo 2363/2011, uveřejněném
pod číslem 75/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část civilní). Aby dostál požadavku péče řádného hospodáře a řádného výkonu funkce, je jednatel společnosti s ručením omezeným povinen jednat
při výkonu své funkce (mimo jiné) s potřebnými znalostmi, a tedy i informovaně, tj. při konkrétním rozhodování využít rozumně dostupné
(skutkové i právní) informační zdroje a na jejich základě pečlivě zvážit
možné výhody i nevýhody (rozpoznatelná rizika) existujících variant
podnikatelského rozhodnutí. Splnění této povinnosti je ovšem nezbytné
posuzovat z pohledu ex ante, tj. prizmatem skutečností, které jednateli byly či při vynaložení příslušné péče (při využití dostupných informačních zdrojů) mohly a měly být známy v okamžiku, v němž dotčená
podnikatelská rozhodnutí učinil. Neúplné pak bude takové posouzení
soudu, které nebude zkoumat jednatelovo vynaložené úsilí předcházející zpochybňovanému rozhodnutí (tj. zda jednal informovaně a s potřebnými znalostmi); následky, k nimž jeho jednaní (ne)vedlo, naopak
posuzovat nelze, neboť jednatel společnosti s ručením omezeným může
být odpovědný pouze za řádný výkon své funkce. (Tento judikát získal
ocenění Pocta judikátu v rámci XXV. Karlovarských právnických dnů.)
Náhrada nákladů za péči o nesoběstačnou osobu
V rozsudku ze dne 30. 9. 2016, sp. zn. 25 Cdo 786/2016, Nejvyšší soud
vyšel z toho, že nárok na náhradu nákladů léčení (míněno v jeho širším
pojetí) ve smyslu § 449 odst. 1 obč. zák. náleží osobě trvale poškozené
na zdraví v rozsahu účelně vynaložených výdajů na zajištění léčení či

jiné potřebné péče; v případě, že takové náklady za poškozeného vynaloží (zaplatí) někdo jiný, tj. třetí osoba, má sama právo požadovat
jejich náhradu po škůdci (§ 449 odst. 3 obč. zák.). Poskytne-li takovou
potřebnou pomoc vlastní osobní péčí o poškozeného či jeho domácnost třetí osoba jakožto osoba blízká, která vykonává vzhledem k nesoběstačnosti poškozeného potřebný rozsah domácích prací a celkové
výpomoci, jenž přesahuje běžnou a standardní úroveň rodinné spolupráce a solidarity, náleží nárok na náhradu přímo samotnému poškozenému bez ohledu na to, zda případně vypomáhající členy rodiny sám
nějak honoroval.
Odpovědnost za škodu – Veřejný ochránce práv
V rozsudku ze dne 27. 9. 2016, sp. zn. 30 Cdo 4118/2015, vyslovil Nejvyšší soud právní názor, že za újmu způsobenou výkonem pravomocí Veřejného ochránce práv odpovídá stát podle zákona č. 82/1998 Sb.
Přestože přisvědčil názoru Nejvyššího správního soudu, že Veřejného
ochránce práv nelze považovat za „klasický“ státní orgán, neboť nevykonává působnost ve veřejné správě, nýbrž nad výkonem veřejné správy jako nezávislý orgán dohlíží (srov. rozsudek Nejvyššího správního
soudu ze dne 19. 2. 2008, sp. zn. 2 As 58/2007 nebo rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 9. 1. 2013, sp. zn. 9 Aps 9/2012), přiznal mu
funkci obdobnou, neboť jeho oprávnění mají za cíl chránit zájmy osob,
pokud byly narušeny správními orgány. Instituce Veřejného ochránce
práv je tak subsumovatelná zákonu o odpovědnosti státu za škodu,
a výkon této pravomoci je způsobilý být úředním postupem, který může
vést ke vzniku státem odškodnitelné újmy.

Úmyslně zkracující právní úkony dlužníka v rámci insolvenčního řízení
Vztah ustanovení § 240 (zkracující právní úkony učiněné bez přiměřeného protiplnění) a § 242 (úmyslně zkracující právní úkony) insolvenčního zákona byl postaven najisto rozhodnutím Nejvyššího soudu ze dne
30. 6. 2016, sp. zn. 29 ICdo 44/2014, v řízení o posouzení možnosti odporovat určité právní úkony dlužníka. Ustanovení § 242 insolvenčního
zákona obsahuje samostatnou úpravu úmyslně zkracujících právních
úkonů dlužníka, a nepostačuje tudíž toliko naplnění obecné definice
neúčinného právního úkonu dle § 235 odst. 1 insolvenčního zákona;
posouzení, zda dlužník učinil v posledních 5 letech před zahájením insolvenčního řízení úmyslně zkracující právní úkon (§ 242 odst. 3 insolvenčního zákona), není závislé na zkoumání předpokladů obsažených
v ustanovení § 240 insolvenčního zákona, které upravuje neúčinnost
těch zkracujících právních úkonů, které dlužník učinil bez přiměřeného protiplnění. Předpokladem aplikace ustanovení § 242 insolvenčního
zákona na právní úkon dlužníka učiněný v období 5 let před zahájením
insolvenčního řízení tedy není požadavek, aby šlo o právní úkon, který
dlužník učinil v době, kdy byl v úpadku, nebo aby šlo o právní úkon,
který vedl k dlužníkovu úpadku.
Legitimace k návrhu na zrušení rozhodčího nálezu
Otázkou aktivní legitimace k podání návrhu na zrušení rozhodčího nálezu dle § 31 zákona č. 216/1994 Sb. o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, se zaobíral Nejvyšší soud v rozsudku ze dne 23. 8. 2016,
sp. zn. 23 Cdo 5761/2015. Hovoří-li zákon výslovně o „kterékoliv stra-

37

Ročenka Nejvyššího soudu

2. ROZHODOVACÍ ČINNOST

2017

ně“, jež je legitimována k podání návrhu, jsou tímto zamýšleni účastníci
řízení, tj. strany původního řízení před rozhodci; extenzivní výklad není
namístě, a proto nezahrnuje osoby třetí, včetně manželky účastníka
rozhodčího řízení, i když v rozhodčím řízení bylo rozhodováno o dluhu
ze závazku, který byl uzavřen za trvání manželství tímto účastníkem
a který tvoří společné jmění manželů.
Změna v osobě směnečného dlužníka
Dne 30. 6. 2016 vydal Nejvyšší soud rozhodnutí pod sp. zn. 29 Cdo
3207/2013, jímž poukázal na nezpůsobilost přivodit změnu v osobě
směnečného dlužníka, dojde-li k převzetí dluhu ze směnky třetí osobou
jen prostřednictvím smlouvy, uzavřené na základě § 531 odst. 1 občanského zákoníku. Dovolací soud poznamenal, že smluvní převzetí dluhu
ze směnky není z pohledu směnečného práva přípustné (není způsobilé přivodit změnu v osobě směnečného dlužníka); uvedená okolnost
zakládá nicméně relativní námitku směnečného dlužníka, jíž se může
povinnosti směnku zaplatit bránit.
Odklad zrušení spoluvlastnictví vážným ohrožením zájmu osoby blízké
spoluvlastníku
Na základě ustanovení § 1155 občanského zákoníku může soud na
návrh spoluvlastníka zrušení spoluvlastnictví odložit, má-li tím být
zabráněno majetkové ztrátě nebo vážnému ohrožení oprávněného zájmu některého spoluvlastníka, a prodloužit tak trvání spoluvlastnictví nejdéle o dva roky. V rozsudku ze dne 29. 6. 2016, sp. zn. 22 Cdo
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4755/2015, Nejvyšší soud dodává, že oprávněným zájmem některého
ze spoluvlastníků je i jiný než majetkový zájem spoluvlastníka, přičemž
s ohledem na respektování rodinného a soukromého života zaručeného v čl. 10 Listiny základních práv a svobod a v čl. 8 Úmluvy o ochraně
lidských práv a základních svobod je třeba připustit, že se oprávněné
zájmy spoluvlastníka mohou dotýkat i osob jemu blízkých (např. rodiče
či rodičů).
Smlouva s alternativním plněním
Smlouva s alternativním plněním byla předmětem řízení v případě rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 25. 5. 2016, sp. zn. 33 Cdo 784/2015,
v situaci, kdy jedno ze dvou individualizovaných plnění je neurčité
(tj. není jasný rozsah plnění, které má dlužník poskytnout); pak platí,
že je-li zbývající plnění dostatečně určité, je smlouva v rozsahu neurčitého plnění částečně neplatná (§ 41 obč. zák.), a závazek se tímto
stává ipso facto závazkem s jediným předmětem plnění, neboť dlužník
nemůže platně vykonat volbu. V takovém případě však závazek dle
§ 576 věty prvé obč. zák. jako celek nezaniká, nýbrž se toliko omezuje
jeho alternativnost, popř. se závazek stává jednoduchým, zbývá-li jen
jedno plnění.
K žalobě o povolení nezbytné cesty
V usnesení ze dne 15. 11. 2016, sp. zn. 22 Cdo 3242/2015, se Nejvyšší
soud zabýval otázkou aplikace § 1032 odst. 1 písm. b) o. z. v případě,
že osoba nabude nemovitou věc (budovu) v uzavřeném cizím areálu

s vědomím, že k ní nemá zajištěn přístup, a dospěl k závěru, že hrubě
nedbalé či úmyslné jednání vlastníka nemovité věci žádajícího o povolení nezbytné cesty, které je důvodem zamítnutí žaloby podle § 1032
odst. 1 písm. b) o. z., může podle okolností případu spočívat nejen ve
zbavení se existujícího spojení s veřejnou cestou, ale – právě – i v nabytí
nemovité věci bez zajištěného spojení s veřejnou cestou. To však automaticky neznamená, že nabyvatel právo na povolení nezbytné cesty
nemá, a k zamítnutí žaloby lze proto přistoupit až na základě posouzení všech konkrétních okolností, z nichž vyplyne jednoznačný závěr,
že nabyvatel nemovitosti v daném případě postupoval hrubě nedbale
či dokonce úmyslně, v důsledku čehož zabránil zřízení či existenci přístupu ke své nemovitosti.
Povaha parkovišť s označením P+R
Předmětem posuzování Nejvyššího soudu byla též povinnost provozovatele parkoviště hradit škodu na vozidle podle nové občanskoprávní úpravy (§ 2945 o. z.); podle rozsudku ze dne 20. 10. 2016, sp. zn.
25 Cdo 5758/2015, parkoviště označené a provozované v režimu P+R
(park and ride, tj. zaparkuj a jeď) nemá povahu hlídané garáže nebo
zařízení podobného druhu ve smyslu § 2945 o. z., jestliže jeho provozovatel žádným způsobem nedeklaruje ani nevykonává ostrahu a vybavení parkoviště neslouží ke kvalifikovanému zabezpečení umístěných
vozidel. U těchto parkovišť je zřejmé, že nejsou obvykle koncipována
bez dalšího jako parkoviště střežená a že by snad již z jejich povahy
samotné plynul prvek zabezpečení vozidel před vznikem škody, a ani
mobilní buňka umožňující přítomnost personálu ještě neznačí, že je zde

obsluha střežící vozidla. Provozovatel takového parkoviště proto nemá
objektivně danou přísnou povinnost (bez ohledu na protiprávnost a na
zavinění) hradit škodu na vozidle a jeho příslušenství.
Řízení o udělení povolení k trvalému pobytu v kontextu čl. 6 odst. 1
Úmluvy – náhrada škody
S otázkou, zda na řízení o udělení povolení k trvalému pobytu lze aplikovat čl. 6 odst. 1 Úmluvy, a tudíž, zda jsou na posouzení přiměřenosti délky
tohoto správního řízení aplikovatelné závěry uvedené ve Stanovisku Nejvyššího soudu ze dne 13. 4. 2011, sp. zn. Cpjn 206/2010, uveřejněné pod
č. 58/2011 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, se Nejvyšší soud vypořádal ve svém rozsudku ze dne 8. 11. 2016, sp. zn. 30 Cdo 2928/2016,
čímž navázal na svůj dřívější rozsudek ze dne 29. 9. 2015, sp. zn. 30 Cdo
344/2014, v němž uvedl, že závěr, dle nějž nepřiměřená délka správního
řízení způsobila účastníkům řízení nemajetkovou újmu, je dán, jestliže
v posuzovaném správním řízení jde o spor o právo nebo závazek, který je
opravdový a vážný a jehož rozhodnutí má přímý vliv na existenci, rozsah
nebo způsob výkonu daného práva nebo závazku, jestliže má toto právo
nebo závazek svůj základ ve vnitrostátním právu a jestliže je právo nebo
závazek, o které se v daném případě jedná, soukromoprávní povahy. Nejsou-li splněny tyto předpoklady, pak na dané správní řízení čl. 6 odst. 1
Úmluvy nedopadá, a tudíž nelze aplikovat ani zmiňované Stanovisko.
Nejvyšší soud proto dospěl k závěru, že udělení povolení k trvalému pobytu je v diskreci veřejné moci konkrétního státu, a tudíž v daném řízení nemůže být zasaženo do žádného soukromého práva ve smyslu čl. 6
odst. 1 Úmluvy, který se na něj z tohoto důvodu nevztahuje.
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Narušení důvěry k advokátovi
Nejvyšší soud v usnesení ze dne 24. 10. 2016, sp. zn. 32 Cdo 1342/2016,
odůvodnil závěr, že pakliže účastník, jemuž byl soudem ustanoven advokát a jenž svým následným chováním vůči tomuto zástupci způsobí, že
dojde k narušení nezbytné důvěry ve smyslu § 20 odst. 2 zákona o advokacii, nemá na ustanovení dalšího zástupce soudem právo. Nejvyšší
soud tím navázal na četnou judikaturu Ústavního soudu (usnesení ze dne
21. 6. 2010, sp. zn. IV. ÚS 1184/10, ze dne 21. 9. 2010, sp. zn. II. ÚS 1805/10,
ze dne 6. 12. 2012, sp. zn. II. ÚS 627/12, a ze dne 6. 6. 2013, sp. zn. II. ÚS
64/13), ze které vyplývá, že byl-li účastníku soudem ustanoven advokát,
měl účastník reálnou možnost plně využít jeho právní pomoci. Jestliže
však svým následným chováním vůči tomuto zástupci způsobil, že došlo
k narušení nezbytné důvěry ve smyslu § 20 odst. 2 zákona o advokacii,
a proto soud ustanovení zástupce zrušil, pak takový účastník fakticky
nevyužil soudem přiznaného práva na právní pomoc, respektive svým
zaviněným jednáním se tohoto svého základního práva vzdal.
Transparentnost rozhodčího soudu zřizovaného podle právního řádu
Slovenské republiky právnickou osobou
V usnesení ze dne 13. 12. 2016, sp. zn. 20 Cdo 676/2016, byl vysloven
závěr, že vydal-li rozhodčí nález rozhodčí soud zřízený podle § 12 zákona č. 244/2002 Zbierky zákonov Slovenské republiky, nelze pouze
na základě skutečnosti, že nejde o stálý rozhodčí soud ve smyslu § 13
(českého) zákona o rozhodčím řízení, výkon takového rozhodčího nálezu odepřít. Nejvyšší soud totiž shledal, že ačkoli Rozhodcovský súd
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v Košiciach není stálým rozhodčím soudem zřízeným podle § 13 zákona o rozhodčím řízení, nelze přehlížet, že byl zřízen jako stálý rozhodčí
soud v souladu s § 12 zákona č. 244/2002 Z. z., který s účinností do
31. 12. 2014 výslovně umožňoval, aby stálý rozhodčí soud byl zřízen
právnickou osobou, a současně stanovil konkrétní pravidla fungování
takového soudu (např. povinnost vydat statut a jednací řád, povinnost
zveřejnit tyto dokumenty a veškeré jejich změny v Obchodním věstníku, povinnost zveřejnit v Obchodním věstníku seznam rozhodců a jeho
změny), v nichž lze spatřovat určité záruky transparentnosti rozhodčího řízení, a tedy i garance spravedlivého procesu.
K právu pronajímatele vypovědět nájem bytu, který hodlá sám užívat
Zvláštními důvody výpovědi z nájmu bytu se Nejvyšší soud zabýval ve
svém rozsudku ze dne 22. 11. 2016, sp. zn. 26 Cdo 1454/2016, v němž
dospěl k závěru, že má-li byt, jehož nájem je vypovídán, užívat pronajímatel, je výpovědní důvod podle § 2288 odst. 2 písm. a) o. z., naplněn
bez dalšího; avšak tehdy, má-li byt užívat pronajímatelův manžel, který hodlá opustit rodinnou domácnost, musí pronajímatel doložit, že byl
podán návrh na rozvod manželství nebo manželství bylo již rozvedeno.
Soud nemá povinnost překládat svá rozhodnutí
Nejvyšší soud schválil k publikaci rozsudek Městského soudu v Praze
ze dne 11. 9. 2013, sp. zn. 19 Co 218/2013, který vyslovil, že z ustanovení § 18 odst. 1 věty druhé o. s. ř. nelze dovozovat povinnost soudu zajistit překlad jím vydaného rozhodnutí do jazyka, jemuž rozumí účast-

ník řízení, který neovládá český jazyk. Z žádného právního předpisu
totiž nelze dovozovat povinnost soudu zasílat účastníkovi řízení překlad rozhodnutí do jiného jazyka, než v jakém byl vyhotoven. Z tohoto
rozsudku se podává dále, že pouze rozhodnutí soudu v českém jazyce, jakožto projev svrchovanosti českých státních orgánů nad územím
České republiky, je zněním autentickým a pro všechny dotčené subjekty
závazným. Ustanovení § 18 občanského soudního řádu, stejně jako závazky plynoucí z Listiny základních práv a svobod či mezinárodních
smluv, směřují především k situaci, kdy je nařízeno jednání a účastník
neznalý jednacího jazyka by tak nemohl bezprostředně reagovat na
průběh jednání.
Odbytné pro nezletilé děti
Možností rodičů sjednat si odbytné nahrazující výživné ve prospěch nezletilého dítěte se Nejvyšší soud zabýval v rozsudku ze dne 19. 1. 2017,
sp. zn. 21 Cdo 2929/2016, a formuloval právní závěr, že plnění na základě absolutně neplatné dohody o jednorázovém vyplacení výživného splatného v budoucnu pro nezletilé dítě (odbytné) je bezdůvodným
obohacením. Jednorázové složení částky výživného, jež by představovala výživné pro dítě až do dne jeho zletilosti beze změny, je v rozporu
s ustanovením § 99 odst. 1 zák. o rod., neboť nelze vylučovat možnost
budoucí úpravy výživného v souladu se změnou poměrů oprávněného
i povinného z vyživovací povinnosti.

Zásah do vlastnického práva sousedícího vlastníka pozemku
Vstupuje-li soused za účelem realizace oprávnění uvedených v § 1021
a § 1022 o. z. na cizí pozemek bez souhlasu vlastníka, aniž by ho k tomu
opravňovalo rozhodnutí orgánu veřejné moci a aniž by šlo o případ
nouze (§ 1037 o. z. ve spojení s § 14 o. z. ), zasahuje neoprávněně do
držby i do vlastnického práva vlastníka pozemku. Tento závěr vyslovil
Nejvyšší ve svém rozsudku ze dne 25. 1. 2017, sp. zn. 22 Cdo 3844/2016,
a odůvodnil jej následujícím sdělením: z ustanovení § 1021 a § 1022
o. z. nevyplývá, že by soused, hodlající provést údržbu svého pozemku
včetně stavby na něm stojící a provádět stavební práce či obvyklé úkony
hospodaření, mohl vstupovat na cizí pozemek bez souhlasu jeho vlastníka. Nejprve musí vlastníka o povolení vstupu požádat, a sdělit mu
důvody, proč na jeho pozemek potřebuje vstoupit, resp. jej jinak užít,
a v případech uvedených v § 1022 o. z. se s ním domluvit na přiměřené
náhradě. Jestliže k dohodě o vstupu a jeho podmínkách nedojde, může
se ten, kdo požaduje vstup na sousední pozemek či jeho užití, domáhat
rozhodnutí orgánu veřejné moci, a to buď soudu (§ 1021 a násl. o. z. ve
spojení s § 12 o. z.), nebo stavebního úřadu (§ 141 stavebního zákona).
V rozhodnutí o povolení vstupu je třeba vymezit jeho podmínky, zejména v jaké době, na jakou část pozemku a případně i s jakými mechanismy může žalobce na pozemek žalovaného vstoupit.
Účetní doklad jako předmět práva zadržovacího
Předmětem řízení pod sp. zn. 21 Cdo 4172/2016 bylo vyřešení otázky, zda věřiteli může vzniknout k zajištění jeho pohledávky vůči dluž-
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níku vyplývající ze smlouvy, jejímž předmětem je „správa společnosti“,
zadržovací právo k účetním dokladům dlužníka. V rozsudku ze dne
9. 3. 2017 Nejvyšší soud se vyjádřil v tom smyslu, že účetní doklad není
způsobilým předmětem zadržovacího práva a proto nemůže být ve
smyslu ustanovení § 1395 o. z. zadržen k zajištění dluhu. V podrobnostech pak vysvětlil, že účetní doklad není z objektivního hlediska
schopen naplnit uhrazovací funkci zadržovacího práva, neboť nemá
užitnou hodnotu pro osobu odlišnou od vlastníka účetní evidence, jejíž
součástí jsou předmětné doklady, a nelze jej samostatně zpeněžit, nemůže být ve smyslu ustanovení § 1395 o. z. zadržen k zajištění dluhu
a jeho případným zadržováním vlastníku nevzniká věřiteli ve prospěch
jeho pohledávky zadržovací právo.
Odpor není prvním úkonem ve věci ve smyslu nařízení Brusel I bis
Odpor proti platebnímu rozkazu nelze považovat za účast žalovaného
na řízení ve smyslu čl. 26 odst. 1 nařízení Brusel I bis, a to ani tehdy,
uplatní-li v něm žalovaný věcnou obranu. Takový závěr byl zaznamenán v usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 2. 2017, sp. zn. 30 Cdo
2784/2016, jímž navázal na předešlé rozhodnutí ze dne 21. 3. 1955,
sp. zn. Ncd 393/55, uveřejněném ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu pod č. 73/1955, podle kterého odpor proti
platebnímu rozkazu není prvním procesním úkonem žalovaného, při
kterém by žalovaný musel vznést námitku nepříslušnosti soudu, aby
se tak stalo včas, a prvním procesním úkonem žalovaného v uvedeném
smyslu je až jeho první procesní úkon, který mu přísluší v řádném řízení, do kterého byla věc v důsledku jeho odporu převedena.
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Reklamace vad věci nadměrně veliké
Otázkou způsobu reklamace vady věci se zřetelem k požadavku umožnit odborné posouzení její existence se Nejvyšší soud zabýval v rozsudku ze dne 22. 3. 2017, sp. zn. 33 Cdo 2694/2016, a konstatoval, že k vyřízení reklamace podle § 19 odst. 3 zákona č. 634/1992 Sb. je nezbytné,
aby kupující umožnil prodávajícímu o reklamaci rozhodnout, což se
neobejde bez posouzení, zda předmět koupě skutečně vykazuje vytčené
vady; předložení věci v místě určeném prodávajícím k takovému posouzení však není vždy nezbytné; s ohledem na to, že se v souzeném
případě jednalo o dřevěný koupací sud o značné hmotnosti a rozměrech, nebylo přiměřené po žalobci (spotřebiteli) spravedlivě požadovat,
aby sám zajistil přepravu věci do sídla žalované k odbornému posouzení vytknuté vady, a to i přesto, že má nárok na náhradu nákladů
spojených s uplatněním svého práva z odpovědnosti za vady (§ 598
obč. zák.).

2. 4. Trestní kolegium Nejvyššího soudu v roce 2017

Mimo rozhodovací činnosti v tříčlenných senátech na trestním úseku
působí také velký senát trestního kolegia, v němž je zařazeno 9 soudců.

2. 4. 1. Přehled rozhodovací činnosti trestního kolegia

Klíčovým úkolem Nejvyššího soudu je, aby sjednocoval rozhodovací
činnost soudů nižších stupňů. Realizace tohoto úkolu na trestním úseku
je svěřena trestnímu kolegiu Nejvyššího soudu. K naplnění uvedeného
poslání poskytuje zákon č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, ve znění
pozdějších předpisů, Nejvyššímu soudu několik nástrojů. Především je
to samotné rozhodování o mimořádných opravných prostředcích v tříčlenných senátech trestního kolegia, dále rozhodování ve velkém senátu trestního kolegia, zaujímání stanovisek trestního kolegia a konečně
i vydávání Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek.

Trestní kolegium Nejvyššího soudu bylo v roce 2017 složeno z předsedy
kolegia a dalších jednadvaceti soudců a od dubna 2017 z předsedy kolegia a dalších dvaadvaceti soudců; kromě toho zde působili dva soudci
dočasně přidělení. Soudci trestního kolegia jsou zařazeni do sedmi rozhodujících senátů, které tvoří sedm soudních oddělení. Dále zde působí
velký senát, evidenční senát a zvláštní senát pro odvolání proti rozhodnutím Kárné komory Nejvyššího kontrolního úřadu.
Jednotlivé trestní věci přiděluje do zmíněných rozhodujících sedmi senátů předseda trestního kolegia na podkladě pravidel, která obsahuje
rozvrh práce Nejvyššího soudu. V rámci senátu přiděluje věc konkrétnímu soudci řídící předseda senátu, a to rovněž podle pravidel vyplývajících z rozvrhu práce, v nichž se kombinuje princip specializace některých senátů s principem pravidelné rotace. V trestním kolegiu pracují
tři specializované senáty. Jeden (č. 8) se zabývá případy projednávanými
podle zákona č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže, ve znění
pozdějších předpisů, druhý (č. 5) je specializován na část hospodářské
a majetkové kriminality, třetí (č. 11) na drogovou kriminalitu a případy
týkající se mezinárodní justiční spolupráce v trestních věcech. Senáty trestního kolegia rozhodují většinou v neveřejném zasedání, tj. bez
účasti obviněného, obhájce a státního zástupce, a pouze v některých
případech ve veřejném zasedání za současné přítomnosti stran řízení.

