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ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY NEJVYŠŠÍHO SOUDU

Vážení čtenáři,
každoročně vydávaná ročenka, kterou sestavujeme proto, abychom
komplexně zrekapitulovali činnost Nejvyššího soudu v předcházejícím
roce, je pro mě vždy příležitostí v jednu chvíli, na jednom místě, uceleně
a v kontextu, si připomenout, že Nejvyšší soud musí nejen spravedlivě
rozhodovat, sjednocovat judikaturu, pomáhat ve výkladu nových zákonných norem uváděných do života, ale má také řadu dalších úkolů.
Nelze přitom rezignovat na žádný z nich. Že tuto zásadu naši soudci
a zaměstnanci ctí, bude snad z následujících stránek zřejmé.
Obě kolegia Nejvyššího soudu musela v minulých měsících řešit generační obměnu svých soudců. Z každého z nich odcházeli k 31. 12. 2018
čtyři zkušení a kvalitní soudci. I když jim funkce soudce zanikla až
s přelomem roku, museli jsme se na to dopředu připravit. Debatovat
o tom, kdo by mohl odcházející soudce nahradit a průběžně tyto nově
vytipované soudce také sledovat při jejich rozhodovací činnosti, především na pozicích soudců – stážistů. Veřejnost jsme také informovali o tom, že začínáme naplňovat svůj záměr získat pro funkci
soudce Nejvyššího soudu i významné osobnosti z jiných právních profesí. Proto jsme zahájili v souladu s Pravidly pro výběr kandidátů na
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soudce Nejvyššího   soudu proces jmenování   soudcem   a   přidělení k   výkonu    funkce soudce u Nejvyššího soudu se dvěma mimořádně disponovanými státními zástupci JUDr. Radkem Doleželem
a JUDr. Petrem Škvainem, Ph.D.
Jedním z odcházejících soudců byl i předseda civilního kolegia
JUDr. Vladimír Kůrka, a tak bylo potřeba hledat vhodného nástupce přímo do čela tohoto kolegia. Chtěl bych Vladimíru Kůrkovi ještě
jednou poděkovat za všechno, co nejen v uplynulých 3 letech pro Nejvyšší soud vykonal a přeji si, aby JUDr. Jan Eliáš, Ph.D., kterého jsem
na jeho místo následně jmenoval, pokračoval v nastolených pozitivních
trendech. Občanskoprávní kolegium Nejvyššího soudu se totiž podařilo v minulém období stmelit, reorganizovat podle aktuálních potřeb
struktury nápadu jednotlivých věcí. Výstupy z něj jsou prezentovány přívětivěji a rychleji směrem k odborné i laické veřejnosti. Pomocí
asistentů soudců se daří v agendě civilních dovolání rozhodovat věci
v průměru do 200 kalendářních dnů, což považuji za velmi dobrý výsledek. Přeji Janu Eliášovi, aby se mu podařilo tyto statistiky ještě vylepšit, věřím pod jeho vedením v další kvalitativní posun kolegia, byť je
samozřejmě třeba zdůraznit, že ze své pozice nemůže, respektive nesmí,
ovlivňovat rozhodovací činnost jednotlivých nezávislých senátů.

Soudci občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu
v roce 2018 poprvé po letech zaznamenali pokles nápadu věcí do dovolacích agend. Projevil se tak pozitivní efekt zákona č. 296/2017 Sb.,
který nabyl účinnosti 30. 9. 2017 a mj. omezil počet dovolání proti mezitímním rozhodnutím anebo procesním rozhodnutím, jakými   jsou   mj.   rozhodování o nákladech řízení, o návrzích na osvobození od soudních poplatků či ustanovení advokáta pro řízení. Dále
tato právní norma s sebou přinesla i zrušení zákonného osvobození od
soudního poplatku ve věcech exekučních anebo věcech náhrady škody
či jiné újmy způsobené při výkonu veřejné moci nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem. Soudci civilního kolegia
Nejvyššího soudu proto mohou věnovat více času přezkumu meritorních rozhodnutí s významným judikaturním přesahem. Obecně se takto zrychlila řada soudních řízení.
Mezi významnými judikáty občanskoprávního a obchodního kolegia
Nejvyššího soudu uvedu na prvním místě rozsudek Velkého senátu,
který byl oceněn společností Karlovarské právnické dny jako nejlepší
tuzemský judikát roku 2018. Velký senát se v něm vyjádřil k platnosti a důsledkům smluvního ujednání, obsaženého ve smlouvě o výkonu funkce či souběžně uzavřené manažerské smlouvě, podle kterého
se vztah mezi členem představenstva akciové společnosti a touto akciovou společností (jde-li o výkon činností spadajících do působnosti
představenstva) „řídí“ zákoníkem práce. V rozsudku ze dne 11. 4. 2018,
sp. zn. 31 Cdo 4831/2017, Velký senát občanskoprávního a obchodního
kolegia Nejvyššího soudu konstatoval, že takové ujednání je přípustné,
a nečiní smlouvu o výkonu funkce, popř. souběžně uzavřenou mana-

žerskou smlouvu, bez dalšího neplatnou. Člen představenstva se však
v důsledku tohoto ujednání nestává zaměstnancem akciové společnosti,
a jeho vztah se společností se nestává vztahem pracovněprávním. I nadále jde o vztah obchodněprávní, od 1. 1. 2014 občanskoprávní, který
se řídí obchodním zákoníkem, s účinností od 1. 1. 2014 občanským zákoníkem a zákonem o obchodních korporacích. Dále se rovněž tento
vztah řídí – v důsledku uvedeného smluvního ujednání – těmi v úvahu přicházejícími ustanoveními zákoníku práce, jejichž použití nebrání pravidla upravující postavení člena představenstva a jeho vztah se
společností, od kterých se nelze odchýlit.
V rozsudku ze dne 31. 8. 2017, sp. zn. 25 Cdo 3485/2016, o jehož zařazení do Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek rozhodlo – vzhledem
k jeho důležitosti – následně v roce 2018 civilní kolegium, řešil Nejvyšší
soud případ požáru budovy, který způsobila závada elektroinstalace
uvnitř zaparkovaného auta. Dovodil přitom, že škoda je způsobena
zvláštní povahou provozu motorového vozidla tehdy, je-li způsobena jeho typickými vlastnostmi, zejména zvýšenou rychlostí, omezenou
ovladatelností, vysokou hmotností, technickou konstrukcí či charakterem použitých materiálů; působení těchto faktorů musí být spojeno
s využitím dopravního prostředku k jeho provozu. Porucha elektroinstalace je přitom nežádoucím projevem právě těch vlastností vozidla,
které jsou spojeny s jeho provozem a vyplývají z jeho povahy dopravního prostředku. Škoda vyvolaná závadou na elektroinstalaci zaparkovaného – nikoliv trvaleji odstaveného – automobilu, která vedla ke
vznícení vozu a následnému požáru objektu, je tudíž škodou způsobenou provozem motorového vozidla.
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Jestliže soudci civilního kolegia v roce 2018 zaznamenali po letech jisté
snížení nápadu věcí, pak u kolegia trestního můžeme v porovnání let
2018 a 2017 hovořit o setrvalém stavu anebo velmi mírnému nárůstu počtu věcí, které byly kolegiu předloženy k  projednání. Podrobnosti naleznete v publikovaných tabulkách a grafech.

se nedobrovolně nacházela, popřípadě se z nich vzdalovala jen příležitostně, a to společně s pachatelem. Takové jednání pachatele je sice
určitým zásahem do svobodné vůle dotčené osoby, avšak nejde o zločin
zbavení osobní svobody, který vyžaduje intenzivní zásah do osobní svobody, při němž je poškozené osobě zamezena možnost opustit pachatelem vytyčený prostor, z něhož nemůže snadno uniknout.

K důležitým judikátům Nejvyššího soudu, které v roce 2018 trestní kolegium zařadilo do Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, patří jistě
usnesení ve věci sp. zn. 5 Tdo 1085/2017, ze dne 13. 12. 2017, týkající
se trestného činu neoprávněného přístupu k počítačovému systému
a nosiči informací podle § 230 trestního zákoníku. Nejvyšší soud zde
provedl výklad pojmu „neoprávněné užití dat“ obsaženého ve skutkové podstatě tohoto trestného činu. Z právní věty tohoto rozhodnutí
vyplývá, že jím je mimo jiné i nedovolené zkopírování dat na jiný nosič informací za účelem pozdějšího využití pro potřeby pachatele nebo
jiné osoby.

Také v průběhu roku 2018 pokračoval Nejvyšší soud spolu s Nejvyšším státním zastupitelstvím, za podstatného přispění soudců a státních
zástupců z nižších stupňů soudní soustavy, a rovněž i policejních orgánů, v úsilí o zvyšování podílu peněžitých trestů, alternativních trestů obecně anebo využívání odklonů v trestním řízení. Tato snaha, byť
je „během na dlouhou trať“, už přinesla pozitivní výsledky v podobě
zdvojnásobení počtu ukládaných peněžitých trestů v roce 2017 proti
roku 2015, v roce 2018 už dokonce soudy uložily peněžité tresty téměř
každému pátému odsouzenému, konkrétně v 18,12 % věcí.

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 13. 12. 2017, sp. zn. 8 Tdo 1022/2017,
následně v roce 2018 zařazené do Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, se týká objektivní stránky zločinu zbavení osobní svobody podle
§ 170 odst. 1 trestního zákoníku. Vyplývá z něj, že uvedeným zločinem
může být jen takové jednání pachatele, které má charakter uvěznění
jiné osoby nebo které je srovnatelné s jejím uvězněním, takže osvobození této osoby je velmi obtížné. K naplnění zákonných znaků zmíněného
zločinu nestačí, že se pachatel dopouštěl na jiné osobě fyzického násilí
anebo týrání ve smyslu § 199 trestního zákoníku, byť se tato osoba podřizovala vůli pachatele a ze strachu z něj neopouštěla prostory, v nichž

Vedle úspěchů, kterých jsme dosáhli společnými silami s řadou spolupracujících institucí, je třeba si připomenout i některá individuální ocenění našich soudců. Zatímco v roce 2017 pocházel z řad soudců Nejvyššího soudu nositel titulu Právník roku v kategorii Občanské právo
JUDr. Zdeněk Novotný, pak za rok 2018 byl Právníkem roku v kategorii
Trestní právo vyhlášen JUDr. František Púry, Ph.D., předseda trestního
kolegia Nejvyššího soudu. Předseda senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu JUDr. Petr Vojtek pak v listopadu 2018 obdržel bronzovou medaili Antonína Randy za svůj přínos
k právní vědě.
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Závěr roku 2018 se nesl ve znamení oslav 100. výročí zřízení Nejvyššího soudu státu československého, k němuž došlo 2. 11. 1918 vydáním zákona č. 5/1918 Sbírky zákonů a nařízení. U této příležitosti
jsme společně s kolegy z Nejvyššího soudu Slovenské republiky uspořádali v listopadu v Brně a Bratislavě mezinárodní konferenci Nejvyšší
soudy v měnící se době. Jednalo se o konferenci úspěšnou, vysoce
odborně hodnocenou, což vyplynulo z ohlasů jednotlivých návštěvníků z  celé Evropy i USA. Například předseda Nejvyššího kasačního
soudu Bulharska Lozan Panov v té souvislosti napsal: „Všechna témata,
obsažená v programu, byla velmi užitečná. Vybraní řečníci byli výbornými profesionály v různých oblastech práva, přednášeli opravdu na
velmi vysoké úrovni. Bylo mi potěšením navštívit takové fórum a mít
možnost vyměnit si názory, zkušenosti a dobré praktické příklady s kolegy z ostatních nejvyšších soudů.“ Nejvyšší soud při té příležitosti
vydal také knihu o své historii a současnosti nazvanou Nejvyšší soud/
The Supreme Court. Právě účastníci konference byli prvními, kteří ji
dostali do rukou.
Načínáme tedy druhou stovku let existence Nejvyššího soudu. V souladu se zavedeným rčením v té souvislosti věřím, že jsme vykročili tou
správnou nohou.
prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D.
předseda Nejvyššího soudu
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 je vrcholným soudním orgánem ve věcech patřících do
pravomoci soudů v občanském soudním řízení a v trestním řízení. Jeho
senáty rozhodují o mimořádných opravných prostředcích s výjimkou
záležitostí, které patří do kompetence Ústavního soudu a Nejvyššího
správního soudu.
Mimořádnými opravnými prostředky jsou dovolání proti rozhodnutím
soudů druhého stupně a také stížnosti pro porušení zákona podávané
na trestním úseku ministrem spravedlnosti. Nejvyšší soud rozhoduje
v případech zákonem stanovených rovněž o určení místní a věcné příslušnosti soudů, 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.
Nejvyšší soud hraje zásadní roli při sjednocování judikatury. Činí tak
zejména rozhodováním o dovolání a vydáváním stanovisek k jednotnému výkladu zákona. Nejdůležitější rozhodnutí Nejvyššího soudu,
popř. soudů nižších stupňů, a stanoviska kolegií nebo pléna Nejvyššího
soudu, jsou vydávána ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek.
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Nejvyšší soud je podle zákona č. 159/2006, o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů od 1. 10. 2017 pověřen také shromažďováním
a kontrolou oznámení o činnostech, majetku, příjmech, darech a závazcích všech soudců České republiky (více než 3 000 soudců). Evidovaná oznámení jsou neveřejná.

1. 1. Složení Nejvyššího soudu
V čele soudu stojí předseda Nejvyššího soudu, kterým byl dne 22. 1. 2015
prezidentem republiky jmenován prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D., a místopředseda Nejvyššího soudu, jimž je od svého jmenování 1. 1. 2011
JUDr. Roman Fiala. Dále se Nejvyšší soud skládá z předsedů kolegií,
předsedů senátů a dalších soudců. Předseda a místopředseda soudu
jsou jmenováni prezidentem republiky na funkční období 10 let.
Předseda Nejvyššího soudu 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. Předseda Nejvyššího soudu určuje program pléna. Plénu i kolegiím navrhuje zaujetí stanoviska k rozhodovací činnosti soudů.
Místopředseda Nejvyššího soudu zastupuje předsedu soudu v době
jeho nepřítomnosti, za přítomnosti předsedy vykonává pravomoci,
kterými je předsedou pověřen. Dohlíží na vyřizování stížností, 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.

Nejvyšší soud má dvě kolegia, a to občanskoprávní a obchodní kolegium a kolegium trestní. V čele stojí předsedové kolegií, kteří řídí
a organizují jejich činnost. Funkci předsedy občanskoprávního a obchodního kolegia zastával v roce 2018 JUDr. Vladimír Kůrka, který byl
jmenován dne 1. 1. 2016; předsedou trestního kolegia je od 1. 1. 2016
JUDr. František Púry, Ph.D., který byl pověřen vedením tohoto kolegia už od 1. 9. 2015. 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.

11

Ročenka Nejvyššího soudu

1. NEJVYŠŠÍ SOUD JAKO VRCHOLNÝ ORGÁN CIVILNÍHO A TRESTNÍHO SOUDNICTVÍ

2018

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 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. Členové jsou voleni shromážděním všech
soudců Nejvyššího soudu na funkční období pěti let. Poslední volby do
soudcovské rady se uskutečnily 29. 11. 2017. V čele pětičlenné soudcovské rady stojí její předseda, kterým je od roku 2013 JUDr. Petr Gemmel. Při posledních volbách funkci předsedy znovu obhájil.

1. 2. Sídlo Nejvyššího soudu, kontakty
Nejvyšší soud sídlí na adrese: Burešova 570/20, 657 37 Brno
Telefonní číslo ústředny:
+ 420 541 593 111
e-mailová adresa:
podatelna@nsoud.cz
ID datové schránky:
kccaa9t
Webové stránky:
www.nsoud.cz
Twitter:
@Nejvyssisoud
LinkedIn:
https://cz.linkedin.com/company/nejvyšší-soud
Instagram:
https://instagram.com/nejvyssisoud
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 2. 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
a do nádvoří vestavěn také dvorní trakt se stupňovitě uspořádaným
sálem. Začátkem 90. let se zde na krátký čas usídlil Rektorát Masarykovy univerzity a Ústav výpočetní techniky Masarykovy univerzity.
Část budovy využívalo i Vysoké učení technické a Janáčkova akademie
múzických umění, a to až do roku 1996.
Vzhledem k omezené kapacitě hlavní budovy a k narůstajícímu počtu
soudců a především asistentů soudců i zaměstnanců, jsou pro potřeby
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Nejvyššího soudu každoročně najímána detašovaná pracoviště. V roce
2018 to bylo šest kanceláří vytvořených z bytů v nedalekém bytovém
domě. Také část archivu s nejstaršími spisy je umístěna mimo budovu,
konkrétně v sídle Krajského soudu v Brně.

Důležitá data k projektu přístavby budovy Nejvyššího soudu, Bayerova č. 573/3:
8. 2. 2016 – Schválení a registrace investičního záměru „Ministerstvo
spravedlnosti – demolice a následná výstavba budovy Bayerova 573/3,
Brno – veveří, ev. č. 136V118000221.

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 tehdejším ministrem spravedlnosti Robertem Pelikánem se konečně v roce 2015 rozhodlo o financování přístavby hlavní
budovy v ulici Bayerova 3. Stavba byla zahájena v měsíci červnu roku
2017 a termín ukončení je aktuálně stanoven na letní měsíce roku 2019.

18. 4. 2016 – Smlouva s firmou ARCH DESIGN, s. r. o., na revizi původního projektu z roku 2006.

1. 2. 1. Přístavba sídla Nejvyššího soudu v Bayerově ulici

28. 6. 2017 – Zahájení prací předáním staveniště.

Zakázku na vybudování přístavby získala ve výběrovém řízení stavební
firma Zlínstav, a.s. Staveniště bylo firmě předáno 28. 6. 2017. V průběhu
roku 2018 se podařilo vybudovat tři podzemní patra, kde už začala
také montáž technologií, například kotelny. V nadzemní části budovy dokončovali stavebníci ke konci roku hrubou stavbu druhého z pěti
plánovaných pater.

22. 7. 2017 – Zahájení demolice původního obytného domu.

Podle projektu vznikne v nové budově 100 moderních kancelářských
míst, 6 ubytoven soudců a stážistů v nejvyšším patře, parkovací místa v podzemí pro zhruba 20 aut, další podzemní patro využije archiv,
v přízemí vzniknou důstojné prostory pro knihovnu Nejvyššího soudu.
Součástí projektu je také moderní multifunkční jednací sál. Předpokládané náklady se stále pohybují okolo částky 115 milionů korun.

16. 5. 2017 – Vyhlášen vítěz zakázky na stavbu ZLÍNSTAV, a. s.

19. 11. 2017 – Konec demolice a příprava staveniště pro napojení sítí
a budování základů.
29. 10. 2018 – Konec hrubé stavby podzemních pater.
červenec 2019 – Aktuální předpokládaný termín dokončení stavby.
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1. 3. Organizační schéma

BEZPEČNOSTNÍ ŘEDITEL

MÍSTOPŘEDSEDA

PŘEDSEDA

Poradce předsedy soudu
Asistent předsedy soudu

VEDOUCÍ ODDĚLENÍ
STŘETU ZÁJMŮ
Poradce místopředsedy soudu
Poradce místopředsedy soudu pro
záležitosti technické a ekonomické
podpory
Asistent místopředsedy soudu

ŘEDITEL KANCELÁŘE
MÍSTOPŘEDSEDY SOUDU
Odborná pracovnice sekretariátu
místopředsedy soudu

VEDOUCÍ ODDĚLENÍ DOKUMENTACE
A ANALYTIKY JUDIKATURY ČR
Poradci pro judikaturu

PŘEDSEDA
TRESTNÍHO
KOLÉGIA

řídící pravomoc na základě pověření předsedy soudu

Předseda senátu

Soudce

Soudce

Asistent

Asistent

Poradce

Poradce

Sekretářka kolegia

Sekretářka kolegia

Referentka sbírky
soudních rozhodnutí a stanovisek

Referentka sbírky
soudních rozhodnutí a stanovisek

VEDOUCÍ
KANCELÁŘE
Protokolující
úřednice
Zapisovatelka
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PŘEDSEDA
OBČANSKOPRÁVNÍHO
A OBCHODNÍHO KOLÉGIA

Předseda senátu

DOZORČÍ
ÚŘEDNICE

Pozn.

Referentka oddělení střetu zájmů

ÚSEK VÝKONU SOUDNICTVÍ

ÚSEK MÍSTOPŘEDSEDY SOUDU

VEDOUCÍ ÚSEKU
SOUDNÍCH AGEND
Správce aplikace

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

DOZORČÍ
ÚŘEDNICE

VEDOUCÍ
KANCELÁŘE
Zapisovatelka

POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ
ÚSEK PŘEDSEDY SOUDU

ÚSEK SPRÁVY SOUDU

ŘEDITEL KANCELÁŘE
PŘEDSEDY SOUDU

ŘEDITEL SPRÁVY
Referent společné státní správy
Technický referent státní správy

Odborná pracovnice kanceláře předsedy
soudu

Referent MTZ

Odborná referentka sbírky soudních
rozhodnutí a stanovisek

Referent autoprovozu
Řidič

VEDOUCÍ SEKRETARIÁTU PŘEDSEDY
VEDOUCÍ SPRÁVY BUDOV
VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ANALYTIKY
A SROVNÁVACÍHO PRÁVA

Odborná pracovnice sekretariátu předsedy

Poradce oddělení analytiky a srovnávacího
práva

VEDOUCÍ PERSONÁLNÍHO ODDĚLENÍ

VEDOUCÍ ODDĚLENÍ STYKU
S VEŘEJNOSTÍ
Poradce oddělení styku s veřejností
Referentka informační kanceláře

VEDOUCÍ EKONOMICKÉHO
ODDĚLENÍ
Správce rozpočtu

Údržbář
Uklízečka

Finanční účetní
Referentka personálního oddělení

Mzdová účetní
Účetní
Správce majetku

VEDOUCÍ KNIHOVNY

VEDOUCÍ ODDĚLENÍ
INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ
Systémový inženýr – informatik
Informatik

Knihovnice

Pracovnice archívu a spisovny
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1. 4. Soudci Nejvyššího soudu v roce 2018
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. Josef Mazák
JUDr. Michal Mikláš
JUDr. Jiří Pácal
JUDr. František Púry
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. 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. 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. Pavel Malý
JUDr. Blanka Moudrá
JUDr. Pavel Pavlík
JUDr. Michael Pažitný
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
Mgr. Hynek Zoubek

1. 4. 1. Soudci stážisté působící u Nejvyššího soudu v roce
2018
Trestní kolegium
Mgr. Daniel Broukal
JUDr. Tomáš Durdík
JUDr. Aleš Holík
JUDr. Marta Ondrušová
JUDr. Michael Vrtek, Ph.D.
Občanskoprávní a obchodní kolegium
JUDr. Jiří Handlar, Ph.D.
JUDr. Pavel Horňák
Mgr. Lucie Jackwerthová
JUDr. Pavel Malý
Mgr. Tomáš Motl
JUDr. Helena Myšková
Mgr. Jiří Němec
JUDr. Tomáš Novosad
JUDr. Michael Pažitný, Ph.D.
JUDr. Vítězslava Pekárková
JUDr. Iva Suneghová
JUDr. Monika Vacková
JUDr. David Vláčil
JUDr. Aleš Zezula
Mgr. Hynek Zoubek
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1. 4. 2. Životopisy nově přidělených soudců Nejvyššího soudu
JUDr. Pavel Malý (*1963)
soudce občanskoprávního a obchodního kolegia, soudcem od roku
1988, soudcem Nejvyššího soudu od roku 2018
Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně
v Brně (dnešní Masarykova univerzita). Od roku 1988 působil u Městského soudu v Brně jako předseda senátu na občanskoprávním úseku.
Od roku 1993 soudcem u Krajského soudu v Brně. Od roku 1998 předsedou senátu na občanskoprávním úseku Krajského soudu v Brně. Od
roku 2017 působil u Nejvyššího soudu jako soudce stážista.
JUDr. Michael Pažitný, Ph.D. (*1964)
předseda senátu občanskoprávního a obchodního kolegia, soudcem od
roku 1990, soudcem Nejvyššího soudu od roku 2018
Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Od roku
1990 vykonával funkci soudce Obvodního soudu pro Prahu 5. V roce
1995 začal pracovat jako advokát. V roce 1998 byl znovu jmenován
soudcem a byl přidělen k Okresnímu soudu v Berouně. Od roku 2001
pracoval jako soudce a od roku 2012 jako předseda odvolacího senátu
Krajského soudu v Praze.
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Mgr. Hynek Zoubek (*1976)
soudce občanskoprávního a obchodního kolegia, soudcem od roku
2006, soudcem Nejvyššího soudu od roku 2018
Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Od roku
2003 působil jako justiční čekatel u Městského soudu v Praze. V roce
2006 byl přidělen k Obvodnímu soudu pro Prahu 4 a jmenován předsedou senátu. Roku 2011 byl dočasně přidělen k Městskému soudu
v Praze na úsek civilní a roku 2013 na úsek obchodní. V roce 2013 byl
přeložen k Městskému soudu v Praze, kde působil nejprve jako soudce
a od roku 2015 jako místopředseda pro úsek občanskoprávní.
JUDr. Josef Mazák (*1962)
předseda senátu trestního kolegia, soudcem od roku 1988, soudcem
Nejvyššího soudu od roku 2018
Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Od roku
1988 vykonával funkci soudce u Okresního soudu Plzeň-město a později od roku 1992 u Okresního soudu v Náchodě. V roce 1993 vykonával stáž u Krajského soudu v Hradci Králové, kde později působil jako
předseda senátu. Roku 1994 se vrátil na Krajský soud v Plzni. Od roku
1998 byl předsedou senátu Krajského soudu v Hradci Králové. Roku
2009 nastoupil jako soudce stážista na Vrchní soud v Praze, kde později vykonával funkci předsedy senátu. V roce 2017 byl dočasně přidělen k Nejvyššímu soudu.

2. ROZHODOVACÍ ČINNOST

2. 1. Plénum Nejvyššího soudu

2. 2. Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek

Plénum Nejvyššího soudu, složené z předsedy, místopředsedy, předsedů
kolegií, předsedů senátů a dalších soudců Nejvyššího soudu je nejvýznamnějším kolektivním orgánem Nejvyššího soudu. V zájmu jednotného rozhodování soudů zaujímá sjednocující stanoviska k rozhodovací
činnosti soudů v otázkách, která se týkají obou kolegií nebo která jsou
mezi kolegii sporná. Dále projednává jednací řád soudu a rozhoduje
o sloučení nebo rozdělení kolegií. Jednání je neveřejné, svolává je a řídí
předseda soudu, svolat je musí vždy, jestliže o to požádá alespoň třetina všech soudců. Plénum je usnášeníschopné za přítomnosti nejméně
dvou třetin všech soudců, k přijetí usnesení je potřeba prosté většiny
přítomných, ve věcech sjednocovacích stanovisek a slučování nebo rozdělování kolegií však většiny všech soudců (§ 23 zákona č. 6/2002 Sb.,
o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů).

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, 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.

V roce 2018 nebylo ani v jednom případě nutné svolat plénum k zasedání. V předešlém roce 2017 přitom plénum zasedalo hned dvakrát.

Poté, co rozhodnutí vybraná k případné publikaci ve Sbírce soudních
rozhodnutí a stanovisek prošla posouzením v evidenčním senátě 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 or-
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gánům 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
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 ve spolupráci s vydavatelstvím
a nakladatelstvím Wolters Kluwer. Od roku 2017 je veřejnosti k dispozici také uživatelsky přívětivá elektronická forma Sbírky soudních
rozhodnutí a stanovisek 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. Obdobě 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.
Jednotlivé judikáty ze Sbírky rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu
jsou samozřejmě dostupné i s právními větami taktéž na internetových
stránkách Nejvyššího soudu www.nsoud.cz , kde je na homepage taktéž dopředu avizován obsah nejbližšího budoucího čísla Sbírky.
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katury; zatímco tohoto druhého cíle (významným rozšířením mezí dovolacího přezkumu) bylo dosaženo, prvního nikoli. Nápad věcí vzrostl
úměrně rozšíření okruhu rozhodnutí napadnutelných dovoláním.

