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Nejvyšší soud  
 
prostřednictvím  
 
Krajského soudu  
v Hradci Králové 
 
 
ke sp. zn. 7 T 11/2015  
 
 
Obviněný R. D. a spol. – dovolání  
 
 
Podle § 265d odst. 1 písm. a) trestního řádu a ve lhůtě uvedené v § 265e odst. 1 
trestního řádu podávám v neprospěch obviněných  
 
1. R. D., nar. ***, trvale bytem ****, ****,  
2. Ing. M. N., nar. ***, trvale bytem *****, ****, 
3. H. H., nar. ***, bytem ****, ****, 
4. Ing. V. M., nar. ***, trvale bytem ***, ***, 
5. Ing. J. M., nar. ***, trvale bytem ***, ***, 
6. Ing. D. H., nar. ***, trvale bytem ***, ***, 
7. Ing. P. P., nar. ***, trvale ***, ***, 
 

dovolání 
 
proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 21. 2. 2020 sp. zn. 4 To 11/2019, 
kterým byl podle § 258 odst. 1 písm. b), d) trestního řádu z podnětu odvolání státního 
zástupce zrušen v celém rozsahu rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 
21. 1. 2019 sp. zn. 7 T 11/2015, jímž byli obvinění uznáni vinnými, a byl jim uložen 
trest a podle § 259 odst. 3 trestního řádu bylo znovu rozhodnuto tak, že všichni výše 
jmenovaní obvinění byli uznáni vinnými a byly jim uloženy tresty, 
 
a to ve vztahu ke všem výše jmenovaným obviněným z důvodu uvedeného v § 265b 
odst. 1 písm. h) trestního řádu, neboť jim byly uloženy tresty ve výměře mimo trestní 
sazbu stanovenou v trestním zákoně na trestný čin, jímž byli uznáni vinnými,  
 
a dále ve vztahu k obviněnému Ing. M. N. též z důvodu uvedeného v § 265b odst. 1 
písm. k) trestního řádu, neboť v napadeném rozhodnutí je některý výrok neúplný.  
 

 
Odůvodnění: 

 
1. Napadeným rozsudkem Vrchního soudu v Praze ze dne 21. 2. 2020 sp. zn. 
4 To 11/2019 jakožto odvolacího soudu ve věci vedené u Krajského soudu v Hradci 
Králové pod sp. zn. 7 T 11/2015 byli obvinění R. D., H. H., Ing. V. M., Ing. D. H. a 
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Ing. P. P. (a spolu s nimi také obviněné právnické osoby H. h., s. r. o., a C., a. s., 
jichž se toto dovolání netýká) uznáni vinnými ze spáchání pokusu zločinu poškození 
finančních zájmů Evropské unie podle § 21 odst. 1, § 260 odst. 1, 4 písm. a), odst. 5 
trestního zákoníku a pokusu zločinu dotačního podvodu podle § 21 odst. 1, § 212 
odst. 1, 5 písm. a), odst. 6 písm. a) trestního zákoníku ve spolupachatelství podle 
§ 23 trestního zákoníku. Stejným rozsudkem byli obvinění Ing. J. M. a Ing. M. N. 
uznáni vinnými organizátorstvím pokusu zločinu poškození finančních zájmů 
Evropské unie podle § 24 odst. 1 písm. a), § 21 odst. 1, § 260 odst. 1, 4 písm. a), 
odst. 5 trestního zákoníku a pokusu zločinu dotačního podvodu podle § 21 odst. 1,  
§ 212 odst. 1, 5 písm. a), odst. 6 písm. a) trestního zákoníku.  
 
