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Nejvyšší soud 

prostřednictvím 

Krajského soudu 
v Brně 

ke sp. zn. 46 T 6/2019 

 
Podle § 265d odst. 1 písm. a) trestního řádu a ve lhůtě uvedené v § 265e odst. 1 
trestního řádu podávám v neprospěch obviněných  

T. R., nar. ***, a 

L. Š., nar. ***, starobního důchodce, trvale bytem ***, a zároveň též 

v neprospěch zúčastněné osoby G. E., a.s., IČ: ***, se sídlem ***, 

dovolání 

proti rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 7. 4. 2022 sp. zn. 1 To 92/2021, 
kterým byl z podnětu odvolání obviněných T. R. a L. Š. a zúčastněné osoby G. E., a.s., 
podle § 258 odst. 1 písm. d) trestního řádu v celém rozsahu zrušen rozsudek 
Krajského soudu v Brně ze dne 2. 7. 2021 sp. zn. 46 T 6/2019, jímž byli obvinění 
uznáni vinnými a byl jim uložen trest, a za podmínek § 259 odst. 3 trestního řádu bylo 
nově rozhodnuto tak, že obvinění se podle § 226 písm. b) trestního řádu zprošťují 
obžaloby Vrchního státního zastupitelství v Olomouci, pobočky v Brně, 
ze dne 17. 7. 2019 sp. zn. 3 VZV 6/2017, neboť v žalobním návrhu označený skutek 
není trestným činem,  

a to z důvodu uvedeného v § 265b odst. 1 písm. h) trestního řádu, neboť napadené 
rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení skutku nebo jiném 
nesprávném hmotně právním posouzení. 

 

Odůvodnění: 

I. 

1. Rozsudkem Krajského soudu v Brně ze dne 2. 7. 2021 sp. zn. 46 T 6/2019 byl 
obviněný T. R. uznán vinným zločinem podvodu podle § 209 odst. 1, 5 písm. a) 
trestního zákoníku, zčásti dokonaným a zčásti nedokonaným, ukončeným ve stadiu 
pokusu podle § 21 odst. 1 trestního zákoníku, a obviněný L. Š. uznán vinným z pomoci 
podle § 24 odst. 1 písm. c) trestního zákoníku ke zločinu podvodu podle § 209 odst. 1, 
5 písm. a) trestního zákoníku, zčásti dokonanému a zčásti nedokonanému, 
ukončenému ve stadiu pokusu podle § 21 odst. 1 trestního zákoníku. Těchto trestných 
činů se obvinění měli dopustit tím, že 

„I. obviněný L. Š. jako revizní technik zaměstnaný ve společnosti D. E. s.r.o., IČ: ***, se sídlem 
*** (dále jen „D. E. s.r.o.“) s osvědčením evidenčního čísla 3111/6/29/R-EZ-E2/A vyhotovil 
v přesně nezjištěné době od 23. 11. 2010 do 30. 11. 2010 dvě verze zprávy o výchozí revizi 
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označené jako Zpráva o revizi elektrického zařízení č. *** s objektem revize Fotovoltaická 
elektrárna, L., okres B. (dále jen „FVE L. II“) s datem provedení revize od 19. do 23. 11. 2010, 
(v případě první verze s vysokou mírou pravděpodobnosti dne 24. 11. 2010 a v případě druhé 
nejpozději dne 30. 11. 2010, kdy datace vypracování revizní zprávy 14. 11. 2010 je zjevná 
tisková chyba),  

přičemž do první verze revizní zprávy předložené na Energetický regulační úřad v J. (dále jen 
„ERÚ“) dne 25. 11. 2010 neuvedl žádné konkrétní údaje ohledně počtu a typu napojených 
fotovoltaických panelů, pouze deklaroval existenci panelů tím, že uvedl, že každý revidovaný 
rozvaděč je na konstrukci s panely, a do druhé verze revizní zprávy předložené na ERÚ dne 
30. 11. 2010 již úmyslně nepravdivě uvedl, že na revidovanou fotovoltaickou elektrárnu 
o výkonu 4,06 MW je napojeno 21.700 ks fotovoltaických panelů, a to 21.000 ks panelů typu 
Eging 185 Mono-crystalline a 700 ks panelů Eging 190 Mono-crystalline, ačkoli se tyto panely 
v takovém množství a typech v elektrárně v době dokončení revize nenacházely, a v obou 
verzích revizní zprávy učinil závěr, že revidované elektrické zařízení je z hlediska bezpečnosti 
schopno provozu,  

ačkoliv věděl, že v době provedení revize není FVE L. II zcela dokončena, neboť v době 
provedení revize byla na stavbu dodána pouze část fotovoltaických panelů, čímž zamlčel 
skutečnost, že jím revidované fotovoltaické zařízení v době revize nebylo dokončeno a jeho 
bezpečnost jako celku tak nemohl fakticky ověřit, neboť další fotovoltaické panely v počtu 
minimálně 7.700 ks panelů byly dodány, instalovány a zapojeny až po ukončení této 
revize, a v důsledku toho FVE L. II v době provedení revize nesplňovala 
podmínky pro provedení výchozí revize elektrického zařízení definované v ČSN 33 1500 
a ČSN 33 2000-6,  

a takto jednal, přestože věděl a byl srozuměn s tím, že obě verze jím vypracované revizní 
zprávy s nepravdivými údaji budou použity v řízení před ERÚ jako jeden z nezbytných 
podkladů pro rozhodnutí o rozšíření licence na výrobu elektřiny z fotovoltaických zdrojů 
pro žadatele společnost G. E., a.s., IČ: ***, se sídlem P. (dále jen „G. E., a.s.“) a to ještě v roce 
2010;  

následně ERÚ, mimo jiné na základě této revizní zprávy, vydal dne 9. 12. 2010 pod 
č. j. 14054 - 5/2010-ERU Rozhodnutí o změně rozhodnutí o udělení licence pro výrobu 
elektřiny udělené společnosti G. E., a.s., které nabylo právní moci dne 10. 12. 2010 a kterým 
došlo k navýšení instalovaného výkonu FVE L. o dalších 4,06 MW na nový celkový instalovaný 
výkon provozovny 5,168 MW,  

čímž obžalovaný L. Š. umožnil obžalovanému T. R., jako osobě oprávněné jednat jménem 
společnosti G. E., a.s., která podepsala a podala jménem této společnosti žádost o rozšíření 
licence, aby předstíral v řízení před ERÚ stav plné dokončenosti a bezpečné 
provozuschopnosti FVE L. II a neoprávněně tak získal pro společnost G. E., a.s., rozšíření 
původní licence o 4,06 MW;  

na základě takto vydaného rozhodnutí o změně rozhodnutí o udělení licence a splnění dalších 
podmínek byla FVE L. II neoprávněně považována za fotovoltaický zdroj uvedený do provozu 
v období od 1. 1. do 31. 12. 2010, čímž společnosti G. E., a.s., vznikl neoprávněný nárok na 
garantovanou výkupní cenu elektřiny vyrobené z fotovoltaických zdrojů uvedených do provozu 
v roce 2010 ve výši 12.150 Kč za vyrobenou 1 MWh po dobu 20 let s garantovaným 
meziročním nárůstem výkupní ceny v intervalu 2 – 4 % ročně po dobu ekonomické životnosti 
výrobny, zakotveném v § 2 vyhlášky č. 140/2009 Sb. oproti výkupní ceně pro výrobu elektřiny 
vyrobené z fotovoltaických zdrojů uvedených do provozu v roce 2011, která činila 5.500 Kč 
za vyrobenou 1 MWh; na základě takto rozšířené licence došlo k uzavření dalších smluv 
s odběrateli elektrické energie, kterými byly společnosti E. D., a.s., a O., a.s., kterým 
společnost G. E., a.s., za období od 1. 1. 2011 do 31. 10. 2017 dodala a fakturovala elektrickou 
energii vyrobenou v provozovně FVE L. II v celkovém množství 27.036.186 kWh, za což tato 
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společnost nárokovala částku, po odpočtu solární daně, ve výši 315.413.923,71 Kč, přičemž 
při uvedení do provozu a získání licence pro výrobu elektrické energie pro výrobnu FVE L. II, 
až po dni 1. 1. 2011 by mohla nárokovat částku ve výši 158.703.488,33 Kč, 

čímž byla za období od 1. 1. 2011 do 31. 10. 2017 způsobena škoda, po odpočtu solární daně, 
nejméně ve výši 156.710.435,38 Kč, přičemž v budoucnu od 1. 11. 2017 po dobu 
předpokládané životnosti FVE L. II po celé původně plánované dvacetileté období provozu 
s garantovanou podporou výkupní ceny (formou „zeleného bonusu“) mohla předpokládaná 
další škoda činit cca 383.003.105,72 Kč, 

a to za období 1. 1. 2011 až 31. 12. 2012 na úkor společnosti E. D., a.s., t. č. s názvem E. a. s., 
IČO: ***1, se sídlem ***, která však cenu refinancovala od spotřebitelů elektrické energie 
a z dotací České republiky, a od 1. 1. 2013 na úkor společnosti O., a.s., IČ: ***, se sídlem ***, 
jejímž 100% vlastníkem je Česká republika, která je tak primárním poškozeným, 

II. obviněný T. R. jako vedoucí projektu výstavby FVE L. II, jednající jednak v rámci oprávnění 
a povinností vyplývajících mu z pracovní smlouvy uzavřené se společností G. E., a.s., dne 1. 
12. 2009 (i z jejího dodatku ze dne 31. 12. 2009) a jednak v rámci oprávnění a povinností 
plynoucích mu z funkce člena představenstva společnosti G. E., a.s., podepsal a na ERÚ 
dne 25. 11. 2010 podal Žádost o změnu licence k výrobě elektřiny z obnovitelných zdrojů 
na provozování fotovoltaické elektrárny L., spočívající v rozšíření výkonu této fotovoltaické 
elektrárny o dalších 4,06 MW pro FVE L. II, jejímiž přílohami byly i revizní zpráva NN (Zpráva 
o revizi elektrického zařízení č. 4722) a Protokol o předání s datem 25. 11. 2010, kdy 
na základě této žádosti a podkladů byla ERÚ udělena společnosti G. E., a.s., dne 9. 12. 2010 
licence č. 110910185, a to na celkový instalovaný výkon provozovny 5,168 MW, 

ačkoliv věděl, že FVE L. II není zcela dokončena a úmyslně tak zatajil před ERÚ skutečný stav 
nedokončenosti výstavby FVE L. II, která v době provedení revize a v době podpisu 
předávacího protokolu nebyla dokončena a tyto rozhodující dokumenty tak obsahují 
nepravdivé informace, když 

-  zpráva o výchozí revizi elektrického zařízení pro výrobnu FVE L. II označená jako Zpráva 
o revizi elektrického zařízení č. 4722 ze dne 14. 11. 2010 (kdy jde zjevně o tiskovou chybu) 
s datem provedení revize od 19. do 23. 11. 2010 vypracovaná revizním technikem L. Š. 
v jedné z verzí obsahuje nepravdivé údaje o existenci fotovoltaických panelů 
na konstrukcích s rozvaděči a v další verzi obsahuje nepravdivé údaje o napojení 21.700 
kusů fotovoltaických panelů s instalovaným výkonem 4,06 MW a především závěr, že takto 
revidované elektrické zařízení je z hlediska bezpečnosti schopné provozu, 