2. 3. 1. Přehled rozhodovací činnosti občanskoprávního
a obchodního kolegia Nejvyššího soudu

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, v nichž dovolání není přípustné, rozšířila o rozhodnutí odvolacích soudů v části týkající se výroku
o nákladech řízení, rozhodnutí, kterými bylo rozhodnuto o návrhu na
osvobození od soudních poplatků nebo o povinnosti soudní poplatek
zaplatit, rozhodnutí, jimiž bylo rozhodnuto o žádosti účastníka o ustanovení zástupce, a – konečně, leč koncepčně významně – rozhodnutí,
kterými odvolací soud zrušil rozhodnutí soudu prvního stupně a věc
vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Nejvyšší soud, jak vyplývá z čl. 92 Ústavy České republiky a z § 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
civilní pravomoci soudů, a prostřednictvím občanskoprávního a obchodního kolegia je povolán zajišťovat jednotu a zákonnost rozhodování soudů v občanském soudním 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 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen
„o. s. ř.“), provedená zákonem 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 sjednotitele soudní judi-

Ke konci roku 2018 sestávalo občanskoprávní a obchodní kolegium
z předsedy a padesáti sedmi soudců (z toho z deseti dočasně přidělených) zařazených do třinácti soudních oddělení, a to na základě rozvrhu
práce vydaného předsedou Nejvyššího soudu pro tento rok, respektive
jeho změn provedených v průběhu roku. Principiálně je tento rozvrh
práce založen na hlediscích specializačních, reflektujících existenci oddělitelných a relativně samostatných občanskoprávních či obchodněprávních agend. Zjednodušeně řečeno jsou specializace jednotlivých
soudních oddělení následující: dovolání ve věcech výkonu rozhodnutí
a exekucí – oddělení 20, ve věcech pracovněprávních a dalších – oddělení 21, ve věcech věcných práv – oddělení 22, ve věcech obchodních
závazkových vztahů, práv průmyslového vlastnictví a ochrany proti

nekalé soutěži – oddělení 23, ve věcech dědických a rodinněprávních,
jakož i ve sporech o platnost a účinnost převodu vlastnického práva
– oddělení 24, ve věcech náhrady škody a ochrany osobnostních práv
– oddělení 25, ve věcech nájemních – oddělení 26, ve věcech právnických osob, žalob pro zmatečnost a nároků vycházejících z autorského
zákona – oddělení 27, ve věcech restitucí a bezdůvodného obohacení
– oddělení 28, ve věcech insolvenčních a směnečných – oddělení 29, ve
věcech náhrady škody a nemajetkové újmy způsobených výkonem veřejné moci – oddělení 30, ve věcech obchodních závazků a ve sporech
privatizačních – oddělení 32, ve věcech neobchodních závazkových
vztahů – oddělení 33. Oddělení 31 pak tvoří velký senát rozhodující
podle § 20 zákona o soudech a soudcích.
Do 1. 9. 2016, kdy došlo ke změně jednacího řádu Nejvyššího soudu,
bylo sestavení jednotlivých procesních (tříčlenných) senátů, povolaných
k projednání a rozhodnutí konkrétní věci, jež podle rozvrhu práce napadla do soudního oddělení, v zásadě v rukou tzv. řídícího předsedy
příslušného soudního oddělení (rovněž určeného rozvrhem práce); řídící předsedové sestavovali rozhodující senáty 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. Rozvrh práce zakotvuje mechanismus, na jehož základě je napadlá věc bezprostředně
identifikována s konkrétním soudcem (v souladu s režimem 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
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procesu a v něm zakomponovaného práva na zákonného soudce podle
čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Soudce, jemuž byla věc
přidělena, vypracuje návrh rozhodnutí, o němž se hlasuje v takto sestaveném senátu.
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 znění občanského soudního řádu jedním z mimořádných opravných prostředků, a nad ostatními svým významem
dominuje. Řízení o něm je od 1. 1. 2013 upraveno v ustanoveních § 236
až 243g o. s. ř., tj. ve třetí hlavě čtvrté části občanského soudního řádu.
Dovolání je opravným prostředkem proti pravomocným rozhodnutím
odvolacích soudů, tj. proti rozhodnutím soudů krajských nebo vrchních
(v Praze pak proti rozhodnutí Městského soudu), kterými se odvolací
řízení končí, jakož i proti některým specifickým procesním rozhodnutím
odvolacích soudů vypočteným v § 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 v souladu s § 241 odst. 1 o. s. ř. při podání dovolání zastoupen
advokátem (v některých věcech může být zastoupen též notářem).
Dovolání není přípustné vždy, ale jen tehdy, jestliže tak stanoví zákon
(§ 237 o. s. ř., a contrario § 238 o. s. ř., § 238a o. s. ř.). Není-li dovolání
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ze zákona přípustné, nestane se jím, ani pokud účastníka odvolací soud
nesprávně poučí, že dovolání přípustné je.
Novela občanského soudního řádu provedená zákonem č. 404/2012 Sb.
se významným způsobem dotkla též úpravy přípustnosti dovolání; napříště je přípustné proti všem rozhodnutím odvolacích soudů, jimiž se
odvolací řízení končí, a to bez ohledu na znění napadeného výroku.
Není tedy 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 stanoví, kdy dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu, jímž se odvolací řízení končí, přípustné není
(významný je zde majetkový census – dovolání není přípustné proti rozsudkům a usnesením vydaným v řízeních, jejichž předmětem bylo v době
vydání rozhodnutí obsahujícího napadený výrok peněžité plnění nepřevyšující 50 000 Kč, včetně řízení o výkon rozhodnutí a exekučního řízení,
ledaže jde o vztahy ze spotřebitelských smluv a o pracovněprávní vztahy).
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:
a) o tom, 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 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 neúpl-

nosti či nesprávnosti jeho skutkového základu (to neplatí podle názoru
Ústavního soudu o situacích tzv. extrémního rozporu mezi provedenými důkazy a tím, co bylo jako skutkové zjištění soudem na tomto
základě konstatováno).
Od 1. 1. 2013 občanský soudní řád také zpřísnil nároky kladené na
formální a obsahové náležitosti dovolání; kromě obecných náležitostí
(§ 42 odst. 4) a údajů o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu se toto rozhodnutí napadá a čeho se dovolatel domáhá,
musí 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 jím mohl zabývat věcně.
Nedostatek uvedení toho, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání, je tedy napříště rovněž důvodem odmítnutí
dovolání, přičemž je možné, aby dovolací soud v těchto případech rozhodl předsedou senátu či 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 konkretizovat,
které judikatorní závěry odvolací soud nerespektoval, což na dovolatele klade zjevně nemalé nároky.
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Ty však nejsou nepřiměřené s ohledem na zákonem stanovené obligatorní (odborné) zastoupení (především advokátem). Právní úprava
dovolacího řízení přitom vyžaduje, aby dovolání bylo též advokátem
(či notářem) sepsáno (§ 241 odst. 4 o. s. ř.); k obsahu podání, v němž
dovolatel uvedl, v jakém rozsahu napadá rozhodnutí odvolacího soudu
nebo v němž vymezil důvody dovolání, aniž by byla splněna podmínka
povinného zastoupení, se pak nepřihlíží (§ 241a odst. 5 o. s. ř.).
Napadené rozhodnutí přezkoumá Nejvyšší soud zásadně jen v takovém rozsahu, v němž je dovolatel napadl, a z hledisek těch dovolacích
důvodů, které v dovolání vymezil (výjimky z vázanosti rozsahem dovolacích návrhů stanoví § 242 odst. 2 o. s. ř., vázanost obsahem dovolací
argumentace pak výjimečně prolamuje § 242 odst. 3 věta druhá o. s. ř.).
Nejvyšší soud rozhoduje o dovolání v naprosté většině věcí bez jednání
(§ 243a odst. 1 o. s. ř.).
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, nebo je-li zjevně bezdůvodné, Nejvyšší soud je odmítne (§ 243c odst. 1 o. s. ř.). Je-li dovolání odmítáno pro nepřípustnost
podle § 237 o. s. ř., musí s tím souhlasit všichni členové senátu (§ 243c
odst. 2 o. s. ř.).
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V případě, že je dovolání přípustné, avšak Nejvyšší soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu je správné, dovolání
zamítne jako nedůvodné [§ 243d odst. 1 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
odst. 1 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, zruší i toto rozhodnutí a věc vrátí k dalšímu řízení soudu prvního stupně
[§ 243e odst. 2 o. s. ř.].
Nejvyšší soud nerozhoduje jen v tříčlenných senátních tělesech; k zajištění jednoty jeho rozhodovací praxe slouží institut tzv. velkého senátu
(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) 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, v roce 2017
rozhodl rovněž v 8 věcech a v roce 2018 ve 3 věcech.

Dovolací řízení lze průběžně sledovat v aplikaci InfoSoud, dostupné
na internetových stránkách Nejvyššího soudu nebo na internetových
stránkách Ministerstva spravedlnosti České republiky (www.justice.cz);
všechna konečná rozhodnutí jsou pak v pseudonymizované podobě
zveřejňována na webových stránkách www.nsoud.cz.
2. 3. 1. 2. Další agendy řešené soudci občanskoprávního a obchodního
kolegia
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 věcnou a místní příslušnost mezi soudy, 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.), respektive o vyloučení soudců vlastních (jiným senátem podle věty druhé téhož ustanovení), a konečně působí i v řízeních o návrhu na určení lhůty k provedení
procesního úkonu podle § 174a zákona o soudech a soudcích. Podle § 51
odst. 2 a § 55 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, a dále též o uznání pravomocných

cizích rozhodnutí ve věcech určení a popření rodičovství, jestliže byl alespoň jeden z účastníků řízení státní občan České republiky.
V již výše zmíněné rovině mimorozhodovací plní kolegium svoji sjednocovací roli zaujímáním stanovisek k judikatuře nižších soudů ve věcech určitého druhu, a to na základě vyhodnocení pravomocných, co
do jimi vyjádřených právních názorů vzájemně rozporných, rozhodnutí.
V roce 2018 však občanskoprávní a obchodní kolegium nevydalo žádné takové sjednocující stanovisko. Tentýž zájem – k posílení jednotného rozhodování – sleduje Nejvyšší soud rovněž tím, že v jím vydávané
Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek uveřejňuje k tomu způsobilá
významná rozhodnutí (nejen vlastní), a to na základě rozhodnutí nadpoloviční většiny všech soudců kolegia. Občanskoprávní a obchodní
kolegium se v roce 2018 sešlo celkem 10 krát, mimo jiné právě proto,
aby vybralo zásadní judikáty k publikaci ve Sbírce.
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;

2. 3. 2. Sjednocovací činnost občanskoprávního
a obchodního kolegia Nejvyššího soudu

Ncu
– návrhy na uznání cizích rozhodnutí ve věcech manželství a ve věcech
určení a popření otcovství;

Ve shora již ohlášené rovině mimorozhodovací plní kolegium svoji
sjednocovací roli zaujímáním stanovisek k rozhodovací činnosti nižších 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.

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;

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.

2. 3. 3. Statistické údaje o činnosti občanskoprávního
a obchodního kolegia Nejvyššího soudu
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 (v tomto směru se však situace s ohledem na
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níže popsaný příznivý vývoj nápadu aktuálně zlepšuje). Jednotlivé věci
jsou v zásadě vyřizovány v pořadí, jak soudu napadly, s přihlédnutím
též k celkové délce (předcházejícího) soudního řízení, jakož i ke konkrétnímu individuálnímu či veřejnému významu věci.
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 nižším (22), k 31. 12. 2017 činil zůstatek nevyřízených věcí
starších dvou roků 26 věcí, ke dni 31. 12. 2018 šlo pak o 20 věcí. Důvody,
proč věci starší dvou let skončeny nebyly, jsou povýtce objektivní, a spočívají především v důsledcích prohlášení konkursu, procesech zjišťování procesního nástupce, předložení věci velkému senátu, ve vyčkávání výsledku řízení probíhajícího před Ústavním soudem či v položení
předběžné otázky Soudnímu dvoru Evropské unie. Zhusta jsou tyto věci
navíc spojovány s očekáváním jejich skončení v nejbližším období.
Zkrátit délku řízení, zvýšit kvantitativní výkon soudců a soustředit pozornost na vlastní rozhodování je smyslem asistentů soudců; v současné době působí u každého soudce jeden až tři a ku konci roku 2018
činil celkový počet asistentů na občanskoprávním a obchodním kolegiu
117 osob.

Převzato

Napadlo

Vyřízeno

Nevyřízeno

Cdo

2 884

4 784

5 264

2 404

Cul

1

9

10

0

183

162

137

208

Ncu

37

182

184

35

Nd

67

460

455

72

155

181

212

124

ICdo (ICm)

NSČR (INS)

(Přehled počtu věcí přidělených občanskoprávnímu a obchodnímu kolegiu za rok 2018)

Ukázalo se, že v důsledku jinak odůvodnitelného zaměření novely občanského soudního řádu provedené zákonem č. 404/2012 Sb. (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, ale které ani
individuální přezkum z hlediska ochrany individuálních práv nejvyšší
soudní instancí nevyžadují, pročež došlo ke značnému nárůstu nápadu, jenž nebyl vyvažován legitimními přínosy a který se nejevil jen jako
přechodný.
Popsané tendenci bylo zapotřebí adekvátně čelit, a to zejména při vědomí shora popsaného poslání Nejvyššího soudu, zvýrazněného postupně
se projevující potřebou výkladu nových soukromoprávních předpisů.
Agenda pojící se s rekodifikovaným občanským právem totiž – pro oče-
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kávanou novost předkládaných právních problémů – představuje pro
dovolací soud výzvu nejen po stránce kvantitativní, ale především kvalitativní. Je navíc též otázkou, 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, která probíhala po celou první polovinu roku 2017. Výsledkem byla shoda
jednak 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, kterým odvolací soud zrušil rozhodnutí soudu prvního stupně
a věc mu vrátil k dalšímu řízení (jestliže ani v jednom z těchto případů
nejsou zpravidla v dovoláních předkládány právně relevantní otázky s judikatorním přesahem), jednak na odstranění šestiměsíční lhůty
k odmítnutí dovolání (§ 243c odst. 1 věta druhá o. s. ř., ve znění účinném do 29. 9. 2017), neboť její existence vyvolávala zvýšené úsilí o vyřizování dovolání nepřípustných, tím však komplikovala včasné řešení
věcí, jež jsou naopak otevřeny věcnému posouzení. Překročení zmíněné
lhůty mohlo mít 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, v níž rozhodnutí nebylo vydáno
„v zákonem stanovené lhůtě“), což vedlo k odkladům vyřizování věcí
vskutku judikatorně významných.
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Návrh novely občanského soudního řádu, jenž zahrnoval právě popsané změny, byl předložen v průběhu roku 2017 k parlamentnímu
projednání, a jeho výsledkem bylo přijetí zákona č. 296/2017 Sb., jenž
nabyl účinnosti dne 30. 9. 2017 a kterým byly výše ohlášené záměry
legislativně naplněny (vítaným posunem z hlediska Nejvyššího soudu
bylo též zrušení zákonného osvobození od soudního poplatku ve věcech náhrady škody nebo jiné újmy způsobené při výkonu veřejné moci
nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, poněvadž absence soudního poplatku v těchto řízeních vedla účastníky
k nezřídka lehkovážnému podávání dovolání, což pak bylo příčinou
extrémního vytížení příslušného soudního oddělení). Reálné uplatnění
této novely občanského soudního řádu a zákona o soudních poplatcích
pak v roce 2018 přineslo z hlediska Nejvyššího soud obrat v dřívější tendenci (ne vždy opodstatněného) navyšování rozhodovací zátěže.
Nastalé snížení nápadu následně napomohlo zkrácení dovolacího řízení a vytvoření prostoru pro větší zaměření na otázky s významným
judikatorním přesahem.
Ze statistických údajů z předchozích let je patrné, že zatímco do roku
2017 se přes vynaložené úsilí a nepopíratelný pokrok dlouho nedařilo
zásadním způsobem snížit zůstatek nevyřízených věcí, v roce 2018 se
situace markantně změnila k lepšímu, jak dokládá následující přehled
(rejstříky Cdo a dřívější Odo) za období let 2005 až 2018.

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

2018

2 884

4 784

5 264

2 404

(Agenda Cdo a dřívější Odo v letech 2005 – 2018)
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Zjevnou příčinou dřívějšího negativního vývoje bylo, že se nápad dovolání významně zvyšoval; v roce 2015 dosáhl 5 757 věcí, tedy o 47 % více
oproti stavu v roce 2012, a ačkoliv v roce 2015 soudci občanskoprávního a obchodního kolegia vyřídili do té doby nejvíce věcí (5 812), počet
neskončených případů činil přesto značných 2 838 věcí. Podobně tomu
bylo v roce 2016, kdy nápad nových věcí stoupl na 6 065, a přestože bylo
vyřízeno ještě více kauz než v roce 2015 (5 971), zůstatek věcí nevyřízených stoupl o 92 věcí na 2 930. Co do roku 2017 platilo, že byť napadlo
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o 40 věcí více než v roce předchozím, vyřídit se podařilo ještě vyšší počet spisů, a zůstatek nevyřízených věcí tak mírně klesl – na 2 884 věcí.
Teprve v roce 2018 došlo pod vlivem výše zmíněné novely občanského
soudního řádu provedené zákonem č. 296/2017 Sb. k velmi podstatnému snížení nově napadlých věcí (4 784), což se pozitivně projevilo na
počtu nevyřízených věcí, jenž k 31. 12. 2018 činil 2 404 spisů.

2. 3. 4. Výběr důležitých rozhodnutí občanskoprávního
a obchodního kolegia Nejvyššího soudu v roce 2018
2. 3. 4. 1. Rozhodnutí velkého senátu občanskoprávního a obchodního
kolegia Nejvyššího soudu
Časové účinky moderace smluvní pokuty
Podle dosavadní judikatury bylo podle § 301 obch. zák. přípustné moderovat (snížit) jen existující nárok na smluvní pokutu, a daný postup
proto nebylo možné použít v případě, že byla před rozhodnutím soudu
o moderaci proti právu na smluvní pokutu započtena protipohledávka, v důsledku čehož právo na zaplacení smluvní pokuty zaniklo. Velký senát zmíněnou rozhodovací praxi překonal a v rozsudku ze dne
11. 4. 2018, sp. zn. 31 Cdo 927/2016, vyslovil závěr, že k moderaci smluvní pokuty dochází s účinky ex tunc již k okamžiku ujednání o smluvní
pokutě. Je-li smluvní pokuta nepřiměřená, nemůže jednostranným zápočtem dojít v rozsahu její nepřiměřené výše k zániku pohledávky ze
smluvní pokuty, ani k zániku pohledávky, proti níž je započítáváno.
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Pracovní smlouva na činnost spadající do náplně funkce člena statutárního orgánu
Mimo jiné i v reakci na nález Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 190/15
velký senát modifikoval některé dosud zastávané teze ohledně omezení možnosti sjednání pracovní smlouvy se členem statutárního orgánu obchodní korporace. V rozsudku ze dne 11. 4. 2018, sp. zn. 31 Cdo
4831/2017, velký senát přijal závěr, že člen statutárního orgánu obchodní korporace a tato obchodní korporace se mohou odchýlit od pravidla vyjádřeného v § 66 odst. 2 větě první obch. zák. (podle kterého se
jejich vztah řídí přiměřeně ustanoveními o mandátní smlouvě) i tak,
že si pro svůj vztah ujednají režim zákoníku práce. Takové ujednání
ovšem nečiní jejich vztah pracovněprávním; i nadále půjde o vztah obchodněprávní, který se řídí obchodním zákoníkem a dále – v důsledku
smluvního ujednání – těmi ustanoveními zákoníku práce, jejichž použití nebrání kogentní právní normy upravující (především) postavení
člena statutárního orgánu obchodní korporace a jeho vztah s obchodní
korporací.
Vznik práva dlužníka požadovat po věřiteli vrácení plnění z bankovní
záruky
Dřívější rozhodovací praxi překonal Nejvyšší soud též v rozsudku ze
dne 12. 9. 2018, sp. zn. 31 Cdo 3936/2016, v němž dovodil, že pro vznik
oprávnění dlužníka požadovat po věřiteli vrácení plnění, které na jeho
úkor neoprávněně získal na základě bankovní záruky podle § 321
odst. 4 obch. zák., respektive pro vznik povinnosti věřitele takto získané

plnění dlužníkovi vrátit, není podmínkou, aby dlužník nejprve uhradil
bance to, co v souladu s bankovní zárukou plnila věřiteli (jak se dovozovalo dříve). Vyplatí-li totiž banka věřiteli plnění v souladu s bankovní zárukou, vzniká jí tím pohledávka za dlužníkem odpovídající tomuto
plnění a současně dlužníku závazek vůči bance ve stejné výši. Skutečnost, zda tento závazek dlužníka vůči bance byl splněn či nikoli, není
z hlediska povinnosti věřitele vrátit dlužníkovi neoprávněně získané
plnění právně relevantní. Získal-li věřitel plnění, na které neměl nárok,
musí jej vrátit tomu, na jehož úkor se tak stalo, tj. dlužníku.
2. 3. 4. 2. Ostatní vybraná rozhodnutí přijatá občanskoprávním
a obchodním kolegiem Nejvyššího soudu v roce 2018 k uveřejnění ve
Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek
Nárok na náhradu za bolest a ztížení společenského uplatnění jako
součást pozůstalosti
Ustanovení § 1475 odst. 2 o. z. uvádí, že pozůstalost tvoří celé jmění zůstavitele, kromě práv a povinností vázaných výlučně na jeho osobu, ledaže byly jako dluh uznány nebo uplatněny u orgánu veřejné moci. Nejvyšší soud proto v usnesení ze dne 27. 4. 2017, sp. zn. 25 Cdo 3556/2016,
dovodil, že (odlišně od právního stavu platného do 31. 12. 2013) právo
na náhradu nemajetkové újmy na zdraví má sice charakter práva spojeného s osobou poškozeného, nezaniká však jeho smrtí bezvýjimečně.
Zákon totiž může stanovit výjimky, kdy toto právo přechází na dědice.
Takovou výjimku zakládá právě ustanovení § 1475 odst. 2 o. z., v němž
je nově pozůstalost vymezena tak, že tvoří celé jmění zůstavitele, kromě

práv a povinností vázaných výlučně na jeho osobu, ledaže byly jako
dluh uznány nebo uplatněny u orgánu veřejné moci. Jde tedy o jednoznačnou dikci, stanovící podmínky, za nichž se právo vázané na osobu
poškozeného může stát předmětem dědění. Popsané pojetí navíc odpovídá proklamované diskontinuitě s předchozím občanským zákoníkem
a i důvodová zpráva k tomuto ustanovení nového občanského zákoníku
osvětluje záměr zákonodárce opustit široce formulované pravidlo § 579
občanského zákoníku z roku 1964 o zániku subjektivních práv a povinností vázaných jen na osobu dlužníka nebo věřitele jeho smrtí. Lze
tedy uzavřít, že uplatnil-li poškozený za svého života u soudu nároky
na náhradu nemajetkové újmy na zdraví vyjmenované v § 2958 o. z.,
tvoří tyto nároky podle zákona č. 89/2012 Sb. v případě jeho smrti pozůstalost a mohou přejít na dědice.
Účinky rozhodnutí o úpadku dlužníka
V usnesení ze dne 31. 5. 2017, sp. zn. 29 Cdo 5749/2016, se Nejvyšší
soud vyjádřil k významu zveřejnění rozhodnutí o úpadku dlužníka ve
smyslu § 140a odst. 1 insolvenčního zákona pro řízení o pohledávkách,
které lze uplatnit přihláškou v insolvenčním řízení. Vyslovil, že uplatní-li věřitel pohledávku vůči dlužníku u obecného soudu žalobou v rozporu s ustanovením § 109 odst. 1 písm. a) insolvenčního zákona, soudní
řízení o takové pohledávce se přeruší okamžikem zveřejnění rozhodnutí o úpadku dlužníka v insolvenčním rejstříku (§ 140a odst. 1 věta
první insolvenčního zákona) a za předpokladu, že stále trvají účinky
rozhodnutí o úpadku, je po právní moci rozhodnutí o úpadku obecný
soud povinen řízení o žalobě neprodleně zastavit podle § 141a insol-
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venčního zákona, bez zřetele k tomu, zda úpadek dlužníka je následně
řešen konkursem, reorganizací nebo oddlužením. Stejně tak je zastavení řízení o žalobě ve smyslu § 141a insolvenčního zákona namístě, poruší-li věřitel zákaz formulovaný v § 140c insolvenčního zákona tím, že
v době, kdy již trvají účinky rozhodnutí o úpadku, uplatní vůči dlužníku
u obecného soudu žalobou pohledávku, která má být v insolvenčním
řízení uplatněna přihláškou (aniž by šlo o incidenční spor), nebo pohledávku, na kterou se v insolvenčním řízení pohlíží jako na přihlášenou
(aniž by šlo o incidenční spor), anebo pohledávku, která se v insolvenčním řízení neuspokojuje (§ 170 insolvenčního zákona).
Nepřípustnost zajištění pohledávky zaměstnavatele z pracovněprávního vztahu směnkou
V rozsudku ze dne 1. 6. 2017, sp. zn. 21 Cdo 4659/2016, se Nejvyšší soud
zabýval možností použití zajišťovací směnky, jejímž pojmovým znakem
je mimo jiné též její (téměř neomezená a neomezitelná) převoditelnost,
k zajištění pohledávky zaměstnavatele vůči zaměstnanci z pracovněprávních vztahů. Dospěl přitom k závěru, že směnečná smlouva, v níž
se zaměstnavatel se zaměstnancem dohodnou, že pohledávka zaměstnavatele vůči zaměstnanci z pracovněprávního vztahu bude zajištěna směnkou, je v rozporu se základními zásadami pracovněprávních
vztahů (zejména se zásadou zvláštní zákonné ochrany postavení zaměstnance), neboť zajištění pohledávky zaměstnavatele vůči zaměstnanci z pracovněprávního vztahu směnkou podstatně zhoršuje postavení zaměstnance, jenž se tak dostává do pozice směnečného dlužníka,
v jehož silný neprospěch je směnečná právní úprava koncipována.
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Obchodní podíl při vypořádání společného jmění manželů
Obchodní podíl ve společnosti s ručením omezeným nabytý jedním z manželů za trvání společného jmění manželů i jen zčásti z jejich společných prostředků představuje společnou majetkovou hodnotu. Jak ovšem Nejvyšší soud vyslovil v rozsudku ze dne 30. 5. 2017,
sp. zn. 22 Cdo 3192/2015, v rámci řízení o vypořádání společného jmění může být obchodní podíl přikázán pouze tomu z manželů, který je
společníkem společnosti s ručením omezeným, a to pouze v rozsahu
jeho obchodního podílu. Shora uvedené platí rovněž za předpokladu,
že druhý z manželů je taktéž společníkem téže společnosti, neboť i tomuto druhému manželovi může být přikázán obchodní podíl v rozsahu,
v jakém je společníkem této společnosti. Například pokud jeden z manželů nabyl za trvání manželství za prostředky náležející do společného
jmění obchodní podíl ve výši 60 % na společnosti s ručením omezeným
a druhý z manželů nabyl za stejných podmínek obchodní podíl ve výši
40 % na téže společnosti, nelze přikázat jednomu z těchto manželů oba
obchodní podíly, ale je nezbytné přikázat každému z manželů odpovídající obchodní podíl.
Dodatečné schválení právního úkonu
Podle § 33 odst. 2 obč. zák. platilo, že překročil-li zmocněnec při jednání své oprávnění jednat za zmocnitele nebo jedná-li někdo za jiného
bez plné moci, je z tohoto jednání zavázán sám, ledaže ten, za koho
bylo jednáno, právní úkon dodatečně bez zbytečného odkladu schválí.
V rozsudku ze dne 20. 4. 2017, sp. zn. 21 Cdo 2494/2016, Nejvyšší soud

vyzdvihl, že dodatečné schválení právního úkonu ve smyslu ustanovení
§ 33 odst. 2 obč. zák. je možné učinit jak výslovně (písemně nebo ústně), tak i jiným způsobem nevzbuzujícím pochybnosti o tom, co chtěl
účastník projevit. Uvedené platí i tehdy, vyžaduje-li právní předpis pro
dodatečně schvalovaný právní úkon písemnou formu. Tyto závěry byly
přijaty k publikaci ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek též proto,
že naleznou uplatnění i v režimu právní úpravy účinné od 1. 1. 2014, jež
obsahuje obdobné pravidlo v § 440 o. z.
Funkční souvislost podle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi
Zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi v § 7 odst. 1 písm. a) podmiňuje vydání nemovitosti z původního majetku církví povinnými osobami podle § 4 písm. c) a d) citovaného zákona tím, že požadované věci funkčně souvisely nebo souvisí s nemovitou
věcí, kterou oprávněná osoba vlastní, nebo která se vydává podle tohoto
zákona. V rozsudku ze dne 25. 7. 2017, sp. zn. 28 Cdo 2546/2017, Nejvyšší soud osvětlil, že zmíněnou funkční vazbu nelze dovozovat pouze
z toho, že nemovité věci měly historicky souvislost vlastnickou (právní),
spotřební, popřípadě prostorovou, nýbrž výhradně ze skutečné užitné souvztažnosti dané faktickými možnostmi hospodářského využití
dotčených nemovitostí, a to především s ohledem na jejich stavební či
jinou hospodářskou podobu nebo jejich přírodní ráz, což pouze odvozeně může souviset i s jejich vzájemnou polohou v území.

