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Nejvyšší soud  
 
prostřednictvím  
 
Městského soudu  
v Praze  
 
 
ke sp. zn. 41 T 1/2019  
 
 
Obviněná D. H. – dovolání  
 
 
Podle § 265d odst. 1 písm. a) trestního řádu a ve lhůtě uvedené v § 265e odst. 1 
trestního řádu podávám v neprospěch obviněné D. H. 
 

dovolání 
 
proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 20. 11. 2019 sp. zn. 5 To 54/2019, 
kterým byl podle § 258 odst. 1 písm. d), e), odst. 2 trestního řádu z podnětu odvolání 
obviněné zrušen ve výroku o trestu rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 
5. 6. 2019 sp. zn. 41 T 1/2019, jímž byla obviněná uznána vinnou a byl jí uložen 
trest, a nově bylo podle § 259 odst. 3 písm. b) trestního řádu rozhodnuto o uložení 
trestu obviněné,  
 
a to z důvodu uvedeného v § 265b odst. 1 písm. h) trestního řádu, neboť obviněné 
byl uložen trest ve výměře mimo trestní sazbu stanovenou v trestním zákoně 
na trestný čin, jímž byla uznána vinnou.  
 

Odůvodnění: 
 
1. Rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 5. 6. 2019 sp. zn. 41 T 1/2019 byla 
obviněná D. H. uznána vinnou zločinem úvěrového podvodu podle § 211 odst. 1, 6 
písm. a) trestního zákoníku ve spolupachatelství dle § 23 trestního zákoníku, jehož 
se dopustila jednáním podrobně popsaným pod body I. a II. tohoto rozsudku. 
Vytýkané protiprávní chování lze vzhledem k obsahovému zaměření tohoto dovolání 
pro stručnost popsat zkráceně tak, že jmenovaná po vzájemné dohodě se 
spoluobviněným P. S. ve dnech 3. 4. 2012 a 8. 6. 2012 v P. uzavřela za společnost 
T., SE, vystupující v pozici dlužníka jakožto její statutární orgán dvě smlouvy o úvěru 
s družstvem M. s. d. coby věřitelem, přičemž v obou smlouvách úmyslně uvedla 
hrubě zkreslené údaje o hodnotě nemovitostí tvořících předmět zajištění daných 
úvěrů i o dalších okolnostech podstatných pro uzavření smluv, další podstatné údaje 
zamlčela, načež tyto úvěry byly zmíněným poškozeným družstvem skutečně 
poskytnuty a poté mu z rozhodující části nebyly splaceny, čímž způsobila 
poškozenému subjektu škodu v celkové výši 115.298.004 Kč.  
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2. Za tento zločin byla obviněná D. H. podle § 211 odst. 6 trestního zákoníku 
odsouzena k trestu odnětí svobody v trvání pěti let, pro jehož výkon byla podle § 56 
odst. 2 písm. a) trestního zákoníku zařazena do věznice s ostrahou. Dále jí byl podle 
§ 73 odst. 1 trestního zákoníku uložen trest zákazu činnosti spočívající v zákazu 
výkonu funkce statutárního orgánu či člena statutárního orgánu v obchodních 
korporacích na dobu pěti let. Poškozené M. s. d. bylo podle § 229 odst. 1 trestního 
řádu odkázáno se svým nárokem na náhradu škody na řízení ve věcech 
občanskoprávních. Zároveň bylo rozhodnuto o vině a trestu spoluobviněného P. S. 
 
3. Proti tomuto rozsudku podala obviněná odvolání, na jehož základě rozhodl 
Vrchní soud v Praze nyní napadeným rozsudkem ze dne 20. 11. 2019 sp. zn.  
5 To 54/2019 tak, že podle § 258 odst. 1 písm. d), e), odst. 2 trestního řádu rozsudek 
soudu prvního stupně zrušil ve výroku o trestu. Podle § 259 odst. 3 písm. b) trestního 
řádu ve věci odvolací soud sám znovu rozhodl tak, že obviněné D. H. nově uložil 
podle § 211 odst. 6 trestního zákoníku za použití § 58 odst. 1 trestního zákoníku trest 
odnětí svobody v trvání tří let, jehož výkon podle § 81 odst. 1 a § 82 odst. 1 trestního 
zákoníku podmíněně odložil na zkušební dobu v trvání pěti let. Dále jí podle § 73 
odst. 1 trestního zákoníku uložil trest zákazu činnosti spočívající v zákazu výkonu 
funkce statutárního orgánu a člena statutárního orgánu v obchodních korporacích a 
družstvech na dobu pěti let. Podle § 256 trestního řádu bylo tímto rozsudkem 
zamítnuto odvolání insolvenční správkyně M. s. d. v likvidaci JUDr. K. M., LL.M. 
Zároveň s tím Vrchní soud v Praze znovu rozhodl o trestu ohledně spoluobviněného 
P. S.  
  
