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1 Úvod
Přijetím zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti
(exekučního řádu), v roce 2001, s účinností od 1.5.2001, s výjimkou části první hlavy třetí až
osmé a § 131 (týkající se převážně vlastního provádění exekucí, která nabyla účinnosti dnem
1.9. 2001) byl v českém právním řádu zakotven nejen další možný způsob realizace nuceného
výkonu zákonem stanovených exekučních titulů, ale rovněž i nová právnická profese
soudního exekutora, kterému byly zákonem svěřeny rozsáhlé pravomoci na úseku
vykonávacího řízení. Na vykonávacím řízení se tedy vedle dosud výkonu rozhodnutí
realizovaného pouze soudy začaly podílet i soukromé osoby.
Přijetí exekučního řádu bylo mj. rovněž motivováno i tou skutečností, že v České
republice byla po celá devadesátá léta vymahatelnost práva z dlouhodobého hlediska na
nedostatečné úrovni, což se negativně projevovalo v poklesu občanů důvěry v právo,
spravedlnost a v důvěru samotné justici, která sice přiznávala v rámci nalézacích řízení
oprávněným jejich

finanční nároky z nezaplacených pohledávek, vymahatelnost těchto

přiznaných exekučních titulů byla však velmi nízká, což se samozřejmě velmi negativně
projevovalo i do podnikatelského prostředí.
K dnešnímu dni, tedy po více než 11 letech platnosti a účinnosti exekučního řádu lze
konstatovat, že přijetí této právní úpravy bylo správným systémovým rozhodnutím. Právní
úprava exekučního řádu prošla již 32 novelizacemi, a to i velmi zásadními dotýkající se
samotné koncepce právní úpravy nastavené v roce 2001, když s účinností od 1.1. 2013
vstoupila v účinnost další podstatná novelizace exekučního řádu, nikoliv bagatelního rázu,
ale opět koncepčního. Zavedením soukromého výkonu rozhodnutí prováděného soudními
exekutory došlo nepochybně ke zvýšení efektivity vymáhání v převážné většině peněžních
pohledávek, když nelze nepominout, že vyšší míra efektivity vymáhání pohledávek soudními
exekutory je bezesporu spojena, resp. vázána na materiální zainteresovanost soudních
exekutorů na výsledcích jím prováděných exekučních řízení.
Tato práce si

za svůj cíl klade zhodnocení právního postavení relativně nového

právnického povolání – soudních exekutorů, vymezení druhů právní odpovědnosti, které
soudní exekutoři nesou, se zásadním zaměřením na jeden z těchto druhů, a to odpovědnost
trestněprávní. Na praktické úrovni je cílem této práce přispět za použití judikatury českých
trestních soudů k osvětlení problematiky výkonu činnosti soudního exekutora zejména co do
rozsahu pravomocí, které jsou soudnímu exekutorovi na zákonné úrovni v oblasti exekučního
práva svěřeny, se zaměřením do roviny práce orgánů činných v trestním řízení.

Po úvodní části následuje kapitola zabývající se vymezením postavení soudního
exekutora jednak na úrovni zákonné a jednak na úrovni vymezení Ústavním soudem ČR.
Následuje kapitola pojednávající o druzích právní odpovědnosti, které soudní exekutor nese,
když

konkrétně

je

pojednáno

v obecné

rovině

o

odpovědnosti

správněprávní,

soukromoprávní, a odpovědnosti za kárné provinění. Počínaje kapitolou čtvrtou přechází tato
práce do konkrétnější roviny zaměřené zejména na okruh trestných činů, kterých se soudní
exekutoři buď již dopustili, či by se případně dopustit mohli. Ve čtvrté kapitole je v obecné
rovině pojednáno o trestném činu zneužití pravomoci úřední osoby dle § 329 trestního
zákoníku a o trestném činu maření úkolu úřední osoby z nedbalosti dle § 330 trestního
zákoníku. Čtvrtá kapitola je navíc doplněna i stručným pojednáním o proběhlých konkrétních
trestních řízení, které byly řešeny českými soudy, neboť nejčastějším trestným činem, pro
který byla na soudního exekutora podána obžaloba, byl právě trestný

čin zneužívání

pravomoci veřejného činitele dle § 158 odst. 1 písm. a) trestního zákona č. 140/1961 Sb.,
účinného do 31.12. 2009.1 Pátá kapitola se v teoretické rovině zabývá možností spáchání
trestného činu soudním exekutorem v postavení úřední osoby vymezené trestním zákoníkem
v rámci jednotlivých kvalifikovaných skutkových podstat jako zvlášť přitěžující okolnost.
Šestá kapitola shrnuje v obecné rovině některé další možné varianty trestné činnosti soudních
exekutorů.
V příloze této práce je následně obsažen praktický přehled celkem devíti trestních
řízení, a konkrétních trestních rozsudků, příp. jiných procesních rozhodnutí, kde osobou, na
kterou byla podávána ze strany státního zástupce obžaloba, byl soudní exekutor. S ohledem na
účinnost exekučního řádu, tj. od roku 2001, se jedná o rozhodnutí českých soudů, o kterých
rozhodovaly v období od 2007 do roku 2012. Přehled stručně charakterizuje danou trestní věc
z hlediska rozhodnutí o vině či nevině, uloženém druhu trestu, trestněprávní kvalifikace, a
odvolacího či dovolacího řízení, příp. ústavní stížnosti.

1

Nyní trestný čin zneužití pravomoci úřední osoby dle § 329 trestního zákoníku.

2

Soudní exekutor – postavení
2.1 Hmotně právní podmínky výkonu funkce soudního exekutora
Postavení soudního exekutora, podmínky vzniku a zániku výkonu exekutorského
úřadu a možnosti odvolání soudního exekutora z výkonu exekutorského úřadu upravuje
primárně ust. § 9 až 15 exekučního řádu (dále jen „ex.ř“). Dle ust. § 9 a násl. ex.ř. je soudní
exekutor občan České republiky, který má plnou způsobilost k právním úkonům, získal úplné
vysokoškolské vzdělání na právnické fakultě vysoké školy se sídlem v České republice, je
bezúhonný, vykonal alespoň tříletou exekutorskou praxi, a složil exekutorskou zkoušku.
Soudního exekutora

jmenuje do exekutorského úřadu ministr spravedlnosti na základě

výběrového řízení do 1 měsíce od ukončení tohoto řízení, a to do sídla v obvodu okresního
soudu. Soudní exekutor může vykonávat svou činnost pouze, jestliže složil slib do rukou
ministra, uzavřel smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu, která by mohla vzniknout v
souvislosti s výkonem exekuční činnosti. Soudní exekutor řídí činnost exekutorského úřadu,
který jeho jménem plní všechny úkoly potřebné k řádnému výkonu exekuční činnosti. Dle
§ 15 odst. 1 ex. ř. výkon exekutorského úřadu zaniká smrtí exekutora, prohlášením exekutora
za mrtvého, odvoláním exekutora, jestliže exekutor pozbyl státní občanství České republiky,
jestliže byl exekutor zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo byla tato způsobilost
omezena, dnem právní moci rozhodnutí, kterým bylo uloženo kárné opatření odvolání z
exekutorského úřadu. Ministr spravedlnosti dle § 15 odst. 2 ex. ř. soudního exekutora odvolá
na jeho žádost, dále jestliže byl exekutor pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin nebo
pro trestný čin spáchaný v souvislosti s exekuční činností, jestliže exekutor nedoloží
Exekutorské komoře stejnopis nebo ověřenou kopii smlouvy o pojištění své odpovědnosti za
škodu do 30 dnů po svém jmenování exekutorem nebo zanikne-li jeho pojištění odpovědnosti
za škodu a exekutor jej do 30 dnů neobnoví, jestliže si exekutor do 3 měsíců po složení slibu
bez vážných důvodů neotevře v sídle exekutorského úřadu, do kterého byl jmenován, kancelář
a nebude připraven vykonávat exekuční činnost, anebo jestliže soud na návrh ministerstva
rozhodl, že exekutor vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nemůže řádně nejméně po dobu 1
roku vykonávat exekuční činnost. Výkon úřadu exekutora se pozastavuje dnem doručení
rozhodnutí o jeho odvolání, nejde-li o odvolání exekutora na jeho žádost. Soudní exekutor
vykonává svou činnost jako svobodné povolání a je tedy ve smyslu obchodního zákoníku
podnikatelem, který vykonává svou činnost za úplatu, byť s omezením regulace trhu, dané
skutečností, že soudní exekutor nemůže odmítnout provedení exekuce, pokud ta není
v rozporu se zákonem i když je od počátku exekučního řízení zřejmé, že toto exekuční řízení

bude s ohledem na osobu povinného neúspěšné. V tomto smyslu nese soudní exekutor jako
podnikatel podnikatelské riziko podnikatelského neúspěchu a v případě předlužení by zřejmě
mohl být podroben režimu insolvenčního zákona, když tato právní situace není ani
exekučním, insolvenčním či jiným zákonem vyloučena. Na výkon činnosti soudního
exekutora se nevztahuje živnostenský zákon, avšak soudní exekutor je jako podnikatel
povinen platit daň ze svého příjmu a v souladu se stanovenými zákonnými podmínkami i daň
z přidané hodnoty.
Soudní exekutor je oprávněn vykonávat svou činnost na celém území České republiky,
když s ohledem na neplatnost územního principu, jak je obdobně uplatněn v případě notářů,
může být ze strany oprávněných zvolen k vymožení jejich pohledávky kterýkoliv se soudních
exekutorů, kteří na území České republiky vykonávají v souladu se zákonem svou činnost.
Soudnímu exekutorovi je přiznáno s ohledem na charakter exekuční činnosti při výkonu
exekuční činnosti a při činnostech vykonávaných z pověření soudu nebo státního zástupce,
postavení úřední osoby, resp. veřejného činitele2 a je tak chráněn možným trestněprávním
postihem osob, které ruší výkon jeho pravomoci. Na druhou stranu se soudnímu exekutorovi
jako úřední osobě stanoví vyšší míra trestněprávní odpovědnosti spojené s výkonem jeho
činnosti, když trestní zákoník ve vztahu k vymezení pojmu úřední osoba v ust. § 127 rovněž
v druhém odstavci citovaného ustanovení konstatuje, že k trestní odpovědnosti a ochraně
úřední osoby se podle jednotlivých ustanovení trestního zákoníku vyžaduje, aby trestný čin
byl spáchán v souvislosti s její pravomocí a odpovědností. Exekutor vykonává exekuční
činnost nezávisle. Při výkonu exekuční činnosti je vázaný jen Ústavou České republiky,
zákony, jinými právními předpisy a rozhodnutími soudu vydanými v řízení o výkonu
rozhodnutí a exekučním řízení. Exekutor vykonává exekuční a další činnost za úplatu.
Činnost exekutora je neslučitelná s jinou výdělečnou činností s výjimkou správy vlastního
majetku. Exekutor však může i za úplatu vykonávat činnost vědeckou, publikační,
pedagogickou, tlumočnickou, znaleckou, uměleckou a v souladu s právní úpravou účinnou od
1.1. 2013 i činnost v poradních orgánech vlády, ministerstev, jiných ústředních orgánů státní
správy a v orgánech samosprávy.
2.2 Vymezení postavení soudního exekutora Ústavním soudem ČR
Od počátku vzniku této právnické profese však faktické právní postavení soudního
exekutora nebylo zcela zřejmé, byť se k právnímu postavení, resp. vymezení postavení
soudního exekutora vyjadřovaly v průběhu účinnosti exekučního řádu soudy různé věcné
2

Pozn. termín „veřejný činitel“ byl v novém trestním zákoníku nahrazen termínem „úřední osoba“.

příslušnosti. Nedokonalá právní úprava exekučního řádu zejména v prvních letech účinnosti
vzbuzovala řadu nejasností v procesních postupech soudních exekutorů jak v rovině
procesněprávní tak hmotněprávní, když rozhodnutí exekučních soudů na úrovni okresní či
krajské byla často velmi nejednotná. Velmi brzy po nabytí účinnosti exekučního řádu se tedy
spory různého druhu3 dostaly až k Ústavnímu soudu ČR, který se k právní úpravě postavení
soudních exekutorů a jejich postupu v rámci vykonávaného exekučního řízení ve svých
rozhodnutí k dnešnímu dni již mnohokrát vyjádřil. V případě rozhodování Ústavního soudu
ČR ve věcech soudních exekutorů lze konstatovat, že názor Ústavního soudu ČR na soudní
exekutory, resp. jejich právní postavení, prošel zásadním vývojem.
2.2.1 Soudní exekutor a jeho „ekonomická“ nezávislost (prvotní pojetí)
Ústavní soud se poprvé k postavení soudního exekutora zásadním způsobem vyjádřil
ve svém nálezu sp. zn. III. ÚS 150/04 ze dne 31.8. 2004, kde konstatoval, že soudní exekutor
vystupuje při své činnosti v postavení podnikatele podle obchodního zákoníku, podnikáním se
rozumí činnost, prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní
odpovědnost, za účelem dosažení zisku. Z této definice dle Ústavního soudu vyplývá základní
charakteristika postavení podnikatele - soustavná činnost prováděná za účelem dosažení zisku
a ve vztahu k oprávněnému na vlastní riziko, a je tedy třeba zdůraznit, že exekutor jako
podnikatel má z úspěšného provedení exekuce zisk (odměnu), ale současně nese i riziko
spočívající v tom, že majetek povinného nebude dostačovat k uspokojení oprávněného, ale i
nákladů exekuce. Toto riziko nelze bezdůvodně přenášet na osobu oprávněnou.
Ve svém pozdějším nálezu sp. zn. II. ÚS 372/04 ze dne 8.8. 2005 k nezávislému
postavení soudního exekutora rovněž Ústavní soud uvedl, že je třeba primárně zohlednit
charakter činnosti vykonávaného soudním exekutorem. Stát jednak exekučním řádem přenesl
na exekutory část svých mocenských pravomocí, když rovněž zákonně zakotvil nestranný a
nezávislý výkon činnosti soudním exekutorem (§ 2 ex.ř.). Nezávislost exekutora je exekučním
řádem zabezpečena několika způsoby, přičemž jedním z nich je ten, který je upraven v § 3
ex.ř., dle něhož exekutor vykonává exekuční a další činnost za úplatu a současně je omezen
na výdělečných činnostech - jeho činnost je neslučitelná s jinou výdělečnou činností s
výjimkou správy vlastního majetku (může však i za úplatu vykonávat činnost vědeckou,

3

Pozn. autorky: Nejčastěji byly a stále jsou předmětem ústavních stížností (byť dnes již v menší míře s ohledem
na současnou judikaturu Ústavního soudu ČR) buď nesouhlas ze strany povinných s výší účtovaných nákladů
exekučního řízení ze strany soudních exekutorů a nebo naopak nesouhlas soudního exekutora s náhradou
nákladů exekučního řízení, které obecný soud soudnímu exekutorovi nepřiznal např. v řízení o námitkách proti
příkazu k náhradě nákladů exekuce či při zastavení exekučního řízení.

publikační, pedagogickou, tlumočnickou, znaleckou a uměleckou), když s ohledem na ust. §
30 ex.ř. lze provedení požadovaných úkonů v rámci exekuce odmítnout jen z velmi
omezených důvodů. Soudní exekutor tedy nemá volnost při výběru provedení exekuce, když
mj. i ekonomická nezávislost soudního exekutora na státu je základním předpokladem
nestrannosti exekutora při výkonu exekuční činnosti. Obdobně se Ústavní soud vyjádřil
rovněž i svém nálezu sp. zn. I. ÚS 290/05 ze dne 23. 2. 2006.
Pro úplnost je třeba konstatovat, že podstatou posledních dvou citovaných nálezů
Ústavního soudu byly ústavní stížnosti soudních exekutorů proti rozhodnutí soudů nižší
instance, které v případě tzv. neúspěšné exekuce, tedy z nedostatku majetku povinného,
přiznaly náhradu nákladů, které soudní exekutor na výkon exekuce vynaložil, jednak opět na
vrub povinného (sp. zn. I. ÚS 290/05), anebo jednak nepřiznaly náhradu nákladů soudnímu
exekutorovi vůbec (sp. zn. II. ÚS 372/04). V případě situace řešené v nálezu sp. zn. I. ÚS
290/05 to z podnikatelského hlediska pro soudní exekutory znamenalo finanční prodělek,
neboť za situace, kdy exekuční řízení bylo neúspěšné z hlediska vymožení pohledávky
oprávněného už pro samotného věřitele, tak téměř vždy s největší pravděpodobností se ani
soudnímu exekutorovi nepodařilo vymoci na povinném své vlastní náklady, které v rámci
výkonu své exekuční činnosti vynaložil. V případě ústavní stížnosti sp. zn. II. ÚS 372/04,
dokonce odvolací soud rozhodující o nákladech exekuce v rámci odvolání soudního exekutora
proti výroku o úhradě nákladů exekuce povinným, svým rozhodnutím ani soudnímu
exekutorovi náklady exekuce nepřiznal.
Výše uvedené poslední dva nálezy Ústavního soudu se tedy postavily za
“ekonomickou” nezávislost soudního exekutora s následující argumentací obsaženou v jejich
odůvodnění. „Pokud je soudní exekutor pověřen provedením exekuce, vzniká mu nárok na
úplatu, a pokud soudy nižších instancí rozhodly tak, že náklady exekuce nebyly přiznány
soudnímu exekutorovi vůbec (pokud byly přiznány na vrub povinného fakticky tak soudnímu
exekutorovi nebyly rovněž přiznány, neboť exekuce byla zastavena z důvodu nedostatku
majetku povinného), zasáhly tím nepochybně do práva soudního exekutora jednak vlastnit
majetek, garantovaného čl. 11 Listiny základních práv a svobod, neboť vlastní majetek soudní
exekutora byl tímto způsobem neoprávněn zmenšen, když oprávněný musí při podání návrhu
na provedení exekuce riziko možnosti úhrady nákladů exekuce v případě neúspěšné exekuce
s ohledem na možnosti povinného zvážit a jednak do práva soudního exekutora na
spravedlivý proces. Faktickým odepřením nároku na úplatu tedy obecné soudy při svém
rozhodování pominuly kogentní ustanovení § 3 ex. řádu, dle kterého exekutor vykonává
exekuční a další činnost za úplatu, když jejich rozhodnutí se zcela zjevně vymykaly nosnému

principu, na němž je exekuční řád vybudován, a tím pro futuro ohrožuje i nezávislost
soudního exekutora.“ Dle výše uvedených dvou nálezů obecné soudy svým postupem zjevně
vybočily z mezí ústavnosti a zasáhly tak do práv stěžovatele – soudního exekutora
garantovaného jednak čl. 11 a jednak čl. 36 Listiny základních práv a svobod.
2.2.2 Soudní exekutor a jeho „ekonomická“ nezávislost (změna pojetí)
Tento dosavadní názor Ústavního soudu ohledně nezávislého postavení soudního
exekutora, byť posuzována byla zejména ekonomická nezávislost soudního exekutora, když
jiný druh „nezávislosti“ soudního exekutora prozatím do té doby na úrovni ústavní stížnosti
dosud řešen nebyl, však Ústavní soud dne 12.9. 2006 v rámci zasedání pléna Ústavního soudu
změnil, když rozhodl oproti výše uvedeným nálezům svým zásadním plenárním stanoviskem
pod sp. zn. Pl. ÚS-st.23/06, v kterém odlišně od právního názoru vyjádřeného jak v nálezu
sp. zn. I. ÚS 290/05, tak v nálezu sp. zn. II. ÚS 372/04, konstatoval, že není porušením
čl. 11 a čl. 36 Listiny základních práv a svobod, jestliže obecný soud při rozhodování o
nákladech exekuce v případě, že je exekuce zastavena pro nedostatek majetku povinného a na
straně oprávněného nelze shledat procesní zavinění za zastavení exekuce (při respektování
požadavku náležité opatrnosti a uvážlivosti), přizná exekutorovi náhradu nákladů vůči
povinnému. Nutno podotknout, že tímto plenárním stanoviskem Ústavní soud reagoval
zejména na nejednotnou praxi obecných soudů rozhodujících při zastavení exekuce pro
nemajetnost povinného o nákladech exekuce.
Výše uvedené plenární stanovisko lze označit za přelomové, které vyvolalo a stále
vyvolává mezi soudními exekutory mimořádné pnutí, a které pokládají za nespravedlivé
s ohledem na jejich omezené možnosti odmítnout provést exekuci. Zásadním argumentem
soudních exekutorů totiž je, že fakticky u řady exekučních věcí se již od počátku mohou
oprávněně domnívat, že exekuce bude neúspěšná (opakující se povinní – fyzické osoby,
dávno již nefungující právnické osoby, zejména společnosti s ručením omezením), přesto
však exekuci musí provést, a to na své náklady, přičemž následně z podnětu buď soudního
exekutora či osoby oprávněné, pokud je exekuce zastavena, jsou přiznávány náklady exekuce
k úhradě povinnému, který však nikdy soudnímu exekutorovi náklady exekuce neuhradí.
Krom výše uvedeného zásadního právního názoru se Ústavní soud vyjádřil k
faktickému postavení soudního exekutora, resp. vymezil znaky, které toto nové právnické
povolání charakterizují, a které v aplikační praxi zejména obecných soudů nebyly vždy
přijímány jako jednoznačné. V jednoduchosti vymezil postavení soudních exekutorů Ústavní
soud následujícími znaky:

-

„soudní exekutor vystupuje při své činnosti v postavení podnikatele podle

obchodního zákoníku, čemuž odpovídá coby „základní charakteristika postavení podnikatele
soustavná činnost prováděná za účelem dosažení zisku a ve vztahu k oprávněnému na vlastní
riziko, soudní exekutor současně nese i riziko spočívající v tom, že majetek povinného
nebude dostačovat k uspokojení oprávněného, ale i nákladů exekuce, když toto riziko nelze
bezdůvodně přenášet na osobu oprávněnou,
- není dána stěžovatelem namítaná nerovnost mezi soudci a soudními exekutory
z hlediska zajištění odměny za svou práci, soudce vykonává svou práci v pozici zaměstnance
za zákonem stanovený plat, soudní exekutor není zaměstnanec, přiznané náklady exekuce
soudnímu exekutorovi jsou jeho pohledávkou, když jako nositel takto přiznané pohledávky
není již v postavení vykonavatele veřejné moci, ale v postavení běžného věřitele, který
přiznanou pohledávku může vymáhat zase jen nástroji exekučního řízení,
- není dáno rovné postavení soudce a soudního exekutora a není dáno rovnocenné
postavení soudu a exekutora při rozhodování o nákladech exekuce - soudní exekutor má totiž
v průběhu exekuce dvojí postavení a jeho charakter se mění, je totiž třeba odlišovat vlastní
exekuční činnost při vymáhání pravomocného rozhodnutí, kdy vystupuje jako veřejný činitel,
od jeho postavení při rozhodování soudu o nákladech řízení, kdy je v postavení účastníka
řízení. Ani v případě vlastního provádění exekuce, byť byla na exekutora přenesena faktická
realizace části soudní pravomoci v oblasti výkonu rozhodnutí, není jeho postavení zcela
shodné s postavením soudce. Exekutor je na výsledku exekuce především materiálně
zainteresován a i při provádění exekuce prostřednictvím soudního exekutora jsou zásadní
rozhodnutí týkající se exekučního řízení ponechána na nestranném, nezávislém a na výsledku
exekuce hmotně nezúčastněném soudu. Skutečnost, že zákon - exekuční řád - přenesl některá
oprávnění soudu na soudního exekutora, tedy nezakládá rovné postavení soudce a exekutora.
Ostatně pokud by tomu bylo tak, jak tvrdí stěžovatel, nemohl by být exekutor vůbec
účastníkem řízení před Ústavním soudem, a to ani v případě rozhodování soudu o nákladech
řízení, neboť stát není nositelem lidských práv a svobod,
- závěry Ústavního soudu o postavení soudního exekutora jsou v souladu s judikaturou
Evropského soudu pro lidská práva, právní názor vysloveným Evropským soudem pro lidská
práva ve věci Van der Mussele proti Belgii (rozsudek ze dne 23. listopadu 1983), osoba
zapsaná do seznamu exekutorů svým návrhem na zápis a provedením zápisu do seznamu dala

souhlas s prováděním činnosti exekutora a s tím spojenými riziky, k nimž náleží i riziko, že ne
ve všech případech dosáhne exekutor uspokojení svých zákonných nároků.“4
Ústavní soud současně neakceptoval „obavy soudních exekutorů o ekonomické
přežití“, když rizikům spočívajícím v podnikatelském riziku ohledně absence odměny za
provedenou práci mohou soudní exekutoři čelit zákonnými možnostmi spočívajícími

v

oprávnění exekutora požadovat složení zálohy, možností odmítnout provést požadovaný
úkon, nebyla-li záloha složena, a konečně i využitím legitimace k podání návrhu soudu, aby
exekuce byla z tohoto důvodu zastavena.
Závěrem tohoto zásadního stanoviska Ústavní soud reagoval na shora citované dva
předchozí nálezy, když uvedl, že je třeba rozlišovat dvě situace, jednak situaci, kdy soud
rozhodl, že exekutor nemá (proti žádnému účastníkovi) právo na náhradu nákladů exekuce a
jednak, jestliže nákladový výrok zní tak, že povinnost k náhradě má vůči exekutorovi
povinný, i když by existoval reálný předpoklad, že pro nucené vydobytí přiznaného nároku
nejsou (aktuálně) příznivé podmínky, protože povinný je nemajetný. V případě druhého
případu totiž nejde o to, že by exekutorovi byla náhrada nákladů odpírána, což by ve svém
důsledku mohlo znamenat zmenšení majetku exekutora

a tedy porušení čl. 11 Listiny

základních práv a svobod, když nemajetnost povinného takové odepření nejenže
nepředstavuje (náhrada je exekutorovi přiznána), ale především platí, že hlediskem, komu
uložit náhradu nákladů, nemajetnost povinného není. Navíc provedením exekuce dle
exekučního řádu nelze spolehlivě učinit závěr o naprosté nesolventnosti povinného, takový
závěr lze učinit až v rámci konkurzního řízení.
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3 Právní odpovědnost soudního exekutora
Právní odpovědností se obecně rozumí uplatnění nepříznivých právních následků,
stanovených právní normou, vůči tomu, kdo porušil právní povinnost stanovenou právní
normou.5 Nikoliv však každé porušení právní povinnosti, resp. protiprávního jednání
soudního exekutora, je důsledkem vzniku trestněprávní odpovědnosti soudního exekutora, na
kterou je tato práce zaměřena.
V případě klasifikace druhů právní odpovědnosti je třeba u výkonu činnosti soudního
exekutora důsledně rozlišovat následující druhy právní odpovědnosti, které soudní exekutor
nese, a v rámci nichž se může dopustit porušení právní normy:
-

správní, popř. přestupková odpovědnost (odpovědnost za správní delikt, za
přestupek),

-

odpovědnost za soukromoprávní delikt (odpovědnost za škodu, odpovědnost za
bezdůvodné obohacení),

-

disciplinární odpovědnost (odpovědnost za kárné provinění),

-

trestněprávní odpovědnost (odpovědnost za trestný čin).

S ohledem na zaměření této práce, tj. trestněprávní odpovědnost soudních exekutorů,
byť by si to problematika jednotlivých druhů právní odpovědnosti (zejména kárná
odpovědnost) jistě zasloužila, jsou konstatovány v této práci pouze základní aspekty
správněprávní, přestupkové, soukromoprávní a disciplinární odpovědnosti.
3.1. Správní, popř. přestupková odpovědnost (odpovědnost za správní delikt, za
přestupek)
Správní odpovědností, resp. odpovědností za správní delikt lze rozumět uplatnění
nepříznivých následků za porušení normy na úseku správního práva, v případě přestupku na
úseku přestupkového práva. Exekuční řád vymezuje v ust. § 124a a násl. odpovědnost
exekutorské komory za správní delikty, v případě správních deliktů spáchaných konkrétním
soudním exekutorem jako fyzickou osobou je třeba základy odpovědnosti soudních exekutorů
za spáchání těchto deliktů hledat v jednotlivých zákonech na úseku správního práva.
Z hlediska správní teorie se v případě soudních exekutorů bude jednat zejména o odpovědnost
za tzv. jiné správní delikty podnikatelů, která je odpovědností objektivní, tj. nezávislou na
zavinění pachatele správního deliktu. Skutková podstata se tak skládá pouze ze tří znaků,
5
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kterými jsou subjekt, objekt a objektivní stránka, a tyto je třeba v případě vedení správního
řízení ze strany správního orgánu řádně vymezit a prokázat.
Soudní exekutoři se samozřejmě mohou v rámci své činnosti dopustit celé řady
správních deliktů. Jako příklad lze uvést jeden z nejčastěji možných spáchaných správních
deliktů, kterým může být neodborná manipulace s osobními daty povinných či oprávněných
ze strany zaměstnanců soudního exekutora, popř. samotným soudním exekutorem. V tomto
smyslu již rozhodoval i Nejvyšší správní soud ČR, a to dne 16. 7. 2008, č.j. 1 As 36/2008-776
ve věci žalobce soudního exekutora proti žalovanému Úřadu pro ochranu osobních údajů o
žalobě proti rozhodnutí předsedy žalovaného ze dne 20. prosince 2006 zn. 43/06/SŘ-OSČ, v
řízení o kasační

stížnosti žalovaného proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne

4. prosince 2007, č. j. 11 Ca 53/2007 – 55. Podstatou sporu bylo, že žalovaný zahájil správní
řízení, v němž dospěl k závěru, že žalobce porušil povinnost, kterou mu ukládá § 5 odst. 1
písm. f) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, čímž
spáchal delikt dle § 45 odst. 1 písm. c) zákona č. 101/2000 Sb. Za tento tzv. jiný správní delikt
byla soudnímu exekutorovi uložena pokuta ve výši 8000,- Kč. Správní řízení bylo vedeno pro
skutek, že žalobce, jako soudní exekutor, byl pověřen provedením exekuce vůči povinnému
panu Ing. J. Ř. V rámci provádění exekuce vydal exekuční příkaz postihující spoluvlastnický
podíl povinného k nemovitosti. V souvislosti s přípravou dražby tohoto spoluvlastnického
podílu vydal

soudní exekutor usnesení o ceně nemovitosti, v němž označil povinného

rodným číslem, a které následně zveřejnil na svých internetových stránkách. Byť Městský
soud zrušil rozhodnutí žalobce – předsedy Úřadu pro ochranu osobních údajů, který potvrdil
v rámci správního řízení původní rozhodnutí správního orgánu, Nejvyšší správní soud shora
uvedeným rozhodnutím rozsudek Městského soudu zrušil a přikázal soudu znovu ve věci
jednat, když se ztotožnil s názorem Úřadu pro ochranu osobních údajů v tom, že zveřejnění
rodného čísla povinného na internetových stránkách v rámci rozhodnutí soudního exekutora
bylo porušením ust. § 45 odst. 1 písm. c) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
3.2. Odpovědnost za soukromoprávní delikt (odpovědnost za škodu, odpovědnost za
bezdůvodné obohacení)
3.2.1 Odpovědnost za škodu
Speciální právní úpravu náhrady škody způsobené soudním exekutorem upravuje sám
exekuční řád, a to v ust. § 32. Dle § 32 odst. 1 exekučního řádu nestanoví-li zvláštní zákon
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jinak, odpovídá exekutor za škodu tomu, komu ji způsobil v souvislosti s činností podle
tohoto zákona.7 Exekutor odpovídá za škodu i tehdy, byla-li škoda způsobena při výkonu
exekuční nebo další činnosti jeho zaměstnancem; případná odpovědnost této osoby podle
zvláštních předpisů tím není dotčena. Tato právní úprava účinná teprve od 1.1. 2013
odstranila nejednoznačnost, která se projevovala v aplikaci uvedeného ustanovení, když stejně
jako v případě odpovědnosti notářů nyní již bude zcela jednoznačné, že odpovědnost
soudního exekutora nastupuje tehdy, pokud není dána odpovědnost státu podle zákona
č. 82/1998 Sb. o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím
nebo nesprávným úředním postupem, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o
odpovědnosti státu za škodu“). Soudní exekutor se odpovědnosti podle § 32 odst. 1 zprostí,
prokáže-li, že škodě nemohlo být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na
něm požadovat. Tato speciální právní úprava odpovědnosti soudního exekutora za škodu je
odpovědností objektivní.8 Soudní exekutor odpovídá tedy nejen za škodu, kterou způsobil on
sám, ať už při výkonu exekuční činnosti či další činnosti, ale rovněž odpovídá i za škodu,
kterou způsobili jeho zaměstnanci. V ust. § 32 odst. 3 ex. ř. se dále stanoví, že odpovědnost
státu za škodu podle zvláštního právního předpisu tím není dotčena, když zvláštním právním
předpisem se zde má na mysli zákon o odpovědnosti státu za škodu. V zákoně o odpovědnosti
státu za škodu je v ust. § 4 odpovědnost státu výslovně omezena pouze na výkon exekuční
činnosti, sepis exekutorských zápisů a činnost vykonávanou soudním exekutorem z pověření
soudu. Za výkon tzv. další činnosti9 odpovídá soudní exekutor příp. poškozenému pouze on
sám, jako soukromá osoba.
Během počátků účinnosti exekučního řádu část justiční praxe10 byla názoru, že
odpovědnost soudního exekutora podle exekučního řádu byla vyloučena v těch případech,
kdy za škodu odpovídá stát podle § 3 písm. b) a § 4 odst. 1 zákona o odpovědnosti státu za
škodu.11 Část krajských soudů judikovala v tom smyslu12, že za škodu způsobenou soudním

