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Nejvyšší soud 

prostřednictvím 

 Okresního soudu 
v Pardubicích 
 

ke sp. zn. 1 T 194/2020 

 

 
Podle § 265d odst. 1 písm. a) trestního řádu a ve lhůtě uvedené v § 265e odst. 1 
trestního řádu, za použití § 8 odst. 2 zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, 
ve znění pozdějších předpisů, podávám v neprospěch obviněných 

L. Č., nar. ***, trvale bytem ***, 

R. H., nar. ***, trvale bytem ***, 

T. J., nar. ***, trvale bytem ***, 

P. K., nar. ***, trvale bytem ***, a 

Z. V., nar. ***, trvale bytem ***, 
 

dovolání 
 

proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové - pobočky v Pardubicích ze dne 
27. 4. 2021 sp. zn. 13 To 67/2021, kterým bylo podle § 256 trestního řádu zamítnuto 
(mj.) odvolání státního zástupce Okresního státního zastupitelství v Pardubicích 
podané proti rozsudku Okresního soudu v Pardubicích ze dne 27. 1. 2021 
sp. zn. 1 T 194/2020, jímž byli všichni uvedení obvinění uznáni vinnými, a byl jim 
uložen trest, 
 
a to z důvodu uvedeného v § 265b odst. 1 písm. l) trestního řádu s odkazem  
na dovolací důvod uvedený v § 265b odst. 1 písm. g) trestního řádu, neboť 
napadeným rozhodnutím bylo rozhodnuto o zamítnutí řádného opravného prostředku 
proti rozsudku uvedenému v § 265a odst. 2 písm. a) trestního řádu, přestože v řízení 
mu předcházejícím bylo rozhodnutí soudu prvního stupně založeno na nesprávném 
právním posouzení skutku. 

Odůvodnění: 
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1. Rozsudkem Okresního soudu v Pardubicích ze dne 27. 1. 2021 
sp. zn. 1 T 194/2020 byli všichni výše uvedení obvinění uznáni vinnými jednak 
přečinem poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení podle 
§ 276 odst. 1 trestního zákoníku, jednak přečinem poškození cizí věci podle 
§ 228 odst. 1 trestního zákoníku, obou ve formě spolupachatelství podle 
§ 23  trestního zákoníku. Uvedené trestné činnosti se dopustili tím, že 
 
„v době od 08:32 hodin dne 3. 10. 2016 do 18:00 hodin dne 5. 10. 2016  
ve Ch., společně s osobami: B. K., narozená ***, státní příslušnice M., J. C., 
narozený ***, státní příslušník L. republiky, R. C., narozený ***, státní příslušník 
D. království, W. R., narozený ***, státní příslušník S. království V. B. a S. I., R. J. S., 
narozený ***, státní příslušník F. republiky, a J. T. T., narozená ***, státní příslušnice 
Š. království, kteří jsou trestně stíháni samostatně, po předchozí domluvě 
a vykonané přípravě ekologického protestu proti dalšímu provozu tepelné elektrárny 
Ch., nejprve překonali za pomoci přineseného teleskopického žebříku betonové 
oplocení s žiletkovým ostnatým drátem na západní straně objektu tepelné elektrárny 
Ch., po areálu této elektrárny se následně volně pohybovali, po servisním žebříku 
umístěném na vnější straně věže vylezli na ochoz chladicí věže č. 2, kdy během 
tohoto výstupu za sebou tento servisní žebřík zajistili řetězy s visacími zámky, proti 
pohybu dalších osob na žebříku, a následně pomocí přinesené horolezecké techniky 
slanili z ochozu věže níže po jejím plášti, kde pomocí přinesených aku vrtaček cíleně 
navrtali opláštění chladicí věže č. 2, kterou tím poškodili, a umístili zde skoby ke 
svému kotvení a dále kotvy, mezi kterými rozvinuli na plášti této věže transparent s 
nápisem "JIŽ BRZY" a transparent "MIMO PROVOZ?", ochoz chladicí věže č. 2 
odmítli opustit, a dále v blíže neurčené době denních hodin dne 5. 10. 2016 zavěsili 
na vnitřní plášť chladicí věže č. 2 dýmovnice, které si za tímto účelem po předchozí 
dohodě přinesli a tyto odpálili, kdy v důsledku jejich vyhoření došlo ke znečištění 
vnitřní části pláště chladicí věže č. 2, dále na chladicí věži č. 2 setrvali  
až do podvečerních hodin dne 5. 10. 2016, kdy věž opustili, přičemž uvedeným 
jednáním poškodili jednak vnější část pláště chladicí věže č. 2, jehož následná 
oprava si vyžádala náklady ve výši 417 480 Kč, a dále i vnitřní část pláště chladicí 
věže č. 2, jehož následné vyčištění a oprava byly spojeny s náklady v celkové výši 
142 350 Kč, čímž poškozené společnosti Elektrárna C. a. s., dříve  
S. E., a. s., IČ: ***, se sídlem ***, způsobili škodu ve výši 559 830 Kč bez DPH, 
a takto vědomě a srozuměně ohrozili provoz výrobního bloku č. 2 Elektrárny Ch. 
směřující k výrobě elektrické energie jako obecně prospěšného účelu“. 