2. Této trestné činnosti se uvedení obvinění dopustili v podstatě tím, že v rámci 
realizace stavby „Rozšíření kapacit a zkvalitnění služeb Hotelu B. Ch.“, jež byla 
financována z finančních prostředků Evropské unie a ze státního rozpočtu České 
republiky, ve vzájemné dohodě účelově předstírali provedení vymezených 
stavebních prací, které však ve skutečnosti nebyly provedeny, přičemž v případě 
proplacení takto uplatněných nákladů by byla poskytovatelům dotace způsobena 
škoda v celkové výši 12.480.940,21 Kč. S ohledem na obsahové zaměření podaného 
dovolání lze v tomto směru pro stručnost toliko odkázat na podrobné znění 
tzv. skutkové věty napadeného rozsudku Vrchního soudu v Praze.  
 
3. Za uvedenou trestnou činnost byli obvinění odsouzeni k následujícím trestům: 
Obviněný R. D. podle § 212 odst. 6 trestního zákoníku, za užití § 43 odst. 1 trestního 
zákoníku a § 58 odst. 1 trestního zákoníku, k úhrnnému trestu odnětí svobody na 4 
léta; podle § 56 odst. 2 písm. a) trestního zákoníku byl pro výkon trestu zařazen do 
věznice s ostrahou. Podle § 67 odst. 1, § 68 odst. 1, 2 trestního zákoníku mu byl 
uložen peněžitý trest ve výměře 400 denních sazeb po 500 Kč, tedy v celkové 
výměře 200.000 Kč. Podle § 69 odst. 1 trestního zákoníku byl pro případ, že by 
peněžitý trest nebyl ve stanové lhůtě vykonán, stanoven náhradní trest odnětí 
svobody na 6 měsíců. Podle § 73 odst. 1 trestního zákoníku byl obviněnému uložen i 
trest zákazu činnosti, spočívající v zákazu činnosti prokuristy na dobu 4 let. 
Obviněný H. H. podle § 212 odst. 6 trestního zákoníku, za užití § 43 odst. 1 trestního 
zákoníku a § 58 odst. 1 trestního zákoníku, k úhrnnému trestu odnětí svobody na 3 
léta; podle § 81 odst. 1 trestního zákoníku, § 82 odst. 1 trestního zákoníku byl výkon 
trestu podmíněně odložen na zkušební dobu v trvání 5 let. Obviněný Ing. V. M. 
podle § 212 odst. 6 trestního zákoníku, za užití § 43 odst. 1 trestního zákoníku a § 58 
odst. 1 trestního zákoníku, k úhrnnému trestu odnětí svobody na 3 léta; podle § 81 
odst. 1 trestního zákoníku, § 82 odst. 1 trestního zákoníku byl výkon trestu 
podmíněně odložen na zkušební dobu v trvání 5 let. Obviněný Ing. D. H. podle 
§ 212 odst. 6 trestního zákoníku, za užití § 43 odst. 1 trestního zákoníku a § 58 odst. 
1 trestního zákoníku, k úhrnnému trestu odnětí svobody na 4 léta; podle § 56 odst. 2 
písm. a) trestního zákoníku byl pro výkon trestu zařazen do věznice s ostrahou. 
Podle § 67 odst. 1, § 68 odst. 1, 2 trestního zákoníku mu byl uložen peněžitý trest ve 
výměře 400 denních sazeb po 500 Kč, tedy v celkové výměře 200.000 Kč; podle 
§ 69 odst. 1 trestního zákoníku byl pro případ, že by peněžitý trest nebyl ve stanové 
lhůtě vykonán, stanoven náhradní trest odnětí svobody na 6 měsíců. Obviněný Ing. 
P. P. podle § 212 odst. 6 trestního zákoníku, za užití § 43 odst. 1 trestního zákoníku 
a § 58 odst. 1 trestního zákoníku, k úhrnnému trestu odnětí svobody na 3 léta; podle 
§ 81 odst. 1 trestního zákoníku, § 82 odst. 1 trestního zákoníku byl výkon trestu 
podmíněně odložen na zkušební dobu v trvání 5 let. Obviněný Ing. J. M. podle 



3 
 

 
 

