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Nejvyšší soud  
 
prostřednictvím 
 
Městského soudu 
v Praze 
 
ke sp. zn. 56 T 6/2017 
 
 
Obviněné D. T. T. H. a L. T. L. – dovolání 
 
 
Podle § 265d odst. 1 písm. a) trestního řádu a ve lhůtě uvedené v § 265e odst. 1 
trestního řádu podávám v neprospěch obviněných  
 
D. T. T. H., a 
 
L. T. L.,  

 

dovolání 
 
proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 30. 1. 2020 sp. zn. 2 To 72/2019, 
a to v tom rozsahu, v jakém jím bylo podle § 256 trestního řádu zamítnuto odvolání 
státního zástupce Vrchního státního zastupitelství v Praze podané v neprospěch 
uvedených obviněných proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 5. 12. 2018 
sp. zn. 56 T 6/2017, kterým byly obviněné shledány vinnými a byl jim uložen trest, 
 
a to z důvodu uvedeného v § 265b odst. 1 písm. l) trestního řádu s odkazem 
na § 265b odst. 1 písm. h) trestního řádu, neboť napadeným usnesením bylo 
rozhodnuto o zamítnutí odvolání státního zástupce směřujícího proti rozhodnutí 
uvedenému v § 265a odst. 2 písm. a) trestního řádu, ačkoli rozhodnutím soudu 
prvního stupně byly obviněným uloženy tresty ve výměře mimo trestní sazbu 
stanovenou v trestním zákoně na trestný čin, jímž byly uznány vinnými. 
 
 

Odůvodnění: 
 
1. Rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 5. 12. 2018 sp. zn. 56 T 6/2017 
bylo rozhodnuto o vině a trestu, případně o zproštění obžaloby, ohledně celkem 
osmnácti obviněných. Obviněná D. T. T. H. byla uznána vinnou zločinem zkrácení 
daně, poplatku a podobné povinné platby podle § 240 odst. 1, 2 písm. a), odst. 3 
trestního zákoníku, obviněná L. T. L. účastenstvím ve formě pomoci ke zločinu 
zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby podle § 24 odst. 1 písm. c), § 240 
odst. 1, 2 písm. a), odst. 3 trestního zákoníku, a z přečinu neoprávněného podnikání 
podle § 251 odst. 1, 2 písm. b) trestního zákoníku. 



2. Po skutkové stránce spočívala jejich trestná činnost v tom, že (zkráceně): 

„společně s dalšími obviněnými v době nejméně od 7. 3. 2011 do 7. 5. 2013 v P., 
zejména ve vietnamské tržnici S. v P. 4 v kanceláři pod názvem „S. V.", a na dalších 
místech obviněná L. T. T. T. provozovala tzv. „službu proclení", spočívající mimo jiné 
v tom, že na základě objednávek dalších osob dovážejících zboží z Asie, především 
z Číny, za dohodnutou úplatu zahrnující její odměnu a náklady zajišťovala dopravu 
tohoto zboží z místa, kam bylo do Evropy dodáno (především z přístavu v H.), jeho 
proclení na celnici v České republice, zpravidla na celnici ve Z., dopravení do místa 
určení (obvykle na tržnici S. v P.), přičemž tuto činnost vykonávala tak, že vytvářela, 
resp. nechala vytvářet a v celním řízení předkládat falešné průvodní doklady ke 
zboží, v nichž jako údajní příjemci zboží z Asie figurovaly jí ovládané právnické 
osoby, konkrétně především společnosti L., IČ ***, L., s.r.o., IČ ***, A., s.r.o., IČ ***, 
A, s.r.o., IČ ***, B., s.r.o., IČ ***, C., s.r.o., IČ ***, a v nichž ani údaje o ceně zboží 
neodpovídaly skutečnosti, konkrétně tato cena byla výrazně podhodnocena v úmyslu 
zkrátit clo, přičemž po propuštění zboží do volného oběhu a jeho dodání osobám 
dovážejícím zboží, které si její služby objednaly a zaplatily za ně, nadále vytvářela 
zcela fiktivní účetnictví, do kterého vytvářela a zakládala fiktivní účetní doklady o 
dalším prodeji či vývozu uvedeného zboží za účelem vytvoření zdání skutečně 
podnikajících daňových subjektů, a poté podávala za tyto společnosti, jež ve 
skutečnosti nevyvíjely žádnou činnost, nepravdivá daňová přiznání s nulovou nebo 
minimální výší daně z přidané hodnoty (DPH), 
 