-  Protokol o předání díla ze dne 25. 11. 2010 mezi společností G. E., a.s., jako 
objednavatelem, který za tuto společnost podepsal obžalovaný T. R., a společností D. E. 
s.r.o., jako zhotovitelem, rovněž obsahuje nepravdivé údaje, když deklaroval dokončení 
výstavby elektrárny, a tím i přechod vlastnictví k fotovoltaickému systému FVE L. II. 
na společnost G. E., a.s., s tím, že tento je předáván bez závad bránících bezpečnému 
provozu, 

avšak z celkového počtu 21.700 ks fotovoltaických panelů byla v době provedení (ukončení) 
revize dne 23. 11. 2010 na stavbu dodána pouze část, když k dokončení dodávky dalších 
minimálně 7.700 panelů, jejichž zapojení podléhá předmětné revizi, došlo až po tomto datu, 
a i v případě zpracování zprávy o výchozí revizi (minimálně v první verzi) a v době podpisu 
předávacího protokolu nebyly na stavbu dodány všechny panely, když poslední dodávka 
proběhla až dne 26. 11. 2010, a teprve po jejich dodání mohlo dojít k jejich montáži 
na konstrukce, zapojení a k provedení řádné revize a předání díla, 

 
1 Pozn. zde se jedná o zřejmou nesprávnost, správně mělo být uvedeno: „E., a.s., IČO: ***“. 
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a takto jednal v úmyslu získat od ERÚ rozhodnutí o rozšíření licence pro výrobnu FVE L. II 
o dalších 4,06 MW, a to ještě v roce 2010, aby tak společnost G. E., a.s., mohla, po splnění 
dalších podmínek, uzavřít smlouvy o dodávkách elektrické energie s distribučními 
společnostmi, na základě nichž by mohla po dobu 20 let neoprávněně nárokovat a fakturovat 
zvýhodněné výkupní ceny elektrické energie, jako výrobna uvedená do provozu v roce 2010, 
nikoliv v roce 2011; 

následně ERÚ, mimo jiné na základě této revizní zprávy, vydal dne 9. 12. 2010 
pod č. j. 14054 - 5/2010-ERU Rozhodnutí o změně rozhodnutí o udělení licence pro výrobu 
elektřiny udělené společnosti G. E., a.s., které nabylo právní moci dne 10. 12. 2010 a kterým 
došlo k navýšení instalovaného výkonu FVE L. na celkový instalovaný výkon provozovny 
5,168 MW, 

čímž obžalovaný T. R., jako osoba oprávněná jednat jménem společnosti G. E., a.s., 
která podepsala a podala jménem této společnosti žádost o rozšíření licence, předstíral 
v řízení před ERÚ stav plné dokončenosti a bezpečné provozuschopnosti FVE L. II 
a neoprávněně tak získal pro společnost G. E., a.s., rozšíření původní licence o dalších 4,06 
MW; 

na základě takto vydaného rozhodnutí o změně rozhodnutí o udělení licence a splnění dalších 
podmínek, byla FVE L. II., neoprávněně považována za fotovoltaický zdroj uvedený 
do provozu v období od 1. 1. do 31. 12. 2010, čímž společnosti G. E., a.s., vznikl neoprávněný 
nárok na garantovanou výkupní cenu elektřiny, vyrobené z fotovoltaických zdrojů uvedených 
do provozu v roce 2010 ve výši 12.150 Kč za vyrobenou 1 MWh po dobu 20 let s garantovaným 
meziročním nárůstem výkupní ceny v intervalu 2 – 4 % ročně po dobu ekonomické životnosti 
výrobny, zakotveném v § 2 vyhlášky č. 140/2009 Sb. oproti výkupní ceně pro výrobu elektřiny 
vyrobené z fotovoltaických zdrojů uvedených do provozu v roce 2011, která činila 5.500 Kč 
za vyrobenou 1 MWh; na základě takto rozšířené licence došlo k uzavření dalších smluv 
s odběrateli elektrické energie, kterými byly společnosti E. D., a.s., a O., a.s., kterým 
společnost G. E., a.s., za období od 1. 1. 2011 do 31. 10. 2017 dodala a fakturovala elektrickou 
energii vyrobenou v provozovně FVE L. II v celkovém množství 27.036.186 kWh, za což tato 
společnost nárokovala částku, po odpočtu solární daně, ve výši 315.413.923,71 Kč, přičemž 
při uvedení do provozu a získání licence pro výrobu elektrické energie pro výrobnu FVE L. II,  
až po dni 1. 1. 2011 by mohla nárokovat částku ve výši 158.703.488,33 Kč,  

čímž byla za období od 1. 1. 2011 do 31. 10. 2017 způsobena škoda, po odpočtu solární daně, 
nejméně ve výši 156.710.435,38 Kč, přičemž v budoucnu od 1. 11. 2017 po dobu 
předpokládané životnosti FVE L. II po celé původně plánované dvacetileté období provozu 
s garantovanou podporou výkupní ceny (formou „zeleného bonusu“) mohla předpokládaná 
další škoda činit cca 383.003.105,72 Kč, 

a to za období 1. 1. 2011 až 31. 12. 2012 na úkor společnosti E. D., a.s., t. č. s názvem E. a. s., 
IČO: ***, se sídlem ***, která však cenu refinancovala od spotřebitelů elektrické energie 
a z dotací České republiky, a od 1. 1. 2013 na úkor společnosti O., a.s., IČ: ***, se sídlem ***, 
jejímž 100% vlastníkem je Česká republika, která je tak primárním poškozeným.“ 

2. Za to byl obviněný T. R. odsouzen podle § 209 odst. 5 trestního 
zákoníku k trestu odnětí svobody v trvání 5 roků a 6 měsíců, pro jehož výkon byl podle 
§ 56 odst. 2 písm. a) trestního zákoníku zařazen do věznice s ostrahou. 
Podle § 73 odst. 1, 3 trestního zákoníku mu byl dále uložen trest zákazu 
činnosti spočívající v zákazu výkonu funkce statutárního orgánu, člena statutárního 
orgánu a prokuristy v obchodních společnostech a družstvech na dobu 8 roků. 
Podle § 67 odst. 1 a § 68 odst. 1, 2 trestního zákoníku mu byl uložen rovněž peněžitý 
trest ve výměře 300 denních sazeb po 10.000 Kč, tedy celkem 3.000.000 Kč. Obviněný 
L. Š. byl odsouzen podle § 209 odst. 5 trestního zákoníku za použití § 58 odst. 1, 6 
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trestního zákoníku k trestu odnětí svobody v trvání 3 roků. Podle § 81 odst. 1 
a § 82 odst. 1 trestního zákoníku byl výkon tohoto trestu podmíněně odložen 
na zkušební dobu v trvání 5 roků. Podle § 73 odst. 1, 3 trestního zákoníku mu byl dále 
uložen trest zákazu činnosti spočívající v zákazu výkonu práce revizního technika 
elektrických zařízení na dobu 5 roků.  

3. Podle § 101 odst. 2 písm. e) trestního zákoníku bylo společnosti G. E., a.s., 
uloženo ochranné opatření – zabrání věci, a to: 1. peněžních prostředků uložených 
na bankovních účtech: č. ***, č. ***, č. ***, č. ***, č. ***, č. ***, č. ***, vedených 
u K. b., a.s., pro majitele účtu společnost G. E., a.s., zajištěných usnesením Policie 
ČR, Národní centrály proti organizovanému zločinu, Služby kriminální policie 
a vyšetřování, expozitury B., ze dne 3. 4. 2017 č. j. NCOZ-1110-348/TČ-2016-417604, 
2. peněžních prostředků uložených na bankovním účtu č. 6015-5504881/0710 
vedeném u České národní banky, pod variabilním symbolem 20900, zajištěných 
usnesením Policie ČR, Národní centrály proti organizovanému zločinu, Služby 
kriminální policie a vyšetřování, expozitury B., ze dne 31. 1. 2018 č. j. NCOZ-1110-
469/TČ-2016-417604, a to vždy v plné výši uložené na těchto účtech ke dni 2. 7. 2021. 
Podle § 229 odst. 1 trestního řádu byla poškozená společnost O., a.s., odkázána 
s nárokem na náhradu škody na řízení ve věcech občanskoprávních. 

II. 

4. Z podnětu odvolání obviněných T. R. a L. Š. a zúčastněné osoby G. E., a.s., Vrchní 
soud v Olomouci nyní napadeným rozsudkem ze dne 7. 4. 2022 sp. zn. 1 To 92/2021 
rozhodl tak, že podle § 258 odst. 1 písm. d) trestního řádu zrušil citovaný rozsudek 
Krajského soudu v Brně v celém rozsahu. Za splnění podmínek § 259 odst. 3 trestního 
řádu sám nově rozhodl o zproštění obviněných T. R. a L. Š. obžaloby státní zástupkyně 
Vrchního státního zastupitelství v Olomouci ze dne 17. 7. 2019 sp. zn. 3 VZV 6/2017 
podle § 226 písm. b) trestního řádu, neboť v žalobním návrhu označený skutek není 
trestným činem. V návaznosti na zprošťující výrok podle § 229 odst. 3 trestního řádu 
odkázal poškozenou společnost O., a.s., s nárokem na náhradu škody na řízení 
ve věcech občanskoprávních. Odvolání poškozené společnosti O., a.s., 
podle § 256 trestního řádu zamítl. 

5. V odůvodnění napadaného rozhodnutí odvolací soud konstatoval, že soud prvního 
stupně provedl dokazování v rozsahu, který byl nezbytný pro rozhodnutí, a na jeho 
podkladě také dospěl ke správnému závěru, že se skutky popsané v obžalobě 
a v rozsudku prvoinstančního soudu staly. S odkazem na již bohatou judikaturu řešící 
problematiku fotovoltaických elektráren vyzdvihl význam výchozích revizních zpráv 
pro osvědčení bezpečnosti fotovoltaické elektrárny, přičemž mj. potvrdil i ustálený 
závěr, že pro řádné provedení takové výchozí revize musí již být nainstalovány 
i všechny fotovoltaické panely. Za správný označil i závěr prvoinstančního soudu, že 
k datu ukončení revize 23. 11. 2010 nebylo na staveniště dovezeno ještě 
9.100 fotovoltaických panelů. Tedy že v době prováděné revize od 19. 11. 
do 23. 11. 2010, která je uvedena v revizních zprávách vyhotovených obviněným L. Š. 
a předložených v řízení o žádosti společnosti G. E., a.s., o změnu licence 
pro podnikání v energetických odvětvích, ještě nemohlo být ve FVE L. II. napojeno 
celkem 21.700 ks fotovoltaických panelů. Obviněný tak při prováděné revizi musel 
vidět konstrukce neosazené fotovoltaickými panely. Vystavená revizní zpráva i podle 
odvolacího soudu zcela zřetelně obsahuje nepravdivý údaj. Současně odvolací soud 
potvrdil i tu skutečnost, že obviněný T. R. uvedl pracovníky ERÚ rozhodující o žádosti 
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o rozšíření licence pro společnost G. E., a.s., v omyl a zamlčel podstatné skutečnosti, 
co se týče dokončenosti stavby FVE L. II. a tím i její bezpečnosti ke dni podání žádosti 
25. 11. 2010. Obviněný L. Š. k tomuto jednání obviněnému T. R. pomohl tím, 
že vyhotovil revizní zprávu (první revizní zprávu předloženou k žádosti 25. 11. 2010), 
v níž uvedl, že předmětem revize ve vedení DC jsou mj. i připojovací vodiče panelů, 
ačkoliv v době, kdy byla revize prováděna, tedy od 19. do 23. 11. 2010, ještě všechny 
fotovoltaické panely nebyly nainstalovány. 

