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Nejvyšší státní zastupitelství 
----------------------------------------- 
SL 790/2003 
 
                                                                              Sbírka výkladových stanovisek 

Nejvyššího státního zastupitelství 
                                                                               ----------------------------------------------- 
           V Brně dne 22. října 2003  

 
 

Poř. č. 14/2003 
 
 
Stanovisko ke sjednocení výkladu zákonů a jiných právních předpisů k výkladu 
pojmu „trestný čin, jímž byly dotčeny finanční nebo ekonomické zájmy 
Evropské unie“ v ustanovení § 15 odst. 1 písm. e) vyhlášky č. 23/1994 Sb., o 
jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních 
zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli, ve 
znění pozdějších předpisů 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  

I. Trestnými činy, jimiž byly dotčeny finanční nebo ekonomické zájmy 
Evropské unie, v ustanovení § 15 odst. 1 písm. e) vyhlášky č. 23/1994 Sb., o 
jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních 
zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli, ve 
znění pozdějších předpisů, se rozumějí takové trestné činy, kterými jsou buď 
přímo porušena či ohrožena majetková práva Evropských společenství, včetně 
rozpočtů orgánů, úřadů a agentur zřízených podle Smlouvy o ES, nebo kterými 
jsou porušena či ohrožena majetková práva jiných subjektů, pokud 
v souvislosti s jejich spácháním dojde ke zneužití účelově poskytnutých 
prostředků z rozpočtu Evropské unie (Evropských společenství).  

  
II. K dotčení finančních nebo ekonomických zájmů Evropské unie, jak to 

má mysli ustanovení § 15 odst. 1 písm. e) vyhlášky č. 23/1994 Sb., může dojít 
například také podvodným vylákáním dotací či subvencí poskytovaných 
z rozpočtu Evropských společenství prostřednictvím grantů, jejich úmyslným 
užitím v rozporu se stanoveným účelem nebo korupčním jednáním osob 
pověřených jejich správou, a to i tehdy, kdy vlastníky těchto prostředků nebo 
předmětů za ně pořízených se staly již jiné subjekty. V těchto případech 
dochází k dotčení zájmu Evropské unie na řádném využívání všech prostředků 
pocházejících z rozpočtu Evropských společenství v souladu s účelem, pro 
který byly poskytnuty.  

  
III. Pokud jsou finanční prostředky pocházející z rozpočtu Evropských 

společenství poskytnuty prostřednictvím grantů (např. v rámci programů 
PHARE, SAPARD, ISPA) v souladu se všemi stanovenými kritérii a jejich 
pozdější vlastníci nebo osoby vlastnící věci za ně pořízené s nimi nakládají 
řádně, přičemž až poté se stanou předmětem protiprávního jednání třetích 
osob, nedochází k dotčení finančních ani ekonomických zájmů Evropské unie. 
V těchto případech totiž nedošlo  ani k přímému úbytku na majetku Evropských 
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společenství, ani k nelegálnímu zneužití či neefektivnímu zacházení 
s prostředky z něho poskytnutými.  

  
IV. Mezi trestné činy uvedené v § 15 odst. 1 písm. e) jednacího řádu patří 

i trestné činy namířené proti jednotné měně Evropské unie.  
  

  
Odbor závažné hospodářské a finanční kriminality Nejvyššího státního 

zastupitelství signalizoval analytickému a legislativnímu odboru Nejvyššího státního 
zastupitelství nejednotnou praxi nižších složek státního zastupitelství při výkladu 
ustanovení § 15 odst. 1 písm. e) vyhlášky č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního 
zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o 
úkonech prováděných právními čekateli, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„jednací řád“). Poukazováno bylo na to, že některá státní zastupitelství dovozují 
dotčení finančních nebo ekonomických zájmů Evropské unie dle citovaného 
ustanovení i v těch případech, kdy předmětem trestných činů proti majetku se staly 
věci pořízené původně za finanční prostředky Evropských společenství, poskytnuté 
prostřednictvím nejrůznějších grantů, aniž by takovému jednání předcházelo zneužití 
takto přidělených prostředků či neefektivní nakládání s nimi. Protože takovéto závěry 
nejsou shledávány správnými, přičemž do budoucna lze očekávat nárůst obdobných 
výkladových problémů, které mohou vyústit až k iniciaci řady sporů o příslušnost, 
navrhl odbor závažné hospodářské a finanční kriminality Nejvyššího státního 
zastupitelství vydání stanoviska v souladu s ustanovením § 12 odst. 2 zákona o 
státním zastupitelství; současně předložil i vypracovaný návrh stanoviska.  
 