přičemž k této své činnosti využívala jako podřízené své zaměstnankyně, obviněné 
N. T. T. a cca od konce roku 2011 též D. T. T., které se vedle jiných, legálních 
administrativních činností vykonávaných v rámci dalších podnikatelských aktivit 
obžalované L. T. T. T. a jejích společností podílely za základě jejích pokynů na 
vytváření fiktivních dokladů a vedení fiktivního účetnictví, když konkrétně obžalovaná 
N. T. T. v kanceláři S. V. přijímala konkrétní objednávky k proclení jednotlivých 
kontejnerů od klientů, následně jim sdělovala, kdy a kým bude kontejner dopraven, a 
dojednávala, kam má být přistaven, komunikovala se zástupci spediční společnosti, 
která zajišťovala transport zboží z H., na základě pokynů obžalované L. T. T. T. 
vědomě vytvářela falešné průvodní doklady ke zboží, a to konkrétně tak, že packing 
list ve vietnamštině, který jí poskytl objednatel služby proclení a který neobsahoval 
ceny zboží, překládala do angličtiny a do češtiny, a na základě pokynů celního 
deklaranta pak upravovala packing list tak, aby obsahoval co nejméně položek 
(slučovala shodné a obdobné položky), přičemž výsledný seznam zboží vložila do 
počítačového programu — vzoru, který k němu automaticky doplnil fiktivní ceny 
jednotlivých položek a fiktivní celkovou cenu zboží, a tímto počítačovým systémem 
vytvořila i fiktivní fakturu obsahující uvedené údaje, vystavenou na jednu ze 
společností ovládaných L. T. T. T. jako dovozce (odběratele), přičemž takto 
vytvořené fiktivní doklady poté předávala jak celnímu deklarantovi, tak zástupcům 
spediční společnosti za účelem zařízení proclení a transportu zboží, a obviněná D. T. 
T. se podílela dle pokynů obžalované L. T. T. T. na vytváření fiktivního účetnictví 
společností ovládaných obžalovanou L. T. T. T., když na základě jejích pokynů, 
srozuměna s tím, že se jedná pouze o fiktivní obchody, a tedy nepravdivé doklady, 
vytvářela faktury o dalším přeprodeji zboží mezi těmito společnostmi, čímž se 
podílela na vytváření a udržování simulovaného právního stavu, a v několika 
případech řešila na základě pokynu L. T. T. T. otázky týkající se těchto společností s 
daňovými a celními orgány, a obvinění D. D. K., V. T. U., D. T. T. H. a D. T. T. L., 
jednající a vystupující ve vzájemné plné součinnosti a navzájem se zastupující v 



jednání s dalšími osobami, jako členové úzké rodiny tvořené otcem, matkou a dvěma 
dcerami, v uvedeném období objednávali dovozy kontejnerů z Číny, pro jejichž 
transport z H. do České republiky, proclení na základě fiktivních dokladů a následné 
dodání využívali jako jedni ze zákazníků výše popsanou „službu proclení" 
provozovanou obžalovanou L. T. T., T., vůči níž rovněž vystupovali jako členové 
téhož, byť neformálního subjektu, tedy jedné konkrétní rodiny objednávající si její 
služby, a takto postupovali s vědomím toho, že zboží je nadále nepravdivě účtováno 
ve fiktivním účetnictví společností ovládaných L. T. T. T. a obžalovaným je zboží 
dodáváno bez řádných dokladů, s utajením skutečného vlastníka zboží, poté co toto 
zboží bylo vymknuto po provedeném celním řízení další daňové kontrole, a takto 
dodané zboží dále sami či společně s dalšími neustanovenými osobami prodávali v 
České republice na tržnici S. v prodejně D. i jinde, aniž po jeho prodeji řádně přiznali 
a odvedli DPH, 
 
když konkrétně obviněný D. D. K. vystupoval jako otec rodiny, který měl v rámci této 
rodiny rozhodující slovo, osobně dojednával s obžalovanou L. T. T. T. otázky týkající 
se služby proclení, zejména s ní řešil závažnější problémy v souvislosti s proclíváním 
kontejnerů a placením za tuto službu, objednával u ní proclení některých kontejnerů, 
domlouval se s ní na ceně za tuto službu, rozhodoval, kdy jí má být zaplaceno, 
podílel se na objednávání zboží z Asie, a dával pokyny a rady především svým 
dcerám, jak mají při obchodování s takto dovezeným zbožím postupovat, 
 
