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Nejvyšší soud 
 
prostřednictvím 
 
Krajského soudu 
v Ústí nad Labem 
 
 
ke sp. zn. 50 T 11/2013 
 
 
Obvinění M. T., P. D., J. Š., V. Š. a J. L. – dovolání 
 
 
Podle § 265d odst. 1 písm. a) trestního řádu a ve lhůtě uvedené v § 265e odst. 1 
trestního řádu podávám ve prospěch i v neprospěch obviněných  
 
1/ M. T., nar. ****, trvale bytem ****;  
2/ P. D., nar. ***, trvale bytem ***; 
3/ J. Š., nar. ***, trvale bytem ***; 
4/ V. Š., nar. ***, trvale bytem ***;  
5/ J. L., nar. ***, trvale bytem ***; 
 

dovolání 
 
proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 27. 2. 2020 sp. zn. 3 To 16/2019, 
kterým byl podle § 258 odst. 1 písm. d), e), odst. 2 trestního řádu zrušen ve výrocích 
o trestech rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 12. 3. 2018 
sp. zn. 50 T 11/2013, jímž byli obvinění uznáni vinnými a byl jim uložen trest a nově 
bylo podle § 259 odst. 3 trestního řádu rozhodnuto o trestech uložených mj. shora 
uvedeným obviněným, 
 
a to z důvodů uvedených v § 265b odst. 1 písm. g) a k) trestního řádu, neboť 
napadené rozhodnutí spočívá na jiném nesprávném hmotně právním posouzení 
a současně je v rozhodnutí některý výrok neúplný.  
 

 
Odůvodnění: 

 
1. Státní zástupce Vrchního státního zastupitelství v Praze podal dne 25. 6. 2013 
ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem obžalobu na obviněné M. T., M. R., P. B., P. 
D., J. Š., M. M., V. Š., L. S. a J. L. pro zločin zkrácení daně, poplatku a podobné 
povinné platby podle § 240 odst. 1, 2 písm. a), odst. 3 trestního zákoníku. Tohoto 
trestného činu se měli dopustit v podstatě tím, že ve vzájemné spolupráci v době od 
29. 10. 2010 do 21. 6. 2012 s cílem zkrátit spotřební daň a daň z přidané hodnoty 
dováželi ze Spolkové republiky Německo a Rakouska do České republiky minerální 
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olej, který měl shodné nebo téměř shodné parametry jako motorová nafta, a tento 
minerální olej poté uváděli na tuzemský trh s pohonnými hmotami jako motorovou 
naftu, čímž se stal předmětem spotřební daně ve smyslu § 45 odst. 3 písm. d), 
odst. 4 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních. Vzhledem k obsahovému 
zaměření tohoto dovolání lze, pokud jde o popis jednání obviněných, 
v podrobnostech odkázat na znění skutkové věty podané obžaloby. 
 
2. Rozsudkem Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 12. 3. 2018 sp. zn. 
50 T 11/2013 byli obvinění M. T., M. R., P. B., P. D., J. Š., M. M., V. Š., L. S. a J. L. 
v souladu s obžalobou uznáni vinnými ze spáchání zločinu zkrácení daně, poplatku 
a podobné povinné platby podle § 240 odst. 1, 2 písm. a), odst. 3 trestního zákoníku. 
Za tento zločin byly obviněným M. T., P. D., J. Š., V. Š. a J. L. uloženy mj. tresty 
propadnutí náhradní hodnoty za věci, které získali trestným činem, a to mj. 
propadnutí zajištěných finančních prostředků na bankovních účtech.  
 
3. Vrchní soud v Praze jako soud odvolací nyní napadeným rozsudkem 
ze dne 27. 2. 2020 sp. zn. 3 To 16/2019 (poznámka – v záhlaví rozsudku nesprávně 
uveden rok 2019) podle § 258 odst. 1 písm. d), e), odst. 2 trestního řádu rozsudek 
krajského soudu částečně zrušil z podnětu odvolání obviněných M. T., M. R., P. B., 
P. D., J. Š., M. M., V. Š., L. S. a J. L., a také z podnětu odvolání státního zástupce, 
podaného ve prospěch i neprospěch obviněného M. T. a v neprospěch obviněných 
M. R. a P. B., a to ve všech výrocích o trestech uložených těmto obviněným. Podle 
§ 259 odst. 3 trestního řádu znovu ve věci sám rozhodl tak, že při nezměněném 
výroku o vině těchto obviněných mj. opět uložil tresty propadnutí náhradní hodnoty. 
Obviněnému M. T. uložil podle § 71 odst. 1 trestního zákoníku trest propadnutí 
náhradní hodnoty, a to mj. zajištěných finančních prostředků na účtech č. *** a č. ***, 
vedených u U. B. Czech Republic and Slovakia, a. s. Obviněnému P. D. také mj. 
podle § 71 odst. 1 trestního zákoníku uložil trest propadnutí náhradní hodnoty, a to 
včetně zajištěných finančních prostředků na účtu č. *** vedeném u Č. o. b., a. s. 
Obdobně uložil obviněnému J. Š. mj. trest propadnutí náhradní hodnoty, a to včetně 
zajištěných finančních prostředků na účtu č. *** u Č. s., a. s. Obviněnému V. Š. také 
mj. trest propadnutí náhradní hodnoty, a to včetně zajištěných finančních prostředků 
na účtu č. *** u Č. s., a. s., a na účtech č. ***, č. *** u Č. o. b., a. s. Obviněnému J. L. 
také mj. trest propadnutí náhradní hodnoty, a to zajištěných finančních prostředků na 
účtu č. *** vedeném u K. b., a. s., a na účtech č. *** a č. ***, vedených u U. B. Czech 
Republic and Slovakia, a. s.  
 