2. 4. 1. 1. Rozhodování o mimořádných opravných prostředcích
Nejvyšší soud představuje vrcholný orgán obecných soudů České republiky (čl. 92 Ústavy České republiky). Proto mu přísluší právo rozhodovat o nejvýznamnějších mimořádných opravných prostředcích,
kterými jsou v trestním řízení dovolání a stížnost pro porušení zákona.
Dovolání je mimořádný opravný prostředek, jímž lze napadnout pravomocné rozhodnutí soudu druhého stupně ve věci samé (§ 265a tr. ř.), 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
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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; podání obviněného učiněné jinak než prostřednictvím
obhájce se nepovažuje za dovolání, ale podle jeho obsahu se s ním případně naloží jinak. 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, soud
prvního stupně 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 opakuje-li dovolatel
v dovolání ty námitky, s nimiž se zcela a věcně správně vypořádaly již
soudy nižších stupňů, přičemž v odůvodnění usnesení o odmítnutí Nejvyšší soud jen stručně uvede důvod odmítnutí dovolání poukazem na
okolnosti vztahující se k zákonnému důvodu odmítnutí. Nejvyšší soud
zamítne podané dovolání, pokud shledá, že není důvodné (§ 265j tr. ř.).
Jestliže Nejvyšší soud neodmítne ani nezamítne podané dovolání, přezkoumá napadené 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

44

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 mimořádný 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 rozporu 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
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.).
2. 4. 1. 2. Agendy trestního kolegia Nejvyššího soudu dle příslušných
rejstříků
Soudci trestního kolegia Nejvyššího soudu jsou výše uvedenými zákonnými normami zmocněni, aby v senátech, převážně složených z předsedy senátu a dvou soudců, rozhodovali v těchto agendách:
a) agenda Tdo
– rozhodování o dovoláních proti pravomocným rozhodnutím soudů
druhého stupně ve věci samé (§ 265a a násl. tr. ř.);

b) agenda Tcu
– rozhodování o návrzích na zaznamenání údajů o odsouzení občana
České republiky cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů (§ 4
odst. 2, 3, 4 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.);
c) agenda 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.);
d) agenda 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.);
e) agenda 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
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(např. o stížnostech proti rozhodnutím o vyloučení soudců vrchních
soudů z vykonávání úkonů trestního řízení podle § 30 a § 31 tr. ř.);
f) agenda 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);
g) agenda 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);
h) agenda 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. 4. 2. Sjednocovací činnost trestního kolegia Nejvyššího
soudu
Ke sjednocení rozhodovací praxe nižších soudů dochází především vydáváním rozhodnutí v rámci výše uplatňovaných mimořádných opravných prostředků v konkrétních trestních věcech, přičemž ve svých rozhodnutích Nejvyšší soud vysloví závazný právní názor, kterým je soud
nižšího stupně nebo jiný orgán činný v trestním řízení vázán a jímž
se případně řídí tyto orgány v jiných obdobných věcech. O dovoláních
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a stížnostech pro porušení zákona rozhoduje Nejvyšší soud zpravidla v tříčlenných senátech složených z předsedy senátu a dalších dvou
profesionálních soudců, nejde-li o výjimky, kdy rozhoduje velký senát
trestního kolegia.
Velkému senátu trestního kolegia je věc postoupena v případě, že tříčlenný senát při svém rozhodování dospěl k právnímu názoru, který
je odlišný od názoru již vyjádřeného v některém dřívějším rozhodnutí
Nejvyššího soudu, přičemž svůj odlišný právní názor tento senát odůvodní (§ 20 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů).
Velkému senátu trestního 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 (hlasy všech členů senátu) dospěl k závěru, že řešená
procesní otázka má po právní stránce zásadní význam. Postoupení věci
velkému senátu trestního kolegia však nepřichází v úvahu tehdy, byla-li sporná otázka již vyřešena stanoviskem kolegia nebo pléna Nejvyššího soudu. Velký senát trestního 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 trestního kolegia měl rozhodnout pouze o řešení aktuálně předložené právní otázky a následně by v souladu s tím v meri-

tu rozhodl příslušný tříčlenný senát, kterému byla původně přidělena
projednávaná věc.

evidenčního senátu projednává evidenční senát trestního kolegia i další
materiály, zejména podněty k zaujetí stanoviska trestního kolegia.

V roce 2017 velký senát trestního kolegia Nejvyššího soudu projednal a rozhodl celkem čtyři věci, a to tři věci v dovolací agendě vedené
v rejstříku Tdo a jednu věc v agendě týkající se sporů o příslušnost mezi
soudy nižších stupňů (§ 24 tr. ř.) vedené v rejstříku Td.

Zaujímání stanovisek trestního kolegia Nejvyššího soudu k rozhodovací činnosti soudů ve věcech určitého druhu je dalším významným
nástrojem ke sjednocování praxe soudů nižších stupňů či jiných orgánů činných v trestním řízení. Projednání stanoviska v trestním kolegiu
předchází zpracování jeho návrhu pověřenými členem (resp. pověřenými členy) trestního kolegia a dále následuje připomínkové řízení,
v rámci kterého se k návrhu stanoviska vyjadřují připomínková místa,
jimiž jsou krajské a vrchní soudy, Nejvyšší státní zastupitelství, právnické fakulty univerzit, Česká advokátní komora, Ministerstvo spravedlnosti a případně podle povahy a významu řešených otázek i další
orgány či instituce. Poté se návrh stanoviska projednává a schvaluje
na zasedání trestního kolegia, které je usnášeníschopné, pokud se na
něm zúčastní dvoutřetinová většina všech členů trestního kolegia Nejvyššího soudu. K přijetí stanoviska trestního kolegia Nejvyššího soudu
a k jeho následné publikaci ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek
je nezbytný souhlas nadpoloviční většiny všech členů trestního kolegia.

Všechna rozhodnutí velkého senátu trestního kolegia Nejvyššího soudu,
stejně jako veškerá rozhodnutí tříčlenných senátů, se publikují v anonymizované podobě na internetových stránkách Nejvyššího soudu
www.nsoud.cz, což rovněž přispívá ke sjednocování rozhodovací praxe
v trestních věcech.
V trestním kolegiu Nejvyššího soudu působí taktéž evidenční senát,
který je složen z jeho předsedy a dalších osmi soudců trestního kolegia. Na jeho zasedáních se projednávají návrhy těch rozhodnutí senátů
trestního kolegia Nejvyššího soudu a rozhodnutí soudů nižších stupňů
v trestních věcech, jež byla doporučena ke zobecnění a k tomu, aby byla
zařazena na zasedání trestního kolegia ke schválení pro uveřejnění ve
Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek. K publikaci rozhodnutí ve
Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek se vyžaduje souhlas nadpoloviční většiny všech soudců trestního kolegia. V roce 2017 se uskutečnilo celkem šest zasedání trestního kolegia Nejvyššího soudu. Evidenční senát rozhoduje, která z jím projednávaných rozhodnutí budou
postoupena do dalšího schvalovacího procesu, tj. zaslána k připomínkám příslušným orgánům a institucím a poté předložena na zasedání
trestního kolegia. K návrhu předsedy trestního kolegia nebo předsedy

Každé schválené stanovisko trestního kolegia Nejvyššího soudu se publikuje ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu
a v elektronické podobě též na internetových stránkách Nejvyššího
soudu.
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2. 4. 3. Statistické údaje o činnosti trestního kolegia
Nejvyššího soudu
Rok

Převzato

Napadlo

Vyřízeno

Nevyřízeno

2005

167

1 860

1 874

153

2006

153

1 778

1 750

181

2007

181

1 605

1 653

133

2008

133

1 777

1 738

172

2009

172

1 670

1 667

175

2010

175

1 719

1 684

210

2011

210

1 802

1 797

215

2012

215

1 691

1 722

184

2013

184

1 542

1 546

180

2014

180

1 713

1 734

159

2015

159

1 662

1 597

224

2016

224

1 877

1 829

272

2017

272

1 722

1 815

179

(Součet agendy Tdo a Tz v letech 2005 – 2017)

Níže publikovaný graf znázorňuje statistický vývoj nápadu do všech
agend trestního kolegia Nejvyššího soudu v delším časovém horizontu
let 2005 – 2017. Je z něj patrný poměrně setrvalý stav celkového počtu
napadených věcí, avšak zároveň tento graf dokládá, že v letech 2016
a 2017 napadlo na trestní kolegium Nejvyššího soudu nejvíce podání
za celé sledované období. Je třeba si uvědomit, že graf sčítá veškeré
agendy, přičemž složitost, resp. pracnost, vyřizování věcí v jednotlivých
agendách je velmi odlišná.
2500
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10

25
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3
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9
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5

Td

11
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6

Tvo

4
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3
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2

2
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-
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2

7

6

3

2. 4. 4. 1. Stanovisko trestního kolegia Nejvyššího soudu publikované
ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek
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2. 4. 4. Výběr důležitých rozhodnutí trestního kolegia
Nejvyššího soudu publikovaných v roce 2017
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2. 4. 3. 1. Přehled počtu věcí přidělených trestnímu kolegiu za rok 2017
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K řešení některých sporných otázek a za účelem sjednocení rozhodovací činnosti soudů nižších stupňů vydalo trestní kolegium Nejvyššího soudu níže uvedené stanovisko, publikované v trestní části Sbírky
soudních rozhodnutí a stanovisek.

Poškozenému lze přiznat náhradu nákladů spojených s přibráním
zmocněnce, i když sám poškozený je ještě neuhradil svému zmocněnci.
Stanovisko trestního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 26. 10. 2016, sp. zn.
Tpjn 300/2016, uveřejněné pod č. 2/2017 Sb. rozh. tr., v němž se Nejvyšší
soud kladně vyjádřil k otázce, zda odsouzenému lze podle § 154 odst. 1
tr. ř. uložit povinnost nahradit poškozenému náklady vzniklé přibráním zmocněnce v podobě odměny za poskytnuté úkony právní pomoci
a vynaložené hotové výdaje i tehdy, pokud je ještě poškozený neuhradil
svému zmocněnci, nebo až poté, co tak již učinil. Za splnění podmínek
uvedených v ustanovení § 154 odst. 1 tr. ř. tak lze odsouzenému uložit
povinnost nahradit poškozenému náklady vzniklé přibráním zmocněnce v podobě odměny za poskytnuté úkony právní pomoci a vynaložené
hotové výdaje, i když je ještě poškozený neuhradil svému zmocněnci.
2. 4. 4. 2. Rozhodnutí velkého senátu trestního kolegia Nejvyššího soudu
Ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek bylo v roce 2017 publikováno následující rozhodnutí velkého senátu.
Určení povahy daňového penále jako trestní sankce; vztah daňového
řízení a trestního stíhání pro trestný čin zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby z hlediska totožnosti skutku; posouzení překážky věci rozhodnuté s účinky „ne bis in idem“
Usnesení velkého senátu Nejvyššího soudu ze dne 4. 1. 2017,
sp. zn. 15 Tdo 832/2016, publikované pod č. 15/2017 Sb. rozh. tr., je vý-
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znamné tím, že sjednocuje dosavadní nejednotnou judikaturu v problematice souběžného daňového a trestního řízení, a to pokud jde o překážku věci rozhodnuté s účinky „ne bis in idem“ ve vztahu k trestnímu
postihu za trestný čin zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby podle § 240 tr. zákoníku v případě uložení daňového penále. V odůvodnění rozhodnutí je proveden podrobný rozbor této problematiky
v návaznosti na nejnovější trendy v rozhodování Evropského soudu pro
lidská práva. Nejvyšší soud zde dospěl k závěru, že penále podle § 251
zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů,
uložené v daňovém řízení za nesplnění povinnosti tvrzení pravomocným rozhodnutím správního orgánu, má povahu trestní sankce, byť
sui generis, proto je třeba na ně aplikovat také ustanovení čl. 4 odst. 1
protokolu č. 7 k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod.
Daňové řízení a trestní stíhání pro skutek spočívající v tom, že nesplnění povinnosti tvrzení vykazovalo vedle platebního deliktu, významného
v oblasti správního trestání, znaky trestného činu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby podle § 240 tr. zákoníku, jsou řízeními
o totožném skutku. To platí za situace, že subjekt tohoto trestného činu
a daňový subjekt je totožná fyzická osoba (k tomu viz rozhodnutí pod
č. 51/1997 Sb. rozh. tr.). Nejvyšší soud dále uvedl, že z hlediska překážky „ne bis in idem“ citovaná Úmluva nezakazuje, aby řízení, v jejichž
rámci jsou ukládány tresty, byla rozdělena do různých fází a v jejich
rámci pak byly postupně nebo paralelně ukládány různé sankce za
protiprávní jednání mající trestněprávní povahu. Státy jsou podle rozsudku velkého senátu Evropského soudu pro lidská práva ve věci A a B
proti Norsku ze dne 15. 11. 2016, stížnosti č. 24130/11 a č. 29758/11,
oprávněny k tomu, aby v rámci svých právních systémů zvolily takové
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právní řešení, které bude reagovat na protispolečenské chování prostřednictvím různých navzájem se doplňujících řízení, která tvoří jeden
koherentní celek za podmínky, že dohromady nepředstavují pro dotčeného jednotlivce nadměrnou zátěž. Nejvyšší soud tedy dospěl k rozhodnutí, že pravomocné rozhodnutí, jímž se skončí jedno ze souběžně
či postupně vedeného daňového a trestního řízení, která jsou řízeními
trestněprávní povahy ve smyslu tzv. Engel kritérií, nevytváří překážku
věci rozhodnuté s účinky ne bis in idem, je-li mezi daňovým řízením
a trestním řízením nejen dostatečně úzká věcná souvislost, ale současně i souvislost časová. K významným faktorům pro určení, zda existuje dostatečná úzká věcná souvislost, patří: zda obě samostatná řízení
sledují vzájemně se doplňující cíl, a tedy zda se týkají, nikoli pouze in
abstracto, ale zároveň in concreto, různých aspektů daného protiprávního jednání; zda je kombinace daných řízení předvídatelným důsledkem téhož jednání, a to jak právně, tak fakticky; zda jsou příslušná
řízení vedena takovým způsobem, kterým se v maximální možné míře
zabrání opakování při shromažďování i hodnocení důkazů, zejména
prostřednictvím odpovídající vzájemné součinnosti mezi jednotlivými
příslušnými orgány, díky které se prokázané skutkové okolnosti využijí
i v druhém řízení; a především, zda je sankce uložená v řízení, které
bylo skončeno jako první, zohledněna v řízení, které je skončeno jako
poslední, s cílem zamezit, aby byl dotčený jedinec v konečném důsledku vystaven nadměrné zátěži. Znamená to, že v rámci individualizace
stanovení trestní sankce je třeba vzít v úvahu sankci ukládanou v daňovém řízení a její úhradu. Soud proto musí při stanovení druhu trestu a jeho výměry přihlédnout k pravomocnému rozhodnutí finančního
úřadu o povinnosti uhradit penále z doměřené daně a v odůvodnění

rozhodnutí vysvětlit, jak byla tato okolnost zohledněna. Časová souvislost musí být dostatečně těsná, aby dotčené osobě poskytla ochranu
před nejistotou, průtahy a prodlužováním řízení. Čím je spojitost v čase
slabší, tím větší nároky je třeba klást na objasnění a odůvodnění průtahů ve vedení řízení, za které může stát nést odpovědnost.
2. 4. 4. 3. Další důležitá rozhodnutí trestního kolegia Nejvyššího soudu
publikovaná ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek
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 tato:
Revizní princip přezkoumávání v řízení o stížnosti a jeho vliv na potřebu odůvodnění stížnosti; zvláštnosti stížnosti v řízení o obnově
Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 20. 7. 2016, sp. zn. 8 Tz 25/2015, publikované pod č. 1/2017 Sb. rozh. tr., v němž se rozhodovalo o stížnosti
pro porušení zákona, která byla podána ministrem spravedlnosti proti
rozhodnutí, jímž soud zamítl stížnost proti rozhodnutí o zamítnutí návrhu na povolení obnovy řízení. Z tohoto rozhodnutí vzešly rovnou dva
právní názory. První právní věta připomíná, že stížnostní řízení podle
§ 147 odst. 1 tr. ř. je ovládáno revizním principem při zachování omezení uvedeného v § 147 odst. 2 tr. ř. Není proto nezbytné, aby stížnost
byla odůvodněna, neboť stížnostní orgán je povinen přezkoumat z podnětu (i neodůvodněné) stížnosti všechny výroky napadeného usnesení
ze všech hledisek přicházejících v úvahu, ať již byly stížností napadeny

či nikoli, stejně jako správnost postupu řízení, které předcházelo napadenému usnesení [§ 147 odst. 1 písm. a), b) tr. ř.]. Druhá právní věta
stanoví, že v řízení vedeném o návrhu na povolení obnovy řízení podle
§ 277 a násl. tr. ř. je uplatnění práva stížnosti, zejména možnost stížnost
směřující proti rozhodnutí o zamítnutí návrhu na povolení obnovy řízení (§ 283 tr. ř.) opřít o nové skutečnosti a důkazy, limitováno podmínkami tohoto řízení. Použití ustanovení § 145 odst. 2 tr. ř. v takové stížnosti
je nutné omezit jen na „nova“ vztahující se ke skutečnostem, které byly
uváděny již v návrhu na povolení obnovy, jehož rozsah je vymezen podmínkami stanovenými v § 278 odst. 1 tr. ř. Uvedený závěr vychází z podstaty rozhodování o obnově řízení, při němž soud porovnává výsledky
dokazování provedeného v původním řízení s důkazy posuzovanými
v rámci řízení o povolení obnovy na podkladě podaného návrhu.
Trestní odpovědnost rodičů za přečin zanedbání povinné výživy u zletilého dítěte, které studuje, ale své studium přerušuje nebo má drobný
příležitostný výdělek
Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 7. 2016, sp. zn. 8 Tdo 842/2016,
publikované pod č. 4/2017 Sb. rozh. tr., jež se týká trestní odpovědnosti
rodičů za přečin zanedbání povinné výživy u zletilého dítěte. Z právní
věty tohoto rozhodnutí vyplývá, že trestní odpovědnost pachatele za
přečin zanedbání povinné výživy podle § 196 odst. 1 tr. zákoníku je
u vyživovací povinnosti rodičů vůči dítěti (§ 910 odst. 3 o. z.) dána i tehdy, pokud je dítě zletilé a má soustavnou snahu se studiem připravovat na své budoucí povolání. Není-li taková příprava plynulá a dítě
měnilo školy či přerušilo studium, je v každém takovém konkrétním
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případě třeba zkoumat, zda je dána časová souvislost mezi každým
studiem, a je též třeba přihlížet k důvodům přerušení studia. Vždy je
přitom nutné posuzovat existenci zásadní podmínky pro přiznání výživného, zda oprávněné dítě není schopno se samo živit (§ 911 o. z.),
a to i v rámci omezujícího pravidla dobrých mravů. Proto ani drobný
příležitostný výdělek, který studující dítě vlastním přičiněním nabude,
k výživě nestačí a nemůže vést k závěru, že dítě bylo schopné se samo
živit. Taková okolnost sama o sobě nepostačuje ani pro závěr o nízké
společenské škodlivosti a není důvodem pro nevyvození trestní odpovědnosti ve smyslu § 12 odst. 2 tr. zákoníku.
Právní omyl pachatele trestného činu neoprávněného nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami v souvislosti s dovozem exempláře exotického zvířete
Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 9. 2015, sp. zn. 7 Tdo 1166/2015,
publikované pod č. 5/2017 Sb. rozh. tr., které se týká existence právního
omylu a možnosti se ho vyvarovat ve vztahu k trestnému činu neoprávněného nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami. Nejvyšší soud zde vyslovil právní názor, že – jestliže se pachatel po obdržení daru ocitl v postavení osoby, která hodlá
dovézt do České republiky exemplář exotického zvířete (byť neživého,
preparovaného) – pak z titulu dovozce měl povinnost seznámit se s příslušnou právní úpravou týkající se dovozu takové věci. Závěr, že skutek
není trestným činem, nelze v tomto případě odůvodnit právním omylem
pachatele ve smyslu § 19 odst. 1 tr. zákoníku, protože i kdyby jednal
v omylu, mohl se ho vyvarovat (§ 19 odst. 2 tr. zákoníku).
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Řešení otázky, v čem spočívá odmítnutí pachatele splnit zákonnou povinnost učinit prohlášení o majetku jako znak objektivní stránky přečinu porušení povinnosti učinit pravdivé prohlášení o majetku

Výklad pojmu „přestěhování“ u příslušníka bezpečnostního sboru ve
vztahu k trestnému činu podvodu, který měl být spáchán vylákáním
cestovních náhrad

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 5. 2016, sp. zn. 5 Tdo 340/2016,
publikované pod č. 7/2017 Sb. rozh. tr., se týká přečinu porušení povinnosti učinit pravdivé prohlášení o majetku, konkrétně vymezuje,
co je objektem tohoto přečinu a jak lze naplnit jeho objektivní stránku. Objektem přečinu porušení povinnosti učinit pravdivé prohlášení
o majetku podle § 227 tr. zákoníku je především zájem na řádné činnosti orgánů veřejné moci, aby mohly náležitě zjistit existenci majetku
a jeho případný rozsah pro účely soudního či jiného obdobného řízení
(např. daňového). Objektivní stránku tohoto přečinu je možné naplnit
odmítnutím splnění zákonné povinnosti učinit prohlášení o majetku,
vyhýbáním se splnění této povinnosti nebo uvedením nepravdivých
nebo hrubě zkreslených údajů v takovém prohlášení. Odmítnutím se
v tomto smyslu pak rozumí nejen výslovné odepření učinit prohlášení o majetku, ale též jednání spočívající v pouhé nečinnosti pachatele, který po doručení výzvy k učinění prohlášení o majetku neuvede
příslušnému orgánu veřejné moci žádné údaje o svém majetku nebo
o majetku právnické osoby, za kterou je oprávněn jednat. Ke vzniku
trestní odpovědnosti za citovaný přečin se přitom nevyžaduje opakovaná výzva či jakákoli další aktivita ze strany příslušného orgánu veřejné moci.