4. Pokud jde o výrok o trestu, odvolací soud aplikaci § 58 odst. 1 trestního zákoníku 
odůvodnil zejména tím, že od spáchání projednávané trestné činnosti uplynulo 
už více než šest let a obviněná, jež je dosud netrestaná, po celou tuto dobu vedla 
řádný život. Nebyla navíc na rozdíl od spoluobviněného P. S. iniciátorkou trestné 
činnosti. Dle názoru soudu lze důvodně předpokládat, že se jakéhokoli protiprávního 
jednání v budoucnu vyvaruje. Podle opatrovnického spisu Okresního soudu 
v Šumperku sp. zn. 34 Nc 206/2019 provedeného jako důkaz v odvolacím řízení 
pečuje obviněná o svého zletilého psychicky nemocného a ve svéprávnosti 
omezeného syna D. R., jemuž je opatrovnicí. Ten je k ní fixován a při separaci od ní 
hrozí riziko zhoršení jeho stavu. Vzhledem k okolnostem případu i poměrům 
obviněné má tedy druhostupňový soud za to, že by použití trestní sazby stanovené 
zákonem pro ni bylo nepřiměřeně přísné a že lze její nápravy dosáhnout i trestem 
kratšího trvání. Ani trest uložený na samé spodní hranici této sazby není totiž podle 
odůvodnění tímto dovoláním napadeného rozsudku v daném případě způsobilý 
vyjádřit popsané poměry obviněné. Soud jí proto uložil trest nespojený s přímým 
výkonem trestu odnětí svobody, jímž je podle něj dostatečně vyjádřena jak závažnost 
trestné činnosti, tak i její dosavadní řádný život a okolnosti posuzovaného případu.  
 
5. S výše uvedenými závěry Vrchního soudu v Praze ve vztahu ke splnění 
podmínek pro použití § 58 odst. 1 trestního zákoníku se však nelze ztotožnit.  
 
6. Podle § 58 odst. 1 trestního zákoníku má-li soud vzhledem k okolnostem případu 
nebo vzhledem k poměrům pachatele za to, že by použití trestní sazby odnětí 
svobody trestním zákonem stanovené bylo pro pachatele nepřiměřeně přísné 
a že lze dosáhnout nápravy pachatele i trestem kratšího trvání, může snížit trest 
odnětí svobody pod dolní hranici trestní sazby tímto zákonem stanovené. 
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Ustanovením § 58 odst. 3 trestního zákoníku pak jsou stanoveny limity takového 
mimořádného snížení, jež v daném případě překročeny nebyly. Jde tedy o tři 
podmínky, jež musí být splněny současně (kumulativně).  
 
7. První podmínkou je existence zvláštních okolností případu nebo zvláštních 
poměrů pachatele; za takové zvláštní okolnosti či poměry přitom ovšem nelze bez 
dalšího považovat takové okolnosti, jež jsou „obecnými“ okolnostmi polehčujícími 
ve smyslu § 41 trestního zákoníku, mezi něž patří např. doznání, upřímně projevená 
lítost, spolupráce s orgány činnými v trestním řízení či dosavadní trestní 
bezúhonnost. Musí jít o okolnosti či poměry výraznějším způsobem atypické, tedy 
v případě obdobných trestných činů se běžně nevyskytující. Tyto okolnosti přitom 
musí být neobvyklé a výjimečné do té míry, že ani trest odnětí svobody vyměřený 
na samé dolní hranici zákonné trestní sazby (což by v tomto případě byl podle § 211 
odst. 6 trestního zákoníku ze zákona nepodmíněný trest odnětí svobody na dobu 
pěti let vyměřený nalézacím soudem) není způsobilý vyjádřit jejich význam 
(viz např. rozhodnutí publikované pod č. 6/2014 Sb. rozh. tr.). Nadto je ustálenou 
soudní praxí (např. rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 6 Tdo 995/2016) v daném 
kontextu zdůrazňována potřeba pečlivě a v úplnosti vyložit, který z alternativních 
znaků má soud provedeným dokazováním za prokázaný a v jakých specifických 
rysech posuzovaného případu se tyto mimořádné okolnosti (vztahující se k případu 
anebo k poměrům pachatele) projevily. Nestačí jen názor soudu o přílišné přísnosti 
trestní sazby a její dolní hranice (viz např. rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 
18. 2. 2016 sp. zn. 11 Tdo 15/2016). Již z názvu daného ustanovení - „mimořádné 
snížení trestu odnětí svobody“ – je ostatně zjevné, že se nejedná o pravidelný postup 
soudu a využití tohoto ustanovení má mít spíše výjimečný charakter.  
 