§ 212 odst. 6 trestního zákoníku, za užití § 43 odst. 1 trestního zákoníku a § 58 odst. 
1 trestního zákoníku, k úhrnnému trestu odnětí svobody na 4 léta; podle § 56 odst. 2 
písm. a) trestního zákoníku byl pro výkon trestu zařazen do věznice s ostrahou. 
Podle § 67 odst. 1, § 68 odst. 1, 2 trestního zákoníku byl obviněnému uložen 
peněžitý trest ve výměře 400 denních sazeb po 500 Kč, tedy v celkové výměře 
200.000 Kč; podle § 69 odst. 1 trestního zákoníku byl pro případ, že by peněžitý trest 
nebyl ve stanové lhůtě vykonán, stanoven náhradní trest odnětí svobody na 6 
měsíců. Obviněný Ing. M. N. podle § 212 odst. 6 trestního zákoníku, za užití § 43 
odst. 1 trestního zákoníku a § 58 odst. 1 trestního zákoníku, k úhrnnému trestu 
odnětí svobody na 4 léta; podle § 56 odst. 2 písm. a) trestního zákoníku byl pro 
výkon trestu zařazen do věznice s ostrahou. Podle § 67 odst. 1, § 68 odst. 1, 2 
trestního zákoníku mu byl uložen peněžitý trest ve výměře 400 denních sazeb 
po 500 Kč, tedy v celkové výměře 200.000 Kč. Podle § 73 odst. 1 trestního zákoníku 
byl tomuto obviněnému uložen trest zákazu činnosti spočívající v zákazu činnosti 
statutárního orgánu právnické osoby na dobu 4 let. 
 
4. Vrchní soud v Praze v napadeném rozsudku zároveň rozhodl o vině a trestech 
ukládaných obviněným právnickým osobám H. h., s. r. o., a C., a. s. Podle § 259 
odst. 1 trestního řádu věc ohledně obviněných I. F. a společnosti M., a. s., vrátil 
soudu prvního stupně a dále podle § 256 trestního řádu odvolání obviněných R. D., 
Ing. M. N., H. H., Ing. V. M., Ing. J. M., Ing. D. H., Ing. P. P. a právnických osob H. h., 
s. r. o., C., a. s., a M., a. s., jako nedůvodná zamítl. Pro úplnost lze uvést, že v prvém 
stupni ve věci rozhodoval Krajský soud v Hradci Králové rozsudkem ze dne 21. 1. 
2019 sp. zn. 7 T 11/2015 (v nyní napadeném rozsudku Vrchního soudu v Praze 
nesprávně uvedeno „ze dne 21. 2. 2019“).  
 