jeho manželka obviněná V. T. U. rovněž osobně dojednávala s obviněnou L. T. T. T. 
otázky týkající se služby proclení, zejména se s ní domlouvala na ceně za tuto 
službu, platila jí za ni, osobně příležitostně na S. dohlížela na chod prodejny a 
nabízela zboží zákazníkům, dávala pokyny a rady svým dcerám ohledně 
provozování prodejny a obchodování v ní, podílela se též na komunikaci s obviněnou 
L. T. L., s níž řešila zasílání plateb čínským dodavatelům, jejich dcera obviněná D. T. 
T. H. zpočátku na základě pokynů rodičů a postupně stále více samostatně 
objednávala nebo se podílela na objednávání zboží z Číny, předávala peníze či 
zajišťovala prostřednictvím dalších osob předání peněz za účelem jejich zaslání 
dodavatelům zboží obžalované L. T. L. a též předávala peníze za službu proclení 
obžalované L. T. T. T., s níž rovněž proclení jednotlivých kontejnerů dojednávala a 
poskytovala jí, případně obžalované N. T. T., údaje a podklady (především packing 
list ve vietnamštině, konosament či telex), na jejichž podkladě vytvářely fiktivní 
průvodní doklady ke zboží, dojednávala s ní a s N. T. T. záležitosti týkající se 
příjezdu, transportu a místa vykládky jednotlivých kontejnerů, podílela se na 
organizaci této vykládky a provozovala jako jednatelka společnosti D. s.r.o., IČ ***, 
jejíž jedinou společnicí zároveň byla, obchod D. v S., v jehož prostorách takto 
dovezené zboží přinejmenším z podstatné části následně prodávala, 
 
a jejich druhá dcera obviněná D. T. T. L. v uvedeném období pomáhala své sestře s 
obchodováním na S., přičemž zejména komunikovala s obviněnou L. T. T. T., s níž 
proclení jednotlivých kontejnerů dojednávala a poskytovala jí, případně obžalované 
N. T. T. údaje a podklady (především packing list ve vietnamštině, konosament či 
telex), na jejichž podkladě vytvářely fiktivní průvodní doklady ke zboží, a dojednávala 
s ní a s N. T. T. záležitosti týkající se příjezdu, transportu a místa vykládky 
jednotlivých kontejnerů, a za shora popsaných okolností obžalovaní uskutečnili 
dovozy, zajistili proclení a uvolnění do volného oběhu přinejmenším ve výroku 
konkrétně uvedených 93 kontejnerů se zbožím, a celkem za shora uvedená období 



řádně nepřiznali DPH v přesně nezjištěné výši přesahující 15 708 046 Kč, tímto 
způsobem dovezené zboží po provedeném celním řízení vymkli jakékoli další účinné 
daňové kontrole, načež obvinění D. D. K., V. T. U., D. T. T. H. a D. T. T. L. toto zboží 
dále přinejmenším z podstatné části sami či ve spojení s dalšími nezjištěnými 
osobami prodávali v České republice, především na tržnici v S., aniž by po prodeji 
zboží řádně přiznali a uhradili DPH, a tímto jednáním zkrátili daň z přidané hodnoty v 
přesně nezjištěném rozsahu, přesahujícím částku 5 000 000 Kč, přičemž obviněná L. 
T. L. během celého uvedeného období, tedy od 7. 3. 2011 do 7. 5. 2013, provozovala 
úplatně v areálu tržnice S. tzv. „službu posílání peněz", a to tak, že vybírala bez 
povolení České národní banky od veřejnosti peníze v hotovosti, se záměrem obstarat 
za úplatu jejich doručení na určené bankovní účty v cizině či určeným osobám tak, 
aby byl zakryt jak skutečný odesílatel peněz, tak pravý účel platby, takto přebírala 
peníze mimo jiné přímo či nepřímo i od obžalovaných D. D. K., V. T. U., D. T. T. H. a 
D. T. T. L., včetně peněz určených na platbu za zboží ve výše popsaným způsobem 
dovážených kontejnerech z Asie, zajišťovala nelegálními bankovními a nebankovními 
převody doručení těchto částek určeným příjemcům, a touto svou neoprávněnou 
podnikatelskou činností, při níž získala celkový blíže nezjištěný majetkový prospěch 
přesahující 500.000 Kč, zároveň umožnila vznik a trvání simulovaného právního 
stavu, podle něhož za daň namísto skutečných dovozců kontejnerů odpovídaly 
právnické osoby fakticky ovládané obžalovanou L. T. T. T.“. 
 