7

Ustanovení § 32 odst. 1 exekučního řádu ve znění novely č. 396/2012 Sb., účinné od 1.1. 2013.
Kasíková, M. a kol. Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád). Komentář. 1. Vydání.
Praha: C. H. Beck, 2007, str. 74.
9
Konkrétně se bude dle názoru autorky práce jednat o právní pomoc poskytovanou soudním exekutorem dle
§ 74 odst. 1 písm. a) e.ř., autorizovanou konverzi dle § 74 odst. 1 písm. b) e.ř., a provádění dobrovolných dražeb
dle § 76 odst. 2 e.ř.
10
Předmětem polemiky byla nejasná interpretace ustanovení § 32 odst. 1 věta první ex. řádu, ve znění účinném
do 31.12. 2012, dle kterého „Exekutor odpovídá za škodu tomu, komu ji způsobil v souvislosti s činností podle
tohoto zákona.“
11
§ 3 písm. b) zákona č. 82/1998 Sb., - „stát odpovídá za škodu, kterou způsobily právnické a fyzické osoby při
výkonu státní správy, která jim byla svěřena zákonem nebo na základě zákona, (dále jen "úřední osoby")“,
§ 4 zákona č. 82/1998 Sb. - „Za výkon státní správy podle § 3 písm. b) se považuje i sepisování veřejných listin
o právních úkonech a úkony notáře jako soudního komisaře a úkony soudního exekutora při výkonu exekuční
8

exekutorem při výkonu exekuční činnosti primárně odpovídá stát. 13 Jejich právní úvahy byly
založeny na argumentaci, že soudní exekutor

vystupuje jako veřejný činitel, přičemž

vykonává funkci, kterou by byl jinak povinen vykonávat stát, a zároveň se odvolávaly na
úpravu obsaženou v § 57 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád),
ve znění pozdějších předpisů (dále jen "notářský řád"), který ve srovnatelném případě úřední
osoby (notáře) výslovně upřednostňuje odpovědnost státu za škodu způsobenou touto osobou.
K úspěšnému uplatnění nároku na náhradu škody, kterou soudní exekutor či jeho zaměstnanci
způsobili při výkonu exekuční činnosti, bylo třeba se primárně obrátit na stát v souladu
s příslušnými ustanoveními zákona o odpovědnosti státu za škodu, neboť stejně tak by tomu
bylo v případě, pokud by danou činnost vykonával stát sám prostřednictvím soudu. Na
základě této právní argumentace byly některými soudy zamítány žalobní návrhy na náhradu
škody směřující přímo proti konkrétním soudním exekutorům, příp. exekutorským úřadům.14
Na tuto situaci zareagoval Nejvyšší soud, který se v několika svých rozhodnutí
k odpovědnosti soudního exekutora dle exekučního řádu vyslovil.15 Ve svém rozsudku ze dne
30.07.2008, sp. zn. 25 Cdo 970/2006, zkonstatoval, že ust. § 32 exekučního řádu upravuje
odpovědnost exekutora za škodu, kterou on či jeho zaměstnanci způsobí při výkonu činnosti,
jež je upravena exekučním řádem, když zároveň toto ustanovení odkazuje i na úpravu
odpovědnosti státu za škodu, kterou exekutor způsobí, jež je však ustanovením § 4 tohoto
zákona výslovně omezena jen na výkon exekuční činnosti (§ 28 až § 73 exekučního řádu),
sepisování exekutorských zápisů (§ 77 až § 86 cit. zákona) a činnost vykonávanou
exekutorem z pověření soudu (§ 76 odst. 1 a § 76a). Za výkon další činnosti vykonávané
podle exekučního řádu odpovídá poškozenému pouze exekutor. Odpovědnost exekutora
vymezil jako odpovědností objektivní, jíž se exekutor může zprostit pouze z důvodu, že škodě
nemohlo být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na něm požadovat. Tím
se rozumí všechna objektivně posuzovaná možná péče, kterou mohl exekutor vyvinout, aby
škodě zabránil nebo ji odvrátil. Nejvyšší soud ve výše citovaném rozhodnutí provedl
komparaci odpovědnosti notáře dle notářského řádu a odpovědnosti soudního exekutora dle
exekučního řádu, a dospěl k závěru, že exekuční řád na rozdíl od notářského řádu nestanovil
činnosti, sepisování exekutorských zápisů a při činnostech vykonávaných z pověření soudu podle zvláštního
právního předpisu.“.
12
Aleš Nezdařil: Odpovědnost za škodu způsobenou soudním exekutorem, Právní rádce 2/2009, s. 18.
13
Např. rozhodnutí Krajského soudu v Českých Budějovicích sp. zn. 6 Co 777/2003 či Městského soudu v Praze
sp. zn. 62 Co 596/2007.
14
Např. rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočky v Liberci ze dne 26. 9. 2006, č.j. 35 Co
939/2005-60.
15
Např. rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 24.09.2008, sp.zn. 20 Cdo 57/2007, rozhodnutí Nejvyššího
soudu ČR ze dne 30.07.2008, sp.zn. 25 Cdo 970/2006.

jako primární odpovědnost státu za činnost soudního exekutora dle zákona o odpovědnosti
státu za škodu, vedle obecné odpovědnosti soudního exekutora vymezené v ust. § 32 odst. 1
věta prvá ex. řádu. Svůj právní názor odůvodnil tím, že na rozdíl od § 57 notářského řádu,
který ve srovnatelném případě (jde rovněž o tzv. úřední osobu) stanoví, že odpovědnost notáře
přichází v úvahu, jen pokud nestanoví zvláštní právní předpis jinak (tímto předpisem je právě
zákon o odpovědnosti státu za škodu), exekuční řád nedával jednoznačnou prioritu, či
dokonce výlučnost odpovědnosti státu před odpovědností exekutora za činnost uvedenou v §
4 zákona o odpovědnosti státu za škodu, neboť ust. § 32 exekučního řádu je konstruováno
odlišně, totiž tak, že ve vztahu k zákonu č. 82/1998 Sb. stanovil v odstavci 3, že odpovědnost
státu za škodu podle zvláštního zákona není dotčena. Z této dikce bylo možno dovodit, že je
jednak dána odpovědnost exekutora samotného bez vynětí některých činností (tam, kde nejde
o současnou odpovědnost státu), a jednak odpovědnost exekutora v souvislosti s činnostmi,
které spadají pod pojem nesprávný úřední postup, jestliže exekutor působí jako úřední osoba.
Tím, že na rozdíl od notářského řádu nebyla v exekutorském řádu odpovědnost státu
upřednostněna, zakládala právě tato okolnost možnost povinnému uplatnit nárok jak vůči
státu, tak vůči soudnímu exekutorovi současně (nezávisle) s tím, že při úspěšném uplatnění
nároku proti oběma odpovědným osobám zanikl plněním jedné z nich nárok vůči druhé, a to v
rozsahu poskytnutého plnění. Nejvyšší soud dále konstatoval, že tento závěr, byť poněkud
vybočoval z dosavadního celkového systému odpovědnosti státu za výkon veřejné moci (stát
odpovídá za veškerou činnost státních orgánů státu i tzv. úředních osob, na něž je výkon
pravomocí státu přenesen, s následným právem regresu proti konkrétním osobám, které
zavinily vznik odpovědnosti státu), je v souladu s požadavkem na zvýšenou ochranu
poškozeného, kterému dává možnost dosáhnout náhrady škody způsobené exekutorem při
výkonu exekuční činnosti, sepisování exekutorských zápisů nebo při činnostech
vykonávaných z pověření soudu jak přímo vůči exekutorovi, tak vůči státu. Obecně tedy
Nejvyšší soud konstatoval, že za škodu způsobenou exekutorem při výkonu veřejné moci
přenesené na něj zákonem jako úřední osoba ve smyslu ustanovení § 3 písm. b) zákona o
odpovědnosti státu za škodu odpovídá vedle státu též exekutor sám za podmínek § 32
exekučního řádu, kdy na rozdíl od odpovědnosti státu, jíž se nelze zprostit (§ 2 zákona o
odpovědnosti státu za škodu), svědčí exekutorovi podle § 32 odst. 2 exekučního řádu liberační
důvod, umožňující mu zprostit se odpovědnosti, prokáže-li, že škodě nemohlo být zabráněno
ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na něm požadovat, a potvrdil tak v konkrétní věci
uhradit soudnímu exekutorovi a České republice – Ministerstvu spravedlnosti finanční částku
společně a nerozdílně.

3.2.2 Odpovědnost za bezdůvodné obohacení
Krom skutečnosti, že soudní exekutor nese stejnou odpovědnost za bezdůvodné
obohacení jako kterákoliv fyzická či právnická osoba ve smyslu občanského zákoníku, pro
úplnost považuji za důležité rovněž i zmínit rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 27.5.
2010, sp.zn. 33 Cdo 5185/2008, který se k problematice odpovědnosti soudního exekutora za
bezdůvodné obohacení při výkonu exekuční činnosti vyjádřil ve prospěch odpovědnosti za
škodu ve smyslu § 32 exekučního řádu, když bezdůvodné obohacení Nejvyšší soud ČR na
straně soudního exekutora neshledal,16 a věc uzavřel s odůvodněním, že okolnost, kdy
exekutor vykonává na přeneseném úseku mocenská práva státu, tedy provádí nucený výkon
rozhodnutí a jiných titulů, vylučuje, aby v rámci exekuční činnosti byl subjektem, který
plněním dluhu odpovídajícího vymáhané pohledávce získal bezdůvodně majetkový prospěch
ve smyslu ustanovení § 451 a násl. obč. zák., a tedy jestliže jako úřední osoba vykonávající
úřední postup exekutor (jeho zaměstnanec) způsobil jinému škodu, např. tím, že v rozporu s
obecně závaznými právními předpisy upravujícími způsob provedení exekuce prodejem
movitých věcí přijal peněžní prostředky od jiné osoby než povinného, vyplývá jeho
odpovědnost z ustanovení § 32 zákona exekučního řádu.
3.3. Disciplinární odpovědnost (odpovědnost za kárné provinění)
Kárná odpovědnost soudních exekutorů je upravena v hlavě desáté ex. řádu, a to
společně jak pro soudní exekutory, tak kandidáty i exekutorské koncipienty. Dle § 116 ex.
řádu jsou soudní exekutor, kandidát a koncipient kárně odpovědni za kárné provinění.
Kárným proviněním exekutora, kandidáta nebo koncipienta je buď závažné nebo opětovné
porušení jeho povinností stanovených právním nebo stavovským předpisem anebo usnesením
exekutorské komory, nebo závažné nebo opětovné narušení důstojnosti exekutorského
povolání jeho chováním. Soudní exekutor může být za kárné provinění postižen některým
z kárných opatření, kterým může být napomenutí, písemné napomenutí, pokuta až do výše
stonásobku všeobecného vyměřovacího základu stanoveného dle zákona o důchodovém
pojištění nebo odvolání z exekutorského úřadu. Kandidátovi je možno za kárné provinění
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Skutkově se jednalo o žalobu (před Obvodním soudem pro Prahu 8), jíž se žalobkyně po soudním exekutorovi
domáhala zaplacení částky ve výši 84.039,- Kč, neboť zaměstnanci soudního exekutora zaplatila za jiného
vymáhaný dluh (nebyla v procesním postavení povinného), a když tak učinila po rozhovoru s právníkem, který
jí poradil dluh uhradit, a to pod hrozbou postižením jejích movitých věcí soupisem v bytě, v němž měla povinná
z exekučního řízení evidován trvalý pobyt. Žaloba směřovala na neplatnost právního úkonu „plnění za jiného“, a
to pro nedostatek svobodné vůle, z důvodu hrozby postižením exekucí věcí v jejím vlastnictví. Soud tuto žalobu
zamítl s tím, že jednání zaměstnance soudního exekutora nebylo bezprávnou výhrůžkou.

uložit napomenutí, písemné napomenutí, pokutu až do výše desetinásobku všeobecného
vyměřovacího základu, nebo odvolání ze zastupování a exekutorskému koncipientovi
napomenutí, písemné napomenutí, nebo pokutu až do výše dvojnásobku všeobecného
vyměřovacího základu.
V případě uložení kárného opatření odvolání z exekutorského úřadu, nesmí být
odvolaný exekutor po dobu 5 let od právní moci rozhodnutí o odvolání jmenován exekutorem,
obdobně tak platí i u exekutorského kandidáta, kterému bylo uloženo kárné opatření odvolání
ze zastupování, který nesmí být po dobu pěti let od právní moci rozhodnutí o odvolání
ustanoven zástupcem nebo být jmenován exekutorem. Zajímavé je i rozložení příjmů z pokut
uložených v rámci kárných řízení, když příjem z pokut uložených exekutorům je příjmem
státního rozpočtu, příjem z pokut uložených kandidátům a koncipientům připadá exekutorské
komoře. Obdobně jako v případě soudců odpovědnost exekutora, kandidáta nebo koncipienta
za kárné provinění zaniká, nebyl-li do 3 let od jeho spáchání podán návrh na zahájení kárného
řízení. Subjektivní lhůta pro kárného žalobce činí 6 měsíců ode dne, kdy se kárný žalobce o
kárném provinění dozvěděl, tato může být maximálně o 2 měsíce prodloužena z důvodu
výkonu přípravných úkonů k prověření případného kárného provinění.
Samotné kárné řízení se zahajuje na návrh, který se nazývá kárnou žalobou. Zákon
rovněž taxativně stanoví, kdo může být kárným žalobcem. Jednak jím může být ministr proti
kterémukoli exekutorovi, kandidátovi nebo koncipientovi, předseda revizní komise a předseda
kontrolní komise ve věcech působnosti těchto komisí proti kterémukoli exekutorovi,
kandidátovi nebo koncipientovi, předseda krajského soudu proti exekutorovi, který má sídlo v
obvodu tohoto soudu, kandidátovi nebo koncipientovi tohoto exekutora či zástupci exekutora,
předseda okresního soudu proti exekutorovi, který má sídlo v obvodu tohoto soudu,
kandidátovi nebo koncipientovi tohoto exekutora, a předseda okresního soudu proti
exekutorovi, který byl tímto soudem pověřen provedením exekuce, proti kandidátovi nebo
koncipientovi tohoto exekutora nebo zástupci exekutora.
Kárné řízení proti kandidátovi nebo koncipientovi vede a rozhoduje tříčlenný kárný
senát složený ze 2 členů kárné komise z řad soudců a z 1 člena kárné komise z řad exekutorů.
Předsedou kárného senátu může být pouze soudce. Zajímavostí tohoto řízení je ustanovení
§ 118 odst. 2 exekučního řádu, dle kterého v tomto řízení lze vyslýchat svědky, znalce a
účastníky, jen když se dobrovolně dostaví a poskytnou výpověď, a to na rozdíl od subsidiarity
použití trestního řádu v případě kárného řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních

exekutorů.17
V případě pravomocného odsouzení v trestním řízení pro skutek, pro který se vede
kárné řízení je kárné řízení zastaveno. Rovněž je povinností kárného senátu řízení přerušit,
má-li za to, že skutek, který se kárně obviněnému klade za vinu, má znaky trestného činu.
Pak věc předloží příslušnému orgánu činnému v trestním řízení. Kárný senát rovněž přeruší
kárné řízení také tehdy, dozví-li se, že pro skutek, pro který bylo kárné řízení zahájeno, se
proti kárně obviněnému vede trestní stíhání.
Velmi zajímavé je ust. § 119 odst. 4 exekučního řádu, dle kterého

kárný senát

pokračuje v řízení, jestliže orgán činný v trestním řízení rozhodl jinak než podle § 119 odst. 1
písm. d) exekučního řádu, které stanoví povinnost zastavit kárné řízení, pokud

kárně

obviněný byl za skutek, pro který se vede kárné řízení, pravomocně odsouzen v trestním
řízení.18
Na kárné řízení proti soudnímu exekutorovi se vztahují ustanovení zvláštního zákona,
a to konkrétně zákona č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních
exekutorů. Uložení kárného opatření se zahlazuje po uplynutí 5 let od právní moci rozhodnutí
o uložení kárného opatření, přičemž soudní exekutor se v kárném řízení podle exekučního
řádu nemůže dovolávat povinnosti mlčenlivosti, a to na rozdíl od trestního řízení.
3.3.1 Analýza Nejvyššího správního soudu ve věcech kárných řízení soudních exekutorů
(2009-2011)19
Dne 5.3. 2012 zveřejnil Nejvyšší správní soud na svých webových stránkách analýzu
kárné agendy ve věcech soudních exekutorů před Nejvyšším správním soudem za roky od
2009 do 2011. Nejvyšší správní soud konstatoval, že právní úprava kárného řízení ve věcech
soudních exekutorů a exekutorských kandidátů se dočkala velmi významných změn zákonem
č. 183/2009 Sb.,20 a to jako reflexe rozkladu a nefunkčnosti (tehdy již bývalých) orgánů
Exekutorské komory. Kárné řízení nad soudními exekutory a exekutorskými kandidáty podle
této novely probíhalo před kárným senátem Nejvyššího správního soudu obdobně podle
17

Zákon č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, ve znění pozdějších
předpisů.
18
Pozn. autorky: Pokračovat v kárném řízení tedy kárný senát bude pravděpodobně i v případě, když státní
zástupce bude postupovat dle § 307 tr. řádu, příp. 308 tr. řádu, tj. trestní stíhání podmíněně zastaví, popř.
rozhodne o narovnání a zastavení tr. stíhání, paradoxně to bude pravděpodobně platit i v případě, že bude takto
rozhodovat soud, neboť ust. § 119 odst. 1 písm. d) ex. řádu hovoří pouze o pravomocném odsouzení pro skutek,
pro který se vede kárné řízení.
19
Oddělení dokumentace a analytiky, Nejvyšší správní soud ČR, Kárná agenda ve věcech soudních exekutorů
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zákona č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců a státních zástupců. Od 26. 6. 2009 se
Nejvyšší správní soud stal na základě zákona č. 183/2009 Sb. kárným soudem pro věci
exekutorů. Krátce po této novelizaci se právní úprava kárného řízení ve věcech exekutorů
znovu změnila a s účinností od 1. 11. 2009 byly zákonem č. 286/2009 Sb., na Nejvyšším
správním soudu vytvořeny samostatné kárné senáty pro exekutory.
Nejvyšší správní soud provedl na počátku roku 2012 analýzu všech rozhodnutí
kárných senátů Nejvyššího správního soudu ve věcech exekutorů, z které vyplynuly
následující údaje:21
Bylo podáno 99 kárných žalob proti 48 exekutorům, v případě 20 exekutorů byla
podána více než jedna kárná žaloba; z toho 56 kárných žalob bylo převzato přímo od Komory
po účinnosti novely a 43 žalob bylo podáno přímo k Nejvyššímu správnímu soudu.
Nejaktivnějším kárným žalobcem byl ministr spravedlnosti, který podal 3/5 kárných
žalob (70%), následuje Komora s téměř ¼ žalob (24%).
Kárná žaloba k Nejvyššímu správnímu soudu byla podána na více než třetinu všech
exekutorů (48 ze 146, 32 % exekutorů), což může indikovat selhávání dohledových
mechanismů ze strany Ministerstva spravedlnosti.
Exekutoři jsou nejčastěji postihováni za problematický výkon exekuce, nečinnost a
průtahy, procesní pochybení, snižování důstojnosti stavu, pochybení v souvislosti s dražbami
či doručováním a nejčastěji navrhovanou sankcí není konkrétní sankce, ale „přiměřené“ kárné
opatření.
Nejčastěji uloženou sankcí byla pokuta (10 000,- Kč - 150 000.- Kč), následuje
písemné napomenutí a napomenutí. Ve 22 případech uznání viny soud uložil v 55% stejnou
sankci, jaká byla navržena kárným žalobcem, ve 45 % případů se sankce lišila – ve dvou
případech soud uložil mírnější a ve dvou případech také sankci přísnější; jednou kárný
žalobce žádnou konkrétní sankci nespecifikoval a v ostatních případech žalobce navrhl uložit
sankci „přiměřenou“.
Z celkového počtu rozhodnutých věcí (76) došlo k zastavení řízení v 61%, v 25% byla
uznána vina, v 11% došlo ke zproštění kárné žaloby. V drtivé většině dosud rozhodnutých
věcí neměly kárné senáty Nejvyššího správního soudu na zastavení řízení přímý vliv, protože
s určitými okolnostmi jako zpětvzetí žaloby nebo odvolání z funkce zákon spojuje
automatické zastavení řízení. Zastavení kárného řízení je převážně v dispozici kárných
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žalobců; co do důvodů zastavení řízení, k zpětvzetí žaloby došlo v 58%, v 28% bylo důvodem
odvolání exekutora z funkce ministrem spravedlnosti, v 9% byla kárná žaloba podána
opožděně, v jednom případě zanikla odpovědnost za kárné provinění a v jednom případě bylo
řízení zastaveno pro neúčelnost.
Na stránkách Lidových novin22 byla tato analýza doplněna grafickým ztvárněním,
z kterého mj. vyplývá, že ministr spravedlnosti podal celkem 69 kárných žalob, zástupci
komisí Exekutorských komor podali dohromady 24 žalob, nejméně kárných žalob bylo
podáno ze strany předsedů soudů, konkrétně 6 kárných žalob. Nejčastější ukládanou sankci
byly pokuty ve výměře od 10.000,- Kč do 150.000,- Kč, nejčastěji byla uložena pokuta ve
výši 10.000,- Kč. Ve čtyřech případech bylo uloženo písemné napomenutí, v 6 případech
„pouze“ napomenutí, dvakrát bylo navrženo odvolání soudního exekutora. Z 99 podaných
kárných žalob bylo fakticky zastaveno řízení ve 46 případech, 19 soudních exekutorů bylo
uznáno vinnými, v 8 případech byl soudní exekutor zproštěn viny, ve třech případech byl
soudní exekutor uznán vinným částečně. V tomto smyslu bylo i zajímavé vyjádření Josefa
Baxy, předsedy Nejvyššího správního soudu ČR, který se mj. v článku23 k této statistice
vyjádřil, když uvedl: „Odpovídá to číslům, kdyby se kárně řešilo tisíc soudců, 400 žalobců, či
180 notářů. To přece jinde neexistuje“, když současně připustil, že „stát pustil exekutory ze
řetězu a dohled nad jejich činností je neúčinný.“
3.4 Trestněprávní odpovědnost (odpovědnost za trestný čin)
Obecně základem trestní odpovědnosti je souhrn podmínek, při jejichž splnění vzniká
trestní odpovědnost pachatele. Trestní odpovědnost lze vymezit jako uplatnění nepříznivých
následků vůči tomu, kdo porušil povinnost vymezenou trestním zákoníkem, příp. jinými
právními normami, na které trestní zákoník odkazuje. Znaky trestní odpovědnosti vymezené
v obecné části trestního zákoníku, konkrétně v hlavě II, jsou společné pro všechny trestné
činy. Ve zvláštní části trestního zákoníku, popř. v jiných zákonech (např. zákon č. 165/1950
Sb., na ochranu míru) jsou uvedeny další znaky, kterými se jednotlivé trestné činy od sebe
odlišují. Při rozhodování, zda určitý skutek je či není trestným činem, je třeba hodnotit nejen
jednotlivé znaky skutkových podstat uvedené ve zvláštní části trestního zákoníku, které již
konkrétně vymezují určité trestněprávní jednání, ale je třeba rovněž zkoumat i naplnění
tzv. obecných základů trestní odpovědnosti vymezené v obecné části trestního zákoníku.
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Základem trestního odpovědnosti je dle českého platného práva spáchání trestného
činu. Trestným činem dle § 13 odst. 1 tr. zákoníku je protiprávní čin, který trestní zákon
označuje za trestný a který vykazuje znaky uvedené v takovém zákoně. K trestní
odpovědnosti za trestný čin je třeba úmyslného zavinění, nestanoví-li trestní zákon výslovně,
že postačí zavinění z nedbalosti.
Soudní exekutor se samozřejmě jako každá fyzická osoba může dopustit všech
trestných činů, tak jak je vymezuje trestní zákoník. Soudní exekutor může neplněním své
zákonné vyživovací povinnosti ve smyslu § 196 tr. zákoníku spáchat trestný čin zanedbání
povinné výživy dle § 196 odst. 1 tr. zákoníku stejně tak jako řídit osobní motorové vozidlo
pod vlivem návykové látky a spáchat tak trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky dle
§ 274 odst. 1 tr. zákoníku, dopustit se trestného činu daňového či majetkového nebo spáchat
např. některý z trestných činů násilného charakteru tak jak jsou vymezeny v hlavě I či např.
v hlavě II zvláštní části trestního zákoníku. Ve všech těchto případech by však na jednání
soudního exekutora bylo z hlediska vymezení subjektu trestného činu pohlíženo v obecné
rovině, tedy, že pachatelem takového trestného činu může být stejně jako každá jiná fyzická
osoba, starší 15 let, která je zároveň i osobou příčetnou.
Trestní zákoník však pro spáchání některých trestných činů vyžaduje krom těchto
obecných obligatorních znaků subjektu trestného činu i zvláštní vlastnost, způsobilost nebo
postavení pachatele (tzv. trestné činy s omezeným okruhem pachatelů). U těchto trestných
činů s omezeným okruhem pachatelů může být dle § 114 odst. 1 tr. zákoníku pachatelem
nebo spolupachatelem trestného činu pouze osoba, která má požadovanou vlastnost,
způsobilost nebo postavení. Současně však platí, že dle § 114 odst. 3 tr. zákoníku
organizátorem, návodcem nebo pomocníkem takového trestného činu, může být i osoba, která
nemá vlastnost, způsobilost nebo postavení tam vyžadované.

Znaky charakterizující

pachatele, resp. subjekt trestného činu, z hlediska zvláštní vlastnosti, způsobilosti nebo
postavení, jsou z hlediska trestněprávní teorie označovány jako fakultativní znaky subjektu
trestného činu. V dané souvislosti je rovněž žádoucí upozornit na rozlišování pojmu
„pachatel“ jako subjekt trestného činu od pojmu „osoba pachatele“, když zatímco pachatel
jako subjekt trestného činu je vymezen znaky věku, příčetnosti, event. zvláštní vlastnosti,
způsobilosti nebo postaveni, osoba pachatele je charakterizována vlastnostmi a okolnostmi,
které se vztahují k jeho osobnosti, jako jsou např. polehčující a přitěžující okolnosti, hlediska
pro zařazování odsouzených do typů věznic, či podmínky posuzování osoby pachatele jako
zvlášť nebezpečného recidivisty.

3.4.1 Konkrétní a speciální subjekt trestného činu
Jak již bylo výše uvedeno, převážnou většinu trestných činů může spáchat prakticky
kdokoliv, tedy jakákoliv fyzická osoba za podmínky, že je příčetná a v době činu dosáhla
patnácti let. Za předpokladu, že trestní zákoník vyžaduje v konkrétním ustanovení zvláštní
části trestního zákoníku určitou zvláštní vlastnost, způsobilost nebo postavení pachatele, je
tímto způsobem samozřejmě omezen počet, resp. okruh osob, které se určitého konkrétního
trestného činu mohou dopustit. Ve smyslu trestněprávní teorie se jedná o tzv. trestné činy
s omezeným okruhem pachatelů, přičemž v této souvislosti rozlišujeme z hlediska subjektu
trestného činu jednak tzv. konkrétní subjekt a jednak tzv. speciální subjekt. O konkrétní
subjekt se jedná tehdy, pokud zákon vyžaduje určitou zvláštní vlastnost, tj. např. matka dítěte
u trestného činu vraždy novorozeného dítěte matkou dle § 142 tr. zákoníku nebo dlužník u
trestného činu zvýhodnění věřitele dle § 223 tr. zákoníku nebo trestného činu poškození
věřitele dle § 222 tr. zákoníku. O speciální subjekt se jedná tehdy, pokud skutková podstata
trestného činu vyžaduje u pachatele zvláštní způsobilost, např. úřední osoby, dříve veřejní
činitelé, u trestných činů úředních osob § 329 tr. zákoníku a násl., vojenské trestné činy, ale i
např. svědek nebo znalec u trestného činu křivé výpovědi a nepravdivého znaleckého posudku
dle § 346 tr. zákoníku. Pro úplnost je třeba rovněž uvést, že pokud je trestný čin s omezeným
okruhem pachatelů odlišen od jiného trestného činu jen konkrétním či speciálním subjektem,
je v poměru speciality ve vztahu k obecnému trestnému činu, u kterého okruh jeho pachatelů
není takto omezen.24
V případě, že soudní exekutor spáchá trestný čin a je následně za něj odsouzen, má
toto odsouzení samozřejmě vliv i na jeho další možné setrvání v řadách soudních exekutorů.
Ustanovení § 15 odst. 2 písm. a) exekučního řádu totiž stanoví ministru spravedlnosti
povinnost odvolat soudního exekutora pokud tento byl pravomocně odsouzen pro úmyslný
trestný čin nebo pro trestný čin spáchaný v souvislosti s exekuční činností.

Současně

exekuční řád v ust. § 15 odst. 1 písm. g) stanoví, že výkon exekutorského úřadu zaniká dnem
právní moci rozhodnutí soudu, kterým byl exekutorovi uložen trest zákazu činnosti soudního
exekutora nebo kterým byl exekutor odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody.
Současně může dle § 122 odst. 1 exekučního řádu ministr spravedlnosti

pozastavit

exekutorovi výkon exekutorského úřadu, jestliže bylo proti němu zahájeno trestní řízení za
úmyslný trestný čin nebo za trestný čin související s exekuční činností, a to až do právní moci
24
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exekutorského úřadu po dobu výkonu trestu odnětí svobody, jestliže nejsou dány důvody pro
jeho odvolání, přičemž platí, že po dobu pozastavení výkonu exekutorského úřadu nesmí
exekutor vykonávat exekutorskou činnost.
Jak již bylo výše konstatováno soudní exekutor se jako každá jiná fyzická osoba může
dopustit všech trestných činů vymezených trestním zákoníkem. S ohledem na specifický
charakter tohoto relativně nového právnického povolání, kdy soudní exekutor ve smyslu § 1
odst. 2 ex. řádu v rámci pověření exekutorským úřadem provádí nucený výkon exekučních
titulů, legislativní zkratkou vyjádřenou tzv. exekuční činnost a tzv. další činnost podle ex.
řádu, bude tato práce následně

zaměřena na možnou trestnou činnost, které se soudní

exekutoři mohou, příp. již dopustili, právě v souvislosti s exekuční, příp. tzv. další činností.

4 Trestné činy úředních osob
Z hlediska konkrétních skutkových podstat trestných činů vymezených trestním
zákoníkem lze konstatovat, že soudní exekutor by se nejčastěji v souvislosti s exekuční, příp.
tzv. další činností dle ex. řádu mohl v postavení tzv. speciálního subjektu dopustit zejména
dvou trestných činů, vymezených v hlavě X. tr. zákoníku upravující tzv. trestné činy proti
pořádku ve věcech veřejných, v dílu druhém souhrnně nazvaném trestné činy úředních osob, a
to jednak trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby dle § 329 tr. zákoníku ve formě
úmyslné a jednak trestného činu maření úkolu úřední osoby z nedbalosti dle § 330 tr.
zákoníku.
4.1 Soudní exekutor jako úřední osoba (veřejný činitel)
Ve smyslu ust. § 127 odst. 1 písm. f) tr. zákoníku je úřední osobou soudní exekutor
při výkonu exekuční činnosti a při činnostech vykonávaných z pověření soudu nebo státního
zástupce, pokud plní úkoly státu nebo společnosti a používá při tom svěřené pravomoci pro
plnění těchto úkolů. Podle předchozí účinné právní úpravy, tj. za účinnosti trestního zákona č.
140/1961 Sb., účinného do 31.12. 2009, byl soudní exekutor tzv. veřejným činitelem při
výkonu exekuční činnosti, sepisování exekutorských zápisů a při činnostech vykonávaných z
pověření soudu podle zvláštního právního předpisu, pokud se podílel na plnění úkolů
společnosti a státu a používal přitom pravomoci, která mu byla v rámci odpovědnosti za
plnění těchto úkolů svěřena.
Soudní exekutor má dle § 127 odst. 1 písm. f) tr. zákoníku postavení úřední osoby jen
při určitých činnostech, konkrétně při výkonu exekuční činnosti

a při činnostech

vykonávaných z pověření soudu nebo státního zástupce, nikoli tedy obecně jako např. soudce,
státní zástupce, či příslušník bezpečnostního sboru. Trestní zákoník vyžaduje dle § 127 odst.
2 k trestní odpovědnosti a ochraně úřední osoby podle jednotlivých ustanovení trestního
zákoníku, aby trestný čin byl spáchán v souvislosti s její pravomocí a odpovědností. Fakticky
však tzv. exekuční činnost bude téměř vždy tvořit většinu činnosti vlastní práce soudního
exekutora, neboť tzv. „další činnost“ ve smyslu V. hlavy exekučního řádu je ve vztahu
k rozsahu práce v rámci exekuční činnosti spíše okrajová. Oproti předchozí právní úpravě
obsažené v § 89 odst. 9 trestního zákona č. 140/1961 Sb., účinné do 31.12. 2012, již soudní
exekutor nemá postavení úřední osoby při sepisu exekutorského zápisu s doložkou