6. Odvolací soud nicméně shledal značnou odlišnost projednávané trestní věci 
od drtivé většiny obdobných trestních věcí zabývajících se trestnou činností 
v souvislosti se získáváním licence od ERÚ. Zmínil zejména časová specifika této 
trestní věci, konkrétně to, že dne 30. 11. 2010 byla doručena ERÚ druhá revizní zpráva 
vyhotovená obviněným L. Š., která obsahovala údaj o počtu instalovaných 
fotovoltaických panelů. V této době již byly všechny fotovoltaické panely na FVE L. II. 
nainstalovány. Téhož dne bylo na ERÚ doručeno rozhodnutí o předčasném užívání 
stavby FVE L. II. ze dne 29. 11. 2010 vydané Městským úřadem B., které konstatovalo 
dne 26. 11. 2010 proběhnuvší ústní jednání na místě spojené s ohledáním a k tomuto 
dni provedení osazení fotovoltaických panelů, rozvodů elektroinstalace, hromosvodu, 
oplocení a zabezpečení stavby. Dne 1. 12. 2010 byla na ERÚ předložena i příloha 
předávacího protokolu ze dne 25. 11. 2010, která uvádí, v jakém množství byly 
konkrétní typy fotovoltaických panelů na FVE L. II. dodány, přičemž tyto údaje zcela 
odpovídají tomu, co ve druhé revizní zprávě konstatoval obviněný L. Š. Na základě 
těchto předložených dokladů vydal ERÚ dne 9. 12. 2010 rozhodnutí o změně udělení 
licence, jež nabylo právní moci 10. 12. 2010. Dne 17. 12. 2010 byl vydán Městským 
úřadem v B. kolaudační souhlas s užíváním stavby a dne 21. 12. 2010 byla celá 
fotovoltaická elektrárna připojena k distribuční soustavě.  

7. Odvolací soud se nedomnívá, že by k naplnění zákonných znaků trestného činu 
podvodu v posuzovaném případě mohlo dojít v jediném časově koncentrovaném 
okamžiku zahrnujícím jak jednání obviněných, tak i současně vznik následku, tedy 
způsobení škody. Předložení revizní zprávy s uvedením nepravdivého údaje 
spočívajícího v tom, že je deklarována plná osazenost fotovoltaické elektrárny 
jednotlivými panely, lze považovat za určité přípravné jednání. V této souvislosti 
odvolací soud připustil, že sice obě revizní zprávy ke dni svého vypracování určité 
nesprávné údaje obsahovaly, konkrétně údaj o proběhlé revizi od 19. 11. 
do 23. 11. 2010, ovšem současně akcentoval, že v době, ve které byla druhá revizní 
zpráva vyhotovena (i když tato doba nebyla naprosto přesně zjištěna), již tato 
nedeklaruje nesprávné údaje. Podle odvolacího soudu byly nepravdivé informace 
uvedené ve dvou revizních zprávách vypracovaných obviněným L. Š. nahrazeny 
dalšími listinami doloženými do licenčního spisu ERÚ, které již v době svého 
předložení 30. 11. a 1. 12. 2010 nepravdivé údaje neobsahovaly. Rozhodnutí 
o rozšíření licence bylo vydáno 9. 12. 2010, tedy v době, kdy byla FVE L. II. již zcela 
dokončena. K datu rozhodnutí ERÚ k rozšíření licence proto dle odvolacího soudu 
absentuje objektivní stránka trestného činu podvodu podle § 209 trestního zákoníku 
spočívající v uvedení jiného v omyl nebo zamlčení podstatných skutečností. 

8. Odvolací soud dále odkázal na rozhodnutí v obdobné věci, a to usnesení 
Nejvyššího soudu ze dne 15. 12. 2021 sp. zn. 3 Tdo 1171/2021, z něhož vyplývá, 
že při posuzování otázky škody je třeba uvažovat v rovině trestní odpovědnosti 
vybudované na principu zavinění a pachateli lze přičítat pouze takovou škodu, která je 
kryta jeho zaviněním. Samotná okolnost faktického dokončení fotovoltaické elektrárny 
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ještě v roce 2010 má pro právní posouzení věci podstatný význam, přičemž jde o jednu 
z rozhodujících skutkových okolností, na jejímž základě lze usuzovat na obsah 
zavinění obviněných. V takovém případě jednání hlavního pachatele či pomocníka 
může v důsledku nedostatečné míry zavinění, kterou je třeba důkladně zvažovat, 
postrádat pro dovození trestní odpovědnosti nezbytnou společenskou škodlivost. 

9. I v posuzovaném případě dle odvolacího soudu zásadně záleželo na tom, 
zda bude výroba elektřiny s využitím slunečního záření uvedena do provozu v roce 
2010, nebo až v roce 2011. S poukazem na tu skutečnost, že fotovoltaická elektrárna 
byla v elektrické části fakticky dokončena 26. 11. 2010 a rozhodnutím Městského 
úřadu B. ze dne 29. 11. 2010 bylo umožněno její předčasné užívání (následně byl 
vydán i kolaudační souhlas s užíváním stavby), odvolací soud akcentoval, že FVE L. II. 
byla stavebně dokončena. Nelze tedy dle jeho názoru uvažovat tak, že by výrobna 
elektřiny nesplňovala zákonné podmínky pro dosažení výkupních cen elektřiny, které 
byly platné pro výrobny uvedené do provozu do 31. 12. 2010. Proto ani nelze dospět 
k závěru, že by jednáním obviněných mohla být způsobena škoda na majetku České 
republiky. 

10. Z výše uvedených důvodů odvolací soud zároveň dovodil absenci i subjektivní 
stránky v jednání obviněných. Nebyl prokázán ani eventuální úmysl obviněných 
neoprávněně vylákat garantované ceny elektřiny nebo zeleného bonusu ve výši 
stanovené pro rok 2010, neboť s ohledem na průběh výstavby elektrárny mohli 
obvinění naprosto důvodně předpokládat, že do rozhodnutí ERÚ o navýšení licence 
a do konce roku 2010 budou na FVE L. II. nainstalovány všechny fotovoltaické panely, 
elektrárna tak bude stavebně dokončena a dojde k jejímu připojení k distribuční síti. 
K tomu také ve skutečnosti došlo.  

11. Je možno uzavřít, že podle odvolacího soudu sice lze hovořit k datu 25. 11. 2010 
o uvedení pracovníků ERÚ v omyl listinami, které neobsahovaly pravdivé údaje, listiny 
s nepravdivými údaji nicméně byly ještě před rozhodnutím ERÚ doplněny listinami 
dalšími, které již odpovídaly skutečnosti. Ke dni rozhodnutí ERÚ 9. 12. 2010 tudíž 
nelze dovodit, že by obvinění odpovědné pracovníky ERÚ uvedli v omyl, a rovněž 
chybí úmysl ke způsobení jakékoliv škody na cizím majetku. 

III. 

12. Se závěry v rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 7. 4. 2022 
sp. zn.  1 To 92/2021 se nelze ztotožnit, neboť tento je založen na nesprávném 
právním posouzení skutku. 

13. Předně je nutno striktně odmítnout závěr uvedeného soudu, že ve věci absentuje 
objektivní stránka trestného činu podvodu spočívající v uvedení jiného v omyl nebo 
zamlčení podstatných skutečností, ačkoli na jiném místě odůvodnění rozsudku soud 
paradoxně připustil, že obviněný T. R. úředníky ERÚ v omyl uvedl a zamlčel jim 
podstatné skutečnosti.  

14. Již na tomto místě je nutno upozornit, že obžaloba vůbec nespatřovala trestnost 
jednání obviněných ve faktické stavební nedokončenosti elektrárny ke dni udělení 
licence, ale k datu vyhotovení příslušných dokumentů, respektive v případě revizní 
zprávy k datu údajného ukončení výstupní revize energetického zařízení, přičemž 
ve skutkové větě odsuzujícího rozsudku se také uvádí, že tyto dokumenty v nich 
uvedené skutečnosti nepravdivě osvědčovaly. V projednávaném případě byl 
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v licenčním řízení o změnu licence k výrobě elektřiny z obnovitelných zdrojů ERÚ 
předložen především nepravdivý podklad sloužící k prokázání technických 
předpokladů. Revizní technik obviněný L. Š. zcela vědomě zpracoval revizní zprávu 
tak, že nepopisovala skutečný stav FVE L. II. v době údajného provedení revize. 
Revizní zpráva navozovala dojem, že fotovoltaická elektrárna je po technické stránce 
dokončena a v tomto stavu byla také po odborné stránce revidována. Zpráva nicméně 
popisovala stav reálně neexistující, který snad v budoucnu může nastat. Oba obvinění 
si přitom vzhledem ke své osobní přítomnosti na stavbě nemohli nevšimnout, 
že v době ukončení revize na FVE L. II. zbývalo osadit více jak třetinu fotovoltaických 
panelů, které v té době ještě nebyly ani dodány, a mělo proběhnout teprve jejich 
navezení. Taková revizní zpráva nebyla způsobilým podkladem pro udělení licence, 
neboť údaje v ní uvedené neodpovídaly reálně existujícímu skutkovému stavu, tedy 
stavu, v jakém se fotovoltaická elektrárna k datu ohledání revizním technikem 
nacházela. Zpráva tak byla nepravdivá, což platí o obou verzích jejího vyhotovení. 
Skutečnost, který den v průběhu licenčního řízení byla druhá verze zprávy o výchozí 
revizi energetického zařízení doložena do licenčního spisu, a srovnání tohoto data 
s dobou doinstalování chybějících částí zařízení, které zůstaly zcela nezrevidovány, 
není podstatná. Rozhodující je, že ERÚ byl předložen nepravdivý dokument, který měl 
dokládat bezpečnost celé FVE L. II., aniž by tato elektrárna byla podrobena řádné 
výchozí revizi.   