8. V tomto konkrétním případě odvolací soud dovodil dle znění odůvodnění svého 
rozsudku (jeho odstavec 49.) existenci obou variant pro první podmínku použití § 58 
odst. 1 trestního zákoníku, tedy jak specifických okolností případů, tak i poměrů 
obviněné jakožto pachatelky.  
 
9. Názor soudu o mimořádných okolnostech případu je nutno vyhodnotit jako 
chybný a argumentačně dosti slabě podložený. Těmito okolnostmi mají být 
dosavadní řádný život obviněné, doba uplynuvší od spáchání skutku a fakt, že její 
role v provedené kriminalitě nebyla natolik významná jako u spoluobviněného P. S.  
 
10. K tomu nelze než poukázat na konstantní judikaturu Nejvyššího soudu 
(rozhodnutí sp. zn. 3 Tdo 1287/2016, 3 Tdo 1550/2017 nebo 4 Tdo 730/2017), podle 
níž samotná skutečnost, že obviněný vedl před spácháním trestného činu řádný 
život, nepostačí pro použití ustanovení § 58 odst. 1 trestního zákoníku 
o mimořádném snížení trestu odnětí svobody. Bezúhonný způsob života 
je pro občany České republiky běžným standardem, nikoli něčím výjimečným 
a neobvyklým. Co se týče doby, která uplynula od spáchání trestné činnosti, pak ani 
ta není vždy sama o sobě důvodem pro postup podle § 58 odst. 1 trestního zákoníku, 
protože musí být hodnoceny ještě další okolnosti, ze kterých případně vyplývá 
mimořádně vysoká míra společenské škodlivosti činu (viz rozhodnutí Nejvyššího 
soudu sp. zn. 11 Tdo 408/2012). Je vhodné dodat, že v projednávané věci délka 
trestního řízení nijak výrazně nevybočovala z jeho délky obvyklé a typické 
pro takovouto poměrně sofistikovanou zvlášť závažnou trestnou činnost. Usnesení 
o zahájení trestního stíhání bylo vydáno policejním orgánem dne 22. 1. 2018 a k jeho 
pravomocnému ukončení došlo po méně než 2 letech. Taktéž časový odstup 
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od spáchání trestného činu zde ve smyslu zmíněného i dalších judikaturních 
rozhodnutí není nikterak neobvyklý, resp. mimořádně vysoký, nepřesahoval 
standardní dobu nutnou pro řádné objasnění trestné činnosti daného typu a nebyl 
zapříčiněn průtahy na straně orgánů činných v trestním řízení.  
 
11. Pokud jde o úlohu obviněné při páchání trestného činu, pak je možno souhlasit, 
že byla méně důležitá než působení spoluobviněného P. S., avšak rozhodně nebyla 
pro úspěšné dokonání činu bezvýznamná. Zúčastnila se řady jednání a kroků 
předcházejících uzavření inkriminovaných úvěrových smluv a sama též tyto smlouvy 
i související dokumenty se znalostí všech z trestněprávního hlediska relevantních 
okolností podepsala. Bez jejího aktivního po předchozím uvážení učiněného konání 
by k předmětné trestné činnosti nedošlo a dojít ani nemohlo. Výsledkem tohoto 
chování přitom byl vznik škody mnohonásobně převyšující hranici škody velkého 
rozsahu, s kterýmžto účinkem byla od počátku přinejmenším plně srozuměna. Tuto 
okolnost naopak zvyšující výrazně závažnost skutku oproti jiným běžně 
se vyskytujícím trestným činům odpovídající skutkové podstaty druhoinstanční soud 
v úvahách o trestu nereflektoval.  
 