3. Za uvedenou trestnou činnost byl obviněné D. T. T. H. podle § 240 odst. 3 
trestního zákoníku a § 58 odst. 1 trestního zákoníku uložen trest odnětí svobody v 
trvání 3 roků, jehož výkon byl podmíněně odložen na zkušební dobu v trvání 5 roků. 
Podle § 67 odst. 1 trestního zákoníku a § 68 odst. 1, 2 trestního zákoníku jí byl dále 
uložen peněžitý trest ve výměře 730.000 Kč, vyměřený jako 730 denních sazeb, když 
jedna denní sazba činí 1.000 Kč s náhradním trestem odnětí svobody v trvání 2 roků, 
a podle § 70 odst. 1 písm. c) trestního zákoníku byl této obviněné uložen trest 
propadnutí věci, a to částky 1.268 Kč uložené na bankovním účtu č. *** vedeném u 
K. b., a. s., a částky 15.905 Kč uložené na bankovním účtu č. *** vedeném u Č. o. b., 
a. s. Podle § 73 odst. 1 trestního zákoníku byl obviněné uložen též trest zákazu 
činnosti spočívající v zákazu výkonu funkce statutárního orgánu či člena statutárního 
orgánu obchodních korporací na dobu 5  let. 
 
4. Obviněná L. T. L. byla podle § 240 odst. 3 trestního zákoníku, § 58 odst. 1 
trestního zákoníku a § 43 odst. 1 trestního zákoníku odsouzena k úhrnnému trestu 
odnětí svobody v trvání 3 roků, jehož výkon byl podmíněně odložen na zkušební 
dobu v trvání 5 roků. Podle § 67 odst. 1 trestního zákoníku a § 68 odst. 1, 2 trestního 
zákoníku jí byl dále uložen peněžitý trest ve výměře 300.000 Kč, vyměřený 
v 200 denních sazbách, když jedna denní sazba činí 1.500 Kč, s náhradním trestem 
odnětí svobody v trvání 200 dnů. Podle § 70 odst. 1 písm. c) trestního zákoníku jí byl 
dále uložen trest propadnutí věci, a to částky 500.000 Kč uložené na bankovním účtu 
č. *** vedeném u Č. s. s., a. s. 

5. Proti rozsudku soudu prvního stupně podali (mimo dalších obviněných) odvolání 
obviněné D. T. T. H. a L. T. L. a v jejich neprospěch státní zástupce Vrchního 
státního zastupitelství v Praze. 
 



6. Všechna podaná odvolání byla podle § 256 trestního řádu zamítnuta jako 
nedůvodná usnesením Vrchního soudu v Praze ze dne 30. 1. 2020 sp. zn.  
2 To 72/2019. 
 
7. Pokud se týká důvodů aplikace ustanovení § 58 odst. 1 trestního zákoníku 
o mimořádném snížení trestu odnětí svobody, pak v případě obviněné D. T. T. H. 
nalézací soud obecně konstatoval (body 541. a násl. odůvodnění rozhodnutí), že 
vzhledem k okolnostem případu i osobním poměrům obviněné by použití trestní 
sazby stanovené trestním zákoníkem bylo nepřiměřeně přísné a že její nápravy lze 
dosáhnout i trestem kratšího trvání, a to i podmíněně odloženým. Ve prospěch 
obviněné hodnotil skutečnost, že se trestné činnosti dopouštěla pod vlivem závislosti 
na svých rodičích (obviněný D. D. K. a obviněná V. T. U.) a své přirozené 
podřízenosti ve vztahu k nim, kdy míra poslušnosti dětí vůči rodičům je ve 
vietnamské komunitě vyšší než v běžné české rodině, takže pro ni bylo obtížné 
nezapojit se do rodinného podnikání. Soud připustil poměrně výraznou úlohu této 
obviněné při obchodování prováděném s cíleným krácením DPH, poukázal však na 
její osobní poměry, když obviněná pečuje o malé dítě a v době rozhodování soudů 
očekávala narození dítěte dalšího, takže uložení nepodmíněného trestu by mělo 
mimořádně negativní vliv na její malé děti. Dopad ukládaného trestu na rodinný život 
obviněné při tom zvyšuje skutečnost, že soud ukládá citelné nepodmíněné tresty 
odnětí svobody oběma jejím rodičům. Konečně poukázal nalézací soud 
na dosavadní bezúhonnost této obviněné a řádné chování v průběhu celého 
trestního řízení, jakož i na její vzdělání a inteligenci. Uzavřel, že její nápravy bude 
nepochybně možno dosáhnout trestem kratšího trvání, než stanoví trestní sazba 
uvedená v § 240 odst. 3 trestního zákoníku, který bude podmíněně odložen 
na zkušební dobu. Uložil proto nalézací soud trest odnětí svobody tak, jak je výše 
uvedeno. 
 