15. Není třeba nikterak rozvádět, že ERÚ lze předložením dokumentů v licenčním 
řízení uvést v omyl.2 Znak „uvedení v omyl“ přitom bude naplněn, i kdyby byl ERÚ 
předložen byť jeden dokument, který by byl nepravdivý nebo který by byl vydán 
orgánem uvedeným v omyl, pokud k uvedení v omyl směřovala vůle jednajícího 
a pokud by bez tohoto dokumentu nebylo možné žádosti o vydání licence vyhovět.3 

16. Pochybnosti nelze mít ani v otázce významu revizní zprávy pro licenční řízení a její 
nezastupitelnosti pro udělení licence na výrobu elektrické energie. Ověření 
bezpečnosti elektrárny bylo jednou z podmínek udělení licence, přičemž ERÚ vycházel 
při zjišťování splnění této podmínky výlučně z předložených revizních zpráv.4 

17. Rovněž byl rozhodovací praxí ustálen závěr, že schopnost bezpečného provozu 
fotovoltaické elektrárny nebylo možné posoudit bez instalace 100 % fotovoltaických 
panelů celé elektrárny. Zpráva o výchozí revizi se musela vztahovat k celému 
energetickému zařízení, a musela být vypracována až poté, co bylo energetické 
zařízení kompletní a tvořilo funkční soubor všech jeho nezbytných částí.5 Pochybil ten 
revizní technik, který v rozhodné době osvědčil bezpečnost celé fotovoltaické 
elektrárny bez toho, aby předtím (mj.) zkontroloval, že skutečný stav fotovoltaické 
elektrárny odpovídá projektové dokumentaci (včetně kontroly typu a počtu 
fotovoltaických panelů), že fotovoltaické panely jsou opatřeny označením CE nebo 
že k nim byla vydána prohlášení o shodě, že byly namontovány a uzemněny v souladu 

 
2 Srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 19. 10. 2016 sp. zn. 4 Tdo 968/2016, 
ze dne 20. 9. 2017 sp. zn. 6 Tdo 791/2017, ze dne 18. 4. 2019 sp. zn. 5 Tdo 533/2018. 
3 Srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 6. 2020 sp. zn. 3 Tdo 42/2020. 
4 Srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 11. 2020 sp. zn. 3 Tdo 664/2020. 
5 Srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 12. 2018 sp. zn. 3 Tdo 990/2018, usnesení 
Nejvyššího soudu dne 28. 7. 2021 sp. zn. 6 Tdo 1396/2020, rozsudek Nejvyššího správního soudu 
ze dne 10. 12. 2015 sp. zn. 7 As 204/2015. 
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s návody výrobců a že nejsou viditelně poškozeny do té míry, aby tím byla ohrožena 
bezpečnost zařízení.6 

18. Jde-li o účel předávacího protokolu, druhého z předložených nepravdivých 
dokumentů v licenčním řízení k FVE L. II., ten byl pro ERÚ jedním z dokumentů, který 
měl prokazovat nejen dokončenost díla, ale i vlastnické právo k němu [§ 5 odst. 3 
zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy 
v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění 
účinném do 31. 12. 2010 (dále jen „energetický zákon“)]. Ani jeho význam nebyl 
nikterak zanedbatelný, neboť bez jeho předložení by (spolu s předložením ostatních 
dokumentů, mj. revizní zprávy) k vydání licence nedošlo. Předávací protokol k předání 
předmětu díla by měl uceleně vypovídat o skutečném průběhu předání díla, a pokud 
by při předání díla měly být shledány nedodělky, vady, měl by obsahovat i srozumitelný 
záznam k těmto nedodělkům a vadám. Předávací protokol nemůže deklarovat předání 
kompletního díla, ačkoli nebyl splněn účel smlouvy, dílo nebylo dokončeno a nemohlo 
být logicky ani reálně předáno.  

19. Odvolací soud sice v odůvodnění svého rozhodnutí s odkazem na bohatou 
judikaturu spojenou s problematikou fotovoltaických elektráren uznal význam výchozí 
revizní zprávy pro osvědčení bezpečnosti fotovoltaických elektráren a nezbytnost 
požadavku na kompletnost instalace, co se týče všech fotovoltaických panelů a dalších 
nezbytných součástí, jejich propojení a uzemnění, a to v době provádění revize. 
Ovšem v dalších svých úvahách více méně přešel fakt, že v řízení o změnu licence 
k žádosti společnosti G. E., a.s., podané obviněným T. R. žádná zpráva o výchozí 
revizi, která by skutečně prokazovala bezpečnost předmětné elektrárny, předložena 
nebyla. Naopak byla předložena ve dvou verzích revizní zpráva nepravdivá. K tomu 
soud toliko uvedl, že v řízení byly předloženy další doklady, k nimž učinil mylný 
poznatek, že tyto žádost doplňovaly a revizní zprávu nahradily. Nutno zdůraznit, 
že ustálená judikatura Nejvyššího soudu, Nejvyššího správního soudu, ale i Ústavního 
soudu stojí na stanovisku, že dokumenty předkládané k žádosti o udělení licence 
na výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, tzn. revizní zpráva, předávací 
protokol či kolaudační souhlas, nejsou navzájem zaměnitelné.7 I v případě řízení 
u stavebního úřadu se stejně jako v řízení u ERÚ vychází při zjišťování bezpečnosti 
elektrárny pouze z revizních zpráv, jejichž správnost se presumuje, neboť stavební 
úřad nemá k posuzování těchto odborných otázek týkajících se elektrických součástí 
stavby ani kapacity, ani kvalifikaci.8 Za zcela zavádějící je dále třeba označit závěr, 
že v době, ve které byla druhá revizní zpráva (ve skutečnosti druhá verze původní 
revizní zprávy) vyhotovena, již nedeklarovala nepravdivé údaje, a to nejen proto, 
že dobu jejího vyhotovení ani nebylo možno přesně určit. Ve skutečnosti údaj 
o proběhnuvší revizi kompletní elektrárny v době od 19. 11. do 23. 11. 2010 k tomu 
povolanou osobou za účelem ověření její bezpečnosti zůstal nadále nepravdivý zcela 
bez ohledu na to, který den byla tato veze zprávy o výchozí revizi vyhotovena 
a předložena ERÚ.  

20. V průběhu licenčního řízení k odstranění nepravdivosti deklarovaných údajů 
o technickém stavu elektrárny v žádném případě nedošlo. Žadatel o licenci měl přitom 

 
6 Srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 3. 2017 sp. zn. 2 As 313/2015. 
7 Srov. např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 7. 2015 sp. zn. 7 As 114/2015, usnesení 
Nejvyššího soudu ze dne 11. 12. 2018 sp. zn. 3 Tdo 990/2018, usnesení Ústavního soudu 
ze dne 30. 9. 2019 sp. zn. II. ÚS 1394/19. 
8 Srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 6. 2020 sp. zn. 3 Tdo 42/2020. 
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zákonnou povinnost neprodleně ohlásit ERÚ změny údajů uvedených v žádosti 
o licenci a v dokladech připojených k žádosti o licenci, které nastaly po podání žádosti 
o licenci.9 Nelze přesně určit, které listiny doložené do licenčního spisu měl odvolací 
soud na mysli, pokud uvedl, že tyto nahradily nepravdivé informace uvedené ve dvou 
revizních zprávách vypracovaných obviněným L. Š. Ani jeden z označených podkladů, 
ať již se jedná o rozhodnutí Městského úřadu B. ze dne 29. 11. 2010 o povolení 
předčasného užívání stavby či o přílohu předávacího protokolu, zcela jistě 
neprokazoval provedení revize na kompletní a dokončenou FVE L. II. a tím pádem ani 
nedokládal bezpečnost tohoto elektrického zařízení sloužícího k výrobě elektrické 
energie. Z těchto dokumentů bylo možno toliko dovodit, že na staveniště byly dodány 
zbylé fotovoltaické panely a došlo k jejich osazení. Pracovníci ERÚ nicméně zůstali 
nadále v omylu, do něhož je uvedl obviněný T. R., v zásadní otázce doložení 
technických předpokladů pro výrobnu elektrické energie a ověření jejího bezpečného 
provozu. V důsledku tohoto omylu také došlo k udělení licence společnosti G. E., a.s., 
na provoz fotovoltaické elektrárny L. II., na niž ale žadatel neměl nárok, a dále 
na podkladě této neoprávněně získané licence došlo k připojení elektrárny 
k distribuční síti a uzavření dodavatelské smlouvy spojené s čerpáním výhodných 
výkupních cen, resp. zeleného bonusu. Podstatné je, že pracovníci ERÚ rozhodující 
o udělení licence byli uvedeni v omyl nejen ke dni podání žádosti o udělení licence 
doložené nepravdivou revizní zprávou a předávacím protokolem, nýbrž i ke dni vydání 
rozhodnutí o změně licence. I k tomuto dni nebyla bezpečnost fotovoltaické elektrárny 
ověřena (revidována) a především ve vztahu k ERÚ v licenčním řízení náležitě 
prokázána. Právě v problematice prokázání bezpečnosti energetického zařízení došlo 
jednáním obviněných dvakrát ke klamání prostřednictvím evidentně nepravdivých 
revizních zpráv, resp. dvou vyhotovení jedné zprávy o výchozí revizi. 

21. V posuzovaném případě žadatel o změnu licence v rozporu se skutečností také 
předstíral, že elektrárna byla dne 25. 11. 2010 předána bez těch závad a nedodělků, 
které k datu předávacího protokolu prokazatelně vykazovala. Fotovoltaický systém 
uvedeného dne nemohl být předán jednoduše proto, že nebyl dokončen a ve smyslu 
jeho kompletnosti ještě neexistoval. Protokol o předání nesporně vykazoval znaky 
simulovaného právního úkonu. Jeho jediným skutečným účelem bylo uvedení 
nepravdivých skutečností o průběhu předání dokončeného díla v listině předkládané 
v licenčním řízení ERÚ společně s dalšími nepravdivými podklady, a to za účelem 
vzbuzení zdání splnění všech předpokladů k udělení licence a ve snaze na licenci 
neoprávněně dosáhnout a žadatele o licenci obohatit. Dodatečně do licenčního spisu 
předložená příloha s výčtem fotovoltaických panelů dodaných na stavbu nikterak 
neodstranila nepravdivě deklarovanou skutečnost, že dne 25. 11. 2010 došlo 
k předání kompletního fotovoltaického systému. K tomu pochopitelně nemohlo dojít 
vzhledem k nepřehlédnutelné nedokončenosti elektrárny. Navíc informace o dodání 
fotovoltaických panelů neprokazuje nabývací titul k fotovoltaické elektrárně, neboť 
ta není tvořena jen určitým počtem fotovoltaických panelů.  

22. Závěr soudu o nenaplnění znaku objektivní stránky trestného činu podvodu podle 
§ 209 trestního zákoníku spočívajícího v uvedení jiného v omyl a zamlčení 
podstatných skutečností lze ze shora uvedených důvodů považovat za nesprávný.  

IV. 

 
9 § 7 odst. 9 energetického zákona. 
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23. Odvolací soud dále zdůraznil, že samotná okolnost faktického dokončení 
fotovoltaické elektrárny ještě v roce 2010 má pro právní posouzení věci podstatný 
význam. Ukončení stavebních prací na FVE L. II. ještě do konce roku je jistě možno 
přiznat jistou váhu. Nelze se nicméně ztotožnit s tím závěrem, že by již samotné 
faktické dokončení fotovoltaické elektrárny, ať již si pod tímto pojmem představíme 
cokoli, do konce roku 2010 bez dalšího vyloučilo naplnění znaku následku trestného 
činu podvodu spojeného s podvodným získáním licence a z toho pramenícího nároku 
na výhodné výkupní ceny a zelené bonusy pro zařízení uvedená do provozu do konce 
roku 2010. Ostatně trestnost jednání, jak již bylo zmíněno, nebyla v podané obžalobě 
spatřována ve faktické stavební nedokončenosti elektrárny ke dni udělení licence, ale 
k datu vyhotovení příslušných dokumentů, které v nich uvedené skutečnosti 
nepravdivě osvědčovaly, a k datu jejich předložení ERÚ k jeho rozhodnutí o licenci. 
Aby bylo možné fotovoltaickou elektrárnu užívat k jejímu účelu, tzn. k výrobě elektrické 
energie z obnovitelných zdrojů, je zcela nezbytné, aby užívání elektrárny po stavební 
stránce bylo řádně povoleno stavebním úřadem a aby následně byla řádně udělena i 
licence ze strany ERÚ. K vydání obou takových rozhodnutí je zcela nezastupitelné 
provedení řádné revize k ověření bezpečnosti fotovoltaické elektrárny, jež je 
osvědčována v obou správních řízeních pravdivou revizní zprávou. Při posuzování 
trestní odpovědnosti osob v souvislosti s vylákáním licence k provozování 
fotovoltaické elektrárny a získáním ze státního rozpočtu podporovaných výkupních cen 
elektrické energie vyrobené ze slunečního záření není stěžejní ona „faktická 
dokončenost elektrárny“, nýbrž způsobilost fotovoltaické elektrárny k řádnému užívání. 
Způsobilost fotovoltaické elektrárny k řádnému užívání přitom předpokládá nejen to, 
že elektrárna je zhotovena po stavebně-technické stránce. Vyžaduje především 
náležité ověření bezpečnosti fotovoltaické elektrárny, což je prokazováno právě řádně 
vyhotovenou revizní zprávou. I kdyby tedy byla fotovoltaická elektrárna zcela 
dokončena po stavebně-technické stránce, nelze ji bez potřebných správních 
rozhodnutí nezatížených vadou, tzn. bez ověření bezpečnosti a způsobilosti 
fotovoltaické elektrárny, vůbec užívat k výrobě elektrické energie. 