5. Pokud jde o výrok o trestu, odvolací soud aplikaci § 58 odst. 1 trestního zákoníku 
odůvodnil v odstavcích 97. – 99. odůvodnění rozsudku ve vztahu ke všem 
obviněným velmi stručně bez výraznějšího individuálního posouzení každého z nich 
zvlášť tím, že jde o jinak bezúhonné osoby, které protiprávně jednaly v důsledku 
požadavku investora – žadatele o dotaci, jemuž se snažili vyhovět, neboť nabyli 
dojmu, že v opačném případě by ten mohl zakázku zrušit. Bez takového požadavku 
by podle soudu trestná činnost nebyla spáchána. K jejímu dokonání navíc nedošlo 
a tato zůstala jen ve stadiu pokusu. Obvinění Ing. P. P., Ing. V. M. a H. H. se pak do 
pozic spolupachatelů „dostali výhradně v souvislosti se svým pracovním postavením, 
v němž se do trestné činnosti zapojili na základě jednoznačných pokynů svých 
nadřízených či spolupracovníků, nevyvíjeli žádnou samostatnou aktivitu, a jejich 
zavinění je dáno tím, že neodmítli nezákonné pokyny jim nadřízených osob, či svých 
spolupracovníků.“ Skutečností, která měla podle názoru odvolacího soudu podstatný 
vliv na posouzení okolností spáchání trestných činů, byla doba 7 let, která uplynula 
od jejich spáchání, na níž měly mít významný podíl zhruba 2 roky trvající průtahy v 
trestním řízení, po které obžalovaní i nadále žili řádným životem. Průtahy byly 
způsobeny tím, že soud prvního stupně, nepochybně v důsledku v té době 
nejednotné judikatury soudů vyšších stupňů, při prvním rozhodování ve věci k 
důkazu neprovedl pro posouzení věci podstatné odposlechy telefonických hovorů. V 
důsledku toho muselo být původní rozhodnutí ve věci zrušeno, věc byla nalézacímu 
soudu vrácena k doplnění dokazování a novému vyhodnocení důkazů, a věc je z 
tohoto důvodu definitivně rozhodnuta fakticky o 2 roky později (původní usnesení 
odvolacího soudu o zrušení prvního ve věci vyhlášeného rozsudku a vrácení věci 
soudu prvního stupně za účelem provedení důkazu přehráním záznamů pořízených 
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odposlechem telekomunikačního provozu, ale i dalšího dokazování, bylo vyhlášeno 
15. 3. 2018, nynější rozhodnutí odvolacího soudu pak dne 21. 2. 2020). Uvedené 
okolnosti soud druhého stupně nepovažoval za standardní, a proto dospěl k závěru, 
že použití trestní sazby činící podle § 212 odst. 6 i § 260 odst. 5 trestního zákoníku 5 
– 10 let odnětí svobody bylo pro obviněné nepřiměřené a s ohledem na jejich osoby 
lze nepochybně dosáhnout nápravy i tresty uloženými pod dolní hranicí této sazby.  
 
6. S výše uvedenými závěry Vrchního soudu v Praze ve vztahu ke splnění 
podmínek pro použití § 58 odst. 1 trestního zákoníku se však nelze ztotožnit.  
 
7. 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. V § 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).  
 
8. 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 
5 let) 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.  
 
9. V tomto konkrétním případě se odvolací soud k tomu, kterou z výše uvedených 
dvou variant pro první podmínku použití § 58 odst. 1 trestního zákoníku má 
provedeným dokazováním za prokázanou a v jakých specifických rysech 
posuzovaného případu se tyto mimořádné okolnosti (vztahující se k případu anebo 
k poměrům pachatele) projevily, dostatečným způsobem nevyjádřil. Lze prakticky jen 
dovozovat, že jím vyjmenované okolnosti mají vztah k okolnostem případu a nikoliv 
k poměrům pachatelů. Těmito okolnostmi mají být dosavadní řádný život obviněných, 
doba 7 let uplynuvší od spáchání skutku, délka trestního řízení zahrnující v sobě 
i čas 2 let, kdy mělo dojít k průtahům zaviněným prvostupňovým soudem, jejich 
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dojem o možnosti zrušení zakázky investorem, resp. u Ing. P. P., Ing. V. M. a H. H. i 
jednání na pokyn nadřízených či spolupracovníků a nedokonání trestné činnosti, jež 
zůstala ve stadiu pokusu. Takový názor soudu o mimořádných okolnostech případu 
je nutno vyhodnotit jako chybný a argumentačně nedostatečně podložený. 
 
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. 
 