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. 3. 2016, sp. zn. 3 Tdo 1489/2015,
publikované pod č. 8/2017 Sb. rozh. tr., jež vysvětluje pojem „přestěhování“
ve smyslu zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů, ve vztahu k trestnému
činu podvodu. Trestní kolegium Nejvyššího soudu se shodlo na tom, že
pojem „přestěhování“ ve smyslu § 149 odst. 1 citovaného zákona je nutné
vyložit jako reálnou změnu bydliště příslušníka bezpečnostního sboru. Jde
o projev vůle příslušníka na určitém místě trvale žít, na což lze usuzovat
z jeho konkrétního jednání, jímž takovou vůli realizuje. Půjde např. o přestěhování všech jeho věcí nebo alespoň jejich podstatné části, přemístění
ostatních členů rodiny, přeregistrace praktického lékaře apod. Získání
bytu v místě služebního působiště tedy ještě nelze samo o sobě pokládat
za „přestěhování“ ve smyslu výše uvedeného ustanovení. Proto jednání
obviněného, který skutečnost, že v místě služebního působiště získal byt,
příslušnému služebnímu funkcionáři zamlčel a předkládal vyúčtování
náhrad skutečných cestovních výdajů, které mu byly proplaceny, nenaplňuje skutkovou podstatu trestného činu podvodu podle § 209 tr. zákoníku.
K přípustnosti nutné obrany u imobilního poškozeného, který vyvolal
útok pachatele svým jednáním vůči němu
Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 20. 5. 2015, sp. zn. 4 Tdo 527/2015,
publikované pod č. 9/2017 Sb. rozh. tr., řeší otázku přípustnosti nut-

né obrany ze strany obviněného proti jednání poškozeného v nutné
obraně. Nejvyšší soud zde učinil závěr, že pokud se imobilní poškozený přiměřeně svým možnostem pokusil odvrátit stupňovanou agresi
ze strany obviněného, který útok započal, stupňoval a opakoval (jeho
jednání spočívalo v prodlužovaném a gradovaném násilí směřujícím ke
zmocnění jeho věci, kdy po vyhrůžkách zabitím a vulgárních nadávkách následovalo držení poškozeného pod krkem, stržení klíčů, které
měl poškozený na šňůrce kolem krku), dalšímu násilnému jednání obviněného vůči poškozenému, které bylo reakcí na úder holí ze strany
poškozeného, nelze přiznat charakter jednání v nutné obraně ve smyslu
§ 29 tr. zákoníku.
Možnost spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání řízením motorového vozidla v době přerušení výkonu trestu
odnětí svobody pachatelem, kterému byl uložen i trest zákazu činnosti
spočívající v zákazu řízení motorových vozidel
Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 10. 2016, sp. zn. 6 Tdo 1402/2016,
publikované pod č. 10/2017 Sb. rozh. tr., se zabývá problémem, zda
se obviněný, který řídil motorové vozidlo v době, kdy mu byl přerušen
výkon trestu odnětí svobody, ačkoliv mu byl jako další trest uložen trest
zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, dopustil či nedopustil přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání podle § 337 odst. 1 písm. a) tr. zákoníku. Nejvyšší soud dospěl
k právnímu názoru, že se obviněný tohoto přečinu takovým skutkem
dopustil. Ustanovení § 74 odst. 1 věta před středníkem tr. zákoníku
vytváří překážku, pro kterou se doba výkonu trestu zákazu činnosti
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„staví“ po dobu, v rámci níž pachatel vykonává nepodmíněný trest odnětí svobody, přičemž do doby výkonu trestu zákazu činnosti se nezapočítává pouze doba skutečného výkonu nepodmíněného trestu odnětí
svobody, tzn. doba, po kterou se odsouzený fyzicky nachází v některém
ze zařízení příslušných k výkonu nepodmíněného trestu odnětí svobody.
Za skutečný výkon nepodmíněného trestu odnětí svobody naopak nelze podle názoru Nejvyššího soudu považovat dobu, po kterou je tento
výkon přerušen nebo po kterou je odsouzený z jeho výkonu podmíněně
propuštěn, a tato doba se a contrario započítává do doby výkonu trestu
zákazu činnosti.
K naplnění znaku „větší než malé množství“ u přečinu přechovávání
omamné a psychotropní látky a jedu z hlediska zavinění pachatele ve
vztahu k množství účinné látky v přechovávaných drogách
Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 8. 2015, sp. zn. 11 Tdo 811/2015,
publikované pod č. 12/2017 Sb. rozh. tr., se týká přečinu přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu podle § 284 odst. 2 tr. zákoníku a Nejvyšší soud se zde vyjádřil k otázce naplnění úmyslné
formy zavinění u tohoto trestného činu ve vztahu k zákonnému znaku „pro vlastní potřebu přechovává v množství větším než malém“
omamnou nebo psychotropní látku nebo jed. Podle Nejvyššího soudu
závěr, že pachatel svým jednáním naplnil úmyslnou formou uvedený zákonný znak, nevylučuje ta skutečnost, že si pachatel neověřil množství účinné látky, kterou může pro svou potřebu mít u sebe
(např. laboratorním rozborem). Nejvyšší soud vyjádřil názor, že obhajoba obviněného spočívající v tvrzení, že si nemohl ověřit množství

54

účinné látky, které může mít pro svou potřebu pro sebe, je taktickým
pokusem o zneužití výkladu ustanovení tr. zákoníku, neboť taková
interpretace by nahrála argumentaci, že bez příslušného laboratorního rozboru ten, kdo drogu kupuje, nikdy nemůže zjistit, jak kvalitní
je nakupovaná droga. Přitom každý narkoman, pokud se rozhodne
koupit jakoukoliv omamnou či psychotropní látku, vždy podstupuje
reálné riziko, že získá drogu nekvalitní, tj. tak naředěnou, že je v konečném důsledku nedostatečně účinná, avšak při posuzování subjektivní stránky jeho jednání je třeba vycházet zejména z celkového
množství přechovávané nedovolené látky, ze zkušeností pachatele
s jejím užíváním, z okolností jejího opatření, z obvyklé kvality takto
opatřené látky.
Výklad toho, kdy je spáchání stejného nebo přísněji trestného činu okolností, která přerušuje běh promlčecí doby trestní odpovědnosti
Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 15. 7. 2015, sp. zn. 5 Tdo 1449/2014,
publikované pod č. 14/2017 Sb. rozh. tr., které se zabývá právní otázkou existence okolnosti přerušující běh promlčecí doby trestní odpovědnosti podle § 34 odst. 4 písm. b) tr. zákoníku. Ze závěru Nejvyššího soudu vyplývá, že se nevyžaduje, aby byl pachatel za stejně trestný
nebo přísněji trestný čin již pravomocně odsouzen, ale rozhodující je
jen spáchání takového nového trestného činu v promlčecí době. Tuto
otázku pak posuzují orgány činné v trestním řízení samostatně jako
předběžnou otázku ve smyslu § 9 odst. 1 tr. ř.

Postup při zjišťování způsobené škody a její výše u trestného činu podvodu spáchaného prodejem uměle nadhodnocených akcií; uplatnění
nároků poškozeného v trestním řízení správcem konkursní podstaty
Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 4. 2016, sp. zn. 5 Tdo 407/2016,
publikované pod č. 16/2017 Sb. rozh. tr. Toto obsáhlé rozhodnutí se dělí
do tří částí. V první části akceptoval dovolací soud námitky obviněného
v podaném dovolání a na rozdíl od soudů nižších stupňů vyjádřil názor,
pokud jde o určení skutečnosti, v čem měla spočívat způsobená škoda
a jaká je její výše u trestného činu podvodu při prodeji akcií akciové společnosti, že výše škody nemůže být určena jen pouhým rozdílem
celkové hodnoty všech pohledávek akciové společnosti a hodnoty těch
jejích pohledávek, které byly následně řádně přihlášeny do konkursů
dlužníků této společnosti (když řada dalších pohledávek přihlášena
nebyla, ač být měla), neboť skutečná kupní cena akcií se musí odvíjet od
celkového ekonomického stavu akciové společnosti. Obviněný totiž neprodával kupující obchodní společnosti pohledávky předmětné akciové
společnosti, za niž jednal, ale akcie této akciové společnosti. Skutečná
hodnota akcií sice byla ovlivněna též výší a reálnou možností uspokojení pohledávek, ovšem nelze bez dalšího ztotožňovat výši (neuspokojených, nedobytných či promlčených) pohledávek s poklesem hodnoty
akcií. Není tedy možné v tomto případě stanovit výši škody způsobené
trestným činem podvodu, aniž je zjištěna reálná hodnota prodávaných
akcií. A touto otázkou se soudy nižších stupňů nezabývaly. Ve druhé
části naopak dovolací soud nedal za pravdu obviněnému, který ve svém
dovolání tvrdil, že jeho jednání by bylo možné posoudit jako trestný
čin zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění podle § 254 odst. 1

tr. zákoníku. Nejvyšší soud zdůraznil, že zde nedošlo k naplnění objektivní stránky skutkové podstaty uvedeného trestného činu v žádné jeho
alternativě. Podstata jednání obviněného totiž spočívala v tom, že pohledávky akciové společnosti postoupil na subjekty, o jejichž špatném
hospodářském stavu věděl, a navíc prodloužil splatnost těchto pohledávek tak, aby se jevily kupující obchodní společnosti jako pohledávky
dobytné. Jak je navíc z rozhodných skutkových zjištění zřejmé, obviněný
právě zmíněnou skutečnost úmyslně zamlčel kupující obchodní společnosti. Tím se snažil uměle zvýšit hodnotu majetku akciové společnosti,
a tedy i jejích akcií, které prodával. Je proto evidentní, že nejde o trestný
čin zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění, neboť cílem jednání
obviněného nebylo ovlivnit informační hodnotu účetní evidence a příslušných dokladů, ale cenu akcií a dosáhnout vyšší částku za jejich prodej. Takové jednání pak zcela odpovídá trestnému činu podvodu podle
§ 209 tr. zákoníku. Třetí část právní věty se zabývá uplatněním nároků
poškozeného v trestním řízení, přičemž soud prvního stupně rozhodl
o nároku poškozené obchodní společnosti, která se ovšem v době trestního řízení nacházela v konkursu, takže s ohledem na tuto skutečnost
jediným subjektem oprávněným uplatnit nárok na náhradu škody byl
správce konkursní podstaty v zastoupení této obchodní společnosti. Ačkoliv tak správce konkursní podstaty učinil a nárok na náhradu škody
uplatnil správně a včas, soud prvního stupně jej ignoroval, nerozhodl
o něm, v hlavním líčení jej nepřečetl a ani nedoručil správci konkursní
podstaty opis rozsudku. Odvolací soud pak z tohoto důvodu k odvolání
obviněného zrušil výrok o náhradě škody. Šlo o jedinou změnu rozsudku soudu prvního stupně. Obviněný pak ve svém dovolání uplatnil
mj. dovolací důvod uvedený § 265b odst. 1 písm. k) tr. ř., podle něhož
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lze dovolání podat, jestliže v rozhodnutí některý výrok chybí nebo je
neúplný, což spatřoval v tom, že odvolací soud rozhodl pouze o zrušení
výroku o náhradě škody, aniž by se výslovně zabýval ostatními výroky
rozsudku soudu prvního stupně. Dovolací soud však postup odvolacího soudu považoval za správný, a to jak v názoru, že jediným subjektem k uplatnění náhrady škody byl správce konkursní podstaty, tak ve
způsobu rozhodnutí. Pokud odvolací soud oddělitelný výrok o náhradě
škody zrušil podle § 258 odst. 1 písm. f), odst. 2 tr. ř., tak za uvedeného
stavu již nemohl rozhodnout o zbytku odvolání dalším výrokem tak, že
ohledně této části se odvolání podle § 256 tr. ř. zamítá, neboť odvolání
obviněného tvořilo jediný celek (jeden opravný prostředek). Současně
Nejvyšší soud hodnotil kladně i skutečnost, že odvolací soud do výrokové části svého rozhodnutí nevložil větu nadbytečně užívanou odvolacími soudy v podobě „Jinak zůstává napadený rozsudek nezměněn.“,
neboť takový „potvrzující výrok“ nemá žádnou oporu v zákoně.
Výklad podmínek pro ukládání trestu propadnutí věci jako trestu samostatného
Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 8. 9. 2016, sp. zn. 6 Tdo 1179/2016,
publikované pod č. 18/2017 Sb. rozh. tr., se věnuje problematice ukládání trestu propadnutí věci. V první řadě zde Nejvyšší soud konstatoval, že tento trest může soud uložit jako trest samostatný za splnění
dvou kumulativně stanovených podmínek uvedených v § 72 tr. zákoníku. Jedna z nich spočívá v tom, že trestní zákon dovoluje uložení tohoto druhu trestu, tj. že trest propadnutí věci je výslovně uveden v příslušném ustanovení ve zvláštní části trestního zákoníku jako sankce
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za trestný čin, jehož skutkovou podstatu pachatel naplnil. Splnění této
podmínky přitom nemůže nahradit to, že se v dané trestní věci ukládá
vedle trestu propadnutí věci ochranné opatření. Dále pak Nejvyšší soud
dospěl k závěru, že uložením trestu propadnutí věci jako samostatného
trestu, aniž by byly splněny podmínky ustanovení § 72 tr. zákoníku, je
naplněn dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. h) tr. ř.
Postup, jímž se stanoví výše škody u trestného činu zvýhodnění věřitele,
jestliže by zvýhodnění věřitelé při řešení úpadku dlužníka nezískali nic
z jeho majetku
Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 13. 4. 2016, sp. zn. 5 Tdo 93/2016,
publikované pod č. 20/2017 Sb. rozh. tr., v němž Nejvyšší soud reagoval
na jednu z dovolacích námitek obviněného týkající se výše škody uvedené v rozhodnutích soudů nižších stupňů. Dovolací soud (s odkazem
na dosavadní judikaturu) uvedl, že škoda jako zákonný znak zvýhodňování věřitele představuje rozdíl mezi částkou, kterou byla uspokojena pohledávka zvýhodněného věřitele, a částkou, která by tomuto věřiteli náležela při poměrném a rovnoměrném vypořádání v konkursu,
protože právě tento rozdíl představuje částku, o niž byli ostatní věřitelé poškozeni. V tomto konkrétním případě se však (jak vyplývá z jeho
argumentace) odvolací soud tímto postupem neřídil, neboť stejně jako
soud prvního stupně považoval automaticky za škodu celou částku, již
obviněný (jako jednatel společnosti v úpadku) vyplatil zvýhodněným
věřitelům. Nicméně samotný závěr odvolacího soudu o rozsahu škodlivého následku je nakonec podle názoru Nejvyššího soudu správný, protože z provedených důkazů vyplynulo, že v rámci řešení úpadku dané

obchodní společnosti nedojde (v době rozhodování soudů v této trestní
věci ještě nebylo řízení o úpadku obchodní společnosti skončeno) k úplnému uspokojení ani pohledávek za podstatou ve smyslu § 168 a § 169
insolvenčního zákona. Tedy vzhledem k nedostatku prostředků patřících do majetkové podstaty úpadce a výši přednostních pohledávek
by zvýhodnění věřitelé neobdrželi nic v rámci řešení úpadku obchodní
společnosti. Dovolací soud tedy dospěl k závěru, že za škodu u trestného činu zvýhodnění věřitele podle § 223 tr. zákoníku se považuje
celá částka vyplacená zvýhodněným věřitelům na úkor jiných věřitelů
dlužníka pouze tehdy, pokud by zvýhodnění věřitelé podle příslušných
ustanovení insolvenčního zákona neobdrželi žádné plnění z majetkové
podstaty dlužníka. V takovém případě nemá vliv na zjištěnou výši škody skutečnost, že soudy nezohlednily zásadu rovnoměrného a poměrného uspokojení (srov. rozhodnutí pod č. 6/2005-III. Sb. rozh. tr.).
Určení správné právní kvalifikace u zločinu padělání a pozměnění peněz, jestliže pachatel sám padělal nebo pozměnil peníze v úmyslu udat
je jako pravé nebo platné nebo jako peníze vyšší hodnoty a také je takto
udal
Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. 8. 2015, sp. zn. 5 Tdo 884/2015,
publikované pod č. 22/2017 Sb. rozh. tr. V této věci dovolací soud vyřešil otázku posouzení jednání obviněného ve vztahu k ustanovení § 233
odst. 2 tr. zákoníku. Toto ustanovení je tzv. složitou skutkovou podstatou zahrnující alternativně dvě různá jednání: a) pachatel padělá nebo
pozmění peníze (v úmyslu udat je jako pravé nebo platné anebo jako
peníze vyšší hodnoty), b) pachatel padělané nebo pozměněné peníze

udá (jako pravé nebo platné anebo jako peníze vyšší hodnoty). Nejvyšší soud uvedl, že k dokonání zločinu padělání a pozměnění peněz
podle § 233 odst. 2 alinea 1 tr. zákoníku postačí, když pachatel – veden
úmyslem udat padělané nebo pozměněné peníze jako pravé – vyrobí
napodobeniny peněz nebo pozmění pravé peníze. A navazující jednání
pachatele, jímž tyto padělané nebo pozměněné peníze udá jako pravé,
nelze současně posoudit podle § 233 odst. 2 alinea 2 tr. zákoníku, neboť
tímto jednáním pouze realizuje svůj úmysl udat je jako pravé, který
měl již v době jejich padělání nebo pozměnění. Právní kvalifikace jejich
udání jako trestného činu podle § 233 odst. 2 alinea 2 tr. zákoníku přichází v úvahu jen tehdy, udá-li tyto peníze osoba odlišná od toho, kdo
je padělal nebo pozměnil. Proto skutečnost, jak s těmito padělanými či
pozměněnými penězi pachatel následně naloží, není podstatná z hlediska jeho trestní odpovědnosti, ale může mít význam jen pro posouzení povahy a závažnosti jeho činu ve smyslu § 39 odst. 1 a 2 tr. zákoníku,
tedy pro úvahu o druhu a výměře trestu ukládaného v reakci na spáchaný trestný čin.
Výklad toho, kdy nejde o střelivo ve větším množství z hlediska spáchání trestného činu nedovoleného ozbrojování
Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 21. 4. 2016, sp. zn. 11 Tdo 1620/2015,
publikované pod č. 24/2017 Sb. rozh. tr. Nejvyšší soud v tomto rozhodnutí (na rozdíl od soudů nižších stupňů) zaujal stanovisko, že celkem osm kusů nábojů ráže 6.35 mm (tj. nábojů do pistole menší účinnosti) nenaplňuje znak „střelivo ve větším množství“ ve smyslu § 279
odst. 1 tr. zákoníku (trestný čin nedovoleného ozbrojování). Soud prv-
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ního stupně i odvolací soud se touto otázkou zabývaly sice podrobně, avšak jejich argumentaci hodnotil dovolací soud jako nesprávnou
a nepřesvědčivou. Vzhledem k tomu, že zákon neurčuje konkrétní hranici, jaké množství střeliva lze považovat za „větší“ ve smyslu § 279
odst. 1 tr. zákoníku, vycházely tyto soudy podle svého tvrzení z druhu,
účinnosti a počtu držených nábojů a na základě těchto charakteristik
dospěly k závěru, že střelivo bylo způsobilé vyvolat srovnatelný stupeň
nebezpečí jako jedna střelná zbraň. Nejvyšší soud uvedl, že kritérium
i hlediska jsou sice správná, vychází z odborné literatury, s posouzením
tohoto kritéria z uvedených hledisek se však Nejvyšší soud neztotožnil.
Především je nutné zohlednit, že v posuzovaném případě jde o náboje
do krátké střelné zbraně, což jsou náboje obecně méně účinné než náboje do dlouhých zbraní, např. loveckých kulovnic, a zejména zbraní
vojenských jako jsou velkorážové kulomety granátomety, pancéřovky
apod. Navíc náboje ráže 6.35 mm jsou mezi pistolovými náboji na dolní
hranici účinnosti. Odborná literatura zabývající se střelectvím považuje tento náboj vzhledem právě k jeho malé účinnosti v cíli nevhodným
pro obranné účely. Nejvyšší soud je proto toho názoru, že držení osmi
nábojů uvedené ráže není držení většího množství střeliva. Nebylo totiž způsobilé vyvolat srovnatelný stupeň nebezpečí jako držení jedné
střelné zbraně. Pro nedostatek tohoto znaku skutkové podstaty proto
nemůže jít o čin soudně trestný, ale pouze o přestupek podle § 76 odst. 1
písm. a) zákona č. 119/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Soud
prvního stupně měl proto postoupit věc příslušnému orgánu k projednání skutku jako přestupku. Neučinil-li tak soud prvního stupně, měl
toto pochybení napravit odvolací soud.
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Výklad zákonných požadavků pro uznání a výkon cizozemských rozhodnutí z hlediska výše uloženého peněžitého plnění za spáchaný
trestný čin
Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 18. 10. 2016, sp. zn. 11 Tz 54/2016,
publikovaný pod č. 25/2017 Sb. rozh. tr., se zabývá výkladem zákonných požadavků pro uznání a výkon cizozemských rozhodnutí upravených v § 5 odst. 1, § 266 odst. 1 a § 267 odst. 1 písm. e), odst. 3 písm. c)
z. m. j. s. V tomto rozhodnutí se Nejvyšší soud zabýval dvěma zásadními právními otázkami, jejichž řešení se poté promítlo do dvou publikovaných právních vět. První byla otázka, zda v případě kumulace
důvodů uznání cizozemského rozhodnutí má být zachována hranice
uvedená v § 267 odst. 1 písm. f) z. m. j. s. (podle kterého uložený peněžitý trest nebo jiné plnění nelze považovat za způsobilé k výkonu, pokud
jsou nižší než 70 EUR) u každého z dotčených rozhodnutí, či zda limit
70 EUR může být dosažen jejich vzájemnou kumulací. Nejvyšší soud
dospěl k závěru, že v případě žádosti jiného členského státu Evropské
unie, aby na území České republiky došlo k uznání a výkonu rozhodnutí ukládajícího peněžitou sankci či jiné peněžité plnění je třeba, aby
taková žádost byla posuzována komplexně, přičemž korektiv vyloučení
bagatelních případů uvedený v § 267 odst. 1 písm. f) z. m. j. s. je přitom nutné aplikovat, ovšem postačí, jestliže požadovaný limit 70 EUR
bude naplněn alespoň u jedné z takto uložených povinností obviněného
(půjde tedy např. o případ uložení peněžitého trestu za protiprávní jednání a na něj navazující rozhodnutí o povinnosti nahradit náklady řízení, anebo rozhodnutí o odškodnění oběti trestného činu, za nějž byla
obviněnému uložena peněžitá sankce). Dále se Nejvyšší soud zabýval

posuzováním splnění podmínky oboustranné trestnosti činu uvedené
v § 268 odst. 2 z. m. j. s., přičemž uvedl, že soud není omezen jen na popis skutku ve výroku rozhodnutí jiného členského státu, ale je povinen
vycházet ze všech zřejmých okolností jeho spáchání bez ohledu na to,
zda jsou uvedeny ve výroku rozhodnutí nebo v jeho odůvodnění.
Jednání v nutné obraně nevyžaduje splnění podmínky tzv. subsidiarity,
tj. že útok bylo možno odvrátit jinak. Proto obránce, který při opuštění
uzavřeného prostoru, v němž byla neoprávněně omezena jeho osobní
svoboda, zranil útočníka, neodpovídá za trestný čin ublížení na zdraví.
Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 21. 4. 2016, sp. zn. 4 Tdo 443/2016,
publikované pod č. 26/2017 Sb. rozh. tr. se zabývá posouzením jednání
obviněného jako jednání učiněného v mezích nutné obrany ve smyslu
§ 29 tr. zákoníku. Obviněný byl soudem prvního stupně uznán vinným
přečinem ublížení na zdraví podle § 146 odst. 1 tr. zákoníku, kterého se měl dopustit tím, že v areálu řadových garáží před svojí garáží
po vzájemné slovní rozepři vyběhl poškozený před garáž a držel garážová vrata, která obviněný prudce otevřel (rozrazil), přičemž došlo
k nárazu petlice vrat do obličeje poškozeného, v důsledku čehož tento
utrpěl zranění, a když poškozený upadl na zem před garáží, obviněný
jej udeřil nejméně dvěma údery pěstí do obličeje. Nejvyšší soud pak
v dovolacím řízení zaujal opačné stanovisko, když dospěl k závěru, že
nezpochybnitelným iniciátorem střetu byl poškozený, který podle svého
vyjádření měl v úmyslu obviněnému sdělit určité skutečnosti týkající se
příbuzenských vztahů a vyplývající z předchozí komunikace. Z tohoto důvodu (i přes požití minimálně pěti dvanáctistupňových piv) přijel

svým automobilem ke garáži obviněného. Posléze ignoroval opakovaná slovní upozornění obviněného, aby zanechal svého protiprávního
jednání a opustil garáž, kam vstoupil proti vůli obviněného jako jejího
vlastníka. Když poškozený viděl, že obviněný nemá zájem řešit konflikt fyzickou potyčkou, zavřel obviněného v garáži a bránil mu silou
držením vrat v jejím opuštění, čímž ho chtěl vyprovokovat ke rvačce.
Poškozený tedy zjevně útočil na zájem chráněný trestním zákoníkem,
když narušil svobodu pohybu obviněného jeho uzavřením v garáži
a zároveň mu hrozil způsobením škody na majetku obviněného, tj. zapálením jeho vozidla stojícího před garáží. Přitom obviněný, aby zabránil poškozenému v narušování svobody pohybu své osoby a poskytl
ochranu svému vlastnictví, vynaložil za účelem otevření garážových
vrat jako protireakci na jejich protiprávní držení poškozeným přibližně
totožnou sílu jako poškozený. Jeho obranu tudíž nelze označit za zcela
zjevně nepřiměřenou, jak učinil soud prvního stupně, aniž by uvedený závěr jakkoli zdůvodnil, ale naopak za adekvátní za současného
použití přiměřených prostředků. Jako jednoznačně nesprávný odmítl
Nejvyšší soud závěr obou soudů nižších stupňů, že útok poškozeného
v okamžiku prudkého otevření dveří obviněným ustal a netrval, a že se
tak obviněný dopustil extenzivního excesu, tj. vybočení z nutné obrany. Poškozený věděl, že obviněný se snaží dostat z garáže, přesto dále
držel vrata, aby mu v tom zabránil. Chování poškozeného tedy bylo
nesporně v dané chvíli protiprávním, když nedovoleně omezoval osobní
svobodu obviněného. Jediným možným způsobem jak se mohl obviněný
dostat ven z garáže, připadajícím v dané situaci v úvahu, bylo prudké
otevření dveří, což obviněný posléze i učinil. Jestliže poškozený bránil obviněnému uvedeným způsobem v opuštění garáže, musel počítat
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i s tím, že pokud bude stát za vraty s petlicí, které obviněný rozrážel,
mohou jej vrata logicky zasáhnout a udeřit mimo jiné do obličeje. Odvolací soud pak nad rámec zákonných požadavků zúžil podmínky, za
nichž lze jednat v nutné obraně, když uzavřel, že počínání poškozeného neopravňovalo obviněného k jeho chování, jelikož mohl vyčkat odchodu poškozeného. Požadavek splnění tzv. subsidiarity – tedy že útok
bylo možno odvrátit jinak – nelze u nutné obrany požadovat, a proto
lze označit zmíněný závěr odvolacího soudu za neopodstatněný a ve
svém výsledku zakládající nesprávné právní posouzení věci ve smyslu § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. Šlo by o nepochopení principu nutné
obrany, pokud by se u obránce oprávněně střežícího své zájmy vyžadovalo vyčkání, než skončí přímo hrozící či trvající útok ze strany útočníka. Nikdo totiž není povinen ustupovat před neoprávněným útokem
na zájem chráněný trestním zákoníkem. Dovolací soud tedy závěrem
konstatoval, že se obviněný nemohl dopustit přečinu ublížení na zdraví
podle § 146 odst. 1 tr. zákoníku způsobem popsaným ve skutkové větě
výroku o vině odsuzujícího rozsudku, neboť jeho jednání postrádá znak
protiprávnosti a společenské škodlivosti s ohledem na skutečnost, že
přiměřenými prostředky odvracel protiprávní útok poškozeného spočívající v uzavření obviněného v garáži držením jejích dveří (tj. v bránění svobodnému pohybu obviněného se současnou hrozbou, že způsobí
škodu na vozidle obviněného jeho zapálením), které obviněný obdobnou silou, jíž je držel poškozený, rozrazil, čímž došlo k zásahu poškozeného do obličeje a vzniku zranění, aniž by zároveň došlo k vybočení
z mezí nutné obrany ve smyslu § 29 odst. 1, 2 tr. zákoníku, neboť útok
poškozeného trval a obrana obviněného nebyla zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku poškozeného. O excesu z podmínek nutné obrany
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by bylo možno uvažovat pouze ve vztahu k jednání obviněného, který
po otevření vrat garáže ležícího poškozeného opakovaně udeřil pěstí
do obličeje, nicméně tímto excesem nemohlo dojít k naplnění přečinu
ublížení na zdraví podle § 146 odst. 1 tr. zákoníku, protože zranění
způsobil poškozenému předchozí úder vraty.
Výklad toho, kdy je a kdy naopak není protiprávní čin fyzické osoby
přičitatelný právnické osobě z hlediska její trestní odpovědnosti
Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 9. 2016, sp. zn. 8 Tdo 972/2016,
publikované pod č. 29/2017 Sb. rozh. tr. Nejvyšší soud se v tomto rozhodnutí zabývá některými aspekty trestní odpovědnosti právnických
osob. Jeho prvním závěrem je, že pro konstatování trestní odpovědnosti
právnické osoby za určitý trestný čin nestačí, že jde o trestný čin neuvedený ve výjimkách podle § 7 zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „t. o. p. o.“), a že protiprávní čin spáchala fyzická osoba uvedená v § 8 odst. 1 t. o. p. o. v zájmu právnické osoby nebo v rámci její činnosti, přičemž postačí i jeden z takto alternativně stanovených vztahů
jednání. Tento čin totiž musí být totiž přičitatelný dané právnické osobě
podle § 8 odst. 2 t. o. p. o., což kromě uvedeného znamená, že jde o takové jednání fyzické osoby, které je svým obsahem a účelem i jednáním
právnické osoby navenek. Dalším závěrem je, že právnické osobě nelze
přičítat trestný čin ve smyslu § 8 odst. 2 t. o. p. o., pokud jednající fyzická osoba spáchala protiprávní čin fakticky v rámci činnosti právnické
osoby, ale na úkor této právnické osoby. V takovém případě sice platí,
že právnická osoba obecně odpovídá za volbu fyzických osob oprávně-