24. Na tomto místě je vhodné věnovat se vztahu revizní zprávy a kolaudačního 
souhlasu. Na revizní zprávu je třeba nahlížet jako na dokument osvědčující 
bezpečnost práce [§ 9 písm. a) vyhlášky č. 426/2005 Sb., ve znění účinném 
do 26. 12. 2011] a s tím související bezpečnost budoucího provozu energetického 
zařízení, což pramení zejména z normy ČSN 33 1500. Právní předpisy ani české 
technické normy však nestanovovaly, že revizní zprávou měla být osvědčena stavební 
dokončenost energetického zařízení ve všech jeho prvcích. Tento účel se naproti tomu 
pojil s kolaudačním souhlasem umožňujícím uvedení stavby elektrárny do provozu. 
Bylo na stavebním úřadu, aby zkontroloval provedení stavby z hlediska jejího souladu 
se stavebním povolením a ověřenou stavební dokumentací, souladu se závaznými 
stanovisky dotčených orgánů a dodržení obecných požadavků na výstavbu 
[§ 122 odst. 3 věta první zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění účinném do 31. 12. 2010 (dále jen „stavební zákon“)]. 
Kolaudační souhlas je dokladem o povoleném účelu užívání stavby a vzhledem 
k tomu, že jej lze vydat pouze k dokončené stavbě, popřípadě části stavby schopné 
samostatného užívání (§ 119 stavebního zákona), lze jej považovat také za doklad 
osvědčující stavební dokončenost elektrárny. Kolaudační souhlas nadto osvědčuje 
i bezpečnost stavby, neboť se před jeho udělením zkoumá, zda skutečné provedení 
stavby nebo její užívání nebude ohrožovat život a veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, 
bezpečnost anebo životní prostředí (§ 122 odst. 3 věta druhá stavebního zákona).  
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25. Odvolací soud ovšem dostatečně nerozlišil rozdíl mezi účelem posouzení 
bezpečnosti prostřednictvím zprávy o výchozí revizi fotovoltaické elektrárny a stavební 
bezpečnosti dokládané a zkoumané v řízení stavebním. S revizní zprávou není 
spojován požadavek na dokončenost energetického zařízení, tento účel se naopak 
pojil s kolaudačním souhlasem stavebního úřadu. Přestože revizní zpráva i kolaudační 
souhlas slouží k ověření bezpečnosti fotovoltaické elektrárny, je bezpečnost 
na základě každého z těchto dvou dokumentů posuzována jinou optikou, a proto 
se nejedná o vzájemně zaměnitelné dokumenty. Revizní technik kontroluje ty aspekty 
stavby a jejího budoucího provozu, pro jejichž hodnocení stavební úřad není 
kompetentní. Stavební úřad (resp. jeho zaměstnanci) nedisponuje 
takovými odbornými znalostmi, a tudíž sám neověřuje bezpečnost energetického 
zařízení v rozsahu, v jakém tak činí revizní technik. V tomto ohledu má tedy revizní 
zpráva i kolaudační souhlas nezastupitelný a nezaměnitelný význam.10 
V posuzovaném případě sice nebyl ERÚ před vydáním rozhodnutí o licenci předložen 
kolaudační souhlas, nýbrž rozhodnutí o povolení k předčasnému užívání stavby 
FVE L. II. ve smyslu § 123 odst. 1 stavebního zákona, v tomto rozhodnutí nicméně 
byla stavba popsána tak, že obsahuje mimo jiné i 20.237 fotovoltaických panelů. 
Rozhodnutí, jež nahradilo pro účely licenčního řízení kolaudační souhlas, vzbuzovalo 
dojem, že stavba je, co se týče technologické části výrobny elektrické energie, 
dokončena. Z tohoto rozhodnutí rozhodně nebylo možno poznat, že výrobna nebyla 
podrobena výchozí revizi.  

26. Jistě, stát prostřednictvím právní úpravy garantované podpory fotovoltaické 
energie považoval za legitimní, aby elektrárna dokončená do konce roku 2010 byla 
zahrnuta do podpory platné pro výrobny uvedené do provozu v roce 2010. V zákoně 
č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie  
a o změně některých zákonů, v tehdejším znění (dále jen „zákon o podpoře výroby 
z OZE“), byl legislativně vyjádřen zájem finančně podporovat výstavbu fotovoltaických 
elektráren. Současně si ovšem stát vyhradil z celé řady důvodů zvýšenou míru kontroly 
nad licencovanou činností a výrobou elektřiny z obnovitelných zdrojů. Energetický 
zákon požadoval po zájemcích o podnikání na úseku výroby elektřiny pocházející 
ze slunečního záření splnění řady náročných věcných podmínek (předpokladů), 
přičemž současně stanovil, že splnění těchto podmínek je přezkoumáváno v rámci 
licenčního řízení. Z uvedeného plyne, že zákonodárce vedle podpory výroby 
fotovoltaické energie kladl velký důraz také na to, aby věcné podmínky byly ve všech 
případech důsledně splněny a přezkoumány, a aby tak bylo vyloučeno, že tato 
poměrně specifická oblast podnikání bude provozována neodborně či dokonce bude 
ohrožovat zdraví či majetek osob. Vedle podpory fotovoltaické energie tedy 
zákonodárce právní úpravou sledoval i zájem na řádném a bezpečném provozování 
fotovoltaických elektráren. V neposlední řadě zákonodárce stanovením formálních 
podmínek sledoval i zájem na rovném postavení osob podnikajících v energetických 
odvětvích. Za nepřijatelný je nutno označit takový stav, kdy by osoby, které jen 
v důsledku svého klamavého jednání vůči ERÚ získaly licenci neoprávněně již v roce 
2010, díky výhodnějším výkupním cenám finančně profitovaly na rozdíl od osob, které 
na tyto výhodnější podmínky nedosáhly, protože respektovaly zákon a řádným 
a pravdivým způsobem v licenčním řízení osvědčily splnění veškerých vyžadovaných 
podmínek až v roce 2011. To si však vzhledem k problematické situaci na trhu 

 
10 Srov. např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 7. 2015 sp. zn. 7 As 114/2015, usnesení 
Nejvyššího soudu ze dne 19.10.2016 sp. zn. 4 Tdo 968/2016, rozsudek Krajského soudu v Brně 
ze dne 22. 2. 2016 sp. zn. 46 T 7/2013 ve spojení s rozsudkem Vrchního soudu v Olomouci 
ze dne 17. 1. 2018 sp. zn. 5 To 56/2016. 
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s fotovoltaickými panely, dalšími součástmi fotovoltaických elektráren a službami 
spojenými s výstavbou nových solárních elektráren v druhé polovině roku 2010 
vyžádalo určitý čas, v důsledku čehož se těm méně šťastným osobám, nicméně 
osobám jednajícím podle zákona, podařilo získat licenci až v roce 2011. Z právní 
úpravy lze proto jednoznačně dovodit, že zákonodárce považoval za legitimní, 
aby do podpory výroby energie pocházející z obnovitelných zdrojů byly zahrnuty 
pouze řádně schválené a bezpečné fotovoltaické elektrárny. 

27. Pro posouzení trestnosti jednání spojeného s podvodným vylákáním licencí 
na výrobu elektřiny z fotovoltaické elektrárny nemůže být rozhodující sám o sobě stav 
faktické stavební dokončenosti fotovoltaické elektrárny ke konci roku 2010. Podstatné 
je, že provozovatel fotovoltaické elektrárny disponuje podvodně vylákanou licencí, 
protože jako žadatel o udělení (změnu) licence obešel právními předpisy stanovená 
pravidla pro kontrolu subjektů, které v daném regulovaném odvětví chtějí podnikat. 
Ta pravidla, která jsou důležitá mj. i z hlediska bezpečného fungování těchto 
technologicky složitých a ze své povahy nebezpečných provozoven. Takový 
provozovatel nemůže mít vůbec nárok na zvýhodněné výkupní ceny či zelený bonus. 
U těchto výroben elektrické energie by byla akceptovatelná toliko úhrada tržních cen 
za dodávanou elektřinu, nikoli již zvýhodněných cen, zčásti dotovaných státem, 
potažmo odběrateli elektřiny. 

28. Podle právní úpravy účinné v rozhodné době11 nárok na zákonem garantované 
výkupní ceny v určité výši vznikl provozovatelům fotovoltaických elektráren v závislosti 
na tom, v jakém období byla fotovoltaická elektrárna uvedena do provozu. 
U nově zřizované výrobny elektřiny nebo zdroje se uvedením do provozu rozumí den, 
kdy výrobce začal v souladu s rozhodnutím o udělení licence a vzniku oprávnění 
k výkonu licencované činnosti vyrábět a dodávat elektřinu do elektrizační soustavy 
při uplatnění podpory formou výkupních cen nebo kdy poprvé začal vyrábět elektřinu 
při uplatnění podpory formou zelených bonusů.12 Zvýhodněná výkupní cena 
pro fotovoltaické zdroje s instalovaným výkonem nad 30 kW uvedené do provozu 
do 31. 12. 2010 činila 12.150 Kč za MWh, zelený bonus 11.180 Kč. Tržní cena elektřiny 
se přitom pohybovala v hodnotách cca 1.200 Kč za MWh. 

29. Z uvedeného nutně vyplývá, že nárok na výkupní ceny a zelené bonusy pro výrobu 
elektřiny využitím slunečního záření pro zdroj uvedený do provozu  
od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010 ve výších platných pro rok 2010 získali provozovatelé 
fotovoltaických elektráren (žadatelé o udělení licence) pouze v případě, že již v roce 
2010 splnili jednak věcné podmínky (předpoklady) pro udělení licence,13 jednak 
splnění těchto věcných podmínek řádně prokázali v licenčním řízení a získali licenci 
(splnili formální podmínku). Jinými slovy, pokud žadatelé i při splnění věcných 
(zejména technických) podmínek, což ovšem vzhledem k předložení nepravdivých 
podkladů v licenčním řízení a jejich nenahrazení podklady pravdivými nelze v případě 
žadatele G. E., a.s., potvrdit, nesplnili v roce 2010 i nezbytné formální podmínky 
vázané na průběh licenčního řízení, nárok na získání výkupních cen platných pro rok 
2010 jim v souladu se zákonem vzniknout nemohl. Po žadatelích tedy bylo zcela 
opodstatněné požadovat, aby splnili řádně všechny podmínky nejen pro samotný 

 
11 Srov. zejména § 6 odst. 1 zákona o podpoře výroby z OZE. 
12 Bod 1.9 cenového rozhodnutí ERÚ č. 4/2009, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny 
z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů 
13 § 5 energetického zákona. 
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provoz elektrárny, ale především pro to, aby mohli řádně nárokovat dotované, výrazně 
zvýhodněné výkupní ceny elektřiny, resp. zelený bonus. 