2. Za tuto trestnou činnost soud prvního stupně uložil obviněné L. Č. úhrnný 
peněžitý trest v celkové výměře 49.000 Kč a dále trest propadnutí věcí popsaných  
ve výrokové části napadeného rozsudku, obviněnému R. H. uložil úhrnný peněžitý 
trest v celkové výměře 35.000 Kč, obviněnému T. J. uložil úhrnný peněžitý trest 
v celkové výměře 28.000 Kč, obviněnému P. K. uložil úhrnný peněžitý trest v celkové 
výměře 35.000 Kč a dále trest propadnutí věcí popsaných ve výrokové části 
napadeného rozsudku a obviněné Z. V. uložil úhrnný peněžitý trest v celkové výměře 
42.000 Kč. Všem obviněným bylo podle § 228 odst. 1 trestního řádu uloženo 
společně a nerozdílně uhradit poškozené Elektrárně Ch., a.s., IČ: *** částku 32.970 
Kč, přičemž se zbytkem nároku na náhradu škody byla poškozená společnost podle 
§ 229 odst. 2 trestního řádu odkázána na řízení ve věcech občanskoprávních.  
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3. Okresní soud vymezil skutek oproti podané obžalobě státního zástupce 
Okresního státního zastupitelství v Pardubicích tak, že jednáním obviněných nedošlo 
ke způsobení poruchy popsaného obecně prospěšného zařízení - elektrárny 
Chvaletice. Jednání obviněných v návaznosti na to oproti podané obžalobě právně 
kvalifikoval toliko jako základní skutkovou podstatu přečinu poškození a ohrožení 
provozu obecně prospěšného zařízení podle § 276 odst. 1 trestního zákoníku 
spáchaného ve spolupachatelství podle § 23 trestního zákoníku. 

4. Proti uvedenému rozsudku soudu prvního stupně podali všichni obvinění a státní 
zástupce odvolání. O takto podaných odvoláních rozhodl Krajský soud v Hradci 
Králové - pobočka v Pardubicích nyní napadeným usnesením ze dne 27. 4. 2021, 
sp. zn. 13 To 67/2021 tak, že podle § 258 odst. 1 písm. f), odst. 2 trestního řádu 
napadený rozsudek zrušil pouze ve výroku o náhradě škody. Sám poté podle 
§ 265 trestního řádu odkázal poškozenou Elektrárnu Ch., a.s. s nárokem  
na náhradu škody na řízení ve věcech občanskoprávních. Odvolání státního 
zástupce bylo podle § 256 trestního řádu jako nedůvodné zamítnuto. V ostatních 
výrocích zůstal napadený rozsudek nezměněn. 