Dispozitivnost právní úpravy převoditelnosti podílu ve společnosti
s ručením omezeným
Nejvyšší soud se v usnesení ze dne 19. 9. 2017, sp. zn. 29 Cdo 5719/2016,
zabýval otázkou, zda se společníci společnosti s ručením omezeným
mohou odchýlit od pravidla obsaženého v § 207 odst. 1 z. o. k. i jinak
než způsobem výslovně předvídaným v § 207 odst. 2 z. o. k., například
i tak, že převod podílů (všech či jen některých) na jiného společníka
zcela vyloučí. Vyšel přitom z teze, podle níž jsou právní normy soukromého práva zásadně dispozitivní. Jinak řečeno, strany se mohou při
úpravě svých práv a povinností od právních norem soukromého práva
odchýlit, jestliže to zákon nezakazuje. Dovolací soud dovodil, že právní úprava převoditelnosti podílu ve společnosti s ručením omezeným
není součástí práva upravujícího postavení osob ve smyslu § 1 odst. 2
o. z. a případné odchylné ujednání ve společenské smlouvě, jímž bude
převod podílu na jiného společníka omezen jinak než způsobem předvídaným v § 207 odst. 2 z. o. k., popřípadě zcela vyloučen, nijak nenarušuje statusovou úpravu společnosti s ručením omezeným. Zároveň
neshledal žádné okolnosti, z nichž by bylo možné usuzovat, že takovému ujednání brání dobré mravy, veřejný pořádek či smysl a účel právní
normy vyjádřené v § 207 odst. 1 a 2 z. o. k. Uzavřel proto, že společníci
se mohou ve společenské smlouvě odchýlit od pravidla vyjádřeného
v § 207 odst. 1 z. o. k. i tak, že převod podílu na jiného společníka zcela
vyloučí.
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Odpovědnost provozovatele vozidla za škodu způsobenou vznícením
vozu
Podle § 427 obč. zák. fyzické a právnické osoby provozující dopravu odpovídají za škodu vyvolanou zvláštní povahou tohoto provozu.
Stejně odpovídá i jiný provozovatel motorového vozidla, motorového
plavidla, jakož i provozovatel letadla. V rozsudku ze dne 31. 8. 2017,
sp. zn. 25 Cdo 3485/2016, Nejvyšší soud řešil případ požáru budovy
vyvolaného závadou elektroinstalace vozidla v ní zaparkovaného. Dovodil přitom, že škoda je způsobena zvláštní povahou provozu motorového vozidla tehdy, je-li způsobena jeho typickými vlastnostmi, zejména
zvýšenou rychlostí, omezenou ovladatelností, vysokou hmotností, technickou konstrukcí či charakterem použitých materiálů; působení těchto
faktorů musí být spojeno s využitím dopravního prostředku k jeho provozu. Porucha elektroinstalace je přitom nežádoucím projevem právě
těch vlastností vozidla, které jsou spojeny s jeho provozem a vyplývají z
jeho povahy dopravního prostředku. Škoda vyvolaná závadou na elektroinstalaci zaparkovaného (nikoliv trvaleji odstaveného) automobilu,
která vedla ke vznícení vozu a následnému požáru objektu, je tudíž
škodou způsobenou provozem motorového vozidla.
Výklad právního jednání
V rozsudku ze dne 31. 10. 2017, sp. zn. 29 Cdo 61/2017, řešil Nejvyšší
soud otázku výkladu prohlášení člena bytového družstva týkajícího se
jeho členství v tomto družstvu. Přitom komplexně rozebral problematiku interpretace právních jednání v režimu občanského zákoníku z roku
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2012 a současně artikuloval dvě základní teze, jež následně promítl
i do výkladu sporného prohlášení: a) pro výklad adresovaného právního jednání je určující skutečná vůle jednajícího, která byla anebo musela být známa adresátovi, již je třeba upřednostnit před jejím vnějším
projevem (např. objektivním významem užitých slov), a b) skutečnou
vůli jednajícího je třeba posuzovat k okamžiku, kdy projev vůle učinil
(kdy se stal perfektním); teprve tehdy, nelze-li zjistit skutečnou vůli jednajícího (§ 556 odst. 1 věta první o. z.), postupuje soud podle pravidla
vyjádřeného v § 556 odst. 1 větě druhé o. z. Řečené platí jak pro vícestranná, tak i pro jednostranná adresovaná právní jednání.
Ochrana menšinového spoluvlastníka
Zákon č. 89/2012 Sb. v rámci úpravy spoluvlastnictví stanoví, že přehlasovaný spoluvlastník, jemuž rozhodnutí spoluvlastnické většiny hrozí těžkou újmou, zejména neúměrným omezením v užívání společné
věci nebo vznikem povinnosti zřejmě nepoměrné k hodnotě jeho podílu,
může soudu navrhnout, aby toto rozhodnutí zrušil. Tímto pravidlem se
Nejvyšší soud zabýval v rozsudku ze dne 17. 10. 2017, sp. zn. 22 Cdo
192/2017, v němž dovodil, že § 1130 o. z., jenž danou normu obsahuje, skýtá soudní ochranu přehlasovanému nebo opomenutému menšinovému spoluvlastníku před rozhodnutím většinového spoluvlastníka
zpravidla tehdy, jde-li o rozhodnutí o významné záležitosti týkající se
společné věci (o záležitost mimořádné správy). Nelze ovšem vyloučit,
že v závislosti na konkrétních okolnostech případu, zejména tam, kde
stav hrozící těžké újmy bude zcela zřejmý, bude možné soudní ochranu
poskytnout výjimečně i tehdy, půjde-li o rozhodnutí v záležitosti běž-

né správy. Nejvyšší soud dále připomněl, že soud poskytující ochranu
přehlasovanému menšinovému spoluvlastníku v rámci rozhodovacích
oprávnění ve smyslu § 1139 odst. 1 o. z. není vázán žalobním návrhem na
vydání konkrétního rozhodnutí. Není-li tudíž naplněn předpoklad imanentní postupu podle § 1130 o. z., t. j. hrozba těžké újmy na straně menšinového spoluvlastníka, nic soudu nebrání v tom, aby dále nezvažoval
soudní ochranu ve smyslu § 1129 o. z., a to za předpokladu, že žalobce
je menšinovým spoluvlastníkem přehlasovaným alespoň dvoutřetinovou
většinou hlasů ostatních spoluvlastníků v záležitosti mimořádné správy.
Forma zakladatelského právního jednání ústavu
Jak Nejvyšší soud poznamenal v usnesení ze dne 28. 2. 2017,
sp. zn. 29 Cdo 4197/2015, ani v odborné literatuře nepanuje názorová
jednota na tom, zda postačí, bude-li mít zakladatelské právní jednání
ústavu, zvláštní právnické osoby upravené v § 402 a násl. o. z., prostou
písemnou formu, či zda musí být pořízeno ve formě veřejné listiny. Sám
dovolací soud se v situaci existence dvou přijatelných výkladových alternativ přiklonil (ve světle systematické a teleologické argumentace)
k interpretaci, jež bude zakladatele (s respektem k ochraně práv třetích osob) zatěžovat co nejméně, tedy k závěru, že se pro zakladatelské
právní jednání ústavu nevyžaduje forma veřejné listiny.
Postavení dítěte v řízení o určení otcovství
V rozsudku ze dne 30. 10. 2017, sp. zn. 21 Cdo 1852/2017, se Nejvyšší
soud vyjádřil k promítnutí zásady nejlepšího zájmu dítěte, jenž musí

být podle čl. 3 Úmluvy o právech dítěte předním hlediskem při jakékoli
činnosti týkající se dětí, ať už uskutečňované veřejnými nebo soukromými zařízeními sociální péče, soudy, správními nebo zákonodárnými
orgány, do řízení o určení otcovství. Uvedl, že i v tomto řízení se daná
zásada uplatní, nikoli však prostřednictvím práva dítěte být slyšeno,
jež jinak vyplývá z čl. 12 Úmluvy o právech dítěte. V oblasti určení příbuzenství, kde právní poměry mezi jednotlivými subjekty práva jsou
založeny na základě objektivně daných a vědecky ověřitelných skutečností, nezbývá totiž prostor pro zjišťování zájmu dítěte v té podobě, že
by snad dítě bylo schopno se vyjádřit k tomu, kdo je jeho biologický otec,
neboť tato skutečnost se odvíjí od hypotézy ustanovení § 783 odst. 2
o. z. V řízení o určení otcovství proto soud nezjišťuje názor dítěte podle
ustanovení § 100 odst. 3 o. s. ř.; nejlepší zájem dítěte je v tomto řízení
uskutečňován již tím, že právní norma za otce označuje muže, který
s matkou v rozhodné době souložil, nevylučují-li to závažné okolnosti,
tedy jednoho z rodičů ve smyslu čl. 7 odst. 1 Úmluvy o právech dítěte.
Rozvázání pracovního poměru zaměstnance nezpůsobilého konat dosavadní práci
V rozsudku ze dne 30. 1. 2018, sp. zn. 21 Cdo 5825/2016, Nejvyšší soud
vyložil, že nemůže-li zaměstnanec konat dosavadní práci pro pracovní
úraz, nemoc z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí a nedošlo-li
mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem k dohodě o řešení situace tím
vzniklé, zákon zaměstnavateli nepředepisuje, zda má převést zaměstnance na jinou práci, která je pro něho vhodná vzhledem k jeho zdravotnímu stavu a schopnostem a pokud možno i k jeho kvalifikaci, nebo
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dát zaměstnanci výpověď z pracovního poměru. V souladu se smyslem a účelem zákoníku práce, jehož vyjádřením jsou základní zásady
pracovněprávních vztahů spočívající (mimo jiné) ve zvláštní zákonné
ochraně postavení zaměstnance, však není takový postup zaměstnavatele, který zaměstnanci nezpůsobilému k výkonu dosavadní práce
pro pracovní úraz, nemoc z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí
sice přestane dosavadní práci přidělovat, ale již tohoto zaměstnance
nepřevede na jinou práci a ani s ním nerozváže pracovní poměr výpovědí. Nepřevedl-li tedy zaměstnavatel zaměstnance, který nemůže
konat dosavadní práci pro pracovní úraz, nemoc z povolání nebo ohrožení nemocí z povolání, na jinou vhodnou práci (popřípadě převedl-li zaměstnance na jinou vhodnou práci bez jeho souhlasu a nebylo-li
jeho pracovní zařazení u zaměstnavatele vyřešeno dohodou ani dodatečně), je povinen rozvázat s ním pracovní poměr výpovědí z důvodů
uvedených v ustanovení § 52 písm. d) zák. práce nebo dohodou z týchž
důvodů. Nesplní-li zaměstnavatel tuto povinnost, je oprávněn z těchto důvodů rozvázat pracovní poměr výpovědí zaměstnanec, aniž by to
bylo na újmu jeho práva na odstupné podle ustanovení § 67 odst. 2
zák. práce.
Škoda na vozidle vzniklá v důsledku dopravní nehody
Nejvyšší soud se v reakci na nález Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 795/16
zaměřil v rozsudku ze dne 11. 10. 2017, sp. zn. 25 Cdo 2782/2017, na
otázku škody, již vozidlo utrpělo následkem dopravní nehody, přičemž
formuloval názor, že pokud byly poškozenému nahrazeny náklady na
opravu vozidla po nehodě, avšak ani po provedené opravě se hodnota
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vozidla nedostala na úroveň původní obvyklé ceny, je zde stále majetková újma poškozeného, způsobená na vozidle, a to v rozsahu rozdílu
mezi obvyklou cenou vozidla před poškozením a obvyklou cenou vozidla po opravě, k jejíž náhradě je škůdce povinen. Vždy ale musí být
zachována příčinná souvislost mezi jednáním škůdce a stavem vozidla
po opravě; je tedy třeba postavit najisto, že znehodnocení vozidla je
v celém rozsahu důsledkem poškození způsobeného škůdcem.
Odpovědnost advokáta za škodu při neúspěšné procesní strategii
Problematice náhrady škody se Nejvyšší soud věnoval též v rozsudku ze dne 27. 9. 2017, sp. zn. 25 Cdo 1734/2016, v němž šlo o případ
odpovědnosti za škodu vzniklou v důsledku nevhodně zvoleného postupu advokáta při uplatňování soukromoprávního nároku. Dovolací
soud uvedl, že úprava odpovědnosti advokáta za škodu způsobenou
při výkonu advokacie vyplývá ze zvýšených nároků, jež jsou na advokátní stav kladeny z důvodu vyšší míry rizika spojené s jejich činností a z důvodu nezbytnosti zajištění důvěry ve vztahu advokát – klient. Tato odpovědnost je přitom v § 24 zákona o advokacii vymezena
poměrně široce, má však svoje limity vyplývající z charakteru výkonu
advokacie, a nastupuje proto až tehdy, pokud bylo prokázáno, že advokát nesplnil, respektive porušil svoji povinnost, kterou lze po něm
s ohledem na ustanovení § 16 a § 1 odst. 2 zákona o advokacii důvodně očekávat, tedy zejména znalost právních předpisů, schopnost jejich
logické a vhodné aplikace, důsledné zastupování klienta, obstarávání
jeho záležitostí podle smlouvy o poskytování právních služeb a provádění činností úzce souvisejících (např. úschova listin). Advokát tudíž

za škodu neodpovídá, jestliže na pokyn klienta, poučeného o možných
důsledcích, zvolí z možných procesních strategií (kdy všechny nesou
určitá rizika) tu, jež v důsledku okolností, které advokát nemohl předem znát ani ovlivnit, nevedla k úspěchu v soudním sporu.
Bezdůvodné obohacení plněním pojistitele v případě pojištění odpovědnosti za škodu
V rozsudku ze dne 7. 11. 2017, sp. zn. 28 Cdo 5970/2016, se Nejvyšší
soud vyjádřil k otázce, kdo má být pokládán za obohaceného v případě, že pojistitel v domnění, že jej k tomu váže pojistná smlouva, uhradil
poškozenému škodu způsobenou osobou údajně pojištěnou, ač se na
dané škodné jednání ve skutečnosti pojistný vztah nevztahoval. Dovolací soud se přiklonil k závěru, že poskytl-li pojistitel peněžité plnění
poškozenému coby náhradu škody způsobené pojištěným v mylném
domnění, že je k tomu povinen na základě sjednané smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu, vzniká mu nárok na vydání bezdůvodného
obohacení vůči osobě, za niž plnil (pojištěnému), nikoli proti subjektu,
jemuž plnil (poškozenému).
Nepřiměřená délka přestupkového řízení
Aplikovatelností čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod na řízení o přestupku se zabýval Nejvyšší soud ve sporu
o náhradu nemajetkové újmy (vzniklé osobě vystupující jako poškozená
jednáním obviněných) v důsledku nepřiměřené délky řízení týkajícího se jednání, jež bylo zprvu orgány činnými v trestním řízení hodno-

ceno jako trestný čin, avšak posléze bylo posouzeno coby přestupek,
a o němž tudíž v posledku rozhodovaly správní orgány. V rozsudku
ze dne 29. 11. 2017, sp. zn. 30 Cdo 1273/2016, přitom dovodil, že přestupkové řízení vskutku spadá pod čl. 6 odst. 1 Úmluvy, a to nejen ve
vztahu k obviněnému, ale též ve vztahu k poškozenému. Nejvyšší soud
v citovaném rozhodnutí dále vyslovil úsudek, že z hlediska práva na
přiměřenou délku řízení poškozeného, který uplatnil nárok na náhradu škody v trestním řízení, je třeba další projednávání tohoto nároku
v přestupkovém řízení nutno považovat za pokračování v řízení o daném nároku. Jelikož bylo ve zmiňovaném sporu namítáno též promlčení žalobkyní uplatněného práva na náhradu nemajetkové újmy, podotkl
Nejvyšší soud konečně, že promlčecí lhůta v případě nemajetkové újmy
způsobené porušením práva na přiměřenou délku trestního řízení a na
ně navazujícího přestupkového řízení nezačne podle § 32 odst. 3 zákona č. 82/1998 Sb. běžet dříve než 6 měsíců od právní moci rozhodnutí,
kterým bylo přestupkové řízení ve vztahu k poškozenému skončeno.
Omezení svéprávnosti člověka, který pro svou duševní poruchu fakticky není schopen žádného právního jednání
Rozsudkem ze dne 28. 11. 2017, sp. zn. 30 Cdo 836/2017, se Nejvyšší
soud vyjádřil k otázce, zda v případě, že posuzovaný pro svůj zdravotní
(duševní) stav není schopen vůbec projevit svoji vůli, jsou splněny podmínky k omezení jeho svéprávnosti v maximálním možném rozsahu,
anebo zda postačí – bez omezení jeho svéprávnosti – přistoupit k uložení mírnějšího a méně omezujícího opatření (např. formou jmenování opatrovníka posuzovanému). Respektuje závazné právní názory
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Ústavního soudu vyslovené v nálezu sp. zn. IV. ÚS 1580/16 (podle nichž
rozhodnutí o omezení svéprávnosti nelze založit bez dalšího na tom, že
vzhledem k podmínkám, v nichž posuzovaný člověk žije v době rozhodování, nehrozí mu ani bez omezení svéprávnosti fakticky závažná
újma, respektive že nemá reálné příležitosti činit právní jednání) a přihlížeje k výkladu, který sám podal v rozsudku sp. zn. 30 Cdo 944/2016,
uzavřel Nejvyšší soud, že podle platné právní úpravy institutu omezení
svéprávnosti člověka nepřichází v úvahu navrátit člověku, který pro
svou duševní poruchu fakticky není schopen žádného právního jednání (jde např. o imobilního těžce duševně nemocného člověka), jeho
svéprávnost a za účelem ochrany jeho zájmů mu jmenovat pouze opatrovníka ve smyslu 465 odst. 1 o. z.
Zánik nároku na náhradu za ztrátu na výdělku
Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti (při
uznání invalidity nebo částečné invalidity) je jedním z nároků na náhradu škody z odpovědnosti za škodu na zdraví. Ke ztrátě na výdělku dochází proto, že pracovní schopnost poškozeného byla následkem
újmy na zdraví snížena (omezena) nebo zanikla, a účelem náhrady za
ztrátu na tomto výdělku je poskytnout přiměřené odškodnění tomu,
kdo není schopen pro své zdravotní postižení, způsobené újmou na
zdraví, dosahovat takového výdělku, jaký měl před poškozením. V rozsudku ze dne 28. 11. 2017, sp. zn. 25 Cdo 4066/2016, Nejvyšší soud vyložil důsledky skutečnosti, že poškozenému vznikne nárok na výplatu
starobního důchodu. Konstatoval, že rozhodne-li se poškozený využít
možnosti odejít do důchodu a na základě jeho žádosti je mu starobní
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důchod přiznán, pak z toho také vyplývá, že dalším zdrojem jeho příjmů již nebude výdělek, případně částky či dávky, které jej nahrazují,
ale přiznaný důchod. Důvod k poskytování náhrady za ztrátu na výdělku (snížení nebo ztráta pracovní způsobilosti poškozeného a jeho
neschopnost dosahovat pro následky újmy na zdraví stejného výdělku
jako před poškozením) tudíž přiznáním starobního důchodu poškozenému odpadá.
Připadnutí doby plnění splátky na sobotu, neděli nebo svátek
V rozsudku ze dne 14. 2. 2018, sp. zn. 20 Cdo 4788/2017, řešil Nejvyšší soud případ, v němž účastníci uzavřeli notářský zápis se svolením k přímé vykonatelnosti, v němž se dlužník zavázal zaplatit dluh
v pravidelných měsíčních splátkách splatných vždy k patnáctému dni
daného měsíce, a to pod ztrátou výhody splátek. Sporným se stalo, zda
dlužník v souladu s § 122 obč. zák. mohl plnit nejblíže následující pracovní den, připadl-li den splatnosti konkrétní splátky na sobotu, neděli
či svátek. Dovolací soud dovodil, že formulace užitá v exekučním titulu
je stanovením času ve smyslu určitého okamžiku, k němuž má být učiněno určité právní jednání – v tomto případě splněna povinnost uhradit
měsíční splátku. Povinnost dlužníka plnit je tak podle stranami stanovené formulace pevně určená datem splatnosti pohledávky, tj. patnáctým dnem každého měsíce; nedodržení data splatnosti, byť z důvodu
dne pracovního klidu či státního svátku, má za následek prodlení dlužníka s možným zesplatněním celé pohledávky (viz § 565 obč. zák.).

Revokace rozhodnutí o zrušení právnické osoby
V usnesení ze dne 28. 2. 2018, sp. zn. 27 Cdo 1135/2017, Nejvyšší soud
připustil, že oproti právní úpravě účinné do 31. 12. 2013 ustanovení
§ 170 o. z. výslovně neomezuje možnost revokovat rozhodnutí o zrušení
právnické osoby s likvidací toliko na případy, v nichž o zrušení a likvidaci rozhodli sami společníci (členové), popř. příslušný orgán právnické
osoby. Gramatický výklad § 170 o. z. by tudíž mohl vést k závěru, že
o změně svého dřívějšího rozhodnutí o zrušení právnické osoby a nařízení její likvidace může rozhodnout i soud, který vydal původní (měněné) rozhodnutí. S přihlédnutím k výkladu teleologickému, historickému
i systematickému se však dovolací soud přiklonil k interpretaci opačné
a uzavřel, že změnit (revokovat) rozhodnutí o zrušení právnické osoby
s likvidací podle § 170 o. z. je možné toliko v případě, že takové rozhodnutí přijali její členové nebo její příslušný orgán, tj. pouze u tzv. dobrovolného zrušení právnické osoby s likvidací. Nestanoví-li zvláštní
zákon jinak, změna (zrušení) rozhodnutí soudu o zrušení právnické
osoby s likvidací je možná pouze na základě řádných či mimořádných
opravných prostředků.
Zvýšený význam řízení o protiprávním činu dětí mladších 15 let a mladistvých
Význam řízení pro poškozeného je velmi důležitým objektivním kritériem pro výpočet náhrady za nemajetkovou újmu vzniklou nesprávným
úředním postupem spočívajícím v neprojednání věci v přiměřené lhůtě.
Lze přitom objektivizovat určité typy řízení, u nichž jsou prodlevy s ře-

šením věci vnímány zpravidla hůře a mohou se i negativněji projevit
v poměrech poškozeného. Mezi taková řízení, u nichž lze předpokládat
zvýšený význam předmětu řízení pro poškozeného, náleží i řízení trestní. V rozsudku ze dne 28. 3. 2018, sp. zn. 30 Cdo 1445/2016, pak Nejvyšší
soud dovodil, že také v řízeních vedených podle zákona č. 218/2003 Sb.,
o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech
mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech
mládeže), v nichž se projednávají protiprávní činy, kterých se dopustili
mladiství a děti mladší patnácti let, lze na orgány veřejné moci klást
zvláštní požadavek na rychlé projednání věci. I ve zmíněných řízeních
je tudíž třeba typově vycházet z toho, že se zvýšený význam předmětu
řízení pro účastníka presumuje.
Popření vykonatelné pohledávky insolvenčním správcem
Podle § 192 insolvenčního zákona pravost, výši a pořadí všech přihlášených pohledávek mohou popírat insolvenční správce, dlužník a přihlášení věřitelé. Popření přihlášené pohledávky je procesním úkonem, pro
nějž přiměřeně platí § 41 odst. 2 o. s. ř. a co do obsahových náležitostí
úkonu § 42 odst. 4 o. s. ř. Pro posouzení, zda a v jakém rozsahu popřel
insolvenční správce pravost, výši nebo pořadí pohledávky, je určující
obsah popěrného úkonu insolvenčního správce při přezkumném jednání. V rozsudku ze dne 27. 2. 2018, sp. zn. 29 ICdo 39/2016, Nejvyšší
soud připomněl, že určitým popěrným úkonem insolvenčního správce
je již jen prohlášení, že popírá pohledávku zcela co do pravosti, bez
uvedení bližšího důvodu popření. Současně však dodal, že úprava popření vykonatelné pohledávky ukládá insolvenčnímu správci, aby své
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popření uplatnil žalobou u soudu, a současně jej omezuje co do rozsahu žalobních tvrzení, která může v řízení uplatnit – proti popřené
vykonatelné pohledávce může v žalobě uplatnit pouze ty skutečnosti,
pro něž pohledávku popřel. Z uvedeného plyne, že insolvenční správce
popírající vykonatelnou pohledávku musí již v rámci popěrného úkonu
uvést skutečnosti, na kterých své popření zakládá. Neuvede-li žádné
skutečnosti, pro které pohledávku popřel, nebude mít pro účely uplatnění popření žalobou u soudu k dispozici žádné skutečnosti, jimiž by
nárok na určení neexistence vykonatelné pohledávky mohl odůvodnit.
Dovolací soud tedy uzavřel, že popírá-li vykonatelnou pohledávku, je
insolvenční správce povinen v popěrném úkonu konkrétně uvést i skutečnosti, pro které pohledávku popřel (důvody popření).
Výše vypořádacího podílu „bydlícího“ člena bytového družstva
Rozhodnutí s velkým praktickým dopadem představuje rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. 3. 2018, sp. zn. 27 Cdo 5168/2017, v němž
byly vyloženy implikace požadavku poctivosti (spravedlnosti) vypořádání při zániku účasti člena v bytovém družstvu v důsledku postižení
jeho členských práv a povinností v exekuci. Vyšel přitom z teze, že tržní
hodnota jednotlivých členských podílů zohledňuje nejen aktuální majetkové poměry bytového družstva, ale zejména stav, velikost a další
vlastnosti konkrétního družstevního bytu, jehož nájem je spjat s daným
členským podílem, a dovodil, že není vhodné poměřovat poctivost vypořádání mezi (bývalým) členem bytového družstva a tímto družstvem
skutečnou (tržní) hodnotou čistého obchodního majetku družstva, nýbrž že je spíše namístě přihlédnout ke skutečné (tržní) hodnotě členské-
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ho podílu, o který bývalý člen družstva (v důsledku zániku své účasti)
„přišel“. Při určení výše vypořádacího podílu proto bytové družstvo zásadně musí přihlédnout ke skutečné (tržní) hodnotě členského podílu
bývalého člena družstva tak, aby mezi touto tržní hodnotou a výší vypořádacího podílu nebyly neodůvodněné rozdíly.
Aktivní legitimace k žalobě na zrušení služebnosti
V rozsudku ze dne 27. 3. 2018, sp. zn. 22 Cdo 155/2018, reagoval Nejvyšší soud na mezeru v zákoně představovanou absencí legitimace osoby oprávněné ze služebnosti domáhat se podle § 1299 odst. 2 o. z. jejího
omezení či zrušení při trvalé změně vyvolávající hrubý nepoměr mezi
zatížením služebné věci a výhodou panujícího pozemku. Po osvětlení
teleologického pozadí citovaného ustanovení přikročil Nejvyšší soud
k dotvoření právní úpravy a překlenutí uvedené mezery aplikací argumentu a simili vedoucího k přijetí závěru, že aktivní legitimaci k podání
návrhu na zrušení služebnosti má v daném případě též osoba oprávněná ze služebnosti.
Důsledky nedostatku vlastnického práva prodávajícího ke dni uzavření
kupní smlouvy
Další významný příspěvek k výkladu nové občanskoprávní úpravy učinil Nejvyšší soud v rozsudku ze dne 26. 4. 2018, sp. zn. 29 Cdo
2601/2016. Zabýval se zde smlouvou o koupi akcií a podílových listů,
kterou odvolací soud posoudil jako absolutně neplatnou, jelikož prodávající nebyla ke dni jejího uzavření vlastnicí převáděných cenných

papírů. Nejvyšší soud naproti tomu vyzdvihl, že v režimu právní úpravy účinné od 1. 1. 2014 skutečnost, že prodávající není ke dni uzavření kupní smlouvy vlastníkem předmětu koupě, nečiní kupní smlouvu
sama o sobě neplatnou pro počáteční nemožnost plnění ve smyslu § 580
odst. 2 a § 588 o. z. Absence oprávnění prodávajícího nakládat s předmětem koupě může mít ovšem význam pro posouzení, zda dojde k věcněprávním účinkům smlouvy (zda se kupující stane vlastníkem předmětu koupě). V souvislostech řešené kauzy z uvedeného dovolací soud
vyvodil, že převzala-li prodávající kupní smlouvou závazek umožnit
kupujícímu nabýt vlastnické právo ke sporným akciím a sporným podílovým listům, je povinna jej splnit; nevlastní-li tyto zaknihované cenné papíry (proto, že je prodala před uzavřením, resp. po uzavření kupní
smlouvy třetím osobám), je povinna si je opatřit, popřípadě jinak zajistit
splnění svého (kupní smlouvou převzatého) závazku.