I. 

Podle § 15 odst. 1 písm. e) jednacího řádu je k výkonu dozoru nad 
zachováváním zákonnosti v přípravném řízení ve věcech úmyslných trestných činů, 
jimiž byly dotčeny finanční nebo ekonomické zájmy Evropské unie, příslušný státní 
zástupce vrchního státního zastupitelství, v jehož obvodu je nižší státní zastupitelství, 
které by bylo jinak ve věci příslušné. Protože v jednacím řádu ani v jiném právním 
předpise není obsažena legální definice pojmu „trestný čin, jímž byly dotčeny finanční 
nebo ekonomické zájmy Evropské unie“, bylo nutno při nalézání jejich smyslu a 
významu přistoupit k výkladu, umožňujícímu  blíže upřesnit jejich  konkrétní obsah.  

Termín „finanční zájem Evropských společenství“ se poprvé oficiálně objevil 
v rozhodnutí Evropského soudního dvora č. 68/1988 ze dne 21. 9. 1989. Pro výklad 
užitého pojmu má ale rozhodující význam až Úmluva o ochraně finančních zájmů 
Evropských společenství ze dne 26. 7. 1995 a v návaznosti na ni i její dodatkové 
Protokoly. Smyslem Úmluvy bylo především trestně postihnout podvodná jednání 
proti rozpočtu Společenství. Důležitým počinem bylo v této souvislosti definování 
podvodného jednání poškozujícího finanční zájmy Evropských společenství, kterým 
jsou dle textu Úmluvy úmyslná jednání či opomenutí, týkající se použití nebo 
předložení falešných, nesprávných či neúplných prohlášení nebo dokumentů 
majících za následek nesprávné použití či zadržení prostředků z všeobecného 
rozpočtu Evropských společenství nebo rozpočtů jimi či v jejich prospěch 
spravovaných, neposkytnutí informací za porušení zvláštní povinnosti se stejným 
následkem, použití takových prostředků v rozporu s účelem, k němuž byly původně 
určeny, a použití legálně získané dávky se stejným následkem.  

První Dodatkový protokol k Úmluvě o ochraně finančních zájmů ES, přijatý 27. 
9. 1996, rozšířil povinnost členských států Evropských společenství trestně 
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postihovat i aktivní a pasivní korupci osob odpovědných za nakládání s prostředky 
z fondu Společenství. Obsahem Druhého protokolu k citované Úmluvě ze dne 19. 6. 
1997 pak byla nově oblast postihu praní špinavých peněz a zavedení trestní 
odpovědnosti právnických osob za protiprávní jednání, která byla předchozími 
dokumenty vymezena jako poškozující finanční zájmy Evropských společenství.  
  Trestněprávní ochraně finančních zájmů Evropské unie v rámci Evropského 
právního prostoru byl věnován i projekt Corpus Juris, připravovaný z iniciativy 
Komise Evropských společenství skupinou právních expertů v druhé polovině 
devadesátých let minulého století. V konečné verzi výsledného dokumentu bylo 
vymezeno osm skutkových podstat trestněprávního jednání, které jsou považovány 
za delikty spáchané ke škodě finančních zájmů ES. Šlo v prvé řadě o podvod proti 
finančním zájmům Evropských společenství a příbuzné trestné činy (článek 1 
dokumentu), postihující jednak předkládání neúplných, nepřesných nebo 
nepodložených údajů v souvislosti s poskytováním příspěvků nebo subvencí 
z rozpočtu Evropských společenství a jednak zpronevěru fondů Společenství, které 
byly řádnou cestou poskytnuty. Dále je zde obsažen podvod ve sféře volné soutěže, 
spáchaný v souvislosti s rozhodovacím procesem v rámci veřejných zakázek podle 
komunitárního práva (článek 2), praní špinavých peněz a podílnictví na výnosech a 
ziscích z vymezených trestných činů proti finančním zájmům ES (článek 3), zločinné 
spolčení za účelem poškození takovýchto zájmů (článek 4), aktivní a pasivní korupce 
evropských i národních úředníků odpovědných za spravování fondů Společenství 
(článek 5), zneužití pravomoci těchto úředníků (článek 7) a vyzrazení služebního 
tajemství (článek 8). Trestného činu zpronevěry fondů (článek 6 dokumentu) se 
dopustí ten funkcionář Společenství, který byl zmocněn nakládat s jejími fondy a 
neoprávněně si je přivlastnil nebo je zneužil.  