8. Rovněž v případě obviněné L. T. L. (bod 570. a násl. odůvodnění rozhodnutí) 
nalézací soud konstatoval, že uložení trestu odnětí svobody v sazbě uvedené 
v § 240 odst. 3 trestního zákoníku, tj. v sazbě pět až deset let, by byl vzhledem 
ke specifickým okolnostem případu nepřiměřeně přísný a že nápravy obviněné lze 
dosáhnout trestem kratšího trvání, navíc podmíněně odloženým. Zdůraznil, 
že primárním trestným činem, kterého se obviněná dopouštěla, byl mírněji trestný 
přečin neoprávněného podnikání podle § 251 odst. 1, 2 písm. b) trestního zákoníku, 
když v rámci této neoprávněné podnikatelské činnosti zároveň do jisté míry 
okrajovým způsobem napomohla dalším pachatelům ke krácení daní. Rovněž u této 
obviněné poukázal nalézací soud na její dosavadní bezúhonnost a též relativně 
dlouhou dobu probíhajícího trestního stíhání. V souvislosti s uváděným méně 
významným podílem na spáchání daňového trestného činu v rámci neoprávněného 
podnikání nalézací soud uvedl, že toto neoprávněné podnikání je zjevně 
ve vietnamské komunitě velmi rozšířené a že jeho nezákonnost je tak pachateli 
zřejmě posuzována „poněkud méně citlivě, než by tomu mělo být“. S ohledem 
na zároveň ukládané tresty citelně postihující majetek obviněné a též s přihlédnutím 
k § 58 odst. 5 trestního zákoníku proto nalézací soud i u této obviněné shledal 
podmínky pro aplikaci § 58 odst. 1 trestního zákoníku a uložení trestu odnětí 
svobody v trvání tří let, podmíněně odloženého na nejdelší možnou dobu v trvání pěti 
let. 
 



9. Kromě argumentace výše uvedené nalézací soud při úvahách o trestu 
u obviněných D. T. T. H. a L. T. L., jakož i u dalších obviněných osob vietnamské 
národnosti, zmínil, že jednání, jakého se dopouštěli obvinění, zjevně není ve 
vietnamské komunitě nijak výjimečné, takže zapojení do takového způsobu 
obchodování a řešení daňových povinností nemuseli obvinění vnímat jako tak 
závažné, jak tomu ve skutečnosti bylo (bod 538. odůvodnění rozhodnutí). 
 
10. Vrchní soud v Praze jako soud odvolací se se závěry nalézacího soudu ohledně 
existence podmínek pro aplikaci § 58 odst. 1 trestního zákoníku plně ztotožnil. 
V bodě 29. odůvodnění svého rozhodnutí pouze stručně konstatoval, že nalézací 
soud tento postup dostatečně odůvodnil, a to s ohledem na výjimečné osobní 
poměry obviněné D. T. T. H. a menší intenzitu zapojení se do trestné činnosti u 
obviněné L. T. L. 
 
11. Se závěry soudů obou stupňů, pokud jde o aplikaci § 58 odst. 1 trestního 
zákoníku při ukládání trestu odnětí svobody, se však nelze ztotožnit. 
 
12. 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. Lze doplnit, 
že sazba trestu odnětí svobody uvedená v § 240 odst. 3 trestního zákoníku činí  
pět až deset let. 

 
13. V obecné rovině tedy platí, že pro postup podle § 58 odst. 1 trestního zákoníku 
musí být kumulativně splněny tři podmínky, a to: 

a. jsou zde určité okolnosti případu nebo poměry pachatele, které způsobují, že 
b. použití normální (nesnížené) sazby trestu odnětí svobody by bylo pro pachatele 

nepřiměřeně přísné a přitom  
c. lze dosáhnout nápravy pachatele i trestem odnětí svobody kratšího trvání. 

 
14. Trestní zákoník přitom v § 58 odst. 1 výslovně nehovoří o „výjimečných“ 
okolnostech případu ani o „mimořádných“ poměrech pachatele, ale již z názvu tohoto 
ustanovení (mimořádné snížení trestu odnětí svobody) je zřejmé, že postup podle 
§ 58 odst. 1 trestního zákoníku bude postupem zvláštním a že snížení trestu 
pod spodní hranici sazby nemůže být pravidelným postupem soudu v případě, kdy 
shledá existenci některých okolností svědčících ve prospěch obviněného. 