2. 4. Trestní kolegium Nejvyššího soudu v roce
2018
2. 4. 1. Přehled rozhodovací činnosti trestního kolegia
Nejvyššího soudu
Trestní kolegium Nejvyššího soudu (dále též jen „trestní kolegium“) bylo
v roce 2018 složeno z předsedy kolegia a dalších dvaadvaceti soudců; kromě toho zde působili v různých obdobích také soudci dočasně
přidělení. Soudci trestního kolegia jsou zařazeni do sedmi rozhodujících senátů, které tvoří sedm soudních oddělení. Dále zde působí velký
senát trestního kolegia, evidenční senát a zvláštní senát pro odvolání
proti rozhodnutím Kárné komory Nejvyššího kontrolního úřadu.
Jednotlivé trestní věci přiděluje do zmíněných rozhodujících sedmi senátů (dále uváděné jen jako „senáty“) 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
a třetí (č. 11) na drogovou kriminalitu a případy týkající se mezinárodní
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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. Mimo rozhodovací činnosti
v tříčlenných senátech na trestním úseku působí také velký senát trestního kolegia, v němž je zařazeno 9 soudců.
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.
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
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v ustanoveních § 265b odst. 1 a 2 tr. ř. Předmětem dovolacího řízení není
skutkový přezkum, ale pouze posuzování právních otázek v napadeném
rozhodnutí nebo v řízení mu předcházejícím. Dovolání je oprávněn podat jednak nejvyšší státní zástupce – pro nesprávnost kteréhokoli výroku
rozhodnutí soudu, a to ve prospěch i v neprospěch obviněného, a jednak obviněný – pro nesprávnost výroku rozhodnutí soudu, který se ho
bezprostředně dotýká. Obviněný může podat dovolání pouze prostřednictvím obhájce; 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 roz-

sahu a z důvodů uvedených v dovolání. Po přezkoumání Nejvyšší soud
zruší napadené rozhodnutí nebo jeho část, popřípadě též vadné řízení
mu předcházející, shledá-li, že je dovolání důvodné. Pokud po zrušení napadeného rozhodnutí nebo některého jeho výroku je nutné učinit
ve věci nové rozhodnutí, Nejvyšší soud přikáže zpravidla soudu, o jehož
rozhodnutí jde, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl
(§ 265k tr. ř.). Soud nebo jiný orgán činný v trestním řízení, jemuž byla
věc přikázána k novému projednání a rozhodnutí, je vázán právním názorem Nejvyššího soudu (§ 265s odst. 1 tr. ř.). Bylo-li napadené rozhodnutí zrušeno jen v důsledku dovolání podaného ve prospěch obviněného,
nemůže v novém řízení dojít ke změně rozhodnutí v jeho neprospěch
(§ 265s odst. 2 tr. ř.). Nejvyšší soud však může při zrušení napadeného
rozhodnutí také sám hned rozhodnout ve věci rozsudkem (§ 265m tr. ř.).
Dalším mimořádným opravným prostředkem, který Nejvyšší soud projednává, je stížnost pro porušení zákona (dále též jen „SPZ“). Tento 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 podle
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:
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Tdo
– rozhodování o dovoláních proti pravomocným rozhodnutím soudů
druhého stupně ve věci samé (§ 265a a násl. tr. ř.);
Tcu
– rozhodování o návrzích na zaznamenání údajů o odsouzení občana České republiky cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů
(§ 4 odst. 2, 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.);
Tz
– rozhodování o stížnostech pro porušení zákona, podaných ministrem
spravedlnosti proti rozhodnutím státních zástupců a soudů v řízení konaném podle trestního řádu (§ 266 a násl. tr. ř.);
Td
– rozhodování sporů o příslušnost mezi soudy nižších stupňů (§ 24 tr. ř.),
– rozhodování o návrzích na odnětí a přikázání věci (§ 25 tr. ř.),
– rozhodování o stížnostech proti rozhodnutím o vyloučení soudce
(§ 31 tr. ř.);
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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
(např. o stížnostech proti rozhodnutím o vyloučení soudců vrchních
soudů z vykonávání úkonů trestního řízení podle § 30 a § 31 tr. ř.);
Tul
– rozhodování o návrzích na určení lhůty k provedení procesního úkonu
(§ 174a zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, ve znění pozdějších
předpisů);
Zp
– rozhodování o odvoláních proti rozhodnutí Kárné komory Nejvyššího
kontrolního úřadu (§ 43 odst. 2 zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším
kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů);
Pzo
– rozhodování o návrzích na přezkum zákonnosti příkazu k odposlechu
a záznamu telekomunikačního provozu a příkazu k zjištění údajů o telekomunikačním provozu (§ 314l až § 314n tr. ř.).

2. 4. 2. Sjednocovací činnost trestního kolegia Nejvyššího
soudu
Ke sjednocení rozhodovací praxe nižších soudů dochází především vydáváním rozhodnutí v rámci výše uplatňovaných mimořádných oprav-

ných 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
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 meritu rozhodl příslušný tříčlenný senát, kterému byla původně přidělena
projednávaná věc.
Velký senát trestního kolegia v roce 2018 rozhodoval dvakrát. Jednou
v dovolací agendě – rejstřík Tdo (15 Tdo 195/2018, rozhodnuto dne
28. 6. 2018) a jednou v agendě týkající se sporu o příslušnost mezi soudy
nižších stupňů – rejstřík Td (15 Td 10/2018, rozhodnuto dne 26. 4. 2018).
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 2018 se uskutečnilo celkem šest zasedání trestního kolegia Nejvyššího soudu. Evi-
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denční 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
evidenčního senátu projednává evidenční senát trestního kolegia i další
materiály, zejména podněty k zaujetí stanoviska trestního kolegia.
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 pověřeným 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.
Každé schválené stanovisko trestního kolegia Nejvyššího soudu se publikuje ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek 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
Agenda

Nevyřízeno
z roku 2017

Nově
napadlo

Vyřízeno

Rok

Nevyřízeno

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

Tdo

174

1 630

1 608

196

2008

133

1 777

1 738

172

Tcu

3

86

76

13

2009

172

1 670

1 667

175

Tz

5

46

43

8

2010

175

1 719

1 684

210

Td

6

67

67

6

2011

210

1 802

1 797

215

Tvo

3

30

32

1

2012

215

1 691

1 722

184

Tul

-

2

2

-

2013

184

1 542

1 546

180

Zp

-

-

-

-

2014

180

1 713

1 734

159

Pzo

3

17

2

2015

159

1 662

1 597

224

(Přehled počtu věcí přidělených trestnímu kolegiu za rok 2018)

2016

224

1 877

1 829

272

Úvodní tabulka představuje přehled o rozhodovací činnosti trestního
kolegia Nejvyššího soudu v roce 2018 ve všech jeho agendách. První sloupec přitom ukazuje, kolik věcí v každé konkrétní agendě bylo
k rozhodnutí přesunuto z předchozího roku 2017. Analogicky pak
sloupec poslední uvádí počty věcí, které nebyly vyřízeny do 31. 12. 2018.

2017

272

1 722

1 815

179

2018

179

1 676

1 651

204

16

Následující tabulka a na ní navazující graf pak sledují vývoj statistik
trestního kolegia Nejvyššího soudu v delším časovém období.

(Součet agendy Tdo a Tz v letech 2005 – 2018)
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Graf znázorňuje statistický vývoj nápadu do všech agend trestního kolegia Nejvyššího soudu v delším časovém horizontu let 2005 – 2018.
Je z něj patrný poměrně setrvalý stav celkového počtu převzatých věcí,
avšak zároveň tento graf dokládá, že v letech 2016 až 2017 napadlo
na trestní kolegium Nejvyššího soudu nejvíce podání za celé sledované
období, v roce 2018 se situace mírně zklidnila. Je třeba si uvědomit, že
graf sčítá veškeré agendy, přičemž složitost, resp. pracnost, vyřizování
v jednotlivých agendách je velmi odlišná.
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2. 4. 4. Výběr důležitých rozhodnutí trestního kolegia
Nejvyššího soudu v roce 2018

jen její dílčí část způsobenou ve vztahu k finančním prostředkům Evropské unie.

2. 4. 4. 1. Stanovisko trestního kolegia Nejvyššího soudu publikované
ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek

Možnost vydání evropského zatýkacího rozkazu bez předchozího využití institutu právní pomoci a otázky s tím související

K řešení některých sporných otázek a za účelem sjednocení rozhodovací činnosti soudů nižších stupňů vydalo trestní kolegium Nejvyššího
soudu níže uvedená stanoviska, publikovaná ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek.

Stanovisko trestního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 26. 4. 2018,
sp. zn. Tpjn 301/2017, publikované pod č. 2/2018 Sb. rozh. st., se zabývá otázkou, zda je možné vydat na obviněného nebo na osobu podezřelou ze spáchání trestného činu příkaz k zatčení nebo příkaz k zadržení
a následně evropský zatýkací rozkaz za situace, kdy je adresa pobytu
v cizině u těchto osob známa, aniž byl před tím využit institut právní
pomoci podle § 39 a násl. z. j. m. s. Stanovisko obsahuje dvě právní věty.
Právní věta pod bodem I. uvádí: I když je orgánům činným v trestním
řízení známa adresa pobytu v cizině u obviněného, kterému byl již dříve
doručen opis usnesení o zahájení trestního stíhání, nebo u osoby podezřelé ze spáchání trestného činu, ohledně které již bylo vydáno usnesení o zahájení trestního stíhání, avšak opis tohoto usnesení nebyl této
osobě doručen, může soudce rozhodující o návrhu státního zástupce
vydat příkaz k zatčení podle § 69 odst. 1 tr. ř. nebo příkaz k zadržení
podle § 76a tr. ř. a navazující evropský zatýkací rozkaz podle § 190
písm. a) z. m. j. s., aniž by před tím byl využit institut právní pomoci
podle § 39 a násl. z. j. m. s. Tento výjimečný postup soudů lze uplatnit
pouze při splnění níže uvedených podmínek a kritérií. U obviněného
nebo u osoby podezřelé ze spáchání trestného činu musí existovat některý z důvodů vazby podle § 67 tr. ř. a z okolností případu musí dále
vyplývat konkrétní skutečnosti prokazující, že by využití institutů práv-

K jednočinnému souběhu trestných činů dotačního podvodu a poškození finančních zájmů Evropské unie
Stanovisko trestního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 26. 4. 2018,
sp. zn. Tpjn 300/2017, publikované pod č. 1/2018 Sb. rozh. st., řešilo
otázku, zda je možný jednočinný souběh trestných činů dotačního podvodu a poškození finančních zájmů Evropské unie. Trestní kolegium
zde učinilo právní závěr, že je možný jednočinný souběh trestných činů
dotačního podvodu podle § 212 tr. zákoníku a poškození finančních
zájmů Evropské unie podle § 260 tr. zákoníku. Je-li při naplnění znaků obou těchto trestných činů skutek spáchán zčásti ke škodě Evropské unie a zčásti ke škodě jiného subjektu (zpravidla České republiky
nebo územního samosprávného celku), je třeba pachateli klást za vinu
v rámci ustanovení § 212 tr. zákoníku celou způsobenou škodu (tj. součet obou dílčích částek), zatímco v rámci ustanovení § 260 tr. zákoníku
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ní pomoci podle § 39 a násl. z. m. j. s. mohlo ohrozit úspěšné provedení
trestního řízení. Tak tomu bude zejména v případech, kdy by využití
institutů právní pomoci mohlo iniciovat útěk či skrývání osoby, proti níž
se řízení vede, dále v případech, pokud tato osoba zjevně činí opatření ve snaze zabránit doručení předvolání či opisu usnesení o zahájení
trestního stíhání nebo činí kroky k zakrytí své trestné činnosti, apod. Za
odůvodněný případ reálného ohrožení úspěšného provedení trestního
řízení je možno považovat i situaci, kdy je sice obviněný kontaktní na
známé adrese v cizině, včetně toho, že převezme usnesení o zahájení
trestního stíhání nebo předvolání k úkonu trestního řízení, které mu
bylo doručeno, ovšem je buď zcela pasivní, nebo na výzvu k dostavení
se k úkonu reaguje opakovaně pouze různými omluvami či žádostmi o provedení úkonu cestou právní pomoci, a je tak zřejmé, že i tímto způsobem může ohrozit úspěšné provedení trestního řízení. Právní
věta pod bodem II. tohoto stanoviska pak konstatuje, že podmínku nemožnosti předvolání obviněného uvedenou v § 69 odst. 1 tr. ř. je nutno
vykládat ve smyslu § 90 odst. 2 tr. ř., podle něhož obviněný může být
předveden i bez předchozího předvolání, jestliže je to nutné k úspěšnému provedení trestního řízení, tedy nikoli jen z pohledu reálnosti doručení tohoto předvolání (adresa pobytu obviněného v cizině je známa),
ale i z hlediska taktického, aby se předvolání realizované podle § 39
a násl. z. m. j. s. nestalo prostředkem varování a útěku obviněného. Obdobně je nutno vykládat podmínky nemožnosti doručení opisu usnesení o zahájení trestního stíhání u osoby podezřelé ze spáchání trestného
činu a nemožnosti předvolání této osoby uvedené v § 76a odst. 1 tr. ř.
(§ 90 odst. 2 tr. ř. per analogiam) tak, aby se doručení opisu usnesení o zahájení trestního stíhání nebo předvolání realizované podle § 39

a násl. z. m. j. s. nestalo prostředkem varování a útěku osoby podezřelé
ze spáchání trestného činu.
2. 4. 4. 2. Rozhodnutí velkého senátu trestního kolegia Nejvyššího
soudu
Ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek byla v roce 2018 publikována následující rozhodnutí velkého senátu.
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, publikované pod č. 1/2018 Sb. rozh. tr., je
značně obsáhlým rozhodnutím, jehož podrobná právní věta sestávající
z několika částí řeší především otázku, kdy je spáchán ve značném nebo
velkém rozsahu trestný čin neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku podle § 234 odst. 3 alinea 1, odst. 4 písm. b),
odst. 5 písm. b) tr. zákoníku, bylo-li k tomu použito tzv. skimmovací
zařízení sloužící ke zneužití platebních karet v bankomatech. Z právních závěrů tohoto rozhodnutí vyplývá, že 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
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„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 kritérii zejména: a) množství zjištěných dat
k platebním prostředkům při využití tzv. skimmovacího zařízení nebo
jiných prostředků sloužících pro padělání nebo pozměnění platebního
prostředku, b) počet použití padělaných nebo pozměněných platebních
prostředků v bankomatech nebo při placení v obchodech, restauracích
apod., c) škoda způsobená na cizím majetku jejich použitím, d) 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, e) počet bankovních subjektů, vůči jejichž účtům byly takové padělané nebo pozměněné platební prostředky použity, f) 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, g) 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,
h) prognózy dalšího jednání pachatelů a míra následného zamýšleného ohrožení fungování bezhotovostního platebního styku. Podle těchto
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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. zákoníku (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.

K podmínkám zániku trestní odpovědnosti za trestný čin nedovoleného ozbrojování podle zvláštního ustanovení novely zákona o střelných
zbraních a střelivu, pokud pachatel ve stanovené lhůtě dobrovolně
odevzdal nelegálně přechovávanou střelnou zbraň
Usnesení velkého senátu Nejvyššího soudu ze dne 5. 10. 2017,
sp. zn. 15 Tdo 1740/2016, publikované pod č. 20/2018 Sb. rozh. tr., se
zabývá podmínkami zániku trestní odpovědnosti za trestný čin nedovoleného ozbrojování podle § 279 tr. zákoníku v důsledku zvláštního
případu účinné lítosti zakotvené jednou z novel zákona o střelných
zbraních a střelivu. Podle právní věty tohoto rozhodnutí lze ustanovení
čl. II bodu 1. věty první zákona č. 170/2013 Sb., kterým se mění zákon
č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, považovat za zvláštní okolnost způsobující zánik trestní odpovědnosti, resp. za zvláštní
případ účinné lítosti. To znamená, že při splnění podmínek zde stanovených zanikají trestněprávní důsledky, které by jinak byly spojeny
s tím, že pachatel spáchal trestný čin nedovoleného ozbrojování podle
§ 279 odst. 1 tr. zákoníku. K zániku trestní odpovědnosti pachatele za
tento trestný čin v případě nepovoleného přechovávání střelné zbraně
ovšem nemůže dojít jen tím, že podle čl. II bodu 1. věty první zákona
č. 170/2013 Sb. počala běžet lhůta 6 měsíců k dobrovolnému předání
takové zbraně, ani tím, že nelegálně přechovávanou zbraň zajistil policejní orgán v průběhu domovní prohlídky konané ještě před uplynutím
uvedené lhůty. Podmínkou zániku trestní odpovědnosti je totiž aktivní jednání pachatele spočívající v dobrovolném a faktickém odevzdání
nelegálně přechovávané střelné zbraně do úschovy policie nebo v jejím
přenechání ve prospěch státu, anebo alespoň jednání, z něhož jedno-

značně vyplývá úmysl pachatele dobrovolně odevzdat nelegálně přechovávanou zbraň do úschovy policie či přenechat ji ve prospěch státu.
Rozhodnou právní skutečností tedy není běh lhůty určené k dobrovolnému jednání pachatele, protože do doby odevzdání zbraně přechovávané bez povolení je její přechovávání nadále trestným činem. Trestní
odpovědnost pachatele zde totiž nevzniká teprve marným uplynutím
lhůty stanovené pro dobrovolné odevzdání střelné zbraně. Ze samotné
okolnosti, že ještě neuplynula lhůta určená k dobrovolnému odevzdání
nelegálně přechovávané zbraně, nelze z hlediska hmotného práva vyvozovat závěr o trestní neodpovědnosti pachatele. Z hlediska procesního práva pak tato okolnost nezakládá nepřípustnost trestního stíhání
ani jiný důvod nestíhatelnosti. Proto ani skutečnost, že pachateli zajistil
jím nelegálně přechovávanou střelnou zbraň orgán policie v rámci domovní prohlídky konané ještě před uplynutím lhůty podle čl. II bodu
1. věty první zákona č. 170/2013 Sb., nevylučuje jeho trestní odpovědnost za trestný čin nedovoleného ozbrojování podle § 279 odst. 1 tr. zákoníku, jestliže pachatel dobrovolně nevydal tuto střelnou zbraň při
provádění domovní prohlídky.
K tomu, že bydliště nebo sídlo poškozeného není hlediskem pro určení
místní příslušnosti soudu u trestného činu zpronevěry, a k otázce, kdy
je tento trestný čin distančním deliktem
Usnesení velkého senátu Nejvyššího soudu ze dne 14. 12. 2017,
sp. zn. 15 Td 36/2017, publikované pod č. 21/2018 Sb. rozh. tr., řeší
otázku místní příslušnosti u trestného činu zpronevěry podle § 206
tr. zákoníku a dospívá k závěru, že okolnost, kde má sídlo nebo bydliš-
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tě poškozený, není sama o sobě součástí zákonných hledisek pro určení
místní příslušnosti soudu (§ 18 odst. 1, 2 tr. ř.). Trestný čin zpronevěry
podle § 206 tr. zákoníku není distančním deliktem jen proto, že poškozený má sídlo nebo bydliště v jiném místě, než ve kterém došlo k jednání pachatele. Distanční delikt je definován odlišností místa jednání
pachatele (míněno celého a již uzavřeného jednání) od místa vzniku
následku. V případě trestného činu zpronevěry je tato podmínka splněna tím, že po svěření věci pachatel se svěřenou věcí, kterou fyzicky
nemá u sebe a která se nachází na jiném místě než pachatel v době
jednání, naloží způsobem příčícím se účelu svěření a vylučujícím obnovení dispozice vlastníka nebo jiné oprávněné osoby (viz rozhodnutí pod
č. 16/1999 Sb. rozh. tr.).
Posouzení místní příslušnosti soudu u trestného činu výroby a jiného
nakládání s látkami s hormonálním účinkem v návaznosti na místo
spáchání činu
Usnesení velkého senátu Nejvyššího soudu ze dne 26. 4. 2018, sp. zn. 15 Td
10/2018, publikované pod č. 44/2018 Sb. rozh. tr., se rovněž týká místní
příslušnosti soudu, v tomto případě ve vztahu k trestnému činu výroby a jiného nakládání s látkami s hormonálním účinkem podle § 288
odst. 1 tr. zákoníku. V daném případě obviněný nechal neoprávněně dovézt z jiného státu (Spojených států amerických) zboží obsahující látku
s anabolickým nebo jiným hormonálním účinkem za jiným než léčebným
účelem, a to prostřednictvím pošty v Praze 6 na Letišti Václava Havla.
Přitom obviněný učinil tuto objednávku ze svého bytu v Ostravě a jako
adresu příjemce uvedl adresu pošty v Havířově. Z tohoto důvodu a také
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s ohledem na okolnost, že pohyb zásilky přes území obvodu Prahy 6 byl
nezávislý na vůli obviněného, neboť bylo pouze volbou přepravce, po
jaké trase doručí zmíněnou zásilku, vyvodil Obvodní soud pro Prahu 6
závěr, že není místně příslušným, a vyjádřil názor, že místně příslušným
je Okresní soud v Ostravě. Nejvyšší soud však neshledal uvedený názor
správným a rozhodl, že k projednání věci je příslušný právě Obvodní
soud pro Prahu 6. Přitom učinil závěr, že místem spáchání trestného
činu, jehož zákonným znakem je, že pachatel nějakou látku „doveze“, je
nejen místo, kde se zásilka obsahující dováženou látku ocitla na území
České republiky a kde byl trestný čin dokonán, ale zároveň každé místo,
v němž došlo k nějakému byť jen dílčímu jednání pachatele, které bylo
příčinou toho, že zakázaná látka byla z ciziny dopravena na území České republiky, zejména místo, z kterého byla učiněna objednávka, a dále
každé místo, jímž zásilka na území České republiky procházela do doby,
než byla doručena určenému příjemci a než byl trestný čin ukončen (dokončen). Místně příslušnými jsou podle § 18 odst. 1 tr. ř. všechny soudy,
v jejichž obvodu se nachází některé z uvedených míst. Řízení pak koná
podle § 22 tr. ř. soud, u kterého státní zástupce podal obžalobu, jímž byl
v posuzované věci právě Obvodní soud pro Prahu 6.
2. 4. 4. 3. Ostatní vybraná rozhodnutí přijatá trestním kolegiem
Nejvyššího soudu v roce 2018 k uveřejnění 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:

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; návodce
k trestnému činu musí jednat 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,
publikované pod č. 3/2018 Sb. rozh. tr., je obsáhlým rozhodnutím řešícím problematiku několika různých ustanovení tr. zákoníku. Z tohoto
rozhodnutí byl vytvořen judikát obsahující pět právních vět, které řeší
následující problematiku: 1. 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 § 8 citovaného zákona, který měl být jednáním
obviněného porušen, 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. 2. 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 ne-

jsou k takovému výdeji určeny 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. 3. 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.
4. 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. 5. 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
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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.
Zásada „ne bis in idem“ v trestním řízení a v řízení o přestupku v případě postihu neodevzdání střelné zbraně a jejího následného neoprávněného přechovávání
Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 2. 2017, sp. zn. 4 Tdo 49/2017,
publikované pod č. 5/2018 Sb. rozh. tr., řeší otázku uplatnění zásady
„ne bis in idem“ a dochází k závěru, že pravomocné postižení obviněného za přestupek, jehož se dopustil tím, že ve lhůtě uvedené v § 29 odst. 1
písm. j) zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, ve znění
pozdějších předpisů, neodevzdal zbrojní průkaz, zbraň a průkaz zbraně, není překážkou jeho trestnímu stíhání pro přečin nedovoleného
ozbrojování podle § 279 odst. 1 tr. zákoníku spáchaný tím, že obviněný
po uplynutí této lhůty i nadále přechovával neodevzdanou zbraň, neboť
nejde o týž skutek, pro který již byl postižen v přestupkovém řízení. Samotné neodevzdání zbraně v zákonem stanovené lhůtě, o kterém bylo
rozhodnuto v přestupkovém řízení, je počátkem páchání přečinu nedovoleného ozbrojování. Nejvyšší soud nejprve dospěl k závěru, že projednaný přestupek měl trestněprávní povahu, proto dále hodnotil otázku
totožnosti skutku, tedy porovnával, zda jednání obviněného je založeno
na totožnosti jednání či následku z hlediska rozhodných skutkových
okolností a v tomto směru zaujal stanovisko, že přestupkové řízení
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o jednání obviněného spočívajícím v tom, že neodevzdal neoprávněně
drženou střelnou zbraň (okamžik vyvolání a ukončení protiprávního
aktu zde splývá v jedno) a trestní řízení o jednání obviněného spočívajícím v tom, že neoprávněně po dobu téměř 3 roků přechovával zbraň
(okamžik vyvolání protiprávního aktu a jeho ukončení zde nesplývá,
protože obviněný protiprávně udržoval tento stav), nelze charakterizovat jako totožný skutek. Trestněprávně postižitelné jednání obviněného
se tak nevztahovalo ke stejnému časovému období. Obviněný měl podle zákona o střelných zbraních a střelivu povinnost do 10 pracovních
dnů ode dne zániku platnosti zbrojního průkazu odevzdat předmětnou
zbraň příslušnému útvaru policie. Zánik zbrojního průkazu nastal dne
22. 3. 2013. Marným uplynutím dne 8. 4. 2013 se tedy obviněný dopustil
přestupku z důvodu neodevzdání zbrojního průkazu, zbraně a průkazu zbraně. Dalším držením zbraně po zákonné lhůtě 10 dnů, tedy
ode dne 9. 4. 2013, již začal páchat přečin nedovoleného ozbrojování
podle § 279 odst. 1 tr. zákoníku. Znaky skutkových podstat daného
přestupku na straně jedné a projednávaného trestného činu na straně
druhé nelze ztotožnit pouze s neodevzdáním zbraně, byť je tento okamžik spojen se spácháním přestupku i s počátkem trvajícího trestného
činu. Takovým výkladem by bylo ad absurdum znemožněno zasáhnout
prostředky trestního práva proti neoprávněnému držiteli zbraně, jestliže by projednání v přestupkovém řízení mělo „legalizovat“ následné
přechovávání zbraně, a to bez možnosti jakékoliv úvahy o době následného neoprávněného přechovávání střelné zbraně.