ných za ni jednat, avšak byla-li právnická osoba zneužita ke spáchání
trestného činu fyzickou osobou jednající za ni, zpravidla není možno
dovodit spáchání trestného činu i touto právnickou osobou.
Možnost přečtení protokolů o výpovědích obviněných, svědků a znalců
učiněných v dřívějším hlavním líčení, které je třeba provést znovu
Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 3. 2017, sp. zn. 7 Tdo 249/2017,
publikované pod č. 30/2017 Sb. rozh. tr., ve kterém se Nejvyšší soud
vyjádřil k procesní otázce použitelnosti výpovědí obviněných, svědků
a znalců učiněných v hlavním líčení zatíženém podstatnou vadou řízení, pro kterou je třeba je provést znovu. Nejvyšší soud dospěl k závěru,
že jestliže je třeba hlavní líčení provést znovu jen z toho důvodu, že je
konal samosoudce, ačkoli je měl podle § 314a odst. 2 tr. řádu konat
senát z důvodu nutnosti ukládání souhrnného trestu ve vztahu k trestu uloženému v řízení před senátem, lze dřívější výpovědi z protokolu
o hlavním líčení konaném před samosoudcem za splnění podmínek
§ 207 odst. 2, § 211 odst. 1, § 211 odst. 2 písm. a), § 211 odst. 3, § 211
odst. 4 nebo § 211 odst. 5 tr. řádu přečíst a vycházet z nich při rozhodování věci.
K tomu, kdy nelze dovodit trestní odpovědnost právnické osoby za jednání fyzické osoby, jejíž totožnost nebyla zjištěna
Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 6. 2016, sp. zn. 5 Tdo 784/2016,
publikované pod č. 34/2017 Sb. rozh. tr., se týká trestní odpovědnosti
právnických osob, konkrétně přičitatelnosti činu právnické osobě. Pod-

statou právního názoru vyjádřeného v tomto rozhodnutí je, že trestní
odpovědnost právnické osoby není vyloučena ani v případě, když je
zřejmé, že se protiprávního jednání dopustila fyzická osoba bez ohledu
na to, že nebyla zjištěna, pokud existuje nepochybný závěr o tom, že
taková fyzická osoba jednala v zájmu právnické osoby nebo v rámci její
činnosti, že si tak počínala v postavení vyžadovaném podle § 8 odst. 1
písm. a) až d) zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„t. o. p. o.“), a že vzhledem k tomu lze přičítat spáchání trestného činu
právnické osobě ve smyslu § 8 odst. 2 t. o. p. o. Současně však Nejvyšší
soud uvedl, že tyto podmínky nebudou splněny, pokud soudy nižších
stupňů učinily skutkový závěr, podle něhož nebylo prokázáno, že se
stal skutek, kterým měla určitá fyzická osoba založit trestní odpovědnost právnické osoby, resp. jestliže ve vztahu k takové fyzické osobě se
soudům nepodařilo vůbec zjistit, zda a jakým způsobem jednala.
Trestný čin podvodu lze spáchat i vylákáním takové ceny za určité plnění, která zahrnuje daň z přidané hodnoty, ačkoli poskytovatel plnění
není plátcem této daně
Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 15. 2. 2017, sp. zn. 8 Tdo 1601/2016,
publikované pod č. 38/2017 Sb. rozh. tr. V této věci Nejvyšší soud posoudil shodně se soudy nižších stupňů jako protiprávní jednání obviněného,
který s vědomím toho, že jeho obchodní společnost, za kterou jednal,
není plátcem daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“), uváděl své nájemce v omyl tak, že jim účtoval cenu za pronájem parkoviště zvýšenou
o DPH, a činil tak podle sazby stanovené zákonem pro konkrétní období.
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Obviněný k tomu, aby se obohatil, zneužil instrumenty daňového práva,
protože ač nebyl plátcem DPH, vystavoval daňové doklady tak, jako by
plátcem byl (resp. jak by jim byla jím zastoupená obchodní společnost),
a to zcela v souladu s tím, jak zákon pro skutečného plátce stanoví.
Na fakturách nebo jiných smluvních či daňových podkladech předstíral obviněný neexistující okolnost, že je plátcem DPH, což pro nájemce
znamenalo, že zaplatili za pronájem parkoviště cenu vyšší, než by tomu
bylo bez DPH. Obviněný tímto jednáním obohatil obchodní společnost,
za kterou jednal. Z uvedených důvodů proto obviněný, který jednal zcela vědomě se záměrem způsobit uvedený následek, naplnil subjektivní
stránku ve formě přímého úmyslu podle § 15 odst. 1 písm. a) tr. zákoníku i ostatní znaky přečinu podvodu podle § 209 odst. 1, 3 tr. zákoníku.
Za způsobenou škodu je nutno považovat částku odpovídající pachatelem účtované daně z přidané hodnoty. Z hlediska vzniku a výše škody nemá význam skutečnost, zda a s jakým výsledkem poškození jako
daňoví poplatníci požadovali u svých finančních úřadů odpočet daně
z přidané hodnoty (byť se takového zjištění domáhal obviněný), protože
trestný čin podvodu podle § 209 tr. zákoníku byl dokonán okamžikem,
kdy poškození mylně uhradili cenu navýšenou o daň z přidané hodnoty.
Škodu u každého dílčího útoku představuje částka vyjádřená formulací
„pro účely trestního řízení“ a je obdobným způsobem určena u každého
z útoků s tím, že vznikla tomu subjektu, s nímž byl sjednán nájemný
vztah, tzn. u každého konkrétního poškozeného v době, kdy byla cena
stanovena a následně uhrazena, bez ohledu na to, zda poškozený byl
v rámci své daňové povinnosti nucen vrátit finančním úřadem vyplacenou výši DPH. Nebylo proto rozhodné, zda v době rozhodování o této
věci poškozené subjekty uplatňovaly ve svých daňových přiznáních od-

62

počet daně DPH u finančního úřadu a zda byly nuceny následně vrátit
vyplacenou částku DPH (včetně úroků z prodlení). U všech poškozených
vznikla jednáním obviněného škoda ke dni, kdy zaplatili obviněnému
cenu navýšenou o DPH uvedenou v podkladech.
K tomu, kdy jde o poškození vlastního věřitele a kdy o poškození cizího
věřitele, jestliže se jednání jednotlivých manželů týká jejich majetku ve
společném jmění manželů a je-li dlužníkem jen jeden z manželů
Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 22. 3. 2017, sp. zn. 5 Tdo 1249/2016,
publikovaný pod č. 40/2017 Sb. rozh. tr. Tímto rozhodnutím uznal Nejvyšší soud dva obviněné, kteří byli manželé, vinnými ze spáchání trestného činu poškozování věřitele podle § 256 odst. 1 písm. a), odst. 2 písm. a),
odst. 4 zákona č. 140/1961 Sb., trestního zákona, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „tr. zák.“), dílem dokonaného, dílem ve stadiu pokusu
podle § 8 odst. 1 tr. zák., spáchaným ve spolupachatelství podle § 9 odst. 2
tr. zák. Nejvyšší soud tak učinil na rozdíl od soudů nižších stupňů, které
posoudily jednání těchto obviněných jen podle § 256 odst. 1, 4 tr. zák.,
nikoli však podle § 256 odst. 2 tr. zák. Dovolací soud uvedl, že podstatou
trestného činu poškození věřitele podle § 256 tr. zák. bylo poškozovací jednání ve vztahu k majetku věřitelů a objektivní stránka zahrnovala dvě formy jednání, které jsou samostatnými základními skutkovými
podstatami: a) poškozování vlastního věřitele – jednání se dopouští sám
dlužník (§ 256 odst. 1 tr. zák.) a b) poškozování cizího věřitele – jednání
se dopouští jiná osoba než dlužník (§ 256 odst. 2 tr. zák.). Jde-li o závazky náležející do společného jmění manželů, avšak sjednané jen jedním
z manželů, tak ve vztahu ke skutkovým podstatám trestného činu po-

škozování věřitele podle § 256 odst. 1 a odst. 2 tr. zák. lze konstatovat, že
pokud manžel dlužníka, který sjednal závazek, zmařil uspokojení věřitele svého manžela tím, že zničil, poškodil, zatajil, zcizil nebo odstranil část
majetku, náležejícího do společného jmění manželů (v režimu zákona
č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění účinném do 31. 12. 2013),
nelze takovéto trestněprávní jednání kvalifikovat jako zmaření uspokojení svého věřitele podle § 256 odst. 1 tr. zák. (resp. podle § 222 odst. 1
tr. zákoníku), ale pouze jako zmaření uspokojení věřitele jiné osoby podle § 256 odst. 2 tr. zák. (resp. podle § 222 odst. 2 tr. zákoníku). Opačný
závěr by neodpovídal ustálené civilní judikatuře Nejvyššího soudu. Pokud totiž na základě této judikatury nemůže věřitel v nalézacím řízení
vymoci závazek náležející do společného jmění manželů, avšak sjednaný
jen jedním z manželů, po druhém z manželů, nelze zároveň dovozovat,
že tento druhý manžel poškozuje svého věřitele, jestliže zničí, poškodí,
zatají, zcizí nebo odstraní část majetku, náležícího do společného jmění
manželů. Tyto závěry se analogicky uplatní i v případech, kdy důvodem závazkového právního vztahu je i jiná skutečnost než smlouva, jako
např. daňová či celní povinnost. Nejvyšší soud konstatoval, že z přehledu pohledávek je v dané trestní věci zřejmé, že u některých pohledávek
(které v rozhodnutí specifikoval) figurují jako dlužníci oba obvinění. Ve
vztahu k těmto pohledávkám lze proto jednání obviněných kvalifikovat
jako poškozování věřitele podle § 256 odst. 1 písm. a) tr. zák. (zmaření
uspokojení svého věřitele). Naproti tomu u jiných pohledávek šlo pouze
o pohledávky výlučně za jedním či druhým obviněným, proto zde platí,
že jednání druhého z manželů, tj. toho, který v závazkovém vztahu nemá
postavení dlužníka, lze kvalifikovat pouze jako poškozování věřitele podle § 256 odst. 2 písm. a) tr. zák. (zmaření uspokojení věřitele jiné osoby).

Nejvyšší soud tak ve svém rozhodnutí na základě tohoto posouzení v zásadě převzal skutkovou větu z výroku o vině odvolacího soudu s tím, že
u jednotlivých pohledávek nově rozlišil, který z obviněných je vůči věřitelům v pozici dlužníka, případně zda v této pozici vystupují oba obvinění,
a v souladu s tímto rozlišením upravil právní kvalifikaci jejich jednání
tak, aby odpovídala uvedenému rozlišení. Zároveň Nejvyšší soud v souladu se svojí ustálenou judikaturou posoudil jednání obviněných jako
spolupachatelství podle § 9 odst. 2 tr. zák.
Daktyloskopická stopa jako nepřímý důkaz a k jejímu důkaznímu významu; možnost uložit v rozsudku přísnější trest, než jaký byl uložen
v trestním příkaze, který byl zrušen v důsledku odporu podaného jen
obviněným
Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 21. 9. 2016, sp. zn. 5 Tdo 1207/2016,
publikované pod č. 46/2017 Sb. rozh. tr., se zabývá především dvěma
procesními otázkami. Nejvyšší soud zde řešil povahu daktyloskopické stopy jakožto důkazu a dospěl k závěru, že nález daktyloskopické
stopy náležející obviněnému představuje nepřímý důkaz, proto není-li
přímého důkazu, musí být doplněn dalšími nepřímými důkazy, které
ve svém souhrnu tvoří logickou, ničím nenarušenou a uzavřenou soustavu nepřímých důkazů vzájemně se doplňujících a na sebe navazujících. Dále Nejvyšší soud řešil otázku zákazu reformationis in peius
(zákazu změny k horšímu u obviněného) v případě, že byl podle § 314g
odst. 2 tr. ř. proti trestnímu příkazu řádně a včas podán odpor, trestní
příkaz byl zrušen a samosoudce nařídil ve věci hlavní líčení. V tomto
případě při projednání věci v hlavním líčení není samosoudce vázán
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právní kvalifikací ani druhem a výměrou trestu obsaženými v trestním
příkazu, tedy zásada zákazu reformationis in peius se sice zde obecně
neuplatní, ovšem ani uložení přísnějšího trestu nemůže být založeno
na libovůli soudu, ale musí odpovídat zjištěným skutečnostem. Uložení
přísnějšího trestu proto musí mít podklad ve zjištěném skutkovém stavu a musí být soudem dostatečně odůvodněno (§ 125 odst. 1 tr. ř.).
I když poškozený využil k nápravě protiprávního stavu prostředky civilního práva, princip subsidiarity trestní represe nevylučuje uplatnění
trestní odpovědnosti vůči tomu, kdo způsobil protiprávní stav spácháním trestného činu
Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 10. 8. 2016, sp. zn. 8 Tdo 803/2016,
publikované pod č. 50/2017 Sb. rozh. tr., řeší otázku subsidiarity trestní
represe, tedy zda k uplatnění odpovědnosti vůči obviněnému postačují
normy obchodního práva a zda civilněprávní nástroje, které byly využity,
byly postačující, a tudíž zda je či není v případě obviněného vyloučena
trestní represe. Obviněný se v dovolání (shodně jako i v podaném odvolání a také i před soudem prvního stupně) domáhal své beztrestnosti
s tím, že v jeho případě jde o typický případ, kdy dostačují k uplatnění
odpovědnosti vůči obviněnému normy obchodního práva a je vyloučena trestní represe, protože civilněprávní nástroje, které byly využity, byly
zcela postačující, když poškozená obchodní společnost jejich prostřednictvím dosáhla vydání vozidel a návěsů. Trestná činnost obviněného
spočívala v neoprávněném provedení přepisu několika nákladních automobilů a návěsů v evidenci motorových vozidel na obchodní společnost, jejímž byl jednatelem, a v neoprávněném zařazení těchto vozidel
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a návěsů do majetku této společnosti, a to v rozporu s dohodami uzavřenými s vlastníkem, tedy s poškozenou leasingovou společností. Nejvyšší
soud považoval závěry soudů obou stupňů, které nedaly obviněnému
za pravdu, v projednávané věci za správné se zdůrazněním, že princip
subsidiarity trestní represe (trestní postih jako prostředek „ultima ratio“)
ve smyslu § 12 odst. 2 tr. zákoníku nelze chápat tak, že trestní odpovědnost je vyloučena, když poškozený nebo jiná oprávněná osoba, na
jejíž úkor byl trestný čin spáchán, se domáhal nebo domáhala nápravy
protiprávního stavu prostředky civilního práva, tzn. že paralelně uplatnila jiný druh odpovědnosti za protiprávní jednání, např. odpovědnost
občanskoprávní. Proto dovolací soud dospěl k závěru, že není vyloučeno
souběžné uplatnění trestní odpovědnosti spolu s jiným druhem odpovědnosti, jestliže pachatel vědomě zneužívá prostředky civilního práva
k tomu, aby se na úkor oprávněné osoby obohatil nebo si zajistil jiné
výhody, a to způsobením škody či jiné újmy. Trestní odpovědnost by byla
vyloučena pouze v situacích, kdy uplatněním jiného druhu odpovědnosti
lze dosáhnout splnění všech funkcí vyvození odpovědnosti, tj. splnění cíle
reparačního a preventivního, a přitom funkce represivní není v daném
případě nezbytná. V tomto případě bylo zjištěno, že obviněný znal od
počátku všechny potřebné skutečnosti, zejména to, že vozidla a návěsy,
jež měl pronajaté, jsou leasingové společnosti a nikoliv jeho vlastnictvím.
Marná opakovaná snaha vlastníka výzvami se domoci plnění ze strany
obviněného nakonec vyústila v podání žaloby na vydání motorových vozidel, jíž bylo vyhověno a příslušný rozsudek nabyl právní moci (po provedeném odvolacím řízení, přičemž ani následné dovolací řízení nevedlo
k jinému výsledku). Obviněný ani přes tyto bezvýsledné snahy vlastníka
nevrátil motorová vozidla, ale naopak je podle počtu ujetých kilome-

trů zjištěných na těchto vozidlech užíval, a vlastník se jich domohl až
tím, že mu byla předána na základě nařízené exekuce. Nešlo tedy jen
o běžný právní spor založený na obchodněprávních vztazích a řešitelný
prostředky civilního práva, ale o závažné trestné jednání. Závažnost činu
obviněného spočívá mimo jiné v tom, že záměrně bránil vlastníkovi užívat motorová vozidla po dobu více jak dvou let od výzvy k jejich vrácení
pro neplnění smlouvy a nejméně po dobu téměř jednoho roku od právní
moci soudních rozhodnutí, přičemž cílem obviněného bylo vlastní obohacení na úkor oprávněných osob. I přesto, že civilní soudy rozhodovaly opakovaně a ve všech soudních instancích, obviněný svou povinnost
nesplnil. Nakonec až na základě nejtvrdšího z možných civilněprávních
postupů – exekuce – došlo k faktickému odejmutí pronajatých věcí, které
si obviněný neoprávněně přisvojil. Stalo se tak však až za dlouhou dobu,
a to v průběhu již probíhajícího trestního řízení, takže se poškozenému
vrátila motorová vozidla značně opotřebená a s výraznou ztrátou pro
jejich vlastníka.
Pro naplnění zákonných znaků trestného činu zvýhodnění věřitele podle § 223 tr. zákoníku je rozhodující výše zvýhodnění určitého věřitele,
nikoliv počet ostatních věřitelů a výše jejich pohledávek
Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 24. 8. 2016, sp. zn. 5 Tdo 66/2016,
publikované pod č. 51/2017 Sb. rozh. tr. V této věci vyhověl Nejvyšší
soud dovolání dvou obviněných a zrušil odsuzující rozsudek soudu prvního stupně i usnesení odvolacího soudu, kterým bylo zamítnuto jako
nedůvodné odvolání obviněných. Obviněným bylo kladeno za vinu, že
jako členové představenstva akciové společnosti (A) záměrně vyvedli

z této společnosti veškerý hmotný i nehmotný majetek, a to ve prospěch
jiné akciové společnosti (B), v níž byl předsedou představenstva jeden
z obviněných. K převodu majetku mělo docházet na základě rámcové kupní smlouvy a dohody o narovnání a takto měli obvinění úmyslně poškodit celkem 36 věřitelů se škodou v celkové výši 4 773 091 Kč,
čímž se měli dopustit přečinu zvýhodnění věřitele podle § 223 odst. 1, 2
tr. zákoníku spáchaného ve formě spolupachatelství podle § 23 tr. zákoníku. Dovolací soud uvedl, že skutková věta výroku o vině v rozsudku soudu prvního stupně postrádá uvedení podstatné skutečnosti, v jaké výši a jakým způsobem došlo ke zvýhodnění věřitele – tedy
akciové společnosti B, do které měl být majetek vyveden. Šlo zřejmě
o důsledek skutečnosti, že obžaloba v jednání obviněných spatřovala
původně zcela jiný trestný čin, jehož znaky podle soudu prvního stupně nebyly naplněny. Došlo tak k posunu v trestněprávní kvalifikaci
činu obviněných, která se ovšem dostatečným způsobem nepromítla
do skutkových zjištění a popisu skutku, jenž obsahuje pouze okolnosti
týkající se převodu majetku, majetkových práv a dalších aktiv akciové společnosti A a dále obsahuje výčet poškozených a jim způsobené
škody. Ze skutkové věty výroku o vině rozsudku soudu prvního stupně
však nelze vyčíst, na jakou částku měla akciová společnost B, jakožto
tvrzený zvýhodněný věřitel akciové společnosti A, nárok při zachování
zásad poměrného a rovnoměrného vypořádání, o kolik tato částka převyšuje skutečně poskytnuté plnění na základě rámcové kupní smlouvy
a dohody o narovnání, neboli v jaké výši skutečně došlo ke zvýhodnění tohoto věřitele. Nejvyšší soud přisvědčil argumentu dovolatelů,
že skutková věta výroku o vině soudu prvního stupně trpí podstatnou
vadou, neboť neobsahuje jeden ze základních zákonných znaků trest-
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ného činu zvýhodnění věřitele, který je obviněným kladen za vinu, tedy
popis, v čem spočívalo zvýhodnění daného věřitele. Tedy pro naplnění
zákonných znaků skutkové podstaty trestného činu zvýhodnění věřitele podle § 223 tr. zákoníku je rozhodující výše zvýhodnění určitého
věřitele, nikoliv počet ostatních věřitelů a výše jejich pohledávek, neboť tyto okolnosti nejsou znakem skutkové podstaty daného trestného
činu. Škodlivý následek představuje částka, které se pro zvýhodnění
konkrétního věřitele nedostalo ostatním věřitelům. Počet věřitelů a výše
jejich pohledávek se však nepřímo projevuje i ve znaku škody, protože
teprve při zohlednění všech pohledávek dlužníka je možné určit, jaký
byl celkový rozsah zadlužení a kolik by při poměrném a rovnoměrném
vypořádání připadlo na jednotlivé věřitele. To se zprostředkovaně promítne i do řešení otázky, o kolik byl určitý konkrétní věřitel zvýhodněn,
a jak vysoká je tedy škoda jako znak skutkové podstaty posuzovaného
trestného činu (viz rozhodnutí pod č. 6/2005-III. Sb. rozh. tr.).
S ohledem na obžalovací zásadu nemůže odvolací soud požadovat rozšíření okruhu obviněných o další osoby
Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 18. 1. 2017, sp. zn. 3 Tz 49/2016,
publikovaný pod č. 53/2017 Sb. rozh. tr., ve kterém se Nejvyšší soud
z podnětu podané stížnosti pro porušení zákona zabýval zajímavou
procesní otázkou výjimečného postupu odvolacího soudu podle § 260
tr. ř., jímž byla věc vrácena zpět do stadia přípravného řízení, neboť
podle odvolacího soudu nešlo po zrušení rozsudku pokračovat v řízení
před soudem pro neodstranitelné procesní vady a nebyl důvod pro jiné
rozhodnutí. Odvolací soud v tomto případě vrátil věc státnímu zástupci
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k došetření postupem podle § 260 tr. ř. na základě závěru, že rozsudek
soudu prvního stupně trpí podstatnou procesní vadou ve smyslu § 258
odst. 1 písm. a) tr. ř. spočívající v tom, že v projednávané věci je třeba
rozšířit okruh obviněných o další osoby. Nejvyšší soud jednoznačně vyjádřil, že takový postup je v rozporu s obžalovací zásadou. Vzhledem
ke skutečnosti, že Nejvyšší soud vyslovil porušení zákona jen ve prospěch obviněného, omezil se na rozhodnutí pouze tzv. akademickým
výrokem podle § 268 odst. 2 tr. ř., aniž mohl zrušit napadené rozhodnutí nebo předcházející řízení podle § 269 odst. 2 tr. ř.
2. 4. 4. 4. Některá zajímavá rozhodnutí nepublikovaná ve Sbírce
soudních rozhodnutí a stanovisek
V roce 2017 učinily senáty trestního kolegia i některá další zajímavá rozhodnutí, která nebyla z různých důvodů publikovaná ve Sbírce
soudních rozhodnutí a stanovisek. Z nich lze upozornit na následující.
Charakter skutkové podstaty trestného činu porušení práv k ochranné
známce a jiným označením; naplnění znaků trestného činu neoprávněného podnikání zajišťováním zásilkového výdeje léčivých přípravků;
možnost jednočinného souběhu trestných činů neoprávněného podnikání a porušení práv k ochranné známce a jiným označením; forma
zavinění návodce k trestnému činu ve vztahu k jednání s tzv. dvojím
úmyslem; určení správného postupu při ukládání peněžitého trestu
Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 3. 5. 2017, sp. zn. 5 Tdo 213/2017, je
obsáhlým rozhodnutím řešícím problematiku několika různých usta-