5. S právním posouzením jednání obviněných jakožto přečinu poškození  
a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení podle § 276 odst. 1 trestního 
zákoníku ve formě spolupachatelství podle § 23 trestního zákoníku se však nelze 
ztotožnit. Soud prvního stupně nesprávně posoudil otázku naplnění znaku způsobení 
poruchy provozu obecně prospěšného zařízení jako znaku kvalifikované skutkové 
podstaty podle § 276 odst. 1, 2 písm. b) trestního zákoníku. 

6. Kvalifikovaná skutková podstata trestného činu poškození a ohrožení provozu 
obecně prospěšného zařízení podle § 276 odst. 2 písm. b) trestního zákoníku 
vyžaduje, aby činem uvedeným v základní skutkové podstatě došlo k poruše provozu 
tohoto obecně prospěšného zařízení. Soudy obou stupňů ve svých závěrech o tom, 
že nedošlo ke způsobení poruchy provozu obecně prospěšného zařízení, sice 
správně poukazují na doktrinální výklad tohoto pojmu obsažený v odborné literatuře1, 
avšak nesprávně jej interpretují. Předmětný doktrinální výklad pouze uvádí,  
že poruchou obecně prospěšného zařízení je třeba rozumět vyřazení obecně 
prospěšného zařízení z provozu. Teprve následně autor komentáře dodává, že doba 
trvání poruchy není zákonem stanovena, avšak s ohledem na to, že smyslem  
je postižení nastalé nefunkčnosti takového zařízení, nemůže jít jen o zcela krátkou 
dobu přerušení provozu, neboť takové přerušení, které je lehce odstranitelné, nelze 
považovat za poruchu provozu obecně prospěšného zařízení. Soudy obou stupňů 
však tento doktrinální výklad, který vychází z judikatury Nejvyššího soudu  
(srov. usnesení ze dne 16. 3. 2010 sp. zn. 4 Tdo 6/2010), nesprávně zužují, neboť 
uzavírají, že smyslem právní úpravy v § 276 odst. 2 trestního zákoníku je postižení 
nastalé úplné nefunkčnosti takového zařízení, přičemž soud prvého stupně odkazuje 
navíc na usnesení Nejvyššího soudu ze dne 18. 1. 2012 sp. zn. 8 Tdo 1633/2011. 
Dle názoru soudu prvního stupně omezení funkčnosti poškozeného obecně 
prospěšného zařízení, které si vyžádá nutnou opravu tohoto zařízení, v jejímž 
důsledku dojde k přerušení provozu takového zařízení, nenaplňuje znak způsobení 
poruchy provozu obecně prospěšného zařízení, poněvadž předmětné zařízení 
(chladící věž) bylo po útoku funkční, byť došlo k částečnému ohrožení jeho 

                                            
1
 Srov. Šámal, P. a kol. Trestní zákoník, 2. vydání, Praha: C. H. Beck, 2012, s. 2083. 
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funkčnosti. S takovým názorem se nelze ztotožnit, jelikož vede k nepřiměřenému 
zúžení trestní odpovědnosti a nezohledňuje skutečnost, že fakticky došlo k poruše 
provozu tohoto zařízení (chladící věže č. 2), třebaže se tak stalo až následně  
po jednání obviněných, avšak z důvodu nutné a neodkladné opravy tohoto zařízení, 
kterou bylo nutno provést v příčinné souvislosti s takovým jejich poškozujícím 
jednáním. Z hlediska naplnění uvedeného znaku nelze považovat za rozhodné,  
zda k předvídanému následku v podobě způsobení poruchy provozu poškozeného 
zařízení došlo ihned vlastním jednáním obviněných, či teprve následně, po uplynutí 
určité doby, avšak v důsledku nutnosti takové poškozené zařízení opravit. 