30. Státem garantované výhodné výkupní ceny (zelené bonusy) lze přirovnat 
ke státním dotacím. Nikterak od věci proto ani není srovnání s problematikou 
dotačních podvodů, kdy je za trestné považováno jednání spočívající v uvedení 
nepravdivých údajů v žádosti o dotaci či v žádosti o proplacení dotačních prostředků, 
dotace je tak vylákána podvodně, nárok na ni žadateli nevznikl, a to bez ohledu na to, 
že jiné podmínky byly fakticky splněny (např. dotovaná činnost se uskutečnila, 
ale nebyly splněny některé formální či časové podmínky, proběhla v jiném období 
než v tom, za které bylo možné o dotaci žádat apod.). 

31. Obžaloba v posuzované věci za prokázaných skutkových okolností, kdy nebyly 
splněny podmínky pro vydání rozhodnutí o udělení licence na FVE L. II. a rozhodnutí 
o rozšíření licence tak bylo vydáno v rozporu se zákonem, vycházela z koncepce, 
že společnosti G. E., a.s., nárok na výkupní ceny elektrické energie (či na tzv. zelený 
bonus) vůbec nevznikl. Za škodu v případě povinného výkupu s podporou výkupní 
ceny byla tudíž považována částka, kterou poškozený vykupující subjekt již zaplatil, 
případně by v budoucnu zaplatil za zakoupení elektrické energie vyrobené 
ve fotovoltaické elektrárně, ponížená o částku, kterou by zaplatil za tržní cenu dodané 
elektrické energie. Jednalo se tedy o rozdíl mezi částkou, kterou poškozený subjekt 
vynaložil za zakoupení elektrické energie za státem určenou výkupní cenu, a částkou, 
kterou by subjekt vynaložil za zakoupení stejného množství elektrické energie za tržní 
cenu. V případě tzv. zeleného bonusu by škodou dle tohoto konceptu byla celá částka 
vyplaceného zeleného bonusu.  

32. Prvoinstanční soud na tuto koncepci nepřistoupil a jako v doposud posuzovaných 
případech,14 kdy ovšem fotovoltaické elektrárny prokazatelně nebyly dokončeny 
a nesplňovaly nejen formální, ale ani věcné podmínky udělení licence a čerpání 
výhodných výkupních cen ještě na začátku roku 2011, ve prospěch obviněných 
za škodu považoval rozdíl mezi výší podpory stanovené pro výrobnu uvedenou 
do provozu v roce 2010 a výší podpory stanovené pro výrobnu uvedenou do provozu 
v době od 1. 1. 2011, při nezapočtení „solární daně“. Připustil přitom i jistou 
spekulativnost tohoto způsobu určení výše způsobené škody, v němž 
je presumováno, že v roce 2011 (od doby reálných dodávek energie) by subjekt jinak 
splnil zákonné podmínky, což vyplývá právě z existence dodávek, které ovšem 
nemohou zpětně deklarovat bezpečnost výrobny, která prokázána nebyla. 

33. Uvedená korekce však nemůže být v žádném případě vykládána v tom smyslu, 
že pokud je konstatována faktická dostavěnost fotovoltaické elektrárny do konce roku 
2010, nelze učinit závěr o vzniku jakékoli škody, protože by bylo možno i presumovat 
splnění zákonných podmínek do konce roku 2010. Stále platí, že v důsledku 
podvodného předložení nepravdivé revizní zprávy a předávacího protokolu k dílu 
ve správním řízení o změně licence pachatelé dosáhli toho, že společnost G. E., a.s., 
na výrobnu FVE L. II. získala neoprávněně licenci, návazně tzv. první paralelní 
připojení, jakožto nutné předpoklady (právní tituly) k čerpání zákonem garantovaných 
výkupních cen (zelených bonusů) fotovoltaické energie pro rok 2010. Splnění 
zákonných podmínek pro udělení (změnu) licence nelze hypoteticky presumovat, 

 
14 Srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 12. 2018 sp. zn. 3 Tdo 990/2018, ze dne 4. 2. 2020 
sp. zn. 7 Tdo 1462/2019, ze dne 25. 6. 2020 sp. zn. 3 Tdo 42/2020, ze dne 26. 11. 2020 
sp. zn.  3 Tdo 664/2020. 
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ale je nutné tyto v licenčním řízení doložit a prokázat. Pokud jde o posuzovaný případ, 
jestliže by pracovníci ERÚ byli obeznámeni s pravým stavem věcí, tzn. že řádná 
výchozí revize na FVE L. II. neproběhla, bezpečnost elektrárny nebyla odborně 
ověřena a dílo nebylo předáno tak, jak bylo deklarováno, žádost o licenci by byla ERÚ 
zamítnuta a společnost by na zvýhodněné výkupní ceny (zelené bonusy) nedosáhla. 
V takovém případě by společnost mohla svou žádost pochopitelně opakovat, ovšem 
ještě předtím by musela opětovně doložit splnění všech zákonných předpokladů 
pro rozšíření licence, především zajistit řádné provedení revize k tomu povolaným 
odborníkem. Nemohla by pak v případě řádného postupu v tehdejších podmínkách 
zahlcenosti ERÚ ke konci roku 2010 a zákonných lhůt pro rozhodnutí v licenčním 
řízení15 po řádném provedení revize po dokončení výstavby, podání žádosti a doložení 
všech podkladů očekávat vydání rozhodnutí o licenci ještě v roce 2010, čehož si 
ostatně povšiml i prvoinstanční soud v odůvodnění svého rozhodnutí. Především však 
v důsledku úspěšného podvodného postupu v řízení o změnu licence žádné „opravné 
řízení“ nejen do konce roku 2010 neproběhlo. Nebyl odstraněn nedostatek v podobě 
získání rozhodnutí o změně licence na podkladě úmyslně předložených dokumentů 
s nepravdivými podstatnými údaji. Tudíž nastal následek v podobě neoprávněně 
získaného nároku na čerpání velmi výhodných výkupních cen pro výrobnu uvedenou 
do provozu v roce 2010, aniž by elektrárna byla v průběhu licenčního řízení podrobena 
řádné výchozí revizi a bezpečnost jejího provozu byla ověřena. Ke škodě na majetku 
České republiky došlo, a to v příčinné souvislosti s jednáním obou obviněných. 

34. Pakliže odvolací soud odkázal v odůvodnění napadeného rozhodnutí na usnesení 
Nejvyššího soudu ze dne 15. 12. 2021 sp. zn. 3 Tdo 1171/2021, je možno poukázat 
na jisté odlišnosti od nyní předkládané věci. V judikované věci šlo o fotovoltaickou 
elektrárnu, jež byla dokončena již 26. 10. 2010, tedy více jak o měsíc dříve než v nyní 
předkládané věci, v níž byla při podání žádosti o změnu licence atakována zákonná 
lhůta pro rozhodnutí ERÚ, již bylo nadto možno za určitých okolností prodloužit.  

35. Především je však nutno uvést, že závěry odvolacím soudem citovaného 
rozhodnutí se dostávají do kolize s dosavadní rozhodovací praxí soudů, včetně 
Nejvyššího soudu. Pro ni bylo signifikantní, že se dokazování soustředilo na prokázání 
úmyslu hlavního pachatele, za něhož byl podle konkrétních okolností případu zpravidla 
považován žadatel o udělení licence či investor výstavby fotovoltaické elektrárny 
(přesněji řečeno jejich statutární orgán či jiný zástupce oprávněný jednat), který byl 
následným beneficientem výnosů z jejího provozu. Konkrétně úmyslu o tom, že tato 
osoba k datu podání žádosti o licenci k provozování výroby elektrické energie, 
popřípadě k datu vydání rozhodnutí, uváděla ERÚ v omyl předložením nepravdivých 
skutečností uvedených v dokladech připojených k žádosti o licenci, především 
v revizních zprávách, předávacích protokolech, event. v rozhodnutích stavebního 
úřadu, jež ovšem opět vycházela z nepravdivých informací doložených pachateli. 
Co se týče trestní odpovědnosti revizních techniků, jejichž činnost při vypracování 
vědomě nepravdivých výchozích revizních zpráv je zpravidla posuzováno jako 
účastenství ve formě pomoci na trestném činu podvodu hlavního pachatele či několika 
pachatelů, někdy i v závislosti na konkrétně zjištěné okolnosti jako spolupachatelství, 
byla až dosud rozhodná jejich prokázaná vědomost o nepravdivosti či dokonce úplné 
fiktivnosti jimi zpracovaných revizních zpráv k datu jejich podání. Konkrétně 
se většinou jednalo o uvedení nepravdivých údajů o počtu instalovaných FVE panelů, 
jejich propojení do stringů, zapojení nízkonapěťové části – MX skříní a informace 

 
15 § 71 odst. 3 správního řádu ve spojení s § 8 odst. 4 energetického zákona. 
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o instalovaném výkonu celé elektrárny. V dosavadní praxi naopak nebyla zásadní 
povědomost hlavního pachatele a tím méně revizního technika o stadiu rozestavěnosti 
k datu podání žádosti o licenci, a především, stručně řečeno, o postupu dalších prací 
vedoucích v konečném důsledku k dokončení fotovoltaických elektráren případně 
ještě do konce roku 2010, a to bez ohledu na nepravdivost deklarovaného splnění 
zákonem požadovaných předpokladů pro udělení licence.  

36. K tomu lze ocitovat z odůvodnění usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 7. 2021 
sp. zn. 6 Tdo 1396/2020: „V ustanovení § 2 odst. 2 písm. a) bodu 20 
(bod 18 v aktuálním znění) definoval energetický zákon výrobnu elektřiny tak, že se jí 
rozumí energetické zařízení pro přeměnu různých forem energie na elektřinu 
zahrnující všechna nezbytná zařízení. Podle § 8 odst. 3 energetického zákona bylo 
možno vydat na každé výrobní (energetické) zařízení pouze jednu licenci. Oprávnění 
výrobce k provozování konkrétního energetického zařízení může plynout pouze 
z jedné licence. Je tedy zřejmé, že ve vztahu k energetickým zařízením zákon stanovil 
pravidlo tzv. výlučnosti licence. Uvedené pravidlo znamená, že každé energetické 
zařízení, na které se vztahuje licence a o jejíž udělení je žadatelem žádáno, bylo 
dostatečným způsobem individualizováno tak, aby bylo odlišeno od jiných 
energetických zařízení a nebylo pochyb o tom, zda je či není kryto konkrétní licencí. 
Podle § 8 odst. 2 energetického zákona muselo rozhodnutí o udělení licence 
obsahovat mj. předmět, místo a rozsah podnikání, technické podmínky, které je držitel 
licence při výkonu licencované činnosti povinen dodržovat či seznam provozoven, 
pro něž se licence uděluje. Žadatel o licenci tedy musel žádat o udělení licence pro 
konkrétní výrobnu, přičemž musel garantovat ERÚ splnění všech předpokladů, 
včetně technických parametrů konkrétní provozovny. Splnění uvedených podmínek 
pak z logiky věci není možné v situaci, pokud by výrobna elektřiny nebyla dokončena 
(jak bylo zjištěno v této trestní věci), neboť za tohoto stavu by totiž nebylo možné 
příslušnými měřeními ověřit její bezpečnost a nebylo možno přesně stanovit ani 
celkový výkon elektrárny. Bez licence nelze provozovat elektrárnu, a nelze tudíž 
uplatňovat nárok na zvýhodněné výkupní ceny. Přitom nebylo možno oprávněně získat 
licenci na výrobu elektřiny, pokud nebyly ověřeny technické parametry konkrétní 
výrobny elektřiny, zvláště za stavu, kdy dotčené výrobny elektřiny byly teprve 
rozestavěny, nebyly dokončeny. V daných souvislostech je na místě poznamenat, 
že bez ověření technických parametrů konkrétní výrobny ve zde posuzované situaci, 
kdy výrobna nebyla dokončena, nebylo možno ověřit její bezpečnost a skutečné 
splnění parametrů, které byly předpokládány podle projektu daného díla.“ 