novení tr. zákoníku. Z tohoto rozhodnutí byl vytvořen judikát obsahující pět právních vět a trestní kolegium Nejvyššího soudu na svém zasedání dne 13. 9. 2017 schválilo toto rozhodnutí k publikaci ve Sbírce
soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu, kde bude uveřejněno v roce 2018 a stane se významným judikátem sjednocujícím praxi
soudů. Právní věty řeší následující problematiku: I. Skutková podstata
přečinu porušení práv k ochranné známce a jiným označením podle
§ 268 odst. 1 tr. zákoníku má tzv. blanketní (či blanketovou) dispozici, protože trestnost jednání je zde podmíněna porušením zákona
č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů, jehož se trestní zákoník přímo dovolává. Přitom v tzv. skutkové
větě výroku rozsudku nepostačí ani povšechný odkaz na ustanovení
§ 8 citovaného zákona, které mělo být jednáním obviněného porušeno,
protože toto ustanovení v odst. 2 písm. a) až c) a odst. 3 písm. a) až
d) obsahuje více alternativ jednání zasahujících do práv k ochranným
známkám, z nichž je třeba vybrat tu, jež v daném konkrétním případě byla skutečně naplněna, aby bylo zřejmé, jaké konkrétní jednání
s porušením které normy je obviněnému kladeno za vinu. II. Znaky
trestného činu neoprávněného podnikání podle § 251 tr. zákoníku
může pachatel naplnit i tím, že jako osoba neoprávněná k dané činnosti zajišťuje zásilkový výdej léčivých přípravků, které nejsou určeny
k takovému výdeji podle § 85 odst. 1 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech
a o změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, popřípadě nemohou být dokonce vůbec uvedeny na trh v České
republice ve smyslu § 25 odst. 1 citovaného zákona. III. Jednočinný souběh trestných činů neoprávněného podnikání podle § 251 tr. zákoníku
a porušení práv k ochranné známce a jiným označením podle § 268

tr. zákoníku není vyloučen ani v případě, že obviněný týmž jednáním
neoprávněně zajišťuje zásilkový výdej takových produktů s účinnými
látkami, které jsou padělky pravých léčivých přípravků. IV. Návodce
k trestnému činu podle § 24 odst. 1 písm. b) tr. zákoníku musí jednat
s tzv. dvojím úmyslem, tedy jeho úmysl se musí vztahovat jednak k jeho
vlastnímu jednání spočívajícímu v tom, že v jiném vzbudí rozhodnutí
spáchat trestný čin, jednak k jednání jiného, tedy navedeného (hlavního) pachatele, které musí naplňovat znaky úmyslného trestného činu
nebo jeho pokusu. V obou případech postačí zavinění ve formě nepřímého úmyslu. Skutkové závěry týkající se zavinění (vedle dalších
znaků jak příslušné formy účastenství, tak i trestného činu hlavního
pachatele) musejí vyplývat již ze skutkové věty výroku rozsudku a je
třeba je náležitě odůvodnit. To platí zvláště tehdy, nebyl-li týmž rozsudkem uznán vinným i hlavní pachatel, proti němuž bylo trestní stíhání podmíněně zastaveno. V. Peněžitý trest se vyměřuje v tzv. denních
sazbách, a to ve dvou oddělených krocích. Nejprve je třeba v souladu
s kritérii uvedenými v § 68 odst. 3 tr. zákoníku stanovit počet denních
sazeb a následně určit jejich výši, a to v zákonem určených rozpětích
podle § 68 odst. 1 a 2 tr. zákoníku. Celková výměra peněžitého trestu
je pak dána součinem (multiplikací) takto stanovených hodnot. Postup,
jakým soud vzhledem k uvedeným zákonným kritériím dospěl k těmto
jednotlivým hodnotám (počtu a výši denních sazeb), je třeba náležitě
a způsobem nevzbuzujícím pochybnosti vysvětlit v odůvodnění rozsudku. Naopak nesprávný a nepřípustný je opačný postup soudu, při
němž nejprve stanoví celkovou výměru peněžitého trestu, kterou následně rozpočítá na denní sazby.
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Posouzení rozsahu spáchání u trestného činu neoprávněného opatření,
padělání a pozměnění platebního prostředku, k němuž došlo s využitím tzv. skimmovacího zařízení instalovaného na bankomaty
Usnesení velkého senátu Nejvyššího soudu ze dne 24. 5. 2017, sp. zn.
15 Tdo 1491/2016, je rovněž značně obsáhlým rozhodnutím, které se
stane významným judikátem sjednocujícím praxi soudů. Také z tohoto
rozhodnutí byla vytvořena podrobná právní věta sestávající z několika částí, která se týká trestného činu neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku podle § 234 odst. 1, odst. 2,
odst. 3, odst. 4 písm. b), odst. 5 písm. b) tr. zákoníku. Trestní kolegium Nejvyššího soudu už schválilo toto rozhodnutí na svém zasedání dne 25. 10. 2017 k publikaci ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu a bude uveřejněno v roce 2018. Jeho právní
věty zní: V případě trestného činu neoprávněného opatření, padělání
a pozměnění platebního prostředku podle § 234 odst. 3 alinea 1 tr. zákoníku, k němuž došlo použitím zařízení sloužícího ke sběru, uchování a přenosu dat z platebních karet (tzv. skimmovacího zařízení), je
nutno otázku, zda byl tento čin spáchán „ve značném rozsahu“ [§ 234
odst. 4 písm. b) tr. zákoníku] nebo „ve velkém rozsahu“ [§ 234 odst. 5
písm. b) tr. zákoníku], vždy posoudit na základě širšího spektra kritérií, a to podle konkrétních okolností případu. Základním kritériem je
sice počet padělaných nebo pozměněných platebních prostředků, ale
jen tím není charakteristika pojmů „značný rozsah“ či „velký rozsah“
vyčerpána. S přihlédnutím ke stadiu trestného činu ve formě přípravy,
pokusu a dokonaného trestného činu, popřípadě i k tomu, zda byl spáchán ve formě pokračování ve smyslu § 116 tr. zákoníku, jsou dalšími
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kritérii zejména: množství zjištěných dat k platebním prostředkům při
využití tzv. skimmovacího zařízení nebo jiných prostředků sloužících
pro padělání nebo pozměnění platebního prostředku, počet použití
padělaných nebo pozměněných platebních prostředků v bankomatech
nebo při placení v obchodech, restauracích apod., škoda způsobená na
cizím majetku jejich použitím, počet využitých tzv. skimmovacích zařízení nebo jiných nástrojů, předmětů, počítačových programů a dalších
prostředků sloužících pro padělání nebo pozměnění platebního prostředku, včetně rozsahu a délky doby jejich využití, počet bankovních
subjektů, vůči jejichž účtům byly takové padělané nebo pozměněné
platební prostředky použity, rozsah územního použití padělaných nebo
pozměněných platebních prostředků, ale i tzv. skimmovacích zařízení
či jiných prostředků sloužících pro padělání nebo pozměnění platebního prostředku, a to včetně území jiných států a počtu těchto států, doba
trvání padělání a pozměňování platebních prostředků a jejich následného využívání (včetně přípravné fáze) a skutečnost, zda byla trestná
činnost ukončena z vlastního rozhodnutí pachatelů nebo až zásahem
orgánů činných v trestním řízení, prognózy dalšího jednání pachatelů
a míra následného zamýšleného ohrožení fungování bezhotovostního
platebního styku. Podle těchto kritérií tedy k naplnění pojmu „značný
rozsah“ zpravidla postačí velké množství získaných údajů k platebním
prostředkům a v návaznosti na to desítky padělaných či pozměněných
platebních prostředků a desítky neoprávněných transakcí. Pro naplnění pojmu „velký rozsah“ je nutné, aby šlo o stovky takových případů.
Proto nelze vycházet jen z výše škody způsobené či zamýšlené použitím
padělaných nebo pozměněných platebních prostředků, kterou lze vyjádřit zpravidla souběhem s trestným činem podvodu podle § 209 tr. zá-

koníku (včetně okolností zvlášť přitěžujících spočívajících ve škodě větší,
značné či velkého rozsahu). Uvedené rozlišení mezi značným rozsahem
a velkým rozsahem spáchaného trestného činu odpovídá i tomu, že
pro naplnění základní skutkové podstaty trestného činu neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku podle § 234
odst. 3 alinea 1 tr. zákoníku postačí padělání či pozměnění i jen jednoho platebního prostředku. Ve srovnání se spácháním činu ve značném
rozsahu tedy musí jít v případě velkého rozsahu o několikanásobně
větší rozsah, a to zejména z hlediska množství padělaných nebo pozměněných, popřípadě použitých platebních prostředků, i s přihlédnutím k rozsahu provedených akcí či operací. Všechna zmíněná rozhodná
kritéria se ovšem vzájemně prolínají, což znamená, že naplnění jednoho z nich v menší míře (méně intenzivně) může být vyváženo výrazným naplněním některého z ostatních kritérií. K závěru o existenci příslušného rozsahu spáchaného trestného činu není nezbytné, aby
byla všechna uvedená kritéria naplněna stejnou intenzitou. Tyto závěry
týkající se značného nebo velkého rozsahu spáchaného trestného činu
se přiměřeně uplatní též u dalších alternativ trestného činu neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku podle
§ 234 odst. 1, 2 a 3 tr. zákoníku.
Nezákonnost příkazů k odposlechům a záznamům telekomunikačního
provozu nezakládá jen to, že byly relativně stručně odůvodněny
Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 7. 6. 2017, sp. zn. 6 Tz 3/2017, je
zvláštní mimo jiné tím, že Nejvyšší soud rozhodoval na základě stížnosti pro porušení zákona podané ministrem spravedlnosti v nepro-

spěch celkem jedenácti obviněných ve věci, která dosud nebyla pravomocně skončena. V řízení předcházejícím rozhodování Nejvyššího
soudu dospěl nejprve soud prvního stupně k závěru o tom, že jednotliví
obvinění jsou vinni zažalovanými trestnými činy, a uložil jim tresty odnětí svobody, popřípadě další tresty (šlo o dva rozsudky). Odvolací soud
následně na základě podaných odvolání svým usnesením zrušil tato
rozhodnutí soudu prvního stupně a věc mu vrátil k novému projednání
a rozhodnutí, protože podle názoru odvolacího soudu byla vina všech
obviněných založena na nezákonných důkazech zejména v podobě odposlechů a záznamů telekomunikačního provozu a povolení ke sledování osob a věcí. S tímto rozhodnutím odvolacího soudu nesouhlasil
ministr spravedlnosti a podal proti němu stížnost pro porušení zákona. Nejvyšší soud pak ve svém rozsudku, jímž rozhodl o podané stížnosti pro porušení zákona, dospěl k závěru, že usnesením odvolacího
soudu byl porušen zákon, a to ve prospěch všech jedenácti obviněných.
Rozdílný právní názor zaujaly jednotlivé soudy zejména k otázce zákonnosti či nezákonnosti nařízení a provedení odposlechů a záznamů
telekomunikačního provozu a povolení ke sledování osob a věcí, které
byly podstatnými důkazními prostředky v této věci. Nejvyšší soud tedy
vyhověl právnímu názoru zaujatému ve stížnosti pro porušení zákona
i v rozsudku soudu prvního stupně, že všechny příkazy k odposlechu
a záznamu telekomunikačního provozu a povolení ke sledování osob
a věcí, které odvolací soud označil za nezákonné z důvodu jejich nedostatečného odůvodnění, byly vydány v souladu se zákonem.

69

Ročenka Nejvyššího soudu

2. ROZHODOVACÍ ČINNOST

2017

2. 5. 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 z Nejvyššího soudu a tří z Nejvyššího správního soudu. Předsedové Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního soudu jmenují na tři
roky šest členů a šest náhradníků. V polovině funkčního období se mění
předseda senátu. Polovinu funkčního období předsedá zvláštnímu senátu jeden ze jmenovaných soudců Nejvyššího soudu a druhou polovinu soudce Nejvyššího správního soudu. Zvláštní senát není součástí ani
jednoho z těchto soudů.
Zvláštní senát rozhoduje některé kompetenční spory o pravomoc nebo
věcnou příslušnost vydat rozhodnutí. Stranami jsou soudy a orgány
moci výkonné územní, zájmové nebo profesní samosprávy nebo soudy
konající v občanském soudním řízení a soudy ve správním soudnictví.
Zvláštní senát určuje, která ze stran sporu je příslušná vydat rozhodnutí.
Ve zvláštním senátu, zřízeném podle zákona č. 131/2002 Sb., působili
v roce 2017 soudci Nejvyššího soudu JUDr. Roman Fiala, JUDr. Pavel
Pavlík a JUDr. Pavel Simon, který zvláštnímu senátu předsedá od
1. 7. 2016, kdy v souladu s pravidly pro volbu předsedy zvláštního
senátu nahradil JUDr. Michala Mazance z Nejvyššího správního sou-
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du. Náhradníky jmenovanými za Nejvyšší soud byli JUDr. Antonín
Draštík, JUDr. Karel Hasch a Mgr. David Havlík.

2. 6. Ocenění pro soudce Nejvyššího soudu

Statistika vyřizování věcí zvláštního senátu v letech 2016 – 2017:

Senát č. 29 občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ve složení JUDr. Filip Cileček (předseda senátu), JUDr. Petr Šuk
a JUDr. Jiří Zavázal si z červnových XXV. Karlovarských právnických
dnů odvezl ocenění Pocta judikátu. A to konkrétně za rozsudek ze dne
26. 10. 2016, vydaný pod sp. zn. 29 Cdo 5036/2015, kde je řešena problematika „péče řádného hospodáře“, jednatele společnosti s ručením
omezeným. Na děleném druhém a třetím místě se v kategorii Autorská
cena umístil předseda senátu občanskoprávního a obchodního kolegia
Nejvyššího soudu Mgr. Michal Králík, Ph.D., autor publikace Civilní
a trestní odpovědnost sportovců za sportovní úrazy. Publikace vyšla
v nakladatelství Leges, přičemž je mimořádná mj. také svým rozsahem
1488 stran.

Nápad

Rozhodnuto
v daném
roce

V % proti
Neskončené
nápadu
k 31. prosinci
daného roku 2017

2016

28

27

96 %

20

2017

62

48

77 %

35

Celkem
2003-2017

1 172

35

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.

Ocenění Pocta judikátu je udělováno podle výsledků ankety mezi odbornou právnickou veřejností. Autorská cena je udělována každoročně
na základě návrhů (nominací) od význačných osobností právnického
života v České republice a na Slovensku. Celkem se k nominacím vyjadřuje 199 osobností. Závěrečné slovo, které je většinou jen potvrzením
přijatých nominací, má porota Karlovarských právnických dnů.
Společnost Karlovarské právnické dny u příležitosti XXV. Konference
ocenila svým uznáním za osobní příspěvek k tvorbě práva a právního
vědomí také dvacet významných osobností české justice. Byli mezi
nimi také předseda Nejvyššího soudu prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D.,

předseda trestního kolegia JUDr. František Púry, Ph.D. a předseda
senátu občanskoprávního a obchodního kolegia JUDr. Zdeněk Krčmář.
Jednota českých právníku 10. listopadu ocenila na tradičním místě v pražském Karolinu čtveřici významných českých právníků. Stříbrnou medaili Antonína Randy obdržel z rukou předsedy Ústavního
soudu a předsedy Jednoty českých právníků JUDr. Pavla Rychetského
předseda občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu
JUDr. Vladimír Kůrka za celoživotní přínos právnické teorii a praxi.
Uznávané profesní ocenění, udělované od roku 1992, nese jméno významného českého právníka a politika Antonína Randy (1834 – 1914).
Ten byl mimo jiné členem panské sněmovny Říšské rady a členem říšského soudu v tehdejším Rakousko-Uhersku. Několik funkčních období působil rovněž jako děkan právnické fakulty Karlo-Ferdinandovy
univerzity v Praze. Po rozdělení univerzity na českou a německou část
byl rektorem české univerzity.
Česká advokátní komora spolu s vydavatelstvím EPRAVO.CZ každoročně pořádají prestižní soutěž Právník roku. Do Právnické síně slávy
byla pořadateli při slavnostním galavečeru 3. února uvedena dlouholetá předsedkyně Nejvyššího soudu (3/2002 – 1/2015) JUDr. Iva Brožová.
Této uznávané pocty se jí dostalo za celoživotní přínos českému právu
a zásadové postoje při obhajobě soudcovské nezávislosti, související
i s jejím odvoláním z funkce předsedkyně Nejvyššího soudu prezidentem Václavem Klausem, které následně zrušil až Ústavní soud. Podle
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dlouholeté předsedkyně Nejvyššího soudu je její ocenění potvrzením, že
nezávislost soudů je obecně přijímanou hodnotou.

2. 7. Další aktivity soudců Nejvyššího soudu

V čase vydání Ročenky Nejvyššího soudu 2017 byly již známy také
oceněné osobnosti pro rok 2017, vyhlašované v rámci soutěže Právník
roku na konci ledna 2018. V kategorii Občanské právo získal ocenění JUDr. Zdeněk Novotný, bývalý předseda senátu občanskoprávního
a obchodního kolegia Nejvyššího soudu, uznávaný odborník na pracovní právo, který po dovršení věku 70 let k 31. 12. 2017 soudcovské
povolání v souladu s § 94 písm. a) zákona č. 6/2002 Sb., o soudech
a soudcích, opustil. Za dobu působení u Nejvyššího soudu od roku
1996 mu jako předsedovi senátu bylo přiděleno k rozhodnutí bezmála
2 550 dovolání. Mezi soudci a právnickou veřejností je znám také díky
bohaté publikační a přednáškové činnosti.

Kromě samotné rozhodovací a sjednocovací činnosti Nejvyššího soudu
se jeho soudci i v roce 2017 významně podíleli též na dalších aktivitách
odborného charakteru. Jde zejména o legislativní, školící a publikační
činnost.

2. 7. 1. Legislativní činnost
V souladu s legislativními pravidly vlády se soudci Nejvyššího soudu
aktivně podílí na připomínkování návrhů zákonů. Povinně jsou jim
v rámci mezirezortního připomínkového řízení zasílány návrhy nových
právních norem, které upravují činnost Nejvyššího soudu nebo které se
dotýkají věcí náležejících do jeho působnosti. Přesněji, v rámci meziresortního připomínkového řízení dostává Nejvyšší soud povinně návrhy zákonů k připomínkování, pokud se tyto návrhy týkají působnosti
Nejvyššího soudu anebo procesních pravidel, jimiž se řídí. Mimo to se
soudci zúčastnili na přípravě návrhů některých zákonů nebo jejich novel přímo jako tvůrci nebo spolutvůrci příslušného návrhu.

2. 7. 2. Školící činnost soudců a účast při odborných
zkouškách

vě a vzdělávání soudců, státních zástupců, justičních čekatelů a dalších zaměstnanců justice v rámci akcí organizovaných zejména Justiční
akademií České republiky, Ministerstvem spravedlnosti, soudy nebo
i státními zastupitelstvími. Mimo to se soudci 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. Dále jsou též členy vědeckých rad fakult vysokých
škol či samotných vysokých škol. Stranou působení soudců Nejvyššího
soudu nezůstává ani jejich účast při odborných právnických zkouškách,
zejména pak odborných justičních a advokátních zkouškách.

2. 7. 3. Publikační činnost
Soudci Nejvyššího soudu se velmi často podílejí také na publikační
činnosti, zejména v podobě zpracovávání odborných článků v časopisech či sbornících, sestavování komentářů, učebnic, někteří působí jako
členové redakčních rad odborných časopisů. Jednotlivá nakladatelství
anebo periodika nejčastěji soudce Nejvyššího soudu s žádostí o příspěvek sama oslovují.

2. 8. Administrativní pracovníci úseku soudního
výkonu
Základem vnitřního uspořádání úseku výkonu soudnictví jsou soudní
oddělení, která se vytvářejí v souladu s platným rozvrhem práce. Administrativní a jiné kanceláře práce pro jedno nebo více soudních oddělení provádí soudní kancelář, kterou tvoří vedoucí kanceláře a 3 až 4
zapisovatelky, na trestním kolegiu též protokolující úřednice.
Administrativní pracovníci občanskoprávního a obchodního kolegia
Poradce

1

Dozorčí úřednice

1

Vedoucí kanceláře

4

Zapisovatel/ka

12

Sekretářka kolegia

1

Referentka soudních rozhodnutí a stanovisek

1

Celkem

20

Na podkladě zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů, přispívají soudci Nejvyššího soudu k odborné přípra-
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2. 9. Úsek soudních agend

Administrativní pracovníci trestního kolegia
Poradce

3

Dozorčí úřednice

1

Vedoucí kanceláře

3

Protokolující úřednice

7

Zapisovatelka

2

Sekretářka kolegia

1

Referentka soudních rozhodnutí a stanovisek

1

Celkem

18

Soudní kanceláře vykonávají odborné a kvalifikované činnosti, vyžadující aktivní znalost uživatelských programů soudních rejstříků a dalších
inform. systémů. Administrativní pracovníci soudních kanceláří pracují
v souladu s platnými právními předpisy a kancelářským řádem samostatně. Vedoucí soudní kanceláře odpovídá za správné vedení soudních
rejstříků a soudních spisů. Dozorčí úřednice odpovídá za chod všech
soudních kanceláří kolegia.
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Na zajištění chodu výkonu soudnictví se podílí též úsek soudních
agend. Oddělení evidence a podatelny zajišťuje příjem a evidenci všech
listinných a elektronických dokumentů doručených Nejvyššímu soudu,
doručnou službu písemností odesílaných z Nejvyššího soudu a ukládání všech skončených spisů Nejvyššího soudu ve spisovně soudu. Správkyně aplikace zajišťuje chod a správné funkce informačních systémů
a procesů zpracování dat. Vedoucí úseku soudních agend metodicky
vede a kontroluje administrativní práce celého úseku výkonu soudnictví.

3. VNITROSTÁTNÍ A ZAHRANIČNÍ VZTAHY

3. 1. Zpráva o projektu ECLI – Evropský
identifikátor judikatury, resp. Building on ECLI
(dále jen „BO-ECLI“)
Na počátku roku 2017 bylo nejdříve potřeba aktualizovat základní informace o fungování soudního systému v České republice a také o způsobu publikování rozhodnutí jednotlivých soudů. Tyto úpravy byly
formou připomínek odeslány dne 19. 1. 2017. Zprávou od Marca van
Opijnena z centrály BO-ECLI se Nejvyššímu soudu dostalo ujištění, že
zaslané aktualizace byly zohledněny a obratem zapracovány.
Hlavní prioritou činností projektu BO-ECLI v roce 2017 bylo ze strany
Nejvyššího soudu naplnění výstupů, ke kterým se zavázal. Už v září
2016 Nejvyšší soud reagoval na krátký dotazník od Evropské komise
zaměřený na informace, v jakém stavu je plnění projektu vzhledem k výstupům slíbeným na jeho začátku a do jaké míry Nejvyšší soud předpokládá, že budou splněny sliby v den ukončení projektu 31. 3. 2017,
resp. 31. 10. 2017 v prodlouženém termínu, popř. zda očekává nějaké
zpoždění. Nejvyšší soud se přitom zavázal splnit tyto stěžejní body:

• Zapojení 10 krajských/vrchních soudů (resp. jejich rozhodnutí)
do projektu
• Poskytnutí Komisi 3 500 rozhodnutí krajských a vrchních soudů
• Zajistit, aby každý další rok bylo poskytnuto dalších 60 rozhodnutí těchto soudů
V měsíci únoru 2017 se podařilo vyřešit předchozí problémy v metadatech některých rozhodnutí, a tak i tato dříve vkládaná rozhodnutí byla
úspěšně naindexována. Veškerá rozhodnutí, která byla v minulosti poskytnuta, jsou tedy správně implementována a všechna jsou dohledatelná prostřednictvím vyhledávače ECLI Search Engine.1
V kontextu výše zmíněných cílů je vhodné uvést, že ke dni 20. 2. 2017
bylo možno pomocí vyhledávače nalézt 4 450 rozhodnutí vrchních
a krajských soudů. Aktuálně ke konci roku 2017 bylo možno prostřednictvím tohoto nástroje vyhledat 4 684 rozhodnutí vrchních a krajských
soudů. Z uvedeného vyplývá, že výše specifikované předpokládané
cíle ČR v rámci projektu BO-ECLI může Nejvyšší soud považovat ve
všech bodech za splněné. Každý měsíc pak bude databáze obohaco1 Dostupný online z: https://e-justice.europa.eu/content_ecli_search_engine-430-en.do [Vid. dne 3. 1. 2017]
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vána o další rozhodnutí, čímž bude Nejvyšší soud plnit následné úkoly
v rámci dále pokračující spolupráce jednotlivých pracovních skupin zabezpečujících implementaci a rozšiřování ECLI jednotlivých členských
států.
Dne 3. 3. 2017 se v Bruselu uskutečnilo již dvanácté setkání tzv. podskupiny ECLI, kterého se zúčastnil jako zástupce koordinátora ECLI
JUDr. Michal Malaník. Prezentoval přitom postup Nejvyššího soudu při
implementaci ECLI a následného zdokonalování zejména technického
zabezpečení fungování činností souvisejících s projektem.
Ve dnech 8. až 9. 6. 2017 se v Athénách sešly všechny pracovní skupiny z jednotlivých zemí. Na této konferenci Nejvyšší soud České republiky znovu reprezentoval JUDr. Michal Malaník a před zúčastněnými
shrnul současný stav implementace v České republice. Podstatou vystoupení jednotlivých účastníků bylo vzájemné informování o problémech a výzvách, se kterými se při implementaci ECLI jednotlivé země
potýkají a sdělování poznatků, jakým způsobem je řeší. JUDr. Michal
Malaník mimo jiné připomenul, že Nejvyšší soud do projektu ECLI
vstoupil poměrně brzy, provedl nejprve implementaci svých rozhodnutí,
přičemž v roce 2014 se přidal i Ústavní soud. Dále přítomné informoval
o situaci v České republice, kde neexistuje jediná databáze, která by
obsahovala všechna soudní rozhodnutí, ale je zde k dispozici několik
databází veřejných, množství soukromých, informace v nich obsažené
se přitom mohou lišit. Jak je z dosavadních výsledků patrné, tento stav
Nejvyššímu soudu nezabránil v implementaci rozhodnutí, nicméně
znesnadňuje implementaci následnou, na úrovni vrchních a krajských
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soudů, kterou pracovní skupina úspěšně započala. Prostřednictvím vyhledávače (ECLI Search Engine) lze na konci roku 2017 nalézt přibližně
115 000 soudních rozhodnutí, převážně Nejvyššího soudu.