Při hledání konkrétního obsahu pojmu „finanční nebo ekonomické zájmy EU“ 
je pak možno přihlédnout rovněž k Rozhodnutí Evropské komise ze dne 28. 4. 1999 
o zřízení Evropského úřadu pro potírání podvodných jednání – OLAF, jakož i 
k navazujícím rozhodnutím blíže určujícím náplň činnosti tohoto úřadu a jeho 
pravomoci. Jednání postihující finanční zájmy Evropských společenství je zde 
vymezeno v podstatě obdobně, jako v časově předcházejících a výše citovaných 
dokumentech. 

Dne 10. 7. 2003 byl přitom vynesen Soudním dvorem rozsudek, který se týká 
ochrany finančních zájmů EU a OLAF (viz též spis Nejvyššího státního zastupitelství 
sp. zn. 9 NZn 165/2003). 

Rozsudkem ze dne 10. 7. 2003 Soudní dvůr anuloval rozhodnutí týkající se 
spolupráce s OLAF, která vydala Evropská centrální banka (dále jen „ECB“) dne 7. 
10. 1999 o prevenci podvodů („ECB“ tímto rozhodnutím v rámci své struktury 
vytvořila vlastní komisi proti podvodům, která byla odpovědná za kontakty s 
vyšetřovacími komisemi OLAF) a výkonný výbor Evropské investiční banky (dále jen 
„EIB“) dne 10. 11. 1999 (EIB tímto rozhodnutím stanovila, že interní šetření v EIB 
bude provádět její vlastní oddělení a dále že OLAF mohou být předkládány 
dokumenty pouze se souhlasem prezidenta EIB). 

Žalobu k Soudnímu dvoru na zrušení shora uvedených rozhodnutí ECB a EIB 
podala Komise, a to z toho důvodu, že tato dvě rozhodnutí porušují nařízení č. 
1073/1999, zejména jeho čl. 4. V obou případech byla Komise podporována 
Nizozemím, Evropským parlamentem a Radou. 

ECB i EIB se hájily tím, že nařízení č. 1073/1999, které bylo přijato na základě 
čl. 280 Smlouvy o ES, se na ně nevztahuje, neboť ECB podle čl. 108 Smlouvy o ES 
a EIB podle čl. 248 odst. 1 a 3 Smlouvy o ES jsou nezávislé instituce. resp. ECB 
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konstatovala, že nařízení č. 1073/1999 je nezákonné, neboť neoprávněně rozšiřuje 
výklad pojmů „bodies, offices and agencies“ uvedený v čl. 280 Smlouvy o ES na 
takové orgány, jejichž finanční zájmy jsou odlišné od finančních zájmů Evropských 
společenství a nejsou spojeny s rozpočtem.  

Soud ve svém rozhodnutí potvrdil, že EIB byla založena jako orgán 
Společenství. Dále vymezil, že pojem „finanční zájmy Společenství musí být 
vykládán nikoli pouze jako příjmy a výdaje rozpočtu ES, ale v zásadě rovněž 
jako příjmy a výdaje také rozpočtů orgánů, úřadů a agentur („bodies, offices 
and agencies“) zřízených podle Smlouvy o ES. 

Soud odmítl argumenty ECB, že legislativní oprávnění Komise týkající se 
ochrany finančních zájmů ES je omezeno pouze na přijímání opatření na úrovni 
členských států. Soud naopak zdůraznil, že pokud mají být opatření na ochranu 
finančních zájmů ES dostatečně účinná a odstrašující, musí být přijímána na všech 
úrovních, na kterých tyto zájmy mohou být ohroženy.  
  V rámci interpretace užitého pojmu „finanční a ekonomické zájmy Evropské 
unie“ z pohledu historického výkladu je možno nadto vycházet i z důvodové zprávy 
k návrhu vyhlášky Ministerstva spravedlnosti později vyhlášené pod č. 183/2001 Sb., 
kterou bylo v § 15 odst. 1 jednacího řádu doplněno další kritérium možné věcné 
příslušnosti vrchního státního zastupitelství k dozoru nad zachováváním zákonnosti 
v přípravném řízení trestním (pod písmenem e) citovaného ustanovení). Zde se 
mimo jiné uvádí, že „… ochrana finančních (případně ekonomických) zájmů 
Evropské unie je chápána především jako soubor efektivních nástrojů, jimiž se čelí 
kriminálním činům, které jinak mají za následek nesprávné přidělení, nezákonné 
zadržování, chybné použití nebo nezákonné zmenšení finančních prostředků ze 
základního rozpočtu Evropských společenství; stejně tak je třeba čelit případům 
korupce úředníků členských států i úředníků Evropské unie, kterými mohou být 
takové finanční zájmy poškozeny nebo ohroženy.“  