37. Dovolací soud v tomto rozhodnutí v souladu s rozsudkem Nejvyššího soudu 
ze dne 9. 3. 2017 sp. zn. 32 Cdo 1051/2015 dále zdůraznil, že: „podmínka dodávání 
elektřiny do elektrizační soustavy podle bodu 1.9 cenového rozhodnutí č. 4/2009 (bodu 
1.10 cenového rozhodnutí č. 2/2010) nemůže být splněna jednáním, které není 
v souladu s právem. Splnění předpokladu realizace dodávek energie do elektrizační 
soustavy rozhodně není možno chápat jen technicky, nýbrž též v právním smyslu; 
musí jít o dodávky, které jsou realizovány v souladu s právem, nikoliv bez právního 
titulu či dokonce protiprávně.“ 

38. Lze uzavřít, že z hlediska naplnění všech objektivních znaků skutkové podstaty 
podvodu, včetně škody způsobené v příčinné souvislosti s jednáním obviněných, 
nebylo v předkládané věci rozhodné datum 31. 12. 2010. Podstatou skutku bylo to, 
že podvodné jednání pachatelů spočívalo ve vyhotovení a následném předložení 
nepravdivých listin k žádostem o vydání licence podaným ERÚ. Tím došlo k uvedení 
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úřadu (pověřené osoby) v omyl. V důsledku tohoto vyvolaného omylu bylo 
neoprávněně dosaženo rozšíření licence na výrobu elektřiny z fotovoltaických zdrojů 
pro FVE L. II. a v příčinné souvislosti s tím rovněž získán neoprávněný nárok 
na garantovanou vyšší výkupní cenu elektřiny z fotovoltaických zdrojů uvedených 
do provozu v roce 2010, v čemž je nutno spatřovat i způsobení škody (primárně 
ve vztahu k distribučním společnostem) a obohacení společnosti provozující 
předmětnou fotovoltaickou elektrárnu.  

V. 

39. Konečně se není možno ztotožnit ani se závěrem odvolacího soudu,  
že na straně obviněných chybí úmysl směřující ke způsobení škody na cizím majetku. 
Obvinění teoreticky jistě mohli předpokládat, že do konce roku 2010 (již zřejmě méně 
a s větší mírou nejistoty, že se tak stane do skončení licenčního řízení) budou 
na FVE L. II. nainstalovány všechny fotovoltaické panely, dojde také ke stavební 
dokončenosti elektrárny a snad i k připojení k distribuční síti. To ovšem nemůže být 
samo o sobě rozhodující z hlediska zavinění obviněných a případně zcela vylučovat 
přímý úmysl hlavního pachatele, a to i co do zavinění ve vztahu ke způsobené a hrozící 
škodě. Naopak rozhodné je, že součástí všech předpokladů u obou obviněných bylo 
vědomí, že ke shora uvedenému dojde za současného uvedení pracovníků ERÚ 
v omyl v licenčním řízení a prostřednictvím neoprávněně uděleného (podvodně 
vylákaného) rozhodnutí o změně licence, na jejímž podkladě pak bude usilováno 
o vyplácení výhodných výkupních cen či zelených bonusů.  

40. Zavinění se musí vztahovat na všechny skutečnosti, jež jsou znakem skutkové 
podstaty trestného činu. Aby v konkrétním případě bylo možné jednání pachatele 
kvalifikovat jako trestný čin podvodu, musí být zjištěno, že pachatel jednal v úmyslu 
sebe nebo jiného obohatit, úmyslně uvedl někoho v omyl, využil něčího omylu nebo 
zamlčel podstatné skutečnosti a rovněž úmyslně způsobil tímto jednáním na cizím 
majetku škodu nikoli nepatrnou. Tento úmysl musí existovat již v okamžiku jednání 
pachatele. Naopak zcela bez významu z hlediska trestní odpovědnosti je subjektivní 
nazírání pachatelů na rozhodné okolnosti ex post, tzn. po dokonání činu. Již jednou 
naplněnou subjektivní stránku v požadované formě zavinění nelze konvalidovat, 
např. za pomoci okolností, které nastanou až dodatečně. 

41. V případě podvodů spojených s licenčním řízením před ERÚ o udělení či rozšíření 
licence na výrobu elektrické energie pocházející ze slunečního záření  
a se snahou o získání co nejvýhodnějších výkupních cen je mimo jiné nutno vždy 
pečlivě posuzovat také to, co žadatelé o licenci svým jednáním spojeným 
s předložením nepravdivých podkladů v licenčním řízení (revizních zpráv, předávacích 
protokolů či jiných nepravdivých podkladů) od počátku sledovali, co bylo cílem jejich 
jednání založeného na uvádění nepravd a zamlčování podstatných skutečností 
vztahujících se k přihlašované výrobně elektrické energie.  

42. Úmysl žadatelů neoprávněně vylákat licenci, v příčinné souvislosti 
s tím se obohatit a způsobit majetkovou škodu by nebylo možno dovodit tehdy, pakliže 
by jejich záměrem při předložení nepravdivých údajů byl výhradně zájem na urychlení 
řízení o udělení licence, tedy aby bylo co nejdříve zahájeno licenční řízení a začala tím 
plynout lhůta zákonem stanovená pro vydání rozhodnutí ERÚ. Přitom by ale zároveň 
hodlali ještě v průběhu licenčního řízení splnit a řádně pravdivě osvědčit splnění 
veškerých podmínek pro udělení (změnu) licence, za tím účelem by ke splnění 
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a osvědčení všech předpokladů a podmínek ještě před vydáním rozhodnutí o licenci 
činili všechny patřičné kroky,16 současně mohli splnění a osvědčení veškerých 
podmínek objektivně důvodně očekávat a také by se o to úspěšně přičinili.  

43. Pokud ovšem žadatelé o licenci předložením nepravdivých údajů sledovali nejen 
zrychlení licenčního řízení před koncem roku, kterýžto časový okamžik byl spojen 
se snížením výše podporovaných výkupních cen pro nově uvedené fotovoltaické 
elektrárny do provozu, ale měli také v plánu neoprávněně získat licenci již v době, kdy 
věcné a formální podmínky pro udělení licence nesplňovali, přičemž si museli 
s přihlédnutím ke všem okolnostem být vědomi toho, že do konce licenčního řízení 
nesplní a řádně neosvědčí splnění podmínek pro udělení licence, o což případně 
dokonce ani nehodlali vůbec usilovat, lze dovodit úmysl takových žadatelů o udělení 
či změnu licence neoprávněně se obohatit a způsobit škodu na podkladě neoprávněně 
udělené a ve svém základě žadateli cíleně vylákané licence, o niž bez splnění 
požadovaných podmínek a bez ohledu na ně od počátku svým postupem usilovali. 

44. Jestliže pachatelé až do okamžiku ukončení licenčního řízení vědomě řádně 
neosvědčili věcné a formální podmínky pro udělení licence (především nepředložili 
řádnou revizní zprávu osvědčující státem striktně požadovanou bezpečnost nově 
zbudované elektrárny), což lze dovodit již z té skutečnosti, že se spokojili s doložením 
některých z nezastupitelných zákonných předpokladů nepravdivými podklady, které již 
nikterak nenahradili doklady obsahujícími pravdivé údaje, je nutno dospět k závěru 
o jejich počátečním vědomí a cíleném směřování k neoprávněnému získání licence 
a k tomu, že nemůže vzniknout legitimní nárok na uplatňování dotovaných výkupních 
cen (zeleného bonusu). Na tomto závěru o subjektivní stránce nemůže nic zásadního 
změnit ta skutečnost, zda fotovoltaická elektrárna byla dodatečně do konce roku 2010 
dokončena po stavebně-technické stránce. 

45. Jinými slovy, pokud žadatelé o licenci do okamžiku ukončení licenčního řízení 
nepředložili řádnou revizní zprávu, byť jim v tom nic nebránilo, tato skutečnost 
společně s předchozím předkládáním zjevně nepravdivých dokladů jasně ukazuje 
na to, že neusilovali o řádné splnění zákonných podmínek pro udělení licence 
a v úmyslu tyto zákonné podmínky řádně splnit nejednali. V takovém případě lze 
dospět k závěru, že žadatelé o licenci věděli, že nejsou na základě neoprávněně 
vylákané licence oprávněni nárokovat zvýhodněné výkupní ceny (zelené bonusy) 
a současně že k vylákání zvýhodněných výkupních cen nelegálními prostředky 
záměrně směřovali. Zavinění žadatele o licenci ve formě přímého úmyslu a ve vztahu 
ke všem objektivním znakům skutkové podstaty trestného činu podvodu je v takovém 
případě jednoznačně dáno, a pokud již minimálně zčásti k obohacení a vzniku škody 
došlo, jak tomu bylo v případě FVE L. II. provozované společností G. E., a.s., nelze se 
při právním posouzení omezit jen na vývojové stadium přípravy k trestnému činu.  

46. Nelze proto souhlasit s takovým závěrem, dle něhož by samotná dokončenost 
fotovoltaické elektrárny v roce 2010 bez splnění všech zákonem vyžadovaných 
podmínek pro udělení licence vylučovala závěr o přímém úmyslu hlavního pachatele 
způsobit škodu a někoho obohatit tím, že by neoprávněně uplatňoval nárok 
na podporu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů odpovídající roku 2010.  