15.  Okolnostmi případu se z hlediska postupu podle § 58 odst. 1 trestního zákoníku 
rozumí všechny skutečnosti, které mají vliv na posuzování povahy a závažnosti 
spáchaného trestného činu a možností nápravy pachatele (§ 39 odst. 1, 2 trestního 
zákoníku). Mimořádné snížení trestu tedy nemůže odůvodnit samotná existence 
některých polehčujících okolností, jako je doznání pachatele ke spáchání trestného 
činu, lítost nad jeho spácháním nebo náhrada škody. Tyto okolnosti lze ve většině 
případů považovat jen za obvyklé, nikoli výjimečné okolnosti případu, které nemohou 
odůvodnit snížení trestu odnětí svobody pod dolní hranici sazby. Jen kdyby některé 
polehčující okolnosti uvedené v § 41 trestního zákoníku byly tak intenzivní a tak 
závažné, že by výjimečně snižovaly závažnost trestného činu, bylo by je možno 
posoudit jako okolnosti případu ve smyslu § 58 odst. 1 trestního zákoníku. Poměry 



pachatele pak musí být takového rázu, že trest odnětí svobody vyměřený v rámci 
zákonné trestní sazby, byť na její dolní hranici, by se u tohoto pachatele důvodně 
pociťoval jako citelnější nežli u ostatních pachatelů. Může jít o vážnou nemoc 
pachatele, závislost mnohačlenné rodiny pachatele na jeho výdělku, stav snížené 
příčetnosti, není-li možný postup podle § 40 odst. 2 trestního zákoníku, péči 
pachatele o větší počet osob na něj odkázaných, zejména o nezletilé děti 
(srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 5 Tdo 1356/2018).  

16. Použití § 58 odst. 1 trestního zákoníku je tedy výjimkou a musí být v každém 
případě pečlivě odůvodněno (srov. R I/1965, s. 9 a Šámal, P. a kol. S. Trestní 
zákoník I. § 1 až 139. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, s. 791-792). 
V obecné rovině sice lze uvažovat o tom, že ustanovení § 58 odst. 1 trestního 
zákoníku představuje jakýsi korektiv a vyvážení absence ustanovení § 88 odst. 1 
trestního zákona platného do 31. 12. 2009, podle něhož se k okolnosti, která 
podmiňovala použití vyšší trestní sazby, přihlédlo jen tehdy, jestliže pro svou 
závažnost podstatně zvyšovala stupeň nebezpečnosti trestného činu pro společnost 
(viz již citované rozhodnutí Nejvyššího soudu ve věci sp. zn. 5 Tdo 1356/2018). 
Avšak ani postup podle § 88 odst. 1 trestního zákona dříve platného nebyl postupem 
pravidelně používaným, ale předpokládal existenci určitých okolností běžně 
se nevyskytujících, pro které nebezpečnost činu pro společnost neodpovídala ani 
nejlehčím běžně se vyskytujícím případům trestného činu dané kvalifikované 
skutkové podstaty. 

17. Ve světle zásad výše uvedených v žádném případě nelze dovodit, že by 
u obviněných D. T. T. H. a L. T. L. byly dány výjimečné okolnosti případu nebo 
mimořádné poměry pachatele odůvodňující postup podle § 58 odst. 1 trestního 
zákoníku. 
 
18. Pokud se týká obviněné D. T. T. H., pak z běžných polehčujících okolností jí 
svědčí prakticky pouze řádný život před spácháním trestného činu [§ 41 písm. o) 
trestního zákoníku]. Obviněná se k trestné činnosti nikdy nedoznala, když při hlavním 
líčení odmítla k věci vypovídat a v řízení přípravném trestnou činnost zcela popřela; 
nikdy žádným způsobem nenapomáhala k objasnění vlastní trestné činnosti nebo 
trestné činnosti jiných obviněných [§ 41 písm. l) trestního zákoníku]. Prakticky jedinou 
konkrétní okolností případu, která má podle soudů odůvodňovat postup podle § 58 
odst. 1 trestního zákoníku, byla podle soudů skutečnost, že se do obchodování (tj. 
páchání trestné činnosti) zapojila pod vlivem svých rodičů a v důsledku přirozené 
podřízenosti ve vztahu k nim. Okolnost, že obviněná se trestné činnosti dopouštěla 
v rámci úzké čtyřčlenné rodiny (mimo obviněných D. D. K. a V. T. U., otce a matky 
obviněných, též její sestra, obviněná D. T. T. L.) nelze považovat za okolnost výrazně 
snižující závažnost činu. Pevnost a stálost vazeb uvnitř takovéhoto rodinného 
společenství a přirozená vnitřní hierarchie vietnamské rodiny charakterizovaná 
výraznější rolí rodičů, zejména otce, dávaly páchané trestné činnosti určité rysy 
organizovanosti a snižovaly možnost jejího prozrazení. Ačkoli nalézací soud na rozdíl 
od obžaloby neshledal, že by šlo o organizovanou zločineckou skupinu (bod 527. 
odůvodnění rozhodnutí), páchání trestné činnosti v rámci uvedeného uzavřeného 
rodinného společenství závažnost činu spíše zvyšovalo. Navíc nalézací soud v tzv. 
skutkové větě výslovně uvedl, že tato obviněná při páchání trestné činnosti jednala 
stále více samostatně. Skutečnost, že jednání dcer (tj. obviněných D. T. T. H. a D. T. 