12. Jestliže jde o mimořádnost poměrů obviněné, pak je argumentace Vrchního 
soudu v Praze zdánlivě přiléhavější, když zmiňuje především opatrovnictví duševně 
nemocného syna fixovaného na její osobu a péči o něj ve společné domácnosti. 
K tomu je ovšem nutno uvést, že skutečnost uložení nepodmíněného trestu odnětí 
svobody představující zásah i do života dalších osob blízkých obviněnému, nebrání 
uložení takového trestu, protože je třeba vzít v úvahu účel trestního řízení vyjádřený 
v § 1 odst. 1 trestního řádu, kterým je spravedlivé potrestání pachatele, upevňování 
zákonnosti a předcházení a zamezování trestné činnosti, což konstatoval Nejvyšší 
soud v rozhodnutí sp. zn. 3 Tdo 463/2017. Opatrovnictví osoby s omezenou 
svéprávností (navíc zatím na dobu pouze 3 let) se přitom fakticky nijak podstatně 
neodlišuje např. od péče o nezletilé dítě, které zejména v útlém věku je téměř vždy 
rovněž fixováno na svou matku a v případě jejího uvěznění může hrozit „zhoršení 
jeho stavu“. Přesto taková péče obvykle nebude stačit pro naplnění závěru o natolik 
neobvyklých poměrech pachatele, aby zdůvodňovaly mimořádné snížení trestu 
odnětí svobody ve smyslu § 58 odst. 1 trestního zákoníku. Takovými poměry totiž 
mohou být např. vážná choroba pachatele, avšak jen za předpokladu, že vzhledem k 
ní by výkon trestu uloženého v rámci trestní sazby byl pro pachatele zvlášť obtížný 
nebo by měl pro něho zvlášť nepříznivé následky (srov. rozhodnutí publikované pod 
č. 47/1974 Sb. rozh. tr.), nebo stav kdy pachatel skutečně pečuje o větší počet osob, 
odkázaných na něj svou výživou, nebo které jsou dokonce v jeho zvláštní péči, kdy 
nepřítomnost pachatele, který tyto povinnosti řádně plnil, v rodině po delší dobu by 
mohla ohrozit řádnou výživu a výchovu těchto osob (srov. rozhodnutí č. 19/1967, č. 
52/1967 a č. 3/1970 Sb. rozh. tr., z novější judikatury pak např. rozhodnutí 
sp. zn. 8 Tdo 550/2014). Také se může jednat o existenci více významných 
polehčujících okolností při nedostatku přitěžujících okolností (srov. přiměřeně 
č. 11/1968-I. a č. 21/1970 Sb. rozh. tr.), vážnou nemoc pachatele (srov. přiměřeně č. 
47/1974 Sb. rozh. tr.), závislost mnohačlenné rodiny pachatele na jeho výdělku (srov. 
přiměřeně č. 35/1963 Sb. rozh. tr.), stav snížené příčetnosti, není-li možný postup 
podle § 40 odst. 2 trestního zákoníku (srov. přiměřeně rozhodnutí č. 50/1970 Sb. 
rozh. tr.), psychický stav pachatele, není-li důvodem postupu podle § 26, § 47 a 
§ 360 odst. 1 trestního zákoníku (srov. přiměřeně rozhodnutí č. 50/1970 Sb. rozh. tr.), 
skutečnost, že trestný čin byl vyprovokován, afekt pachatele, který po spáchání 
trestného činu pominul (srov. publikované v Bulletinu Nejvyššího soudu České 
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republiky č. 3/1987-38), vzájemné úmyslné usmrcení dvou osob, které je způsobem 
dobrovolného ukončení jejich života (srov. rozhodnutí č. 6/1998 Sb. rozh. tr.), 
odsouzení pachatele cizozemským soudem k dlouhodobému trestu odnětí svobody, 
který byl z podstatné části vykonán (srov. publikované v Bulletinu Nejvyššího soudu 
České republiky č. 1/1988-10) apod. 
 
13. S takto judikatorně vymezenými poměry připouštějícími užití § 58 odst. 1 
trestního zákoníku situace obviněné jako opatrovnice jediného psychicky nemocného 
člověka tedy není kvalitativně srovnatelná. Vrchní soud v Praze se navíc spokojil 
s tím, že podle opatrovnického spisu Okresního soudu v Šumperku D. R. není 
v kontaktu s vlastním otcem žijícím v zahraničí. Nezkoumal však již, zda něco 
a eventuálně co skutečně brání tomu, aby byl takový kontakt obnoven včetně možné 
péče otce anebo jiné osoby o něj namísto obviněné. Je přitom možné dodat, 
že obviněná nepochybně věděla o svém vztahu a povinnostech k synovi už v době 
páchání zvlášť závažné trestné činnosti, od níž ji tento fakt vůbec neodradil.  
 