Postavení rodiče mladistvého a jeho oprávnění v řízení v trestních věcech mladistvých ve vztahu k dovršení věku osmnácti let mladistvého
Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 9. 8. 2017, sp. zn. 8 Tz 47/2017,
publikovaný pod č. 10/2018 Sb. rozh. tr., řeší otázku postavení rodiče toho mladistvého, který nedovršil v době doručování usnesení věku
18 let nebo jiným způsobem nenabyl plné svéprávnosti. Takový rodič
má v řízení vedeném proti mladistvému postavení jeho zákonného zástupce podle § 43 odst. 1 z. s. m., na jehož základě má mimo jiné i právo
podávat opravné prostředky za mladistvého. Podle § 137 odst. 1 tr. ř.
se takovému rodiči, který je zákonným zástupcem mladistvého, musí
oznámit usnesení soudu a ve smyslu § 143 odst. 1 tr. ř. se běh lhůty
pro podání stížnosti počítá od toho oznámení, které bylo provedeno
nejpozději. V daném řízení státní zástupkyně rozhodla o stížnosti otce
mladistvého podané proti doručenému usnesení tak, že ji podle § 148
odst. 1 písm. b) tr. ř. zamítla jako podanou opožděně, přičemž na tento
případ užila ustanovení § 72 odst. 2 z. s. m., podle něhož mohou podat stížnost ve prospěch mladistvého jeho příbuzní v pokolení přímém,
tedy zákonní zástupci, avšak lhůta pro podání stížnosti jim končí týmž
dnem jako mladistvému, a otec mladistvého podal stížnost po uplynutí
této lhůty. Nejvyšší soud zrušil uvedené rozhodnutí státní zástupkyně
jako nezákonné a uvedl, že postavení osoby oprávněné k podání stížnosti ve smyslu § 72 odst. 2 z. s. m. z důvodu, že jde o příbuzného v pokolení přímém, má rodič mladistvého jen v případě, jestliže v době, kdy
je dané usnesení oznamováno, mladistvý již dovršil věku 18 let a je plně
svéprávnou osobou. V průběhu řízení v této věci došlo také k upřesnění
zákonné úpravy, přičemž stejné zásady byly nově vyjádřeny v ustano-

veních § 67 odst. 3 z. s. m. a § 72a odst. 1 z. s. m., ve znění účinném od
18. 3. 2017. Podle § 67 odst. 3 z. s. m. nyní platí, že oznamuje-li se mladistvému, který není plně svéprávný, usnesení, proti němuž má právo
podat stížnost, je třeba je oznámit jak jemu, tak i jeho obhájci a jeho
zákonnému zástupci nebo opatrovníku. Lhůta pro podání opravného
prostředku proti rozhodnutí, které se doručuje nebo oznamuje jak mladistvému, tak i jeho obhájci nebo zákonnému zástupci nebo opatrovníku, podle § 72a odst. 1 z. s. m. běží od toho doručení nebo oznámení,
které bylo provedeno nejpozději.
Posouzení charakteru omamných a psychotropních látek jako cizí věci
ve vztahu k pachateli trestného činu loupeže
Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 4. 2017, sp. zn. 8 Tdo 129/2017,
publikované pod č. 11/2018 Sb. rozh. tr., se zabývá posouzením charakteru omamných a psychotropních látek s tím, že tyto jsou hmotnými
věcmi, protože mohou sloužit potřebám lidí a jsou ovladatelné. I když
lze s nimi legálně nakládat jen za splnění zákonných podmínek (viz zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů), nepozbývají povahy věci ani při
jejich neoprávněném přechovávání či dispozicích s nimi. Proto je možno
omamnou nebo psychotropní látku považovat i za cizí věc, k jejímuž
zmocnění směřoval úmysl pachatele trestného činu loupeže ve smyslu
§ 173 odst. 1 tr. zákoníku, přestože osoba, vůči které byl tento trestný
čin spáchán, držela takovou látku neoprávněně. Předmětem trestního postihu je u těchto látek jen neoprávněné nakládání s nimi, nikoliv
však každé nakládání s nimi. Podle zákona existují subjekty, které jsou
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k takové činnosti oprávněny, obchodují s nimi či jinak je oprávněně využívají. Jde proto o věci, které jsou předmětem obchodu, mají svou hodnotu, cenu i užitek. Svou cenu mají i v případě nelegálního nakládání
s nimi, přestože jde o nezákonný obchod, který však neznamená, že
by tím ztratily povahu věci v právním smyslu. Proto i v případě, že jde
o neoprávněně (ilegálně) držené látky – drogy, jsou tyto drogy věcí, jíž
se lze jako věci cizí zmocnit násilím nebo pohrůžkou bezprostředního
násilí podle § 173 odst. 1 tr. zákoníku. V daném případě to byla právě
droga v podobě marihuany a vidina zisku z jejího prodeje, která byla
příčinou trestného jednání obviněného. Poté, co ji za použití pohrůžky
násilím odcizil, ji na nelegálním trhu také úspěšně prodal, čímž dosáhl
peněžního zisku.
K neslučitelnosti trestu propadnutí majetku vedle peněžitého trestu
a k okolnostem rozhodným pro uložení trestu propadnutí majetku
Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. 11. 2016, sp. zn. 8 Tdo 383/2016,
publikované pod č. 12/2018 Sb. rozh. tr., se týká trestu propadnutí
majetku, konkrétně otázky jeho možné kumulace s peněžitým trestem
a kritérií, která musí soud při jeho ukládání zhodnotit. V rozhodnutí je
rovněž řešena možnost státního zástupce navrhovat uložení trestu propadnutí majetku a jeho potřebná aktivita v případě, že přichází v úvahu uložení tohoto trestu. Právní věta rozhodnutí uvádí, že podle § 53
odst. 1 věty třetí tr. zákoníku platí, že peněžitý trest nelze uložit vedle
trestu propadnutí majetku bez ohledu na skutečnost, zda propadnutí
majetku postihuje celý majetek pachatele nebo jen tu jeho část, kterou
soud určil. Při ukládání trestu propadnutí majetku (celého nebo jeho
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části) je pak soud povinen respektovat kromě obecných hledisek vymezených v § 39 tr. zákoníku též rozsah a hodnotu majetku, který patří
pachateli, aby měl alespoň rámcovou představu o dopadu tohoto trestu
do majetkových poměrů pachatele a dalších osob (rodinných příslušníků pachatele apod.), jejichž oprávněných zájmů se uložený trest dotýká. Všechny okolnosti rozhodné pro uložení trestu propadnutí majetku,
k nimž je třeba opatřit potřebné důkazy, pak musí soud vzít v úvahu
i s přihlédnutím k tomu, zda vysloví propadnutí celého majetku pachatele nebo jen jeho části, případně jak velké části, a jestli uloží i jiný druh
trestu přípustný vedle propadnutí majetku. Státní zástupce je oprávněn
už v obžalobě navrhnout uložení trestu propadnutí majetku (nebo jiného konkrétního druhu trestu). I když tak neučiní, je povinen zajistit, aby
byly již v přípravném řízení náležitě objasněny osobní a majetkové poměry pachatele (obviněného), pokud reálně přichází v úvahu, že soud
uloží trest propadnutí majetku nebo jiný trest, který pachatele postihne
na majetku (§ 39 odst. 7 tr. zákoníku). V takovém případě nestačí jen
zajistit majetek pachatele (obviněného) podle § 347 tr. řádu.
K tomu, kdy je dán u pachatele úmysl přesahující objektivní stránku
trestného činu (tzv. obmysl, dolus coloratus) u přečinu zjednání výhody
při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě
Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. 11. 2016, sp. zn. 5 Tdo 1475/2015,
publikované pod č. 14/2018 Sb. rozh. tr., vyjadřuje právní názor, že přečin zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě podle § 256 odst. 1 tr. zákoníku (do 31. 12. 2009 šlo o trestný čin pletich při veřejné soutěži a veřejné dražbě podle § 128a odst. 1

tr. zák.) je trestným činem úmyslným (§ 13 odst. 2 tr. zákoníku), jenž
navíc obsahuje znak v podobě úmyslu přesahujícího objektivní stránku
trestného činu (též tzv. obmysl, dolus coloratus) spočívající v tom, že pachatel jedná s úmyslem způsobit jinému škodu nebo opatřit sobě nebo
jinému prospěch. K naplnění tohoto znaku se nevyžaduje skutečné způsobení škody či získání prospěchu, ale postačí, když pachatel s možností vzniku škody či prospěchu počítá a je s tím srozuměn, tedy postačuje
zde nepřímý úmysl (dolus eventualis). V daném konkrétním případě
obvinění jako členové hodnotící komise, kteří měli z dřívější doby již
zkušenosti s prací hodnotící komise, měli k dispozici celou zadávací dokumentaci i kompletní nabídku všech uchazečů a rozhodli nesprávně
o vyřazení z veřejné soutěže nabídky jedné obchodní společnosti, která
byla cenově nejvýhodnější, přičemž však měli k dispozici celou zadávací
dokumentaci i kompletní nabídky všech uchazečů. Mohli si tak sami
posoudit, zda je vyřazení nabídky této obchodní společnosti s ohledem
na zadání veřejné zakázky v souladu se zákonem o veřejných zakázkách či nikoli. Z hlediska subjektivní stránky shora zmíněného trestného činu je tak zřejmé, že pokud obvinění vědomě nesprávně vyřadili ze
soutěže jednoho uchazeče, jehož nabídka byla jinak navíc vyhodnocena
jako nejvýhodnější, museli současně vědět, že nutně tím jinému uchazeči, který by jinak v soutěži neuspěl, dali přednost na úkor uchazeče
neoprávněně vyřazeného, což s sebou logicky s ohledem na výši ceny
díla soutěženého v rámci veřejné zakázky přineslo i finanční prospěch
ze získání takové zakázky. Při vědomí nutnosti určitého důsledku lze
v tomto případě uvažovat jen o úmyslu přímém, neboť ví-li pachatel,
že určité jednání povede nezbytně k určitému následku, nemůže se zároveň bránit tím, že takový důsledek nechtěl. Pokud obvinění v daném

případě věděli, že neoprávněným vyřazením jednoho uchazeče nutně
zvýhodní jiného uchazeče, který by jinak nezískal veřejnou zakázku,
musejí nutně též vědět, že mu tím opatří prospěch v podobě úplaty za
provedení díla, v níž byl zakomponován i zisk soutěžitele, přičemž není
třeba, aby obvinění znali jeho konkrétní výši, neboť se nevyžaduje určitá
nejnižší míra zamýšleného prospěchu.
Určení správné právní kvalifikace u trestného činu poškození věřitele, pokud pachatel fiktivně postoupil pohledávku za účelem zdánlivého zmenšení svého majetku s důsledkem alespoň částečného zmaření
uspokojení pohledávky věřitele a způsobení škody nikoliv malé na cizím majetku
Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 18. 10. 2017, sp. zn. 5 Tdo 1039/2017,
publikované pod č. 18/2018 Sb. rozh. tr., se zabývá otázkou rozlišování zákonných alternativ u skutkové podstaty trestného činu poškození
věřitele podle § 222 odst. 1 písm. b) a d) tr. zákoníku. Právní názor,
který v tomto rozhodnutí zaujal Nejvyšší soud, spočívá v tom, že jednání dlužníka v podobě fiktivního postoupení pohledávky sloužícího jen
jako nástroj ke (zdánlivému) zmenšení jeho majetku s důsledkem alespoň částečného zmaření uspokojení pohledávky věřitele a způsobení škody nikoliv malé na cizím majetku nelze právně kvalifikovat jako
trestný čin poškození věřitele podle § 222 odst. 1 písm. b) tr. zákoníku.
S ohledem na fiktivnost právního jednání v podobě postoupení pohledávky je nutno takový čin dlužníka podřadit pod alternativu trestného
činu uvedenou v § 222 odst. 1 písm. d) tr. zákoníku, podle níž pachatel
předstírá neexistující právo nebo závazek.
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K tomu, že u trestného činu sexuálního nátlaku jde o tři samostatné
základní skutkové podstaty, a k možnosti naplnění zvlášť přitěžující
okolnosti spočívající v tom, že pachatel tohoto trestného činu jím způsobil těžkou újmu na zdraví
Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 20. 9. 2017, sp. zn. 8 Tdo 783/2017,
publikované pod č. 19/2018 Sb. rozh. tr. konstatuje, že ustanovení § 186
tr. zákoníku v odstavcích 2 a 3 obsahuje tři samostatné základní skutkové podstaty, z nichž každá postihuje jiné jednání pachatele, které se
liší jak ve své povaze, tak i v účinku pro oběť. Dále se toto rozhodnutí zabývá možností naplnění zvlášť přitěžující okolnosti podle § 186
odst. 5 písm. b) tr. zákoníku, tj. způsobení těžké újmy na zdraví trestným činem sexuálního nátlaku. Soudy nižších stupňů v projednávané
věci shledaly, že obviněný spáchal trestný čin sexuálního nátlaku podle
§ 186 odst. 2 tr. zákoníku (tj. přiměl poškozenou k pohlavnímu styku
a k tomu, aby strpěla jeho další sexuálně motivované aktivity, zneužívaje její závislosti a svého postavení), přičemž naplnil i zmíněnou zvlášť
přitěžující okolnost, protože u poškozené byla prokázána posttraumatická stresová porucha, která je těžkou újmou na zdraví ve smyslu § 122
odst. 2 písm. i) tr. zákoníku. Nejvyšší soud však dospěl k závěru, že
v tomto směru jde o nesprávné právní posouzení, neboť zvlášť přitěžující okolnost podle § 186 odst. 5 písm. b) tr. zákoníku lze použít jen ve
vztahu k ustanovení § 186 odst. 1 tr. zákoníku, nikoliv i k ustanovení
§ 186 odst. 2 tr. zákoníku. Takový závěr plyne z dikce ustanovení § 186
odst. 5 tr. zákoníku, v němž chybí výslovný odkaz na ustanovení § 186
odst. 2 tr. zákoníku, takže posuzovaná zvlášť přitěžující okolnost se
váže jen na čin uvedený v § 186 odst. 1 tr. zákoníku. Nebylo sice pochyb
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o tom, že v daném případě poškozená vlivem trestné činnosti obviněného utrpěla posttraumatickou stresovou poruchu, která s ohledem na
její závažné projevy a intenzitu splňuje kritéria těžké újmy na zdraví ve
smyslu § 122 odst. 2 písm. i) tr. zákoníku. Pokud však jde o vyšší trestní
sazbu vyjádřenou v § 186 odst. 5 písm. b) tr. zákoníku, tu na základě
jazykového výkladu nelze užít ve vztahu k základní skutkové podstatě
podle § 186 odst. 2 tr. zákoníku, protože takový právní závěr neumožňuje výslovná dikce zákona. V této souvislosti Nejvyšší soud poukázal
i na zvláštní konstrukci ustanovení § 186 odst. 1 a 2 tr. zákoníku, která
obsahují tři samostatné základní skutkové podstaty trestného činu sexuálního nátlaku a každá z nich postihuje jiné jednání pachatele, které
se liší jak ve své povaze, tak i v účinku pro oběť.
K subjektivní stránce přečinu křivé výpovědi a nepravdivého znaleckého posudku a k jejímu vyjádření v popisu skutku
Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 10. 2017, sp. zn. 6 Tdo 1188/2017,
publikované pod č. 23/2018 Sb. rozh. tr., podává výklad subjektivní
stránky přečinu křivé výpovědi a nepravdivého znaleckého posudku
podle § 346 odst. 2 písm. a) tr. zákoníku. Nejvyšší soud nejdříve připomněl, že tento přečin je úmyslným trestným činem (§ 13 odst. 2 tr. zákoníku), který je možno spáchat i s úmyslem nepřímým [§ 15 odst. 1
písm. b) tr. zákoníku]. Subjektivní stránka jeho skutkové podstaty neobsahuje žádný další tzv. fakultativní znak, jako je cíl, pohnutka, záměr
či úmysl přesahující objektivní stránku skutkové podstaty. Ke spáchání tohoto přečinu se proto nevyžaduje, aby pachatel jednal ve snaze
dosáhnout nějakého konkrétního výsledku (např. zproštění obžaloby

obviněného, v jehož trestní věci podává svědeckou výpověď). Dalším
závěrem rozhodnutí je, že zavinění pachatele se zde musí vztahovat
i na to, že jako svědek v trestním řízení uvádí nepravdu o okolnosti,
která má podstatný význam pro rozhodnutí, popřípadě že zamlčuje takovou podstatnou okolnost. Postačí však jen hrubá (laická) představa
pachatele, že sdělením nepravdivého podstatného údaje nebo jeho zamlčením může ohrozit zákonem chráněný zájem na správném zjištění
skutkového stavu jako základu zákonného rozhodnutí (objekt trestného činu), pokud je s tím současně srozuměn (a to alespoň tak, že je s tím
smířen ve smyslu § 15 odst. 2 tr. zákoníku). Na srozumění pachatele
lze zpravidla usuzovat i z toho, že jde o údaj významný, a nikoliv jen
podružného a nedůležitého charakteru. V tomto rozhodnutí Nejvyšší
soud formuloval i požadavky na tzv. skutkovou větu ve výroku rozsudku, jímž soud uznává obviněného vinným přečinem křivé výpovědi
a nepravdivého znaleckého posudku podle § 346 odst. 2 písm. a) tr. zákoníku, v níž je třeba uvést, v čem spočívalo jeho nepravdivé tvrzení
jako svědka. Tato skutková zjištění poskytují základ pro právní závěr,
že jde o okolnost, která má podstatný význam pro rozhodnutí, a tedy
o zákonný znak obsažený v tzv. právní větě výroku o vině.
Posouzení možnosti vyloučení soudce z vykonávání úkonů řízení o vydání do ciziny
Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 10. 1. 2018, sp. zn. 11 Tvo 27/2017,
publikované pod č. 27/2018 Sb. rozh. tr., se zabývá možností vyloučení
soudce z vykonávání úkonů řízení o vydání do ciziny a dospívá k závěru, že soudce, který v řízení o vydání do ciziny rozhodoval v rámci

předběžného šetření o předběžné vazbě vydávané osoby (§ 94 odst. 1
z. m. j. s.), není vyloučen z rozhodování o návrhu státního zástupce,
zda je její vydání přípustné. Rozhodování o předběžné vazbě v řízení
o vydání do ciziny nezakládá důvod vyloučení soudce ve smyslu § 30
odst. 2 tr. ř. (ani per analogiam), neboť nejde o rozhodování o vazbě
obviněného v přípravném řízení a následné rozhodování o vině a trestu
po předložení věci státním zástupcem soudu.
Návod nezdařený a návod bezvýsledný jako případy pokusu návodu
k trestnému činu, který může být jen přípravou trestného činu; k trestnosti návodu k trestným činům zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby a zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění
Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 13. 12. 2017, sp. zn. 5 Tdo 1029/2017,
publikované pod č. 28/2018 Sb. rozh. tr., se ve svých dvou právních
větách věnuje návodu k trestnému činu podle § 24 odst. 1 písm. b)
tr. zákoníku. První právní věta rozhodnutí vyjadřuje názor, že případ
tzv. návodu nezdařeného, kdy se návodci nepodaří v naváděném vzbudit rozhodnutí spáchat zamýšlený trestný čin, a tzv. návodu bezvýsledného, kdy návod sám o sobě úspěšný sice byl, nicméně rozhodnutý
hlavní pachatel (naváděný) se dosud ani nepokusil o daný trestný čin,
je možno posoudit pouze jako pokus návodu, který je jen přípravou
trestného činu podle § 20 odst. 1 tr. zákoníku, která je ovšem trestná, jen
pokud jde o zvlášť závažný zločin podle § 14 odst. 3 tr. zákoníku a trestní zákon to u příslušného trestného činu výslovně stanoví. Tento obecný
závěr je v druhé právní větě rozhodnutí uplatněn na skutkový děj vztahující se k trestnému činu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné
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platby podle § 240 tr. zákoníku, resp. k subsidiárnímu přečinu zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění podle § 254 odst. 1 tr. zákoníku.
Konkrétně se zde konstatuje, že snaha o úhradu dluhu tím, že dlužník
nabídne věřiteli faktury na fiktivní plnění, které též vytvoří a poskytne
věřiteli, aby věřitel na úkor státu v daňovém přiznání na základě těchto
fiktivních faktur uplatnil nadměrný odpočet daně z přidané hodnoty za
nikdy nedodané zboží či služby, je návodem k trestnému činu zkrácení
daně, poplatku a podobné povinné platby podle § 24 odst. 1 písm. b)
a § 240 tr. zákoníku, resp. k subsidiárnímu přečinu zkreslování údajů
o stavu hospodaření a jmění podle § 254 odst. 1 tr. zákoníku. Dokud
se naváděný ani nepokusí o takový trestný čin (případ návodu nezdařeného a návodu bezvýsledného), není splněna podmínka akcesority
účastenství v rovině kvantitativní podle návětí ustanovení § 24 odst. 1
tr. zákoníku, a takové jednání je tedy postižitelné jen jako příprava podle § 20 odst. 1 tr. zákoníku, tj. jen v případě zvlášť závažných zločinů,
u nichž tak ve zvláštní části stanoví trestní zákoník (v daném případě
s účinností od 1. 7. 2016 jen u zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby podle § 240 odst. 1, 3 tr. zákoníku).
Výklad pojmu „neoprávněné užití dat“ u trestného činu neoprávněného
přístupu k počítačovému systému a nosiči informací
Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 13. 12. 2017, sp. zn. 5 Tdo 1085/2017,
publikované pod č. 32/2018 Sb. rozh. tr., se týká trestného činu neoprávněného přístupu k počítačovému systému a nosiči informací podle
§ 230 tr. zákoníku. Nejvyšší soud zde provedl výklad pojmu „neoprávněné užití dat“ obsaženého ve skutkové podstatě tohoto trestného činu
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v ustanovení § 230 odst. 2 písm. a) tr. zákoníku. Z právní věty tohoto
rozhodnutí vyplývá, že jím je mimo jiné i nedovolené zkopírování dat
na jiný nosič informací za účelem pozdějšího využití pro potřeby pachatele nebo jiné osoby.
Posouzení hranice mezi beztrestným vyjádřením úmyslu spáchat trestný čin a přípravou trestného činu
Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 8. 2017, sp. zn. 8 Tdo 514/2017,
publikované pod č. 35/2018 Sb. rozh. tr., se týká přípravy trestného činu
ve smyslu § 20 odst. 1 tr. zákoníku. Byl zde učiněn především závěr, že
přípravou trestného činu se rozumí úmyslné vytváření podmínek pro
spáchání zvlášť závažného zločinu. Pouhou myšlenku spáchat trestný
čin, která je beztrestná ve smyslu zásady cogitationis poenam nemo
patitur (za samotný úmysl spáchat trestný čin se netrestá, resp. myšlenky nepodléhají trestu), nelze považovat za přípravu trestného činu;
podobně je tomu zásadně i u projevu myšlenky spáchat trestný čin, není-li již takovýto projev myšlenky sám o sobě trestný. Tím se příprava liší na jedné straně od beztrestného projevu úmyslu spáchat zvlášť
závažný zločin a na druhé straně od pokusu trestného činu, při němž
pachatelovo jednání pokročilo dále než příprava, neboť již bezprostředně směřuje k jeho dokonání. Projev myšlenky spáchat trestný čin,
zejména jde-li o projev verbální, bude výjimečně trestný jako příprava
tehdy, pokud pachatel již přistoupil též ke konkrétnímu jednání, z něhož by byla patrná reálnost jeho myšlenky uskutečnit konkrétní trestný
čin (např. vraždu), byť nikoli bezprostředně. Pro vystižení hranice mezi
beztrestným vyjádřením úmyslu spáchat čin, které ještě není přípra-

vou, a situací, kdy jde již o vytváření podmínek pro spáchání zvlášť
závažného zločinu, a tedy o přípravu podle § 20 odst. 1 tr. zákoníku, je
důležité zhodnocení konkrétních okolností, za nichž došlo k vyjádření
myšlenky pachatele a případně k jejímu sdělení jiné osobě. Verbální
projev myšlenky spáchat trestný čin může být trestný, je-li jím naplněna skutková podstata některého z trestných činů (delicta sui generis), u nichž pro naplnění jejich zákonných znaků není rozhodné, zda
pachatel skutečně zamýšlí realizovat svou hrozbu (např. nebezpečné
vyhrožování podle § 353 tr. zákoníku). Obviněný měl v tomto případě
podle soudu prvního stupně připravovat vraždu své bývalé družky tak,
že v průběhu osobních schůzek nebo telefonických rozhovorů z místa
svého bydliště i odjinud požadoval za úplatu zajištění její fyzické likvidace, přinejmenším po osobě „A“ a svém bratru „B“, případně požadoval zajištění dalších osob, které by uskutečnily tuto likvidaci, nebo
kontaktu na takové osoby, přičemž důvod uvedeného jednání spočíval
ve snaze vyřešit situaci týkající se výchovy nezletilého syna, kterou obviněný považoval za nevyhovující s ohledem na rozsah stanoveného
styku se synem. Odvolací soud z podnětu odvolání obviněného zrušil
v celém rozsahu rozsudek soudu prvního stupně a obviněného zprostil
obžaloby pro výše popsaný skutek, který není trestným činem. Proti
tomuto rozsudku podal dovolání nejvyšší státní zástupce v neprospěch
obviněného. Nejvyšší soud provedl rozbor celé věci a dospěl k závěru, že
při uvážení všech okolností případu zůstalo vlastní jednání obviněného
pouze u pojetí úmyslu a jeho slovního projevu navenek, tj. v myšlence
obviněného a jejího projevu, či spíše v přání zbavit se poškozené, v níž
viděl překážku pro vlastní péči a výchovu syna, na němž lpěl a o jehož výchovu ze strany poškozené měl důvodné obavy. Podle Nejvyšší-

ho soudu nejsou skutkové podklady k závěru, že obviněný připravoval
vraždu své bývalé družky ve smyslu § 20 odst. 1 k § 140 odst. 2 tr. zákoníku, protože jeho jednání nepřerostlo v úmyslné vytváření podmínek
ke spáchání zvlášť závažného zločinu vraždy (např. vytipování pohybu
oběti a místa a času spáchání činu, předání jejích fotografií nájemnému
vrahovi, stanovení způsobu usmrcení, opatření zbraně, apod.).
Určení rozsahu přezkumné povinnosti odvolacího soudu obsahem podaného odvolání; možnost odvolacího soudu přistoupit k přezkoumání
rozsudku v jiném, případně i užším rozsahu, v závislosti na následném
projevu vůle odvolatele
Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 20. 7. 2017, sp. zn. 6 Tdo 725/2017,
publikované pod č. 38/2018 Sb. rozh. tr., se zabývá významnou procesně právní otázkou, konkrétně vymezením rozsahu přezkumné povinnosti odvolacího soudu. V právní větě tohoto usnesení se uvádí, že
rozsah, v němž je odvolací soud povinen podle § 254 tr. ř. přezkoumat
napadený rozsudek soudu prvního stupně, určuje obsah podaného odvolání s tím, že odvolatel tak zpravidla činí vymezením napadených výroků a uvedením vad, jimiž je podle něj rozsudek zatížen (§ 249 odst. 1
tr. ř.), v písemném vyhotovení odvolání. Současně Nejvyšší soud vyslovil
právní názor, že k přezkoumání rozsudku v jiném, případně i užším
rozsahu, může odvolací soud přistoupit jen tehdy, je-li z následného
projevu vůle odvolatele (např. z jeho vyjádření při veřejném zasedání o odvolání) nepochybné, že své odvolání mění a rozsudek nadále
napadá jen v rozsahu nově označených výroků. Samotná neurčitost či
věcný nesoulad konečného návrhu obhájce na rozhodnutí odvolacího
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soudu předneseného při veřejném zasedání o odvolání s obsahovým
zaměřením podaného odvolání neopravňuje odvolací soud k závěru,
že odvolatel omezil svůj opravný prostředek (např. že nadále napadá
jen výrok o trestu). Neurčitost či věcný nesoulad konečného návrhu je
potřebné odstranit (např. konkrétním dotazem), jinak by odvolací soud
postupoval při svém rozhodování svévolně. Podle Nejvyššího soudu je
povinností odvolacího soudu respektovat ústavně garantované právo
obviněného na obhajobu, z něhož vyplývá požadavek, aby se odvolací soud vypořádal s jeho námitkami jako odvolatele, jimiž realizuje
toto své právo. Rozhodl-li tedy odvolací soud v rozporu s procesními
předpisy o omezení své přezkumné povinnosti toliko ve vztahu k výroku o trestu, ač jeho povinností bylo reagovat i na výhrady obviněného
jako odvolatele, jimiž brojil proti výroku o vině, nepřípustně zasáhl do
práva obviněného garantovaného čl. 2 odst. 1 věty první protokolu č. 7
k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod (publikované
pod č. 209/1992 Sb.).
Určení náhrady nákladů obhajoby v případě, jestliže obviněný byl ve
společném řízení stíhán pro více skutků, přičemž byl pravomocně odsouzen jen za některé z nich
Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 7. 2. 2018, sp. zn. 5 Tz 8/2017, publikovaný pod č. 40/2018 Sb. rozh. tr., se týká problematiky náhrady
nákladů obhajoby v případě, jestliže byl obviněný ve společném řízení
stíhán pro více skutků, přičemž byl pravomocně odsouzen jen za některé z nich. Jak vyplývá z první části právní věty, takovému obviněnému lze uložit podle § 152 odst. 1 písm. b) tr. ř. povinnost nahradit
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státu odměnu a hotové výdaje uhrazené ustanovenému obhájci státem, pokud nemá nárok na bezplatnou obhajobu, jen za úkony právní služby, které se týkaly jeho obhajoby ohledně skutků, pro které byl
pravomocně uznán vinným. Ve druhé části právní věty se řeší situace,
kdy nelze rozlišit, který úkon obhajoby je vázán ke kterému konkrétnímu skutku, přičemž odsouzený byl ve společném řízení alespoň zčásti
uznán vinným trestným činem, který u něj zakládal nutnou obhajobu,
a zčásti bylo trestní stíhání pro skutek zakládající jiný trestný čin spáchaný s ním v souběhu pravomocně zastaveno nebo odsouzený byl pro
skutek zakládající takový trestný čin zproštěn obžaloby. Soud rozhodující o povinnosti odsouzeného k náhradě odměny a hotových výdajů
uhrazených státem ustanovenému obhájci v takovém případě sníží tuto
povinnost zpravidla podle poměru sazeb mimosmluvní odměny stanovených pro jednotlivé trestné činy za jeden úkon právní služby [§ 7
a § 10 vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách
advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění
pozdějších předpisů]. Pokud by takový postup byl pro odsouzeného
zjevně nespravedlivý, lze při snížení jeho náhradové povinnosti postupovat i podle jiných kritérií, např. podle zaměření jednotlivých úkonů
poskytnuté právní služby. V dalších částech právní věty rozhodnutí se
uvádí, že při stanovení výše povinnosti obviněného nahradit státu odměnu a hotové výdaje uhrazené obhájci je třeba vycházet z poměru
sazeb mimosmluvní odměny stanovených pro jednotlivé trestné činy za
jeden úkon právní služby, přičemž soud bude muset současně přihlížet též k počtu úkonů právní služby vyvolaných zahájením trestního
stíhání pro další trestné činy a ke změnám advokátního tarifu, které
přinesly jeho novelizace. Na podkladě novely advokátního tarifu pro-