vykonatelnosti dle § 77 a násl. exekučního řádu,25 který je však z právního hlediska pokud
splňuje předepsané zákonné náležitosti exekučním titulem. Soudní exekutor postavení úřední
osoby pokud sepíše takový exekutorský zápis tedy nemá, byť vytváří dokument, na základě
kterého může být v případě neplnění povinností v exekutorském zápisu stanovených, nařízena
do 15 dnů exekuce, tj. soudní exekutor sepsáním exekutorského zápisu s doložkou
vykonatelnosti nahrazuje činnost a rozhodování soudu a dle názoru autorky této práce jde
zcela jistě o velmi silnou pravomoc, která byla soudním exekutorům exekučním řádem
svěřena. Pro úplnost je však třeba dodat, že obdobně je tomu i u notářů, kteří mají postavení
úřední osoby pouze při provádění úkonů v řízení o dědictví jako soudní komisaři, nikoliv
však již při sepisování notářského zápisu s doložkou vykonatelnosti. Notáři však s ohledem na
platnost tzv. územního principu a absenci tvrdého konkurenčního prostředí mezi notáři
nejsou tak materiálně zainteresováni na výsledků svých činností jako soudní exekutoři.
Status úřední osoby umožňuje soudním exekutorům požívat zvláštní trestněprávní
ochrany v případě trestných činů vymezených v ust. § 323 až 328 tr. zákoníku, tj. trestných
činů proti výkonu pravomoci orgánu veřejné moci a úřední osoby. Zajímavý je v tomto směru
i nález Ústavního soudu ČR sp.zn. IV. ÚS 630/03 ze dne 2.11. 2004, který se právě k tomu,
proč byl soudním exekutorům přiznán status veřejných činitelů, argumentačně velmi pěkně
vyjádřil, když uvedl: „Z uvedeného je zřejmé, že oddělení státních a privátních agend
vykonávaných fyzickou osobou má fundamentální význam pro posouzení jejího právního
postavení, jež je charakterizováno divergencí mezi jí vykonávanou státní mocí a jejím
soukromým statusem fyzické osoby. Jinými slovy - vykonává-li exekutor funkce, které by
jinak byl povinen vykonat stát, není a nemůže být při jejich výkonu chráněn základními právy
jako fyzická osoba, nýbrž požívá ochrany jako veřejný činitel. Naopak je však exekutor při
výkonu svěřené státní moci povinen dbát a respektovat základní práva těch osob, ve vztahu k
nimž přenesenou státní moc vykonává.“ 26
Na druhou stranu status úřední osoby klade na soudní exekutory požadavek vyššího
standardu dodržování právních předpisů, vyšší míru odpovědnosti za své jednání, a vyšší
profesní a morální nároky, neboť trestné činy, kterých se dopustí speciální subjekt – úřední
osoba, jsou v trestním zákoníku vymezeny většinou v souladu s požadavkem zákonodárce na
vyšší míru trestnosti v kvalifikovaných skutkových podstatách. Výše uvedené se v konkrétní
rovině projevilo právě v rozhodování trestních soudů o trestných činech souvisejících
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s exekuční činností vykonávanou soudním exekutorem, kdy právě požadavek vyššího
standardu dodržování právních předpisů, vyšší míra odpovědnosti za své jednání, a vyšší
profesní a morální nároky, byly v případě rozsudku o vině častým soudním argumentem
v rámci odůvodnění rozhodnutí. Status úřední osoby požívá rovněž i exekutorský kandidát,
za předpokladu, že vykonává funkci zástupce soudního exekutora, když dle § 17 odst. 3
exekučního řádu platí, že ustanovení vztahující se na exekutora platí také pro exekutorského
kandidáta, jestliže kandidát vykonává úřad exekutora jako jeho zástupce.
Naopak zaměstnanci soudního exekutora, tedy i exekutorský kandidát, s výjimkou
výše uvedenou, koncipient soudního exekutora, a tzv. další zaměstnanci ve smyslu § 27
exekučního řádu (vykonavatelé soudního exekutora a zaměstnanci na úseku administrativy),
při výkonu exekuční činnosti status úřední osoby nepožívají.27
4.2 Trestný čin zneužití pravomoci úřední osoby
4.2.1 Skutková podstata trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby dle § 329 tr.
zákoníku
Zneužití pravomoci úřední osoby - § 329 tr. zákoníku
(1) Úřední osoba, která v úmyslu způsobit jinému škodu nebo jinou závažnou újmu anebo
opatřit sobě nebo jinému neoprávněný prospěch
a) vykonává svou pravomoc způsobem odporujícím jinému právnímu předpisu,
b) překročí svou pravomoc, nebo
c) nesplní povinnost vyplývající z její pravomoci, bude potrestána odnětím svobody
na jeden rok až pět let nebo zákazem činnosti.
(2) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán,
a) opatří-li činem uvedeným v odstavci 1 sobě nebo jinému značný prospěch,
b) spáchá-li takový čin na jiném pro jeho skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost k
etnické skupině, národnost, politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že je
skutečně nebo domněle bez vyznání,
c) způsobí-li takovým činem vážnou poruchu v činnosti orgánu státní správy, územní
samosprávy, soudu nebo jiného orgánu veřejné moci,
d) způsobí-li takovým činem vážnou poruchu v činnosti právnické nebo fyzické osoby,
která je podnikatelem,
e) spáchá-li takový čin zneužívaje bezbrannosti, závislosti, tísně, rozumové slabosti
27
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nebo nezkušenosti jiného, nebo
f) způsobí-li takovým činem značnou škodu.
(3) Odnětím svobody na pět až dvanáct let nebo propadnutím majetku bude pachatel
potrestán,
a) opatří-li činem uvedeným v odstavci 1 sobě nebo jinému prospěch velkého rozsahu,
nebo
b) způsobí-li takovým činem škodu velkého rozsahu.
(4) Příprava je trestná.
Objektem trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby dle § 329 tr. zákoníku je
zájem státu na řádném výkonu pravomoci úředních osob, který je v souladu s právním řádem,
a na ochraně práv a povinností fyzických a právnických osob. 28 Pachatelem tohoto trestného
činu může být pouze a jen ve smyslu § 114 tr. zákoníku tzv. speciální subjekt, tj. úřední
osoba. Trestním zákoníkem je vyžadována forma zavinění úmyslná, přičemž k naplnění
skutkové podstaty tohoto trestného činu postačí i úmysl nepřímý.
Z hlediska subjektivní stránky tohoto trestného činu vykazuje jeho subjektivní stránka
určité odchylky od právní úpravy dle trestního zákona č. 140/1961 Sb., účinného do 31.12.
2009,29 když dle nové trestněprávní úpravy již úmysl pachatele – úřední osoby může směřovat
nejen ke způsobení škody jinému, tj. škody materiální, ale navíc i ke způsobení „jiné závažné
újmy“, tj. škody nemateriální, přičemž v případě jednání vymezeném v písm. a) způsob
výkonu pravomoci úřední osoby musí odporovat jinému právnímu předpisu, a tedy nejen
„pouze“ zákonu, jak stanovila předchozí trestněprávní úprava účinná do 31.12. 2009.
Skutková podstata vymezením znaku „v úmyslu způsobit jinému škodu nebo jinou závažnou
újmu“ charakterizuje tzv. pohnutku pachatele činu, když právě tímto vymezením pohnutky
pachatele k dokonání činu není vyžadováno, aby škody či jiná závažná újma skutečně vznikla.
Vymezení úmyslu „opatřit sobě nebo jinému neoprávněný prospěch“ zahrnuje jakékoliv
neoprávněné zvýhodnění buď osoby pachatele či jiné osoby, na které ani jedna z těchto osob
neměla právo.
Z hlediska naplnění tzv. objektivní stránky skutkové podstaty tohoto trestného činu
trestní zákoník stanoví taxativně tři formy jednání, kterými se úřední osoba trestného činu
zneužití pravomoci úřední osoby může dopustit, a to jednak
28
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a) výkonem své pravomoci způsobem odporujícím jinému právnímu předpisu,
b) překročením své pravomoci, nebo
c) nesplněním povinnosti vyplývající z její pravomoci.
Výše uvedené formy jednání se navzájem vylučují, nelze tedy dílčí útok skutkového
jednání podřadit pod více taxativně stanovených alternativ možného zneužití pravomoci
úřední osobou. Pokud by trestný čin zneužití pravomoci úřední osoby byl spáchán více útoky
a současně byla dána souvislost časová, pak tyto jednotlivé útoky lze samozřejmě kvalifikovat
dle příslušných forem jednání uvedených pod písmeny a) až c) ust. § 329 tr. zákoníku, když
poté by se jednalo o pokračující trestný čin.30
V souladu s ust. § 114 odst. 3 tr. zákoníku, dle kterého organizátorem, návodcem nebo
pomocníkem trestného činu uvedeného v odstavcích 1 a 2 ust. § 114 tr. zákoníku
vymezujícího tzv. konkrétní a speciální subjekt trestného činu, může být i osoba, která nemá
vlastnost, způsobilost nebo postavení tam vyžadované, tzn. že účastníkem na dokonaném
trestném činu zneužití pravomoci úřední osoby dle § 329 tr. zákoníku či jeho pokusu, může
být v postavení organizátora, návodce či pomocníka, i osoba, která není úřední osobou.
Kvalifikovaná skutková podstata trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby dle
§ 329 odst. 2 tr. zákoníku pod jednotlivými písmeny a) až f) vymezuje jednotlivé kvalifikační
okolnosti, které podstatně zvyšují typovou nebezpečnost jednání pachatele tohoto trestného
činu, za což případný pachatel může být postižen v případě trestu odnětí svobody v zákonné
sazbě od tří do deseti let. Konkrétně se jedná o okolnosti spočívající
- v opatření si sobě či jinému značného prospěchu,
- spáchání činu na jiném pro jeho skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost k
etnické skupině, národnost, politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že je skutečně nebo
domněle bez vyznání,
- způsobení takovým činem vážné poruchy v činnosti orgánu státní správy, územní
samosprávy, soudu nebo jiného orgánu veřejné moci,
- způsobení takovým činem vážné poruchy v činnosti právnické nebo fyzické osoby,
která je podnikatelem,
- spáchání takového činu zneužívaje bezbrannosti, závislosti, tísně, rozumové slabosti
nebo nezkušenosti jiného, nebo
- způsobení takovým činem značné škody.
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Okolností podmiňující použití vyšší trestní sazby ve smyslu kvalifikované skutkové
podstaty dle § 329 odst. 3 tr. zákoníku a současně ve smyslu § 17 odst. 1 tr. řádu stanovící tzv.
krajskou věcnou příslušnost při prvoinstančním rozhodování stanovením trestní sazby trestu
odnětí svobody na pět až dvanáct let je jednak opatření si sobě či jinému prospěchu velkého
rozsahu či způsobení takovým činem škody velkého rozsahu, tj. škody či prospěchu vyššího
než 5.000.000,- Kč. Vzhledem ke skutečnosti, že příprava trestného činu není obecnou
formou trestné činnosti, a trestní zákoník v souladu s ust. § 20 odst. 1 tr. zákoníku musí ve
své zvláštní části její trestnost stanovit, stanoví trestní zákoník v odst. 4 trestnost přípravy,
jímž je s ohledem na stanovenou trestní sazbu zvlášť závažný zločin zneužití pravomoci
úřední osoby v kvalifikované skutkové podstatě dle § 329 odst. 2 a odst. 3 tr. zákoníku.
4.2.2 Výkon pravomoci způsobem odporujícím jinému právnímu předpisu
Výkonem své pravomoci způsobem odporující jinému právnímu předpisu je takové
jednání, kdy úřední osoba porušuje nebo obchází konkrétní zákon nebo právní normu na
podkladě zákona vydanou, tj. pachatel aktivně úmyslně v rozporu s určitou právní normou
jedná nebo zcela úmyslně určitou konkrétní právní normu obchází.31
Dosavadní trestněprávní praxe se právě touto formou možného jednání soudních
exekutorů doposud zabývala nejčastěji.
V následujících bodech 4.2.2.1 - 4.2.2.7 se tato práce v konkrétní rovině zaměří na již
proběhlá trestní řízení proti soudním exekutorům, jejichž předmětem byl skutek kvalifikovaný
jako zneužití pravomoci veřejného činitele dle § 158 odst. 1 písm. a) tr. zákona, příp.
kvalifikované ve vyšší skutkové podstatě z důvodu výše způsobené škody, tj. jednání
spočívající v porušení či obcházení právní normy ze strany obžalovaného soudního exekutora.
Je nutno podotknout, že až na jednu výjimku (bod 4.2.2.3) byla všechna tato trestní řízení
podrobena přezkumu ze strany Nejvyššího soudu ČR.
4.2.2.1 Trestní řízení vedené u Obvodního soudu pro Prahu 10 pod sp.zn. 51 T 61/2009
Podstatou této trestní věci byla situace, kdy exekuční řízení bylo soudem částečně
zastaveno ohledně částky 307.553,- Kč, kdy předmětem exekuce zůstala pouze částka ve
výši 57.130,- Kč, soudní exekutor však na účtu banky povinného před částečným zastavením
exekuce zajistil celou exekuovanou částku, tj. 364.683,- Kč. Banka následně celou tuto částku
zaslala na bankovní účet soudního exekutora. Exekuční soud na základě námitek povinného
vypočetl náklady exekuce ve výši 14.375,- Kč (pouze z částky 57.130,- Kč) oproti příkazu
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soudního exekutora, v kterém si soudní exekutor vypočetl náklady ve výši 73.919,30 Kč (z
částky 364.683,- Kč). Soudní exekutor zaslal na účet oprávněného částku ve výši 57.130,Kč, a neoprávněně tak zadržoval částku 307.553,- Kč, kterou měl vrátit povinnému po
odečtení částky ve výši 14.375,- Kč. Na základě této situace soudní exekutor v sídle svého
exekutorského úřadu poškozenému navrhl, že částku vymoženou nad rámec exekučního titulu
mu vrátí tak, že má v hotovosti připravenou částku 200.000,- Kč, z níž si však ponechá
45.000,- Kč, z čehož částka 14.375,- Kč představuje soudem přiznané náklady exekuce a
zbytek z uvedené částky měl představovat část původně vyčíslené odměny, přičemž zbytek
finančních prostředků přislíbil vyplatit dodatečně po vzájemné dohodě a pokud by na toto
povinný nepřistoupil, tak by mu peníze nevyplatil a záležitost by zůstala neuzavřená na
neurčito, následně povinnému vyplatil částku 169.375,- Kč, avšak na výdajový doklad uvedl
částku 200.000,- Kč.
Obžalovaný soudní exekutor Obvodním soudem pro Prahu 10

byl odsouzen

rozsudkem ze dne 23.2. 2010, sp.zn. 51 T 61/2009 pro níže uvedený skutek32 kvalifikovaný
jako trestný čin zneužívání pravomoci veřejného činitele dle § 158 odst. 1 písm. a) tr. zákona
a trestný čin přijímání úplatku dle § 160 odst. 2, 3 písm. b) tr. zákona k úhrnnému trestu
odnětí svobody v trvání 2 let, jehož výkon byl podmíněně odložen na zkušební dobu 4 let a
dále k peněžitému trestu ve výměře 250.000,- Kč, přičemž

pro případ, že by nebyl ve

stanovené lhůtě vykonán, tak byl stanoven náhradní trest odnětí svobody v trvání 6 měsíců a
současně byl rovněž uložen trest zákazu činnosti spočívající v zákazu výkonu činnosti
soudního exekutora na dobu 4 let.
Nalézací soud v této věci pečlivě odůvodnil skutečnost, proč obžalovaný v pozici
veřejného činitele zneužil své postavení, když v rámci odůvodnění rozsudku soudu uvedl, že
„obžalovaný jako soudní exekutor měl při jednání s poškozeným nepochybně postavení
veřejného činitele, a nikoliv běžného věřitele, tedy soukromé osoby, když toto postavení by
32

„jako soudní exekutor Exekutorského úřadu se sídlem X, poté, co byl usnesením Okresního soudu v X. ze dne
13.1. 2005 pověřen provedením exekuce proti povinnému na vymožení částky 364.683,- Kč a kdy následně dne
24.2. 2006, byla exekuce částečně zastavena ohledně částky 307.553,- Kč a předmětem exekuce tak zůstala
pouze částka ve výši 57.130,- Kč, a povinnému tak měl vrátit částku vymoženou nad rámec exekučního titulu, a
poté, co dne 14.12. 2006 byly usnesením Okresního soudu na základě námitek povinného náklady exekuce
stanoveny na částku 14.375,- Kč, když příkazem k úhradě nákladů exekuce ze dne 3.7. 2006 je soudní exekutor
stanovil na částku 73.919,30 Kč, dne 27.7. 2007 v sídle exekutorského úřadu poškozenému navrhl, že částku
vymoženou nad rámec exekučního titulu mu vrátí, tak, že má v hotovosti připravenou částku 200.000,- Kč, z níž
si však ponechá 45.000,- Kč, přičemž částka 14.375,- Kč představuje soudem přiznané náklady exekuce a zbytek
z uvedené částky měl představovat část původně vyčíslené odměny, přičemž zbytek finančních prostředků
přislíbil vyplatit dodatečně po vzájemné dohodě a pokud by na toto povinný nepřistoupil, tak by mu peníze
nevyplatil a záležitost by zůstala neuzavřená na neurčito, následně povinnému vyplatil částku 169.375,- Kč,
avšak na výdajový doklad uvedl částku 200.000,- Kč.”

měl, pokud by přiznanou pohledávku vymáhal nástroji exekučního řízení. V dané věci, ale o
toto nešlo, obžalovaný vymáhal domnělou pohledávku v odlišné výši od té, než byla přiznána
exekučním soudem mimo exekuční řízení, když zneužil situace, kdy měl částku, kterou měl
povinnému vydat, ve své dispozici právě díky svému postavení soudního exekutora jakožto
veřejného činitele a její vydání podmiňoval vyplacením finanční částky tak, aby zhruba
odpovídala odměně, která mu nebyla soudem přiznána. Tímto tedy zneužil své postavení a
vykonával svou

pravomoc nezákonným způsobem v úmyslu získat sobě

neoprávněný

prospěch, přitom odmítal poškozenému vydat částku, kterou obdržel nad rámec exekuce dle
rozhodnutí soudu, přičemž její vrácení poškozenému (povinnému) podmiňoval vyplacením
částky 30.000,- Kč, na kterou neměl nárok“.33
Odvolací soud - Městský soud dne 20.7. 2010, sp.zn. 5 To 240/2010 ve svém
rozhodnutí neakceptoval jednu z právních kvalifikací předmětného skutku obsaženého v
obžalobě, když soudního exekutora uznal vinným pouze z trestného činu

zneužívání

pravomoci veřejného činitele dle § 158 odst. 1 písm. a) tr. zák., a nikoliv již z trestného činu
korupčního charakteru. Městský soud se však ztotožnil s právní kvalifikací jednání soudního
exekutora jako trestného činu zneužívání pravomoci veřejného činitele dle § 158 odst. 1
písm. a) tr. zákona, když v rámci odůvodnění svého rozhodnutí uvedl, že „právě i závěrečný
akt inkriminovaného jednání, spočívající ve vrácení částky povinnému o přibližně 30.000 Kč
nižší, než si exekutor nechal kvitovat, dokumentuje nejen způsob výkonu pravomoci
veřejného činitele odporující zákonu, ale příznačným způsobem prezentuje pokřivené
představy pachatele o tom, jak výhody v podobě držení větší finanční částky, které se jeho
úřadu z titulu jeho pravomoci exekutora v exekučním řízení dostalo, bezskrupulózně a
nekorektním způsobem zneužít ke svému neoprávněnému obohacení se na úkor jedné ze stran
exekučního řízení.“34 K naplnění subjektivní stránky tohoto trestného činu odvolací soud
uvedl, že „obžalovanému při jeho odborném právnickém vzdělání zajisté nemohlo unikat
vědomí o povinnosti respektovat pravomocná konkrétní soudní rozhodnutí v dané věci, a
jestliže si jako veřejný činitel osoboval právo nerespektovat soudní rozhodnutí a odchylovat
se od nich při výkonu své exekuční činnosti za účelem získání osobního nevykázaného
finančního prospěchu, pak to jeho subjektivní vinu, resp. míru zavinění nikoli vylučuje, ale
naopak zvyšuje.35 Odvolací soud navíc v rámci svého odůvodnění naznačil, že posuzované
jednání obžalovaného soudního exekutora by bylo možno posuzovat mnohem přísněji, když
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uvedl, že „nátlak obžalovaného na vůli poškozeného, signalizující - pro případ, že poškozený
nebude exekutorovi po vůli - pokračující detenci větší, za daných okolností již dlouho
neprávem držené finanční částky, která pocházela i dle vědomí pachatele ze zdrojů úvěru za
stavebního spoření poškozeného, by mohl opodstatnit též úvahy o podřazení inkriminovaného
jednání pod některou ze skutkových podstat trestných jednání útočících proti lidské svobodě v
rozhodování ve smyslu přinejmenším skutkové podstaty trestného činu útisku (§ 237 trestního
zákona), případně i trestného činu vydírání (§ 235 odst. 1 trestního zákona), což však za
daného stavu věci, i s ohledem na to, že odvolání státního zástupce do výroku o vině
nesměřovalo, odvolací soud poznamenává pouze zcela na okraj.36
Proti rozhodnutí Městského soudu v Praze a proti rozhodnutí Obvodního soudu pro
Prahu 10 podal odsouzený soudní exekutor dovolání, které bylo usnesením Nejvyššího soudu
ČR pod č.j. 3 Tdo 1618/2010-52 dne 30. března 2011 jako zjevně neopodstatněné odmítnuto.
Dovolací soud se rovněž vyjádřil i k tomu, co lze rozumět pod pojmem „Výkon exekuční
činnosti ve smyslu § 89 odst. 9 tr. zákona“, když uvedl, že „výkon exekuční činnosti ve
smyslu § 89 odst. 9 tr. zákona totiž nelze považovat již za skončenou vymožením pohledávky
oprávněného, nýbrž jedná se i o činnost, kdy následně exekutor disponuje s vymoženou
finanční částkou (výtěžkem exekuce) na svém účtu, a to až do úplného skončení exekuce.“37
V neposlední řadě podal v této trestní věci soudní exekutor

proti všem trestním

rozhodnutím v této trestní věci ústavní stížnost, kterou Ústavní soud ČR svým usnesením ze
dne 12.1. 2012 jako neopodstatněnou odmítl, a to pod sp.zn. III ÚS 2116/11. V předmětné
ústavní stížností soudní exekutor namítal, že ze strany soudů byla porušena jeho základní
práva garantovaná v č.l. 36 až čl. 40 a č.l. 8 Listiny základních práv a svobod. Ústavní soud
byť dospěl ve smyslu § 43 odst. 2 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, že se
jedná o návrh zjevně neopodstatněný, přesto se mj. vyjádřil i k postavení soudních exekutorů,
když odmítl argument stěžovatele - odsouzeného soudního exekutora, že by byla porušena
jeho základní lidská práva. Ústavní soud konkrétně uvedl: „Stěžovatel nemůže být současně
účastníkem soukromoprávního vztahu, resp. podnikatelem, jak postavení soudního exekutora
charakterizoval Ústavní soud ve stěžovatelem zmíněných nálezech a stanovisku, a současně
nositelem veřejné moci. Platí totiž právě opačná teze. Soudní exekutor je ve dvojím postavení
- je sice podnikatelem, avšak rovněž osobou nadanou pravomocí ("provádět výkon
exekučních titulů"), a proto při tzv. exekuční činnosti je i v pozici veřejného činitele. Pokud
Ústavní soud poukazoval - nutno zdůraznit v jiných souvislostech - právě na prvně uvedené
36
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postavení soudního exekutora, nikterak tím nemínil zpochybnit či popřít jeho roli veřejného
činitele.“38
Dne 13.1. 2012 si soudní exekutor podal proti usnesení Městského soudu v Praze, sp.
zn. 7 To 455/2011, ze dne 25. listopadu 2011 (usnesení stížnostního soudu, kterým byla
zamítnuta stížnost soudního exekutora proti usnesení soudu prvního stupně o zamítnutí
návrhu soudního exekutora na povolení obnovy řízení) a proti usnesení Obvodního soudu
pro Prahu 10, sp. zn. 51 T 61/2009, ze dne 12. října 2011 (usnesení soudu prvního stupně,
kterým byl zamítnut návrh soudního exekutora na povolení obnovy řízení), za účasti 1)
Městského soudu v Praze a 2) Obvodního soudu pro Prahu 10, jako účastníků řízení, a 1)
Městského státního zastupitelství v Praze a 2) Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 10,
jako vedlejších účastníků řízení, druhou ústavní stížnost, kterou Ústavní soud ČR svým
usnesením ze dne 25.1. 2012 jako neopodstatněnou opět odmítl, a to pod sp.zn. II.ÚS 145/12.
V této trestní věci je zajímavé, že v rámci popisu skutku nebyla skutková okolnost
trestně právní kvalifikace zneužívání pravomoci veřejného činitele dle § 158 odst. 1 písm. a)
tr. zákona, konkrétně v části „vykonával svou pravomoc způsobem odporujícím zákonu“
použita jak je často obvyklé vymezením konkrétního ustanovení zákona, které bylo porušeno,
ale skutek byl vymezen vlastním popisem protiprávního jednáním soudního exekutora
spočívajícím v neoprávněném zadržování finanční částky poškozeného - povinného soudním
exekutorem, který využil toho, že peněžní prostředky poškozeného byly zajištěny z titulu
exekučního

řízení

na

podnikatelském

účtu

soudního

exekutora.

Proti

vymezení

trestněprávního jednání v rámci popisu skutku, kde absentuje porušení konkrétní právní
normy, či vymezení jejího obcházení, se negativně nepostavil ani Nejvyšší soud ČR ani
Ústavní soud ČR, naopak svými potvrzujícími rozhodnutími dle názoru autorky vyjádřily, že
ve vlastním popisu skutku vyjádření konkrétní právní normy, která byla porušena či obejita,
není vadou.
V hlavním líčení, které proběhlo před soudem prvního stupně, bylo provedeno velmi
rozsáhlé dokazování, a to jednak výslechy obžalovaného a svědků, listinnými důkazy a
znaleckým

posudkem

oboru

kriminalistika,

odvětví

kriminalistická

audioexpertíza.

Obžalovaný se k věci obsáhle vyjádřil, svou vinu popřel. Svou svědeckou výpověď podal
samotný poškozený, zaměstnanec soudního exekutora, přítelkyně soudního exekutora, a
kamarád poškozeného. Z listinných důkazů byl samozřejmě jako jeden z nejdůležitějších
38
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proveden exekuční spis nejen soudního exekutora, ale i exekuční spis soudu, který
předmětnou exekuci nařídil.

Zvláštností provedeného dokazování byl však i důkazní

prostředek, který není zcela častým v trestním řízení prováděným důkazním prostředkem.
Soud prvé instance provedl důkaz přehráním zvukového záznamu, který pořídil poškozený při
jednání s obžalovaným, a to jednak přečtením přepisu záznamu, a jednak přehráním celého
záznamu. V této souvislosti byl vypracován znalecký posudek z oboru kriminalistika, odvětví
kriminalistická audioexpertíza, z které vyplynulo, že zvukový záznam je autentický,
s originálním záznamem, a nebylo do něj zasahováno. Předmětný audiozáznam potvrdil
výpověď poškozeného, kterou uvedl u hlavního líčení. Byť během konaného hlavního líčení
obžalovaný se svým právním zástupcem napadali tento zvukový záznam s tím, že jde o důkaz,
jehož použití v rámci trestního řízení výrazně vykročilo z rámce daného čl. 8 Úmluvy o
ochraně lidských práv a základních svobod, a došlo tedy tímto i k porušení trestního řádu,
resp. těch ustanovení upravující způsoby získávání důkazních prostředků, a tímto bylo u
obžalovaného porušeno v průběhu přípravného řízení právo na jeho obhajobu, tak k tomuto
prvoinstanční soud ve svém odůvodnění uvedl, že ve smyslu § 89 odst. 2 tr. řádu, je možno za
důkaz označit vše, co může přispět k objasnění věci, když je evidentní, že v daném případě se
nejedná o záznam, který by byl získán v souladu s ust. § 88 tr. řádu, tj. odposlech a záznam
telekomunikačního hovoru. Použití tohoto důkazního prostředků soud velmi pečlivě
odůvodnil, když uvedl, že se jednalo o záznam, který byl získán soukromou osobou, resp.
svědkem, a to za situace, kdy se poškozený domáhal svého oprávněného požadavku, tj.
navrácení soudním exekutorem zadržované finanční částky, pro kterou byla soudní exekuce
zastavena. Vrátíme-li se k výše zmiňovanému záznamu telekomunikačního hovoru, jako
k jednomu z možných důkazních prostředků,
prostředku dále uvedl,

že záznam zachycuje

prvoinstanční soud k tomuto důkaznímu
rozhovor mezi obžalovaným soudním

exekutorem a poškozeným, resp. v té době povinným, a v podstatě jen in natura dokládá
skutečnosti, které vyplývají z výpovědi poškozeného. V tomto směru soud tento důkaz
nepovažoval za rozhodující usvědčující důkaz, když za rozhodující označil výpověď
poškozeného, s tím, že záznam pouze dokládá pravdivost tvrzení poškozeného. Naopak si
však nešlo nevšimnout, že právě tento zvukový záznam ohodnotil Ústavní soud ČR39 jako
důkaz vedle výpovědi poškozeného za klíčový. Sám o sobě by tento důkaz byl zcela určitě
napadnut ze strany obhajoby, a je otázkou, zda by bez výpovědi poškozeného nalézacímu
soudu na uznání viny postačoval. Nalézací soud v rámci svého odůvodnění argumentoval mj.
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tak, že za situace, ve které se poškozený nacházel, je logické, že poškozený nevyžadoval po
obžalovaném soudním exekutorovi souhlas s pořízením zvukové nahrávky, když svědka,
kterého si poškozený na jednání se soudním exekutorem přivedl, soudní exekutor odmítl, a
samotné ústní jednání probíhalo pouze mezi samotným soudním exekutorem a poškozeným.
Za této situace bylo pořízení si zvukové nahrávky jedinou možností, jak kromě vlastní
výpovědi, doložit jednání obžalovaného, byť se obžalovaný u hlavního líčení bránil tím, že
poškozený se cíleně vyjadřoval tak, aby obžalovaného usvědčil. K tomuto nalézací soud
rovněž uvedl, že naopak to byl obžalovaný, který hovořil velice vyhýbavě tak, aby částka,
kterou neoprávněně na poškozeném požadoval, výslovně nezazněla, přičemž pořízení
uvedeného záznamu by mohl být jistě porušením práva obžalovaného na ochranu osobnosti a
soukromí, ale je třeba si uvědomit, že obžalovaný byl v postavení veřejného činitele, a nikoliv
soukromé osoby, když navíc tento zásah do osobnostních práv obžalovaného je
ospravedlňován jiným chráněným zájmem, tj. zájmem společnosti na dodržování a
respektování soudních rozhodnutí a řádném výkonu činnosti soudních exekutorů.40
Prvoinstanční soud tedy tento důkaz – pořízenou zvukovou nahrávku přijal, když bylo
„nadevší“ pochybnost zjištěno (znaleckým posudkem v oboru kriminalistika, odvětví
kriminalistická audioexpertíza), že nahrávka je autentická, nebylo s ní manipulováno a není
důvod takovýto důkaz nepřipustit k soudnímu řízení. Rovněž odmítl argument obžalovaného,
že v přípravném řízení byl

státním zástupcem zkrácen na svých právech tím, že státní

zástupce nechal přepsat pouze části nahrávky, kterou pokládal za nejpodstatnější a
argumentoval s ní v obžalobě, když obžalovaný měl možnost domáhat se přehrání této
nahrávky již v rámci přípravného řízení, a když ostatně byla u hlavního líčení přehrána
zvuková nahrávka celá a obžalovaný měl možnost se k ní vyjádřit.
Skutečnou podstatou této trestní věci, resp. příčinou jednání odsouzeného soudního
exekutora, je ale v jednoduchosti situace, v rámci exekučního řízení častá zejména o závazků
(dluhů) u tzv. solventních povinných, kteří se během exekučního řízení domluví se „svým“
oprávněným „za zády“ soudního exekutora ohledně uhrazení pohledávky. Oprávněný podá
návrh na zastavení exekučního řízení a soudnímu exekutorovi je soudem přiznána minimální
odměna, většinou ve výši paušálních výdajů a základní odměny oproti odměně, která mohla
být vypočtena právě z pohledávky, pro kterou bylo exekuční řízení nařízeno. V této věci si
soudní exekutor byl pravděpodobně vědom, že odměna soudního exekutora nemůže být po
částečném zastavení exekučního řízení vypočtena z částky v řádech statisíců, tj. 307.553,-
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Kč, ale pouze jen z částky 57.130,- Kč, a proto to dle názoru autorky této práce na
poškozeného tzv. „zkusil“, byť si musel být velmi dobře vědom, že jedná nezákonně, resp. že
poškozenému uvedl úmyslně skutečnosti, které nebyly v souladu s exekučním řádem, resp.
jeho prováděcími předpisy a výrazně tak překračuje svou zákonnou pravomoc. Postup, kdy se
během konaného exekučního řízení nikoliv prostřednictvím soudního exekutora, dohodne
oprávněný s povinným o úhradě pohledávky, uhradí si vzájemně požadované plnění dle
exekučního titulu, na základě něhož bylo následně vydáno usnesení o nařízení exekuce a
soudní exekutor tedy konal úkony k vymožení pohledávky oprávněného, a poté je ze strany
oprávněného podán návrh na zastavení exekuce, je postupem zcela legálním, avšak fakticky
znemožní, aby si soudní exekutor z částky, do které bylo zastaveno exekuční řízení, vypočetl
v souladu s exekučním tarifem svou odměnu. K této problematice se částečně rovněž vyjádřil
již výše konstatovaný nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 8/06. Soudní exekutoři, byť tato
praxe není častým případem s výjimkou právě u výše uvedených „solventních povinných“, si
jsou

vědomi legálnosti takovéhoto postupu oprávněného a povinného,

tuto praxi však

„nevidí rádi“, tímto postupem se cítí býti podvedeni, neboť oprávněný využil jejich
pravomocí s „pohrůžkou“ využití těchto pravomocí vůči jeho dlužníkovi. Soudní exekutor
zahájením prvotních exekučních úkonů již vynaložil na svůj podnikatelský vrub určité
finanční prostředky za účelem vymožení pohledávky oprávněného. Náklady, které se
soudnímu exekutorovi vrátí, však většinou maximálně pokryjí vlastní reálné základní náklady
započatého exekučního řízení, tedy není vytvořen na této exekuční věci zisk, který velmi
často mj. pokrývá i náklady v řadě jiných neúspěšných exekucí, zejména tehdy, kde je
majetek povinného nulový, a tedy exekuční náklady, které soudní exekutor vynaložil, se mu
nemusí vrátit, resp. nevrátí, a to i s ohledem na dosavadní konstantní judikaturu Ústavního
soudu, který opakovaně judikoval, že v případě neúspěšných exekucí, které byly zastaveny
pro nedostatek majetku povinného, nelze oprávněně požadovat úhradu nákladů na
oprávněném, pokud nemohl prokazatelně vědět, při podávání návrhu na nařízení exekuce, že
majetek povinného je nulový.
V rámci tohoto rozhodnutí je bezesporu i zajímavé, že opomenutím nalézacího soudu
nebylo rozhodnuto o výroku o náhradě škody, byť se poškozený včas a řádně k trestnímu
řízení připojil, což Nejvyšší soud ČR neshledal jako vadu, na základě kterého by měl být
zrušen rozsudek, když uvedl, že v rámci odvolacího řízení tuto námitku nikdo nevznesl (a to
ani poškozený B.) a ani v dovolacím řízení ji dovolatel neuplatnil s poukazem na příslušný
dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. k) tr. řádu. Dovolací soud rovněž uvedl, že i
s ohledem na značně formalizovanou úpravu dovolacího řízení,

tak nemohl na takovou

v zásadě připomínku reagovat. Z konstatování Nejvyššího soudu, že „dovolatel zcela
oprávněně namítl, že soud prvního stupně neučinil adhezní výrok o náhradě škody, ačkoli v
odůvodnění se touto otázkou zabýval a odvolací soud nesjednal nápravu tohoto stavu,
přestože navíc rozhodoval sám ve věci rozsudkem“, však lze dovodit, že bylo pochybením
odvolacího soudu, že sám i přes absenci namítané vady ze strany jakékoliv strany, toto
procesní pochybení soudu nalézacího nenapravil. Závěr v této věci však je jednoznačný –
absence výroku o náhradě škody, i přes včasné a řádné připojení se poškozeným, není důvod
pro zrušení rozsudku.
V rámci využití všech svých práv, která jsou v trestním řízení součástí práva na
obhajobu, soudní exekutor v této věci využil maximum, které je v rámci trestního řízení
možno využít. Napadal práci vyšetřujícího policejního orgánu a státního zástupce
v přípravném řízení, napadal pochybení exekučního soudu,

napadal procesní pochybení

soudce nalézacího soudu, napadal rozhodnutí soudců v odvolacím řízení, napadal samozřejmě
i věrohodnost svědka, když se snažil znevěrohodnit pořízení zvukové nahrávky jeho jednáním
a následně i znaleckého posudku, který potvrdil její autentičnost. V neposlední řadě napadl
dvěma různými ústavními stížnostmi jednak celé trestní řízení a jednak obecnými soudy
nepovolenou obnovu řízení, jako mimořádný opravný prostředek. Rozhodování soudů všech
instancí v této trestní věci jsou důkazem, že velmi častá taktika napadání procesních
pochybení orgánů činných v trestním řízení, příp. jiných orgánů (viz např. exekuční soud a
průtahy ve vyznačování doložek právní moci na usnesení o nařízení exekuce, jak namítal
soudní exekutor v rámci svého dovolání) ze strany obhajoby, i přes skutečnost, že se zde staly
určitá procesní pochybení, nejsou vždy tou správnou taktikou ze strany obhajoby, soudy v této
trestní věci nerozhodovaly formálně, což je i pro orgány činné v trestním řízení dobrou
dobrým znamením. Výše uvedená soudní rozhodnutí hodnotím z hlediska odůvodnění jako
precizně, odborně kvalitně a velmi podrobně zpracovaná, slabinou rozhodnutí nalézacího
soudu je, že se prvoinstanční soud ve svém odůvodnění vůbec nezabýval korupčním trestným
činem, a taky na to následně „doplatil“ v odvolacím řízení, když odvolací soud předmětnou
trestněprávní kvalifikaci korupčního charakteru vypustil.
4.2.2.2 Trestní řízení vedené u Obvodního soudu pro Prahu 3 pod sp.zn. 15 T 33/2008
Podstatou této trestněprávní věci byla situace, kdy obviněný jako soudní exekutor
vedl proti povinnému V.P. exekuci proti majetku, který ve skutečnosti byl výlučným
majetkem

manželky povinného, od 1.6. 2004 bývalé manželky (v usnesení o nařízení

exekuce byl jako povinný označen pouze manžel, nikoliv i manželka), když soudní exekutor

vydal dne 26.2. 2004 exekuční příkaz k prodeji nemovitosti manželky povinného a 16.3. 2004
exekuční příkaz k přikázání pohledávky ze dvou účtů manželky povinného vedených
Českomoravské stavební spořitelny, a.s., aniž by zkoumal vlastnická práva k nemovitostem a
k účtům, a ačkoliv věděl, že provedení exekuce bylo odloženo rozhodnutím soudu ze dne
24.6. 2004 (právní moc ke dni 28.7. 2004) a dále tak pokračoval v jednání směřujícím
k vymožení pohledávky, v důsledku čehož byly z účtů poškozené – tj. manželky povinného
dne 12.8. 2004 odepsány částky ve výši 77.824,40 Kč a 2.710,- Kč. V případě vydaných
exekučních příkazů přikázáním pohledávky z účtu manželky povinného, tyto byly vydány,
ačkoliv poškozená – manželka povinného nevystupovala jako povinná v exekučním titulu, a
následně tedy ani ne v usnesení o nařízení exekuce. Současně již při vydávání exekučního
příkazu prodejem nemovitosti poškozené bylo z výpisu z katastru nemovitostí zřejmé, že
nemovitost není majetkem povinného, nýbrž jeho manželky, a soudní exekutor vztáhl
exekuční řízení i na manželku, aniž si pečlivě ověřil okolnosti nabytí předmětné nemovitosti
do vlastnictví bývalé manželky povinného. Obvodní soud pro Prahu 3 rozsudkem pro níže
uvedený skutek41 ze dne 12.1. 2009, sp.zn. 15 T 33/2008, uznal soudního exekutora vinným
z trestného činu zneužívání pravomoci veřejného činitele dle § 158 odst. 1 písm. a) tr. zákona
a odsoudil jej k peněžitému trestu ve výměře 100.000,- Kč s náhradním trestem odnětí
svobody na 8 měsíců. Proti tomuto rozsudku si podal odvolání nejen obžalovaný soudní
exekutor, ale i státní zástupce, který požadoval změnu výroku o trestu, když ve svém odvolání
požadoval doplnit do výroku o trestu rovněž i trest zákazu činnosti výkonu exekutorské
činnosti. Zatímco odvolání soudního exekutora bylo zamítnuto, odvolací soud - Městský
soud dne 31.3. 2009, pod sp. zn. 6 To 97/2009 vyhověl odvolání státního zástupce a dle § 258
odst. 1, písm. e), odst. 2 tr. řádu doplnil svým rozsudkem rozhodnutí Obvodního soudu pro
Prahu 3 ve výroku o trestu tak, že uložil trest zákazu činnosti spočívající v zákazu výkonu
funkce soudního exekutora na dobu 5 let, jinak zůstal rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 3
41