11. 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 doba 
trestního stíhání nutná pro plné objasnění vysoce komplikované věci nijak výrazně 
nevybočovala z jeho délky obvyklé a typické pro takovouto dosti sofistikovanou 
zvlášť závažnou trestnou činnost spáchanou zde organizovanou skupinou osob 
disponujících odbornou kvalifikací i řadou zkušeností v oboru stavebnictví, jež využili 
pro páchání dané kriminality i při jejím zakrývání jak účetním způsobem, tak 
např. i pořízením fotodokumentace mající fingovat ve skutečnosti neprovedené 
zhotovení mikropilotáže. Platí přitom, že samotná délka řízení způsobená složitostí 
věci, která souvisí s tím, že to byl právě obviněný, jenž vymyslel a realizoval takový 
způsob páchání trestné činnosti, který kladl na orgány činné v trestním řízení 
zvýšené nároky na objasnění věci, neodůvodňuje použití § 58 odst. 1 trestního 
zákoníku s odkazem na okolnosti případu, pokud nebudou současně zjištěny 
neodůvodněné průtahy ze strany orgánů činných v trestním řízení (viz rozhodnutí 
Nejvyššího soudu sp. zn. 3 Tdo 463/2017). Průtahy konstatované v tomto trestním 
řízení odvolacím soudem zapříčiněné původně nesprávným postupem soudu 
prvostupňového, který i podle odůvodnění rozsudku soudu odvolacího nastal 
„nepochybně v důsledku v té době nejednotné judikatury soudů vyšších stupňů“, 
neměly na jeho celkovou délku rozhodující vliv. Nelze navíc zcela souhlasit s tím, 
že tyto průtahy trvaly plné dva roky, poněvadž kromě přehrání pořízených 
odposlechů a záznamů telekomunikačního provozu včetně poskytnutí možnosti 
obviněným se k nim vyjádřit musel prvoinstanční soud doplnit dokazování taktéž 
výslechy svědků Ing. F. H., Ing. J. K., E. Š., Ing. Z. a G. R. Kdyby tedy takto 
kompletní dokazování mělo řádně proběhnout už před vydáním prvního zrušeného 
rozsudku soudu prvního stupně, pak by nepochybně tento rozsudek byl vyhlášen 
později než 19. 5. 2017, v důsledku čehož by bezpochyby bylo i odvolacím soudem 
rozhodnuto o odvoláních významně později než 15. 3. 2018. Kromě toho se nelze ani 
ztotožnit s tím, aby standardní procesní postup předpokládaný a upravený trestním 
řádem, jakým je zrušení rozsudku soudu prvního stupně odvolacím soudem a 
vrácení věci nalézacímu soudu, byl bez dalšího považován za průtahy v trestním 
řízení.  

 
12.  Pokud jde o fakt, že trestná činnost nebyla dokonána a zůstala ve stadiu pokusu,  
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pak je třeba zdůraznit, že podle § 21 odst. 2 trestního zákoníku je pokus trestného 
činu trestný podle trestní sazby stanovené na dokonaný trestný čin. Pachateli pokusu 
trestného činu je možno mimořádně snížit trest odnětí svobody podle § 58 odst. 5 
trestního zákoníku, kteréžto ustanovení však soudem nebylo aplikováno. Je tedy 
možné na tomto místě uvést, že k dokonání v souběhu spáchaných dvou zvlášť 
závažných zločinů a vzniku škody o výši téměř dvouapůlnásobku škody velkého 
rozsahu ve smyslu § 138 odst. 1 trestního zákoníku nedošlo jen díky okolnostem 
na vůli obviněných nezávislých, čili odhalení jejich podvodného jednání. Obvinění 
přitom učinili vše, co pokládali za nezbytné k dokonání trestného činu, a šlo tedy 
o pro společnost vysoce škodlivý ukončený pokus trestného činu (srov. např. 
rozhodnutí č. 16/1979 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu, 
podobně též rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 7 Tdo 641/2017).   
 