7. V posuzovaném případě obvinění způsobili takové poškození pláště chladící 
věže č. 2 elektrárny Ch., které si podle vyjádření soudního znalce  
Ing. R. M. vyžádalo nezbytnou opravu, neboť by jinak byla porušena statika této 
chladící věže. V době od 3. 11. 2016 do 10. 11. 2016 tak byla právě  
v důsledku jednání obviněných odstavena chladící věž č. 2 elektrárny z provozu,  
a to za účelem její nutné opravy. O tom svědčí kromě závěrů znaleckého posudku 
Ing. R. M. a Ing. P. K., záznamů ve stavebním deníku a vyjádření pracovníků 
elektrárny také zpráva poškozené ze dne 22. 1. 2021. Je sice skutečností, 
že chladící věž č. 2 byla v době od 19. 10. 2016, kdy byla dokončena oprava 
zauhlovacího mostu, až do 2. 11. 2016 ještě v provozu, avšak jednalo se o jakýsi 
havarijní či nouzový provoz této chladící věže, a to z důvodu eliminace dalších škod 
způsobených neprovozováním výrobního bloku elektrárny. Část prací na opravě této 
chladící věže bylo možné technicky provést za provozu, avšak část prací bylo nutné 
provést při odstávce tohoto zařízení. Jednáním obviněných byla chladící věž č. 2 
tedy poškozena do té míry, že si to vyžádalo nezbytné opravy, jejichž provedení 
vyžadovalo vyřazení této chladící věže z provozu. 

8. Pokud soudy váží naplnění znaku způsobení poruchy obecně prospěšného 
zařízení nejen k faktickému následku, že v příčinné souvislosti s jednáním 
obviněných byl přerušen provoz chladící věže č. 2, ale také k otázce způsobení 
úplné nefunkčnosti tohoto zařízení, nelze takový zužující výklad považovat  
za správný. Výše zmíněná judikatura a doktrinální výklad vycházejí zejména  
z předchozí právní úpravy obsažené v § 182 trestního zákona č. 140/1961 Sb., 
účinného do 31. 12. 2009. Otázku doby poruchy a nastalé nefunkčnosti přitom řešila 
tehdejší judikatura z hlediska aplikace § 88 odst. 1 trestního zákona, tedy z pohledu 
materiální stránky trestného činu v podobě míry společenské nebezpečnosti 
okolností podmiňujících použití vyšší trestní sazby, neboli pro možnost právně 
kvalifikovat jednání obžalovaných kvalifikovanou skutkovou podstatou podle 
§ 182 odst. 2 písm. a) trestního zákona účinného do 31. 12. 2009 (srov. usnesení 
Nejvyššího soudu ze dne 16. 3. 2010 sp. zn. 4 Tdo 6/2010). Předmětná judikatura 
tedy oproti současnému formálnímu pojetí posuzovala naplnění uvedeného znaku  
s ohledem na tehdejší materiální stránku okolnosti podmiňující použití vyšší trestní 
sazby. Za současné právní úpravy založené na formálním pojetí trestného činu však 
takový zužující výklad nelze považovat za správný. 