4. Odvolací soud neshledal důvodnými námitky uvedené v odvolání státního 
zástupce ve vztahu k trestům propadnutí náhradní hodnoty ohledně finančních 
prostředků zajištěných na bankovních účtech. Dle názoru státního zástupce 
prezentovaného v odvolání šlo přitom v podstatě o to, že výrok týkající se citovaných 
trestů není správný vzhledem k neurčitosti, neboť v něm není uvedena výše 
peněžních prostředků, jež mají být předmětem trestu propadnutí náhradní hodnoty. 
Ke svému rozhodnutí vrchní soud v tomto směru uvedl (viz zejména bod 90. jeho 
rozsudku), že vzhledem k tomu, že zůstatky na účtech jsou z povahy věci pohyblivé, 
za této situace nic nebrání tomu, aby bylo rozhodnuto o propadnutí všech finančních 
prostředků, které byly pro účely tohoto trestního řízení do určité výše na předmětných 
bankovních účtech zajištěny. Z tohoto pohledu je podle odvolacího soudu takto 
formulovaný výrok zcela určitý a vykonatelný, a nic tak nebrání jeho budoucí 
realizaci. Konkrétní částku ve výroku není nutno dle názoru odvolacího soudu 
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uvádět. Tyto tresty tedy odvolací soud vyhlásil v podstatě stejně jako soud prvního 
stupně. 
 
5. S nastíněným závěrem vrchního soudu se nelze ztotožnit, protože výroky 
o trestech propadnutí náhradní hodnoty v podobě „zajištěných finančních prostředků 
na účtu...“ obviněného X. Y. jsou projevem jiného nesprávného hmotně právního 
posouzení a lze je rovněž považovat za výroky neúplné.  
 
6. Takto formulované výroky o trestech, v nichž není uvedena výše finančních 
prostředků, které jsou předmětem trestů, nejsou dostatečně určité a vytvářejí právní 
nejistotu ohledně výše uložených trestů na straně obviněných. Výše zajištěných 
finančních prostředků, které mají být předmětem trestů, by se teoreticky od vyhlášení 
odsuzujícího rozsudku do okamžiku výkonu takto uloženého trestu mohla změnit jak 
směrem dolů v důsledku uspokojování např. daňových pohledávek státu, tak i nahoru 
v případě připsání dalších finančních prostředků na účty. Horní hranice trestů by 
přitom byly omezeny pouze nepřímo, a to výší, do které byly finanční prostředky 
na účtech zajištěny. V řešeném případě tedy až do výše 70.000.000 Kč na každém 
účtu. Z tohoto důvodu (možnost pohybu oběma směry) je podáváno dovolání jak 
v neprospěch, tak i ve prospěch uvedených obviněných.  
 
7. Skutečnost, že ve výrocích o uložení těchto trestů by měla být uvedena konkrétní 
výše finančních prostředků na daném účtu, které jsou předmětem trestu propadnutí 
náhradní hodnoty, lze dovodit nejen z obecného požadavku na určitost výroku 
o trestu a s tím související princip právní jistoty, ale i s odkazem na judikaturu 
a odbornou literaturu. Tak např. rozhodnutí uveřejněné pod č. 9/2018 Sb. rozh. tr. 
bylo publikováno s právní větou, dle které „[p]ropadnutí náhradní hodnoty podle § 71 
trestního zákoníku je formou trestu propadnutí věci“. Onen vztah určité závislosti 
trestu propadnutí náhradní hodnoty na trestu propadnutí věci je ostatně dobře patrný 
již z dikce § 71 odst. 1 trestního zákoníku, do jisté míry též z § 52 trestního zákoníku, 
který obsahuje katalog trestů.  
 