3. 2. Mezinárodní konference Závaznost soudních
rozhodnutí

Při výše zmíněné červnové mezinárodní konferenci zúčastnění následně jednali o dalším směřování celého projektu ECLI. Zástupci Italského
týmu BO-ECLI například prezentovali tzv. reference parser (tedy program, který je designován za účelem identifikace, analyzování a následného zpracování referencí v rámci určitého rozhodnutí) a dále
vylepšení současného ECLI na platformu ECLI 2.0, se kterou dochází
k vylepšení syntaxe současného identifikátoru.

S rostoucím objemem judikatury tvořené na evropské úrovni rychle
nabývá na významu vzájemná interakce mezi vrcholnými evropskými
soudními institucemi a vnitrostátními soudy jednotlivých zemí. Vnitrostátní soudy jsou klíčovým orgánem zajišťujícím dodržování a implementaci mezinárodních závazků na domácí úrovni.

Podněty pro neustálé vylepšování BO-ECLI a systematická spolupráce jak na úrovni národní, tak i celoevropské, byly poté vedle samotné implementace tím hlavním, čím se pracovní skupiny v jednotlivých
evropských zemích v průběhu roku 2017 zaobíraly. Byl přitom zcela
zřejmý zájem v propagaci a další práci na vývoji ECLI, který se nadále
projevuje ve vzájemné spolupráci.

S ohledem na tuto skutečnost pořádal Nejvyšší soud u příležitosti českého předsednictví ve Výboru ministrů Rady Evropy ve dnech 19. až
21. 6. 2017 mezinárodní konferenci na téma Závaznost soudních rozhodnutí. Šlo o nejvýznamnější justiční akci roku 2017 v České republice, uspořádanou za podpory Rady Evropy a Ministerstva spravedlnosti
České republiky.

3. 2. 1. Cíle mezinárodní konference
Mezinárodní konference byla rovněž jedním z nejvýznamnějších justičních fór v novodobé historii České republiky a nabídla příležitost
k vzájemné výměně kontaktů i k neformálnímu setkání významných
zahraničních i tuzemských hostů v historickém centru Brna. Konference Závaznost soudních rozhodnutí byla v pravém slova smyslu celoevropskou akcí. Její úroveň, obsahovou i organizační, následně ocenila
řada jejích hostů.

Cílem jednání, které probíhalo v Brně, hlavním městě české justice, za účasti předsedů nejvyšších a ústavních soudů členských států
Rady Evropy, soudců evropských soudů i předních akademiků, byla
zejména otázka závaznosti judikatury Evropského soudu pro lidská
práva, Soudního dvora Evropské unie, vnitrostátních soudů a vztahu
ústavních a národních soudů v rámci vnitrostátních právních systémů.
Hlavní řečníci, panelisté i moderátoři, byli nejen zástupci soudcovského,
akademického a advokátního stavu, ale jejich rozmanitý kariérní profil
především nabízel značný prostor pro věcnou, provokativní a kritickou
analýzu současných trendů evropské justice.

3. 2. 2. Účastníci mezinárodní konference
Konference se účastnil mimo jiné generální tajemník Rady Evropy
Thorbjørn Jagland. Mezi řečníky, kteří na konferenci vystoupili, pak nechyběl předseda Soudního dvora Koen Lenaerts, předseda Evropského
soudu pro lidská práva Guido Raimondi, předseda Ústavního soudu
Pavel Rychetský, předseda Nejvyššího soudu České republiky Pavel Šámal, soudci Tribunálu Soudního dvora Evropské unie Irena Pelikánová
a Jan Passer, generální advokát Soudního dvora Michal Bobek, ředitel
odboru Právního poradenství a mezinárodního práva veřejného Rady
Evropy Jörg Polakiewicz, profesor Střediska pro společenskoprávní
studie na Oxfordské univerzitě Laurence Lustgarten, profesorka práva
Evropské unie na Právnické fakultě Univerzity v Cambridge Catherine
Barnard, soudci Nejvyššího správního soudu České republiky Zdeněk
Kühn a Pavel Molek, profesor mezinárodního práva kodaňské univerzity Mikael Rask Madsen, profesor lovaňské univerzity Arthur Dyevre,
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docent katedry teorie práva a právních učení Právnické fakulty Univerzity Karlovy Jan Wintr a další významné osobnosti.

3. 2. 3. Shrnutí obsahu mezinárodní konference
Úvodní panel poskytl pohled na právně teoretické přístupy k závaznosti soudních rozhodnutí. Odpolední blok prvního dne konference
byl věnován výlučně rozsudkům Evropského soudu pro lidská práva
a otevřel jej předseda štrasburského soudu Guido Raimondi, po jehož
vystoupení následoval odborný panel k otázce závaznosti a výkonu
rozsudků ESLP a přístupu vlád členských států zejména k odsuzujícím
pilotním rozsudkům ve vybraných problematických oblastech ochrany
práv a svobod zaručených Úmluvou.

sáhlá fotogalerie z akce, ale rovněž videozáznamy všech přednesených příspěvků v českém, anglickém a francouzském jazyce. Mimo
jiné i proto, že jednotliví účastníci již v Brně deklarovali své odhodlání
zprostředkovat závěry konference ve svých zemích tamní odborné veřejnosti.
Zásadním výstupem z konference je sborník vydaný nakladatelstvím
Wolters Kluwer, obsahující odborné příspěvky přednesené jejími účastníky. Sborník bude jistě nejen cennou připomínkou úspěšné mezinárodní justiční akce, ale rovněž podnětem k pokračující odborné diskuzi v oblasti závaznosti soudních rozhodnutí a zejména vzájemného
dialogu mezi Evropským soudem pro lidská práva, Soudním dvorem
Evropské unie a vnitrostátními evropskými soudy.

3. 3. Činnost oddělení analytiky a srovnávacího
práva
Oddělení analytiky a srovnávacího práva Nejvyššího soudu je zaměřeno zejména na analytickou činnost pro potřeby Nejvyššího soudu i soudů nižších stupňů, a to především v oblasti evropského a srovnávacího
práva. Tyto aktivity zahrnují mimo jiné vypracovávání analýz pro rozhodovací činnost, ať již v oblasti judikatury Soudního dvora Evropské
unie, Evropského soudu pro lidská práva či legislativní a rozhodovací
praxe v jiných členských i nečlenských státech Evropské unie. Činnost
oddělení však nespočívá jen v analytické práci, neboť zahrnuje širokou
agendu související s různorodou mezinárodní problematikou, právní
pomocí či úzkým kontaktem se zahraničními soudy.

Třetí blok byl tematicky směřován ke vzájemným vztahům obecných
a ústavních soudů, přičemž zvláštní pozornost byla věnována zejména
působení ústavních tribunálů na rozhodovací činnost nejvyšších a kasačních soudů. Navazující čtvrtý konferenční blok nabídl pohled na závaznost rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie, a to nejen očima
soudce a generálního advokáta lucemburského soudu. Jedním z vrcholů konference byla přednáška předsedy Soudního dvora Koena Lenaertse s názvem „Soudní dvůr a národní soudy: transparentní dialog“.

V roce 2017 oddělení analytiky a srovnávacího práva navázalo na předešlý nárůst svých odborných i personálních kapacit, aby mohlo udržet
stávající vysoký standard odváděné práce a dále jej rozvíjet. Členové
nově posíleného týmu se i nadále zaměřovali na průběžné doplňování
znalostí v klíčových oblastech své činnosti, aby mohli poskytovat Nejvyššímu soudu a také soudům nižších stupňů co možná nejrelevantnější informace z aktuálního dění v zahraničí.

3. 2. 4. Výstupy z mezinárodní konference

3. 3. 1. Mezinárodní skupina pro právní komparatistiku

Na stále aktivních internetových stránkách konference, dostupných
na adrese conference2017.supremecourt.cz, je zveřejněna nejen roz-

Nejvyšší soud, coby vrcholný orgán soustavy obecných soudů v České
republice, je členem řady mezinárodních uskupení, jež umožňují účinně
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realizovat rovněž jeho roli vrcholného soudu členského státu Evropské
unie.
Zmínit je třeba v prvé řadě Sít předsedů nejvyšších soudů členských
států Evropské unie, která vytváří fungující platformu pro posilování
spolupráce mezi nejvyššími soudy Evropské unie a všestranně obohacující výměnu informací a zkušeností z justiční praxe.
Na půdě tohoto uskupení vznikla i Mezinárodní skupina pro právní
komparatistiku (Comparative Law Liasons Group), jejíž součástí je
prostřednictvím oddělení analytiky a srovnávacího práva také Nejvyšší
soud České republiky. Dalšími členy této exkluzivní mezinárodní skupiny jsou nejvyšší soudy Německa, Francie, Velké Británie, Belgie, Nizozemska a Finska.
Snahou Mezinárodní skupiny pro právní komparatistiku je snazší spolupráce při výměně právních informací, zejména o obsahu právních
předpisů a judikatury v otázkách, které jsou předmětem rozhodovací
činnosti některého z nejvyšších soudů. Výstupem je analytický materiál,
který soudcům nejvyšších soudů představí, jak ke konkrétním právním
otázkám přistupují spolupracující nejvyšší soudy ve své judikatuře.
Ve dnech 5. až 6. 10. 2017 se uskutečnilo čtvrté setkání kontaktních
osob Mezinárodní sítě pro právní komparatistiku. Nejvyšší soud v místě setkání, v prostorách Kasačního soudu v Paříži, reprezentovali ředitel kanceláře předsedy Mgr. Aleš Pavel a poradkyně oddělení analytiky
a srovnávacího práva Mgr. Bc. Katalin Deák. Setkání se zaměřilo na
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aktuální otázky spojené s činností komparativní skupiny i na některé
specifické problémy vnitrostátní rozhodovací praxe.
Mezi klíčová témata, jež byla na setkání diskutována, patřila problematika náhradního mateřství a s ním souvisejících právních otázek, jako je
právní povaha smlouvy o náhradním mateřství. V tomto ohledu ve Francii
došlo na základě rozhodovací praxe Evropského soudu pro lidská práva
k posunu rozhodovací praxe francouzského Nejvyššího (Kasačního) soudu ve prospěch přepisu informace o otci v rodném listě i adopce dítěte novou matkou. Setkání se podrobněji zabývalo rovněž otázkami spojenými
s kontrolou totožnosti ze strany policie v kontextu zákazu diskriminace.
V neposlední řadě setkání představovalo platformu nejen pro diskuzi nad
ryze odbornými tématy, ale bylo také příležitostí k posílení osobních vazeb mezi účastníky, jež se jistě zúročí v účinnější budoucí spolupráci.

3. 3. 2. Analytická činnost
Stěžejní činnost oddělení analytiky a srovnávacího práva představuje
příprava podkladových materiálů, rešerší a analýz v souvislosti s rozhodovací činností Nejvyššího soudu. Analýzy oddělení se orientují především na otázky výkladu Úmluvy o ochraně lidských práv a svobod,
včetně správné aplikace příslušné judikatury Evropského soudu pro
lidská práva, a dále na vybrané problémy unijního práva spolu s judikaturou Soudního dvora Evropské unie.
Oddělení analytiky v roce 2017 zpracovalo mimo jiné analýzy stran
vybraných právních otázek souvisejících se jmenováním „nesoudců“
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na evropské nejvyšší soudy, souvislostí právní úpravy pojištění odpovědnosti z provozu vozidla se zaměřením na náhradu nemajetkové
újmy či peněžitých trestů v judikatuře Evropského soudu pro lidská
práva.
Oddělení se též naskytla možnost zabývat se vybranými otázkami souvisejícími s právní úpravou řízení motorových vozidel pod vlivem návykových látek a přechovávání drog pro vlastní potřebu či analýzou
právních dopadů rozsudku Evropského soudu pro lidská práva ve věci
Jóhannesson proti Islandu na aplikaci zásady ne bis in idem ve světle
závěrů plynoucích z rozsudku A a B proti Norsku.
Oddělení se rovněž zabývalo komparací v oblasti právní úpravy odměňování pracovní pohotovosti soudců ve vybraných státech či otázkami
souvisejícími s právem pozůstalé manželky požadovat dokončení procesu umělého oplodnění za použití kryokonzervovaných spermií jejího
zemřelého manžela.
Opomenuty nezůstaly ani požadavky judikatury Ústavního soudu na
kvalitu odůvodnění usnesení Nejvyššího soudu o odmítnutí dovolání, právní otázky související s právní úpravou Operačního programu
Lidské zdroje a zaměstnanost se zvláštním zaměřením na posouzení
tzv. způsobilých výdajů či výklad pojmu „veřejný pořádek“ v soukromém právu, se zaměřením na důvody pro prominutí zmeškání lhůty
k podání návrhu na popření otcovství ve vybraných zahraničních úpravách.

Drobnou zmínku si zaslouží také analýza vybraných právních otázek
souvisejících s právní úpravou převodu podniku či shrnutí k otázce
moderace nepřiměřeně vysoké smluvní pokuty, jestliže byla pohledávka z ní věřitelem započtena na jinou pohledávku dlužníka ze smluvní
pokuty.

3. 3. 3. Sbírka rozhodnutí Evropského soudu pro lidská
práva
Oddělení analytiky a srovnávacího práva se dlouhodobě podílí prostřednictvím překladů rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva
na procesu tvorby Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek – Výběru
důležitých rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva pro justiční
praxi z pohledu Nejvyššího soudu (tzv. modrá sbírka).
Tato sbírka obsahuje překlady významných rozhodnutí Evropského
soudu pro lidská práva, která mohou být dle názoru Nejvyššího soudu
přínosem i pro českou vnitrostátní rozhodovací praxi.
V poslední době se oddělení podílelo např. na překladu rozsudku Evropského soudu pro lidská práva o stížnosti č. 24130/11 a 29758/11
ve věci A a B proti Norsku, č. 32610/07 ve věci Trevisanato proti Itálii,
č. 76438/12 ve věci Constantinides proti Řecku, č. 5821/10 a 65523/12
ve věci Gerasimenko a ostatní proti Rusku a č. 35589/08 ve věci Nagmetov proti Rusku.

Ve spolupráci s vydavatelstvím a nakladatelstvím Wolters Kluwer vydává Nejvyšší soud pro předplatitele modrou sbírku od roku 2017 také
v uživatelsky příznivější elektronické podobě, a to na internetové adrese eslp.nsoud.cz.

3. 3. 4. Anotace judikatury Evropského soudu pro lidská
práva
Členové oddělení analytiky a srovnávacího práva se společně s Kanceláří vládního zmocněnce pro zastupování České republiky před Evropským soudem pro lidská práva a  analytickými útvary Ústavního soudu,
Nejvyššího správního soudu a Kanceláře veřejného ochránce práv podílí na přípravě anotací rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva,
které jsou zveřejňovány na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti na adrese eslp.justice.cz.
Nejvyšší soud touto činností přispívá k postupnému naplňování veřejně dostupné databáze vybraných rozhodnutí Evropského soudu pro
lidská práva čítající již přes osm stovek anotací a napomáhá tak popularizaci a zvyšování povědomí široké veřejnosti o judikatuře tohoto
soudu.

3. 3. 5. Bulletin
K pravidelnému informování širší veřejnosti o novinkách v oblasti evropského práva, zejména v oblasti rozhodovací praxe Soudního dvora
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Evropské unie, Evropského soudu pro lidská práva a vnitrostátních nejvyšších soudů, slouží rovněž Bulletin oddělení analytiky a srovnávacího práva, jenž vychází v elektronické podobě čtyřikrát ročně. Oddělení
analytiky a srovnávacího práva jej vydává již osmým rokem. Bulletin
poskytuje přehled o nových legislativních předpisech unijního práva,
o judikatuře Evropského soudu pro lidská práva a Soudního dvora
Evropské unie, přičemž nechybí ani výběr nejzajímavějších rozhodnutí
nejvyšších soudů ostatních evropských zemí aplikujících evropské právo. Pravidelný čtvrtletník referuje vedle aktualit z mezinárodních a zahraničních soudů samozřejmě také o rozhodovací činnosti Nejvyššího
soudu, kde se uplatnily určité prvky evropského práva.

3. 3. 6. Další mezinárodní spolupráce
Nejvyšší soud participuje rovněž na činnosti dalších mezinárodních
uskupení, jako je Evropská asociace soudců pracovně právních soudů, jež sdružuje soudce příslušného zaměření, či Evropského právního
institutu, který má za úkol především vědeckou a výzkumnou činnost
s praktickým dopadem, tvorbu doporučujících stanovisek, apod.
Evropský právní institut svou činnost vyvíjí v různorodých odvětvích
práva. Podílí se také na poradenské činnosti pro Evropskou komisi či
Evropský parlament pro potřeby unijní normotvorby i normotvorby
na úrovni vnitrostátní. Institut udržuje rovněž kontakt s obdobnými
uskupeními v jiných částech světa. Dokladem je např. jeho spolupráce
s Americkým právním institutem se sídlem v Philadelphii či s Mezinárodním ústavem pro sjednocení soukromého práva v Římě (UNIDROIT).
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Výběr otázek, které jsou v rámci Evropského právního institutu řešeny,
je prováděn Radou a jejich realizace pokračuje v úzké spolupráci s odborníky z řad akademiků i praktiků. Výstupy projektů jsou se souhlasem Rady a Valného shromáždění následně publikovány jako oficiální prohlášení či alternativně formou reakcí na aktuální vývoj (tzv. ELI
Statements). Konečným cílem Institutu je v prvé řadě zlepšování úrovně
unijní a vnitrostátní legislativy – a také její aplikace.

3. 3. 7. Výroční konference Evropského právního institutu
ve Vídni
Ve dnech 6. až 8. 9. 2017 se ve Vídni konala výroční konference Evropského právního institutu. Konference, kterou hostila vídeňská radnice
a právnická fakulta Vídeňské univerzity, se zúčastnila řada evropských
odborníků, mezi kterými nechyběli akademici ani účastníci z řad praktiků, jako jsou soudci či advokáti. Nejvyšší soud na konferenci zastupoval ředitel kanceláře předsedy Nejvyššího soudu Mgr. Aleš Pavel a poradce oddělení analytiky a srovnávacího práva Mgr. Jan Bena.
Úvodních proslovů se ujali stávající předsedkyně ELI Diana Wallis, rektor Vídeňské univerzity Heinz Engl a děkan Právnické fakulty Vídeňské univerzity Paul Oberhammer. Mimo jiné připomenuli, že konference
je podstatným krokem ve vývoji Evropského právního institutu, jehož
agenda se v průběhu času stává stále více rozmanitou. Tematické panely byly zaměřeny na široké spektrum otázek, jako jsou společné ústavní
principy v Evropě, budování datové ekonomiky, soudy a alternativní ře-

šení sporů, internet. Hlavní příspěvek (Keynote Lecture) přednesl ředitel
Agentury EU pro základní práva. Ve svém projevu se v praktické rovině
zabýval zejména současným vývojem ochrany lidských práv v Evropě
a také rolí Agentury a široké právnické komunity při zlepšování současného stavu. Dále se věnoval otázkam spojeným s Listinou základních
práv EU a její soudobou aplikací. Ačkoliv je Listina mnohdy opomíjena
jako relativně méně důležitá, např. ve srovnání s Evropskou úmluvou
o ochraně lidských práv a základních svobod či vnitrostátními katalogy
lidských práv, má v praxi své nezastupitelné místo. Dokladem může být
i to, že Listina zahrnuje například taková práva, která v jiných katalozích nejsou obsažena, jako je třeba právo na dobrou správu. Postupně
tak nachází využití i ve vnitrostátní právní praxi členských států.

3. 3. 8. Setkání Soudní sítě Evropské unie v Lucemburku
Dne 11. 9. 2017 se v Lucemburku konalo pracovní setkání kontaktních
osob nově vznikající Soudní Sítě Evropské unie. Soudní síť Evropské
unie byla založena na základě výsledků jednání Fóra soudců, které se
uskutečnilo ve dnech 26. až 28. 3. 2017 na půdě Soudního dvora Evropské unie.
V rámci činnosti Soudní sítě Evropské unie je od roku 2018 spuštěna internetová platforma, jejímž prostřednictvím probíhá komunikace
mezi všemi zainteresovanými soudními orgány a jejíž součástí je celoevropská databáze soudní judikatury věnující se problematice unijního práva. Platforma je dostupná ve všech úředních jazycích Evropské
unie. Samotné uživatelské rozhraní sestává celkem ze tří modulů. První

obsahuje informace o předběžných otázkách, druhý informace o nejvýznamnějších vnitrostátních rozhodnutích s unijním prvkem a třetí
srovnávací studie jednotlivých vnitrostátních analytických oddělení.
Přístup do databáze je omezen pouze na nejvyšší soudy, a to konkrétně
jen na osoby, které obdrží pověření od své instituce. Tímto způsobem
má být zabráněno zneužití citlivých informací zasílaných ke zveřejnění
do databáze.
Mezi novinkami dokladujícími prospěšnost databáze lze vyzdvihnout
mj. zveřejňování tzv. předkládacích usnesení, která obsahují nejen znění samotné předběžné otázky, ale i odůvodnění, jenž vysvětluje důvody
vedoucí k podání této předběžné otázky (včetně názoru vnitrostátního
soudu na její řešení). Jmenování proškolených kontaktních osob směřuje ke skutečně kvalitnímu výběru nejvýznamnějších vnitrostátních
rozhodnutí s unijním prvkem, zasílaných do databáze. To by mělo
v důsledku zjednodušit vyhledávání opravdu relevantních rozhodnutí.
Kontaktní osobou za Nejvyšší soud byl pověřen vedoucí oddělení analytiky a srovnávacího práva Mgr. Dušan Sulitka.

3. 3. 9. Hospitace v Landshutu a Mnichově ve věci
pilotního projektu elektronického spisu
Ve dnech 27. až 28. 4. 2017 se ředitel kanceláře předsedy Nejvyššího
soudu Mgr. Aleš Pavel, vedoucí úseku soudních agend Mgr. Hana
Straková, vedoucí oddělení informačních technologií Ing. Vlasta
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Zelinková, správkyně aplikace Dita Prudká a poradkyně oddělení
analytiky a srovnávacího práva Mgr. Bc. Katalin Deák zúčastnili
hospitační návštěvy na Zemském soudě v Landshutu a na Ministerstvu
spravedlnosti Bavorska za účelem seznámení se s faktickým
fungováním práce s elektronickým spisem a objasnění jednotlivých
aspektů elektronizace justice.
Spolkový zákon o e-justici předpokládá rozšíření elektronického právního styku a elektronického spisu v etapách, do roku 2026 je stanoven cíl úplné elektronizace interního workflow. Základním stavebním
kamenem systému je jeho modularita, jednotná podoba pro všechny
agendy či nezávislost na jednotlivých typech řízení. Postupně zaváděný
systém se těší vysoké míře akceptace ze strany soudců. Toho je dosaženo mimo jiné úzkou provázaností celého systému s praxí.
V rámci zavádění elektronizace justice v Německu bylo nutné vyřešit strukturální výzvy, zejména přípravu a vybudování infrastruktury,
zvýšení kapacity sítí, posílení serverů, zajištění bezpečného skenování,
ochrany dat a archivace elektronických spisů. Tato opatření jsou spojena s řadou nákladů, na druhé straně elektronický spis vede i k úsporám, mimo jiné v případě nákladů na nájem prostor pro archivační
účely, poštovních nákladů či papíru.
Německé zkušenosti z praktického zavádění elektronických prostředků
do fungování justice mohou být užitečným podkladem při návrhu realistických řešení pro českou praxi.
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3. 3. 10. Jmenování JUDr. Petra Angyalossyho, Ph.D.
soudcem ad hoc společného kontrolního orgánu Eurojustu
JUDr. Petr Angyallossy, Ph.D., soudce trestního kolegia Nejvyššího soudu, byl jmenován soudcem ad hoc za Českou republiku do společného
kontrolního orgánu Eurojustu. Navázal tak v této mezinárodní instituci
na činnost dlouholetého předsedy senátu trestního kolegia Nejvyššího
soudu JUDr. Jindřicha Urbánka.
Eurojust byl zřízen Evropskou unií v roce 2002 ve snaze zlepšit úspěšnost jednotlivých členských států při vyšetřování a stíhání závažné
přeshraniční trestné činnosti, především pak trestné činnosti páchané
organizovanými skupinami. Společný kontrolní orgán, jehož členem se
nyní JUDr. Petr Angyalossy, Ph.D. stal, je nezávislým dozorčím orgánem, který kolektivně monitoruje aktivity Eurojustu týkající se zpracování osobních údajů a zajišťuje jejich výkon v souladu s Rozhodnutím
o zřízení Eurojustu. Skládá se ze tří stálých zástupců a jednoho ad hoc.