9. Stejně tak se nelze ztotožnit se zužujícím výkladem pojmu obecně prospěšné 
zařízení, k němuž dospěl soud prvního stupně. Je skutečností, že dosavadní 
aplikační praxe se nesetkala s poškozením obecně prospěšného zařízení v podobě 
tak významného celku, jakým elektrárna bezpochyby je. Soud prvního stupně tuto 
skutečnost správně akcentoval v odůvodnění svého rozsudku a přiléhavě poukázal 
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na okruh zařízení, která dosavadní soudní praxe vyhodnotila jako obecně prospěšná 
zařízení, ať již šlo o poškozené pokladničky telefonních automatů či poškozená 
telefonní sluchátka těchto telefonních přístrojů, odcizené měděné kabely trolejových 
vedení, poškozená návěstidla, poškozené závory železničního přejezdu, poškozené 
rozjezdové dráhy vojenského letiště, poškozené transformátory trafostanic  
a podobně. Z legální definice obecně prospěšného zařízení vymezené  
v § 132 trestního zákoníku vyplývá, že takovým zařízením se rozumí, kromě jiných, 
také energetická zařízení. Doktrinální výklad2 definuje takovéto energetické zařízení 
jako zařízení na výrobu a rozvod elektrické energie, světla, tepla, např. elektrárny, 
plynárny, teplárny a podobně. V podrobnostech doktrinální výklad odkazuje na zákon 
č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických 
odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), který sice nezná legální 
definici energetického zařízení, avšak ve svém § 2 odst. 2 písm. a) bod 18 uvádí,  
že výrobnou elektřiny se rozumí energetické zařízení pro přeměnu různých forem 
energie na elektřinu, zahrnující také nezbytná zařízení, přičemž výrobna elektřiny  
o celkovém instalovaném elektrickém výkonu 100 MW a více, s možností  
poskytovat podpůrné služby k zajištění provozu elektrizační soustavy, je zřizována  
a provozována ve veřejném zájmu. Za takové nezbytné zařízení lze přitom 
považovat také samotnou chladící věž elektrárny, která z technického hlediska 
obstarává chlazení výrobního bloku tepelné elektrárny. 

10. Soudní znalec Ing. P. K. v závěrech svého znaleckého posudku z oboru 
energetika kromě jiného uzavřel, že v Elektrárně Ch. zabezpečují chlazení čtyř 205 
MW výrobních bloků čtyři chladící věže typu ITTERSON s přirozeným tahem. Tyto 
chladící věže realizují chlazení zejména funkčních technologických celků strojovny 
bloků - kondenzátorů TG3, parních napájecích zařízení a olejových chladičů TG 
provozovaných bloků. Soudní znalec Ing. P. K. dále uzavřel, že chladící věž je 
jedním ze základních technologických celků výrobního bloku elektrárny,  
bez níž nelze provozovat elektrárenský blok ani elektrárnu jako takovou, nelze zajistit 
fyzikální proces přeměny tepelné energie v mechanickou práci, ve vyrobenou 
elektrickou energii. Rovněž soudní znalec Ing. R. M. při svém výslechu  
u hlavního líčení uvedl, že chladící věž elektrárny Ch. je ze stavebně technického 
hlediska samostatným stavebně technologickým celkem, který neobsahuje pouze 
stavebně technické prvky, nýbrž i další specifická technologická zařízení nutná pro 
výrobu elektrické energie. 

11. Ze shora zmíněné legální definice obecně prospěšného zařízení dle 
§ 132 trestního zákoníku dále vyplývá, že takovým zařízením se rozumí kromě jiných  
již zmíněných energetických zařízení také ochranná zařízení proti úniku 
znečišťujících látek. Výše zmíněný doktrinální výklad definuje takováto ochranná 
zařízení proti úniku znečišťujících látek zejména jako taková technická zařízení, která 
zabraňují úniku škodlivých látek, jež mohou znečistit okolí. Povaha a druhy těchto 
ochranných zařízení se liší podle toho, k zabezpečení jakého druhu znečišťující látky 
slouží, a to s přihlédnutím k její povaze. Vymezení těchto zařízení proto podle autora 
komentáře upravují jednotlivé zákony. Konkrétně je odkázáno na zákon  
č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, který určuje zařízení sloužící k ochraně vnějšího 
ovzduší před vnášením znečišťujících látek lidskou činností, snižování množství 