K hlubšímu pochopení obsahu vykládaných výrazů je na místě ještě 
připomenout, že rozpočet Evropských společenství je tvořen finančními prostředky, 
zaplacenými v rámci daňové povinnosti daňovými poplatníky jednotlivých členských 
států Evropské unie. Z těchto prostředků jsou pak financovány všechny projekty 
společného zájmu zemí EU, a to včetně ekonomické pomoci pro kandidátské země. 
Samotné financování těchto projektů pak probíhá buď přímo (např. proplácením 
účelně vynaložených nákladů na projekty EU z rozpočtu ES) nebo nepřímo 
prostřednictvím grantů (nejčastěji v rámci účelově vytvořených programů, jakými jsou 
v České republice např. PHARE, SAPARD nebo ISPA). Ve druhém z uvedených 
případů se poskytnuté prostředky stávají vlastnictvím jednotlivých národních 
subjektů, mnohdy však omezeným přesně stanovenými výhradami a přísnou 
účelovostí jejich užití. 

S přihlédnutím ke shora uvedenému lze shrnout, že k poškození finančních 
nebo ekonomických zájmů Evropské unie dochází jak v případech přímého 
nezákonného odčerpávání prostředků z rozpočtu Společenství, tak i tehdy, pokud 
dojde ke zneužití nepřímého financování ze strany EU. Evropské orgány jsou totiž 
zodpovědné všem občanům členských států EU, z jejichž daní byly prostředky 
použity, za zabezpečení efektivnosti a zákonnosti při následném nakládání s nimi.  
Zájem Evropské unie, vyjádřený již ve zmiňované Úmluvě o ochraně finančních 
zájmů Evropských společenství i následných dokumentech,  tedy spočívá jednak v 
bezprostřední ochraně před protiprávními útoky na samotný rozpočet ES a jeho 
majetek, jednak na ochraně před zneužíváním účelově poskytnutých prostředků, a to 
bez ohledu na to, kdo se stal jejich následným vlastníkem.  
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II. a IV.  

Finanční zájmy EU a v obecnější míře vzato i její zájmy ekonomické, tak 
mohou být dotčeny například podvodným vylákáním dotací či subvencí, jejich 
úmyslným neúčelovým užitím, korupčním jednáním osob pověřených jejich správou, 
přímou zpronevěrou finančních prostředků nebo předmětů ve vlastnictví Evropské 
komise i podvodným jednáním zaměřeným na obohacení se na úkor rozpočtu ES 
v případech přímého financování. Stejně tak sem patří i trestné činy proti jednotné 
měně Evropské unie.  

 
III. 

Jiná je však již situace, kdy finanční prostředky pocházející z rozpočtu 
Evropských společenství jsou v režimu nepřímého financování poskytnuty v souladu 
se všemi stanovenými kritérii a jejich následní vlastníci, resp. osoby vlastnící 
předměty za ně pořízené s nimi nakládají řádně, přičemž až poté se stanou 
předmětem protiprávního jednání třetích osob. V takovýchto případech se jedná o 
obecný protiprávní zásah do majetkové sféry konečných vlastníků, na který je také 
třeba aplikovat obecné zásady o věcné příslušnosti orgánů činných v trestním řízení 
(je tu třeba vycházet z hledisek uvedených v § 12 jednacího řádu v návaznosti na 
obecná kritéria věcné a místní příslušnosti soudů vyjádřená v § 16 až § 18 trestního 
řádu).  Zájmy EU zde nebyly dotčeny, neboť nedošlo k přímému úbytku na majetku 
Společenství, ani k nelegálnímu zneužití či neefektivnímu zacházení s prostředky 
z něj poskytnutými.  
 
 
  
Toto stanovisko se vydává podle § 12 odst. 2 zákona č. 283/1993 Sb., o státním 
zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů.  
  
  
 
 
       Nejvyšší státní zástupkyně 
                                                                     Mgr. Marie Benešová 
  
  
  
  
 