14. Naplnění podmínek nepřiměřené přísnosti trestní sazby odnětí svobody 
stanovené trestním zákoníkem v jeho ustanovení § 211 odst. 6 a dosáhnutí nápravy 
pachatele trestem kratšího trvání odvolací soud příliš podrobně nerozvádí, nicméně 
je možné z jeho úvah obsažených v odůvodnění rozsudku dospět k tomu, že je má 
za naplněné opět hlavně pro dosavadní bezúhonnost obviněné a její méně 
významné roli při páchání trestné činnosti ve srovnání s P. S. Opomíjí však, že 
jmenovaná se ke své trestné činnosti nedoznala, po celou dobu trestního stíhání 
odmítla k záležitosti jakkoliv vypovídat, jednání před soudem se nezúčastňovala, 
s orgány činnými v trestním řízení nespolupracovala a vzniklou škodu 
mnohonásobně převyšující hranici škody velkého rozsahu ani zčásti neuhradila. V 
recentním rozhodnutí ze dne 30. 10. 2019 sp. zn. 4 Tdo 1008/2019 Nejvyšší soud 
připustil, že použití § 58 odst. 1 trestního zákoníku obecně nebrání skutečnost, že se 
pachatel k trestné činnosti nedoznal, neboť z dikce tohoto ustanovení to přímo 
nevyplývá. Zároveň ovšem konstatoval, že splnění podmínky, že nápravy pachatele 
lze dosáhnout i trestem kratšího trvání než v rámci zákonné trestní sazby, 
nepochybně souvisí s tím, jaký je postoj pachatele ke spáchanému trestnému činu. O 
možnosti nápravy pachatele z toho pohledu, že nápravy lze dosáhnout i trestem 
kratšího trvaní pod dolní hranicí zákonné trestní sazby, nepochybně svědčí jeho 
postoj k spáchané trestné činnosti, tedy zda alespoň doznává základní skutkové 
okolnosti dané věci, když výhrady může mít právě k formě zavinění, některým 
skutkovým okolnostem, jako např. motivu, pohnutce apod. V tomto směru je třeba i 
zde uvést, že u obviněné zcela absentuje jakákoliv sebereflexe. Lze mít za to, že 
uvědomění si vlastní chyby je důležitým předpokladem pro náležitou nápravu 
obviněné, a proto ani z tohoto důvodu není možné ani v tomto případě aplikovat § 58 
odst. 1 trestního zákoníku.  
 
15. Lze tak shrnout, že podmínky vymezené v § 58 odst. 1 trestního zákoníku 
v případě obviněné D. H. splněny nebyly a trest odnětí svobody jí měl být uložen v 
rozmezí pravidelné trestní sazby podle § 211 odst. 6 trestního zákoníku. Pokud 
Vrchní soud v Praze nyní napadeným rozsudkem tento trest bez splnění podmínek 
§ 58 odst. 1 trestního zákoníku mimořádně snížil, byl jí tím uložen trest ve výměře 
mimo trestní sazbu stanovenou v trestním zákoně na trestný čin, jímž byla uznána 
vinnou. Tím své rozhodnutí zatížil Vrchní soud v Praze vadou ve smyslu dovolacího 
důvodu podle § 265b odst. 1 písm. h) trestního řádu.  
 



6 
 

 
 

16. Nad rámec dovolacího důvodu je možné upozornit na to, že Vrchní soud v Praze 
nadbytečně ve výroku o trestu zákazu činnosti doplnil jeho specifikaci o družstva, 
když i ta jsou podle § 1 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb. (zákona o obchodních 
korporacích) obchodními korporacemi.  
 
S ohledem na popsané skutečnosti  
 

navrhuji, 
 
aby Nejvyšší soud v neveřejném zasedání, k jehož konání může přistoupit podle 
§ 265r odst. 1 písm. b) trestního řádu:  
 
1. podle § 265k odst. 1, 2 trestního řádu za podmínky uvedené v § 265p odst. 1 

trestního řádu zrušil napadený rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 
20. 11. 2019 sp. zn. 5 To 54/2019 ve výroku týkajícím se obviněné D. H., jakož i 
všechna další rozhodnutí na zrušenou část rozhodnutí obsahově navazující, 
pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu,  

 
2. a dále postupoval podle § 265l odst. 1 trestního řádu a přikázal Vrchnímu soudu 

v Praze, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.  
 
Pokud by Nejvyšší soud shledal, že v posuzované věci je nutno rozhodnout jiným 
než navrhovaným způsobem, vyjadřuji i pro tento případ souhlas s projednáním věci 
v neveřejném zasedání [§ 265r odst. 1 písm. c) trestního řádu].  
 
 
Brno 24. února 2020  
 
 
 

JUDr. Pavel Zeman  
nejvyšší státní zástupce 

 