„jako soudní exekutor Exekutorského úřadu pro Prahu 3, na základě usnesení Obvodního soudu pro Prahu 5 ze
dne 14.5.2003, sp.zn. Nc 725/2003-5, kterým byl pověřen k vymožení pohledávky povinného V.P., poté co
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manželky povinného) na adrese Praha 5, ul. Hábova 1564/8, a dne 16.3.2004 vydal exekuční příkaz sp.zn. EX
270/03-25 k přikázání pohledávky ze dvou účtů J.P., vedených u Českomoravské stavební spořitelny,
a.s.,přičemž exekuční příkazy vydal v rozporu s ust.§ 65 a § 66 odst.2 zák. č.120/2001 Sb., o soudních
exekutorech a exekuční činnosti (exekučního řádu), aniž by zkoumal vlastnická práva k nemovitostem a
k účtům, ač věděl, že provedení exekuce bylo rozhodnutím Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 24.6.2004,
sp.zn. Nc 725/2003-49, které nabylo právní moci dne 28.7.2004, odloženo do pravomocného skončení řízení o
vylučovací žalobě, v rozporu s ust. § 54 zákona č. 120/2001 Sb., exekučního řádu, pokračoval k vymožení
pohledávky z exekučních příkazů, v důsledku čehož byly z účtů poškozené J.P. dne 12.8.2004 odčerpány
finanční prostředky ve výši 77.824,40 Kč a 2.710,-Kč, které byly až dne 8.10.2004 vráceny na účty zpět, vyjma
částky 16.482,- Kč představující státní podporu, která byla z exekučního titulu vrácena Ministerstvu financí
České republiky“.

zcela nedotčen. Proti rozsudku Městského soudu v Praze si podal soudní exekutor včasné
dovolání, kterému Nejvyšší soud dne 17.2. 2010, pod sp. zn. 7 Tdo 72/2010 vyhověl, když
oba výše uvedené rozsudky soudů nižších instancí zrušil, a Obvodnímu soudu pro Prahu 3
přikázal, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl s tím, že nalézací soud má
jednak odstranit vady v usnesení Nejvyššího soudu vytknuté a jednak posoudit, zda a v jakém
rozsahu jsou splněny podmínky trestní odpovědnosti soudního exekutora.
Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 17.2. 2010, sp.zn. 7 Tdo 72/2010 lze
považovat za průlomové, neboť se jedná o jedno z prvních rozhodnutí soudů vyšší soudní
instance v rámci obecné soudní soustavy, které reagovalo na vymezení podmínek trestní
odpovědnosti soudního exekutora za trestný čin zneužívání pravomoci veřejného činitele
spáchaný v rámci výkonu exekuční činnosti soudním exekutorem, a to konkrétně prováděním
exekuce na majetek, který nepatřil povinnému uvedenému v usnesení o nařízení exekuce. Pro
trestný čin zneužívání pravomoci veřejného činitele dle § 158 odst. 1 písm. a) tr. zákona není
charakteristické, že by jeho skutková podstata měla tzv. blanketní nebo odkazovací dispozici,
Nejvyšší soud však musel ve výše uvedeném rozhodnutí reagovat na řadu souvislostí
posuzovaného skutku s právní úpravou na úseku exekučního práva.42
V dané věci pro uznání viny soudního exekutora za skutek žalovaný státním
zástupcem Obvodního soudu pro Prahu 3 bylo třeba dokázat, že soudní exekutor vykonával
svou pravomoc způsobem odporující zákonu, když speciální subjekt tohoto trestného činu –
soudní exekutor měl dle § 89 odst. 9 trestního zákona postavení veřejného činitele, neboť ke
skutku došlo při výkonu exekuční činnosti, a k prokázání jeho trestní odpovědnosti bylo třeba
ve smyslu věty třetí téhož ustanovení prokázat, že trestný čin spáchal v souvislosti se svou
pravomocí a odpovědností.
V předmětné věci je nutno poukázat, že ve výroku prvoinstančního soudu o vině
nebylo, které konkrétní ustanovení občanského soudního řádu, resp. exekučního řádu,
obviněný soudní exekutor porušil, a to za účelem naplnění znaku „vykonávání pravomoci
způsobem odporujícím zákonu“. Konkrétně Nejvyšší soud ČR v rámci svého odůvodnění
uvedl: „Ve výroku o vině již není uvedeno, které z ustanovení občanského soudního řádu,
jejichž přiměřené použití přicházelo v úvahu, obviněný porušil. Odkaz na samotné ustanovení
§ 65 exekučního řádu, tj. bez souvislosti s některým z uvedených ustanovení občanského
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Púry F., Výběr z judikatury - Nejvyšší soud České republiky K podmínkám trestní odpovědnosti exekutora za
trestný čin zneužívání pravomoci veřejného činitele spáchaný prováděním exekuce na majetek, který nepatřil
povinnému. Trestněprávní revue, č. 5, 2010, str. 156.

soudního řádu, je nedostatečný, protože nevyjadřuje, co konkrétně obviněný porušil.“43
Z výše uvedeného rozhodnutí Nejvyššího soudu by bylo možno učinit závěr, že pokud by se
tedy mělo posuzovat trestněprávní jednání soudního exekutora v případě trestného činu
zneužívání pravomoci veřejného činitele dle § 158 odst. 1 písm. a) tr. zákona, či již dle nové
právní úpravy zneužití pravomoci úřední osoby dle § 329 odst. 1 písm. a) tr. zákoníku, mělo
by být z výroku, a to už na úrovni usnesení o zahájení trestního stíhání dle § 160 odst. 1 tr.
řádu

zřejmé, které konkrétní ustanovení, kterého zákona,

soudní exekutor z hlediska

objektivní stránky skutkové podstaty porušil. Je pravdou, že pokud

by již od počátku

trestního stíhání bylo zřejmé, které konkrétní ustanovení soudní exekutor porušil, domnívám
se, že dokazování policejnímu orgánu a následně státnímu zástupci by se v rámci určité
trestní věci velmi usnadnilo. Výše uvedený závěr však ale není správný, citovaný výrok z
usnesení dovolacího soudu ze dne 17.2. 2010 sp.zn. 7 Tdo 72/2010 nelze interpretovat tak, že
Nejvyšší soud ČR považuje za nutné v rámci skutku vymezení konkrétního porušeného
ustanovení. To, že toto Nejvyšší soud ČR nepožaduje, prokazuje jiné usnesení Nejvyššího
soudu ČR rovněž z roku 2010, a to konkrétně usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 15.9.
2010, sp.zn. 7 Tdo 977/2010 nebo usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. 3. 2011,
č.j. 3 Tdo 1618/2010-52, která jsou rovněž v této práce blíže zmíněna.
Zásadní právní věty usnesení Nejvyššího soudu ze dne 17.2. 2010, sp. zn. 7 Tdo
72/2010 zní:44
„K naplnění zákonných znaků trestného činu zneužívání pravomoci veřejného činitele podle
§ 158 odst. 1 písm. a) trestního zákona nestačí objektivně závadný výkon pravomoci
veřejného činitele a jeho zavinění ve formě úmyslu.
- Subjektivní stránka trestného činu se tu totiž nevyčerpává samotným úmyslem podle § 4
trestního zákona zahrnujícím to, že veřejný činitel vykonává svou pravomoc způsobem
odporujícím zákonu. Jednání veřejného činitele musí být zároveň vedeno pohnutkou
„způsobit jinému škodu anebo opatřit sobě nebo jinému neoprávněný prospěch.
- Škodou, ke které může směřovat jednání pachatele trestného činu zneužívání pravomoci
veřejného činitele podle § 158 odst. 1 trestního zákona vedené touto pohnutkou, může být i
tzv. nemateriální újma způsobená na jiných než majetkových právech poškozeného.
- Má-li být uznán vinným uvedeným trestným činem exekutor (§ 89 odst. 9 trestního zákona),
jenž prováděl exekuci na majetku, který nepatřil povinnému a nepodléhal výkonu rozhodnutí,
musí mít soud dostatečný skutkový podklad i k závěru, že exekutor věděl o této skutečnosti a
43
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že byl veden záměrem, aby způsobil jinému škodu nebo opatřil sobě nebo jinému
neoprávněný prospěch.
- Vydání exekučního příkazu podle § 47 odst. 1 exekučního řádu spadá do stadia provedení
exekuce, takže může být i součástí takového jednání exekutora, které zakládá jeho
odpovědnost za trestný čin zneužívání pravomoci veřejného činitele podle § 158 odst. 1
trestního zákona.”
Lze konstatovat, že toto rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR bude častým
argumentačním judikatorním rozhodnutím z pozice osob obviněných – soudních exekutorů
z tohoto trestného činu45, neboť je určitým

návodem pro vymezení podmínek trestní

odpovědnosti soudního exekutora (ale i v obecné rovině), a to i za účinnosti nového trestního
zákoníku, byť ustanovení

§ 329 odst. 1 písm. a) tr. zákoníku vymezující přečin zneužití

pravomoci úřední osoby vykazuje určité odchylky, 46 když dle nové trestněprávní úpravy již
úmysl pachatele – úřední osoby může směřovat nejen ke způsobení škody jinému, ale navíc i
ke způsobení „jiné závažné újmy“, přičemž způsob výkonu pravomoci úřední osoby musí
odporovat i jinému právnímu předpisu, a tedy nikoliv pouze zákonu, jak stanovila předchozí
trestněprávní úprava účinná do 31.12. 2009.
Jako problematické v případě tohoto rozhodnutí Nejvyššího soudu považuji

jeho

argumentaci, že orgány činné v trestním řízení musí zároveň soudnímu exekutorovi prokázat
nejen úmysl dle § 4 tr. zákona, neboť „subjektivní stránka trestného činu se tu totiž
nevyčerpává samotným úmyslem podle § 4 tr. zák. zahrnujícím to, že veřejný činitel
vykonává svou pravomoc způsobem odporujícím zákonu, ale zejména, že jednání veřejného
činitele – soudního exekutora bylo vedenou pohnutkou „způsobit jinému škodu anebo opatřit
sobě nebo jinému neoprávněný prospěch“, když toto musí mít svůj podklad v důkazech ve
spojení s vymezením této pohnutky ve skutkové části obžaloby, příp. rozsudku. Domnívám
se, že takovýto požadavek v podobě prokazování pohnutky, když prokázání úmyslu, byť
nepřímého, dle tohoto rozhodnutí Nejvyššího soudu nepostačuje, je z hlediska aplikační praxe
velmi problematický. Takovýto požadavek u natolik důkazně velmi složitého trestného činu,
jakým je trestný čin zneužití pravomoci veřejného činitele dle § 158 trestního zákona, by
bylo v rámci důkazní situace možno praktický prokázat vlastně jen samotným doznáním
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obviněného, což v případě tohoto druhu trestné činnosti je velmi málo pravděpodobné. Krom
doznání obviněného k této požadované pohnutce si v této konkrétní trestní věci nedokáži
představit, jaký jiný důkaz by v této konkrétní trestní věci tuto pohnutku měl prokázat, když
sám soudní exekutor v rámci své obhajoby zdůraznil, že k účastníkům exekučního řízení, k
věci jako takové ani k osobě poškozené neměl žádný subjektivní vztah, z něhož by vyplýval
jeho úmysl způsobit škodu či získat pro sebe nebo pro jiného neoprávněný prospěch.
Soudní exekutor se v této věci obhajoval neexistencí žádného subjektivního vztahu
k povinnému ani k poškozené v rámci vedeného trestního řízení (manželce povinného). Zde
je však třeba konstatovat, že soudní exekutor, jestliže by tu byl se zřetelem na poměr soudního
exekutora k věci, k účastníkům exekučního řízení nebo k jejich zástupcům, důvod pochybovat
o jeho nepodjatosti, tak tento soudní exekutor má přímo zákonnou povinnost vyloučit se
z exekučního řízení. Fakticky však soudní exekutor zejména u tzv. „majetných povinných“
bude vždy silně zainteresován, minimálně ze zištných důvodů, neboť pouze v případě
majetných povinných, bude vždy velká pravděpodobnost, že bude uspokojena zejména jeho
odměna za provedenou exekuci, když právě toto je dle názoru autorky hlavním motivem
většiny porušení zákonů ze strany soudních exekutorů, příp. jejich zaměstnanců, tj. excesy
v podobě porušení zákona u „nemajetných povinných“ budou vždy minimální.
Pokud se jedná o tuto konkrétní trestní věc, v případě poškozené šlo o tzv. majetnou
„spolupovinnou“ (vlastnictví bytu v osobním vlastnictví v Praze). Jestliže by soudní exekutor
v rámci mapování jejího majetku zjistil, že je nemajetná, pravděpodobně by k tomuto excesu
ze strany soudního exekutora, resp. jeho zaměstnanců nedošlo. V této trestní věci je tedy
zjevný evidentní zištný motiv, resp. pohnutka, ale lze konstatovat, že s ohledem na charakter a
hlavně obsah činnosti soudních exekutorů, těžko bude ve smyslu požadavku výše uvedeného
rozhodnutí Nejvyššího soudu, tento zištný motiv ze strany orgánů činných v trestním řízení
prokázán, s odkazem na obhajobu soudních exekutorů, že jsou povinni vymáhat pro „svého“
oprávněného v maximální možné míře s využitím všech zákonných pravomocí. Pokud se však
podaří prokázat orgánu činnému v trestním řízení právě porušení zákonné pravomoci soudním
exekutorem, těžko bude s ohledem na výše uvedené prokazovat již zmíněnou zejména zištnou
pohnutku soudního exekutora.
V případě prokazování subjektivní stránky trestného činu, tj. zavinění, u jakéhokoliv
trestného činu spáchaného v souvislosti s exekuční činností, bude vždy velmi problematické
prokázání složky zavinění, natož pohnutky, neboť fakticky v exekutorském úřadu soudní
exekutor exekuční činnost nevykonává, tuto dělají jeho zaměstnanci, ať už tzv. další
zaměstnanci, tj. administrativa a vykonavatelé, nebo exekutorští kandidáti či koncipienti. Je

zajímavé, že v případě obdobně zaměřených jiných rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR rovněž
v této práci zmiňovaných, požadavek prokázání pohnutky nebyl žádným z těchto usnesení
dovolacího soudu zmiňován a ani se prokázáním pohnutky blíže žádné z těchto rozhodnutí
nezabývalo, i třeba pouze minimálním odkazem, jak byla pohnutka prokázána, když obě tato
rozhodnutí potvrdily vinu obžalovaného soudního exekutora.47
Soudní exekutor je osobou, která zastřešuje příslušný exekutorský úřad, má mj.
odpovědnost za finanční fungování úřadu, což dokládá i výpověď soudního exekutora u
hlavního líčení,48 a tedy i za to, že na exekutorský úřad budou napadat další a další exekuční
věci, tj. zajišťuje mj. sjednávání tzv. rámcových smluv s oprávněnými, jejichž předmětem
jsou pohledávky oprávněného. Vzhledem k tomu, že fakticky tedy vlastní exekuční činnost
ve většině případů soudní exekutor nevykonává, tj. vydávání exekuční příkazů, rozesílání
zásilek, mobilární exekuce atd., bude vždy z hlediska trestněprávního velmi složité prokázat,
že jednal v úmyslu konkrétní osobě způsobit škodu za současného porušení zákonné
povinnosti, když vlastního porušení zákonné povinnosti se ve většině případů dopustí právě
výše uvedený zaměstnanec soudního exekutora. Je třeba však poznamenat, že právě porušení
zákona ze strany zaměstnanců soudního exekutora je z hlediska kárné či soukromoprávní
odpovědnosti přičítáno soudnímu exekutorovi, když právě tato protizákonná jednání jsou
vedle nečinnosti nejčastějším deliktem stíhaným v rámci kárného řízení vedeného se soudním
exekutorem. Vzhledem ke skutečnosti, že v této konkrétní věci fakticky soudní exekutor
příslušné exekuční úkony nekonal, ty relevantní konala exekutorská koncipientka, jedinou
možností, jak prokázat úmysl, resp. pohnutku v této trestní věci (vyloučím-li doznání
obviněného), by byl ten důkaz, že by tato konkrétní exekutorská koncipientka svědčila proti
svému bývalému zaměstnavateli v tom smyslu, že jednala na základě přímého pokynu
soudního exekutora, což se však samozřejmě nestalo, byť nutno dodat, že soud první instance
i tímto směrem vedl dokazování, příslušná koncipientka však v případě relevantních
skutečností si nevzpomněla, resp. nepamatovala si.49
Skutečnost, že se v dané věci nepodařilo prokázat subjektivní stránku trestného činu
neznamená, že by na postižení majetku soudním exekutorem jiného než osoby uvedené
v usnesení o nařízení exekuce, nemohly dopadat normy trestního práva. Vždy bude záležet na
47

Např. usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 15.9. 2010, sp.zn. 7 Tdo 977/2010 nebo usnesení Nejvyššího
soudu ČR ze dne 30. 3. 2011, č.j. 3 Tdo 1618/2010-52.
48
Viz výpověď soudního exekutora u hlavního líčení: „K dotazu, v čem spočívá úloha soudního exekutora,
pokud nepřezkoumává při podpisu správnost exekučního příkazu odpověděl, že úloha soudního exekutora
spočívá v organizaci úřadu.“
49
K tomuto blíže obsáhlé odůvodnění rozsudku soudu Obvodního soudu pro Prahu 3, sp.zn. 15 T 33/2008 ze dne
12.1. 2009, a i následně ze dne 18.10. 2010.

skutkových okolnostech konkrétních případů. Obecně jednodušší posouzení odpovědnosti
soudního exekutora za postižení majetku jiné osoby bude pravděpodobně jednodušší u všech
jiných osob než u manžela povinného či bývalého manžela povinného. Zde bude nutno
v rámci

zodpovězení si tzv. předběžné otázky dle § 9 tr. řádu vypořádat se zejména

s problematikou § 42 exekučního řádu, kdy i jak upozornil Nejvyšší soud je třeba rozlišovat
rozdíl mezi zrušením společného jmění manželů soudem a zrušením společného jmění
manželů dohodou. V daném konkrétním případě ust. § 42 odst. 1 exekučního řádu nebylo tedy
vůbec aplikovatelné a nemohlo být ani podkladem pro provedení exekuce na majetek
manželky povinného. Dle názoru autorky práce postup příslušného soudního exekutora, který
vztáhl exekuci i

na majetek bývalé manželky povinného, aniž by tato byla uvedena

v usnesení o nařízení exekuce, nebyl v době „spáchání skutku“ běžným postupem většiny
exekutorských úřadů.
Nejvyšší soud jak již bylo výše uvedeno se v této věci zásadním způsobem vyjádřil
k posuzování a zároveň tedy odlišování trestněprávní a jiné právní odpovědnosti soudního
exekutora, když konkrétně uvedl: „Podle § 13 odst. 1 exekučního řádu exekutor řídí činnost
exekutorského úřadu, který jeho jménem plní všechny úkoly potřebné k řádnému výkonu
exekuční činnosti. Z tohoto ustanovení vyplývá odpovědnost exekutora za veškeré úkony
exekutorského úřadu bez ohledu na to, kdo konkrétně je provede, tj. zda je provede
exekutorský koncipient, exekutorský kandidát či jiný zaměstnanec exekutora. Jedná se však o
odpovědnost majetkovou, pokud je postupem takových osob způsobena škoda, a o
odpovědnost disciplinární, pokud je vadný postup uvedených osob následkem nedostatečné
řídící činnosti exekutora. Ustanovení § 13 odst. 1 exekučního řádu samo o sobě není
dostatečným podkladem k trestní odpovědnosti exekutora, neboť trestní odpovědnost
předpokládá splnění podmínek stanovených v trestním zákoně a tyto podmínky se ve vztahu
ke každé osobě, jejíž odpovědnost přichází v úvahu, posuzují individuálně.“50
Výše uvedené rozhodnutí tedy rovněž upozornilo na skutečnost, že není zřejmé, a
žádný zákon tento problém neřeší, když současně ani kárné senáty Nejvyššího správního
soudu ČR se na tomto nemohou shodnout, a jejich názor je diametrálně rozdílný,51 jakou
soudní exekutor vlastně nese odpovědnost za jednání svých zaměstnanců a jakou nese
odpovědnost svou vlastní, resp. kde končí a zároveň začíná odpovědnost soudního exekutora
za úkon provedený zaměstnancem soudního exekutora, při kterém zaměstnanec soudního
50

Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 17.2. 2010, sp.zn. 7 Tdo 72/2010.
Viz rozdílná rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ČR v kárném řízení ve věcech soudních exekutorů,
sp. zn. 11 Kseo 5/2009 ze dne 26.1. 2012, sp. zn. 14 Kse 6/2011 ze dne 31.1. 2012, a sp.zn. 13 Kseo 1/2011 ze
dne 22. března 2012, ke kterým se autorka práce blíže vyjadřuje v závěru této práce.
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exekutora využil pravomoci soudního exekutora stanovené exekučním řádem, aniž by přímo
byl od soudního exekutora k tomuto vydán přímý pokyn.
4.2.2.3 Trestní řízení vedené u Obvodního soudu pro Prahu 7 pod sp.zn. 24 T 21/2007
Podstatou této trestněprávní věci byla situace, kdy soudní exekutorka přijala od
vydražitelů dražené nemovitosti nejdříve jistinu, a poté i doplatek nejvyššího podání, a to na
účet její osobou určený, a poté, co bylo ze strany povinného podáno odvolání do usnesení o
příklepu, tak toto odvolání nepostoupila soudu k rozhodnutí o odvolání, a poukázané peníze
ze strany vydražitelů postupně vybrala a převedla na jiný účet. Dne 22.10. 2007
Obvodním soudem pro Prahu 7 soudní exekutorka odsouzena pro níže uvedený skutek.

byla
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Předmětný skutek byl soudem kvalifikován jako trestný čin zneužívání pravomoci
veřejného činitele podle § 158 odst. 1 písm. a), odst. 2 písm. a) tr. zákona č. 140/1961 Sb.,
účinného do 31.12. 2009, za použití právní věty „jako veřejný činitel v úmyslu opatřit sobě
neoprávněný prospěch vykonávala svou pravomoc způsobem odporujícím zákonu a opatřila
sobě značný prospěch. Uložený trest byl trestem výchovným spočívajícím v trestu odnětí
svobody v trvání 3 let, jehož výkon byl podmíněně odložen na zkušební dobu 4 let za
současného vyslovení dohledu nad obžalovanou. Poškozená byla v souladu s § 229 odst. 1 tr.
řádu odkázána se svým nárokem na náhradu škody na řízení ve věcech občanskoprávních.
Dle odůvodnění rozsudku prvoinstančního soudu soudní exekutorka postupovala
v souladu se svými povinnosti soudního exekutora až do doby, než jí povinný M. doručil dne
27.5.2004 svoje odvolání do usnesení o příklepu. „Obžalovaná totiž měla v souladu
s ustanovením § 210 odst. 3 občanského soudního řádu ve spojení ustanovením § 52 odst. 1, 2
exekučního řádu jeho odvolání předložit odvolacímu soudu poté, jakmile všem účastníkům
řízení uplynula lhůta k podání odvolání, což zjevně neučinila, jak konstatovala i kárná komise
Exekutorské komory při jejím postihu za vzniklé průtahy. Nebylo pak ani žádných pochyb
v tom, že po opakovaných urgencích oprávněného byla právě pro nečinnost obžalované
provedením exekuce nově pověřena soudní exekutorka, která až po více jak roce odvolání
52

„jako soudní exekutorka, pověřená prováděním exekuce č.j. EX 32/03 na základě usnesení Okresního soudu
v Písku ze dne 3.6.2003 č.j. 1 Nc 1230/2003 provedla dne 11.5.2004 dražbu nemovitostí povinného M. M.
zapsaných u Katastrálního úřadu v Písku na LV, k.ú., tj. domu č.p. na parcele a pozemků na parcele – zastavená
plocha a nádvoří a parcele – zahrada, při které udělila příklep nejvyššímu podání ve výši 2.650.073,- Kč od
manželů D., od kterých přijala na účet číslo 4753420227/0100 vedený u Komerční banky, a.s. dne 11.5.2004
dražební jistinu ve výši 1.325.000 Kč, poté dne 28.7.2004 částku 740.100,- Kč a dne 29.7.2004 částku 585.000,Kč jako doplatek nejvyššího podání k vydražené nemovitosti, dne 12.5.2004 vydala usnesení o příklepu, proti
kterému podal M. M. odvolání doručené soudní exekutorce dne 27.5.2004, která je měla prostřednictvím
Okresního soudu v Písku doručit Krajskému soudu v Českých Budějovicích, což neučinila, ve věci se stala
nečinnou, a peněžní prostředky v celkové výši 2.650.100,- Kč poukázané na účet z vydražené nemovitosti
postupně v době od 17.5.2004 do 30.6.2005 vybrala nebo převedla na jiný účet a použila pro svoji potřebu.“

povinného

dne

28.7.2005

předložila

k rozhodnutí

Krajskému

soudu

v Českých

Budějovicích.“53 Soud ve svém odůvodnění dále odmítl obhajobu obžalované spočívající
v tom, že sice mohla v exekučním řízení způsobit určitý průtah, avšak poukazovala zejména
na pochybení svého vykonavatele svědka S., kterého ve svém úřadu mimo jiné pověřila i
prováděním administrativní činnosti, a ten pak měl způsobit, že nedostávala veškerou
korespondenci, která jí přicházela do úřadu, kdy se jí nejspíše do rukou nedostalo ani odvolání
povinného a dále že neexistuje žádný právní předpis, který by určoval způsob, jak má
exekutor naložit s finančními prostředky získanými v dražbě, kdy jedině musí být schopen
tyto prostředky podle zákona vyplatit, což podle své obhajoby schopna byla.
Prvoinstanční soud uvedl, že „není totiž vůbec rozhodné, z jakých důvodů peníze
z provedené dražby užívala pro svou potřebu a zdali v dané době měla dostatek jiných
finančních prostředků na eventuální rozdělení podstaty z dražby nemovitosti – byť o tom lze
s ohledem na její následné vzetí kontokorentního úvěru a přijetí půjčky od příbuzného
pochybovat.

Zásadní je totiž skutečnost, že v rozporu se svými povinnostmi vědomě

nepředkládala k rozhodnutí odvolání povinného nadřízenému soudu, kdy motivem této
dlouhodobé nečinnosti byl podle všeho její úmysl oddálit skončení exekuce spojené
s rozdělením výtěžku z provedené dražby nemovitosti, který tak mohla svévolně využívat pro
svou potřebu.“54 K námitce, že průtah byl primárně způsoben zaměstnancem soudní
exekutorky soud uvedl, že obžalovaná ze své pozice zodpovídala za vedení svého
exekutorského úřadu, kdy se nemůže vyvinit tím, že údajně přecenila administrativní
schopnosti svého vykonavatele.
Soud dále považoval za irelevantní obhajobu obžalované v tom, že následně zaslala
nově ustanovené exekutorce finanční prostředky na rozdělení podstaty z dražby nemovitosti,
mj. získané prostřednictvím kontokorentního úvěru, resp. z půjčky ve výši 800.000,- Kč od
příbuzného. Pokud totiž obžalovaná získala dne 29.11.2005 kontokorentní úvěr od ČSOB,
a.s., pak tímto úvěrem poskytnutým ve výši 1.000.000,- Kč se nejspíše snažila řešit vzniklou
situaci, ale až po spáchání činu, po té, co před tím finanční prostředky získané dražbou
nemovitosti v období od 17.5.2004 do 30.6.2005 využívala pro svou potřebu.
K vlastnímu posouzení subjektivní stránky jednání obžalované - tedy v rámci úvah o
skutečném vnitřním obsahu mysli a vůle při daném jednání –

prvoinstanční

soud

zkonstatoval, že obžalovaná věděla o podaném odvolání povinného, nicméně v úmyslu
využívat dražbou získané finanční prostředky záměrně nepředkládala jeho odvolání
53
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nadřízenému soudu, čímž postupovala vědomě v rozporu se zákonem a se svými povinnostmi
exekutora, jako veřejného činitele, přičemž rovněž ve vztahu k těžšímu následku přitom
v daném případě soud shledal u obžalované zavinění ve formě přímého úmyslu, neboť si byla
dobře vědoma, jaké vysokou finanční částku využívá k vlastnímu prospěchu. V závěru svého
rozhodnutí se prvoinstanční soud vyjádřil i k naplnění zákonných znaků trestného činu
zneužívání pravomoci veřejného činitele podle § 158 odst. 1 písm. a), odst. 2 písm. a)
trestního zákona, když uvedl: „Obžalovaná tak svým jednáním naplnila všechny zákonné
znaky trestného činu zneužívání pravomoci veřejného činitele podle § 158 odst. 1 písm. a),
odst. 2 písm. a) tr. zákona, neboť jako veřejný činitel v úmyslu opatřit sobě neoprávněný
prospěch vykonávala svou pravomoc způsobem odporujícím zákonu a opatřila sobě značný
prospěch. Tímto jednáním tak obžalovaná porušila zájem na ochraně řádného výkonu
pravomoci veřejných činitelů. Soud dále podotýká, že nikoliv každý zaviněný a vědomý
průtah exekutora v exekučním řízení je bez dalšího trestným činem, nicméně záměrné
dlouhodobé oddalování skončení exekuce s cílem využívání finančních prostředků získaných
jejím prostřednictvím, kdy exekuce byla nakonec skončena jen díky jmenování nové
exekutorky až po více jak roce od provedené dražby, již je nutné považovat za závažné
porušení pravomoci exekutora jako veřejného činitele zakládající jeho trestní odpovědnost.
Soud tak dospěl k závěru, že byla naplněna také materiální stránka projednávaného trestného
činu, tedy že dosahuje vyššího stupně nebezpečnosti pro společnost, než je stupeň nepatrný (§
3 odst. 2 tr. zákona). Výše neoprávněně získaného prospěchu pak zvyšuje ve smyslu § 88
odst. 1 tr. zákona stupeň společenské nebezpečnosti tohoto trestného činu natolik, že je
namístě jej právně posoudit i podle kvalifikované skutkové podstaty § 158 odst. 2 písm. a)
trestního zákona.55
Proti výše uvedenému rozsudku se obžalovaná soudní exekutorka odvolala, když
odvolací soud – Městský soud v Praze svým rozhodnutím ze dne 3.12. 2009, sp. zn. 5 To
400/2009 ponechal rozhodnutí soudu první instance, co do výroku o vině beze změny, když
pouze změnil rozsudek ve výroku o trestu, který změnil na trest odnětí svobody v trvání tří
let, jehož výkon podmíněně odložil na zkušební dobu v trvání dvou let za současného
vyslovení dohledu. I odvolací soud se k vlastní trestněprávní odpovědnosti soudního
exekutora u trestného činu kvalifikovaného dle § 158 odst. 1 písm. a) tr. zákona zásadním
způsobem vyjádřil, když uvedl: „ Z uvedeného tak nelze uzavřít jinak, než že teprve ve chvíli,
kdy situace zahájením trestního stíhání nabrala na vážnosti, obžalovaná počala
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prostřednictvím úvěru a půjčky řešit vyplacení peněz, které u sebe měla mít uloženy a které
dle svého tvrzení měla být kdykoli schopna vyplatit. Do té doby nepředložením odvolání
povinného k rozhodnutí soudu a tím oddalováním momentu, kdy na základě rozvrhového
usnesení bude povinna částku vyplatit, a po svém zproštění pak již zcela bezdůvodně
zadržovala prostředky vymožené v rámci provádění exekuční činnosti a tyto pro vlastní
potřebu užívala. Závěr soudu prvého stupně o skutkovém stavu je tak zcela správný, přiléhavá
je i právní kvalifikace. Obžalovaná jako veřejný činitel (soudní exekutor při výkonu exekuční
činnosti) záměrným prodlužováním exekuce a užíváním vymožených prostředků pro vlastní
potřebu vykonávala svou pravomoc způsobem odporujícím zákonu (o.s.ř. a ex.ř.), a získala
tak prospěch výrazně převyšující hranici pro značný prospěch (500 tis. Kč) stanovenou v § 89
odst. 1 tr. zákona.56
Obdobně tak jako v případě rozhodnutí soudu pod bodem 4.2.2.2 této práce i zde byla
obhajoba soudního exekutora ohledně obhajoby svého jednání přenášena na zaměstnance
soudního exekutora, v tomto případě vykonavatele soudního exekutora, který dle soudní
exekutorky svou liknavostí zapříčinil, že odvolání povinného proti usnesení o příklepu se
nedostalo do jejích rukou. Nutno konstatovat, že důkazní situace v této věci byla poměrně
mnohem jednodušší a prokazatelnější vůči konkrétnímu jednání soudní exekutorky než
v případě trestního řízení uvedeného pod bodem 4.2.2.2 této práce. Ani toto rozhodnutí však
neodpovědělo na otázku, kdy a v jaké míře, v rovině trestněprávní je soudní exekutor
odpovědný za úkony, které v rámci exekuční činnosti činí jeho zaměstnanci.
Výše popisované trestněprávní rozhodnutí je zajímavé krom samotného skutkového
stavu, jehož podstatou je jednak dlouhodobý průtah ve věci a jednak samotné využití
finančních prostředků soudní exekutorkou pro svou potřebu, aniž by bylo o nich pravomocně
rozhodnuto soudem, rovněž i tou skutečností, že byť soudní exekutorka byla odsouzena za
trestný čin zneužívání pravomoci veřejného činitele podle § 158 odst. 1 písm. a), odst. 2
písm. a) tr. zákona, odvolací soud stejně jako soud nalézací nepožadovaly v rámci popisu
skutku porušení konkrétního ustanovení zákona, kterého se měla soudního exekutorka v rámci
zneužití své pravomoci dopustit. Jako zneužití pravomoci v této věci bylo soudy vyhodnoceno
jednání spočívající v záměrném prodlužování exekuce a užíváním vymožených prostředků
pro vlastní potřebu. Přesně nalézací soud k průtahům v činnosti soudního exekutora
konstatoval následující: „Nikoliv každý zaviněný a vědomý průtah exekutora v exekučním
řízení je bez dalšího trestným činem, nicméně záměrné dlouhodobé oddalování skončení
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exekuce s cílem využívání finančních prostředků získaných jejím prostřednictvím, kdy
exekuce byla nakonec skončena jen díky jmenování nové exekutorky až po více jak roce od
provedené dražby, již je nutné považovat za závažné porušení pravomoci exekutora jako
veřejného činitele zakládající jeho trestní odpovědnost.“ 57
Rovněž je z trestněprávního hlediska zajímavé, že jako důkaz byl v této věci proveden
důkaz výslechem odborného konzultanta, kterým byl činný soudní exekutor. Byť je zřejmé, že
soudní exekutor bude zajisté v problematice exekučního práva odborníkem, domnívám se, že
napříště by jako odborný konzultant v otázkách exekučního práva měl být přibírán odborník
z jiné právní praxe a nikoliv osoba, o které lze mít důvodné pochybnosti, zda s ohledem na
jistou míru kolegiality bude opravdu „nezávislým“ odborníkem. Skutečnost, že v této věci byl
jako odborný konzultant přibrán soudní exekutor svědčí mj. o náročnosti posuzování
trestněprávní odpovědnosti soudních exekutorů v případě posuzování trestněprávních věcí,
které skutkově souvisí s výkonem exekuční činnosti.