8. Pro účely posouzení předkládané věci lze z nastíněného vztahu, kdy propadnutí 
náhradní hodnoty je „pouhou“ formou propadnutí věci, dovodit, že trest propadnutí 
náhradní hodnoty by měl podléhat podobnému režimu jako vlastní trest propadnutí 
věci. Z toho důvodu se lze domnívat, že se i co do propadnutí náhradní hodnoty 
ve smyslu § 71 trestního zákoníku musí uplatnit závěry odborné literatury týkající 
se § 70 trestního zákoníku, dle nichž: „Věc nebo jiná majetková hodnota, která má 
propadnout, musí být přímo ve výroku rozsudku přesně a konkrétně označena tak, 
aby při výkonu rozhodnutí nemohla být zaměněna s jinou věcí nebo majetkovou 
hodnotou a aby bylo jasně vymezeno, na co se propadnutí vztahuje. Prohlašují-li 
se za propadlé peníze, musí se označit výší částky, popřípadě i jiným způsobem“.1  
 
9. Okolnost, že by částka měla být stanovena konkrétně nejen při propadnutí věci, 
ale i co do propadnutí náhradní hodnoty, vyplývá též z toho, že náhradní hodnota 
je v podstatě ekvivalentem toho, co jinak mělo a mohlo být prohlášeno za propadlé. 
Bez stanovení konkrétní částky, se však nelze ekvivalentu dobrat. Vzhledem 
k tomuto vztahu se pak v odborné literatuře uvádí, že „soud stanoví výši náhradní 

                                                 
1
 Šámal, P. a kol. Trestní zákoník I. § 1 až 139. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 913. 



4 
 

 
 

hodnoty zpravidla v konkrétní peněžní částce odpovídající hodnotě věci nebo jiné 
majetkové hodnoty, která by jinak přicházela v úvahu jako předmět propadnutí“.2  
 
10. Napadené výroky, kromě toho, že kolidují s principem právní jistoty, požadavkem 
na určitost a s výše citovanými normami trestního zákoníku, se v konečném důsledku 
ocitají též v rozporu s principem individualizace trestních sankcí a s požadavkem 
na jejich přiměřenost (srov. § 38 a násl. trestního zákoníku). Není-li totiž předmět 
trestu propadnutí náhradní hodnoty jasně specifikován, nelze uzavřít či přezkoumat 
zda je trest přiměřený všem okolnostem důležitým pro jeho výměru, ani zda se do něj 
veškeré takové okolnosti s ohledem na individuální povahu věci promítly.  
 
11. Nelze zároveň přehlédnout, že daná problematika konkrétních náležitostí výroku 
o trestu propadnutí náhradní hodnoty není doposud jednoznačně v rozhodovací praxi 
řešena. Rozhodnutí Nejvyššího soudu z podnětu takto podaného dovolání tak může 
mít i zásadní judikaturní význam. 
 
12. Třebaže se výše uvedené námitky vztahují k výroku o trestu, lze dovodit, 
že soudy v daném případě nesprávně hmotně právně posoudily podmínky ukládání 
trestu propadnutí náhradní hodnoty podle § 71 odst. 1 trestního zákoníku. Tím své 
rozhodnutí zatížily vadou ve smyslu dovolacího důvodu podle § 265b odst. 1 písm. g) 
trestního řádu. Výroky o takto uložených trestech lze v důsledku nedostatečného 
určení výše propadnuté náhradní hodnoty považovat též za neúplné, čímž je naplněn 
rovněž dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. k) trestního řádu. Třebaže 
se vytýkané vady týkají pouze výroků o trestu propadnutí náhradní hodnoty, 
ve smyslu závěrů rozhodnutí publikovaného pod č. 40/2011 Sb. rozh. tr. 
je navrhováno zrušení celého výroku o trestu ohledně uvedených obviněných. 
V daném případě přitom zřejmě postačí zrušení výroků o trestu z napadeného 
rozsudku odvolacího soudu, když nápravu vytčených vad je možno uskutečnit 
v novém odvolacím řízení.  
 
 
 
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, též za podmínky uvedené v § 265p odst. 1 

trestního řádu zrušil napadený rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 
27. 2. 2020 sp. zn. 3 To 16/2019 ve výrocích o trestech ohledně obviněných M. T., 
P. D., J. Š., V. Š. a J. L., 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 § 256l odst. 1 trestního řádu a přikázal Vrchnímu soudu 

v Praze, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.  
 

                                                 
2
 Tamtéž, s. 925 – 926.  
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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 11. května 2020 
 
 

JUDr. Pavel Zeman 
nejvyšší státní zástupce 

 