13. Konečně ve vztahu k Vrchním soudem v Praze konstatované polehčující 
okolnosti mající spočívat v provedení trestných činů pod dojmem možnosti zrušení 
zakázky investorem, není zcela zřejmé, z jakého důvodu by měla tato okolnost 
obviněným natolik výrazně polehčovat. To platí i o tom, že obvinění Ing. P. P., Ing. V. 
M. a H. H. jednali v souvislosti se svým pracovním postavením. Všichni obvinění 
včetně posledních tří jmenovaných jsou nepochybně osobami plně svéprávnými a 
vesměs i nadprůměrně vzdělanými k tomu, aby byli bez potíží schopni pokyn 
zaměstnavatele směřující ke spáchání zvlášť závažné trestné činnosti odmítnout. 
Z dokazování přitom nevyplývá, že by takové eventuální odmítnutí mělo mít pro ně 
nějaké vážnější následky. Jednání každého z nich bylo důležité pro provedení celého 
inkriminovaného skutku, čehož si při společném konání v rámci organizované 
skupiny byli dobře vědomi. Jednání obviněných bylo promyšlené a do jisté míry 
lstivé, když do detailu promýšleli předstírání nepravdivých okolností týkajících se 
průběhu stavby. Všichni obvinění se k páchání trestné činnosti nadto rozhodli 
svobodně, dobrovolně a bez donucení. V odstavci 92. odůvodnění rozsudku přitom 
sám odvolací soud poněkud rozporně s obsahem svých v rozsudku obsažených 
úvah o trestu uzavírá, že motivací obviněných ke spáchání skutku byla snaha získat 
neoprávněně dotační prostředky jak pro investora, tak pro některé z obviněných. Je 
namístě připomenout, že oním investorem byla ve věci taktéž pravomocně 
odsouzená společnost H. h., s. r. o., za níž jednal právě obviněný R. D. 
 
14. Na straně obviněných lze shledat naopak výrazné přitěžující okolnosti,  
a to zejména spáchání trestného činu po předchozím uvážení [§ 42 písm. a) 
trestního zákoníku], ze ziskuchtivosti [§ 42 písm. b) trestního zákoníku], za zneužití 
svého zaměstnání k jeho spáchání [oproti úvahám odvolacího soudu jde tudíž 
naopak spíše o přitěžující okolnost ve smyslu § 42 písm. f) trestního zákoníku] 
i spáchání dvou zvlášť závažných zločinů v souběhu [§ 42 písm. n) trestního 
zákoníku]. Tyto přitěžující okolnosti, jejichž mnohost naopak indikuje zjevnou 
nesprávnost úvah o mimořádném snížení trestu odnětí svobody přitom odvolací 
Vrchní soud v Praze při rozhodování o trestu, resp. o jeho mimořádném snížení, 
nijak nereflektoval.  
 
15. Naplnění podmínek nepřiměřené přísnosti trestní sazby odnětí svobody 
stanovené trestním zákoníkem v jeho § 212 odst. 6 a § 260 odst. 5 s dosáhnutím 
nápravy pachatele trestem kratšího trvání odvolací soud rovněž podrobněji 
nerozvádí. Z jeho úvah obsažených v odůvodnění rozsudku lze dospět k tomu, 
že je má za naplněné opět hlavně pro dosavadní bezúhonnost obviněných a ostatní 
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již dříve specifikované okolnosti. Kromě toho, že soud tak fakticky opřel užití § 58 
odst. 1 trestního zákoníku jen o vlastní názor o přílišné přísnosti trestní sazby a její 
dolní hranice, což je zapovězeno již výše zmiňovaným rozhodnutím Nejvyššího 
soudu sp. zn. 11 Tdo 15/2016, je v této souvislosti vhodné rovněž poukázat 
na rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 3 Tdo 1166/2018, dle něhož je dovolací 
důvod vylíčený v § 265b odst. 1 písm. h) trestního řádu naplněn též v případě, když 
soud existenci podmínek obsažených v § 58 odst. 1 trestního zákoníku vyvodil 
na podkladě okolností, které představují toliko obvyklé polehčující okolnosti podle 
§ 41 trestního zákoníku, a aniž by v potřebné míře rozlišil, že podle § 39 odst. 4 
druhé věty trestního zákoníku k okolnosti odůvodňující mimořádné snížení trestu 
odnětí svobody nelze přihlédnout jako k okolnosti polehčující. 
 