3. 4. Účast předsedy Nejvyššího soudu
a místopředsedy Nejvyššího soudu na tuzemských
a zahraničních konferencích
Součástí odborných a pracovních povinností předsedy a místopředsedy
Nejvyššího soudu jsou tradičně též zahraniční cesty, které směřují k posilování přeshraničních vztahů mezi Nejvyšším soudem a zahraničními
soudy i jinými významnými institucemi a slouží k nanejvýš žádoucí výměně odborných informací.

3. 4. 1. Předseda Nejvyššího soudu
Předseda Nejvyššího soudu prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D. navštívil
v doprovodu předsedkyně senátu trestního kolegia JUDr. Milady Šámalové a ředitele své kanceláře Mgr. Aleše Pavla ve dnech 17. až 25. 1. 2017
nejvyšší soudní instituce v Mexiku, a to zejména Nejvyšší soud Mexika, Nejvyšší soudní dvůr národů Mexika, Nejvyšší státní zastupitelství,
Institut forenzních věd, Soudní radu Mexika a Vzdělávací institut pro
soudce a další pracovníky soudů. Prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D. v rámci
návštěvy Nejvyššího soudu, kde se uskutečnilo několik pracovních jednání, promluvil také k plénu všech soudců tohoto soudu, kde obdržel
od předsedy Nejvyššího soudu Mexika Edgara E. Azara čestné ocenění.
Ve svém projevu předseda Nejvyššího soudu zmínil důležité změny
ústavně právního vývoje České republiky od sametové revoluce a představil fungování českého soudního systému a Nejvyššího soudu. Ve

vztahu k výzvám, kterým čelí jak evropská, tak i mexická justice, zdůraznil, že jsou to právě soudy, kterým je uložen těžký úkol usměrňovat
svou rozhodovací praxí negativní jevy ve společnosti.
V doprovodu starosty města Mexiko City a předsedy Nejvyššího soudu Edgara E. Azara se delegace zúčastnila soudního přelíčení v trestní
věci a návštěvy vězení. V rozhovoru pro mexická televizní a rozhlasová
média předseda Nejvyššího soudu zdůraznil, že navázání vzájemných
vztahů může přispět k obohacení všech zúčastněných, když vyzdvihnul
zdařilou snahu mexické justice zavádět do reformovaného ústního a veřejného trestního procesu moderní informační a komunikační technologie umožňující nejen živý přenos soudních jednání za účelem informování veřejnosti, ale také interní komunikaci soudce se svojí kanceláří.
Dne 27. 1. 2017 se předseda Nejvyššího soudu prof. JUDr. Pavel Šámal,
Ph.D., místopředseda Nejvyššího soudu JUDr. Roman Fiala a ředitel kanceláře předsedy Nejvyššího soudu Mgr. Aleš Pavel zúčastnili slavnostního
otevření soudního roku Evropského soudu pro lidská práva. Při příležitosti této akce byl uspořádán seminář s názvem Non-Refoulement as
a Principle of International Law and the Role of the Judiciary in its Implementation, který byl zaměřen na aktuální a tíživou problematiku spojenou
s žadateli o azyl s důrazem na princip nevydání uprchlíka do země, kde
mu hrozí nebezpečí, a to i ve vazbě na odpovědnost státu, jenž uprchlíka
odmítne. Seminář byl doplněn o ukázky z příslušné judikatury Evropského soudu pro lidská práva a byl následován paralelními bloky, zaměřenými na vyhodnocování důvěryhodnosti žadatelů o azyl a hmotné podmínky,
které je jim nutné zajistit, a s tím související problémy a jejich možná řešení.
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Ceremonie se vedle pléna Evropského soudu pro lidská práva zúčastnili předsedové nejvyšších a ústavních soudů členských států Rady
Evropy, bývalí předsedové Evropského soudu pro lidská práva, vedení
a soudci Soudního dvora Evropské unie a další vysocí justiční funkcionáři. Odborný program, který zahájení předcházel, se týkal aktuální
problematiky hodnocení důvěryhodnosti žadatelů o azyl a omezení
přezkumu okolností těchto žadatelů prováděného Evropským soudem pro lidská práva, materiálních a procesních záruk při přijímání
již usazených migrantů a praktických otázek aplikace zásady non-refoulement.
Ve dnech 19. až 21. 10. 2017 se předseda Nejvyššího soudu
prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D. v estonském Tallinu zúčastnil kolokvia
a valného shromáždění Sítě předsedů Nejvyšších soudů členských
států Evropské unie. Letošní schůzka evropských justičních špiček
byla zastřešena jednou společnou myšlenkou, a to sice reálnou situací v členských státech Evropské unie ve vztahu k demokratickému
principu dělby moci, a to z pohledu nezávislosti nejvyšších soudů při
výkonu správy soudnictví a kontroly soudní moci ze strany moci výkonné zejména tam, kde předsedové vykonávají státní správu soudů
a zajišťují fungování soudů po stránce jejich personálního a materiálního zabezpečení.
Důležitým bodem programu byla zpráva předsedkyně Nejvyššího soudu Polska o probíhající reformě soudnictví, která paralyzovala tamní
Ústavní soud a vedla k zásadním zásahům jak do složení soudů, včetně
Nejvyššího soudu Polska, tak do organizace justice v Polsku.
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Předsedové nejvyšších soudů se shodli na tom, že nezávislost nejvyšších soudů úzce souvisí s nezbytným prostorem předsedů soudů pro
nakládání s finančními prostředky těchto soudů a na potřebě hovořit
o doporučeních pro vymezení obecných principů finanční autonomie
nejvyšších soudů.

3. 4. 2. Místopředseda Nejvyššího soudu
Sedmá mezinárodní konference předsedů nejvyšších soudů střední
a východní Evropy se konala od 5. do 7. 6. 2017 v Budapěšti pod záštitou maďarského Nejvyššího soudu (Kúrie), a to ve spolupráci s CEELI
Institutem (Central and East European Law Initiative Institut). Tematicky byla zaměřena na současné problémy, s nimiž se nejvyšší soudy
setkávají. Nejvyšší soud České republiky tam zastupoval místopředseda JUDr. Roman Fiala. Konference byla rozdělena do devíti sekcí.
Mezi hlavní témata příspěvků patřila osobní a rozhodovací nezávislost soudců, financování soudů a jejich rozpočtů, úloha a odpovědnost
předsedů soudů či dostupnost soudnictví pro veřejnost.
Jedním z předních řečníků byl soudce Clifford J. Wallace z USA, který
s ohledem na své zkušenosti z amerického právního prostředí poukázal na praktické problémy způsobené nedokonalou výukou práva na
univerzitách. Ty sice poskytují dostatečné teoretické zázemí, ale málo
studenty připravují na běžnou právní praxi. Jedním z možných řešení, v současnosti v USA přejímaným ze Spojeného království, je to, aby
studentům předávali své poznatky rovněž i zkušení advokáti a soudci.

3. 5. Zahraniční pracovní cesty soudců
Také soudkyně a soudci Nejvyššího soudu se v roce 2017 zúčastnili řady
zahraničních odborných akcí, jež představovaly jedinečnou příležitost
pro výměnu informací, zkušeností a seznámení se s aktuálním vývojem
v oblasti trestního i civilního práva v mezinárodním kontextu. Představitelé Nejvyššího soudu se rovněž aktivně účastnili významných akcí
jako přednášející a sdílením svých zkušeností na těchto fórech přispěli
k jejich úspěšnému průběhu.
Předseda trestního kolegia Nejvyššího soudu JUDr. František Púry,
Ph.D. se ve dnech 3. až 5. 12. 2017 účastnil odborného semináře soudců
obvodu Krajského soudu v Prešově na Slovensku. Akce vyvolala mimo
jiné podnětnou diskuzi na téma aktuálních otázek řešených též v České republice, a to zejména stran připravované rekodifikace trestního
řádu. JUDr. František Púry, Ph.D. se zúčastnil převážné části semináře
a zapojil se rovněž do diskuze k předneseným tématům. Mimo jiné se
setkal i se svým protějškem JUDr. Liborem Duľou, předsedou trestního
kolegia Nejvyššího soudu Slovenské republiky, s nímž projednal podrobnosti plánovaného setkání obou trestních kolegií Nejvyšších soudů
v roce 2018 a diskutoval o dalších společných otázkách.
JUDr. Antonín Draštík a JUDr. Stanislav Rizman se dne 23. 3. 2017
zúčastnili konference pořádané bratislavskou Paneurópskou vysokou
školou na téma Teoretické a praktické problémy využívání informačně-technických prostředků v trestním řízení. Konference byla zorgani-

zována v souvislosti s řešením vědecko-výzkumného úkolu Zvyšování
efektivnosti odhalování a prokazování trestných činů prostřednictvím
informačně-technických prostředků.
Soudce Nejvyššího soudu JUDr. Petr Angyaossy, Ph.D. se v uplynulém roce široce angažoval v rámci akcí pořádaných Justiční akademií
Slovenské republiky. Dne 10. 5. 2017 se jako lektor zúčastnil semináře
na téma české aplikační praxe ohledně trestných činů proti životnímu
prostředí. Další lektorskou přednášku realizoval JUDr. Petr Angyalossy, Ph.D. na Justiční akademii Slovenské republiky společně se soudcem Nejvyššího správního soudu JUDr. Ing. Filipem Dienstbierem dne
5. 9. 2017 na téma zvláštních požadavků na soudní přezkum v oblasti
životního prostředí. Coby lektor se dne 2. 11. 2017 rovněž zúčastnil semináře na téma trestných činů v dopravě. Přednáška byla realizována
společně se soudcem Nejvyššího soudu JUDr. Petrem Vojtkem, jenž se
zaměřil na civilní aspekty dané problematiky. Vytvořené studijní materiály Justiční akademie využije pro další vzdělávací účely.
JUDr. Petr Angyalossy, Ph.D. se dále účastnil semináře na téma mezinárodní spolupráce v trestních věcech se zaměřením na boj s terorismem, pořádaného EJTN (European Judicial Training Network) od
13. do 16. 11. 2017 v Madridu. Vedle přednášek různých zahraničních
expertů bylo předmětem semináře i zpracování cvičného případu a kooperace orgánů činných v trestním řízení mezi zúčastněnými experty
z Česka, Rumunska, Španělska a Portugalska.
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3. 6. Významné návštěvy u Nejvyššího soudu
3. 6. 1. Předsedkyně německého Spolkového soudního
dvora
Ve dnech 10. až 12. 10. 2017 navštívila Nejvyšší soud předsedkyně německého Spolkového soudního dvora Bettina Limpergová se svými kolegy. S předsedou prof. JUDr. Pavlem Šámalem, Ph.D. jednala zejména
o samosprávě soudnictví, zastupování účastníků v řízeních před Spolkovým soudním dvorem a o spolupráci soudců, asistentů a odborných
pracovníků soudů. Tématem byly rovněž rozvrhy práce, přidělování
věcí soudcům a postavení přísedících v Německu, včetně zkušeností
s tímto institutem v trestních i civilních věcech. V další části pracovního
programu německá delegace navštívila rovněž Ústavní soud, Nejvyšší
státní zastupitelství a Justiční akademii v Kroměříži.
Jedním z nejočekávanějších bodů programu pracovní návštěvy německé delegace byla přednáška Bettiny Limperg na téma „Výzvy pro evropskou justici“, kterou přednesla 11. 10. 2017 před zaplněným auditoriem velké zasedací místnosti Nejvyššího soudu. Bettina Limperg se
věnovala problematice vztahu mezi unijním a vnitrostátním právním
řádem, která je častokrát vnímána zjednodušujícím způsobem. Mimo
jiné uvedla příklady rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie, ale
také Evropského soudu pro lidská práva, která u německé odborné
i laické veřejnosti vzbudila nepříznivý ohlas. Jednou z možností pocho-

88

pení smyslu existence Evropské unie a unijního práva je přitom kontinuální školení soudců a pracovníků soudů, kteří jsou nejlépe vybaveni
k tomu, aby zprostředkovávali rozhodnutí Soudního dvora Evropské
unie a uváděli je v život při rozhodování o právech a povinnostech občanů svých zemí.

4. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ SOUDCŮ, ASISTENTŮ SOUDCŮ
A ZAMĚSTNANCŮ

V druhé části své přednášky se předsedkyně Spolkového soudního dvora podrobněji zabývala aktuálním hrozbami, kterým evropská justice
v současnosti čelí. Zmínila rozsáhlé reformy soudnictví v Polsku a zdůraznila potřebu společné snahy chránit nezávislost soudní moci před
politickými tlaky, kterých v Evropě přibývá. Vedle úpravy kompetencí
polské Nejvyšší rady soudnictví a ochromení činnosti Ústavního soudu
zmínila i tendenci snižovat věkovou hranici pro odchod soudců a funkcionářů soudů do důchodu, a to ve snaze najmenovat soudce svědčící
politice aktuálního politického vedení. V závěru své přednášky Bettina
Limperg zdůraznila, že nikdy nebylo tolik zapotřebí jednotné Evropy
s tím, že cestou k vzájemnému porozumění rozmanitosti evropských
právních kultur je také právě probíhající dialog mezi Nejvyšším soudem České republiky a Spolkovým soudním dvorem.

Semináře zaměřené k právnickým, ekonomickým nebo také obecným
tématům organizuje v budově Nejvyššího soudu úsek místopředsedy
Nejvyššího soudu, a to v úzké spolupráci s Justiční akademií Kroměříž.
V roce 2017 se uskutečnily následující odborné právnické semináře:
26. 1. 2017
„Bytové družstvo“ – lektor JUDr. Filip Cileček
28. 2. 2017
„Svéprávnost a podpůrná opatření“ – lektor JUDr. Pavel Kotrady,
JUDr. Lenka Fialová
14. 3. 2017
„Problematiky bytového spoluvlastnictví“ – lektor JUDr. Pavlína Brzobohatá
25. 4. 2017
„Insolvenční řízení – aktuální úprava, připravované novelizace“ – lektor JUDr. Jolana Maršíková
28. – 30. 6. 2017
„Dědické právo procesní a hmotné“ – lektor Mgr. Pavel Bernard,

JUDr. Lenka Bradáčová, Ph.D., JUDr. Pavlína Brzobohatá, JUDr. Petr
Čech, Ph.D., LL.M., JUDr. Roman Fiala, Mgr. Radim Neubauer,
JUDr. Zbyněk Poledna, JUDr. Lubomír Ptáček, Ph.D.
31. 10. 2017
„Civilní odpovědnost ve zdravotnictví“ – lektor MUDr. Mgr. Jolana
Těšinová, Ph.D., doc. JUDr. Tomáš Doležal, Ph.D. LL.M.
15. 12. 2017
„Deliktní právo“ – lektor JUDr. Petr Vojtek
Podařilo se rovněž zrealizovat 12 seminářů s ekonomickým zaměřením:
14. 2. 2017
Pojistné podvody
6. 3. 2017
Nový zákon o spotřebitelském úvěru
23. 5. 2017
Podnikající PO – Dopady NOZ do oblasti daně z příjmu osob a účetnictví…
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30. 5. 2017
Finanční účetnictví
13. 6. 2017
Čtení daňových výkazů a peněžních deníků
9. 10. 2017
Zadávání znaleckých posudků
10. 10. 2017
Úvěrová, finanční a kybernetická kriminalita
31. 10. 2017
Daňová kriminalita I.
8. 11. 2017
Identifikace příjmů FO pro opatrovnické účely
22. 11. 2017
Podnikající FO z daňového hlediska
29. 11. 2017
Účetní aspekty insolvenčního řízení
30. 11. 2017
Obchodování s cennými papíry
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Uskutečnily se také dva semináře zařazené do kategorie obecných:

5. HOSPODAŘENÍ

22. 3. 2017
Prezentace aplikace APSTR
3. 4. 2017
Příjem elektronických podání a doručování pro NS

Rozpočtové výdaje Nejvyššího soudu jsou z větší části složeny z výdajů na platy soudců a zaměstnanců soudu. Objem prostředků na platy
představuje cca 90 % výdajů.
Provozní prostředky Nejvyššího soudu jsou mimo zajištění chodu soudu využívány zejména na vnitřní opravy památkově chráněné budovy
sídla Nejvyššího soudu. Z důvodu nedostatku pracovních míst ve stávající budově je Nejvyšší soud nucen pronajímat detašovaná pracoviště,
kde je platba nájemného ve výši cca 1,3 mil. Kč významnou položkou
rozpočtu.
V období roku 2017 Nejvyšší soud s ohledem na změnu dislokace kanceláří v budově navázanou na výstavbu přístavby budovy NS z ulice
Bayerova investoval do obnovy stavu a vybavení kanceláří dotčených
soudců nebo zaměstnanců, které ve většině případů pocházelo z 90 let.
20 století. Kontinuálně jsou taktéž vynakládány prostředky na obnovu IT
vybavení, které stále nesplňuje takové parametry, jaké by si NS zasloužil. V oblasti zajištění odborné způsobilosti soudců a zaměstnanců jsou
jednou z významných položek výdaje na pořízení odborných publikací
do knihovny Nejvyššího soudu, která je zároveň odbornou veřejnou knihovnou nabízející právnickou literaturu pro odbornou justiční veřejnost.

Hospodaření Nejvyššího soudu se vždy řídí základními principy hospodárnosti efektivnosti a účelnosti při vynakládání prostředků státního rozpočtu. V procesu finančních operací Nevyššího soudu je implementována vnitřní řídící kontrola zajištující kontrolu a schvalování od
přípravy operací a až do jejich úplného schválení a vypořádání a to
i včetně hodnocení výsledků a správnosti hospodaření.
Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

Skutečné
čerpání

2015

214 445

331 312

301 679

2016

291 966

324 034

307 156

2017

331 395

350 543

333 594

(údaje jsou vyjádřeny v tisících korun českých)
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6. PERSONÁLNÍ ODDĚLENÍ

7. ODDĚLENÍ STYKU S VEŘEJNOSTÍ, POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Nejvyšší soud v roce 2017 opět mírně navýšil počet soudců, asistentů
i zaměstnanců soudu. Nově bylo přeloženo k Nejvyššímu soudu v průběhu roku 5 soudců, tři rozhodují na občanskoprávním a obchodním
kolegiu, dva začali rozhodovat v kolegiu trestním.
K 31. 12. 2015
Soudci

K 31. 12. 2016

K 31. 12. 2017

V roce 2017 u Nejvyššího soudu skončili tito soudci:
k 31. 1. 2017
k 30. 4. 2017
k 31. 12. 2017
		
		

65

66

68

160

Asistenti soudců

141

146

151

140

Zaměstnanci

105

111

117

120

JUDr. Ljubomír Drápal (přeložení ke KS Praha)
JUDr. Eduard Teschler (zánik funkce soudce)
Mgr. Miloš Pól (přeložení ke KS České Budějovice)
JUDr. Danuše Novotná (zánik funkce soudce)
JUDr. Zdeněk Novotný (zánik funkce soudce)

K 31. 12. 2015
K 31. 12. 2016
K 31. 12. 2017
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V roce 2017 byli k Nejvyššímu soudu přeloženi tito soudci:
k 1. 1. 2017
		
		
k 1. 4. 2017
		

JUDr. Marek Doležal
JUDr. Bc. Jiří Říha, Ph.D.
JUDr. Karel Svoboda, Ph.D.
JUDr. Petr Angyalossy, Ph.D.
Mgr. Zdeněk Sajdl

80
60
40
20
0
Soudci
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Asistenti soudců

Zaměstnanci

7. 1. Informační kancelář

7. 2. Tiskový mluvčí

Oddělení pro styk s veřejností, které poskytuje účastníkům řízení, jejich
advokátům, případně novinářům, základní informace o stavu řízení,
vyřizovalo v roce 2017, podobně jako v letech minulých, denně od 60 do
80 telefonických, písemných nebo osobně podaných dotazů.

Tiskový mluvčí Mgr. Petr Tomíček je současně vedoucím oddělení styku
s veřejností. Hlavními povinnostmi tiskového mluvčího jsou především
komunikace s médii a vyřizování žádostí o poskytnutí informace podle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Oddělení
styku s veřejností kompletuje každoročně Ročenku Nejvyššího soudu,
připravuje elektronický čtvrtletník AEQUITAS, popř. vydává další informační materiály soudu. Komunikace s veřejností se dále uskutečňuje prostřednictvím informací na webu Nejvyššího soudu www.nsoud.cz,
Nejvyšší soud se také prezentuje na sociálních sítích Twitter a LinkedIn.

Informační kancelář, kde pracují dvě referentky, je kompetentní ve sdělování informací o stavu řízení, tedy zda bylo v konkrétním řízení již
rozhodnuto či nikoliv. Dále informuje o tom, v jaké fázi je vypracování
odůvodnění rozhodnutí, případně zda bylo rozhodnutí spolu se spisem
již odesláno na soud prvního stupně, resp. kde se aktuálně nachází kompletní spis. Informační kancelář neinformuje o výsledcích řízení. Účastníci a jejich právní zástupci získávají informace o výsledku řízení až na
výjimky prostřednictvím řádného doručení prvoinstančním soudem. Novinářům informace poskytuje tiskový mluvčí, avšak až poté, co jsou rozhodnutí řádně doručena všem účastníkům řízení. Informační kancelář
není kompetentní k poskytování právních rad, tazatele v takovém případě odkazuje na advokáty registrované Českou advokátní komorou. Nejvyšší soud v zájmu vlastní nestrannosti nemůže právní rady poskytovat.

V roce 2017 vydal tiskový mluvčí celkem 56 tiskových zpráv, oddělení
styku s veřejností Nejvyššího soudu uspořádalo 5 tiskových konferencí (Témata jednotlivých tiskových konferencí: Informování veřejnosti
o výsledcích rozhodovací činnosti Nejvyššího soudu, Pravidla pro jmenování nových soudců Nejvyššího soudu, Zahájení výstavby soudní
budovy v ulici Bayerova 3 v Brně, Zahájení mezinárodní konference
Závaznost soudních rozhodnutí, Ukončení mezinárodní konference
Závaznost soudních rozhodnutí). Dále tiskový mluvčí zodpověděl na
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více než 2 000 různých dotazů z řad novinářů, popř. veřejnosti, k medializovaným kauzám.

7. 3. AEQUITAS
Od dubna 2017 vydává Nejvyšší soud elektronický čtvrtletník
AEQUITAS. Důraz klade na obrazovou stránku a magazínovou
formu příspěvků, kterými se snaží svoji činnost a práci soudců,
popř. zaměstnanců soudu, populární formou přiblížit široké veřejnosti.
AEQUITAS získal řadu pozitivních ohlasů, články přejímají také jiná
média, která se specializují na oblast justice – např. server Česká justice.
I když z řad veřejnost nejednou padl návrh na vytvoření tištěné podoby
AEQUITAS, Nejvyšší soud o tom neuvažuje vzhledem k předpokládaným vysokým finančním nákladům na podobný projekt. Čtvrtletník by
musel vycházet ve vysokém barevném rozlišení na kvalitním křídovém
papíře, což by jej neúměrně prodražilo. Současné náklady na výrobu
jednoho čísla elektronického čtvrtletníku nepřevyšují pět tisíc korun
českých.
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7. 4. Poskytování informací podle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím
7. 4. 1. Informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
o svobodném přístupu k informacím
Nejvyšší soud obdržel v období od 1. 1. do 31. 12. 2017 celkem 156 písemných žádostí o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „informační zákon“). Z toho bylo 137 žádostí od fyzických a 19
žádostí od právnických osob. Převážná většina žádostí obsahovala více
kumulovaných požadavků na sdělení informací.
V jediném případě vzal žadatel svoji žádost zpět, u 3 žádostí žadatelé
nereagovali na výzvu ze strany povinného subjektu k upřesnění původní žádosti, proto byly následně, po uplynutí zákonné lhůty, tyto žádosti
odmítnuty. U 5 žádostí žadatelé nereagovali na výzvu ze strany povinného subjektu k doplnění žádosti (nejčastěji se jednalo o doplnění osobních údajů o žadateli) a proto byly tyto žádosti, po uplynutí stanovené
lhůty, odloženy. Všem ostatním žadatelům (148) byly zaslány informace, popř. bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí či částečném odmítnutí
žádosti nebo zasláno sdělení o odložení žádosti, a to vždy v zákonem
stanovené lhůtě pro vyřízení či odložení žádosti.