T. L.) postupně nabývalo na samostatnosti, nalézací soud zopakoval též v bodech 
35. a 270. odůvodnění svého rozhodnutí. 
 
19. Ani skutečnost, že obviněná D. T. T. H. pečuje o dvě nezletilé děti, nezakládá její 
mimořádné osobní poměry ve smyslu § 58 odst. 1 trestního zákoníku. Je nutno 
konstatovat, že prakticky pro každého pachatele, který je rodičem nezletilých dětí 
(nepůjde-li o pachatele, který již dříve na osobní péči o děti a popř. i na plnění 
vyživovací povinnosti k nim zcela rezignoval), bude mít výkon dlouhodobého trestu 
odnětí svobody tíživější dopady nežli pro pachatele, který takovéto rodinné vazby 
nemá. Obviněná navíc žije v úplné rodině s manželem a děti tedy nejsou odkázány 
výlučně na její péči. Skutečnost, že jde o děti předškolního věku, může mít 
eventuálně vliv na způsob výkonu uloženého trestu, neodůvodňuje ale závěr, že by 
uložení trestu odnětí svobody v rámci zákonné trestní sazby bylo nepřiměřeně přísné 
do té míry, že by to umožňovalo uložit obviněné trest odnětí svobody pod zákonnou 
trestní sazbu. 

20. Rovněž obviněné L. T. L. svědčí z běžných polehčujících okolností pouze 
dosavadní bezúhonnost, když v přípravném řízení i v hlavním líčení využila svého 
práva a k věci nevypovídala. Nelze jí tedy přiznat polehčující okolnosti podle 
§ 41 písm. l), popř. § 41 písm. n) trestního zákoníku. Za okolnost případu 
odůvodňující postup podle § 58 odst. 1 trestního zákoníku soudy považovaly její 
menší podíl na páchání trestné činnosti, když se dopouštěla primárně méně 
závažného přečinu nedovoleného podnikání podle § 251 odst. 1, 2 písm. b) trestního 
zákoníku a ke krácení daní napomáhala pouze okrajově. Tvrzení o okrajovém 
významu pomoci obviněné L. T. L. pro páchání daňové činnosti ovšem nemá oporu 
ve skutkových zjištěních soudem učiněných. Hlavní pachatelé zločinu zkrácení daně, 
poplatku a podobné povinné platby podle § 240 odst. 1, 2 písm. a), odst. 3 trestního 
zákoníku totiž využívali služeb této obviněné k tomu, aby platili čínským dodavatelům 
za dovážené kontejnery, přičemž tato obviněná zajišťovala, že tyto platby nešly 
řádnou, snadno vysledovatelnou cestou, a umožnila tak simulovat právní stav, podle 
něhož skutečnými dovozci, vlastníky a prodejci zboží nebyli členové „rodiny K. U.“, 
ale zcela jiný subjekt (bod 499. odůvodnění nalézacího soudu). Bez přispění 
obviněné L. T. L. by tedy trestná činnost spočívající v masivním, dlouhodobém a 
soustavném krácení daní při prodeji řádně nezdaněného zboží dováženého 
především z Asie vůbec nemohla být páchána nebo by byla páchána s podstatně 
větším rizikem odhalení. Povaha a závažnost pomoci tedy neopravňuje ani k aplikaci 
nalézacím soudem celkem okrajově zmíněného § 58 odst. 5 trestního zákoníku. 
Navíc skutečnost, že obviněná L. T. L. se účastenství na daňovém trestném činu 
dopustila v souběhu s přečinem neoprávněného podnikání podle § 251 odst. 1, 2 
písm. b) trestního zákoníku, zakládá přitěžující okolnost ve smyslu § 42 písm. n) 
trestního zákoníku. 