Toto trestní rozhodnutí

nebylo

napadeno mimořádným opravným prostředkem ze strany soudního exekutora ani státního
zástupce. Lze předpokládat, že důvodem byla jednoduchá důkazní situace a samotný
jednoduchý skutek hraničící s trestným činem zpronevěry.
4.2.2.4 Trestní řízení vedené u Okresního soudu v Trutnově, pod sp.zn. 1 T 104/2008
Podstatou této trestní věci bylo soudním exekutorem postižení výlučného majetku
manželky povinného, který nebylo možné postihnout formou exekuce, a to různého druhu
(řadou různých

druhů exekučních příkazů), a navíc ačkoliv tato nebyla účastníkem

exekučního řízení, a soudní exekutor si byl z několik let trvající exekuce vědom, že společné
jmění manželů ve vztahu povinného V.M. a poškozené M. bylo zrušeno již 30.5.1996,
pravomocným rozsudkem Okresního soudu v Trutnově ke dni 7.6.1996. Soudní exekutor
v rámci exekučního řízení postihl nejen majetek a práva patřící do společného jmění manželů,
které bylo zrušeno, ale i majetek a práva, která patřila výlučně poškozené M., byť byla
manželkou povinného. Pohledávky, pro které bylo vedeno exekuční řízení, a ohledně nichž
vydal soudní exekutor exekuční příkazy různého druhu na majetek manželky povinného,
vznikly až poté, co bylo společné jmění manželů zrušeno rozhodnutím soudu, a tedy společné
jmění manželů v době vzniku pohledávek oprávněných neexistovalo. Soudní exekutor rovněž
dále vydal exekuční příkaz srážkami ze mzdy manželky povinného, a exekuční příkaz
přikázáním pohledávky z účtu, tj. z bankovního účtu manželky povinného, aniž by tato byla
vlastním přímým účastníkem exekučního řízení, a ačkoliv si byl vědom již aktuální
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judikatury, že právo na mzdu patří mezi ta práva, která nelze v rámci výkonu rozhodnutí,
resp. exekuce, postihnout ani při existenci společného jmění manželů, a shodně tak i finanční
prostředky na bankovním účtu manželky povinného.
Okresní soud v Trutnově uznal dne 6.11. 2009, sp.zn. 1 T 104/2008, soudního
exekutora vinným a odsoudil jej za skutek pod bodem 1 písm. a) – f) samostatně
kvalifikovaném jako trestný čin zneužívání pravomoci veřejného činitele dle § 158 odst. 1
písm. a) tr. zákona a za skutek pod bodem 2 rovněž samostatně kvalifikovaném jako trestný
čin zneužívání pravomoci veřejného činitele dle § 158 odst. 1 písm. a) tr. zákona,
k souhrnnému trestu odnětí svobody v trvání jednoho roku s podmíněným odkladem na
zkušební dobu 2 let. Současně byl uložen peněžitý trest ve výměře 100.000,- Kč, přičemž pro
případ, že by ve stanovené lhůtě peněžitý trest nebyl vykonán, byl uložen náhradní trest
odnětí svobody v trvání osmi měsíců a dále byl uložen trest zákazu činnosti spočívající v
zákazu výkonu funkce soudního exekutora na dobu šesti let. To vše za současného zrušení
výroku o trestu z rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 3 sp.zn. 15T 33/2008 ze dne 12. ledna
2009 ve spojení s rozsudkem Městského soudu v Praze sp.zn. 6 To 97/2009 ze dne 31. března
2009, jakož i všech dalších rozhodnutí na tento výrok obsahově navazujících, pokud
vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu. Poškozená I.M. byla v souladu
s § 229 odst. 1 tr. řádu odkázána se svým nárokem na náhradu škodu na řízení ve věcech
občanskoprávních. Předmětem trestního řízení byl níže uvedený skutek.58
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„1. v době ode dne 28. února 2006 do dne 9. srpna 2007 ve Dvoře Králové nad Labem, okres Trutnov a v
Praze jako soudní exekutor Exekutorského úřadu Praha v rámci exekučních řízení vedených proti povinnému
V.M. po spisovými značkami EX 418/05, EX 938/06 a EX 3706/06 v rozporu se zákonem č. 120/2001 Sb.,
postihoval na základě svých vydaných exekučních příkazů majetek a majetková práva náležející výlučně
manželce tohoto povinného I.M., přestože si byl vědom toho, že rozsudkem Okresního soudu v Trutnově ze
30.5.1996, č.j. 7C 75/96-9, který nabyl právní moci dnem 7.6.1996, bylo zrušeno tehdejší bezpodílové
spoluvlastnictví manželů I.M. a V.M., a to konkrétně:
a) dne 28. února 2006 v rámci exekuce vedené pod spisovou značkou EX 418/05 zabavil prostřednictvím svých
zaměstnanců v domě čp. 211 ve Slunečné ulici ve Dvoře Králové nad Labem, okres Trutnov následující movité
věci ve výlučném vlastnictví I.M.
- mikrovlnou troubu zn. Le Cygne Electronix v hodnotě 445,-Kč,
- televizor zn. Profex Fidelity CTV 1490 v hodnotě 2.346,-Kč,
- osobní počítač AMD 64 MB RAM 3GB v hodnotě 1.547,-Kč,
- DVD přehrávač zn. Hyundai DV 5P 900 v hodnotě 2.609,-Kč,
- CD rekordér a kazety zn. Denver TCM-210 v hodnotě 2.367,-Kč,
- televizor zn. Schneider STV 9425 v hodnotě 2.928,-Kč,
- monitor zn. Compaq v hodnotě 250,-Kč,
- rohovou dřevěnou lavici se stolem a dvěma židlemi v hodnotě 8.566,-Kč,
- pračku zn. Indesit WG633TX v hodnota 998,-Kč, tedy věci v celkové hodnotě 22.056,-Kč, přičemž tyto věci
nebyly I.M. dosud vráceny,
b) dne 12. července 2006 vydal v rámci exekuce vedené pod spisovou značkou EX 418/05 pokyn k prodeji
cenných papírů ISIN CZ 0005092858 z účtu I.M. vedeného u Střediska cenných papírů prostřednictvím
společnosti RM-SYSTÉM, a.s. v počtu 12 ks za limitní cenu 272,-Kč za kus, který byl realizován dne 26.
července 2006, a prostředky získané prodejem cenných papírů ve výši 3.019,-Kč byly zaslány na účet č.

Okresní soud v Trutnově rozhodl dne 6.11. 2009 shora uvedeným způsobem poté, co
již ve věci původně rozhodl rozsudkem dne 29.1.2009.59 Na základě odvolání Okresního
státního zastupitelství v Trutnově a odvolání poškozené I.M. se věcí zabýval Krajský soud v
Hradci Králové, který usnesením sp.zn. 10To 89/2009 ze dne 30.4. 2009 napadený rozsudek
zrušil a okresnímu soudu uložil, aby ve věci znovu jednal a rozhodnul. Soud na základě
tohoto rozhodnutí ve věci provedl dokazování v rozsahu zrušujícího rozhodnutí soudu.
Nalézací soud ve svém rozhodnutí v rámci odůvodnění v obecné rovině uvedl, že
trestného činu zneužívání pravomoci veřejného činitele podle § 158 odst. 1 písm. a) tr.z. se
dopustí veřejný činitel, který v úmyslu způsobit jinému škodu a nebo opatřit sobě nebo jinému
neoprávněný prospěch vykonává svoji pravomoc způsobem odporující zákonu. Objektem
citovaného trestného činu je zájem státu na řádném výkonu pravomoci veřejných činitelů,
který je v souladu s právním řádem a na ochraně práv a povinností fyzických a právnických
osob. Z hlediska zavinění musí úmysl pachatele kromě jednání zahrnovat i úmysl způsobit
někomu škodu nebo opatřit sobě nebo jinému neoprávněný prospěch. Pokud jde o
5847352004/0400 vedený pro Exekutorský úřad Praha u Živnostenské banky, a.s., a částka 263,-Kč byla stržena
na náklady provedení pokynu,
c) dne 7. října 2006 vydal exekuční příkaz č.j. EX 938/06-16 ve znění opravného usnesení ze dne 19.10.2006,
č.j. EX 938/06-25, jímž nařídil provedení exekuce přikázáním pohledávky z účtu I.M. vedeného u
Českomoravské stavební spořitelny, a.s. IČ 49241397 se sídlem Vinohradská 3218/169, 100 17 Praha 10, a na
základě něhož uvedená stavební spořitelna provedla blokaci tohoto účtu, která dosud trvá,
d) dne 7. října 2006 vydal exekuční příkaz č.j. EX 938/06-17, jímž nařídil provedení exekuce přikázáním
pohledávky I.M. vůči dlužníkovi ČSOB Penzijní fond Stabilita, a.s., člen skupiny ČSOB, se sídlem Perlová
371/5, Praha 1, zejména nároků na peněžitá plnění vyplývající ze smlouvy č. X o penzijním připojištění,
přičemž uvedený penzijní fond po doručení tohoto exekučního příkazu dne 10. října 2006 zablokoval finanční
prostředky vedené na účtu I.M., jejich výše činila ke dni 13.3.2008 částku 33.238,26 Kč,
e) dne 7. října 2006 vydal exekuční příkaz č.j. EX 938/06-21 a dne 14. února 2007 exekuční příkaz č.j. EX
418/05-114 a exekuční příkaz č.j. EX 3706/06-13, jimiž nařídil provedení exekuce postižením obchodního
podílu I.M jako společníka ve společnosti X, s.r.o, a dne 7. října 2006 exekuční příkaz č.j. EX 938/06-20, dne 14.
února 2007 exekuční příkaz č.j. EX 3706/06-12 a exekuční příkaz č.j. EX 418/05-113, jimiž nařídil provedení
exekuce postižením obchodního podílu I.M. jako společníka ve společnosti I., s.r.o., a to včetně veškerých
majetkových práv s obchodním podílem spojených, zejména práva na vypořádací podíl, práva na podíl na
likvidačním zůstatku a práva na podíl na zisku společnosti,
f) dne 13. února 2007 vydal exekuční příkaz č.j. EX 938/06-45 a exekuční příkaz č.j. EX 418/05-109, jimiž
nařídil provedení exekuce postihující právo na mzdu I.M. vůči společnosti M.M., a.s., která jí na základě těchto
exekučních příkazů srazila ze mzdy za období od února 2007 do dne 9. srpna 2007 částku 9.019,-Kč, čímž
způsobil celkovou škodu ve výši celkem 34.357,-Kč,
2. v době ode dne 10. srpna 2007 do měsíce února 2008 včetně ve Dvoře Králové nad Labem, okres Trutnov a v
Praze jako soudní exekutor Exekutorského úřadu Praha v rámci exekučních řízení vedených proti povinnému
V.M. pod spisovými značkami EX 418/05, EX 938/06 a EX 3706/06 v rozporu se zákonem č. 120/2001 Sb.,
postihoval na základě svých vydaných exekučních příkazů výlučné majetkové právo manželky povinného I.M.,
přestože si byl vědom toho, že rozsudkem Okresního soudu v Trutnově ze 30.5.2006, č.j. 7C 75/96-9, který
nabyl právní moci dnem 7.6.1996, bylo zrušeno tehdejší bezpodílové spoluvlastnictví manželů I.M. a V.M., a to
tím způsobem, že na základě exekučního příkazu č.j. EX 938/06-45 a exekučního příkazu č.j. EX 3706/06-7,
které vydal dne 13. února 2007, a exekučního příkazu č.j. EX 418/05-109, který vydal dne 14. února 2007, jimiž
nařídil provedení exekuce postihující právo na mzdu vůči společnosti M.M., a.s., pokračoval v provádění tohoto
způsobu exekuce, přičemž uvedená společnost na základě těchto exekučních příkazů srazila I.M. ze mzdy za
období ode dne 10. srpna 2007 do února 2008 včetně částku 16.940,- Kč, čímž způsobil I.M. škodu ve výši
16.940,- Kč.“
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prokazování subjektivní stránky posuzovaného trestného činu, nalézací soud v rámci svého
odůvodnění rozhodnutí uvedl, že obžalovaný si musel být vědom nesprávnosti svého postupu,
zejména s ohledem na doručení rozhodnutí trutnovského soudu ze dne 9.8.2005, č.j. 7C
69/2005-43, které obžalovaný obdržel dne 14.11.2005, další rozhodnutí stejného soudu
vydané pod č.j. 28Nc 3573/2005-42 ze dne 25.5.2006, na což obžalovaný zareagoval dne
8.6.2006 zrušením exekučního příkazu z 21.9.2005, č.j. EX 418/2005-32, avšak nato dne
7.10.2006 vydal další exekuční příkaz ve věci EX 938/2006-16, ve znění opravného usnesení,
jímž znovu nařídil provedení exekuce přikázání pohledávky z téhož účtu I.M. Obžalovanému
přitom i dle jeho vlastního vyjádření byla známa ustálená judikatura, pokud jde o nemožnost
postihu výlučných majetkových práv manžela povinného i při trvání společného jmění
manželů (např. právo na mzdu manžela povinného). Soud při posuzování naplnění subjektivní
strany zažalovaného trestného činu ze strany obžalovaného oproti původnímu řízení, musel
přihlédnout i k dalšímu provedenému důkazu, a to k odsouzení obžalovaného rozsudkem
Obvodního soudu pro Prahu 3, sp. zn. 15T 33/2008, ze dne 12.1.2009, ve spojení s rozsudkem
Městského soudu v Praze, sp.zn. 6To 97/2009, ze dne 31.3.2009. Z uvedeného nalézací soud
dovodil, a to v kontextu s nyní posuzovaným případem, že „ze strany obžalovaného šlo o
užívanou praxi, kdy přesto že byl opakovaně upozorňován na skutečnost, že ve vztahu k
osobě a jejímu majetku není oprávněn exekuci provádět, uplatněné výhrady ignoroval,
nekomunikoval s ní, přičemž v tomto směru lze dovodit v jednání obžalovaného minimálně
úmysl nepřímý ve smyslu § 4 písmo b) tr.z., když věděl, že svým jednáním může poškozené
způsobit škodu (materiální či nemateriální), a pro případ, že takovou škodu způsobí, byl s
tímto srozuměn. Přes oprávněné výhrady poškozené jí byly zabavovány věci, které nepatřily
povinnému, zablokovány účty, odčerpány finanční prostředky. Neobstojí ani námitka
uplatněná u doplněného dokazování obžalovaným v tom směru, že v podstatě pro velké
množství vyřizovaných případů exekuční úkony neprováděl, nýbrž jeho zaměstnanci. Vydané
exekuční příkazy podepisoval, ale přesné okolnosti případu neznal. Dle názoru soudu jde o
účelovou obhajobu uváděnou ve snaze zbavit se trestné odpovědnosti za spáchané jednání. Z
exekučního řádu je zřejmé, že obžalovaný jako exekutor odpovídá za obsah rozhodnutí exekučního příkazu, jeho správnost a oprávněnost a zmocnění jej vydat. Obžalovaný je za
vydaná rozhodnutí nepochybně odpovědný a je zřejmé, že pokud nebyl schopen celou jím
prováděnou praxi obsáhnout, bylo pouze na něm samotném, aby svou činnost respektive
činnosti svého Exekutorského úřadu omezil na takový rozsah, kdy by zvládal provádění
veškerých úkonů s plnou odpovědností. Společenskou nebezpečnost jednání obžalovaného
přitom daném případě povýšila skutečnost, že v této trestní věci posuzovaného jednání se

obžalovaný dopouštěl částečně i v době, kdy již proti němu bylo vedeno řízení u Obvodního
soudu pro Prahu 3, tedy si musel být vědom skutečnosti, že postup, který používá při
provádění exekucí může být posuzován jako trestná činnost a přesto ve svém jednání
pokračoval. Stupeň společenské nebezpečnosti jednání obžalovaného byl soudem hodnocen
jako vyšší, jednak s ohledem na dobu jednání obžalovaného, způsob provedení včetně
způsobeného následku, přičemž bylo třeba přihlédnout i k již tak nedobrému obecnému
náhledu veřejnosti na jednání exekutorských úřadů a důvěru v takovéto instituce. Obžalovaný
se dopustil trestného činu zneužívání pravomoci veřejného činitele v přímé souvislosti s
výkonem funkce exekutora, kdy hrubým způsobem porušil své povinnosti veřejného činitele a
aplikoval zákon v rozporu s jeho zněním i účelem příslušných ustanovení exekučního řádu a
občanského soudního řádu.“60
Na základě odvolání obžalovaného soudního exekutora, a do výroku o trestu rovněž i
odvolání podaném státním zástupcem, rozhodoval dále jako soud odvolací - Krajský soud
v Hradci Králové. Odvolací soud dne 25.3. 2010, pod č.j.

10 To 46/2010-609 svým

rozsudkem potvrdil výrok o vině z prvoinstančního rozhodnutí, když pozměnil jednak výrok
o trestu, a to tak, že rozhodl sice o stejné výši trestu, ale zrušil výrok o uložení souhrnného
trestu, neboť rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 3 ze dne 12.1. 2009, sp.zn. 15 T 33/2008
byl usnesením Nejvyššího soudu ČR ze dne 17.2. 2010, sp.zn. 7 Tdo 72/201061 mezitím
zrušen. Peněžitý trest snížil na částku 50.000,- Kč, za stanovení náhradního trestu odnětí
svobody v trvání čtyř měsíců. Výši trestu zákazu činnosti odvolací soud ponechal. Narozdíl
od prvoinstančního soudu částečně

odvolací

rozhodl o náhradě škody, když přiznal

poškozené dle § 228 odst. 1 tr. řádu jako náhradu škody částku ve výši 18.000,- Kč, se
zbytkem nároku poškozenou však již odkázal na řízení občanskoprávní.
V rámci odůvodnění Krajský soud poznamenal, že věci se již zabývá podruhé, když
poprvé usnesením ze dne 30.4. 2009, sp.zn. 10 To 89/2009 rozhodl o zrušení původního
rozsudku. Následně se podrobně vyjádřil k argumentům obžalovaného soudního exekutora,
které uvedl ve svém odvolání. K námitce soudního exekutora, že nemůže číst všechny spisy a
konkrétní exekuční úkony neprováděl on sám, odkázal odvolací soud na ust. § 13 odst. 1
exekučního řádu, podle něhož exekutor řídí činnost exekutorského úřadu, který jeho jménem
plní všechny úkoly potřebné k řádnému výkonu exekuční činnosti. „Z tohoto ustanovení
vyplývá odpovědnost exekutora za veškeré úkony úřadu bez ohledu na to, kdo je konkrétně
provede (koncipient, kandidát, zaměstnanec), přičemž jde o odpovědnost majetkovou
60
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(v případě vzniku škody způsobené takovou osobou) a disciplinární (v případě vadného
postupu těchto osob pro nedostatečnou řídící činnost exekutora). K trestní odpovědnosti
exekutora je třeba splnění dalších podmínek stanovených v trestním zákoně, což v konkrétním
případě jednání obžalovaného považoval okresní soud za splněné, neboť obžalovaný příslušné
osoby, jak vyplynulo z dokazování, k jednotlivým úkonům pověřoval (svědci B., K.),
exekuční příkazy inicioval a podepisoval, ačkoliv mu byl konkrétní případ a problematika s
ním spojovaná dostatečně znám.“62
Odvolací soud konstatoval, že právní i skutkové závěry napadaného rozsudku jsou
správné, ale postrádá v odůvodnění napadeného rozsudku v některých směrech dostatečně
jasně a podrobně formulované závěry, jak předpokládá ustanovení § 2 odst. 6 tr. řádu a ust.
§ 125 odst. 1 tr. řádu, a proto doplnil odůvodnění odsuzujícího rozsudku nad soudním
exekutorem, když konkrétně uvedl následující relevantní ustanovení vtahující se k předmětné
exekuci: „Základním předpisem, který upravuje průběh exekučního řízení je exekuční řád,
jako podpůrný předpis se užije občanský soudní řád (dále jen o.s.ř.). Ustanovení § 4
exekučního řádu poskytuje soudním exekutorům status veřejného činitele. Obžalovaný jednal
vůči poškozené M. z titulu této funkce při výkonu své pravomoci jako exekutor a tedy veřejný
činitel. Povinnosti vyplývající z tohoto postavení upravují kromě exekučního řádu zejména
též občanský soudní řád a občanský zákoník. Exekutor vykonává svou činnost nezávisle a je
vázán Ústavou, zákony, jinými právními předpisy a rozhodnutími soudu vydanými v řízení o
výkonu rozhodnutí a exekučním řízení. Skládá slib, že činnost bude vykonávat spravedlivě,
zákony a předpisy bude uplatňovat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Podle § 46
exekučního řádu exekutor dbá ochrany práv účastníků řízení i třetích osob dotčených jeho
postupem. Kdo je účastníkem řízení vymezuje ust. § 255 o.s.ř., a § 36 exekučního řádu. Proti
jinému, než je označen v rozhodnutí jako povinný, lze exekuci provést podle § 256 o.s.ř. a §
36 odst. 3 exekučního řádu jen tehdy, je-li prokázáno, že na něj povinnost přešla (§ 256 odst.
2 o.s.ř.). Vydání exekučního příkazu je postupem podle § 47 odst. 2 ex. řádu, tedy aktem,
který je součástí provedení exekuce. Exekuci provede jen způsobem uvedeným v zákoně (§
58 ex. ř.). Při rozhodování o jednotlivých typech exekucí postupuje podle občanského
soudního řádu. Ustanovení § 65 exekučního řádu upravuje postup při exekuci přikázáním
pohledávky z účtu povinného. Exekuční řád také obsahuje speciální ustanovení týkající se
společného jmění manželů, podle něhož lze postihnout i majetek ve společném jmění
manželů, i tehdy, pokud závazek vznikl za trvání manželství i jen jednomu z manželů.

62

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 30.4. 2009, sp.zn. 10 To 89/2009.

Podstatné v této věci bylo to, že společné jmění manželů ve vztahu povinného V.M. a
poškozené M. bylo zrušeno již 30.5.1996 pravomocným rozsudkem Okresního soudu v
Trutnově, právní moci nabyl dne 7.6.1996. Za této situace nemohla být v roce 2005-2008
exekuce, vedená proti jednoznačně označenému povinnému V.M.

provedena nejen na

majetku a právech patřící do společného jmění manželů, natož na majetku patřícím výlučně
poškozené M., byť byla manželkou povinného. Pohledávky, ohledně nichž obžalovaný
opakovaně vydal exekuční příkazy uvedené ve výroku o vině, netvořily společné jmění
manželů, protože společné jmění v této době již neexistovalo. Bylo zrušeno rozhodnutím
soudu, navíc dávno před tím, než pohledávky vznikly. Ustanovení § 42 odst. 1 exekučního
řádu, o které obžalovaný opírá svou obhajobu, na tento případ nelze aplikovat a nemohlo být
podkladem pro exekuci proti majetku manželky povinného. Tvrzení obžalovaného, že se
existence společného jmění manželů v exekučním řízení předpokládá, nikoli prokazuje, je sice
správné, ovšem vykládané účelově nesprávně za situace, kdy pravomocným soudním
rozhodnutím evidentně známým obžalovanému nejpozději od doručení příslušného rozsudku
14.11. 2005, je tato skutečnost nade vší pochybnost doložena a prokázána. V takovém
protiprávním postupu nelze pokračovat donekonečna s paušálním poukazem na možnost
podat vylučovací žalobu dle příslušných ustanovení občanského soudního řádu. Poškozená
také úspěšně tento postup opakovaně uplatnila, přesto obžalovaný znovu vědomě její výlučný
majetek napadl vydáním dalšího exekučního příkazu. K pochybení obžalovaného tedy došlo
při vydání exekučních příkazů na její výlučný majetek (majetková práva) a následně i při
jejich provádění.“63 Odvolací soud následně

zkonstatoval, že obžalovaný postupoval v

rozporu s výše uvedenými ustanoveními a obhajoval se účelově.
Odvolací soud se dále rovněž zásadním způsobem vyjádřil k postavení soudního
exekutora, resp. soudních exekutorů když uvedl: „Soudní exekutor má zákonem svěřeny
rozsáhlé pravomoci, jimiž může citelně zasahovat do práv nejen povinných, ale i třetích osob,
přičemž tyto mají jen omezené zákonné prostředky, jimiž se mohou bránit. Faktické vynucení
plnění povinnosti lze však realizovat pouze v přísně stanoveném právním rámci a donucující
činnost státních orgánů a ostatních subjektů musí být prováděna v mezích přesně daných
právním řádem. Obžalovaný však postupoval zcela opačně, bez zřetele na právní úpravu
postupů, které používal, tyto meze překračoval a obcházel. Nelze opomenout, že exekuce
velmi citelně a široce zasahuje do života lidí. Samo její provedení znamená nutnou duševní
újmu u člověka, který jí je neoprávněně dotčen, a zvyšuje se úměrně s dlouhodobostí marnosti
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snahy dovolat se ochranu svých práv. Argument, že exekucí neoprávněně dotčená osoba má
právo hájit svůj majetek a majetková práva formou vylučovací žaloby, nemůže
ospravedlňovat jinak nezákonný postup exekutora a smysl zákona popírající výkon práva
situace, kdy je mu opakovaně, nejen poškozenou osobou, ale též soudem prostřednictvím jím
vydaných pravomocných rozhodnutí sdělováno a potvrzováno, že majetek a majetková práva
konkrétní poškozené osoby nelze výkonem rozhodnutí postihnout. V tomto směru se jeví být
ukázkou takového přístupu obžalovaného vydání exekučního příkazu ve věci č. j. EX 938/0616 na účet poškozené vedený u Českomoravské stavební spořitelny citovaný ve výroku
rozsudku krátce poté, co obžalovaný musel na základě rozhodnutí soudu zrušit příkaz č. j. EX
418/05-32 z 21. 9. 2005, postihující naprosto stejný účet poškozené u Českomoravské
stavební spořitelny, a. s. Takovýto postup je nutno hodnotit jako šikanující.“64
Proti rozsudku Krajského soudu Hradec Králové ze dne 25.3. 2010, sp.zn. 10 To
46/2010, podal odsouzený soudní exekutor k Nejvyššímu soudu ČR dovolání, které dovolací
soud jako zjevně neopodstatněné dne 15.9. 2010 pod sp. zn. 7 Tdo 977/2010, odmítl. A stejně
tak i Ústavní soud ústavní stížnost, kterou podal soudní exekutor proti usnesení Nejvyššího
soudu ČR ze dne 15.9. 2010, sp.zn. 7 Tdo 977/2010, a proti rozsudku Krajského soudu
v Hradci Králové, č.j. 10 To 46/2010-609 ze dne 25.3. 2010 podáním ze dne 12.1. 2011, a
kterou Ústavní soud ČR svým usnesením ze dne 14.11. 2011 jako neopodstatněnou odmítl, a
to pod sp. zn. IV. ÚS 123/11.
Velmi častou procesní obranou soudních exekutorů a vůbec úředních osob v rámci
vedeného trestního řízení z hlediska naplnění znaků skutkové podstaty trestného činu
zneužívání pravomoci veřejného činitele, resp. v současné době úřední osoby, v základní
skutkové podstatě, je tvrzení, že nikomu nevznikla žádná škoda. Nalézací soud se však k této
námitce vyjádřil teoreticky právně tak, když mj. uvedl, že z hlediska zavinění musí úmysl
pachatele kromě jednání zahrnovat i úmysl způsobit někomu škodu nebo opatřit sobě nebo
jinému neoprávněný prospěch, znak v úmyslu způsobit jinému škodu charakterizuje pohnutku
pachatele, takže k dokonání činu není třeba, aby škoda skutečně vznikla.
Opětovně jako v případě již výše uvedeného trestního řízení pod bodem 4.2.2.2 této
práce soudní exekutor argumentoval, že v podstatě pro velké množství vyřizovaných případů,
úkony neprováděl sám, nýbrž jeho zaměstnanci. Vydané exekuční příkazy podepisoval, ale
přesné okolnosti případu neznal. Soud tuto argumentaci nazval jako účelovou, uváděnou ve
snaze zbavit se trestní odpovědnosti za spáchané jednání, když uvedl, že obžalovaný je za
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vydaná rozhodnutí nepochybně odpovědný a je zřejmé, že pokud nebyl schopen celou jím
prováděnou praxi obsáhnout, bylo pouze na něm samotném, aby svou činnost, resp. činnosti
svého exekutorského úřadu omezil na takový rozsah, kdy by zvládal provádění veškerých
úkonů s plnou odpovědností. Tuto argumentaci nalézacího soudu podpořil i soud odvolací,
když odkázal

na ust. § 13 odst. 1 exekučního řádu, podle něhož exekutor řídí činnost

exekutorského úřadu, který jeho jménem plní všechny úkoly potřebné k řádnému výkonu
exekuční činnosti Z tohoto ustanovení odvolací soud dovodil odpovědnost exekutora za
veškeré úkony úřadu bez ohledu na to, kdo je konkrétně provede (koncipient, kandidát,
zaměstnanec), přičemž jde o odpovědnost majetkovou (v případě vzniku škody způsobené
takovou osobou) a disciplinární (v případě vadného postupu těchto osob pro nedostatečnou
řídící činnost exekutora). V rámci tohoto druhu procesní obhajoby obžalovaného se odvolací
soud rovněž vyjádřil i k problematice prokázání trestní odpovědnosti exekutora, když uvedl,
že k této odpovědnosti soudního exekutora je třeba splnění dalších podmínek stanovených v
trestním zákoně, což v konkrétním případě jednání obžalovaného považoval okresní soud za
splněné, neboť obžalovaný příslušné osoby, jak vyplynulo z dokazování, k jednotlivým
úkonům pověřoval (svědci), exekuční příkazy inicioval a podepisoval, ačkoliv mu byla
konkrétní případ poškozené a problematika s ním

spojovaná dostatečně známa. Soudní

exekutor mj. rovněž dále vydal exekuční příkaz srážkami ze mzdy manželky povinného, a
exekuční příkaz přikázáním pohledávky z účtu, tj. z bankovního účtu manželky povinného,
aniž by tato byla vlastním účastníkem exekučního řízení, ačkoliv si byl vědom již aktuální
judikatury, že právo na mzdu patří mezi ta práva, která nelze v rámci výkonu rozhodnutí
postihnout ani při existenci společného jmění manželů, neboť právo na mzdu, aby mohlo být
exekucí postiženo, musí náležet povinnému, proti němuž směřuje exekuční titul, a shodně tak
i finanční prostředky na bankovním účtu manželky povinného.65
I v této trestní věci se odvolací i dovolací soud významně vyjádřily k postavení
soudního exekutora na úseku jeho trestní odpovědnosti, když odvolací soud uvedl „že „soudní
exekutor má zákonem svěřeny rozsáhlé pravomoci, jimiž může citelně zasahovat do práv
nejen povinných, ale i třetích osob, přičemž tyto mají jen omezené zákonné prostředky, jimiž
se mohou bránit. Faktické vynucení plnění povinnosti lze však realizovat pouze v přísně
stanoveném právním rámci a donucující činnost státních orgánů a ostatních subjektů musí být
prováděna v mezích přesně daných právním řádem.“66
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K tomuto s ohledem na argumentaci odsouzeného soudního exekutora v dovolání
spočívající v námitce, že jeho případné pochybení v rámci výkonu funkce exekutora mohlo
vyvolat nejvýše odpovědnost majetkovou či disciplinární, Nejvyšší soud ČR doplnil, že
„Z hlediska hierarchie právních norem nelze ani v případě výkonu exekutorské praxe vyloučit
trestně právní odpovědnost. Jeho trestní odpovědnost nelze vyloučit ani s poukazem na
nesprávný postup jeho zaměstnanců, jejichž činnost údajně pouze nedostatečně kontroloval.
Je zjevné, že obviněný se snaží bagatelizovat své jednání a přenést část odpovědnosti na své
zaměstnance, kteří však nemají rozhodovací pravomoc při výkonu své funkce v rámci
exekutorského úřadu.“67
Ústavní soud posouzení naplnění objektivní stránky předmětného trestného činu
doplnil konstatováním, že „Stěžovateli tedy nebylo kladeno za vinu pouze to, že vedl exekuci
na majetek poškozené, nýbrž že za tímto účelem činil úkony i v okamžiku, kdy byl na jejich
protiprávnost upozorněn, a to například doručením rozhodnutí o vylučovacích žalobách
poškozené.“68
V neposlední řadě je bezesporu v rámci této trestní věci zajímavostí, že odvolací soud
vyhověl požadavku státního zástupce v rámci podaného odvolání do výroku o trestu a uložil
nejen trest zákazu činnosti výkonu funkce soudního exekutora, ale i zákaz výkonu funkce
zaměstnance exekutora na dobu 6 let, čímž fakticky dotyčnému soudnímu exekutorovi
znemožnil pracovat v rámci řádného pracovního poměru v exekutorském úřadu obecně.
Současně je nutno konstatovat, že nelze vyloučit možnost obcházení tohoto trestu zákazu
činnosti formou výkonu práce jako „osoba samostatně výdělečně činná“ či na základě
„dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr“, což je zejména v poslední době velmi
častým obdobným „pracovním“ poměrem k určitému soudnímu exekutorovi ze strany
zejména tzv. vykonavatelů soudního exekutora či tzv. „vyhledavatelů skrytého majetku
povinných“, jejichž odměňování je závislé právě buď na zajištěném majetku v rámci
mobilární exekuce či vyhledaném zpeněžitelném majetku povinných.
Závěrem je nutno rovněž upozornit, že v této části práce posuzovaná trestní věc se
týkala totožného soudního exekutora, který byl trestněprávně řešen již nalézacím soudem –
Obvodním soudem pro Prahu 3 (viz bod 4.2.2.2 této práce), a v které byl zproštěn, což
dotyčný soudní exekutor v rámci svého obhajoby v této trestní věci odkazováním hlavně na
rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 17. 2. 2010, sp. zn. 7 Tdo 72/2010, hojně využíval.
Nejvyšší soud ČR však k této námitce odsouzeného soudního exekutora uvedl, že předmětné
67
68

Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 15.9. 2010, sp. zn. 7 Tdo 977/2010.
Usnesení Ústavního soud ČR ze dne 14.11. 2011, sp. zn. IV. ÚS 123/11.

rozhodnutí dovolacího soudu obsahuje závěry, které nelze aplikovat na posuzovanou věc.
4.2.2.5 Trestní řízení vedené u Okresního soudu v Břeclavi pod sp.zn. 21 T 68/2007
Podstatou skutku výše uvedeného trestního řízení, který se stal v roce 2005, bylo
jednání soudního exekutora spočívající v udělení ústního pokynu svému vykonavateli, který si
pravděpodobně na místě mobilární exekuce nevěděl rady, a svému nadřízenému soudnímu
exekutorovi z místa zavolal, a který mu dal telefonický pokyn, aby jednak doručil povinnému
usnesení o nařízení exekuce,

exekuční příkaz,

a provedl soupis movitých věcí, což

vykonavatel učinil, ačkoliv dle názoru státního zástupce neměl k takovémuto úkonu zákonné
zmocnění a přesto, že usnesení o nařízení exekuce nenabylo právní moci, sepsal věci patřící
poškozené M. M., která byla osobou odlišnou od povinného v rámci vedeného exekučního
řízení, a dále, přestože mu byly předloženy doklady k vozidlu zn. Volkswagen Passat, z nichž
jednoznačně zjistil, že držitelem vozidla je obchodní společnost D., s.r.o. a majitelem je
leasingová společnost C. L., a. s., a tedy nikoliv povinný, tyto informace telefonicky sdělil
obviněnému soudnímu exekutorovi a ten dal telefonický pokyn k zajištění vozidla a jeho
odvozu. Dle žalovaného skutku měl dle názoru státního zástupce soudní exekutor s ohledem
na své postavení vědět, že jeho vykonavatel není oprávněn k doručení shora uvedených
písemností a k provedení soupisu a odvozu zajištěných věcí, a který na základě pokynu
obviněného soudního exekutora si vynutil vydání klíčů od vozidla tvrzením, že může nechat
vozidlo odtáhnout a neručí za poškození. Na základě tohoto tvrzení vykonavatele soudního
exekutora poškozená M. M. vykonavateli klíče od vozidla předala, a tento jej odvezl. Vozidlo
bylo poškozené vráceno až na základě vydání soudním exekutorem dne 27. 2. 2006.
Znemožněním užívat zajištěné věci obchodní společností D., s.r.o., měla být způsobena
škoda ve výši nejméně 57.000,- Kč.
Rozsudkem Okresního soudu v Břeclavi, č.j. 21 T 68/2007-123 byl dne 13.7. 2007
soudní exekutor dle § 226 písm. b) tr. ř. zproštěn obžaloby, podle které měl spáchat trestný
čin zneužívání pravomoci veřejného činitele podle § 158 odst. 1 písm. a) tr. zákona, neboť
v žalobním návrhu, žalovaný skutek není trestným činem, a to pro níže uvedený skutek.69
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„tím, že dne 15. 9. 2005 v postavení soudního exekutora Exekutorského úřadu v H. dal ústní pokyn svému
zaměstnanci J. T., aby doručil povinnému J. K., usnesení Okresního soudu ve Vyškově č. j. 9 Nc 1983/2005 – 6
o nařízení exekuce a exekuční příkaz č. j. EX 1590/05 – 20 a provedl soupis movitých věcí, což J. T. učinil v B.,
ul. J., ačkoliv k takovému úkonu nemá zákonné zmocnění a přesto, že usnesení o nařízení exekuce nenabylo
právní moci, v provozovně spol. D., s.r.o., sepsal věci patřící poškozené M. M., jednatelce společnosti D., s.r.o.,
a to televizor zn. P., mikrovlnnou troubu zn. M. a finanční hotovost ve výši 10.200,- Kč v pokladně společnosti
D., s. r. o., a dále, přestože mu byly předloženy doklady k vozidlu zn. Volkswagen Passat, z nichž jednoznačně
zjistil, že držitelem vozidla je spol. D., s. r. o. a majitelem leasingová společnost C. L., a. s., tyto informace
telefonicky sdělil obviněnému a ten dal telefonický pokyn k zajištění vozidla a jeho odvozu, ačkoliv vzhledem

Nalézací soud se při svém rozhodování ztotožnil s právním názorem obžalovaného
soudního exekutora, když konstatoval, že z žádného ustanovení exekučního řádu nevyplývá,
že by úkony, ke kterým byl pověřen tzv. další zaměstnanec soudního exekutora, musel
vykonávat buď soudní exekutor sám, koncipient či kandidát. Co se týká úkonu doručování
odkázal na ust. § 7 vyhlášky min. spravedlnosti č. 418/2001 Sb.,70 o postupech při výkonu
exekuční činnosti, dle kterého exekutor provede doručení písemnosti sám nebo
prostřednictvím svého zaměstnance. V případě úkonu soupisu a zajištění sepsaných věcí
nalézací soud vyšel ze srovnání vykonatele soudu dle občanského soudního řádu a tzv.
dalšího zaměstnance soudního exekutora dle exekučního řádu, a došel k jejich obdobnému
postavení. V případě tzv. ústního pověření dalšího zaměstnance soudního exekutora zde soud
konstatoval, že z ust. § 27 odst. 2 exekučního řádu nevyplývá pro soudního exekutora
povinnost vypracovat pro dalšího zaměstnance písemné pověření, když toto pověření vyplývá
z plánu práce, organizačního řádu či jiného dokumentu, když se opřel mimo jiné
i o organizační řád konkrétního exekutorského úřadu jako důkazu listinného. Nalézací soud
rovněž posoudil povahu exekučního příkazu, na rozdíl od názoru státního zástupce, jako úkon
zajišťovací a nikoliv realizační, který je vydáván vždy před právní mocí usnesení o nařízení
exekuce, neboť jinak by mohl být účel exekučního řízení zmařen. V neposlední řadě nalézací
soud zhodnotil i problematiku zajištění motorového vozidla, když konstatoval, že soudní
exekutor je povinen provést soupis movitých věcí, popř. zajistit sepsané věci i před soupisem,
během soupisu, příp. až po soupisu, a rovněž tak i doručit usnesení o nařízení exekuce
společně s exekučním příkazem. Usnesení o nařízení exekuce tedy nemůže být v právní moci.
A takto jednal i obžalovaný. Soud rovněž zkonstatoval, že tvrzení obžalovaného korespondují
s vyjádřením Exekutorské komory ze dne 4.7. 2007, a odborným vyjádřením soudního
exekutora Exekutorského úřadu pro Prahu 7 ze dne 21.3. 2007, resp. s jeho odborným
stanoviskem zpracovaným dne 20.7. 2005. Skutečnost, že v případě zajištění motorového
vozidla, byly při soupisu předloženy doklady, z kterých na místě bylo zjištěno, že majitelem
vozidla není povinný, rovněž nebylo v rozporu s exekučním či občanským soudním řádem,
když soupis se může týkat věcí, se kterými povinný může volně nakládat a proto bylo možno
ke svému postavení exekutora věděl, že J. T. není oprávněn k doručení shora uvedených písemností a k
provedení soupisu a odvozu zajištěných věcí, na základě pokynu obviněného si J. T. vynutil vydání klíčů od
vozidla tvrzením, že může nechat vozidlo odtáhnout a neručí za poškození a na základě tohoto tvrzení mu M. M.
klíče od vozidla předala, které odvezl a vráceno jí bylo až na základě vydání soudního exekutora dne 27. 2. 2006
a znemožněním užívat zajištěných věcí spol. D., s. r. o., se sídlem B., P., způsobil škodu ve výši nejméně
57.000,- Kč a obviněný svým jednáním porušil zejména ustanovení § 27 odst. 2, § 47 odst. 2 a § 56 zákona
č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád)“.
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Ustanovení § 7 vyhlášky min. spravedlnosti č. 418/2001 Sb., 70 bylo zrušeno ke dni 1.1. 2010, novelou
vyhlášky č. 463/2009 Sb.

do soupisu movitých věci pojmout i toto osobní motorové vozidlo, o kterém povinný tvrdil, že
mu nepatří, nebo k němuž uplatňovala právo třetí osoba. Procesní obranou těchto třetích osob
je tzv. vylučovací žaloba dle § 267 občanského soudního řádu, když soudní exekutor není
oprávněn posuzovat vlastnické právo k takovým věcem. V tomto směru rovněž obžalovaný
soudní exekutor, resp. jeho další zaměstnanec rovněž neporušil zákon, neboť ochrana práv
nositelky nájemního práva k tomuto vozidlu, či příp. vlastníka byla zajištěna jejich možností
podat vylučovací žalobu.
Proti rozhodnutí nalézacího soudu si podal odvolání státní zástupce, které bylo
rozhodnutím odvolacího soudu – Krajského soudu v Brně, sp. zn. 3 To 361/2007 ze dne
12.12. 2007 zamítnuto, a tedy potvrzeno zprošťující rozhodnutí nalézacího soudu. V případě
odkazu státního zástupce v podaném odvolání

na rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR,

sp.zn. 5 Tdo 478/2004, odvolací soud uvedl, že v případě tohoto rozhodnutí, které však ale
neřeší trestní odpovědnost soudních exekutorů je řešena situace,

zda osoba, která je

zaměstnána u soudního exekutora a doručuje usnesení o nařízení exekuce, má postavení
veřejného činitele.71 V tomto smyslu odvolací soud odmítl argumentaci státního zástupce
jako nepřiléhavou na daný případ, „neboť za situace, když v předmětné věci v podstatě proti
sobě stojí dva rozdílné výklady zákona, když jeden je stanoviskem profesní komory soudních
exekutorů, a jeden je stanoviskem Nejvyššího soudu ČR, nelze mít za to, že je možno
dovozovat, že obžalovaný soudní exekutor úmyslně porušil zákon a že tedy zneužil svou
pravomoc, když je totiž nepochybné, že pokud proti sobě stojí dva právní názory, nelze
aplikaci jiného právního názoru interpretovat jako porušení trestních norem, pokud toto
porušení trestních norem nelze zcela jednoznačně dovodit ze zákona.“72
Proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 12. 12. 2007, sp. zn. 3 To 361/2007podala dovolání

Nejvyšší státní zástupkyně, a to v neprospěch obviněného soudního

exekutora, které svým rozhodnutím Nejvyšší soud dne 9.7. 2008, sp. zn. 7 Tdo 638/2008 dle
§ 265i odst. 1 písm. e) tr. řádu odmítl jako dovolání zjevně neopodstatněné.
V této trestní věci se autorka této práce zcela ztotožňuje s rozhodnutím jak soudu
nalézacího a odvolacího, tak soudu dovolacího. Jak plyne z výše uvedeného, v této trestní
věci se jednalo zejména o odborné právní posouzení věci, a to především ve sféře exekučního
práva. Předmětem tohoto posouzení bylo jednání soudního exekutora, zda bylo zákonné či
nezákonné, a pokud nebylo, tak bylo na místě dovozovat odpovědnost trestněprávní. Nalézací
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Dle tohoto rozsudku nemá vykonavatel soudního exekutora postavení veřejného činitele, takové postavení má
jen soudní exekutor, a to za podmínek stanovených trestním zákonem.
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Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 12.12. 2007, sp. zn. 3 To 361/2007.

soud své rozhodnutí mj. opřel o vyjádření Exekutorské komory ze dne 4.7. 2007, a odborné
vyjádření soudního exekutora Exekutorského úřadu pro Prahu 7 ze dne 21.3. 2007, resp. jeho
odborné stanovisko zpracované dne 20.7. 2005. Domnívám se však, že jako zpracovatel
odborného vyjádření v této trestní věci měl být zvolen zcela určitě „nezávislejší“ odborník
(např. učitel na vysoké škole, advokát zabývající se exekučním právem), než soudní exekutor,
když lze pochybovat o jeho nezaujatosti s ohledem na skutečnost, že podanou obžalobou byl
kriminalizován jeden z jeho přibližně 120 kolegů. Lze předpokládat, že soudní exekutor
vypracoval odborné vyjádření k této trestní věci v pozici tzv. odborného konzultanta,73 a to již
v rámci přípravného řízení, neboť obžaloba k soudu byla podána dne 23.5. 2007, zatímco jeho
první odborné vyjádření je z 21.3. 2007. Již skutečnost, že s odborným právním hodnocením
věci na úseku exekučního práva pracoval v rámci přípravného řízení státní zástupce, a
následně tohoto odborného vyjádření využil v rámci svého odůvodnění rozhodnutí i soud,
svědčí argumentaci, že jak státní zástupce tak soudce považovali posouzení zákonného či
nezákonného postupu soudního exekutora za složité po stránce skutkové i právní.
I s ohledem na výsledek rozhodnutí

nalézacího soudu, kdy lze konstatovat, že

nalézací soud se s právním odborným stanoviskem soudního exekutora ztotožnil, ve spojení s
obstaráním odborného stanoviska již v přípravném řízení, resp. nutností jej obstarat ze strany
orgánů činných v soudním řízení pro rozhodnutí ve věci, svědčí o jisté bezradnosti orgánů
činných v trestním řízení, a to zejména na úrovni přípravného trestního řízení, co se týká
schopnosti umět posoudit jako otázku předběžnou dle § 9 tr. řádu, zda soudním exekutorem
byly či nebyly porušeny právní předpisy na úseku exekučního řádu. Pokud byly porušeny
předpisy na úseku exekučního práva, je poté na orgánech činných v trestním řízení, aby
posoudily, zda je dána už trestněprávní odpovědnost nebo jen kárná odpovědnost, což vždy
bude záviset na míře a druhu porušení právního předpisu na úseku exekučního práva.
V případě trestněprávní odpovědnosti bude vždy součástí tohoto posouzení prokázání úmyslu
jednání soudního exekutora, když nelze vyloučit i nedbalostní formu případného trestného
činu. Je však zřejmé, že právě rozhodnutí, kdy je dána trestněprávní odpovědnost a kdy je
dána pouze kárná odpovědnost, bude to nejtěžší, neboť dělící linie mezi těmito dvěma druhy
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§ 157 odst. 3 tr. řádu zní: „V závažných a skutkově složitých věcech může státní zástupce nebo policejní orgán
využít odborné pomoci konzultanta, který má znalost ze speciálního oboru. O návrh na výběr určité osoby jako
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konzultanta sepíše státní zástupce nebo policejní orgán úřední záznam. Se souhlasem státního zástupce nebo
policejního orgánu může konzultant v rozsahu nezbytném pro výkon jeho funkce nahlížet do spisu a být
přítomen při provádění úkonů trestního řízení. Do provádění úkonů však nesmí zasahovat. O všech
skutečnostech, o nichž se konzultant v průběhu trestního řízení dozvěděl, je povinen zachovávat mlčenlivost. Na
vyloučení konzultanta se přiměřeně užijí zvláštní předpisy o znalcích a tlumočnících. Účast konzultanta
nezbavuje státního zástupce a policejní orgán odpovědnosti za zákonný průběh trestního řízení.

odpovědnosti je velmi tenká. V dané věci nelze přehlédnout, že zejména v přípravném řízení
nebyla správně vyhodnocena jako otázka předběžná na úrovni exekučního práva, které úkony
soudního exekutora jsou úkony administrativní, které zajišťovací a které realizační. Doručení
písemností74 (usnesení o nařízení exekuce, exekuční příkaz) bylo v roce 2005 stejně jako dnes
úkonem čistě administrativním, čímž mohl soudní exekutor pověřit svého kteréhokoliv
zaměstnance. Soupis movitého majetku i v předpokládaném místě bydliště povinného byl
v roce 2005 stejně jako dnes úkonem zajišťovacím nikoliv realizačním, a to i přesto, že
usnesení o nařízení exekuce nebylo pravomocné, když vlastní realizací exekuce by byla až
dražba movitých věcí, ke které už by bylo nutno, aby usnesení o nařízení exekuce bylo
pravomocné. Soudní exekutor tedy dle názoru autorky této práce postupoval v této části
skutku zcela zákonně, kdy tato část skutku měla být v rámci přípravného řízení řešena spíše
procesním postupem dle § 159a odst. 1 tr. řádu. Obdobně tak i část skutku spočívající
v zajištění odvozu vozidla, u kterého bylo na místě prokázáno, že nemůže být v majetku
povinného.
I v této trestní věci se obecný soud – odvolací soud vyjádřil k problematice trestní
odpovědnosti soudních exekutorů, když uvedl že: „ ne každé porušení zákona zakládá trestní
odpovědnost. Trestní odpovědnost v podstatě nastává v situaci, kdy se jedná o nezbytný zásah
státu, a kdy takový zákrok vyžaduje zájem státu na ochraně určitých práv a svobod. Porušení
zákona v konkrétní věci je možno postihovat i jinými normami než trestněprávními, jako
např. normami o kárné odpovědnosti soudních exekutorů nebo pracovněprávními normami.
Porušení zákona prokazatelné podle norem trestního práva, je možné za situace, kdy to
vyžaduje zájem státu. Dva rozdílné výklady právních norem nemohou zakládat trestněprávní
odpovědnost, když v podstatě za situace, kdy obžalovaný postupoval v souladu s výkladem,
který zaujímá profesní komora exekutorů, nelze mít za to, že by byla dána subjektivní stránka
jeho jednání, tedy jeho úmysl vykonávat pravomoc způsobem odporujícím zákonu.“75
Rovněž je zajímavé, že odvolací soud dospěl v případě posouzení problematiky
spočívající v sepsání a zajištění vozidla, byť povinný na místě listinami prokázal, že se jedná
o vozidlo patřící leasingové společnosti, k závěru, že tato část jednání obžalovaného by mohla
být postihnuta jako kárné provinění, a tedy odlišně od názoru soudu nalézacího. Na toto
rozdílné posouzení části žalovaného skutku Nejvyšší soud ČR upozornil, ke správnosti toho či
druhého právního názoru se však nevyjádřil, když jako rezultát konstatoval, že na správnost
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Viz polemika soudů v odůvodnění s argumenty obžaloby.
Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 12.12. 2007, sp. zn. 3 To 361/2007.

právního posouzení skutku a tedy meritorní rozhodnutí ve věci, nemá vliv ani skutečnost, že
ve vztahu k zajištění sepsaného vozidla se důvody rozhodnutí soudů poněkud liší.
Tomu, že toto posuzované trestní řízení bylo zejména otázkou relevantní právní
argumentace všech zainteresovaných subjektů, svědčí i skutečnost, že dovolatelka – Nejvyšší
státní zástupkyně ohledně první části skutku mj. s odkazem na přijetí zákona č. 347/2007
Sb.,76 kterým bylo novelizováno ust. § 27 exekučního řádu,77 dovozovala tzv. zánik trestnosti
této části skutku z hlediska nabytí účinnosti nové právní úpravy, což lze označit jako v praxi
velmi zřídka používanou argumentaci, jako důvod zániku trestnosti. Tuto argumentaci doplnil
i sám obžaloby zproštěný soudní exekutor, který rovněž odkázal na ust. § 51 vyhlášky
č. 37/1992 Sb., kdy až s účinností od 1. 9. 2007, vyhláškou č. 202/2007 Sb., bylo ustanovení
§ 51 odst. 1 doplněno o větu, že se soupis neprovede, pokud je na místě nepochybně
prokázáno, že tyto věci nepatří povinnému, tj. 2 roky po uskutečnění posuzovaného skutku.
O složitosti právní problematiky této věci svědčí mj. i skutečnost, že ani dovolatelka –
Nejvyšší státní zástupkyně v rámci dovolání nepodala dovolání proti celému skutku, ale jen
proti části, byť trestněprávní jednání soudního exekutora bylo žalováno jako jeden skutek,
když

dovolatelka svou argumentací v dovolání uznala první část skutku jako soudy

v podstatě správně právně vyhodnocenou. Dovolatelka však argumentačně hovořila o „zániku
trestnosti“, obecné soudy naopak hovořily o vůbec „beztrestnosti“.
4.2.2.6 Trestní řízení vedené u Obvodního soudu pro Prahu 8 pod sp.zn. 3T 39/2010
Podstatou této trestní věci bylo soudním exekutorem postižení nemovitostí formou
exekučního příkazu prodejem nemovitostí u osoby, která nebyla vůbec

účastníkem

exekučního řízení. Soudní exekutor postihl majetek osoby, která byla pouze jednatelem
povinného, nikoliv však povinným. Soudní exekutor si sám vyhodnotil, že v případě
postižených nemovitostí se jedná o účelové převody nemovitostí ze strany povinného
(právnické osoby) na poškozenou fyzickou osobu (jednatele povinného a zároveň
poškozeného v trestním řízení), ačkoliv v době vydání předmětného exekučního příkazu
z výpisu katastru nemovitostí vyplývalo, že nemovitosti jsou evidovány na poškozenou
fyzickou osobu, a nikoliv povinnou právnickou osobu a v době vydání tohoto exekučního
příkazu soudní exekutor věděl, že ohledně převodů těchto nemovitostí probíhaly mezi
oprávněným a povinným civilněprávní spory.
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Novela ex. řádu č. 347/2007 Sb., nabyla účinnosti dne 1.8. 2008.
§ 27 odst. 2 exekučního řádu zní: „Exekutor může vykonavatele exekutora pověřit provedením úkonů, které ve
výkonu rozhodnutí podle občanského soudního řádu provádí vykonavatel. Další zaměstnance může pověřit
vykonáním jednoduchých úkonů, které souvisí s exekuční činností nebo další činností.“
77

Obvodní soud pro Prahu 8 rozsudkem ze dne 29.11. 2010, sp.zn. 3T 39/2010, uznal
soudního exekutora vinným a odsoudil jej za skutek kvalifikovaný jako pokračující trestný
čin zneužívání pravomoci veřejného činitele dle § 158 odst. 1 písm. a) tr. zákona ve spojení s
§ 37a trestního zákona ke společnému trestu odnětí svobody v trvání 2 let s podmíněným
odkladem na zkušební dobu 4 let. Současně byl uložen peněžitý trest ve výměře 50.000,- Kč,
přičemž pro případ, že by ve stanovené lhůtě peněžitý trest nebyl vykonán, byl uložen
náhradní trest odnětí svobody v trvání 4 měsíců a dále byl uložen trest zákazu činnosti
spočívající v zákazu výkonu funkce soudního exekutora na dobu šesti let. To vše za
současného zrušení výroku o vině a trestu z rozsudku Okresního soudu Trutnov, sp.zn. 1 T
104/2008 ze dne 6.11. 2009, právní moc ke dni 25.3. 2010. Předmětem trestního řízení byl
níže uvedený skutek.78
V této trestní věci nalézací soud vycházel zejména z výpovědi poškozené a výpovědi
exekutorského koncipienta, z jehož výslechu v rámci hlavního líčení vyšlo najevo, že na
problematický postup v této věci soudního exekutora jako svého nadřízeného několikrát
upozorňoval, když z listů vlastnictví vyplývalo, že nemovitost, která byla předmětem
předmětného exekučního příkazu, nebyla nikdy v minulosti ani v době vyhotovení
exekučního příkazu ve vlastnictví poškozené fyzické osoby. Mezi oprávněným a povinným
probíhalo několik civilních sporů, přičemž na základě listin z katastru nemovitostí, soudní
exekutor dál svému podřízenému pokyn vypracovat exekuční příkaz postihující nemovitosti,
které nebyly ve vlastnictví v usnesení o nařízení exekuce označeného povinného.79
Nalézací soud tyto námitky odmítl s tím, že „trestněprávní odpovědnost soudního
exekutora nelze vyloučit s ohledem na hierarchii právních norem poukazem na nesprávný
postup jeho zaměstnanců, jejichž činnosti údajně pouze kontroloval, když z výpovědi svědka
zcela jednoznačně vyplynulo, že obžalovaný vědomě po seznámení s patřičnými podklady
z katastru nemovitostí i po upozornění svého koncipienta na problémy s akceptováním tohoto
78

„jako soudní exekutor EU pro Prahu pověřený usnesením Obvodního soudu pro Prahu 2, sp.zn. 33 Nc
1371/2006 ze dne 1.12.2006 provedením exekuce ve věci oprávněného, a.s., proti povinnému, kdy k uspokojení
pohledávky oprávněného ve výši 10 milionů Kč nařídil provedení exekuce proti povinnému exekučním příkazem
sp.zn. EX 3764/06 ze dne 22.12.2006, kterým rozhodl o provedení exekuce k vymožení shora uvedené částky
prodejem nemovitostí - budovy čp. 72....pro k.ú. Český Krumlov, přičemž exekuční příkazy vydal v rozporu s
ust. § 65 a § 66 odst.2 zák.č. 120/2001 Sb., (exekučního řádu), přestože měl v době vydání exekučních příkazů k
dispozici listinné materiály, ze kterých mu muselo být zřejmé, že uvedené nemovitosti nejsou a nebyly ve
vlastnictví povinného –společnosti, ale ve vlastnictví bývalé jednatelky, jako fyzické osoby, kdy sám a úmyslně
o své vlastní vůli rozhodl, že tyto pozemky zahrne do exekuce bez řádného projednání soudem či správním
orgánem.“
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Poznámka autorky práce: Obhajoba obviněného byla vedena podobným způsobem jako v trestní věci pod
body 4.2.2.1 a 4.2.2.2 této práce, neboť se jednalo o totožného soudního exekutora. Tento se opět odvolával na
nesprávný postup svých podřízených, které nemůže ve všem uhlídat, rovněž se odvolával na možnou maximálně
majetkovou, příp. disciplinární odpovědnost, nikoliv však trestněprávní.

postupu, tomuto svému podřízenému uložil vyhotovení předmětných 4 exekučních příkazů.
Rozhodovací pravomoc měl v daném případě jednoznačně soudní exekutor, nikoliv jeho
zaměstnanci, a tudíž se nemůže své odpovědnosti takto zprostit, když závady byly patrné již
z opatřených pokladů ještě před vydáním předmětných exekučních příkazů, což obžalovaný
soudní exekutor vzhledem ke své právnické odbornosti i praxi musel vědět, že svým jednáním
může takové porušení způsobit a o tom vzhledem k okolnostem a svým osobním poměrům
vědět měl a mohl.“80 Srovnání s trestní věcí vedenou u Obvodního soudu pro Prahu 3, sp.zn.
15 T 33/2008, na kterou se soudní exekutor odvolával (viz bod 4.2.2.2 této práce), nalézací
soud odmítl, neboť ve věci sp.zn. 15 T 33/2008 u Obvodního soudu pro Prahu 3 nebylo
obžalovanému prokázáno, že již v době vydání předmětných exekučních příkazů se dozvěděl
o zrušení společného jmění manželů rozhodnutím soudu, a to na rozdíl od této trestní věci.
Městský soud v Praze jako soud odvolací svým rozhodnutím ze dne 7.6. 2011, pod
sp.zn. 8 To 67/2011, potvrdil výrok o vině z prvoinstančního rozhodnutí, když dle § 256 tr.
řádu odvolání obžalovaného zamítl. Odvolací soud odkázal s ohledem na ukládaný společný
trest na rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, sp.zn. 7 Tdo 977/2010, které potvrdilo vinu v jiné
trestní věci totožného soudního exekutora, a zároveň odmítl argumentaci usnesením
Nejvyššího soudu sp.zn. 7 Tdo 72/2010, kterým soudní exekutor v rámci celého trestního
řízení argumentoval, když toto usnesení Nejvyššího soudu ČR nelze aplikovat na tuto
projednávanou věc. Proti rozhodnutí odvolacího soudu si podal soudní exekutor dovolání,
které Nejvyšší soud ČR svým rozhodnutím, sp.zn. 8 Tdo 1381/2011, ze dne 15.11. 2011
odmítl.
Nejvyšší soud v případě námitky odsouzeného soudního exekutora, že nebyl proveden
žádný důkaz, resp. dostatek důkazů k prokázání jeho úmyslného zavinění, jakož i v popření
skutečnosti, že vydal zaměstnanci svého úřadu Mgr. L. M. pokyn k vypracování exekučních
příkazů postihujících nemovitosti, které nebyly ve vlastnictví povinné společnosti, uvedl, že
takto formulované výhrady

nejsou ničím jiným nežli polemikou obviněného se soudy

učiněnými skutkovými zjištěními, jejímž prostřednictvím tato skutková zjištění napadal a
současně předkládal vlastní (a pro něj příznivější) verzi skutkového děje. Dovolací soud
rovněž uvedl: „Stejně tak nelze za relevantní výhradu považovat tvrzení dovolatele, že soudy
nepostupovaly v souladu se zásadou „in dubio pro reo“. Tato námitka směřuje výlučně do
skutkových zjištění a hodnocení provedených důkazů. Je tomu tak proto, že pravidlo „in
dubio pro reo“ vyplývá ze zásady presumpce neviny zakotvené v čl. 40 odst. 2 Listiny
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Rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 8 ze dne 29.11. 2010, sp.zn. 3 T 39/2010.

základních práv a svobod a § 2 odst. 2 trestního řádu a má tedy vztah pouze ke zjištění
skutkového stavu věci na základě provedeného dokazování, a to bez důvodných pochybností
(§ 2 odst. 5 trestního řádu), kdy platí „v pochybnostech ve prospěch obviněného. Je tudíž
zjevné, že toto pravidlo se týká právě jen otázek skutkových, nikoliv otázky právního
posouzení skutku či otázky jiného hmotně právního posouzení.“81
Nejvyšší soud se následně vyjádřil k postavení soudního exekutora

a znakům

skutkové podstaty zneužití pravomoci veřejného činitele, když uvedl, že: „Při výkonu
exekuční činnosti je vázaný jen Ústavou České republiky, zákony, jinými právními předpisy a
rozhodnutími soudu vydanými v řízení o výkonu rozhodnutí a exekučním řízení. Je tedy
zřejmé, že při výkonu své funkce je oprávněn v souladu se zákonem postihovat především
majetek občanů – povinných k určitému plnění na základě exekučního titulu. V exekučním
řízení jsou tedy nejčastěji postihována vlastnická práva občanů, přičemž nelze pominout, že
jde o jedno ze základních lidských práv, neboť podle čl. 11 odst. 1 Listiny základních práv a
svobod má každý právo vlastnit majetek. Vlastnické právo všech vlastníků má stejný zákonný
obsah a ochranu.“82 Nejvyšší soud se rovněž vyjádřil ke znaku skutkové podstaty spočívající
v tom, že vykonává svou pravomoc způsobem odporujícím zákonu, která vyjadřuje
porušování nebo obcházení konkrétního zákona nebo právní normy na podkladě zákona
vydané. Pachatel jedná úmyslně aktivně v rozporu se zákonem. O překročení pravomoci dle
dovolacího soudu jde tehdy, když pachatel vykonává činnost, která patří do pravomoci jiného
veřejného činitele, popř. jiného orgánu, a to buď nadřízeného, nebo též podřízeného, pokud
veřejný činitel nemá právo vztáhnout vyřízení věci na sebe. Patří sem i případy, kdy veřejný
činitel jedná bez zvláštního zmocnění, pokud je právní řád vyžaduje. Na toto obecné
vymezení jednoho ze znaků skutkové podstaty trestného činu navázal dovolací soud
vymezením trestněprávní odpovědnosti soudního exekutora za konkrétní výše uvedený
skutek.
Nejvyšší soud ČR jako argument pro vinu soudního exekutora konkrétně uvedl:
„Předpokladem výkonu exekutorské činnosti je především právnické vzdělání a nabytí
požadované odbornosti. Obviněný v postavení exekutora musel mít odpovídající vzdělání i
dostatečné zkušenosti a znalosti v dané oblasti právní praxe. Je proto nesporné, že si musel
být vědom všech ústavních i zákonných ustanovení, jimiž je při výkonu své exekutorské
činnosti vázán a jaké důsledky může svým nezákonným postupem způsobit. Z hlediska
naplnění všech znaků trestného činu zneužívání pravomoci veřejného činitele podle § 158
81
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odst. 1 písm. a) trestního zákona nelze souhlasit s námitkami obviněného, že svým jednáním
nenaplnil subjektivní stránku trestných činů, které spáchal, a že nechtěl způsobit jinému škodu
anebo opatřit sobě nebo jinému neoprávněný prospěch. S ohledem na výše uvedené
skutečnosti je nesporný závěr, že obviněný si musel být při výkonu své exekutorské
pravomoci vědom toho, že svými opatřeními vykonává svěřenou pravomoc způsobem, který
odporuje zákonu, a že těmito nezákonnými opatřeními jednak přináší neoprávněný majetkový
prospěch sobě i svým klientům, a jednak že svými opatřeními způsobí škodu poškozené, jejíž
majetek byl neoprávněně postižen exekucí. Z tzv. právní věty výroku o vině v rozsudku soudu
prvního stupně vyplývá, že obviněný se jmenovaného trestného činu dopustil v té podobě, že
„jako veřejný činitel v úmyslu způsobit jinému škodu vykonával svou pravomoc způsobem
odporujícím zákonu a překročil svou pravomoc. Nejvyšší soud shledal, že skutková část
výroku o vině rozsudku soudu prvního stupně ve spojení s odpovídající částí odůvodnění
rozhodnutí soudů obou nižších stupňů obsahuje konkrétní skutková zjištění, která zákonné
znaky tohoto trestného činu, jak po stránce objektivní, tak i subjektivní, vyjadřují.“ 83
V neposlední řadě se Nejvyšší soud opětovně vyjádřil ke vztahu trestněprávní
odpovědnosti a majetkové či disciplinární odpovědnosti soudního exekutora, když uvedl:
„K námitce obviněného, že jeho případné pochybení v rámci výkonu funkce exekutora mohlo
vyvolat nejvýše majetkovou či disciplinární odpovědnost, Nejvyšší soud uvádí, že z hlediska
hierarchie právních norem nelze ani v případě výkonu exekutorské praxe vyloučit trestně
právní odpovědnost. Trestní odpovědnost obviněného nelze vyloučit ani s poukazem na
nesprávný postup jeho zaměstnance, jehož činnost údajně pouze nedostatečně kontroloval. Je
zjevné, že obviněný se tímto tvrzením snaží bagatelizovat své jednání a přenést část
odpovědnosti na své zaměstnance, kteří však nemají rozhodovací pravomoc při výkonu své
funkce v rámci exekutorského úřadu. Ta náleží výlučně obviněnému.“84
Proti výše uvedeným rozsudkům nalézacího a odvolacího soudu a usnesení Nejvyššího
soudu ČR podal soudní exekutor podáním ze dne 12.3. 2012 ústavní stížnost, kterou Ústavní
soud ČR svým usnesením ze dne 23.7. 2012 odmítl jako neopodstatněnou, a to pod sp.zn.
IV. ÚS 897/12.
Zajímavostí tohoto rozhodnutí je mimo jiné skutečnost, že pro shodnou věc bylo proti
soudnímu exekutorovi vedeno kárné řízením,85 v kterém mu byla uložena finanční sankce ve
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výši 400.000,- Kč. V době rozhodování však nebyla tato sankce uhrazena, neboť si soudní
exekutor proti této finanční sankci podal odvolání.
V této věci se jednalo již o třetí86 trestní řízení totožného soudního exekutora, když
zejména na zprošťující trestní rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 3 se v této věci soudní
exekutor neustále odvolával, což bylo však posuzujícími orgány odmítnuto jako skutkově
nepřiléhavé. Opět jako v případě již výše uvedených trestních řízení pod body 4.2.2.1 a
4.2.2.2 této práce, opětovně soudní exekutor argumentoval, že v podstatě pro velké množství
vyřizovaných případů exekuční úkony neprováděl sám, nýbrž jeho zaměstnanci. A opět byla
tato argumentace soudního exekutora odmítnuta s tím, že zaměstnanci soudního exekutora
nemají rozhodovací pravomoc při výkonu své funkce v rámci exekutorského úřadu, když tato
pravomoc náleží výlučně soudnímu exekutorovi. Nutno rovněž poukázat, že lze mimo rámec
tohoto trestního řízení dovozovat jednoduchý motiv jednání soudního exekutora, neboť se
jednalo o exekuční řízení pro pohledávku vyšší než 10.000.000,- Kč,

když u

osob

spřízněných s povinnou právnickou osobou byl ze strany soudního exekutora pravděpodobně
lustrací v katastru nemovitostí zjištěn dostatek exekuovatelného majetku. V této věci se lze
domnívat, že zde byl dán evidentní zištný motiv.
Z hlediska trestněprávního je zajímavé, že v této věci byl soudní exekutor odsouzen
pro pokračující trestný čin zneužívání pravomoci veřejného činitele dle § 158 odst. 1 písm. a)
tr. zákona ve spojení s § 37a tr. zákona ke společnému trestu odnětí svobody v trvání 2 let
s podmíněným odkladem na zkušební dobu 4 let za současného zrušení výroku o vině a trestu
z rozsudku Okresního soudu Trutnov, sp.zn. 1 T 104/2008 ze dne 6.11. 2009, právní moc ke
dni 25.3. 2010, což v praxi konkrétně u tohoto druhu trestného činu nebývá velmi obvyklé.
Jen pro úplnost, i zde bylo rozhodování trestních soudů napadeno ústavní stížností ze
strany soudního exekutora, tato však byla Ústavním soudem ČR odmítnuta.
4.2.2.7 Trestní řízení vedené u Městského soudu v Praze pod sp.zn. 41T 9/2009
Meritem této trestní věci bylo jednání soudního exekutora, který na žádost věřitele bez
přítomnosti dlužníka (poškozeného v trestním řízení) sepsal exekutorský zápis s doložkou
vykonatelnosti, do kterého pravděpodobně z občanského průkazu dlužníka doplnil osobní
údaje dlužníka, když věřitel měl občanský průkaz dlužníka dočasně k dispozici z důvodů níže
uvedených. Předmětem exekutorského zápisu byla půjčka věřitele dlužníkovi ve výši
10.000.000,- Kč. Fakticky však dlužník v době sepisu exekutorského zápisu byl po smrti,
neboť tragicky zemřel.
86

Viz body 4.2.2.1 a 4.2.2.2 této práce.

Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 20.11. 2009, sp.zn. 41 T 9/2009, bylo
trestní stíhání soudního exekutora dle § 223 odst. 1 tr. řádu ve spojení s ust. § 11 odst. 1 písm.
b) tr. řádu pravomocně zastaveno, a to z důvodu promlčení. Trestní stíhání bylo zastaveno
pro níže uvedený skutek kvalifikovaný87 jako sbíhající se trestný čin zneužívání pravomoci
veřejného činitele podle § 158 odst. 1 písm. a) odst. 2 písm. a), c) trestního zákona a trestný
čin podvodu podle § 250 odst.1, odst. 4 tr. zákona spáchaný formou účastenství, a to pomocí
podle § 10 odst. 1 písm. a) trestního zákona. Konkrétně se jednalo o níže uvedený skutek.88
Obviněný soudní exekutor však v zákonné lhůtě prohlásil, že trvá na projednání věci a
tak bylo ve věci nařízeno hlavní líčení. Rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 20.11.
2009, sp.zn. 41 T 9/2009, byl soudní exekutor shledán vinným z trestného činu zneužívání
pravomoci veřejného činitele podle § 158 odst. 1 písm. a) trestního zákona89 a trestného činu
podvodu podle § 250 odst. l, odst. 3 písm. b) trestního zákona účinného od 1.1.2002 ve stádiu
pokusu podle § 8 odst. l tr. zák., a to účastenstvím ve formě pomoci podle § 10 odst. l písm. c)
tr. zákona, za což soudnímu exekutorovi nebyl dle § 227 tr. řádu uložen žádný trest, a to pro
níže uvedený skutek.90 Nalézací soud zjistil po provedeném dokazování následující skutkový
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Pozn. autorky práce: Skutek formulovaný v obžalobě, a pro který bylo původně trestní stíhání zastaveno, byl
značně formulačně odlišný od skutku, pro který byl soudní exekutor následně odsouzen, přičemž rozdíl
odlišného vymezení skutku soudem byl dán zejména tím, že soud se pokusil navíc o přesnější popis skutkových
okolností u pomoci k trestnému činu podvodu.
88
„V přesně nezjištěné době od konce roku 2001 do 11.3.2002 sepsal v Praze jako soudní exekutor, na žádost
Z.H. exekutorský zápis č.j. Ez 001/01 datovaný dnem 22.10.2001, jehož obsahem byla dohoda Z.H. s O.L., že
O.L. splní svojí povinnost vrátit dlužnou částku ve výši 10.000.000,- Kč, vyplývající ze smlouvy o půjčce
uzavřené dne 20.12.2000 do termínu 30.11.2001, v případě, že svou povinnost řádně a včas nesplní dává svolení
k vykonatelnosti tohoto exekutorského zápisu, k provedení výkonu rozhodnutí nebo exekuce k uspokojení
pohledávky odsouzeného Z. H. včetně jejího příslušenství, do exekutorského zápisu nepravdivě zapsal
přítomnost zemřelého O.L., a zároveň uvedl, že je zcela způsobilý k právním úkonům, dal svolení k
vykonatelnosti tohoto zápisu, a že jeho totožnost byla zjištěna a ověřena z platného občanského průkazu, ač v
rámci své pravomoci věděl, že jedná způsobem odporujícím zákonu č. 120/2001 Sb. o soudních exekutorech a
exekuční činnosti, a tohoto jednání se dopustil, aby opatřil sobě neoprávněný prospěch nejméně formou
vyplacené odměny z právního úkonu ve výši 22.000,- Kč a Z. H. prospěch ve výši 10.000.000,- Kč, ke škodě
zákonného dědice O. L., kterého Z. H. uvedl v omyl tím, že v dědickém řízení po zemřelém O.L. chtěl získat
uvedenou částku přihlášením fiktivní pohledávky vzniklé z nepravdivé smlouvy o půjčce ze dne 20.12.2000, do
pasiv dědického řízení dne 11.3.2002 v Praze 5, v notářské kanceláři JUDr. O.K., soudní komisařky Obvodního
soudu pro Prahu 5, která v rámci úkonů dědického řízení zjistila, že exekutorský zápis č.j. Ez 001/01 a smlouva o
půjčce ze dne 20.12.2000 jsou opatřeny padělaným podpisem O.L. a označila je za neplatné.“
89
Obžaloba byla původně podána mj. pro trestněprávní kvalifikaci zneužívání pravomoci veřejného činitele dle
§ 158 odst. 1 písm. a), odst. 2 písm. a), c) tr. zákona. Tuto kvalifikaci nalézací soud neuznal, když akceptoval
prokázání pouze trestněprávní kvalifikace dle § 158 odst. 1 písm. a) tr. zákona. V případě trestněprávní
kvalifikace obžaloby u trestného činu podvodu podle § 250 odst. l, odst. 4 tr.zák. spáchaného ve formě pomoci
podle § 10 odst. l písm. c) tr. zákona, tato rovněž nebyla nalézacím soudem akceptována. K tomuto blíže
odůvodnění tohoto rozhodnutí.
90
„V úmyslu pomoci odsouzenému Z.H., aby se tento zmocnil části dědictví po O.L., zemřelém dne…, v době
od 11.11.2001 nejpozději do 11.3.2002, sepsal ve své kanceláři v Praze ve funkci exekutora jednajícího
způsobem odporujícímu zákonu č. 120/2001 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti, na žádost
odsouzeného Z.H. exekutorský zápis antidatovaný na den 22.10.2001, č.j. Ez 001/01, jehož obsahem je dohoda
mezi odsouzeného Z.H. a zemřelým O.L. spočívající v tom, že O.L. splní svojí povinnost vrátit dlužnou částku
ve výši 10.000.000,-Kč do termínu 30.11.2001, kterou mu měl poskytnout odsouzeného Z.H. na základě

děj: Odsouzený Z.H., který byl trestně stíhán zvlášť,91 vypomáhal v roce 2001 s chodem
podnikatelského subjektu O.L. – Elektroslužba, IČ., a to jejímu majiteli O.L., který tragicky
zemřel. Jelikož mu byly známy majetkové poměry zemřelého, chtěl se zmocnit části majetku
po zemřelém,

a to v hodnotě nejméně 10.000.000,-Kč. Aby mohl svou smyšlenou

pohledávku uplatnit, co nejjednodušším způsobem v dědickém řízení, aniž by musel svůj
nárok prokazovat co do důvodu i výše, navštívil v období po 11.11.2001 (t.j. po smrti O.L.)
nejpozději do 11.3.2002 soudního exekutora v jeho sídle v Praze 8, který s ním sepsal účelově
vydaný exekutorský zápis antidatovaný dnem 22. 10. 2001, jímž osvědčuje, že zemřelý O.L.
uznal svůj dluh vůči odsouzenému Z.H. ve výši 10.000.000,-Kč, na základě fiktivně uvedené
smlouvy o půjčce ze dne 20.12.2000 s tím, že povinný O. L. splní svou povinnost do
30.11.2001. Pokud tak povinný neučiní dobrovolně, dává souhlas s výkonem rozhodnutí či
exekuce k uspokojení pohledávky odsouzeného Z.H. Podpis povinného O.L. byl na tomto
exekutorském zápisu padělán blíže nezjištěnou osobou. Obvodní soud pro Prahu 5 ze dne
17.12.2001, č.j. Nc 85/2001, nařídil exekuci k vymožení pohledávky oprávněného Z.H. v
částce 10.000.000,- Kč, a to podle shora zmíněného účelově vydaného exekutorského zápisu.
Současně soud pověřil totožného soudního exekutora provedením exekuce. Dne 11.3.2002
pak odsouzený Z.H. předložil v rámci projednání dědictví po zemřelém O.L. výše uvedený
účelově vydaný exekutorský zápis spolu s padělanou smlouvou o půjčce ze dne 20.12.2000
znějící na částku 10.000.000,- Kč v notářské kanceláři, a přihlásil svou pohledávku do pasiv
dědictví po zemřelém. Za toto jednání byl odsouzený Z.H. odsouzen rozsudkem Městského
soudu ze dne 4.6.2007, sp.zn. 45 T 8/2005, ve znění rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne
16.9.2009, sp. zn. 9 To 110/2008 pro trestný čin podvodu podle § 250 odst. l, odst. 3 písm. b)

smlouvy o půjčce uzavřené dne 20.12.2000, a v případě, že svojí povinnost řádně a včas nesplní, dává svolení k
vykonatelnosti tohoto exekutorského zápisu, k provedení výkonu rozhodnutí nebo exekuce k uspokojení
pohledávky odsouzeného Z.H., včetně jejího příslušenství, přičemž do exekutorského zápisu nepravdivě zapsal
přítomnost zemřelého O.L., dal svolení k vykonatelnosti tohoto exekutorského zápisu, přičemž ve skutečnosti k
půjčce peněz nedošlo, a tohoto jednání se dopustil, aby opatřil odsouzenému Z.H. neoprávněný prospěch ve výši
nejméně 10.000.000,-Kč, který chtěl uvedenou částku získat z dědictví, ke škodě zákonného dědice O.L.
mladšího, kterého nepravdivou smlouvou o půjčce chtěl uvést v omyl, tak, že fiktivní pohledávku přihlásil do
pasiv dědického řízení dne 11.3.2002 v Praze, v kanceláři soudní komisařky Obvodního soudu pro Prahu 5,
přičemž v tomto řízení bylo zjištěno, že exekutorský zápis č.j. Ez 011/01 byl opatřen padělaným podpisem
zemřelého O.L., za což byl následně rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 4.6.2007, sp.zn. 45 T 8/2005,
jenž nabyl právní moci ve znění rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 16.9.2009, sp.zn. 9 To 110/2008,
odsouzený Z.H. uznán vinným tr. činem podvodu podle § 250 odst. l, odst. 3 písm. b) tr. zákona ve stádiu
pokusu podle § 8 odst. l tr.zák., a byl mu uložen nepodmíněný trest odnětí svobody v trvání 4 roků, pro jehož
výkon byl zařazen do věznice s dozorem.“
91
Hlavní pachatel Z.H. byl odsouzen rozsudkem Městského soudu ze dne 4.6.2007, sp.zn. 45 T 8/2005, ve znění
rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 16.9.200,9 sp.zn. 9 To 110/2008, pro tr. čin podvodu podle § 250 odst.
l, odst. 3 písm. b) tr. zák. ve stádiu pokusu podle § 8 odst. l tr. zákona k nepodmíněnému trestu odnětí svobody
v trvání 4 let se zařazením do věznice s dozorem.

tr. zák. ve stádiu pokusu podle § 8 odst. l trestního zákona k nepodmíněnému trestu odnětí
svobody v trvání 4 roků, pro jehož výkon byl zařazen do věznice s dozorem.92
Soudní exekutor se bránil tím, že svou

exekutorskou praxi v době sepsání

exekutorského zápisu vykonával pouze krátce a již ze spisové značky exekutorského zápisu
č. Ez 001/01 je zřejmé, že se jednalo o jeho první exekutorský zápis. Trval na tom, že oba
účastníci exekutorského zápisu jej před ním podepsali. Ze znaleckého posudku z oboru
kriminalistika, odvětví zkoumání ručního písma, jakož i výslechu zpracovatelky znaleckého
posudku, soud zjistil, že sporný podpis "L.O." na exekutorském zápisu č.j. Ez 001/01 ze dne
22.10.2001 není pravým podpisem O.L. a je padělkem napodobeného charakteru. Stejně tak
se jedná o padělky podpisu zemřelého na smlouvě o půjčce mezi věřitelem Z.H. a O.L. ze
dne 20.12.2000, jakož i o padělky podpisu zemřelého na směnce bez protestu znějící na
částku 10.000.000,-Kč, vystavené dne 20.12.2000, a dále i na kopii mandátní smlouvy mezi
mandantem O.L. a mandatářem Z.H. ze dne 1.5.2001. Tvrzení soudního exekutora potvrdil
svědek Z.H. Matka zemřelého popřela, že by si tak vysokou půjčku její syn vzal. Další slyšení
svědci hovořili ve prospěch zemřelého. Dle účetnictví soudního exekutora, soudní exekutor
nezanesl do svého účetnictví za rok 2001 příjmovou položku ve výši přibližně 22.000,-Kč,
což byl exekutorský poplatek za sepsání exekutorského zápisu. Absenci této příjmové
položky v účetnictví soud ve spojení s jiným důkazy vyhodnotil, že i toto svědčí o účelovosti
tohoto exekutorského zápisu. Dle nalézacího soudu obžalovaný soudní exekutor tak svým
jednáním významným způsobem pomohl a usnadnil trestnou činnost hlavního pachatele,
t.j. odsouzeného Z.H., který takto padělaný exekuční zápis uplatnil do dědického řízení po
zemřelém O.L., když ještě předtím byla na základě tohoto exekučního zápisu usnesením
Obvodního soudu pro Prahu 5 exekuce nařízena a následně obžalovaný vydal ještě dne
29. l. 2002 exekuční příkaz, přičemž jeho pomoc nespočívala pouze v uvedeném
exekutorském zápisu, ale byla dále aktivní, směřující k dokonání trestného činu podvodu
hlavního pachatele, t.j. odsouzeného Z. H. Obžalovaný tak dle nalézacího po stránce
objektivní i subjektivní naplnil svým jednáním zákonné znaky trestného činu zneužívání
pravomoci veřejného činitele podle § 158 odst. 1 trestního zákona, neboť jako veřejný činitel,
92

Tohoto trestného činu se dle citovaného rozsudku Z.H. dopustil tím, „že dne 11.3.2002 v Praze 5, v notářské
kanceláři soudní komisařky, určené v dědickém řízení po O.L. přihlásil do pasiv dědictví svojí pohledávku na
částku 10.000.000,-Kč tím, že tuto částku předal dne 20.12.2000, na základě smlouvy o půjčce zemřelému, tuto
skutečnost doložil exekutorským zápisem č.j. Ez 001/01 datovaným dnem 22.10.2001 sepsaným exekutorem
JUDr. X. a opatřený padělaným podpisem zůstavitele O.L., přičemž k půjčce peněz ve skutečnosti nedošlo a
uvedenou částku se snažil takto získat z dědictví ke škodě zákonného dědice O.L. ml., kterého nepravdivou
smlouvou o půjčce chtěl uvést v omyl.“

který v úmyslu způsobit jinému neoprávněný majetkový prospěch, vykonával svou pravomoc
způsobem odporujícím zákonu a trestného činu podvodu podle § 250 odst. l, odst. 3 písm. b)
tr. zákona ve stádiu pokusu podle § 8 odst. 1 trestního zákona ve formě účastenství, a to
pomocí podle § 10 odst. 1 písm. c) tr. zákona, neboť poskytl jinému pomoc k tomu, aby jeho
jednání bezprostředně směřovalo k tomu, aby ke škodě cizího majetku sebe obohatil tím, že
uvede někoho v omyl a způsobí takovým činem značnou škodu.
Soud se rovněž vyjádřil i k odlišné kvalifikaci trestného činu od obžaloby v případě snížení
trestněprávní kvalifikace u trestného činu zneužití pravomoci veřejného činitele pouze na §
158 odst. 1 písm. a) tr. zákona, a to s ohledem na právní kvalifikaci jednání hlavního
pachatele, tedy odsouzeného Z.H., neboť jak vyplynulo z argumentace Vrchního soudu
v Praze ve věci hlavního pachatele Z.H., dle kterého „..byla možnost hlavního pachatele
odsouzeného Z.H. snadno dokonat podvodný čin ve skutečnosti zjevně pouze málo
pravděpodobná, právě s ohledem na to, že by sporná pohledávka mohla být jednoduše v
dědickém řízení (provázeném jednáním před soudy) uznána, a že by tak jednání odsouzeného
Z.H. mohlo dospět k zamýšlenému následku, nebylo tedy možno v tomto směru ve vztahu k
těžšímu následku u ust. § 158 odst. 2 písm. a), c) tr. zákona možno aplikovat ust. § 88 tr.
zákona. Soudem nebyl uložen trest, a to s ohledem na ustanovení § 227 tr. řádu, neboť jestliže
trestní stíhání obžalovaného bylo zastaveno v důsledku udělení milosti, amnestie, promlčení
nebo proto, že souhlas poškozeného s trestním stíháním nebyl dán nebo byl vzat zpět, nebo z
některého důvodu uvedeného v ust. § 172 odst. 2 tr. řádu a v řízení se pokračovalo jen proto,
že obžalovaný na projednání věci trval (§ 11 odst. 3 tr. řádu, § 172 odst. 4 tr. řádu ) soud,
neshledá-li žádný důvod ke zproštění obžalovaného, vysloví sice vinu, trest však neuloží.“93
Usnesením Vrchního soudu v Praze ze dne 24.2. 2010, sp.zn. 5 To 1/2010, bylo
odvolání soudního exekutora zamítnuto jako nedůvodné. Proti usnesení Vrchního soudu v
Praze ze dne 24. 2. 2010, sp. zn. 5 To 1/2010, v trestní věci vedené u Městského soudu v
Praze pod sp. zn. 41 T 9/2009 si podal odsouzený soudní exekutor a ve prospěch soudního
exekutora Nejvyšší státní zástupkyně dovolání, kterým Nejvyšší soud ČR svým usnesením ze
dne 13.10. 2010, sp.zn. 7 Tdo 1061/2010, vyhověl, když zrušil usnesení Vrchního soudu v
Praze ze dne 24. února 2010, sp. zn. 5 To 1/2010, a rozsudek Městského soudu v Praze ze dne
20. listopadu 2009, sp. zn. 41 T 9/2009 a přikázal Městskému soudu v Praze věc znovu
projednat a rozhodnout. Své rozhodnutí dovolací soud zdůvodnil argumentací, že již
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Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 16.9.2009, sp.zn. 9 To 110/2008, který byl vydán na základě
zrušujícího usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 10.6.2009 sp.zn. 3 Tdo 412/2009 a zrušujícího usnesení
Nejvyššího soudu ČR ze dne 3.9.2008, sp.zn. 3 Tdo 739/2008.

v usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 28. 4. 2005, sp. zn. 11 Tdo 229/2004 (R 24/2006)
bylo konstatováno, že v případě podání návrhu soudu na vydání směnečného platebního
rozkazu na podkladě padělané směnky soud v civilním řízení nelze považovat za subjekt,
který lze v rámci tohoto řízení uvést v omyl ve smyslu skutkové podstaty trestného činu
podvodu.
Padělání směnky jako cenného papíru ale může naplňovat znaky trestného činu
padělání a pozměňování peněz podle § 140 trestního zákona. A obdobně tak i v případě
usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 20. 12. 2005, sp. zn. 7 Tdo 1442/2005, řešící
problematiku předložení falzifikátu kupní smlouvy jako důkazu soudu v civilním řízení, kde
je uvedeno, pokud je soud povinen zjišťovat skutkový stav bez důvodných pochybností
(§ 120 o. s. ř. – sporné občanskoprávní řízení ovládáno zásadou projednací) a je tudíž místem
nalézání práva, nemůže být obecný soud rozhodující v civilním řízení zařazen mezi osoby, jež
mohou být uvedeny v omyl pachatelem trestného činu podvodu, což platí i pro řízení
nesporné.94 Protože v daném případě Vrchní soud v Praze napadeným usnesením zamítl podle
§ 256 tr. ř. jako nedůvodné odvolání obviněného proti rozsudku soudu I. stupně, kterým byl
mj. uznán vinným pomocí k pokusu trestného činu podvodu podle § 10 odst. 1 písm. c), § 8
odst. 1 k § 250 odst. 1, 3 písm. b) tr. zákona, bylo nutno výše uvedené závěry vztáhnout i na
jeho jednání, jako účastníka na jednání hlavního pachatele, které spočívalo v uplatnění
fiktivní pohledávky do pasiv dědictví u soudní komisařky v dědickém řízení, které doložil
exekutorským zápisem č. Ez 001/01, ze dne 22. 10. 2001, opatřeným padělaným podpisem
zůstavitele, sepsaným právě obviněným soudním exekutorem. Nejvyšší soud ČR proto
dospěl k závěru, že pokud byl obviněný soudní exekutor uznán vinným též účastenstvím na
jednání, které nenaplňuje skutkovou podstatu pokusu trestného činu podvodu, spočívá
napadené usnesení Vrchního soudu v Praze i rozsudek Městského soudu v Praze ze dne
20. 11. 2009, sp. zn. 41 T 9/2009, na nesprávném právním posouzení skutku.
Po zrušení výše uvedených rozhodnutí Městského a Vrchního soudu Nejvyšším
soudem v ČR, Městský soud v Praze opětovně uznal svým rozsudkem sp.zn. 41 T 9/2009 ze
dne 26.11. 2010 obviněného soudního exekutora vinným, tentokrát ale již pouze z trestného
činu zneužívání pravomoci veřejného činitele podle § 158 odst. 1 písm. a) trestního zákona,
ve znění účinném do 31.12. 2009, když v souladu s ust. § 227 tr. řádu nebyl opětovně
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obviněnému soudnímu exekutorovi uložen trest. Nové vymezení skutku bylo Městským
soudem v Praze nově formulováno.95
Proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 26.11. 2010, sp.zn. 41 T 9/2009, si
podal soudní exekutor odvolání, které bylo ze strany Vrchního soudu v Praze ze dne 23.3.
2011, pod sp. zn. 5 To 1/2011 dle § 256 tr. řádu zamítnuto jako nedůvodné. Odvolací soud
zrekapituloval v rámci odůvodnění důkazy provedené v hlavním líčení u nalézacího soudu,
když dospěl k závěru, že odůvodnění nalézacího soudu ohledně viny je zcela přiléhavé a
odpovídající skutkovému stavu. Hlavní námitku obviněného ohledně neúplnosti dokazování
odvolací soud odmítl, když zrekapituloval provedené dokazování. „Z posudku z oboru
kriminalistika, odvětví zkoumání ručního písma, a dále z rozsudku Obvodního soudu pro
Prahu 3 ze dne 3.6. 2003, sp.zn. 7 C 207/2002, kterým bylo na základě žaloby na určení mj.
rozhodnuto, že předmětný exekutorský zápis č.j. Ez 001/01 je neplatný, neboť podpis O. L.
byl padělán, nalézací soud náležitě dle odvolacího soudu vyvodil správné zjištění, že podpis
O.L. na exekutorském zápisu je padělkem, když tento padělek byl pravděpodobně vytvořen
obkreslením pravého podpisu O.L. na smlouvě o půjčce mezi O.L. a M. P. Stejným způsobem
byly napodobeny podpisy na smlouvě o půjčce ze dne 20.12. 2000, a téhož dne na vystavené
směnce a na mandátní smlouvě ze dne 1.5. 2001.96 S tímto zjištěním nalézacího soudu
korespondovali dle odvolacího soudu i další důkazy, tj. skutečnost, že obžalovaný soudní
exekutor nezanesl odměnu za sepsání exekutorského zápisu do účetnictví za rok 2001, ale až
za rok 2002, a zprávy městského úřadu a policie ČR, dle kterých občanský průkaz O.L. nikdy
nebyl dán do pátrání jako ztracený nebo odcizený či nahlášen jako zničený, když po smrti
majitele byl zaslán na příslušný správní orgán, kde byl 30.1. 2002 skartován. Soud prvého
stupně rovněž správně poukázal na část výpovědi svědkyně A., která uvedla, že osobní věci
zemřelého vyzvedl v nemocnici Z.H., kterému rovněž při tragické smrti O.L. za účelem
ověření totožnosti O.L. předala jeho občanský průkaz při převážení O.L. do nemocnice za
účelem záchrany života. Z výpovědí dalších svědků vyplynulo, že za života zesnulého O.L. by
uplatnění neexistující pohledávky způsobem zvoleným Z.H. vůbec nepřicházelo v úvahu.
K vyhotovení padělků proto muselo dojít až po 11.11. 2001. Odvolací soud zkonstatoval, že
povinností soudního exekutora při sepisování exekutorského zápisu je zapsat v souladu se
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skutečností místo, den, měsíc a rok úkonu, osobní údaje účastníků úkonu, jejich výslovné
prohlášení, že jsou způsobilí k právním úkonům, obsah jednání a údaj o tom, že byl zápis po
přečtení účastníky schválen (§ 79 odst. 1 písm. a), c), d), e), f), g), h), ex. řádu). Nezná-li
soudní exekutor účastníky osobně, musí být totožnost prokázána předepsaným způsobem
(§ 80 ex. řádu). Dohoda, v níž se účastník zavazuje splnit pohledávku, musí obsahovat i
prohlášení povinné osoby o svolení k vykonatelnosti zápisu (§ 78 písm. a), § 79 odst. 2 písm.
f) ex. řádu). Odvolací soud zkonstatoval, že předmětný exekutorský zápis byl proto buď
sepsán v kanceláři soudního exekutora bez přítomnosti třetí osoby nebo do kanceláře donesen
již vyhotovený. „Hlavní pachatel Z.H. přitom buď předložil pravý průkaz zemřelého, nebo
jeho kopii. V obou případech se tak stalo až po datu uvedeném v zápisu, nejdříve však 11.11.
2001. Obhajoba obžalovaného soudního exekutora, že na místo O.L. mohla vystupovat jiná
osoba, není věrohodná. Obžalovaný soudní exekutor v postavení svědka při provádění
rekognice podle fotografií označil skutečného O.L. za osobu, která se k němu dostavila do
jeho kanceláře. Vyhotovení padělku přímo před osobou, která má ověřit pravost podpisu není
pravděpodobné. Navíc pokud napodobenina vznikla obkreslením, (což je dle soudu
nejpravděpodobnější varianta) podpis by musel být vytvořen na prosvětlené průhledné desce.
Obžalovaný soudní exekutor za sepsání exekutorského zápisu obdržel částku 22.000,- Kč,
další částku ve výši 150.000,- Kč obdržel po nařízení exekuce, tu však Z.H. vrátil.“97
Odvolací soud uzavřel, že skutková i právní zjištění nalézacího soudu jsou správná a úplná,
když dále uvedl, že soudní exekutor porušil svým jednáním ust. § 79 odst. 1 písm. a), c), d),
e), f), g), h), odst. 2 písm. a), f) a § 80 ex. řádu, a tohoto jednání se dopustil v postavení
veřejného činitele. Odvolací soud závěrem navíc zkonstatoval, že s ohledem na skutečnost,
že exekutorský zápis je veřejnou listinou, bylo na místě se rovněž zabývat trestněprávní
kvalifikací trestného činu padělání a pozměňování veřejné listiny dle § 176 tr. zákona. Bylo
však podáno odvolání pouze obžalovaným, nebylo tak možno se tímto zabývat z důvodu
zásady zákazu reformace in peius v odvolacím řízení.
Výše komentovaná trestní věc je zajímává hned z několika hledisek.
Jako jediné trestní řízení z trestních řízení v této práci komentovaných byla dána
z hlediska věcné příslušnosti prvoinstanční krajská soudní příslušnost. Byť obecné soudy
v této práce došly ke zcela jednoznačnému závěru, že při sepisu exekutorského zápisu jednal
soudní exekutor v postavení veřejného činitele, je třeba poznamenat, že sepis exekutorského
zápisu patří mezi tzv. další činnost soudního exekutora ve smyslu § 74 a násl. exekučního
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řádu. Dle ust. § 89 odst. 9 písm. trestního zákona účinného do 31.12. 2009 byl soudní
exekutor veřejným činitelem při výkonu exekuční činnosti, sepisování exekutorských zápisů
a při činnostech vykonávaných z pověření soudu podle zvláštního právního předpisu, pokud
se podílí na plnění úkolů společnosti a státu a používá přitom pravomoci, která mu byla v
rámci odpovědnosti za plnění těchto úkolů svěřena. Dle současného znění nového trestního
zákoníku, účinného od 1.1. 2010, je dle ust. § 127 odst. 1 písm. f) ex. řádu soudní exekutor
nově tzv. „úřední osobou“ pouze při výkonu exekuční činnosti a při činnostech vykonávaných
z pověření soudu nebo státního zástupce, a tedy již nikoliv při sepisování exekutorských
zápisů. Paradoxně by tedy tato trestní věc po účinnosti nového trestního zákoníku již nebyla
trestným činem (minimálně totožné trestněprávní kvalifikace zneužití pravomoci úřední
osoby), neboť sepis exekutorského zápisu upravený v ust. § 77 a násl. exekučního řádu je
stále v rámci exekučního řádu zařazen do části V., která vymezuje tzv. další činnost soudního
exekutora za současného znění základního ustanovení exekučního řádu v ust. § 1 odst. 2, dle
kterého v rámci pověření exekutorským úřadem exekutor provádí nucený výkon exekučních
titulů (dále jen "exekuční činnost") a další činnost podle tohoto zákona.
Současně se tato dle názoru autorky práce „legislativní“ chyba obsažená ve vymezení
soudního exekutora jako úřední osoby v ust. § 127 trestního zákoníku projevuje i v ustanovení
§ 15 odst. 2 písm. b) exekučního řádu, dle kterého ministr spravedlnosti soudního exekutora
odvolá, jestliže byl exekutor pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin nebo pro trestný
čin spáchaný v souvislosti s exekuční činností, kde je rovněž pomíjena i tzv. další činnost
soudního exekutora ve smyslu § 77 a násl. exekučního řádu.
Rovněž nebývá v trestní praxi příliš obvyklé, aby obžalovaný poté, co jeho trestní
stíhání z důvodu promlčení je zastaveno, trval na projednání své věci. Soud v této trestní věci
v souladu s trestním řádem obžalovanému soudnímu exekutorovi tedy vyhověl a trestní věc
projednal. Následně po rozhodnutí o vině soudního exekutora v souladu s ustanovením § 227
trestního řádu trest neuložil. A stejně tak není v trestní praxi ani obvyklé, aby bylo podáno
k Nejvyššímu soudu ČR dovolání od obou subjektů trestního řízení, tj. od odsouzeného i
žalobce. Navíc v případě žalobce dovolání bylo podáno ve prospěch odsouzeného soudního
exekutora.
Toto konkrétní trestní řízení rovněž upozornilo na rozsáhlou judikaturu Nejvyššího
soudu ČR týkající se problematiky nemožnosti uvést soud v omyl uplatněním u tohoto soudu
zfalšovaného dokumentu (směnky, kupní smlouvy) jak v řízení sporném tak nesporném, jako
základního znaku skutkové podstaty trestného činu podvodu z hlediska absence objektivní
stránky tohoto trestného činu.