vedené vyhláškou č. 276/2006 Sb. s účinností od 1. 9. 2006 ovšem platí,
že v případě trestných činů spáchaných v souběhu náleží obhájci odměna vycházející ze sazby mimosmluvní odměny stanovené za trestný
čin s nejvyšší trestní sazbou (§ 12 odst. 5 advokátního tarifu, ve znění
uvedené vyhlášky). Nejsou zde tedy sazby mimosmluvní odměny stanovené pro jednotlivé trestné činy za jeden úkon právní služby, které by
se měly porovnávat. V tomto případě by mělo být přihlédnuto z hlediska poměrného rozdělení odměny, která vychází ze sazby mimosmluvní odměny stanovené pro takový trestný čin s nejvyšší trestní sazbou,
k rozsahu projednávané trestné činnosti a opět by se mělo vycházet
z porovnání počtu skutků kvalifikovaných jako trestné činy, za které
byl obviněný pravomocně odsouzen, a počtu skutků kvalifikovaných
jako trestné činy, ohledně nichž byl obžaloby zproštěn nebo bylo jeho
trestní stíhání zastaveno, a poměru jejich závažnosti vyjádřeného jejich
trestními sazbami. Poslední část právní věty řeší případy, když nebude moci soud zjistit skutečnou výši nákladů trestního řízení s využitím
výše zmíněných postupů, případně pokud by tento postup byl ve svém
důsledku z hlediska účelu trestního řízení neefektivní či nespravedlivý.
Za těchto okolností je možné připustit, aby soud stanovil výši náhrady
nákladů trestního řízení proporcionálně a vycházel při tom z vlastní
volné úvahy. Současně je však třeba dostát podmínce, aby byl výrok založen na racionální argumentaci a důkladném uvážení všech okolností
případu, na použití přirozených zásad a zvyklostí občanského života,
závěrů právní nauky a ustálené soudní praxe.
Možnost snížení náhrady (odčinění) nemajetkové újmy podle občanského zákoníku u bolestného a odčinění ztížení společenského uplat-

nění (využití tzv. moderačního práva soudu); význam posudku znalce
z oboru zdravotnictví, odvětví stanovení nemateriální újmy na zdraví,
v případě určování náhrady za ztížení společenského uplatnění
Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 20. 9. 2017, sp. zn. 8 Tdo 190/2017,
publikované pod č. 39/2018 Sb. rozh. tr., se obsáhle zabývá dvěma
právními otázkami. První z nich je možnost snížení náhrady (odčinění)
nemajetkové újmy způsobené trestným činem, a to s využitím tzv. moderačního práva soudu podle občanského zákoníku. Nejvyšší soud zde
dospěl k závěru, že snížení náhrady nemajetkové újmy podle § 2953
odst. 1 o. z. za použití § 2894 odst. 2 o. z. v obecné rovině u bolestného
a odčinění ztížení společenského uplatnění stanoveného podle § 2958
o. z. není vyloučeno, nicméně toto snížení náhrady bude přicházet
v úvahu spíše výjimečně, neboť jej lze použít jen z důvodů zvláštního zřetele hodných. Navíc přichází v úvahu jen tehdy, jestliže kritéria
(viz nález Ústavního soudu ze dne 22. 12. 2015, sp. zn. I. ÚS 2844/14),
na jejichž základě lze uvedené moderační ustanovení uplatnit, nebyla
brána v úvahu již při určení vlastní výše náhrady nemajetkové újmy.
Druhou otázkou, kterou se toto rozhodnutí zabývá, je význam posudku
znalce z oboru zdravotnictví, odvětví stanovení nemateriální újmy na
zdraví, v případě určování náhrady za ztížení společenského uplatnění.
Podle Nejvyššího soudu tomuto znalci nepřísluší, aby na základě Metodiky Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví (bolest
a ztížení společenského uplatnění podle § 2958 o. z.), publikované pod
č. 63/2014 Sb. rozh. obč., sám určil částku náhrady za ztížení společenského uplatnění, neboť je to soud, kdo stanoví její výši podle předem daných kritérií. Účelem znaleckého posudku je vytvořit pro soud
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dostatečně podrobný, strukturovaný a pochopitelný skutkový podklad,
obsahující odborný lékařský závěr o míře vyřazení poškozeného ze životních činností definovaných ve zmíněné Metodice tak, aby soud mohl
učinit právní závěr o výši náhrady za nemajetkovou újmu.
Uplatnění zásady akcesority účastenství za situace, naplnil-li znak
kvalifikované skutkové podstaty pouze účastník, nikoli (hlavní) pachatel trestného činu
Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 6. 2017, sp. zn. 8 Tdo 1411/2016,
publikované pod č. 43/2018 Sb. rozh. tr., konstatuje, že s ohledem na
konkrétní okolnosti případu nemusí být v kolizi se zásadou akcesority účastenství, byl-li účastník na trestném činu (či na jeho pokusu)
uznán vinným trestným činem, jímž naplnil znaky jeho kvalifikované
skutkové podstaty, aniž by znaky takové kvalifikované skutkové podstaty svým činem naplnil hlavní pachatel trestného činu. U účastníka
se totiž mohou vyskytovat okolnosti zcela osobního významu, odpovídající znakům zvlášť přitěžující okolnosti, které současně nejsou dány
i u osoby hlavního pachatele. Takovou okolností může být i zpětnost,
resp. opětovnost. Jestliže je splněn nezbytný předpoklad potřebné formy
zavinění, pro právní posouzení účastenství jsou z hlediska okolností
podmiňujících použití vyšší trestní sazby v uvedeném případě rozhodné nejen znaky zakládající tuto okolnost u hlavního pachatele, nýbrž
i u účastníka, bez ohledu na to, jsou-li dány i u hlavního pachatele.

Naplnění zákonných znaků zločinu zbavení osobní svobody jednáním
pachatele, které má charakter uvěznění jiné osoby nebo které je srovnatelné s jejím uvězněním
Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 22. 11. 2017, sp. zn. 8 Tdo 1022/2017,
publikované pod č. 48/2018 Sb. rozh. tr., se týká objektivní stránky zločinu zbavení osobní svobody podle § 170 odst. 1 tr. zákoníku. Z právní
věty tohoto rozhodnutí vyplývá, že uvedeným zločinem může být jen
takové jednání pachatele, které má charakter uvěznění jiné osoby nebo
které je srovnatelné s jejím uvězněním, takže osvobození této osoby je
velmi obtížné. K naplnění zákonných znaků zmíněného zločinu nestačí,
že se pachatel dopouštěl na jiné osobě fyzického násilí anebo týrání ve
smyslu § 199 tr. zákoníku, byť se tato osoba podřizovala vůli pachatele
a ze strachu z něj neopouštěla prostory, v nichž se nedobrovolně nacházela, popřípadě se z nich vzdalovala jen příležitostně, a to společně
s pachatelem. Takové jednání pachatele je sice určitým zásahem do
svobodné vůle dotčené osoby, avšak nejde o zločin zbavení osobní svobody, který vyžaduje intenzivní zásah do osobní svobody, při němž je
poškozené osobě zamezena možnost opustit pachatelem vytyčený prostor, z něhož nemůže snadno uniknout (viz rozhodnutí uveřejněné pod
č. 56/2011 Sb. rozh. tr.).
K pochybení spočívajícímu v tom, že opis obžaloby nebyl doručen obhájci nejpozději s vyrozuměním o konání hlavního líčení
Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. 12. 2017, sp. zn. 6 Tdo 1524/2017,
publikované pod č. 49/2018 Sb. rozh. tr., se zabývá pochybením při do-
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ručování opisu obžaloby obhájci a vlivem tohoto pochybení na výkon
práva obhajoby. Právní věta rozhodnutí konstatuje, že pochybení spočívající v tom, že opis obžaloby nebyl doručen obhájci nejpozději s vyrozuměním o konání hlavního líčení (§ 196 odst. 3 tr. ř.), představuje
vždy vadu řízení, které předcházelo rozsudku soudu prvního stupně.
Za podstatnou vadu řízení ve smyslu § 258 odst. 1 písm. a) tr. ř. pak lze
považovat takové pochybení jen tehdy, když z konkrétních souvislostí
vyplývá, že mělo vliv na řádný výkon práva obhajoby, a tím i na správnost a zákonnost přezkoumávané části rozsudku, takže odůvodňuje
zrušení napadeného rozsudku v odvolacím řízení. Pokud však byl opis
obžaloby řádně doručen obviněnému a z obsahu spisu je například
zřejmé, že se obviněný sešel s obhájcem k poradě, oba projednali požadavky na rozsah a způsob provádění důkazů v hlavním líčení, obhájce
o tom informoval soud, přičemž obhájce u hlavního líčení neupozornil
na pochybení spočívající v nedoručení obžaloby, aktivně zde vykonával
svá práva, přednesl závěrečnou řeč a opis obžaloby mu byl dodatečně
doručen v řízení u soudu prvního stupně, nelze takovou vadu označit za podstatnou vadu. Její existence totiž nemohla mít vliv na výkon
práva obhajoby do té míry, aby zpochybnila správnost a zákonnost
přezkoumávaného rozsudku. Obdobně tato vada nemůže sama o sobě
odůvodnit ani zrušení navazujícího rozhodnutí odvolacího soudu v řízení o dovolání.
Povaha trestného činu porušení povinnosti učinit pravdivé prohlášení
o majetku a význam dodatečného splnění povinnosti učinit prohlášení

o majetku v průběhu trestního řízení z hlediska uplatnění zásady subsidiarity trestní represe
Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 20. 6. 2018, sp. zn. 5 Tdo 677/2018,
publikované pod č. 52/2018 Sb. rozh. tr., navazuje na závěry rozhodnutí Nejvyššího soudu publikovaného pod č. 7/2017 Sb. rozh. tr. ve vztahu k přečinu porušení povinnosti učinit pravdivé prohlášení o majetku
podle § 227 tr. zákoníku a je v něm řešeno i uplatnění zásady subsidiarity trestní represe. Podle první právní věty citovaného usnesení
je přečin porušení povinnosti učinit pravdivé prohlášení o majetku ve
smyslu § 227 tr. zákoníku formálním deliktem, který lze spáchat i tím,
že pachatel po doručení výzvy k učinění prohlášení o majetku neuvede
příslušnému orgánu veřejné moci žádné údaje o svém majetku, aniž by
se vyžadovala opakovaná výzva či další aktivita příslušného orgánu
(viz rozhodnutí č. 7/2017 Sb. rozh. tr.). V takovém případě je ovšem
třeba důsledně se zabývat podmínkami, za nichž lze uplatnit trestní
odpovědnost pachatele a trestněprávní důsledky s ní spojené, tedy vyhodnotit, zda jde s přihlédnutím ke kritériím uvedeným v § 39 odst. 2
tr. zákoníku o čin natolik společensky škodlivý, že nepostačuje uplatnění odpovědnosti podle jiného právního předpisu ve smyslu § 12 odst. 2
tr. zákoníku (viz stanovisko pod č. 26/2013 Sb. rozh. tr.). Z druhé právní
věty pak vyplývá, že pokud pachatel přečinu porušení povinnosti učinit
pravdivé prohlášení o majetku podle § 227 tr. zákoníku splní dodatečně
svou povinnost a učiní prohlášení o majetku až v průběhu trestního
řízení konaného pro tento přečin, o jehož zahájení ví, nejedná dobrovolně ve smyslu § 33 tr. zákoníku, a proto nezaniká jeho trestní odpovědnost za uvedený přečin pro účinnou lítost. Takové pachatelovo cho-
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vání v průběhu trestního řízení však lze zohlednit při úvaze o použití
principu oportunity ve smyslu § 172 odst. 2 písm. c) tr. ř. (viz stanovisko
pod č. 26/2013-V. Sb. rozh. tr.), takže státní zástupce nemusí z tohoto
důvodu zahájit trestní stíhání a může věc odložit v rámci prověřování podle § 159a odst. 4 tr. ř. a ve zkráceném přípravném řízení podle
§ 179c odst. 2 písm. i) tr. ř., případně je oprávněn zastavit zahájené
trestní stíhání podle § 172 odst. 2 písm. c) tr. ř. Trestní stíhání může zastavit ze stejného důvodu i samosoudce okresního soudu podle § 314c
odst. 1 písm. b) tr. ř., v rámci hlavního líčení pak podle § 223 odst. 2 tr. ř.,
resp. mimo hlavní líčení podle § 231 odst. 1 tr. ř., a případně je oprávněn tak učinit i odvolací soud podle § 257 odst. 1 písm. c) tr. ř.

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., tvoří tři soudci
Nejvyššího soudu a tři soudci Nejvyššího správního soudu. Pro tříleté funkční období jmenují předsedové Nejvyššího soudu a Nejvyššího
správního soudu šest členů a šest náhradníků. V polovině funkčního
období se mění předseda senátu. První polovinu funkčního období
vykonává předsednictví zvolený soudce Nejvyššího správního soudu
a druhou polovinu soudce Nejvyššího soudu. První jednání zvláštního
senátu svolává a řídí nejstarší člen zvláštního senátu.
Zvláštní senát projednává a rozhoduje kompetenční spory v sídle Nejvyššího správního soudu.
Zvláštní senát rozhoduje některé kompetenční spory o pravomoc nebo
věcnou příslušnost vydat rozhodnutí mezi soudy a orgány moci výkonné, územní, zájmové nebo profesní samosprávy, a spory mezi soudy
v občanském soudním řízení a soudy ve správním soudnictví. Zvláštní
senát určuje, která strana sporu je příslušná vydat rozhodnutí.
Přestože zvláštní senát není součástí Nejvyššího soudu ani Nejvyššího
správního soudu, v případě, že jsou tyto soudy stranami v kompetenčním
sporu, může rozhodnutí obou nejvyšších soudů zrušit.
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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.
Statistika vyřizování věcí zvláštního senátu v letech 2017 – 2018:
Nápad

Rozhodnuto
v daném
roce

V % proti
Neskončené
nápadu
k 31. prosinci
daného roku

2017

62

48

77 %

35

2018

51

62

122 %

24

2003 až
2018

1 223

Členy zvláštního senátu, zřízeného podle zákona č. 131/2002 Sb., byli
v roce 2018 soudci Nejvyššího soudu Mgr. Vít Bičák, JUDr. Roman Fiala
a JUDr. Pavel Simon. Náhradníky jmenovanými za Nejvyšší soud byli
JUDr. Petr Angyalossy, Ph.D., JUDr. Antonín Draštík a Mgr. David Havlík.
Z Nejvyššího správního soudu byli jmenováni Mgr. Ing. Bc. Radovan
Havelec, JUDr. Marie Žišková a JUDr. Michal Mazanec, který předsedá zvláštnímu senátu od 1. 1. 2018. Náhradníky jmenovanými za Nejvyšší správní soud byli JUDr. Ing. Filip Dienstbier, Ph.D., Mgr. Ondřej
Mrákota a JUDr., PhDr. Karel Šimka, LL.M., Ph.D.

2. 6. Ocenění pro soudce Nejvyššího soudu
Soudci Nejvyššího soudu se pravidelně umisťují na předních místech prestižních odborných soutěží a anket. Jednou z nich je i Právník
roku, soutěž pořádaná Českou advokátní komorou a vydavatelstvím
EPRAVO.CZ. Na galavečeru v Brně byl v lednu 2018 oceněn titulem
Právník roku 2017 v kategorii Občanské právo JUDr. Zdeněk Novotný,
bývalý předseda senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu, uznávaný odborník na pracovní právo, kterému sice po
dovršení věku 70 let k 31. 12. 2017 zanikla funkce soudce, avšak i nadále u Nejvyššího soudu působí jako poradce civilního kolegia.
V čase vydání Ročenky Nejvyššího soudu 2018 jsou již známy také výsledky prozatím posledního ročníku soutěže. V kategorii Trestní právo
tentokrát získal titul Právník roku 2018 JUDr. František Púry, Ph.D.,
předseda trestního kolegia Nejvyššího soudu.
Odbornou veřejností jsou vysoce hodnoceny rovněž úspěchy v jednotlivých kategoriích ankety společnosti Karlovarské právnické dny. V létě
roku 2018 velký senát občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu obdržel v Karlových Varech ocenění za nejlepší judikát.
Jednalo se o rozhodnutí ve věci přípustnosti tzv. pravých souběhů pod
sp. zn. 31 Cdo 4831/2017 ze dne 11. 4. 2018, o kterém tato Ročenka
podrobněji pojednává v kapitole 2. 3. 4. 1 Rozhodnutí velkého senátu
občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu.
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V listopadu 2018 se pak v řadách soudců Nejvyššího soudu rozrostl
počet držitelů uznávaných medailí Antonína Randy. Bronzovou medaili za přínos v oblasti právní teorie a praxe, i za přínos k právní vědě,
obdržel JUDr. Petr Vojtek, předseda senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu.

2. 7. Další aktivity soudců Nejvyššího soudu
Kromě samotné rozhodovací a sjednocovací činnosti trestního kolegia
Nejvyššího soudu se jeho soudci i v roce 2018 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 meziresortního připomínkového řízení zasílány návrhy
nových právních norem, které upravují činnost Nejvyššího soudu
nebo které se dotýkají věcí náležících do jeho působnosti. Konkrétněji, 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 zúčastňují přípravy návrhů některých
zákonů nebo jejich novel přímo jako tvůrci nebo spolutvůrci příslušného návrhu.
V roce 2018 se soudci trestního kolegia aktivně zapojili především do
přípravy nového trestního řádu, zvláště jeho části věnované opravným prostředkům. Předseda Nejvyššího soudu prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D., je zároveň předsedou tzv. Velké komise pro přípravu nového
trestního řádu.
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Soudci civilního kolegia se pak velmi kriticky vymezili vůči návrhu
věcného záměru civilního řádu soudního, který představilo veřejnosti Ministerstvo spravedlnosti. Jejich kritiku, která poukázala na řadu
nesystémových řešení, jež věcný záměr prosazuje, sdílí Nejvyšší soud
jako celek. Proto také Nejvyšší soud ve spolupráci s Ústavně-právním
výborem Senátu Parlamentu ČR dne 20. 11. 2018 v Hlavním sále Senátu Parlamentu ČR zorganizoval odbornou konferenci, zaměřenou na
praktické aspekty rekodifikace civilního procesu pod názvem „Nový
civilní proces z pohledu praxe“. Konference byla rozdělena do dvou
přednáškových bloků, kterým předcházela tisková konference se zástupci médií, na ní vystoupili hlavní organizátoři konference, předseda
Ústavně-právního výboru Senátu JUDr. Miroslav Antl a místopředseda
Nejvyššího soudu JUDr. Roman Fiala. Oba se přitom vyjádřili k potřebě nového civilního kodexu. Jako nezbytnou součást tvorby tak zásadní právní úpravy označili hojnou diskuzi nad současnými potřebami
právního prostředí, účelem chystaného předpisu a jeho základní koncepcí.

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

i státními zastupitelstvími. Mimo to se soudci Nejvyššího soudu podílejí rovněž na odborné přípravě advokátů a advokátních koncipientů,
kterou organizuje Česká advokátní komora. Část soudců působí i jako
externí členové pedagogického sboru na Justiční akademii Slovenské
republiky.
Někteří soudci trestního kolegia 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 trestního kolegia 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 podíleli rovněž na publikační činnosti, zejména v podobě zpracovávání komentářů, učebnic, odborných článků
v časopisech či sbornících, někteří působí jako členové redakčních rad
odborných časopisů. Jednotlivá nakladatelství anebo periodika soudce
Nejvyššího soudu často s žádostí o příspěvek sama oslovují.

Na podkladě zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů, přispívají soudci Nejvyššího soudu k odborné přípravě a vzdělávání soudců, státních zástupců, justičních čekatelů a dalších zaměstnanců justice v rámci akcí organizovaných zejména Justiční
akademií České republiky, Ministerstvem spravedlnosti, soudy nebo
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2. 8. Administrativní pracovníci úseku soudního
výkonu
Základem vnitřního uspořádání úseku výkonu soudnictví jsou soudní oddělení (senáty), která se vytvářejí v souladu s platným rozvrhem
práce. Administrativní a jiné kancelářské práce pro jedno nebo více
soudních oddělení nebo senátů provádí soudní kancelář, kterou tvoří
vedoucí kanceláře a 3 až 4 zapisovatelky, na trestním kolegiu i protokolující úřednice.
Soudní kanceláře vykonávají odborné, kvalifikované, zodpovědné
a náročné činnosti, které vyžadují aktivní znalost uživatelských programů soudních rejstříků a dalších informačních systémů. Administrativní pracovníci soudních kanceláří řadu činností vykonávají v souladu
s platnými právními předpisy a kancelářským a spisových řádem Nejvyššího soudu samostatně.
Vedoucí soudní kanceláře organizuje a kontroluje práci soudní kanceláře pro jednotlivé soudní oddělení nebo senáty a jejich soudce. Plně
odpovídá za správné vedení soudních rejstříků a soudních spisů.
Dozorčí úřednice odpovídá za chod všech soudních kanceláří kolegia,
které metodicky řídí a kontroluje. Dozorčí úřednice dále připravuje
statistické podklady o činnosti kolegia, zpracovává metodiky pro administrativní pracovníky, soudce a asistenty a spolupracuje s dalšími
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úseky soudu, například s oddělením styku s veřejností, pro které zpracovává podklady pro vyřizování žádostí podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
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

Administrativní pracovníci trestního kolegia
Poradce

3

Dozorčí úřednice

1

Vedoucí kanceláře

3

Protokolující úřednice

8

Zapisovatelka

1

Administrativní pracovníci trestního kolegia
Sekretářka kolegia

1

Referentka soudních rozhodnutí a stanovisek

1

Celkem

18

2. 9. Úsek soudních agend
Úsek soudních agend je organizačně začleněn do úseku výkonu soudnictví.

V roce 2018 oddělení evidence a podatelny zpracovalo 13 162 datových zpráv, zaevidovalo do příslušných rejstříků 10 061 nových podání,
zpracovalo a doručilo cca 7 500 listinných zásilek a 3 900 balíků nad
2 kg.
Úsek soudních agend dále zajišťuje pro všechny úseky Nejvyššího soudu ukládání skončených spisů a vyřízených dokumentů ve spisovně
soudu a současně zajišťuje jejich předarchivní péči, vyřazování ve skartačním řízení a zničení.
Na bezproblémový chod a správné funkce informačních systémů a procesů zpracování dat v aplikacích ISNS, ISIR a IRES dohlíží správkyně
aplikace.

Vedoucí úseku soudních agend mimo jiné komplexně koordinuje, metodicky vede a kontroluje spisovou službu a předarchivní péči o dokumenty na všech úsecích soudu.
Součástí úseku soudních agend je oddělení evidence a podatelny, které
se člení na oddělení evidence, jež zajišťuje příjem elektronických dokumentů a evidenci všech listinných a elektronických dokumentů a spisů doručených Nejvyššímu soudu, a oddělení podatelny, které zajišťuje
zápis doručených listinných zásilek a spisů, doručnou službu všech písemností a spisů odesílaných z Nejvyššího soudu a dále evidenci a prodej cenin (kolků) účastníkům řízení.
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3. VNITROSTÁTNÍ A ZAHRANIČNÍ VZTAHY

3. 1. Zpráva o projektu ECLI

Nejvyšší soud zavázal v rámci projektu BO-ECLI, lze považovat za splněné i pro rok 2018.

Tato část Ročenky Nejvyššího soudu shrnuje aktivity navazující v roce
2018 na účast v projektech ECLI (Evropský identifikátor judikatury),
resp. Building on ECLI (Dále jen: “BO-ECLI“).

Na jaře roku 2018 byla založena v rámci pracovní skupiny pro e-law
Ministerstva spravedlnosti České republiky expertní podskupina pro
ECLI, pro jejíž zasedání dne 30. 5. 2018 v Bruselu Nejvyšší soud, jako
národní koordinátor ECLI, poskytoval soudobé aktuální údaje týkající se stavu implementace v České republice. Nejvyšší soud i nadále
průběžně konzultoval s Úřadem vlády a Ministerstvem spravedlnosti
veškeré otázky s implementací ECLI související.

V roce 2018 Nejvyšší soud usiloval o utužení úspěšné spolupráce se
zástupci Evropské komise, zejména v oblasti zkvalitňování metadat
soudních rozhodnutí, která Nejvyšší soud indexuje. Podařilo se vyřešit
dílčí technické problémy, proto lze shrnout, že v současné době jsou
všechna rozhodnutí Nejvyššího soudu úspěšně naidexována a všechna
jsou dohledatelná prostřednictvím vyhledávače ECLI Search Engine.
Nejvyšší soud dále pracoval na úkolech vyplývajících z projektu
BO-ECLI, tedy postupném zpřístupňování rozhodnutí vrchních a krajských soudů v souvislosti s další fází implementace ECLI. Na konci roku
2018 bylo možné prostřednictvím vyhledávače nalézt celkem 120 441
rozhodnutí, z toho 4 786 byla právě rozhodnutí vrchních a krajských
soudů. Zbývající počet (115 655) pak představují rozhodnutí Nejvyššího
soudu. Lze tedy s potěšením konstatovat, že povinnosti, ke kterým se
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V současné době je diskutována budoucnost identifikátoru, jak v souvislosti s jeho podobou a jednotlivými prvky, tak v souvislosti s povinnými metadaty. Jakmile bude přijato jasné komplexní rozhodnutí,
Nejvyšší soud přistoupí nejprve k testování jeho proveditelnosti v rámci
prezentovaných rozhodnutí Nejvyššího soudu, následně pak i soudů
vrchních a krajských.

3. 2. Mezinárodní konference „Nejvyšší soudy
v měnící se době“
U příležitosti 100. výročí zřízení Nejvyššího soudu státu československého 2. 11. 1918 zákonem č. 5/1918 Sb. z. a n., uspořádal Nejvyšší soud
společně s Nejvyšším soudem Slovenské republiky, za finanční podpory Ministerstva spravedlnosti České republiky, mezinárodní konferenci
Nejvyšší soudy v měnící se době. Z pohledu obou soudních institucí šlo
o nejočekávanější a nejdůležitější akci roku. Oba soudy se také podělily
o organizaci akce, která se tak uskutečnila ve dnech 5. – 7. 11. 2018
v Brně a následně i v Bratislavě.

3. 2. 1. Tematické vymezení mezinárodní konference
Účastníci konference navázali na úvodní historický panel, který představil
pohled na fungování nejvyšších soudů v České republice a na Slovensku
v letech 1918 — 2018 pojednáním o výzvách soudnictví v moderní době,
když hovořili na téma soudcovská nezávislost, a to v kontextu jak národní, tak i mezinárodní, politiky. Dále se v jednom z odborných panelů podrobně věnovali přípustnosti dovolání a otázce, zda skutečně vede široký
přezkum k efektivnější spravedlnosti či je tomu paradoxně naopak. Hovořilo se rovněž o roli a významu soudcovských samospráv, debatovalo se
o různých přístupech k hodnocení soudců nebo o mechanismech vedoucích ke zkracování délek soudních řízení. Vše podstatné i dnes stále nabízejí aktivní speciální webové stránky konference www.conference2018.eu.

3. 2. 2. Účastníci mezinárodní konference
Mezi více než dvěma stovkami účastníků se objevili zástupci řady zemí
hned tří kontinentů. Byli to často předsedové nejvyšších soudů zemí
Evropské unie, soudci těchto soudů, soudci ústavních soudů, akademici
anebo soudci působící u Soudního dvora Evropské unie, Evropského
soudu pro lidská práva nebo v dalších evropských justičních institucích.
Se svými příspěvky tak kromě Pavla Šámala, předsedy Nejvyššího soudu České republiky a Daniely Švecové, předsedkyně Nejvyššího soudu
Slovenské republiky, vystoupili například také nově zvolený předseda
Sítě předsedů Nejvyšších soudů Evropské unie Jean-Claude Wiwinius,
který je zároveň předsedou Nejvyššího soudu a Ústavního soudu Lucemburského velkovévodství; Elisabeth Lovrek, předsedkyně Nejvyššího soudu Rakouska; Lord Mance, bývalý místopředseda Nejvyššího
soudu Spojeného království; Damijan Florjančič, předseda Nejvyššího
soudu Slovinské republiky a mnozí další. Mezi přednášejícími měly
svého zástupce taktéž Spojené státy Americké, a to v osobě soudce federálního odvolacího soudu Johna M. Walkera Jr.; nanejvýš očekávaným hostem a řečníkem byl předseda Mezinárodního trestního soudu
v Haagu Chile Eboe-Osuji.
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3. 3. Činnost oddělení analytiky a srovnávacího
práva
Oddělení analytiky a srovnávacího práva se zaměřuje primárně na
analytickou a rešeršní činnost v oblasti evropského a srovnávacího
práva, a to pro potřeby rozhodovací činnosti Nejvyššího soudu i soudů nižších stupňů. Tyto aktivity zahrnují zejména vypracování analýz
z oblasti judikatury Soudního dvora Evropské unie, Evropského soudu pro lidská práva a též komparací judikatury a legislativní činnosti
v jiných členských státech Evropské unie. Organickou součást činnosti oddělení v roce 2018 tvořilo i udržování kontaktu se zahraničními
soudy a aktivní účast na chodu různých platforem určených pro výměnu právních informací. V roce 2018 nezůstala mimo činnost oddělení ani jiná níže rozebraná mezinárodní problematika a kontakt se
zahraničími soudy.