Jako celek bylo nad rámec výše uvedeného odloženo 7 žádostí, další
4 žádosti byly odloženy částečně.
Nejčastějším důvodem pro odložení žádosti byl podle § 2 odst. 1 informačního zákona požadavek na poskytnutí informace, která se nevztahovala k působnosti povinného subjektu, v dalších případech žadatelé
nereagovali na výzvu k úhradě nákladů, vyčíslených jako nutné výdaje
za mimořádně rozsáhlé vyhledání informace.
Na způsob vyřízení žádosti o poskytnutí informace, resp. na samotnou formu, obsah či rozsah poskytnuté informace, si v roce 2017 stěžovalo 6 žadatelů. Ve 3 případech nadřízený orgán potvrdil postup
orgánu prvního stupně povinného subjektu a tyto stížnosti označil za
nedůvodné. O jedné stížnosti nebylo rozhodováno, neboť žadatel (stěžovatel) vystupoval pod smyšlenou identitou a ani na základě výzvy
pravou identitu nepotvrdil. Jedné stížnosti odvolací orgán částečně vyhověl a požadované údaje poskytl bez (původně) požadované úhrady.
Ve zbývající části byla tato žádost částečně odmítnuta, a to z důvodu
anonymizace poskytnutých rozhodnutí (žadateli byla poskytnuta rozhodnutí bez identifikace účastníků). O jedné stížnosti povinný subjekt
nerozhodoval, neboť byla podána předčasně.
Povinný subjekt, vyjma výše uvedených tří odmítnutých neupřesněných žádostí, odmítl dalších 41 žádostí jako celek a 28 žádostí odmítl
částečně. Nejčastějším důvodem pro odmítnutí celé žádosti bylo, když
se žadatelé domáhali poskytnutí nové nebo neexistující informace.
Opakovaně došlo rovněž k odmítnutí podle § 11 odst. 4 písm. a) infor-

mačního zákona, kdy se žadatelé domáhali informací o probíhajícím
trestním řízení. Nejčastějším důvodem pro částečné odmítnutí žádosti
pak byla skutečnost, že povinný subjekt chránil v souladu se zákonem
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, osobní údaje účastníků trestních či občanskoprávních řízení, přičemž žádosti o informace částečně odmítal
právě v rozsahu osobních údajů.
Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popř. o částečném odmítnutí žádosti, bylo podáno 11 odvolání. Nadřízený orgán druhého stupně povinného subjektu 9 z těchto odvolání zamítl. V jednom případě bylo
rozhodnutí prvního stupně změněno pouze co do důvodu odmítnutí
žádosti a ve zbytku bylo odvolání zamítnuto. U jednoho podaného odvolání následně pominuly důvodu k neposkytnutí informace, a proto
povinný subjekt původní odmítavé rozhodnutí zrušil, požadované informace v rámci autoremedury poskytl a žádost částečně odmítl pouze
v rozsahu osobních údajů účastníků (z důvodu anonymizace poskytnutého rozhodnutí). V jednom případě podal žadatel proti rozhodnutí
o odvolání správní žalobu u Krajského soudu v Brně.
V souladu s § 5 odst. 4 informačního zákona Nejvyšší soud v řádné
lhůtě zveřejnil všechny odpovědi na žádosti o poskytnutí informace na
svých webových stránkách www.nsoud.cz, tzn. způsobem umožňujícím
dálkový přístup. Informace zveřejnil většinou v anonymizované, avšak
nezkrácené podobě. U některých obsáhlejších odpovědí však využil
také zákonné možnosti informovat o poskytnuté informaci zveřejněním
doprovodné informace vyjadřující její obsah.
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Podle zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní
správě soudu, ve znění pozdějších předpisů, se mohou fyzické a právnické osoby obracet na orgány státní správy soudů se stížnostmi na
průtahy v řízení, nevhodné chování soudních osob nebo narušování
důstojnosti řízení před soudem.
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Počet žádostí o poskytnutí informací k období 1. 1. – 31. 12. daného roku
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0
Poskytnuto
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odloženo

Odloženo

Způsob vyřízení žádostí podaných v roce 2017

Částečně
odmítnuto

Odmítnuto

Zpětvzetí

V roce 2017 bylo k Nejvyššímu soudu podáno celkem 9 stížností, z toho
7 z nich se týkalo údajných průtahů v řízení. Z těchto stížností bylo 6
klasifikováno jako nedůvodných a jedna jako důvodná. Dále byly podány 2 stížnosti na nevhodné chování soudních osob, přičemž 1 byla
posouzena jako důvodná a 1 jako nedůvodná. Proti způsobu vyřízení
stížností se žádný ze stěžovatelů neohradil.

Důvodné

Částečně
důvodné

Nedůvodné

Průtahy v řízení

1

0

6

Nevhodné chování
soudních osob

1

0

1

Narušování důstojnosti
řízení

0

0

0

Vyřízení stížností podle zákona č. 6/2002 Sb. v roce 2017

I přes téměř neměnný počet soudců a stále narůstající nápad věcí, se
Nejvyšší soud snaží o splnění veškerých podmínek spravedlivého procesu, včetně délky jeho trvání.
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9. ODDĚLENÍ DOKUMENTACE A ANALYTIKY JUDIKATURY ČR

Od svého vzniku dne 1. 10. 2011 je oddělení dokumentace a analytiky
judikatury ČR (dále jen „ODAJ“) pro své odborné výstupy pro Nejvyšší
soud značným přínosem. Již ze samotného názvu oddělení je patrna
obsahová stránka jeho činnosti. 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.
Úzce spolupracuje s evidenčními senáty kolegií Nejvyššího soudu, kdy
provádí rozsáhlé rešerše judikatury týkající se konkrétní právní otázky,
vyhodnocuje její aplikovatelnost pro danou věc, formuluje dílčí závěry, které slouží jako podklady pro činnost evidenčních senátů a jednání obou kolegií. Na základě výsledků jednání kolegií pak k vybraným
významným rozhodnutím vypracovává krátké anotace, jež slouží ke
zběžnému seznámení čtenáře s problematikou daného judikátu, a tím
ke zjednodušení orientace ve velkém množství vydávaných soudních
rozhodnutí.
Podpora ze strany oddělení není poskytována pouze v oblasti dotýkající
se rozhodovací činnosti soudu, ale též v oblastech správy soudu. Vypracovává kupříkladu právní podklady k podáním vedeným v rejstříku
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„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.
V rámci analytické činnosti ODAJ v průběhu roku 2017 dokončilo analýzu problematiky peněžitých trestů ukládaných v rámci trestního řízení, vypracovalo analýzu k problematice kárné odpovědnosti soudců, jež zahrnovala relevantní závěry publikované v odborné literatuře
a též vyhodnocení rozhodnutí vydaných kárným senátem Nejvyššího
správního soudu za období téměř desíti let (období roku 2008 - 2017).
I v průběhu roku 2017 pokračovalo ODAJ v průběžném zpracování jednotlivých rozhodnutí poskytovaných soudy nižších stupňů, týkajících se
adhezního řízení o nárocích na nemajetkovou újmu v něm uplatněných.
Nadále, jako v době minulé, ODAJ na žádost zpracovává podklady pro
připomínky Nejvyššího soudu k nově vznikajícím právním předpisům,
či jejich změnám, poskytuje součinnost jednotlivým soudcům a asistentům, podporu při činnosti oddělení analytiky a srovnávacího práva
Nejvyššího soudu, či ve spolupráci s Právnickou fakultou Masarykovy
univerzity zázemí a odborné vedení studentům vykonávajícím povinnou odbornou praxi.

V návaznosti na proběhnuvší rekodifikační práce a vydání zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „o. z.“) , vyvstala potřeba
výběru a sumarizace civilních rozhodnutí v návaznosti na jednotlivá
ustanovení nově vzniklého kodexu. ODAJ do roku 2017 vypracovalo
kompilace civilní judikatury k následujícím právním oblastem upraveným o. z.: Dědické právo, předmět občanskoprávních vztahů, věcná
břemena, právní jednání, koupě, promlčení a prekluze, smlouva o dílo,
všeobecná ustanovení o závazcích, nájem, držba a vlastnictví, spoluvlastnictví, fyzické osoby, právnické osoby, závazky z deliktů.
V započaté činnosti ODAJ nadále pokračuje a v průběhu roku 2017
zpracovalo dalších 3269 relevantních rozhodnutí Ústavního soudu,
Nejvyššího soudu, Nejvyššího správního soudu, vrchních soudů, krajských soudů, městských soudů, obvodních a okresních soudů, Soudního
dvora EU, Evropského soudního dvora, ESLP a některých zahraničních
soudů, které rozdělilo do čtyř tematických celků a přiřadilo k odpovídajícímu ustanovení o. z. Čtyři nově vypracované kompilace postihují
problematiku:
• Zastoupení
• Rodinné právo (Hlava I. Manželství – vznik, zánik manželství,
povinnosti a práva manželů – obecná ustanovení)
• Závazky z jiných právních důvodů
• Věci a jejich rozdělení

zřetel na důvodovou zprávu k občanskému zákoníku, ale též na dostupnou odbornou, komentářovou literaturu.
ODAJ též v souvislosti s rekodifikací soukromého práva navázalo spolupráci s Wolters Kluwer ČR a. s. a vytváří sborníky relevantních rozhodnutí okresních, krajských a vrchních soudů uveřejněných v databázi ASPI týkajících se občanského zákoníku a zákona o obchodních
korporacích. Každý sborník obsahuje texty předkládaných rozhodnutí včetně názvu a právní věty, kterými jsou opatřeny v databázi ASPI
a dále komentáři, krátkými anotacemi a právními větami vytvořenými
ODAJ. Doposud byly publikovány svazky:
• Věcná práva
• Společné jmění manželů a spoluvlastnictví
• Zákon o zvláštních řízeních soudních – 1. a 2. část
V roce 2017 pak byly ODAJ vypracovány sborníky:
• Závazky z právních jednání – Přenechání věci k užití jinému –
1. a 2. část
• Všeobecná ustanovení o závazcích, zajištění a utvrzení dluhů –
Oddíl 3 – Utvrzení dluhu
• Rodinné právo, manželství, vznik a zánik manželství, povinnosti
a práva manželů - Oddíl 1 - Obecná ustanovení

Jednotlivé svazky obsahují text právního předpisu, důvodovou zprávu
a již zmíněnou dostupnou soudní judikaturu, včetně historické (kupř.
rozhodnutí publikovaná ve Sbírce Vážného). Při zpracování je brán
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10. KNIHOVNA NEJVYŠŠÍHO SOUDU

Knihovna Nejvyššího soudu slouží především soudcům, asistentům,
poradcům a dalším zaměstnancům Nejvyššího soudu. Vzhledem
k tomu, že informace a prezenční výpůjčky literatury jsou poskytovány také odborníkům z řad veřejnosti, je knihovna Nejvyššího soudu od
roku 2002 registrována na Ministerstvu kultury ČR jako specializovaná
veřejná knihovna. Katalog knihovny je přístupný na webových stránkách Nejvyššího soudu (www.nsoud.cz).
Kromě katalogu knihovny jsou pro odpovědi na dotazy uživatelů využívány také specializované databáze s právnickou literaturou, jako
jsou databáze společnosti ASPI, Beck on-line a další databáze z oblasti
práva, přístupné na internetu.
Knižní fond aktuálně tvoří přibližně 30 000 svazků knih, svázaných
ročníků časopisů a dalších tištěných dokumentů. Přestože se jedná většinou o odbornou právnickou literaturu a judikaturu, k dispozici jsou
také publikace z filozofie, psychologie, politologie, dějin, i když pouze
v omezeném počtu.
V roce 2017 byl fond obohacen o téměř 430 nových publikací a dokumentů. Služeb knihovny využilo přibližně 1 700 osob a pracovnice
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knihovny odpověděly odhadem na 800 dotazů interních i externích zájemců.
Byla dokončena kompletní revize knihovního fondu, jež započala v roce
2016. Na ni dále plynule navazuje superrevize, s jejímž dokončením se
počítá do poloviny roku 2018. Tento termín byl stanoven s ohledem na
plánovaný přesun knihovny do prostor v nové přístavbě budovy Nejvyššího soudu. Knihovna tam bude po letech konečně poskytovat uživatelům své služby v mnohem přívětivějších a důstojnějších podmínkách.

V souvislosti se stále se zvyšujícími nároky na kybernetickou bezpečnost se oddělení informačních a komunikačních technologií v roce
2017 zaměřilo především na rozšiřování povědomí soudců a zaměstnanců Nejvyššího soudu o problematice zajištění bezpečnosti dat
v prostředí informačních a komunikačních systémů resortu justice.
Výsledkem této činnosti, vycházející z instrukce Ministerstva spravedlnosti MSP-53/2015-OI-SP, jsou především hlubší informace
a znalosti, které se dostaly do povědomí uživatelů. Z této instrukce
však pro jednotlivé organizace vyplývají také mnohé povinnosti. Jednou z nich bylo v roce 2017 plošné přezkoušení všech uživatelů, tedy
všech soudců a zaměstnanců Nejvyššího soudu. Tyto elektronické
testy, zaměřené na znalosti z kybernetické bezpečnosti, budou periodicky opakovány každých 12 měsíců, přičemž jsou jednou z nutných
podmínek pro přístup k systémům také pro nové zaměstnance. V návaznosti na potřeby zvyšování kybernetické bezpečnosti dat dochází
rovněž k pravidelnému hodnocení jednotlivých IT systémů, na což
bezprostředně navazuje obnova HW a SW tak, aby byla veškerá data
v jednotlivých interních systémech Nejvyššího soudu skutečně správně zabezpečena. Vše je samozřejmě závislé na finančních možnostech
soudu.

Snahou oddělení informačních a komunikačních technologií je neustále zvyšovat komfort pracovníků i návštěvníků Nejvyššího soudu. V roce
2017 byla proto dokončena bezdrátová wifi síť, která v souladu s nejvyššími bezpečnostními standardy slouží všem soudcům, zaměstnancům nebo také externím účastníkům školení a seminářů.
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12. ODDĚLENÍ STŘETU ZÁJMŮ

dem na citlivost údajů uvedených v oznámeních. Veškeré potřebné informace jsou zveřejňovány na webových stránkách Nejvyššího soudu
ve speciálně zřízené sekci.

12. 1. Činnost oddělení

činností do informačních systémů a adaptace přístupu do Centrálního
registru oznámení pro potřeby Nejvyššího soudu.

Od 1. září 2017 je Nejvyšší soud v souvislosti s nabytím účinnosti novely
zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů,
pověřen přijímáním a evidencí oznámení o činnostech, majetku, příjmech, darech a závazcích soudců ČR a dále uchováváním a dohlížením nad úplností údajů v těchto oznámeních.

Povinnost podat oznámení mají všichni soudci zapsaní do Centrálního registru oznámení, který sestavuje Ministerstvo spravedlnosti ČR,
a to periodicky ve lhůtách daných zákonem o střetu zájmů. Oznámení se zasílají Nejvyššímu soudu v písemné podobě na formuláři, jehož
strukturu a formát stanoví Ministerstvo spravedlnosti vyhláškou. Tato
oznámení jsou pak uchovávána po dobu pěti let od dne skončení výkonu funkce soudce. Registr oznámení soudců je samostatný a oddělený registr, do něhož nelze nahlížet a informace v něm obsažené se
neposkytují ani podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Přístup k informacím obsaženým v jednotlivých oznámeních mají pouze subjekty přímo vyjmenované v zákoně.

Z tohoto důvodu Nejvyšší soud zřídil oddělení střetu zájmů, které bylo
začleněno do jeho organizační struktury. Toto oddělení vykonává veškeré činnosti podle zákona ve vztahu k veřejným funkcionářům, soudcům.
Příprava agendy střetu zájmů započala v červnu 2017. Byla vymezena a upravena činnost oddělení, což spočívalo ve stanovení postupu
pro přijímání a evidenci oznámení, přijímání sdělení. Dále byl určen
způsob uchovávání oznámení soudců a žádostí podaných evidenčnímu
orgánu. Bylo třeba stanovit způsob kontroly a dohlížení nad úplností
údajů, které jsou součástí oznámení, a vytvořit metodiku vedení spisové služby agendy střetu zájmů. Následovala implementace nezbytných
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V průběhu podávání oznámení byly vyřešeny desítky metodických dotazů ve spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti. Předsedům jednotlivých soudů byly zasílány průběžné informace. Oddělení odpovědělo na stovky telefonických a e-mailových dotazů, poskytovalo osobní
konzultace. Vznikla obecná poučení a návody s cílem zajistit bezproblémové splnění zákonné povinnosti. Pro soudce byly zrealizovány dvě
přednášky k problematice střetu zájmů.
V roce 2018 oddělení dokončí finální podobu písemného registru oznámení soudců a koncem června očekává podání průběžných oznámení.
Dále bude zahájeno dohlížení nad úplností údajů v přijatých oznámeních.

12. 2. Statistické údaje
Z celkového počtu 3 061 soudců k 1. 9. 2017 se zákonná povinnost podat mimořádné oznámení vztahovala na 3 050. Oznamovací povinnost nevznikla u 11 soudců dočasně zproštěných výkonu funkce dle
ustanovení § 99 odst. 1 písm. a) až d) zákona č. 6/2002 Sb., o soudech
a soudcích.
Ke dni 31. 12. 2017 bylo podáno 3 024 těchto oznámení, 24 mimořádných oznámení podle Čl. II bodu 3 přechodného ustanovení zákona
podáno nebylo. Dva soudci zemřeli před lhůtou pro podání oznámení.
Za období 1. 9. – 31. 12. 2017 ukončilo výkon funkce 44 soudců. Lhůta
pro podání výstupního oznámení vznikla v roce 2017 u 8 soudců, přičemž z tohoto počtu 1 soudce podal své oznámení po zákonné lhůtě.
U zbývajících 36 soudců vznikla lhůta pro podání výstupního oznámení
až v roce 2018.

Ve lhůtě od 1. října 2017 do 30. listopadu 2017 soudci podávali historicky první oznámení. Přípravná fáze před vlastním podáváním oznámení
spočívala především ve tvorbě formulářů pro potřeby soudců (klasický
tiskopis, interaktivní formulář) a návrhu podoby interní evidence agendy střetu zájmů. Byla vytvořena metodika doručování oznámení s ohle-
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Ročenka Nejvyššího soudu
2017

ZÁVĚREČNÉ SLOVO MÍSTOPŘEDSEDY NEJVYŠŠÍHO SOUDU

Pár slov závěrem.
Výroční zpráva Nejvyššího soudu, kterou právě držíte v ruce, přehledně
a uceleně rekapituluje všechny nejvýznamnější činnosti a důležité momenty této instituce za předcházející rok.
Nejvyšší soud jakožto vrcholný představitel české justice ve věcech patřících do pravomoci soudů v občanském soudním řízení a v trestním
řízení se podílí na utváření českého soudnictví a na posilování právního státu v České republice. I v minulém roce tento soud osvědčil, jak
významná je jeho judikaturní činnost. Především v oblasti občanskoprávní si je Nejvyšší soud mimořádně intenzívně vědom svého úkolu
zajistit co nejdříve jednotnou rozhodovací činnost soudů nižších stupňů,
a proto pokračuje ve výkladu otázek vyplývajících z rekodifikace soukromého práva. Pro zajištění vyššího uživatelského komfortu rovněž
Nejvyšší soud začal od loňského roku poskytovat Sbírku soudních rozhodnutí a stanovisek i tzv. modrou sbírku, obsahující výběr důležitých
rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva, v elektronické podobě.
Je proto naším přáním, aby z této publikace bylo patrné, že veškeré
kroky, které Nejvyšší soud činí, směřují k naplnění jeho poslání, jež vy-
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plývá primárně z Ústavy a zákona o soudech a soudcích, a dále právě
z jeho role sjednocovací a zajištující zákonnost rozhodování českých
soudů.
JUDr. Roman Fiala
místopředseda Nejvyššího soudu
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14. 6. 2017 Karlovy Vary: Soudci občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu Filip Cileček
a Petr Šuk právě převzali na konferenci XXV. Karlovarské právnické dny ocenění Pocta judikátu
14 June 2017 Karlovy Vary: Filip Cileček and Petr Šuk, Justices from the Civil and Commercial Division of
the Supreme Court, accepted the Tribute to a Decision award at the conference for the XXV Karlovy Vary
Juristic Days.

3. 2. 2017 Praha: Bývalá předsedkyně Nejvyššího soudu Iva Brožová získala na galavečeru Právník roku
2016 nejvyšší právnickou poctu, když byla uvedena do Právnické síně slávy
3 February 2017 Prague Former President of the Supreme Court, Iva Brožová, received the highest legal
honour at the Lawyer of the Year 2016 ceremony when she was introduced to the Legal Hall of Fame

17. – 25. 1. 2017 Mexico City: Předseda Nejvyššího soudu Pavel Šámal promluvil k plénu Nejvyššího soudu federálního distriktu Mexiko City; z rukou předsedy soudu E. E. Azara poté převzal čestné ocenění
17 – 25 January 2017 Mexico City: The Supreme Court President, Pavel Šámal, spoke at the plenary
session of the Supreme Court of the federal district of Mexico City; he then received an honorary award
from the President of the Court, E.E. Azara.

17. – 25. 1. 2017 Mexico City: Předseda Nejvyššího soudu Pavel Šámal hovoří k mexickým novinářům
o soudním systému v České republice a o výzvách, kterým moderní soudnictví v Evropě aktuálně čelí
17 – 25 January 2017 Mexico City: The Supreme Court President, Pavel Šámal, speaking to Mexican
journalists about the court system in the Czech Republic and about the challenges currently facing the
modern judiciary in Europe.

20. 6. 2017 Brno, Konference Závaznost soudních rozhodnutí: Zleva: Předseda Nejvyššího soudu Pavel
Šámal, předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka a generální tajemník Rady Evropy Thorbjørn Jagland.
20 June 2017 Brno, Conference “Binding Effect of Judicial Decisions” President of the Supreme Court,
Pavel Šámal, Prime Minister of the CR, Bohuslav Sobotka, and Secretary General of the Council of
Europe, Thorbjørn Jagland.

19. 6. 2017 Brno: Předseda Nejvyššího soudu Pavel Šámal a generální tajemník Rady Evropy Thorbjørn
Jagland zahajují mezinárodní konferenci na téma Závaznost soudních rozhodnutí
19 June 2017 Brno: President of the Supreme Court, Pavel Šámal and Secretary General of the Council of
Europe, Thorbjørn Jagland, open an international conference on “The Binding Effect of Judicial Decisions”

8. 3. 2017 Štrbské Pleso: Česko-slovenské setkání soudců trestních kolegií; předseda Nejvyššího soudu
Pavel Šámal, předsedkyně Nejvyššího soudu SR Daniela Švecová, předseda trestněprávního kolegia Nejvyššího soudu SR Libor Duľa
8 March 2017 Štrbské Pleso: Meeting of the Czech and Slovak Criminal Divisions of the Supreme Courts;
Pavel Šámal, President of the Supreme Court, Daniela Švecová, President of the Supreme Court of the SR,
Libor Duľa, Head of the Criminal Division of the Supreme Court of the SR

10. 11. 2017 Praha: Předseda občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu Vladimír Kůrka
přebírá prestižní stříbrnou medaili Antonína Randy za celoživotní přínos právnické teorii a praxi
10 November 2017 Prague: Vladimír Kůrka, Head of the Civil and Commercial Division of the Supreme
Court, receives the prestigious silver Antonín Randa medal for his lifetime contribution to legal theory
and practice.

20. 6. 2017 Brno: Slavnostní oběd v brněnské Vile Tugendhat jako společenská součást mezinárodní konference na téma Závaznost soudních rozhodnutí
20 June 2017 Brno: Ceremonial lunch in the Villa Tugendhat in Brno as part of the joint attendance of the
international conference on “The Binding Effect of Judicial Decisions”

20. 6. 2017 Brno: Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman diskutuje společně s místopředsedou Nejvyššího
soudu Romanem Fialou u příležitosti mezinárodní konference k Závaznosti soudních rozhodnutí
20 June 2017 Brno: Attorney General, Pavel Zeman, in discussions with the Vice-President of the Supreme Court, Roman Fiala on the occasion of the international conference on “The Binding Effect of Judicial
Decisions”

21. 6. 2017 Brno: Konference Závaznosti soudních rozhodnutí; zleva předseda Soudního dvora EU Koen
Lenaerts, předseda Nejvyššího soudu Pavel Šámal a předseda trestního kolegia František Púry
21 June 2017 Brno: Conference on “The Binding Effect of Judicial Decisions”: President of the European
Court of Justice, Koen Lenaerts, President of the Supreme Court, Pavel Šámal and Head of the Criminal
Division, František Púry

20. 6. 2017 Brno: Předseda Evropského soudu pro lidská práva Guido Raimondi a velvyslanec ČR při
Radě Evropy Emil Ruffer na mezinárodní konferenci Závaznost soudních rozhodnutí
20 June 2017 Brno: President of the European Court of Human Rights, Guido Raimondi and the Czech
ambassador to the Council of Europe, Emil Ruffer, at the international conference on “The Binding Effect
of Judicial Decisions”

27. 10. 2017 Brno: Demolice bývalého obytného domu v ulici Bayerova 3 byla téměř dokončena, po odklizení suti nachystá dodavatel Zlínstav, a. s. pilotáž podloží a zahájí hloubení tří podzemních pater
27 October 2017 Brno: The demolition of the former residential building at 3 Bayerova Street was almost
complete, after clearing out the rubble the contractor, Zlínstav, a.s., will prepare the subgrade and begin
excavation of three underground floors.

20.10. 2017 Brno: Demolice bývalého obytného domu v ulici Bayerova 3; na jeho místě vyrůstá nová kancelářská budova, přístavba sídla Nejvyššího soudu
20 October 2017 Brno: Demolition of a former residential building at 3 Bayerova Street; an office building
is due to replace it as an extension of the set of the Supreme Court

11. 10.2017 Brno, jednací sál Nejvyššího soudu: Přednáška předsedkyně Spolkového soudního dvora
Bettiny Limperg na téma „Výzvy pro evropskou justici“
11 October 2017 Brno, courtroom of the Supreme Court: Lecture by the President of the German Federal
Court of Justice, Bettina Limperg, on the “Challenges for European Justice”

10. 10. 2017 Brno: Návštěva předsedkyně Spolkového soudního dvora Bettiny Limperg; společné foto
vedení Nejvyššího soudu a německé delegace
10 October 2017 Brno: Visit by the President of the German Federal Court of Justice, Bettina Limperg;
group photograph of senior members of the Supreme Court and the German delegation