21. Pokud soudy v této souvislosti zmínily délku trestního řízení, pak doba necelých 
sedmi let, která uplynula od zahájení trestního stíhání do vydání pravomocného 
rozhodnutí, se nijak zásadně nevymyká obdobným případům srovnatelným 
co do počtu obviněných, složitosti případu a náročnosti dokazování. Rozhodně 
takovou dobu nelze označit za mimořádnou či nepřiměřenou, aby ji bylo nutno 
obviněnému kompenzovat uložením trestu odnětí svobody pod spodní hranicí 
zákonné trestní sazby. Skutečnost, že délku trestního řízení nelze považovat 
za nepřiměřeně dlouhou, ostatně výslovně konstatoval i nalézací soud (bod 537. 
odůvodnění rozhodnutí). 



22. Existenci mimořádných osobních poměrů soudy v případě obviněné L. T. L. 
nekonstatovaly. 

23. Za relevantní důvod pro mimořádné snížení trestů pak v žádném případě nelze 
považovat soudem akcentované specifické vztahy uvnitř vietnamské komunity. 
Skutečnost, že trestná činnost je páchána v rámci komunity charakterizované určitou 
uzavřeností vůči okolí a pevností vzájemných osobních i ekonomických vazeb, jejíž 
část při podnikatelské činnosti odmítá respektovat zákony země, ve které žije, 
závažnost činu spíše zvyšuje. Lze jen podotknout, že přes veškeré rozdíly 
ekonomického a politického zřízení nepochybně i ve Vietnamské socialistické 
republice existují daně a že ani v této zemi není jejich neplacení záležitostí legální 
a společensky přijatelnou. 

24. Ze skutkových zjištění ve věci učiněných nelze dovodit existenci ani žádných 
jiných, soudy výslovně neuvedených okolností případu nebo mimořádných poměrů 
pachatelů, které by u obviněných D. T. T. H. a L. T. L. odůvodňovaly postup podle 
§ 58 odst. 1 trestního zákoníku.  

25. Při absenci okolností případu nebo poměrů pachatele odůvodňujících postup 
podle § 58 odst. 1 trestního zákoníku není třeba podrobněji se zabývat možností 
nápravy obviněných. Lze tedy konstatovat pouze tolik, že soudy odkázaly 
na možnost nápravy obviněných trestem kratšího trvání více méně formálně a nijak 
nehodnotily např. absenci sebereflexe a kritického přístupu k deliktnímu jednání 
na straně obviněných. 

 
26. Nebyly tudíž splněny základní zákonné podmínky pro to, aby při rozhodování 
o trestu mohl být aplikován § 58 odst. 1 trestního zákoníku. Soudy obou stupňů 
uváděné okolnosti by nanejvýše bylo možno do určité míry zohlednit při výměře 
trestu v rámci zákonné trestní sazby, ovšem v kontextu s rozsahem a závažností 
trestné činnosti, která způsobuje státu značné ztráty na příjmech státního rozpočtu 
a ve svých důsledcích vede k deformaci podnikatelského prostředí. Jestliže byl 
obviněným D. T. T. H. a L. T. L. za zločin zkrácení daně, poplatku a podobné povinné 
platby podle § 240 odst. 1, 2 písm. a), odst. 3 trestního zákoníku, který je ohrožen 
sazbou trestu odnětí svobody na pět až deset let, popř. za účastenství na tomto 
zločinu ve formě pomoci podle § 24 odst. 1 písm. c) trestního zákoníku, shodně 
uloženy tresty odnětí svobody v trvání tří let a jejich výkon podmíněně odložen na 
zkušební dobu, přestože nebyly splněny podmínky pro mimořádné snížení trestu 
odnětí svobody podle § 58 odst. 1 trestního zákoníku, jde o tresty uložené mimo 
trestní sazbu stanovenou v trestním zákoně na trestný čin, kterým byl obviněný 
uznán vinným. 

 
27. Již rozsudek Městského soudu v Praze byl proto ve výrocích o trestech 
uložených obviněným D. T. T. H. a L. T. L. zatížen vadou uvedenou v § 265b odst. 1 
písm. h) trestního řádu. Vrchní soud v Praze, který jako soud odvolací toto pochybení 
nenapravil a odvolání státního zástupce podané v neprospěch obviněných proti 
výroku o trestu zamítl podle § 256 trestního řádu jako nedůvodné, tedy své 
rozhodnutí zatížil též vadou uvedenou v § 265b odst. 1 písm. l) trestního řádu. 
 
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 napadené usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 
30. 1. 2020 sp. zn. 2 To 72/2019 v tom rozsahu, v jakém jím bylo podle § 256 
trestního řádu zamítnuto odvolání státního zástupce podané v neprospěch 
obviněných D. T. T. H. a L. T. 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 § 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. června 2020 
 
 

JUDr. Pavel Zeman 
nejvyšší státní zástupce 

 