3. 3. 1. Mezinárodní skupina pro právní komparatistiku
Nejvyšší soud, jako vrcholný orgán obecného soudnictví, je členem řady
mezinárodních uskupení. Jedním z nich je Síť předsedů nejvyšších soudů
Evropské unie, fóra pro diskusi o záležitostech společného zájmu a sdílení informací a zkušeností předsedů nejvyšších soudů, přičemž oddělení
analytiky a srovnávacího práva zabezpečuje oficiální komunikaci a kontakt mezi Nejvyšším soudem a Sítí. V souvislosti s konferencemi a jednáními Sítě připravovali poradci oddělení v předchozím roce podklady
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týkající se vztahu mezi Nejvyšším a Ústavním soudem a k využití komparativní metody v judikatuře a praxi Nejvyššího soudu.
Oddělení je i nedílnou součástí Mezinárodní skupiny pro právní komparatistiku (Comparative Law Liasons Group), jež vznikla právě na půdě
Sítě předsedů. Cílem této skupiny je usnadnění spolupráce při výměně
právních informací. Jedná se zejména o obsah právních předpisů a judikatury v otázkách, které jsou předmětem rozhodovací činnosti některého
z nejvyšších soudů patřícího do této skupiny. Výstupem takové činnosti
je analytický materiál, který soudcům nejvyšších soudů představí, jak ke
konkrétním právním otázkám přistupuje rozhodovací činnost spolupracujících nejvyšších soudů. V průběhu roku 2018 se tak oddělení podílelo
na výměně informací se svými kolegy z vrcholných soudů Francie, Německa, Spojeného království, Nizozemí, Belgie a Finska z oblasti civilního a trestního práva. Jednalo se o rešerše k problematice zvýhodňujících
právních jednání v insolvenci, náhradního mateřství, neautorizovaných
bankovních transakcí a též slučitelnosti výkonu povolání advokáta s povoláním právního překladatele. Z oblasti trestního práva byla v rámci
komparativní skupiny řešena kupříkladu problematika práva na osobní
účast obžalovaného u hlavního líčení, trestného činu maření spravedlnosti v kontextu Úmluvy OSN proti mezinárodnímu organizovanému
zločinu nebo otázky konfiskace nemovitého majetku, jenž byl využit při
páchání trestné činnosti. Ve druhé polovině listopadu 2018 se zástupci
oddělení zúčastnili 5. setkání komparativní skupiny na půdě Spolkového
soudního dvora v německém Karlsruhe. Diskutována byla nanejvýš aktuální témata dotýkající se právní úpravy jednotlivých zemí – nošení náboženských symbolů v soudních síních nebo otázka přístupu jednotlivých

států k univerzální jurisdikci jako výzvy pro mezinárodní právo. Stranou
nezůstal ani systém opravných prostředků v civilním a trestním řízení
v Německu i dalších státech.

3. 3. 2. Analytická činnost
Stěžejní aktivita oddělení v podobě analytické činnosti se projevila
v přípravě rozborů partikulárních témat unijního práva či systému Evropské Úmluvy pro ochranu lidských práv a svobod, jež bylo nezbytné
řešit v souvislosti s rozhodovací činnosti Nejvyššího soudu. Analýzy se
zaměřují vedle otázek výkladu Úmluvy ve spojení s řádnou aplikací
dotčené judikatury Evropského soudu pro lidská práva a vybraných
problémů unijního práva včetně judikatury Soudního dvora Evropské
unie, a to zejména v oblasti soudní spolupráce a srovnávacího práva.
Ilustrativním příkladem může být analýza právních otázek souvisejících se soukromoprávní odpovědností mateřské společnosti za protiprávní jednání její dceřiné společnosti. A tento právní rozbor zkoumal
koncept jedné ekonomické jednotky v unijním soutěžním právu. Posouzení podmínek pro vznik odpovědnosti členského státu za škodu
způsobenou porušením unijního práva, a to konkrétně rozhodnutím
soudu, které nebylo pro nezákonnost zrušeno a takové porušení nebylo vysloveno ani v rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie, bylo
další analýzou, kterou oddělení vypracovalo. Analyzována byla též
unijní a evropská judikatura ve věci způsobu výpočtu odškodňování
obchodních zástupců, jejíž právní základ tkví v unijní normě. Specifickou otázkou byla teritoriální působnost nařízení Brusel I bis ve vztahu
k území ostrova Man jako samosprávného britského korunního závis-

lého území. Oddělení se rovněž zabývalo posuzováním přiměřeností
délky správních řízení v judikatuře Evropské soudu pro lidská práva,
přičemž se jednalo zejména o podmínku reálné návaznosti soudního
řízení na řízení správní. Stranou nezůstala ani judikatura Evropského
soudu pro lidská práva týkající se čl. 3 a čl. 8 Úmluvy ve vztahu k podmínkám ve vězeňství.

3. 3. 3. Sbírka rozhodnutí Evropského soudu pro lidská
práva a Bulletin
Oddělení analytiky a srovnávacího práva se dále dlouhodobě podílí
na přípravě Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek – Výběru důležitých rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva pro justiční praxi
z pohledu Nejvyššího soudu. Sbírka obsahuje překlady významných
rozhodnutí do českého jazyka, čímž přispívá ke zpřístupňování této judikatury odborné veřejnosti. Další činnost oddělení představuje taktéž
příprava anotací některých rozhodnutí pro internetovou databázi vybraných rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva, která funguje pod záštitou Kanceláře vládního zmocněnce pro zastupování České
republiky před Evropským soudem pro lidská práva. Tyto anotace jsou
zveřejňovány na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti na
adrese eslp.justice.cz. Oddělení pravidelně přispívá svými anotacemi
k postupnému naplňování veřejně dostupné databáze, čímž napomáhá
popularizaci a zvyšování povědomí o judikatuře štrasburského soudu.
V neposlední řadě je nutné zmínit Bulletin oddělení analytiky a srovnávacího práva, který, jak již napovídá jeho název, je vlastním výstu-
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pem oddělení. Ten je vydáván čtvrtletně v elektronické podobě, přičemž
si klade za cíl informovat zejména o aktualitách z oblasti evropského
práva, judikatuře nejvyšších evropských soudů, Evropského soudu pro
lidská práva a Soudního dvora Evropské unie.

3. 3. 4. Justiční síť Evropské unie
Oddělení analytiky a srovnávacího práva se též podílí na vytváření
obsahu společné Justiční sítě Evropské unie. Ta se zrodila z podnětu
předsedy Soudního dvora Evropské unie a předsedů ústavních a nejvyšších soudů členských států. Hlavním cílem sítě je zejména usnadnění přístupu k informacím a dokumentům mezi soudy Evropské unie.
Pro tento účel se vytvořilo webové rozhraní, jehož obsah bude reflektovat snahu o posílení justiční spolupráce, a to podporou prohlubování
dialogu v rámci řízení o předběžných otázkách, šířením vnitrostátních
rozhodnutí s významem pro Unii a posílením vzájemné znalosti práva
a právních systémů členských států.
Spolupráce se Sítí vrcholných soudů, která byla vytvořena pro zajištění
efektivní výměny informací mezi Evropským soudem pro lidská práva
a vnitrostátními vyššími soudy, probíhá taktéž za aktivní participace
členů oddělení.

3. 3. 5. Účast zástupců oddělení analytiky a srovnávacího
práva na mezinárodních konferencích
V rámci průběžného doplňování znalostí se členové oddělení i v roce
2018 účastnili mezinárodních konferencí. Příkladem může být účast
na zasedání Valného shromáždění a výroční konference Institutu evropského práva v lotyšské Rize, která se zaměřila na témata jako jsou
společné ústavní tradice v Evropě či principy odpovědnosti v digitálním prostředí. Dále se zástupce oddělení zúčastnil konference na téma
„Efektivita soudních systémů“ ve Vídni, jež byla pořádaná společně Evropskou komisí a rakouským předsednictvím Rady Evropské unie. Výzvám, kterým čelí moderní právnické knihovny, se věnovala pozornost
na konferenci v Lucemburku organizována Soudním dvorem Evropské
unie. V německém Trevíru pak další z analytiků načerpal znalosti prostřednictvím semináře na téma hate-speech, jenž organizovala Akademie evropského práva. Své praktické dovednosti v oblasti ochrany
lidských práv si mohl další člen oddělení rozšířit během měsíční stáže
u Evropského soudu pro lidská práva.

3. 4. Účast předsedy a místopředsedy Nejvyššího
soudu na tuzemských a zahraničních
konferencích
I v roce 2018 tvořily neodmyslitelnou součást pracovních povinností
předsedy a místopředsedy Nejvyššího soudu zahraniční cesty směřující
k posilování přeshraničních vztahů mezi Nejvyšším soudem a zahraničními soudy i jinými významnými institucemi. Jejich další podstatnou
funkcí je výměna odborných informací v zájmu zvyšování kvality vzájemné spolupráce, jakož i inspirace pro řešení vnitrostátních věcí.

3. 4. 1. Předseda Nejvyššího soudu
Předseda Nejvyššího soudu se dne 18. 1. 2018 v Haagu zúčastnil slavnostního zahájení soudního roku Mezinárodního trestního soudu a v té
souvislosti konaného semináře „Komplementarita a spolupráce soudů
v rámci globálního soudního systému“. Při této příležitosti se mj. setkal s (dnes již bývalou) předsedkyní tohoto soudu Silvií Fernandéz
de Gurmendi a s předsedkyní Zvláštního tribunálu pro Libanon Ivanou
Hrdličkovou.
Dne 12. 3. 2018 se předseda Nejvyššího soudu zúčastnil jednání předsedů Nejvyšších soudů Evropské unie a Soudního dvora Evropské unie,
kde společně se soudkyní lucemburského soudu Silvou de Lapuertou
vystoupil s příspěvkem na téma „Předběžné otázky k Soudnímu dvoru
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Evropské unie“. Jednání se vedle tématu předběžných otázek věnovalo
Listině základních práv Evropské unie a nově vzniklé Soudní síti Evropské unii.
Předseda Nejvyššího soudu se v příspěvku zabýval přístupem českých
soudů k možnosti a povinnosti položení předběžných otázek Soudnímu
dvoru ve smyslu článku 267 Smlouvy o fungování Evropské unie, představil praxi českých soudů v tomto směru od roku 2004 do současnosti
a přiblížil vybrané předběžné otázky, které měly význam nejen z pohledu následného vnitrostátního rozhodnutí, nýbrž i z hlediska vývoje
unijního práva.
Předsedové nejvyšších soudů Visegrádské čtyřky, Chorvatska a Slovinska ve dnech 16. až 18. 4. 2018 rokovali na 13. setkání stálé konference
předsedů nejvyšších soudů Visegrádské čtyřky, Chorvatska a Slovinska,
tentokráte věnovaném filtračním systémům v občanském soudním řízení na nejvyšších soudech a implementaci nové směrnice Evropského
parlamentu a Rady o předcházení využívání finančního systému k praní
peněz nebo financování terorismu (tzv. čtvrtá AML směrnice). Předseda
Pavel Šámal přednesl na konferenci příspěvek k tématům implementace
zásadních změn, které uvedená směrnice přinesla.
Delegace předsedy Nejvyššího soudu navštívila ve dnech 9. – 10. 5. 2018
dvě významné justiční instituce Itálie: Nejvyšší soud (Corte suprema di
cassazione) a Nejvyšší radu soudnictví (Consiglio superiore della magistratura). Návštěva byla výrazem pokračujících dlouhodobých vztahů
mezi českou a italskou justicí a snahy posilovat již etablovaný odborný
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dialog mezi nejvýznamnějšími justičními orgány obou zemí. Diskutovaným tématem byly otázky přípustnosti opravných prostředků k nejvyšším soudům v civilních i trestních věcech. V návaznosti na toto setkání
bylo dne 25. 7. 2018 v Římě podepsáno předsedou Nejvyššího soudu
Pavlem Šámalem a místopředsedou Nejvyšší rady soudnictví Itálie
Giovanni Legninim společné memorandum k vzájemné podpoře nezávislosti justice a zřízení Nejvyšší rady soudnictví v České republice.
S představiteli evropské justice jednal předseda Nejvyššího soudu
v rámci každoročního kolokvia a valného shromáždění Sítě předsedů
Nejvyšších soudů členských států Evropské unie konaného ve dnech
27. – 29. 9. 2018 v sídle německého Spolkového soudního dvora v Karlsruhe. Na tomto fóru měl příležitost diskutovat o záležitostech společného zájmu a sdílet informace i zkušenosti s předsedy nejvyšších soudů zemí Evropské unie. Probírána byla problematika týkající se vztahů
nejvyšších a ústavních soudů a využití srovnávací metody v judikatuře
a praxi nejvyšších soudů.
Nejen český a slovenský Nejvyšší soud oslavovaly v minulém roce 100 let
své existence. Stejné výročí si připomínal Nejvyšší soud Slovinska. Při
této příležitosti uspořádal dne 14. 11. 2018 konferenci, které se zúčastnil
i předseda Nejvyššího soudu Pavel Šámal.

3. 4. 2. Místopředseda Nejvyššího soudu
Místopředseda Nejvyššího soudu JUDr. Roman Fiala se dne 26. 1. 2018
zúčastnil konference konané při příležitosti otevření soudního roku
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2018 u Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku. Konference
byla zaměřena na autoritu justice a s ní spojené výzvy jako například
zásahy do fungování justice ze strany moci výkonné nebo spolupráce
se zástupci médií.
Již dříve zmíněného 13. setkání předsedů nejvyšších soudů Visegrádské čtyřky, Chorvatska a Slovinska se z řad českých zástupců aktivně účastnil také místopředseda Nejvyššího soudu. Ve svém příspěvku
účastníkům představil filtrační mechanismus civilního dovolání a argumentoval ve prospěch závěru, že jeho optimální nastavení je spíše
věcí způsobu, jakým je nakládáno s nepřípustnými dovoláními.
Místopředseda Nejvyššího soudu se dále zúčastnil 8. ročníku konference předsedů nejvyšších soudů střední a východní Evropy, která se konala ve dnech 27. - 29. 5. 2018 ve Vilniusu. Mezi účastníky byli zástupci
justice z více než dvou desítek států, včetně soudců z USA. Z celkem
šesti tematických celků konference lze zmínit materii týkající se etického kodexu soudců, filtračních mechanismů, dělby moci nebo vztahu
soudů a médií. Výstupem konference byly jasné a konkrétní návrhy
etických pravidel soudce nebo změn ve správě a organizaci soudních
systémů.

3. 5. Zahraniční pracovní cesty soudců
Také ostatní soudci Nejvyššího soudu byli v roce 2018 účastníky zahraničních odborných konferencí, setkání a obdobných akcí uspořádaných jako příležitost k získávání nových poznatků v oblasti civilního
i trestního práva. Představitelé Nejvyššího soudu se přitom těchto akcí
aktivně účastnili také jako přednášející.
Soudci Nejvyššího soudu JUDr. Stanislav Rizman, JUDr. Antonín
Draštík a JUDr. Karel Hasch se v rámci delegace složené také ze
soudců Vrchního soudu v Olomouci a pracovníků Justiční akademie,
účastnili jednání s představiteli italské trestní justice v Terstu, Udine a Florencii. Se zástupci tamní generální prokuratury, justiční akademie a soudci okresních i odvolacích soudů si vyměňovali poznatky
a zkušenosti v oblastech drogové kriminality, organizace a vzdělávání
justice, volného pohybu osob v Evropské unii, nelegální migrace, obchodování s lidmi, apod. Poznatky z této pracovní cesty jsou využity v dalším vzdělávání v rámci činnosti Justiční akademie Kroměříž,
např. při seminářích pro soudce.

JUDr. Petr Angyalossy se zúčastnil zasedání Společného kontrolního
orgánu Eurojustu konaného ve dnech 7. – 8. 6. 2018 v Haagu. Na zasedání se jednalo zejména o problematice ochrany osobních údajů v rámci Eurojustu, a to jak z pohledu právního, tak i z pohledu technologického zabezpečení osobních údajů.
Nejvyšší soud reprezentoval na konferenci Evropské asociace pracovněprávních soudců konané ve dnech 22 - 24. 11. 2018 v Arbejdsrettenu
soudce JUDr. Lubomír Ptáček, Ph.D. Tématem konference byl přístup
k soudu v pracovních věcech.

Předseda trestního kolegia JUDr. František Púry, Ph.D., a soudce stážista JUDr. Tomáš Durdík jako zástupci Nejvyššího soudu navštívili Justiční akademii Španělska v Barceloně. Diskutovali tam o vzdělávání
soudců a státních zástupců nebo také o zkušenostech při řešení případů domácího násilí a drogové kriminality.
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3. 6. 3. Místopředseda Nejvyššího soudu Thajského
království

3. 6. 5. Soudci Nejvyššího kasačního soudu Italské
republiky v Brně přednášeli

Jak je již dobrým zvykem, opět se uskutečnilo pracovní setkání předsedů
českého a slovenského Nejvyššího soudu, a to konkrétně dne 9. 1. 2018.
Hlavním z témat, na něž se paní JUDr. Daniela Švecová při své návštěvě
v Brně zaměřila, byla společná příprava mezinárodní konference na
téma „Nejvyšší soudy v měnící se době“.

Dne 21. 5. 2018 přivítal místopředseda Nejvyššího soudu JUDr. Roman
Fiala delegaci místopředsedy Nejvyššího soudu Thajského království
Slaikate Wattanapana. Návštěva této dvanáctičlenné delegace navazovala na obdobné setkání, které se v Brně uskutečnilo už v roce 2013.
Obě strany si vyměnily informace o organizaci soudnictví. Hosté se tak
seznámili například se strukturou soudní soustavy v České republice,
s rolí a působností Nejvyššího soudu, jeho postavením vůči Ústavnímu
soudu i fungováním vedle Nejvyššího správního soudu.

Ve dnech 3. – 4. 10. 2018 v Brně pobývali soudci Nejvyššího kasačního
soudu Italské republiky Dr. Irene Ambrosi a Dr. Paolo Spaciani. Slavnostně je přivítal místopředseda Nejvyššího soudu JUDr. Roman Fiala,
k problematice odškodňování se v první den návštěvy setkali u kulatého stolu se soudci civilního i trestního kolegia Nejvyššího soudu.

3. 6. 2. Předseda Nejvyššího soudu Vietnamu

3. 6. 4. Soudci a státní zástupci z Kosova

Dne 22. 3. 2018 navštívil spolu se svou delegací Nejvyšší soud předseda Nejvyššího soudu Vietnamu Nguyen Hoa Binh. Doprovázel jej vietnamský velvyslanec v České republice Ho Minh Tuan. Účastníci pracovního setkání si vyměnili poznatky o fungování soudních systémů
v obou státech a vyzdvihli vzájemnou spolupráci mezi oběma státy, a to
zejména na ekonomické úrovni i v souvislosti s početnou vietnamskou
menšinou, která žije v České republice. Stranou nicméně nezůstala ani
otázka důležitosti zachovávání zásad právního státu, a to zejména
v kontextu nelichotivých zpráv, které se objevují v souvislosti s dodržováním nezávislosti vietnamské justice.

Dne 28. 8. 2018 navštívila Nejvyšší soud delegace soudců, státních zástupců a představitelů dalších institucí z Kosova, kterou přivítal předseda trestního kolegia Nejvyššího soudu JUDr. František Púry a soudci
trestního kolegia JUDr. Petr Angyalossy, Ph.D., a JUDr. Josef Mazák.

3. 6. Významné zahraniční návštěvy u Nejvyššího
soudu
3. 6. 1. Předsedkyně Nejvyššího soudu Slovenské republiky
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Pracovní setkání, které bylo zaměřeno zejména na v Kosovu celospolečensky nadále velmi ožehavou problematiku praní špinavých peněz
a financování terorismu, bylo organizováno v rámci projektu Rady Evropy „Projekt proti hospodářské trestné činnosti v Kosovu“. Soudci Nejvyššího soudu měli možnost hostům přiblížit své poznatky a zkušenosti
z oblasti boje s hospodářskou kriminalitou, a to s důrazem na praní
špinavých peněz, daňové úniky a procesní aspekty vyšetřování.

Ve spolupráci s Justiční akademií a Právnickou fakultou Masarykovy
univerzity v Brně uspořádal Nejvyšší soud ve čtvrtek 4. 10. 2018 přednášku obou soudců Nejvyššího kasačního soudu Italské republiky na
téma „Milánské tabulky – rozhodování o náhradách při ublížení na
zdraví, kritéria rozhodování v italské soudní praxi.“ Přednášku doplňoval odkazy na českou praxi soudce Nejvyššího soudu JUDr. Petr Vojtek,
jeden z hlavních tvůrců Metodiky k náhradě nemajetkové újmy na
zdraví, vypracované Nejvyšším soudem, a dále také doc. JUDr. Kateřina
Ronovská, Ph.D., z Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.
Bezprostředně po přednášce následovalo argumentační fórum k Metodice Nejvyššího soudu k nemajetkové újmě na zdraví.
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4. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ SOUDCŮ, ASISTENTŮ SOUDCŮ
A ZAMĚSTNANCŮ
V průběhu roku 2018 zrealizoval Nejvyšší soud společně s Justiční
akademií Kroměříž tyto semináře zaměřené na ekonomické oblasti:
10. 1. 2018 – Typologie úvěrů
21. 2. 2018 – Daňová, celní a účetní kriminalita II.
6. 6. 2018 – Identifikace příjmů FO pro opatrovnické účely
Za významné spolupráce s Justiční akademií v Kroměříži se konaly tyto
následující odborné právnické semináře:
24. 1. 2018 – Sousedské právo (spory) – lektor Mgr. David Havlík, předseda senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu
6. 3. 2018 – Práva a povinnosti SVJ včetně přechodu závazků převodce
jednotky na nabyvatele ve vztahu k SVJ; lektorka JUDr. Pavlína Brzobohatá, předsedkyně senátu občanskoprávního a obchodního kolegia
Nejvyššího soudu
18. 4. 2018 – Metodika Nejvyššího soudu od A do Z; lektoři JUDr. Petr
Vojtek, předseda senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu, MUDr. Mgr. Jolana Těšinová, Ph.D., MUDr. František
Vorel, CSc.
23. 5. 2018 – Průběh vyšetřování trestné činnosti páchané na seniorech
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a práce se seniorem – lektorky JUDr. Kateřina Jirásková, Městské státní
zastupitelství Brno, JUDr. Marta Ondrušová, Krajský soud Brno
Vzhledem k tomu, že semináře jsou prostřednictvím systému ASJA Justiční akademie Kroměříž přístupné soudcům, asistentům, poradcům
a zaměstnancům soudů všech stupňů, a také státním zastupitelstvím,
je o tyto, zejména s odbornými právními tématy, velký zájem.
V souvislosti se zpracováním rozhodovací činnosti Nejvyššího soudu
v aplikaci IBM Notes (dříve LotusNotes) byly v průběhu roku 2018
realizovány semináře a školení pro stávající i nově příchozí soudce, asistenty, poradce a administrativní zaměstnance Nejvyššího soudu.

5. HOSPODAŘENÍ

Rozpočtové výdaje Nejvyššího soudu sestávají převážně z výdajů na
platy soudců a zaměstnanců soudu. Objem prostředků na platy představuje více než 90 % ročních výdajů.
Provozní prostředky Nejvyššího soudu jsou využívány zejména k vlastnímu provozu soudu a dále na údržbu a opravy vybavení budovy, která
patří mezi památkově chráněné objekty. Z důvodu nedostatku pracovních míst ve stávající budově je Nejvyšší soud nucen pronajímat detašovaná pracoviště, kde platba nájemného ve výši cca 1,3 mil. Kč tvoří
významnou položku rozpočtu. Tato situace se však změní dostavbou
přístavby budovy Nejvyššího soudu v ulici Bayerova, která by měla být
dokončena v průběhu roku 2019.
V období roku 2018 Nejvyšší soud investoval do obnovy stavu a vybavení kanceláří soudců nebo zaměstnanců, které ve většině případů
pocházelo z 90. let 20. století. Nemalé prostředky jsou vynakládány na
průběžnou obnovu IT techniky. 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. Významnou část provozních výdajů

tvořily v roce 2018 výdaje spojené s realizací mezinárodní konference
na téma „Nejvyšší soudy v měnící se době“, konané v rámci připomínky stoletého výročí zřízení Nejvyššího soudu Československé republiky
v roce 1918.
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

2016

291 966

324 034

307 156

2017

331 395

350 543

333 594

2018

351 328

351 848

359 124

(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 2018 opět mírně navýšil počet soudců, asistentů
i zaměstnanců soudu.
K 31. 12. 2016
Soudci

K 31. 12. 2017

K 31. 12. 2018

66

68

69

Asistenti soudců

146

151

158

Zaměstnanci

111

117

124

V roce 2018 byli k Nejvyššímu soudu přeloženi tito soudci:
Trestní kolegium:
k 1. 1. 2018
JUDr. Josef Mazák
Občanskoprávní a obchodní kolegium:
k 1. 6. 2018
JUDr. Pavel Malý
k 1. 7. 2018
JUDr. Michael Pažitný, Ph.D.
k 1. 9. 2018
Mgr. Hynek Zoubek
K 31. 12. 2018 u Nejvyššího soudu skončilo z důvodu zániku funkce
soudce osm soudců, po čtyřech z každého kolegia.
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7. 1. Informační kancelář

Trestní kolegium: JUDr. Karel Hasch
JUDr. Petr Hrachovec
JUDr. Vladimír Jurka
JUDr. Stanislav Rizman
Občanskoprávní a obchodní kolegium: JUDr. Vladimír Kůrka
JUDr. Blanka Moudrá
JUDr. Pavel Pavlík
JUDr. Marta Škárová
160

K 31. 12. 2016

140

K 31. 12. 2017

120

K 31. 12. 2018

100
80
60
40
20
0
Soudci

Asistenti soudců

Zaměstnanci

Oddělení styku s veřejností, které poskytuje účastníkům řízení, jejich
advokátům, případně novinářům, základní informace o stavu řízení,
vyřizovalo v roce 2018, podobně jako v minulosti, denně od 60 do 80 telefonických, písemných nebo osobně podaných dotazů.
Informační kancelář, v níž pracují dvě referentky, je kompetentní sdělovat informace 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 (zpravidla) na soud prvního stupně, resp. kde se aktuálně
nachází kompletní spis. Informační kancelář neinformuje o výsledcích
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.
Referentky informační kanceláře mají mimo jiné na starosti také telefonní ústřednu Nejvyššího soudu. Přepojují tak telefonické hovory na
jednotlivé asistenty, poradce anebo zaměstnance soudu. Hovory na jednotlivé soudce přepojují pouze za předpokladu, že soudci k tomu dají
pokyn. Nejvyšší soud se tak brání například záměru některých účastníků (stran) řízení o přímý kontakt se soudci ve snaze je ovlivnit.

Účastníci a jejich právní zástupci získávali v roce 2018 informace o výsledku řízení výhradně prostřednictvím řádného doručení (zpravidla)
prvoinstančním soudem. Novinářům informace poskytoval tiskový
mluvčí, avšak až poté, co byla rozhodnutí řádně doručena všem účastníkům (stranám) řízení.
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7. 2. Tiskový mluvčí
Tiskový mluvčí Mgr. Petr Tomíček je současně vedoucím oddělení styku
s veřejností. Hlavními povinnostmi tiskového mluvčího jsou mimo jiné
komunikace s médii a vyřizování žádostí o poskytnutí informace podle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Tomu
s vyřizováním žádostí pomáhá poradce/poradkyně pro otázky zákona
č. 106/1999 Sb.
Oddělení styku s veřejností Nejvyššího soudu kompletuje každoročně
Ročenku Nejvyššího soudu, vydávanou v českém a anglickém jazyce;
připravuje a vydává elektronický čtvrtletník AEQUITAS; popř. vydává další informační materiály o činnosti soudu. V roce 2018 sestavilo
oddělení téměř 200 stránkovou reprezentativní publikaci pod názvem
Nejvyšší soud/The Supreme Court, která popisuje stoletou historii
i současnost této instituce. Publikace vyšla nákladem 500 ks, je neprodejná, určena jen pro propagaci Nejvyššího soudu, například jako hodnotný dar pro zahraniční návštěvy.

konferencí: Společná tisková konference Nejvyššího soudu a Centra dopravního výzkumu, v.v.i. k zahájení provozu webové aplikace
www.datanu.cz; tisková konference Nejvyššího soudu a Nejvyššího
státního zastupitelství ke snaze o častější ukládání peněžitých trestů
a využívání odklonů v trestním řízení; tisková konference k rozhodnutí
Nejvyššího soudu ve věci sporu žalobce konkursního správce JUDr. Josefa Monsporta a žalovaného SBD Svatopluk, tvořeného klienty H-Systemu; tisková konference k zahájení procesu, který povede u dvou státních zástupců k následnému jmenování soudcem a přidělení k výkonu
funkce soudce u Nejvyššího soudu; tiskové konference v Brně a Bratislavě, které byly součástí mezinárodní akce „Nejvyšší soudy v měnící
se době“). Dále tiskový mluvčí v průběhu roku zodpověděl na více než
2 000 různých dotazů z řad novinářů, popř. veřejnosti, k tzv. medializovaným kauzám, telefonicky, písemně anebo prostřednictvím rozhovoru
na kameru či mikrofon.