47. Hlavní odpovědnost za úspěšnou výstavbu a zprovoznění fotovoltaické elektrárny 
L. II. na sebe převzal obviněný T. R., jak vyplývá z jeho pracovní smlouvy ve spojení 

 
16 Srov. § 7 odst. 9 energetického zákona. 
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s jeho postavením člena statutárního orgánu společnosti G. E., a.s. Z dalších 
provedených důkazů, na něž bylo odkázáno již v obžalobě, vyplývá, že se jmenovaný 
obviněný úkolu zajistit společnosti nárok na výkupní ceny pro elektrárny uvedené 
do provozu do konce roku 2010 také aktivně zhostil. U obviněného T. R. 
lze jednoznačně usuzovat i na zavinění ve formě přímého úmyslu. Je totiž 
nepochybné, že jeho úmysl směřoval k prezentaci FVE L. II. jako dokončené v rozsahu 
výkonu 4,06 MW (a rozšíření výkonu FVE L. na celkem 5,168 MW) v deklarované době 
provedení výchozí revize a v době podání žádosti o změnu licence společnosti 
G. E., a.s., ačkoliv si nesporně byl i s přihlédnutím ke svým odborným znalostem, 
s ohledem na rozsah zbývající dosud nenainstalované části elektrárny a v souvislosti 
se v odborných kruzích obecně známými problémy s dodávkami fotovoltaických 
panelů dobře vědom toho, že v tomto stavu se elektrárna ani zdaleka nenachází 
a že dokumenty, které předkládá, nejsou pravdivé. Obviněný přitom neměl v úmyslu 
ERÚ uvést v omyl pouze předložením nepravdivé revizní zprávy, nýbrž i ostatními 
dokumenty, zejména pak předložením předávacího protokolu potvrzujícího předání 
dokončené elektrárny FVE L. II. Přístup obviněného svědčí o jeho bezohledném 
a jednostranném přístupu a o jeho snaze získat všechna formální povolení, která by 
mu kvůli vyšším výkupním cenám umožňovala elektrárnu vydávat za uvedenou 
do provozu ještě v roce 2010. Vůbec nehleděl na to, zda je či není možné to či ono 
osvědčení k určitému datu vyhotovit. Vůbec mu nešlo o revizi či o předání dokončené 
a funkční elektrárny, nýbrž o revizní zprávu a protokol o předání hotového díla jako 
zcela formálních dokumentů, jež by nijak nevypovídaly o reálném stavu, a především 
o řádném ověření bezpečnosti elektrárny. Obviněný v souladu se zájmem na splnění 
svých pracovněprávních závazků a jednaje ve prospěch obchodní společnosti, v níž 
zastával funkci člena statutárního orgánu, se musel jejím akcionářům zodpovídat 
za hospodářský výsledek. Přepokládaje zjevně vytíženost a zahlcení ERÚ na konci 
roku 2010, sledoval urychlení všech procedur vedoucích ke kýženému výsledku, 
kterým bylo čistě formální získání rozhodnutí ERÚ o změně licence v zájmu uvedení 
FVE L. II. do provozu do konce roku 2010. Rozhodl se tak učinit prostřednictvím 
nepravdivých údajů, jež na příslušných dokumentech cíleně předložil pracovníkům 
ERÚ. Nebyl jiný důvod, proč by obviněný sepisoval vědomě nepravdivý předávací 
protokol a proč by nechával revidovat bezpečnost nedokončené elektrárny v době, kdy 
ještě není dokončeno osazení celé elektrárny fotovoltaickými panely, nelze změřit 
izolační stav všech řetězců panelů (tzv. stringů), zkontrolovat jejich uzemnění a to, zda 
zapojené předměty nesou označení CE. Nemohl si ani nevšimnout, že v druhé verzi 
revizní zprávy jsou uvedeny konkrétní počty a typy nainstalovaných fotovoltaických 
panelů, o kterých přitom bezpochyby věděl, že v době údajné revize nebyly dodány, 
a tedy ani nainstalovány. To vše nasvědčuje tomu, že pro obviněného byla revizní 
zpráva a předávací protokol, stejně jako následná rozhodnutí stavebního úřadu pouze 
formalitou a že ho vůbec nezajímalo, zda byly v době deklarovaného provedení revize 
splněny podmínky pro její provedení nebo zda bylo formálně předané dílo v té době 
kompletní. Potřebná pro něho v daný okamžik byla pouze fyzická existence 
příslušných listin, které by bylo možné předložit ERÚ tak, aby tento stihl vydat licenci 
ještě v roce 2010, a to zcela bez ohledu na pravdivost údajů v nich uváděných. 

48. Prvoinstanční soud tedy nepochybil, pokud učinil závěr o zavinění obviněného 
T. R. ve formě přímého úmyslu ve vztahu k uskutečněnému jednání  
i k následku, který jím byl způsoben. 

49. U obviněného L. Š. evidentně šlo jednání v minimálně eventuálním úmyslu 
vyhotovit na zakázku nepravdivou revizní zprávu za účelem rychlého naplnění 
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podmínek pro získání licence pro FVE, a to nepochybně do konce roku 2010 (ostatně 
jiný smysl tato snaha ani nemohla mít17), a tím i k získání výhodnější odkupní ceny 
za energii pocházející ze slunečního záření. Bylo jednoznačně prokázáno, 
že FVE L. II. nebyla v době provedení (ukončení) revize dokončena, resp. že obviněný 
coby revizní technik uvedl ve své revizní zprávě informace, které prokazatelně 
pravdivé nebyly (jednalo se zejména o údaj o instalovaném výkonu spolu s informací 
o existenci panelů a prohlášením, že každý rozvaděč je na konstrukci s panely, 
v případě druhé verze zprávy informace o počtu fotovoltaických panelů v návaznosti 
na způsob vymezení předmětu revize a závěr o bezpečnosti celého revidovaného 
zařízení). Skutečnost, že v době údajného provádění revize elektrárny tato nebyla ani 
zdaleka dokončená, že na ní chyběla podstatná část fotovoltaických panelů, že na ní 
nemohlo být zkontrolováno zapojení jednotlivých komponentů nízkonapěťové části, 
musela být obviněnému velice dobře známa. Obviněný jako osoba s odbornou 
zkouškou, dlouhodobě činná v oblasti revizí elektrických zařízení, musel být alespoň 
v obecných obrysech obeznámen s nutností získání licence k výrobě elektřiny 
a prokázání bezpečnosti celého a funkčně dokončeného elektrického zařízení. Musel 
tedy mít s ohledem na svoje letité zkušenosti a znalost energetického sektoru alespoň 
rámcovou představu o tom, že revize a revizní zpráva nejsou prováděny pouze pro 
potřeby provozovatele elektrárny, ale že revizní zpráva coby doklad o provedené revizi 
bude použita k prokázání bezpečnosti elektrárny i v nějakém povolovacím řízení. 
Současně si musel jako osoba pohybující v daném segmentu hospodářství 
uvědomovat skutečnost, že výroba elektrické energie pocházející z obnovitelných 
zdrojů je štědře finančně podporována státem. Obviněný tedy musel být od počátku 
svého jednání, tedy od vypracování předmětné zprávy o výchozí revizi elektrického 
zařízení, přinejmenším srozuměn s tím, že tato zpráva bude sloužit jako podklad, 
na jehož základě se bude pro obviněnou právnickou osobu G. E., a.s., rozhodovat 
o licenci k výrobě elektřiny z fotovoltaických zdrojů. Zprávu v komplexním posouzení 
obou jejích verzí přitom obviněný vypracoval a záměrně koncipoval tak, aby vyvolala 
dojem, že je elektrárna dokončená a jako celek schopná bezpečného provozu. Musel 
tedy počítat s tím, že za pomoci této zprávy bude možné o požadovanou licenci 
usilovat a dosáhnout na ni, a s tímto srozuměním ji předal osobě vyřizující zmiňovanou 
licenci. 

50. Oběma obviněným tedy muselo být jasné, že technický stav elektrárny ke dni 
23. 11. 2010 ani ke dni 25. 11. 2010 neumožňoval, aby bylo na této provozovně 
cokoliv osvědčováno, natož bezpečnost, kterou mají osvědčovat výchozí revizní 
zprávy. Předložení předmětných listin ERÚ v rámci licenčního řízení bylo vedeno 
snahou obviněných zastřít či zrelativizovat skutečnost, že FVE L. II. nebyla v době 
podání žádosti o změnu licence, a především v době ukončení výchozí revize 
dokončená a osazená všemi nezbytnými komponenty. Pokud by taková skutečnost 
byla správnímu orgánu rozhodujícímu o udělení (změně) licence známa, nemohl by 
vydat rozhodnutí o změně licence k provozování předmětné FVE jako jednoho 
z předpokladů získání státem garantované výhodné výkupní ceny elektřiny pro rok 
2010 do konce tohoto roku po dobu 20 let. 

VI. 

51. Učinil-li odvolací soud v odůvodnění napadeného rozhodnutí poznámku 
k možnému deficitu společenské škodlivosti v návaznosti na nedostatečnou míru 

 
17 Srov. usnesení Ústavního soudu ze dne 30. 9. 2019 sp. zn. II. ÚS 1394/19. 
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zavinění, lze rovněž oponovat jen stručně, neboť soud tuto myšlenku dále 
již nerozváděl a zprošťující výrok založil na absenci znaků objektivní a subjektivní 
stránky trestného činu podvodu. Byť lze bezesporu v obecné rovině připustit, 
že samotné naplnění okolnosti podmiňující použití vyšší trestní sazby spáchaným 
činem zcela nevylučuje závěr o jen nepatrné společenské škodlivosti posuzovaného 
činu, neuplatnění trestní odpovědnosti s poukazem na zásadu subsidiarity trestní 
represe bude obvykle přicházet v úvahu u trestných činů naplňujících jen základní 
skutkovou podstatu. V posuzovaném případě je v případě závěru o naplnění všech 
zákonných znaků žalovaného trestného činu podvodu v jeho nejvyšší kvalifikované 
skutkové podstatě v podstatě vyloučeno uvažovat o použití § 12 odst. 2 trestního 
zákoníku, a to s ohledem na způsobený, resp. hrozící následek činu, neboť podle 
skutkového zjištění prvoinstančního soudu součet způsobené a dále hrozící škody 
významně přesáhl půl miliardy korun českých. Majetková újma nadto postihovala 
Českou republiku, potažmo zprostředkovaně všechny její daňové rezidenty, o zcela 
zásadním porušení veřejného zájmu tudíž není třeba pochybovat.  

52. Vzhledem k výše uvedenému lze uzavřít, že Vrchní soud v Olomouci pochybil 
při posouzení jednání obviněných v otázce naplnění objektivních znaků trestného činu 
podvodu, včetně následku a příčinné souvislosti mezi jednáním a následkem, a rovněž 
v otázce zavinění obviněných. V důsledku toho posuzovaný skutek nesprávně právně 
posoudil, pokud dospěl k závěru, že se o trestný čin nejedná, ačkoliv v případě 
obviněného T. R. vykazuje všechny zákonné znaky skutkové podstaty zločinu podvodu 
podle § 209 odst. 1, 5 písm. a) trestního zákoníku, zčásti dokonaného a zčásti 
nedokonaného, ukončeného ve stadiu pokusu podle § 21 odst. 1 trestního zákoníku, 
a v případě obviněného L. Š. pomoci k tomuto zločinu ve smyslu § 24 odst. 1 písm. c) 
trestního zákoníku. Jestliže v návaznosti na tyto své nesprávné právní úvahy odvolací 
soud rozhodl zprošťujícím výrokem podle § 226 písm. b) trestního řádu, 
své rozhodnutí zatížil vadou ve smyslu dovolacího důvodu podle § 265b odst. 1 
písm. h) trestního řádu. 

53. Takto podané dovolání je formálně zaměřeno v neprospěch obviněných T. R. 
a L. Š., zároveň je výslovně zaměřeno též v neprospěch zúčastněné osoby G. E., a.s., 
neboť důvody tohoto dovolání svědčí i proti této právnické osobě. Přípustnost dovolání 
v tomto směru lze odvozovat od širšího rozsahu dovolacího oprávnění nejvyššího 
státního zástupce oproti obviněnému, jak vyplývá z § 265d odst. 1 písm. a) trestního 
řádu. K tomu lze přiměřeně odkázat i na rozhodnutí Nejvyššího soudu 
sp. zn. 6 Tdo 259/2017, sp. zn. 11 Tdo 470/2020, popřípadě též 
sp. zn. 7 Tdo 1362/2011. 

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 v celém rozsahu napadený rozsudek Vrchního soudu 
v Olomouci ze dne 7. 4. 2022 sp. zn. 1 To 92/2021 a současně zrušil také 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 Vrchnímu soudu 
v Olomouci, 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 22. června 2022 

 
JUDr. Igor Stříž 

nejvyšší státní zástupce 

 
 

 