                                            
2
 Srov. Šámal, P. a kol. Trestní zákoník, 2. vydání, Praha: C. H. Beck, 2012, s. 1385 a násl. 

3
 Tj. „turbogenerátor“. 
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vypouštěných znečišťujících látek působících nepříznivým účinkem na život a zdraví 
lidí a zvířat, na životní prostředí nebo na hmotný majetek pro snižování množství 
látek ovlivňujících klimatický systém Země a dále například na zákon  
č. 185/2001 Sb., o odpadech apod. Tyto předpisy považují za zařízení sloužící  
k zabezpečení před škodlivostí odpadů zejména čističky odpadních vod, 
odpopílkovací, odsiřovací a podobná zařízení elektráren, tepláren apod. K tomu 
soudní znalec Ing. P. K. rovněž uvedl, že v elektrárně Ch. jsou chladící věže 
konstruovány specifickým způsobem z pohledu jejich technologického využití. 
Význam chladících věží je umocněn tím, že jsou jejich prostřednictvím vypouštěny 
spaliny, které jsou přiváděny z absorbérů odsiřovacích jednotek, přičemž do věže  
č. 2 a 4 jsou odsířené spaliny zavedeny z jedné strany, do věže č. 3 ze dvou stran. 
Toto řešení umožňuje provozovat oba absorbéry odsíření do této věže. Oproti tomu 
chladící věž č. 1 je konstruována jiným způsobem a odsířené spaliny zavedeny 
nemá. Znalec k tomu uzavřel, že Elektrárna Ch. neumožňuje jiný způsob odvodu 
spalin za běžného provozu, než prostřednictvím chladících věží. Z tohoto plyne 
závěr, že chladící věž elektrárny Ch. je nejen významným technologickým celkem 
pro chlazení výrobního bloku elektrárny, ale také zařízením pro odsíření a vypouštění 
odsířených spalin. 

12. Dále lze poukázat na některá judikaturní rozhodnutí, z nichž lze dovodit závěr,  
že obecně prospěšným zařízením ve smyslu § 132 trestního zákoníku je nejen 
elektrárna jako celek či její výrobní blok, ale také každý její dílčí technologický prvek, 
včetně např. i chladící věže. V usnesení ze dne 7. 8. 2013 sp. zn. 8 Tdo 718/2013 
například Nejvyšší soud uzavřel, že energetickým zařízením, a tudíž i obecně 
prospěšným zařízením, je pouhý transformátor elektrické energie v rámci 
trafostanice. Pokud je tedy obecně prospěšným zařízením pouhý transformátor  
v rámci trafostanice a elektrizační přenosové soustavy, pak na základě argumentu 
a minori ad maius, je takovým obecně prospěšným zařízením též chladící věž  
v rámci chladící a odsiřovací soustavy tepelné elektrárny. V rozhodnutí uveřejněném  
ve Sbírce soudních rozhodnutí trestních pod č. 16/1973 Nejvyšší soud dospěl  
k závěru, že v případě železniční dopravy lze považovat za obecně prospěšné 
zařízení také zabezpečovací zařízení na železničních přejezdech, přičemž 
poškozením tohoto zařízení sice nedochází k porušení provozu železniční dráhy, 
nýbrž tohoto zabezpečovacího zařízení. Obdobně uzavřel Vrchní soud v Praze  
ve svém usnesení ze dne 7. 5. 1993 sp. zn. 11 To 49/93, uveřejněném ve Sbírce 
soudních rozhodnutí trestních pod č. 44/1993, že pachatel, který vyřadí svým činem 
z provozu návěstidlo, naplní znaky kvalifikované skutkové podstaty podle 
§ 182 odst. 2 písm. a) trestního zákona účinného do 31. 12. 2009, i když nedojde 
k poruše provozu vlaků. Dále uzavřel, že podmínkou je vyvolání poruchy provozu 
obecně prospěšného zařízení, nikoliv též poruchy hromadné veřejné dopravy, kterou 
toto zařízení zabezpečuje. Posuzováno touto optikou, je zřejmé, že jednáním 
obviněných došlo k poruše provozu chladící věže č. 2 jako obecně prospěšného 
zařízení a k naplnění znaků kvalifikované skutkové podstaty trestného činu podle 
§ 276 odst. 2 písm. b) trestního zákoníku. 