Nejvyšší soud obdržel v období od 1. 1. do 31. 12. 2018 celkem 164 písemných žádostí o poskytnutí informace podle informačního zákona.
Z toho bylo 143 žádostí od fyzických a 21 žádostí od právnických osob.
Oproti roku 2017 tak předmětná agenda zaznamenala nárůst o 5 %.
300

200

V roce 2018 vydal tiskový mluvčí celkem 69 tiskových zpráv, oddělení styku s veřejností Nejvyššího soudu uspořádalo nebo se podílelo na
spolupořádání 6 tiskových konferencí (Témata jednotlivých tiskových

0

U 2 žádostí žadatelé nereagovali na výzvu ze strany povinného subjektu k doplnění žádosti o povinné údaje o žadateli, proto byly tyto žádosti,
po uplynutí stanovené lhůty, odloženy.

V jediném případě byla žádost vyřízena s jednodenním zpožděním,
a to proto, že na samotném konci lhůty pro vyřízení došlo ke změně
rozhodných skutečností, jež umožnily původně uvažované rozhodnutí
o odmítnutí žádosti nahradit poskytnutím informace. Povinný subjekt
tudíž takto jednal v zájmu žadatele.

150

100

U 3 žádostí žadatelé nereagovali na výzvu ze strany povinného subjektu k upřesnění původního textu žádosti, nebo části textu žádosti, proto
byly následně, po uplynutí zákonné lhůty, tyto žádosti odmítnuty nebo
částečně odmítnuty.

Celkem byly tedy zaslány informace, popř. rozhodnutí o odmítnutí či
částečném odmítnutí žádosti, popř. sdělení o odložení žádosti, 156 žadatelům. Až na jedinou výjimku se tak stalo v zákonem stanovených
lhůtách pro vyřízení či odložení žádosti.

250

Komunikace s veřejností se dále uskutečňuje prostřednictvím informací
na webu Nejvyššího soudu www.nsoud.cz, dále se Nejvyšší soud prezentuje také na sociálních sítích Twitter, Linkedin a Instagram.
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V pěti případech, z celkového počtu 164 žádostí, vzal žadatel svoji žádost zpět.

7. 3. Poskytování informací podle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím

50

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Jako celek bylo odloženo 9 žádostí (zahrnuty i 2 výše uvedené žádosti
odložené proto, že je žadatel po výzvě nedoplnil), dalších 7 žádosti bylo
odloženo částečně.

Počet žádostí o poskytnutí informací k období 1. 1. – 31. 12. 2018
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Nejčastějším důvodem pro odložení žádosti byl požadavek podle
§ 2 odst. 1 informačního zákona na poskytnutí informace, která se nevztahovala k působnosti povinného subjektu.
Na způsob vyřízení žádosti o poskytnutí informace, resp. na samotnou
formu, obsah či rozsah poskytnuté informace, si v roce 2018 stěžovali 4 žadatelé. Ve všech 4 případech nadřízený orgán potvrdil postup
orgánu prvního stupně povinného subjektu a tyto stížnosti označil za
nedůvodné.
Povinný subjekt (i se 3 výše uvedenými žádostmi, které odmítl nebo
částečně odmítl proto, že je žadatel ve lhůtě neupřesnil) odmítl dohromady 27 žádostí jako celek a 40 žádostí odmítl částečně.
Nejčastějším důvodem pro odmítnutí celé žádosti bylo, že se žadatelé domáhali poskytnutí nové, resp. neexistující informace. Opakovaně
došlo rovněž k odmítnutí žádosti v případech, kdy se žadatelé domáhali sdělení názoru povinného subjektu.
Nejčastějším důvodem pro částečné odmítnutí žádosti pak byla skutečnost, že povinný subjekt chránil osobní údaje účastníků trestních či
občanskoprávních řízení. V takovém případě žádosti o informace částečně odmítal právě v rozsahu osobních údajů, které neposkytoval.

88

užil zákonné možnosti informovat o poskytnuté informaci zveřejněním
doprovodné informace vyjadřující její obsah.

80
70

Oddělení styku s veřejností Nejvyššího soudu vyřídilo v roce 2018
mimo výše uvedené žádosti o poskytnutí informace podle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, dalších více než
10 000 písemných, telefonických a také osobně podaných žádostí a dotazů ze strany veřejnosti, účastníků řízení nebo novinářů.

60
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Poskytnuto

Částečně
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Odloženo

Částečně
odmítnuto

Odmítnuto

Zpětvzetí

Způsob vyřízení žádostí podaných v roce 2018

Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popř. o částečném odmítnutí žádosti, byla žadateli podána 3 odvolání. Nadřízený orgán druhého stupně povinného subjektu všechna tato odvolání zamítl a potvrdil rozhodnutí orgánu prvního stupně.
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 pseudonymizované,
avšak nezkrácené podobě. U některých obsáhlejších odpovědí pak vy-
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8. VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ PODLE ZÁKONA Č. 6/2002 SB., O SOUDECH
A SOUDCÍCH

9. ODDĚLENÍ DOKUMENTACE A ANALYTIKY JUDIKATURY ČR

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.

Od svého vzniku dne 1. 10. 2011 je oddělení dokumentace a analytiky
judikatury ČR (dále jen „ODAJ“) pro své odborné výstupy pro Nejvyšší
soud 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 řízení trestním.

I v průběhu roku 2018 pokračovalo ODAJ v průběžném zpracování jednotlivých rozhodnutí poskytovaných soudy nižších stupňů, týkajících
se adhezního řízení a nárocích na náhradu nemajetkové újmy v něm
uplatněných. Zpracovávanou analýzu oddělení rozšířilo též o kapitoly
mapující rozhodovací praxi Nejvyššího a Ústavního soudu, formulující
pro praxi adhezního řízení a posuzování nároku na náhradu nemajetkové újmy zásadní závěry.

Provádí rozsáhlé rešerše judikatury týkající se konkrétní právní otázky,
vyhodnocuje její aplikovatelnost pro danou věc, formuluje dílčí závěry, které následně slouží jako podklady pro činnost evidenčních senátů
a jednání obou kolegií. Na základě výsledků jednání kolegií pak k vybraným rozhodnutím vypracovává krátké anotace, jež slouží ke zběžnému seznámení čtenáře s problematikou daného judikátu, a tím ke
zjednodušení orientace v jejich velkém množství.

Nadále 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.

V roce 2018 byly k Nejvyššímu soudu podány celkem 3 stížnosti, všechny se týkaly údajných průtahů v řízení. Z těchto stížností byly 2 klasifikovány jako nedůvodné a jedna jako důvodná. V roce 2018 nebyla
podána žádná stížnost na nevhodné chování soudních osob nebo narušování důstojnosti řízení.
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.

Důvodné

Částečně
důvodné

Nedůvodné

Průtahy v řízení

1

0

2

Nevhodné chování
soudních osob

0

0

0

Narušování důstojnosti
řízení

0

0

0

Způsob vyřízení stížností podle zákona č. 6/2002 Sb. v roce 2018

Podpora ze strany oddělení však není poskytována pouze v oblasti týkající se rozhodovací činnosti soudu, ale též v oblastech jeho správy.
Vypracovává tak kupříkladu právní podklady k podáním, konkrétně
pak například ke stížnostem na průtahy řízení, žádostem o právní pomoc apod.
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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 konce 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 vlastnic-

91

Ročenka Nejvyššího soudu

8. Vyřizování stížností podle zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích

2018

tví, Spoluvlastnictví, Fyzické osoby, Právnické osoby, Závazky z deliktů,
Zastoupení, Rodinné právo (Hlava I. Manželství – vznik, zánik manželství, povinnosti a práva manželů – obecná ustanovení), Závazky z jiných právních důvodů a Věci a jejich rozdělení.
V započaté činnosti ODAJ nadále pokračuje a v průběhu roku 2018
zpracovalo dalších 1 774 relevantních rozhodnutí Ústavního soudu,
Nejvyššího soudu, Nejvyššího správního soudu, vrchních soudů, krajských soudů, městských soudů, obvodních a okresních soudů, Soudního dvora Evropské unie, Evropského soudního dvora, Evropského soudu pro lidská práva a některých zahraničních soudů, které rozdělilo
do čtyř tematických celků a přiřadilo k odpovídajícímu ustanovení o. z.
Nově vypracované kompilace postihují problematiku:
——
——
——
——

Bytového a přídatného spoluvlastnictví
Příbuzenství a švagrovství
Poručenství a jiných forem péče o dítě
Spotřebitele a podnikatele

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 zřetel na znění důvodové zprávy k občanskému zákoníku,
ale též na dostupnou odbornou, komentářovou literaturu.
ODAJ též v minulosti v souvislosti s rekodifikací soukromého práva
navázalo spolupráci s Wolters Kluwer ČR, a. s., a vytváří sborníky
relevantních rozhodnutí okresních, krajských a vrchních soudů uve-
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řejněných v databázi ASPI týkajících se občanského zákoníku (o. z.)
a zákona o obchodních korporacích. Každý sborník obsahuje texty
předkládaných rozhodnutí včetně názvu a právní věty, kterými jsou
opatřeny v databázi ASPI a dále 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
Závazky z právních jednání - přenechání věci k užití jinému

V roce 2018 byly ODAJ vypracovány sborníky:
——
——
——
——

Rodinné právo – Příbuzenství a švagrovství, poručenství a jiné formy péče o dítě
Rodinné právo – vyživovací povinnost mezi příbuznými
Ochrana osobnosti, závazky z deliktů a jiných právních důvodů
Vlastnictví, držba, smlouva kupní a smlouva o dílo

Centru dopravního výzkumu poskytlo rozsáhlou zpětnou vazbu k její
funkčnosti a též odborným zpracováním materiálů a informací, s nimiž
centrem vytvořená databáze pracuje. Databáze je veřejně přístupná na
internetu pod odkazem www.datanu.cz.
Nově ODAJ vytvořilo koncept Sbírky vybraných rozhodnutí, jež bude
postihovat část rozhodovací praxe Nejvyššího soudu. Sbírka bude kromě právní věty obsahovat též krátkou anotaci, interaktivní seznam relevantních souvisejících soudních rozhodnutí, ustanovení právních předpisů, informaci o tom, zda je rozhodnutím formulovaný závěr soudní
praxi již překonán, či naopak stávající praxi překonává, ale také údaje
o tom, zda rozhodnutí bylo účastníky napadeno ústavní stížností, údaje
o řízení, případně též o jeho výsledku. Praktickým přínosem sbírky je
rozdělení zpracovaných rozhodnutí podle předem vymezených témat,
právních oblastí, které tak značným způsobem usnadní orientaci ve
velkém množství rozhodnutí dovolacího soudu a také další práci s nimi.

V roce 2018 navázalo ODAJ spolupráci s Centrem dopravního výzkumu, v. v. i., a to na rozvoji projektu DATANU, jehož primárním cílem
bylo zmapovat stávající rozhodovací praxi soudů nižších stupňů v případě uplatněného nároku na náhradu nemajetkové újmy na zdraví
či nároku na odškodnění pozůstalého. Sekundárním cílem projektu
bylo vytvoření softwarové databáze soudních rozhodnutí tříděné podle definovaných kritérií, umožňující na základě vstupních parametrů dohledávání konkrétních, již přiznaných náhrad nemateriální újmy.
Oddělení svou činností přispělo k obsahovému rozvoji databáze, když
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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, ASPI,
Beck on-line a další databáze z oblasti práva, přístupné na internetu.
Knižní fond aktuálně tvoří přes 30 000 svazků knih, svázaných ročníků
časopisů a dalších tištěných i elektronických dokumentů. Přestože se
jedná většinou o odbornou právnickou literaturu a judikaturu, k dispozici jsou v omezeném množství i publikace z filozofie, psychologie,
politologie, dějin.
V roce 2018 byl fond rozšířen o téměř 500 nových exemplářů. Služeb
knihovny využilo přibližně 1 500 osob a její pracovnice zodpověděly
přes 500 dotazů interních i externích zájemců.
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V polovině roku 2018 došlo podle plánu k dokončení superrevize knihovního fondu. V roce 2019 je plánováno dokončení nové přístavby budovy Nejvyššího soudu. Všechny knihovnou doposud využívané kanceláře a sklady budou následně přesunuty do nově vzniklých prostor
v přízemí budovy. Tento přesun bude velice náročný, ale knihovna pak
bude moci po letech uživatelům poskytovat své služby v mnohem přívětivějších podmínkách.

V souvislosti se zavedením Nařízení Evropského parlamentu a rady
(EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů (dále jen GDPR) byly navrženy úpravy stávajícího hardware a software na Nejvyšším soudu tak,
aby počítačové vybavení a jeho programy zmíněnému nařízení plně
vyhovovaly. Potřebné změny byly a jsou zapracovávány s ohledem
na aktuální výši finančních prostředků, které jsou k tomu postupně uvolňovány. Zároveň se nařízení GDPR promítlo i do průběžného
vzdělávání uživatelů Nejvyššího soudu.
Všichni soudci a pracovníci soudu jsou povinni periodicky každých
12 měsíců absolvovat školení kybernetické bezpečnosti, které je zakončeno podrobným testem. Tato povinnost vychází z instrukce Ministerstva spravedlnosti o zajištění bezpečnosti informací v prostředí
informačních a komunikačních systému v resortu justice a nyní nově
také zohledňuje požadavky, které vyplývají z nařízení GDPR.

z hlediska samotné kanceláře, ale také z pohledu oddělení informačních technologií, kdy bylo cílem zabezpečit v těchto kancelářích kvalitní datové připojení.
Trendem posledních let je nárůst počtu zaměstnanců Nejvyššího soudu, zejména asistentů. V té souvislosti je věnována pozornost úpravě
infrastruktury Nejvyššího soudu, tak aby její kapacita byla nejen dostačující, ale poskytovala také potřebnou rezervu. Modernizace této
infrastruktury, aby vyhovovala aktuálním trendům, včetně kvalitního
zabezpečení, s tím samozřejmě taktéž souvisí.

V průběhu roku 2018 docházelo k potřebným přesunům některých
pracovníků v rámci budovy Nejvyššího soudu, zejména pak v závěru
roku 2018 docházelo k nejvýznamnějším změnám, a to hlavně z důvodu zániku funkce soudce většímu počtu soudců, kteří uvolňovali
své kanceláře. Při této příležitosti byla řešena pracovní místa nejen
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12. ODDĚLENÍ STŘETU ZÁJMŮ

12. 1. Činnost oddělení
Nejvyšší soud je na základě 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.
Oddělení střetu zájmů Nejvyššího soudu, které bylo zřízeno v roce 2017,
vykonává veškeré činnosti podle zákona ve vztahu k veřejným funkcionářům – soudcům.
Povinnost podat oznámení mají všichni soudci zapsaní do Centrálního
registru oznámení, který sestavuje Ministerstvo spravedlnosti ČR, při
zahájení a ukončení výkonu funkce a dále periodicky, a to 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
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V roce 2018 oddělení dále přijímalo a evidovalo vstupní a výstupní oznámení v souvislosti se zahájením či ukončením výkonu funkce
soudců. Byla dokončena finální podoba písemného registru oznámení
soudců a zahájeno dohlížení nad úplností údajů v přijatých oznámeních.
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.
Soudci, kteří byli ve výkonu funkce k 1. 1. 2018, podávali průběžné
oznámení tzv. mimořádné oznámení podle čl. II bodu 4 přechodného
ustanovení zákona č. 14/2017 Sb. Toto oznámení za období výkonu
funkce v kalendářním roce 2017 bylo podáváno ve lhůtě nejpozději do
30. 6. 2018. Přípravná fáze před vlastním podáváním oznámení spočívala především ve tvorbě formuláře pro potřeby soudců (klasický tiskopis, interaktivní formulář). Vzniklo obecné poučení s cílem zajistit
bezproblémové splnění zákonné povinnosti.
V průběhu podávání mimořádného oznámení byly řešeny metodické
dotazy ve spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti. Předsedům jednotlivých soudů byly zasílány průběžné informace. Pracovníci oddělení
odpověděli na stovky telefonických a e-mailových dotazů, poskytovali
osobní konzultace. Pro soudce byla zrealizována přednáška k problematice střetu zájmů. Veškeré potřebné informace byly zveřejňovány na
webových stránkách Nejvyššího soudu ve speciálně zřízené sekci.

V roce 2019 bude oddělení dohlížet nad úplností údajů v přijatých
oznámeních, bude vytvořen formulář průběžného oznámení a obecné
poučení. Koncem června bude oddělení očekávat podání průběžných
oznámení za období výkonu funkce v kalendářním roce 2018. Dále budou přijímána a evidována vstupní a výstupní oznámení.

12. 2. Statistické údaje
Z celkového počtu 3 004 soudců ve výkonu funkce, zapsaných
k 1. 1. 2018 Ministerstvem spravedlnosti do Centrálního registru oznámení, se zákonná povinnost podat mimořádné oznámení podle čl. II
bodu 4 přechodného ustanovení zákona č. 14/2017 Sb. vztahovala
na 3 000 soudců (3 soudci zemřeli před uplynutím lhůty pro podání,
1 soudce zemřel po uplynutí lhůty pro podání oznámení).
Všechna požadovaná mimořádná oznámení byla ke dni 31. 12. 2018
podána.
Podle zákona o střetu zájmů zahájilo v roce 2018 výkon funkce
108 soudců, kteří své vstupní oznámení podali v zákonné lhůtě.
Oznamovací povinnost v souvislosti s ukončením výkonu funkce v roce
2018 vznikla u 85 soudců. Soudci, kterým byla stanovena lhůta pro podání výstupního oznámení v roce 2018, své oznámení podali.
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Ročenka, kterou právě čtete, představuje přehledné a ucelené informace o nejvýznamnějších činnostech Nejvyššího soudu a jeho představitelů za rok 2018.

Nejvyšší soud se také podílel na vytvoření databáze, do níž vkládá údaje z rozhodnutí ve sporech týkajících se náhrady nemajetkové újmy na
zdraví a nemajetkových nároků pozůstalých při usmrcení osoby blízké.

Jakožto vrcholný představitel české justice ve věcech spadajících do
pravomoci soudů v občanském soudním řízení a v trestním řízení se
Nejvyšší soud svou aktivitou podílí na výsledné podobě českého soudnictví a na posilování principů právního státu v České republice.

Soudci Nejvyššího soudu usilují o zvyšování odborné úrovně justice, ale
i dalších právnických profesí, pořádáním či alespoň aktivní účastí na
celé řadě odborných konferencí a seminářů týkajících se aktuálních témat z různých oblastí právní praxe.

Jedním z nejdůležitějších úkolů Nejvyššího soudu je svědomitě naplňovat funkci sjednocování judikatury soudů nižší instance. I tato skutečnost stojí za mimořádným zájmem představitelů této instituce konsolidovat výklad otázek vyplývajících z rekodifikace trestního práva
hmotného i soukromého práva hmotného, ale i za ochotou poskytnout
pomocnou ruku v odborných otázkách chystaných rekodifikací občanského soudního řízení a trestního procesu. Za tímto účelem Nejvyšší
soud kupříkladu spoluorganizoval listopadovou konferenci s názvem
“Nový civilní kodex z pohledu praxe“, která vzbudila množství pozitivních ohlasů u odborné i laické veřejnosti.

Nejvyšší soud v souladu s Ústavou, zákonem o soudech a soudcích
a dalšími souvisejícími předpisy komunikuje s veřejností, a plní své povinnosti v rámci jeho kompetencí.
Je našim přáním, aby tento text reflektoval snahy Nejvyššího soudu
o zajištění zákonnosti rozhodování českých soudů a plnění úkolů celé
české justice.
JUDr. Roman Fiala
místopředseda Nejvyššího soudu
JUDr. Roman Fiala
místopředseda Nejvyššího soudu
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Konference Nejvyšší soudy v měnící se době. (Zleva) Jean-Claude Wiwinius, předseda Nejvyššího
a Ústavního soudu Lucemburska; soudce Nejvyššího správního soudu ČR Zdeněk Kühn; soudce ESD
Marek Safjan; bývalý místopředseda Nejvyššího soudu Spojeného království Lord Mance.
Conference Supreme Courts in Changing Times. (From the left) Jean-Claude Wiwinius, President of the
Supreme Court and the Constitutional Court of Luxembourg; Judge of the Supreme Administrative Court
of the Czech Republic, Zdeněk Kühn; Judge of the ESD, Marek Safjan; former Deputy President of the
Supreme Court of the United Kingdom, Lord Mance.

Konference Nejvyšší soudy v měnící se době. Projev předsedy ICC Chile Eboe-Osujiho na téma „Potřeba
soudcovské nezávislosti při stíhání nejzávažnějších trestných činů“.
Conference Supreme Courts in Changing Times. Speech by the President of the ICC of Chile Eboe-Osuji on
the topic “The necessity of judicial independence in the pursuit of accountability for the gravest crimes.“

Konference Nejvyšší soudy v měnící se době. Společná fotografie účastníků brněnské části konference na
schodišti Hotelu International.
Conference Supreme Courts in Changing Times. Group photograph of participants in the Brno part of
the conference on the steps of Hotel International.

Konference Nejvyšší soudy v měnící se době. (Zleva) Chile Eboe-Osuji, předseda ICC; Andrej Babiš,
předseda Vlády ČR; Radek Vondráček, Předseda PS PČR; Milan Štěch, předseda Senátu PČR; Daniela
Švecová, předsedkyně Nejvyššího soudu SR a Pavel Šámal, předseda Nejvyššího soudu ČR.
Conference Supreme Courts in Changing Times. (From the left) Chile Eboe-Osuji, President of the ICC; Andrej Babiš, Prime Minister of the CR; Radek Vondráček, President of the Chamber of Deputies of the Czech
Parliament; Milan Štěch, President of the Senate of the Czech Parliament; Daniela Švecová, President of the
Supreme Court of the Slovak Rep. and Pavel Šámal, President of the Supreme Court of the Czech Rep.

Bratislavská část konference Nejvyšší soudy v měnící se době byla zakončena za přítomnosti Vojenské
hudby ozbrojených sil Slovenské republiky. Profesionální organizaci akce vyzdvihl i ministr spravedlnosti
Slovenské republiky Gábor Gál.
The Bratislava part of the Conference Supreme Courts in Changing Times ended in the presence of the
Military Band of the Slovak Armed Forces. The professional organisation of the event was also highlighted by the Minister of Justice of the Slovak Rep., Gábor Gál.

Konference Nejvyšší soudy v měnící se době. Soudce federálního odvolacího soudu USA John M. Walker
s předsedkyní Nejvyššího soudu SR Danielou Švecovou a předsedou Nejvyššího soudu ČR Pavlem Šámalem.
Conference Supreme Courts in Changing Times. Judge of the United States Court of Appeals, John
M. Walker with President of the Supreme Court of the Slovak Republic, Daniela Švecová and the President of the Supreme Cour of the Czech Rep., Pavel Šámal.

Konference Nejvyšší soudy v měnící se době. Vystoupení ministra spravedlnosti SR Gábora Gála (zleva)
sledují předseda Nejvyššího soudu Bulharska Lozan Panov, předsedkyně Ústavního soudu SR Ivetta
Macejková, předseda Nejvyššího soudu ČR Pavel Šámal a předsedkyně Nejvyššího soudu SR Daniela
Švecová.
Conference Supreme Courts in Changing Times. The speech by the Justice Minister for the Slovak Republic, Gábor Gál is watched by (from the left) the President of the Supreme Court of Bulgaria, Lozan Panov,
the President of the Constitutional Court of the Slovak Republic, Ivetta Macejková, the President of the
Supreme Court of the Czech Rep., Pavel Šámal and the President of the Supreme Court of the Slovak
Rep., Daniela Švecová

Konference Nejvyšší soudy v měnící se době. Projev předsedy Nejvyššího soudu ČR Pavla Šámala na
téma „Přípustnost dovolání: Modely a jejich fungování v praxi – přichází čas na změnu?“ (Dále zleva)
Jukka Sippo, soudce Nejvyššího soudu Finska; Jan Passer, soudce Tribunálu EDU; Michal Bobek, generální advokát EDU; Irene Tricomi, soudkyně Nejvyššího soudu Itálie.
Conference Supreme Courts in Changing Times. Speech by the President of the Supreme Court of the
Czech Rep., Pavel Šámal on the topic “Admissibility of an extraordinary appeal: models and their functioning in practice – time for a change?“ (And, from the left) Jukka Sippo, Judge of the Supreme Court of
Finland; Jan Passer, Judge of the EDU General Court; Michal Bobek, Advocate General of the EDU; Irene
Tricomi, Judge of the Supreme Court of Italy.

Předseda Nejvyššího soudu Pavel Šámal vysadil společně s hejtmanem Jihomoravského kraje Bohumilem
Šimkem v brněnském Tyršově sadu pamětní lípu, která je připomínkou oslav 100. výročí vzniku Československa.
Supreme Court President, Pavel Šámal planted a memorial linden tree with the Governor of the South
Moravian Region, Bohumil Šimek in Tyršův sad in Brno, to commemorate the hundredth anniversary of
the founding of Czechoslovakia.

Konferenci „Nový civilní proces z pohledu praxe“, zaměřenou na praktické aspekty rekodifikace civilního
procesu, pořádal ústavně právní výbor Senátu PČR za odborné podpory Nejvyššího soudu ve Valdštejnském paláci v Praze. Na fotografii hovoří Miroslav Antl, předseda ústavně právního výboru Senátu.
The conference „New civil process from a practical perspective „, focusing on the practical aspects of the
recodification of the civil process, was organised by the constitutional legal committee of the Senate of
the Parliament of the Czech Republic, with expert support from the Supreme Court, in Prague. The photograph shows Miroslav Antl speaking, chairman of the Senate’s Legal and Constitutional Committee.

Podpis společného memoranda Nejvyššího soudu ČR a Nejvyšší rady soudnictví Itálie k vzájemné podpoře nezávislosti justice a zřízení Nejvyšší rady soudnictví v ČR. Na snímku předseda Nejvyššího soudu
Pavel Šámal (druhý zleva); Giovanni Legnini, první místopředseda Nejvyšší rady soudnictví Itálie (uprostřed); první předseda Nejvyššího soudu Itálie Giovanni Mammone (zcela vpravo).
The signature of a joint memorandum between the Supreme Court of the Czech Rep. and the Supreme
Council of Justice in Italy on mutual support for the independence of the judiciary and the establishment
of a Supreme Council of Justice in the Czech Republic. The photographs shows the President of the Supreme Court, Pavel Šámal (second from the left); Giovanni Legnini, First Vice-President of the Italian Supreme Council of Justice (centre); First President of Italy’s Supreme Court Giovanni Mammone (on the right).

Společná pražská tisková konference Nejvyššího státního zastupitelství a Nejvyššího soudu k ukládání
peněžitých trestů a odklonům v trestním řízení. Před novináři vystoupili (zleva) Pavel Zeman, nejvyšší
státní zástupce a předseda Nejvyššího soudu Pavel Šámal.
Joint press conference in Prague for the Conference of the Supreme Public Prosecutor’s Office and the
Supreme Court on the imposition of fines and diversion in criminal proceedings. Pavel Zeman, the
Supreme Public Prosecutor, appeared before the journalists (on the left) with the President of the Supreme Court, Pavel Šámal.

Přístavba sídla Nejvyššího soudu v Bayerově ulici v Brně v roce 2018 výrazně pokročila. V prosinci se
už pracovalo na úrovni II. nadzemního patra stavby, která prodlužuje pravé křídlo budovy z roku 1932.
V roce 2019 bude přístavba dokončena.
The extension of the Supreme Court building in Bayerová street in Brno made significant progress in
2018. In December work had already started on the 2nd floor of the building, where the right wing of the
building, which dates from 1932, is being extended. The building works are due to be completed in 2019.

Další významné právnické osobnosti se v pražském Karolinu staly novými držiteli prestižních medailí
Antonína Randy. Předseda senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu (třetí zprava) Petr Vojtek obdržel bronzovou medaili za přínos k právní vědě.
Other prominent legal personalities became new holders of the prestigious Antonín Randa medal in
Prague’s Carolinum. The Chairman of the Civil and Commercial Division of the Supreme Court (third
from the right) Petr Vojtek, received the bronze medal for his contribution to legal science.

Předseda trestního kolegia Nejvyššího soudu František Púry přebírá na slavnostním galavečeru v TOP
Hotelu Praha titul Právník roku 2018 v kategorii Trestní právo.
Chairman of the Criminal Division of the Supreme Court, František Púry, receives the title Lawyer of the
Year 2018 in the Criminal Law category at a gala evening in the TOP Hotel, Prague.

Emeritní předseda senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu Zdeněk Novotný
přebírá na slavnostním galavečeru v Bobycentru Brno titul Právník roku 2017 v kategorii Občanské právo
The Emeritus Chairman of the Senate of the Civil and Commercial Division of the Supreme Court, Zdeněk Novotný, receives the title Lawyer of the Year 2018 in the Civil Law category at a gala evening in the
Bobycentrum Brno.