16. Vrchní soud v Praze též opomenul, že obvinění se ke své trestné činnosti 
v plném rozsahu nedoznali a nelitovali jí. 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 i 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 uvést, že u obviněných absentuje jakákoli 
sebereflexe jejich protiprávního jednání. Právě uvědomění si vlastní chyby je přitom 
důležitým předpokladem pro náležitou nápravu obviněných. Rovněž tato okolnost 
v daném případě neumožňuje aplikovat § 58 odst. 1 trestního zákoníku.  
 
17. Lze tak shrnout, že podmínky vymezené v § 58 odst. 1 trestního zákoníku 
v případě obviněných R. D., H. H., Ing. V. M., Ing. D. H., Ing. P. P., Ing. J. M. a Ing. 
M. N. splněny nebyly a úhrnné tresty odnětí svobody jim měly být uloženy v rozmezí 
pravidelné trestní sazby podle § 212 odst. 6 trestního zákoníku. Pokud Vrchní soud 
v Praze nyní napadeným rozsudkem tyto tresty bez splnění podmínek § 58 odst. 1 
trestního zákoníku mimořádně snížil, byly tím uloženy tresty ve výměře mimo trestní 
sazbu stanovenou v trestním zákoně na trestný čin, jímž byli uznáni vinnými. Tím své 
rozhodnutí odvolací Vrchní soud v Praze zatížil vadou ve smyslu dovolacího důvodu 
podle § 265b odst. 1 písm. h) trestního řádu (srov. např. rozhodnutí Nejvyššího 
soudu sp. zn. 7 Tdo 1432/2019 nebo 6 Tdo 780/2016). Je možno také konstatovat, 
že v odůvodnění rozsudku ani dostatečně nevyložil důvody, ze kterých 
k mimořádnému snížení trestu odnětí svobody přikročil, což je judikaturou rovněž 
striktně vyžadováno (viz rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 4 Tdo 119/2014).  
 
18. Ve vztahu k obviněnému Ing. M. N. potom Vrchní soud v Praze zatížil své 
rozhodnutí i vadou ve smyslu § 265b odst. 1 písm. k) trestního řádu, když ve výroku 
rozsudku absentuje výrok o stanovení náhradního trestu odnětí svobody ve smyslu 
§ 69 odst. 1 trestního zákoníku. Z protokolu o veřejném zasedání odvolacího soudu 
konaném ve dnech 19. - 21. 2. 2020 přitom vyplývá, že rozsudek byl bez tohoto 
výroku o náhradním trestu odnětí svobody ohledně obviněného Ing. N. již vyhlášen, a 
nejde tedy o písařskou chybu, kterou by bylo možné opravit postupem podle § 131 
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odst. 1 trestního řádu (srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 11 Tdo 142/2006). 
Na tom nic nemůže změnit ani skutečnost, že v bodě 99. na straně 55 odůvodnění je 
zmíněno, že i jemu stejně jako některým dalším obviněným byl stanoven tento 
náhradní trest odnětí svobody ve výměře 6 měsíců. Chybějící výrok o náhradním 
trestu odnětí svobody dle § 69 odst. 1 trestního zákoníku činí výrok o trestu 
neúplným, když je nutno v naznačeném směru analogicky aplikovat právní názor 
Nejvyššího soudu vyjádřený v jeho rozhodnutí sp. zn. 3 Tdo 1339/2011, přestože se 
v daném případě jednalo o náhradní trest odnětí svobody stanovovaný pro případ 
zmaření trestu domácího vězení podle § 61 odst. 1 trestního zákoníku ve znění 
účinném do 30. 11. 2011. 
 
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 
21. 2. 2020 sp. zn. 4 To 11/2019 ve výrocích o trestech týkajících se obviněných 
R. D., Ing. M. N., H. H., Ing. V. M., Ing. J. M., Ing. D. H. a Ing. P. P., 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 29. dubna 2020  
 
     
 
 

JUDr. Pavel Zeman  
nejvyšší státní zástupce 

 