13. Dosavadní soudní praxe s největší pravděpodobností neřešila otázku způsobení 
poruchy provozu tak významného celku, jakým je (tepelná) elektrárna. Nelze však 
akceptovat závěr, že samotná chladící věž tepelné elektrárny není obecně 
prospěšným zařízením, neboť jde o pouhou součást souborné věci v podobě tepelné 
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elektrárny, jak uvádí odvolací soud. A to tím spíše, že v praxi je z poškození obecně 
prospěšného zařízení považování nejen transformátoru rozvodné sítě, ale i takové 
věci (součásti), jako je sluchátko či pokladnička veřejného telefonního automatu.  
Ve světle všech shora zmíněných skutečností lze mít za to, že obecně prospěšným 
zařízením je nejen elektrárna jako specifický celek, skládající se z velkého množství 
dalších dílčích technologických zařízení, popřípadě každý výrobní blok elektrárny,  
ale také samotná chladící věž. I ta je totiž technicky složitým a nezbytným 
energetickým zařízením, které plní nejen funkci chlazení při výrobě elektrické 
energie, nýbrž také ochranné zařízení proti úniku znečišťujících látek. 

14. Pokud tedy bylo nutno v důsledku jednání obviněných minimálně v době  
od 3. 11. 2016 do 10. 11. 2016 chladící věž č. 2 z provozu, neboť zde probíhaly 
opravy nezbytné pro její další provoz, lze to považovat za poruchu provozu chladící 
věže jakožto obecně prospěšného zařízení. Soud prvního stupně proto nesprávně 
právně kvalifikoval jednání obviněných toliko jako přečin poškození a ohrožení 
provozu obecně prospěšného zařízení podle § 276 odst. 1 trestního zákoníku  
ve formě spolupachatelství podle § 23 trestního zákoníku, neboť jejich jednání mělo 
být správně právně kvalifikováno jako zločin poškození a ohrožení provozu obecně 
prospěšného zařízení podle § 276 odst. 1, 2 písm. b) trestního zákoníku ve formě 
spolupachatelství podle § 23 trestního zákoníku. Okresní soud v Pardubicích  
tedy jednání obviněných nesprávně právně posoudil, čímž své rozhodnutí zatížil 
vadou ve smyslu uplatněného dovolacího důvodu podle § 265b odst. 1 písm. g) 
trestního řádu. 

15. Pokud následně odvolací Krajský soud v Hradci Králové - pobočka v Pardubicích 
uvedenou nesprávnost neodstranil, třebaže k tomu měl na podkladě odvolání 
státního zástupce vytvořeny procesní podmínky, své rozhodnutí zároveň zatížil 
vadou ve smyslu uplatněného dovolacího důvodu podle § 265b odst. 1 písm. l) 
trestního řádu v jeho druhé alternativě. Zároveň lze mít za to, že z hlediska 
hospodárnosti řízení postačí kasace pouze napadeného rozhodnutí soudu 
odvolacího, neboť nápravu vytčených vad je možno provést v novém odvolacím 
řízení na podkladě původního odvolání státního zástupce.  

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 Krajského soudu v Hradci Králové - 
pobočky v Pardubicích ze dne 27. 4. 2021 sp. zn. 13 To 67/2021, jakož i všechna 
další rozhodnutí na zrušené rozhodnutí obsahově navazující, pokud vzhledem  
ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu,  
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2. a dále postupoval podle § 265l odst. 1 trestního řádu a přikázal Krajskému soudu 
v Hradci Králové – pobočce v Pardubicích, 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 1. července 2021 
 
 

nejvyšší státní zástupce 
v zastoupení 

JUDr. Igor Stříž 
I. náměstek nejvyššího státního zástupce 

 