Soudní exekutor, který byl v této trestní věci odsouzen, v současné době nadále
vykonává exekutorskou praxi.
4.2.3 Výkon pravomoci překročením pravomoci
Dle trestněprávní teorie o překročení pravomoci jde tehdy, když pachatel vykonává
činnost, která patří do pravomoci jiné úřední osoby, popř. jiného orgánu, a to buď
nadřízeného, nebo též podřízeného, nižšího, pokud úřední osoba nemá právo vztáhnout
vyřízení věci na sebe. Patří sem i případy, kdy úřední osoba jedná bez zvláštního zmocnění,
pokud je právní řád vyžaduje.98
V rámci shromažďování podkladů pro tuto práci byla zjištěna pouze jedna trestní věc
dosud českým trestním soudem řešená, kvalifikovaná v rovině překročení pravomoci dle
§ 158 odst. 1 písm. b) tr. zákona, a to v rámci vedeného trestního řízení u Okresního soudu
v Jeseníku, pod sp.zn. 2 T 82/2007.99 Příkladmo však lze uvést i jiné možné formy jednání,
která by byly možno takto kvalifikovat, pokud by se jich dopustil soudní exekutor. Soudní
exekutor by se mohl dopustit jednání ve formě překročení své pravomoci, pokud by např.
využil neznalosti exekučního práva povinným a v rozporu s ust. § 88 odst. 3 exekučního řádu
namísto, aby podané námitky proti příkazu k úhradě nákladů exekuce, kterým sám v plném
rozsahu nevyhověl, postoupil bez zbytečného odkladu k rozhodnutí soudu, tak tyto námitky
by sám svým rozhodnutím zamítl. Tímto jednáním by tak na sebe vztáhl pravomoc jiné úřední
osoby. Pokud by navíc ještě po právní moci příkazu k úhradě nákladů exekuce tento příkaz
fakticky realizoval, a to tak, že by si např. z exekučně zajištěných finančních prostředků
uhradil náklady exekučního řízení

v předmětném příkazu k úhradě nákladů exekuce

stanovené minimálně ve výši přesahující částku 500.000,- Kč, jednalo by se již o jednání
v kvalifikované skutkové podstatě.
Soudní exekutor by se jednání formou překročení pravomoci mohl rovněž dopustit i
vždy, pokud by například rozhodoval o odvolání proti svému rozhodnutí, které měl v souladu
s ust. § 55c odst. 2 exekučního řádu postoupit věcně a místně příslušnému soudu, kterým je
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3) trestný čin útisku podle § 237 trestního zákona.
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krajský soud, v jehož obvodu působí exekuční soud, či by jiným způsobem na sebe vztáhnul
pravomoc, která je exekučním, příp. občanským soudním řádem, stanovena pouze soudu.
4.2.3.1 Trestní řízení vedené u Okresního soudu v Jeseníku pod sp. zn. 2 T 82/2007
Podstatou podané obžaloby na soudního exekutora v této trestní věci bylo primárně
jednání vydražitelky nemovitosti vydražené v rámci exekučního řízení, která si převzala
nemovitost na základě usnesení o příklepu, které však z důvodu odvolání povinného nenabylo
právní moci, a z nemovitosti se vydražitelka snažila, aniž by

měla k dispozici civilní

rozhodnutí o povinnosti vystěhování povinného se z nemovitosti, vystěhovat povinné, resp.
bývalé vlastníky vydražené nemovitosti. Soudní exekutor byl v této věci žalován skutkově
jednak z hlediska jednání, kdy měl vydražitelku nemovitosti podporovat v jejím úmyslu, a
radit jí, že si může vydraženou nemovitost převzít, i přes skutečnost, že v nemovitosti nadále
bydlí povinný se svou rodinou, usnesení o příklepu není pravomocné, a vydražitelka nemá
exekuční titul na vystěhování povinných,

dále že nařídil prodej movitých věcí, které byly

zajištěny v rámci exekučního řízení u povinného v rámci nátlaku vydražitelky na povinné, aby
se z vydražené nemovitosti vystěhovaly, a dále, že měl požadovat po povinném, aby nahradil
náklady soudnímu exekutorovi za nájemné skladovacích prostor, kde soudní exekutor
skladoval zajištěné movité věci povinného.
Rozsudkem Okresního soudu v Jeseníku pod sp. zn. 2 T 82/2007 byl dne 15.2. 2008
soudní exekutor zproštěn dle § 226 písm. b) tr. řádu v bodech B1, 2, 3 obžaloby Okresního
státního zastupitelství v Jeseníku ze dne 27.7. 2007, neboť v žalobním návrhu označené
skutky nejsou trestným činem, když žalovaného trestněprávního jednání se soudní exekutor
měl dopustit níže uvedeným skutkem.100 Jednání obžalovaného soudního exekutora státní
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„jako pověřený soudní exekutor Exekutorského úřadu v Jeseníku v rámci exekuce nařízené Okresním soudem
v Jeseníku
ze dne 19. 8. 2004, čj. 9 Nc 784/2004-3, na majetek povinných100
B 1) přestože mu bylo známo, že pro odvolání povinného P. Ř. do usnesení o příklepu čj. 014EX 1222/04-29 ze
dne 7. 11. 2005 nenabylo toto usnesení právní moci, utvrzoval vydražitelku obžalovanou od 7. 12. 2005
v Jeseníku, v tom, že se může ihned ujmout vydražené nemovitosti a nechat ji vyklidit, i když věděl, že je
užívána rodinou povinného P. Ř., a k tomuto účelu jí doporučil bezpečnostní agenturu H-S. s. r. o., kdy
prostřednictvím této bezpečnostní služby za účasti nejméně třech zjištěných osob provedla obžalovaná dne
13.12. 2005 úplné vystěhování poškozených manželů a jejich věcí z domu v Jeseníku, kdy pro uskladnění
movitých věcí jí zprostředkoval prostory v budově Exekutorského úřadu v Jeseníku, kde rovněž část budovy je
užívána společnosti EXE servis, s.r.o., zastoupená jednatelkou, manželkou obžalovaného,
B 2) dne 12. 1. 2006 v Jeseníku vydal usnesení o nařízení dražebního jednání č.j. 014EX 1222/04-37, kdy
předmětem dražby stanovené na den 25. 1. 2006 měla být větší část movitých věcí poškozených manželů
(povinných) získaná protiprávním jednáním uvedeným v bodě A1, B1 obžaloby při uskladnění trvajícím v
budově Exekutorského úřadu v Jeseníku, kdy s věcmi uvedenými v usnesení o nařízení dražebního jednání z 25.
1. 2006 nejméně od 9. 1. 2006 do 30. 1. 2006 disponoval ve vlastních prostorách Exekutorského úřadu, kdy
mimo jiné uskutečnění dražby bylo zabráněno i stížností poškozeného (povinného) soudu,

zástupkyně právně kvalifikovala pod bodem B 1) jednak jako pomoc k trestnému činu
porušování domovní svobody podle § 10 odst. 1 písm. c) tr. zák. k § 238 odst. 1, 3 tr. zák.,
jednak jako trestný čin zneužívání pravomoci veřejného činitele podle § 158 odst. 1 písm. a)
tr. zák., v bodě B 2) jako trestný čin zneužívání pravomoci veřejného činitele podle § 158
odst. 1 písm. a) tr. zák. a v bodě B 3) jednak jako trestný čin útisku podle § 237 tr. zák. a
jednak jako trestný čin zneužívání pravomoci veřejného činitele podle § 158 odst. 1 písm. b)
trestního zákona.
Výše uvedená obžaloba byla současně požádána i na další obžalovanou K., která byla
rovněž účastníkem exekučního řízení, v pozici vydražitelky nemovitosti povinného.
Obžalovaná K. byla shodným rozsudkem Okresního soudu v Jeseníku ze dne 15.2. 2008,
sp. zn. 12 T 82/2007, uznána vinou z trestného činu útisku dle § 237 tr. zákona, a to pro níže
uvedený skutek101 a zproštěna dle § 226 písm. b) tr. řádu obžaloby pro rovněž níže uvedený
skutek.102 V rámci poznámky pod čarou konstatované skutky jsou zde uvedeny pro dokreslení
celé žalované věci. Proti tomuto rozsudku podala odvolání jednak obžalovaná K. a
v neprospěch obou obžalovaných tak učinil i státní zástupce Okresního státního zastupitelství
v Jeseníku. Krajský soud v Ostravě – pobočka v Olomouci o nich rozhodl rozsudkem ze dne
13. 5. 2008, sp. zn. 2 To 71/2008, tak, že z podnětu odvolání obž. Ing. K. K. zrušil podle
§ 258 odst. 1 písm. b), d), odst. 2 trestního řádu napadený rozsudek ve výroku o vině i trestu v
B 3) při vědomosti, že uložení movitých věcí poškozených manželů v budově Exekutorského úřadu v Jeseníku
z jednání pod bodem A1, B1, bylo smluvně po finanční stránce zajištěno od 13. 12. 2005 mezi obžalovanou K. a
manželkou obžalovaného (soudního exekutora), a že předmětné věci z větší části převzal jako exekutor a sepsal
i do usnesení o nařízení dražebního jednání uvedeného v bodě B2. obžaloby, tak po dohodě s obžalovanou K.
v jeho kanceláři na Exekutorském úřadu v Jeseníku dne 30. 1. 2006 při jednání vyvolaném dopisem obžalované
K. z 25.1. 2006 obsahujícím pohrůžku plateb dalšího pronájmu prostor k uskladnění věcí poškozeného za
použití movitých věcí poškozeného, jehož obsah mu byl znám, společně s obžalovanou K. za využití situace
držení věcí poškozeného v prostorách exekutorského úřadu, opakované požadovali po poškozeném, aby dlužné
nájemné za uskladnění movitých věcí z jednání pod bodem A1), B1) obžaloby uhradil sám.“
101
„ačkoliv na uskladnění nezákonně vyklizených movitých věcí poškozené rodiny manželů z jednání
uvedeného v bodě A1) uzavřela smlouvu o nájmu skladu s manželkou obžalovaného soudního exekutora jako
jednatelkou společnosti EXE servis, s. r. o., přesto dne 25. 1. 2006 poškozeného P. Ř. písemně vyzvala k jednání
ohledně uložených vystěhovaných věcí do kanceláře obžalovaného soudního exekutora na den 30. 1. 2006 s tím,
že při nezajištění jiného prostou na jejich uložení budou věci použity k platbám souvisejícím s pronájmem a při
jednání dne 30. 1. 2006 v kanceláři obžalovaného soudního exekutora společně s ním za využití situace
omezeného přístupu poškozeného k zajištěným věcem, požalovali na poškozeném P. Ř., aby dlužné nájemné za
uskladnění věcí firmě EXE servis., s. r. o., od 13.12. 2005 uhradil sám.“
102
„A1. dne 13. 12. 2005 provedla prostřednictvím nejméně 3 osob najaté bezpečnostní služby H-S. s. r. o. a za
účasti dalších neustanovených osob a po výzvě k bezodkladnému opuštění trvalého bydliště úplné vystěhování
poškozených manželů z nemovitosti jimi k této době vlastněné a užívané, ačkoli k takovému postupu neměla
žádné zákonné oprávnění, když usnesení o příklepu této nemovitosti čj. EX 1222/04-29 ze dne 7. 11. 2005
vydané obžalovaným soudním exekutorem pro doručené odvolání poškozeného P.Ř. z 6.12. 2005 nenabylo
právní moci, a ani s poškozenými neuzavřela žádnou dohodu o vystěhování, přičemž manželé Ř. spolu s dítětem
v důsledku požadavku neprodleného opuštění nemovitosti si byli nuceni zajistit náhradní bydlení a téhož dne
došlo k uskladnění vyklizených věcí z domu v prostorách budovy Exekutorského úřadu v Jeseníku, které užívala
společnost EXE, s.r.o., zastoupená jednatelkou, manželkou obžalovaného soudního exekutora.“

odsuzující části týkající se této obžalované a za splnění podmínek podle § 259 odst. 3
trestního řádu nově rozhodl tak, že obžalovanou podle § 226 písm. b) tr. ř. zprostil obžaloby i
pro shora popsaný skutek, v němž byl obžalobou a posléze i rozsudkem nalézacího soudu
spatřován trestný čin útisku podle § 237 tr. zák. Odvolání státního zástupce Okresního
státního zastupitelství v Jeseníku podle § 256 tr. ř. zamítl, když uvedl, že nalézací soud
všechny provedené důkazy správně vyhodnotil. Odvolací soud ve svém rozhodnutí
zkonstatoval provedené důkazy z nalézacího řízení, žádnou právní argumentaci, proč skutky
nejsou trestným činem neuvedl.
Oproti soudům prvého a druhého stupně se však problematikou trestní odpovědnosti
soudních exekutorů zabýval ve svém usnesením ze dne 10.12. 2008, sp.zn. 8 Tdo 1147/2008
Nejvyšší soud ČR, který

v neveřejném zasedání o dovolání nejvyšší státní zástupkyně

podaném v neprospěch obviněné a obviněného soudního exekutora proti rozsudku Krajského
soudu v Ostravě – pobočka v Olomouci ze dne 13. 5. 2008, sp. zn. 2 To 71/2008, dovolání
Nejvyšší státní zástupkyně odmítl.
V rámci svého odůvodnění se Nejvyšší soud ČR blíže zabýval problematikou trestní
odpovědnosti soudních exekutorů, když s ohledem na trestněprávní kvalifikaci obsaženou
v obžalobě se vyjádřil k problematice skutkové okolnosti vyjádřené v ust. § 158 odst. 1 písm.
b) tr. zákona, tj. „překročení pravomoci“. Nejvyšší soud uvedl, že objektem tohoto trestného
činu je zájem státu na řádném výkonu pravomoci veřejných činitelů. Také v tomto případě jde
o trestný čin úmyslný (§ 4 tr. zák.). O překročení pravomoci jde, když pachatel vykonává
činnost, která patří do pravomoci jiného veřejného činitele, popř. jiného orgánu. Patří sem i
případy, kdy veřejný činitel jedná bez zvláštního zmocnění, pokud jej právní řád vyžaduje
(srov. rozhodnutí č. 19/1981 Sb. rozh. trest.) a zároveň odkázal na zákonnou právní úpravu.
Dle Nevyššího soudu ČR v této věci postupoval soudní exekutor v souladu se svými
pravomocemi, když se současně ztotožnil s argumentací obviněného soudního exekutora, že
jako exekutor při výkonu exekuční činnosti a dalších činnostech vykonávaných podle
zvláštního předpisu mohl provést exekuci veškerého majetku dlužníka (poškozeného P. Ř.) a
že bylo jen na něm, který ze způsobů zvolí a v jakém časovém sledu je uskuteční. Nebylo mu
tedy možno vytýkat, jestliže se rozhodl provést soupis movitých věcí poškozeného právě dne
9. 1. 2006 ve skladišti společnosti E. s., s. r. o., s následným uložením sepsaných věcí do
prostor exekutorského úřadu a pak

ovšem v jeho jednání nebylo možno spatřovat ani

prostředek nátlaku na poškozeného, aby zaplatil náklady na uskladnění jeho svémocně
vystěhovaných věcí a zajistil si sám jejich uložení.
Nejvyšší soud ČR se v této věci rovněž vyjádřil i k materiální podmínce trestnosti

posuzovaných činů, když uvedl, že jednání u obou obviněných právě nevykazuje ani
materiální podmínky trestnosti. S odkazem na § 3 odst. 4 tr. zákona, který vymezoval
skutečnosti významné pro posouzení stupně společenské nebezpečnosti, uvedl, že k těmto
skutečnostem nebylo zapotřebí se více věnovat, neboť nebyly skutkové podstaty trestných
činů naplněny ani z hlediska formálního. Současně Nejvyšší soud v této věci zdůraznil princip
ultima ratio a ústavní princip proporcionality, když uvedl, že v daném případě by nemohl
opomenout zkoumání, zda v projednávaném případě převažuje zájem společnosti na účinném
stíhání takového jednání, a zda použité prostředky trestní represe jsou oprávněné vzhledem ke
sledovanému cíli. Nejvyšší soud dále odkázal na judikaturu Ústavního soudu, který
několikráte judikoval, že žádný soud nemůže přehlížet zjevnou skutečnost, že nástroje,
pomocí nichž se realizuje trestněprávní ochrana, omezují základní práva či svobody a jen
důsledné respektování principu ultima ratio (chápaného z ústavního hlediska) zaručuje, že
takové omezení bude možno ještě považovat za proporcionální s účelem sledovaným trestním
řízením. Princip subsidiarity trestní represe přitom vyžaduje, aby stát uplatňoval prostředky
trestního práva zdrženlivě, tj. především v těch případech, kde jiné právní prostředky selhávají
nebo nejsou efektivní. Trestní postih má místo pouze tam, kde jiné prostředky ochrany práv
fyzických a právnických osob jsou vyčerpány nebo jsou neúčinné či nevhodné, a odkázal
např. na nález Ústavního soudu sp. zn. IV. ÚS 227/05).
Závěrem k této trestní věci lze uvést, že byť to nebylo v této trestní věci žádným
z výše uvedených soudních rozhodnutí přímo řečeno, předmětná trestní věc se dotýká
v exekuční praxi velmi častého problému, pramenícího z neznalosti exekučních a
civilněprávních předpisů na úseku vydražitelů nemovitostí, a bohužel v řadě případů i jejich
právních zástupců, kteří se mylně domnívají, že vydraženou nemovitost si lze na základě
usnesení o příklepu ihned převzít, a osoby, kterým k vydražené nemovitosti svědčí práva
různého charakteru (např. právo nájemní, bývalé vlastnické právo) musí vydraženou
nemovitost ihned vyklidit. Vyklizení vydražené nemovitosti, z které se nechce např. bývalý
vlastník vystěhovat, se musí vydražitelé domáhat cestou civilněprávní žaloby, což je ne příliš
známých negativem na úseku nedobrovolných exekučních dražeb nemovitostí vedle
všeobecně přijímaného pozitiva, tj. možnosti získat nemovitost za cenu velmi často nižší než
je její tržní cena.

4.2.4 Výkon pravomoci nesplněním povinnosti vyplývající z pravomoci
O nesplnění povinnosti vyplývající z pravomoci jde, když pachatel nesplní povinnost
uloženou mu zákonem nebo jiným právním předpisem vydaným na základě zákona
a případně konkretizovanou jeho pracovní nebo funkční náplní. Jednání pachatele má formu
opomenutí. Povinnost nesplní i ten, kdo ji úmyslně opomene splnit, je si vědom možných
následků své nečinnosti a je s nimi srozuměn.103
V rámci shromažďování podkladů pro tuto práci nebylo zjištěno, že by byla dosud
českým trestním soudem řešena trestní věc kvalifikovaná dle § 329 odst. 1 písm. c) tr.
zákoníku, příp. dle § 158 odst. 1 písm. c) tr. zákona, tj. z hlediska objektivní stránky
nesplněním povinnosti vyplývající z pravomoci soudního exekutora. Ale i zde je rovněž
možné uvést příkladné formy jednání, která by mohla spadat pod tuto trestněprávní
kvalifikaci. Interpretací ustanovení § 30 exekučního řádu, dle kterého exekutor může
odmítnout provést požadovaný úkon jedině pouze tehdy, pokud úkon odporuje zákonu nebo
právním předpisům, či pokud oprávněný nesložil přiměřenou zálohu na náklady exekuce,
nejde-li o exekuci k vymožení výživného nezletilého dítěte, lze dovodit, že soudní exekutor
nemůže odmítnout provést exekuci na návrh oprávněného, i kdyby si byl zcela jistý
nemajetností povinného. Pokud by však soudní exekutor, vědom si toho, že povinný je
nemajetný, a zejména z důvodu minimalizace neúčelně vynaložených svých nákladů, v takové
exekuční věci neprovedl vůbec žádný úkon za účelem zmapování majetku povinného a takto
nekonal např. po dobu několika měsíců, případně let, tak takovéto jednání by bylo možno za
určitých okolností pod jednání nesplnění povinnosti vyplývající z pravomoci soudního
exekutora, zcela určitě podřadit.
4.3 Trestný čin maření úkolu úřední osoby z nedbalosti
4.3.1 Skutková podstata trestného činu maření úkolu úřední osoby z nedbalosti dle
§ 330 tr. zákoníku
Maření úkolu úřední osoby z nedbalosti - § 330 tr. zákoníku
(1) Úřední osoba, která při výkonu své pravomoci z nedbalosti zmaří nebo podstatně ztíží
splnění důležitého úkolu, bude potrestána odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem
činnosti.
(2) Odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti bude pachatel potrestán,
a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 vážnou poruchu v činnosti orgánu státní
103

Šámal, P., a kol. Trestní zákoník II. § 329, Komentář 1. vydání, Praha: C.H. Beck, 2010, s. 2875.

správy, územní samosprávy, soudu nebo jiného orgánu veřejné moci,
b) způsobí-li takovým činem vážnou poruchu v činnosti právnické nebo fyzické osoby,
která je podnikatelem,
c) způsobí-li takovým činem značnou škodu, nebo
d) zajistí-li takovým činem jinému značný prospěch.
(3) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán,
a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 škodu velkého rozsahu, nebo
b) zajistí-li takovým činem jinému prospěch velkého rozsahu.
Obdobně jako u trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby dle § 329 tr. zákoníku
je objektem tohoto trestného činu zájem na řádném plnění úkolů úředními osobami, navíc
oproti již zmiňovanému chráněnému objektu u trestného činu dle § 329 tr. zákoníku o zájem
na důsledném plnění úkolů úředními osobami.104 I zde pachatelem může být pouze a jen ve
smyslu § 114 tr. zákoníku, tzv. speciální subjekt, tj. úřední osoba. Jak plyne z již samotného
názvu tohoto trestného činu, k naplnění subjektivní stránky je třeba nedbalostního zavinění.
Oproti trestnému činu zneužití pravomoci úřední osoby dle § 329 trestního zákoníku je
však odlišné vymezení objektivní stránky tohoto trestného činu, které spočívá v takovém
jednání úřední osoby, která při výkonu své pravomoci z nedbalosti zmaří nebo podstatně ztíží
splnění důležitého úkolu, když výkonem pravomoci se rozumí primárně rozhodování o
právech a povinnostech fyzických a právnických osob. Dle komentáře105 se za „zmaření
splnění důležitého úkolu“ považuje znemožnění jeho splnění v době, kdy splněn měl být,
naproti tomu „podstatným ztížením splnění důležitého úkolu“ se má na mysli vytvoření
takových podmínek, v důsledku kterých je ke splnění třeba vynaložit více energie, času nebo
prostředků, než by jinak bylo zapotřebí, přičemž k podstatnému ztížení splnění důležitého
úkolu musí skutečně dojít. Ztížení splnění důležitého úkolu na rozdíl od jeho zmaření tedy
předpokládá, že ke splnění úkolu došlo.
Jako nejproblematičtější však z hlediska naplnění objektivní stránky tohoto trestného
činu se jeví interpretace pojmu „důležitý úkol“. Obecně je literaturou k pojmu „důležitý úkol“
vznášen požadavek zjišťování významu tohoto úkolu z hlediska činnosti orgánu státní správy,
územní samosprávy, soudu nebo jiného orgánu veřejné moci, společnosti, právnické nebo
fyzické osoby, která je podnikatelem, nebo instituce, v níž je úřední osoba činná a jejíchž
úkolů se splnění dotýká. Není sporu, že zcela určitě např. v případě soudce, který rozhoduje
ať již v civilním či trestním řízení, ve většině případů o nejvýznamnějších právech občanů,
104
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Šámal, P., a kol. Trestní zákoník II. § 330, Komentář 1. vydání, Praha: C.H. Beck, 2010, s. 2880.
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nebude v souvislosti s podřazením určitého jednání pod pojem „důležitý úkol“ většinou
zásadní problém, neboť např. rozhodování v rámci vazebního řízení, kdy je rozhodováno o
jednom z nejdůležitějších lidských práv, tj. svobodě člověka, např. nedodržením zákonné
24 hodinové lhůty ve smyslu § 69 tr. řádu, tj. jejího překročení, by bezesporu k naplnění
objektivní stránky

tohoto trestného činu došlo, a to v části podstatného ztížení splnění

důležitého úkolu.
Pokud tedy ve smyslu § 55b exekučního řádu při svém rozhodování postupuje soudní
exekutor obdobně podle občanského soudního řádu, přičemž soudní exekutor při rozhodování
činí úkony, které v řízení o výkon rozhodnutí přísluší soudu prvého stupně a v souladu s ust.
§ 28 exekučního řádu exekuci vede ten exekutor, kterého v exekučním návrhu označí
oprávněný a který je zapsán v rejstříku zahájených exekucí, kdy úkony exekutora se považují
za úkony exekučního soudu, bude právě při posuzování pojmu „důležitý úkol“ v případě
soudních exekutorů jako relevantní srovnání výkonu pravomoci civilního soudce a právě
soudního exekutora, neboť právě tito svými rozhodnutími v rovině výkonu rozhodnutí rovněž
rozhodují o dalším důležitém ústavním lidském právu, tj. právu na majetek, což bezesporu
podřazení pod pojem „důležitý úkol“ je zcela oprávněně přiléhavé.
Jako určité formy jednání soudních exekutorů, které by bylo možno takto podřadit,
samozřejmě za naplnění dalších znaků této skutkového podstaty, lze příkladmo uvést jednání,
kdy soudní exekutor nepředloží dlouhodobě k rozhodnutí soudu například námitky proti
příkazu k úhradě nákladů exekuce, kterým nevyhověl, či jiný opravný prostředek proti svému
rozhodnutí, a tím tak fakticky prodlužuje dobu, kdy je zablokován majetek povinného, ať už
jen pouze administrativně či i fakticky, nebo z důvodu špatného nastavení fungování svého
úřadu dlouhodobě není u nově napadlé exekuční věci zjištěn exekučně zajistitelný majetek
povinného, kdy povinný po dobu nečinnosti exekutorského úřadu, se tohoto majetku na úkor
oprávněných zájmů věřitele zbaví, např. vybráním finančních prostředků z bankovního účtu,
z účtu stavebního spoření, či převede na třetí osobu v její dobré víře nemovitost, neboť
z důvodu nečinnosti soudní exekutor nezaslal na příslušný katastrální úřad oznámení o
nařízené exekuci proti konkrétnímu povinnému a podobně.
Ani jedna z tzv. okolností podmiňujících použití vyšší trestní sazby uvedená buď
v druhém či třetím odstavci nemá za následek stanovení tzv. krajské věcné příslušnosti, neboť
v případě naplnění znaků skutkové podstaty tohoto trestného činu v druhém odstavci je
případný pachatel ohrožen trestní sazbou trestu odnětí svobody ve výměře až na tři léta, ve
třetím odstavci trestní sazbou trestu odnětí svobody ve výměře jednoho roku až pěti let, tj.

vždy se bude jednat o tzv. věcnou - okresní příslušnost trestního soudu. V případě jednání
soudního exekutora lze spíše předpokládat naplnění kvalifikační okolnosti upravené v odst. 2
písm. b), tj. způsobení takovým činem vážné poruchy v činnosti právnické osoby nebo
fyzické osoby, která je podnikatelem, či v písm. c), tj. způsobením takovým činem značné
škody, kde již není rozlišováno, jakému subjektu by škoda měla být způsobena, a může tak
být způsobena jakékoliv fyzické či právnické osobě.
Způsobení vážné poruchy v činnosti právnické nebo fyzické osoby – podnikatele
vyžaduje, aby činnost dotčeného podnikatelského subjektu byla zasažena v oblasti jeho
základních úkolů, když obecně pod pojmem „vážná porucha v činnosti právnické nebo
fyzické osoby – podnikatele,“106 je považován takový stav, kdy právnická nebo fyzická osoba,
která je podnikatelem, není po jistou, ne úplně zanedbatelnou dobu, schopna řádně plnit své
úkoly. Takovým jednáním může být např. zablokování bankovního účtu právnické osoby či
podnikající fyzické osoby omylem, tj. osoby, která není povinným v daném exekučním řízení,
když na základě těchto zablokovaných podnikatelských bankovních účtů tento podnikatelský
subjekt by byl zcela paralyzován v úhradách svých závazků, např. faktur po splatnosti ve
značném rozsahu, výplat mezd svým zaměstnancům a podobně. K takovému pochybení
může dojít např. v případě fyzických osob tehdy, pokud tyto jsou v exekučním titulu
označeny pouze jménem a datem narození, toto je přeneseno do usnesení o nařízení exekuce,
kdy takováto identifikace odpovídá více různým fyzickým osobám. Ze strany soudního
exekutora není však provedeno bližší šetření za účelem bližší identifikace konkrétní osoby a
do banky je společně s neurčitým usnesením o nařízení exekuce zaslán i obdobně neurčitý
blokační exekuční příkaz postižením pohledávky z účtu. Obdobně tak i v případě právnické
osoby, kde lze jednoduše omylem zaměnit identifikační číslo či tzv. zkratku u obchodní
firmy.
Okolností podmiňující využití vyšší trestní sazby vymezenou v odstavci třetím je
buď způsobení škody velkého rozsahu či způsobení jinému prospěchu velkého rozsahu, tj. ve
výši nejméně 5.000.000,- Kč. Ve druhém odstavci pod písm. c) a d) je tato okolnost omezena
způsobením nižší škody, tj. způsobení značné škody či jinému značného prospěchu, tj. ve výši
nejméně 500.000,- Kč.
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5 Trestné činy spáchané soudním exekutorem v postavení úřední osoby
vymezené trestním zákoníkem v rámci jednotlivých kvalifikovaných
skutkových podstat jako zvlášť přitěžující okolnost
Jak již bylo v předchozí kapitole konstatováno současná trestněprávní praxe v rámci
proběhlých trestních řízení, kde osobou obžalovanou byl soudní exekutor, se v převážné
většině případů setkala pouze s trestným činem zneužívání pravomoci veřejného činitele dle
§ 158 odst. 1 písm. a) tr. zákona, kdy jediným subjektem, který se tohoto trestného činu mohl
či může dopustit, je pachatel v postavení veřejného činitele, nyní úřední osoby. Trestní
zákoník ale rovněž navíc vymezuje v rámci tzv. kvalifikovaných skutkových podstat i trestné
činy, kde tzv. kvalifikační okolností, která podstatně zvyšuje typovou nebezpečnost těchto
trestných činů, je

okolnost, kdy se pachatel trestného činu dopustí jako úřední osoba

vymezená ustanovením § 127 tr. zákoníku.
Tato konkrétní kvalifikační okolnost je obsažena v následujících skutkových
podstatách:
-

§ 149 odst. 1, odst. 2 písm. a) trestného činu mučení a jiné nelidského a krutého
zacházení, (trestní sazba 2- 8 let),

-

§ 182 odst. 1, odst. 4 písm. a) trestného činu porušení tajemství dopravovaných
zpráv, (trestní sazba 1 – 5 let),

-

§ 182 odst. 2, odst. 4 písm. a) trestného činu porušení tajemství dopravovaných
zpráv, (trestní sazba 1 – 5 let),

-

§ 257 odst. 1, odst. 2 písm. b) trestného činu pletichy při zadání veřejné zakázky a
při veřejné soutěži, (trestní sazba 2- 8 let),

-

§ 257 odst. 1, odst. 3 písm. b) trestného činu pletichy při zadání veřejné zakázky a
při veřejné soutěži,107 (trestní sazba 3 – 10 let),

-

§ 258 odst. 1, odst. 2 písm. b) trestného činu pletichy při veřejné dražbě, (trestní
sazba 2 - 8 let),

-

§ 258 odst. 1, odst. 3 písm. b) trestného činu pletichy při veřejné dražbě, (trestní
sazba 3 - 10 let),108

-

§

331

odst.

1,

odst.

3

písm.

b)

trestného

činu

přijetí

úplatku,

(trestní sazba 3-10 let),
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-

§

331
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1,
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4

písm.

b)

trestného

činu

přijetí

úplatku,

(trestní sazba 5-12 let), 109
-

§ 338 odst. 1, odst. 2 písm. b) trestného činu osvobození vězně, (trestní sazba 1 -5
let).

Z výše uvedeného přehledu trestných činů, zejména z jejich stanovených zákonných
trestních sazeb trestu odnětí svobody, jednoznačně vyplývá, že se v případě jejich spáchání
nebude jednat o bagatelní trestnou činnost, když dle § 14 odst. odst. 2 a 3 tr. zákoníku jsou
zločiny všechny úmyslné trestné činy, na něž trestní zákon stanoví trest odnětí svobody s
horní hranicí trestní sazby ve výměře nejméně pěti let a zvlášť závažnými zločiny ty úmyslné
trestné činy, na něž trestní zákon stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby
nejméně deset let.
Vedle již výše uvedeného obecného vymezení úřední osoby v ust. § 127 je pro trestné
činy přijetí úplatku, podplacení, a nepřímé úplatkářství v trestním zákoníku upravena ještě
speciální úprava, která stanoví, kdo ještě navíc je pro účely těchto tří trestných činů
považován rovněž za úřední osobu.110
Zatímco v případě trestného činu mučení a jiné nelidského a krutého zacházení,
trestného činu osvobození vězně a trestného činu porušení tajemství dopravovaných zpráv
nebude mít soudní exekutor moc příležitostí se těchto trestných činů dopustit, jiná situace je u
zbývajících trestných činů.
Základní skutková podstata trestného činu dle § 257 pletichy při zadání veřejné
zakázky a při veřejné soutěži je vymezena z hlediska naplnění objektivní stránky tohoto
trestného činu celkem čtyřmi možnými formami jednání. Pletich v souvislosti se zadáním
veřejné zakázky nebo s veřejnou soutěží se dopustí ten, kdo
a) lstí nebo pohrůžkou násilí nebo jiné těžké újmy přiměje jiného, aby se zdržel účasti
v zadávacím řízení nebo ve veřejné soutěži,
b) jinému poskytne, nabídne nebo slíbí majetkový nebo jiný prospěch za to, že se zdrží účasti
109
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v zadávacím řízení nebo ve veřejné soutěži,
c) žádá nebo přijme majetkový nebo jiný prospěch za to, že se zdrží účasti v zadávacím řízení
nebo ve veřejné soutěži, nebo
d) na základě dohody s jiným zájemcem nebo uchazečem vyvíjí činnost směřující k zadání
veřejné zakázky za nepřiměřeně vysokou nebo jinak nevýhodnou cenu.
Osoba soudního exekutora ve spojení s kvalifikační okolností upravenou ve druhém a
třetím odstavci, tj. spáchání tohoto trestného činu speciálním subjektem – úřední osobou, se
může dopustit tohoto trestného činu hned ve všech uvedených čtyřech formách jednání, kdy
právě sjednocujícím prvkem pro první tři formy jednání bude právě základní skutkovou
podstatou vyžadované jednání spočívající ve zdržení se někoho v účasti v zadávacím řízení
nebo ve veřejné soutěži. Tvrdé konkurenční prostředí mezi soudními exekutory, které mj.
zásadním způsobem ovlivňuje neexistence tzv. územního principu výkonu exekuční činnosti
dle bydliště či sídla dlužníka, absence velkých a lukrativními nemovitostmi zajištěných
pohledávek zejména z počátku devadesátých let, koncentrace nejvýnosnějších pohledávek
největších věřitelů (banky, mobilní operátoři, pojišťovny, orgány státní správy) u pár tzv.
exekutorských „velkoúřadů“, může vést k jednání, kdy soudní exekutor motivován nutností
zabezpečit chod svého úřadu (kdy právě na pravidelném nápadu tzv. exekučních zakázek, je
každý „ekonomicky zdravý“ exekutorský úřad přímo závislý), naplní zákonné znaky právě
trestného činu pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži dle § 257 tr. zákoníku.
Formy takového jednání mohou být různorodé. Soudní exekutor může v rámci veřejné
soutěže, vyhlášené typicky na vymáhání určitého portfolia pohledávek např. veřejné zdravotní
pojišťovny, okresní správy sociálního zabezpečení či soukromého subjektu učinit pohrůžku
násilí vůči konkurenčnímu soudnímu exekutorovi, aby se tento vzdal své účasti ve veřejné
soutěži, dalšímu se spolusoutěžitelů slíbit majetkový prospěch z toho, když tento se
dobrovolně vzdá účasti v soutěži, či dalšího se spolusoutěžitelů žádat či od jiného přijmout
určitý prospěch za to, že se zdrží účasti ve veřejné soutěži. Soudní exekutor se rovněž může
dopustit tohoto trestného činu naplněním jednáním pod písm. d), kdy po dohodě s jiným
soudním exekutorem vyvine činnost, která bude směřovat k zadání veřejné zakázky za
nápadně nevýhodnou cenu pro zadavatele veřejné zakázky, například za pomoci osoby, která
je oprávněna o zadání příslušné veřejné zakázky v rámci určitého subjektu rozhodovat.
Jiná situace ale může nastat v případě trestného činu dle § 258 trestního zákoníku,
tj. pletich při veřejné dražbě. Vzhledem ke skutečnosti, že soudní exekutor bude v naprosté
většině případů tím, kdo bude subjektem provádějícím veřejnou dražbu v souladu
s občanským soudním řádem, mohl by na případného účastníka dražebního jednání působit

právě z této pozice, a to v rovině vymezené jednáním dle § 258 odst. 1 písm. b) tr. zákoníku,
když by jinému účastníku dražby např. nabídl či slíbil majetkový či jiný prospěch za to, že se
tento účastník dražby zdrží podávání návrhů při dražbě. Motiv takového jednání soudního
exekutora může být různý, např. bude v zájmu soudního exekutora, aby se příslušná
nemovitost či movitá věc vůbec v určité konkrétní veřejné dražbě nevydražila nebo, aby se
nemovitost vydražila za co nejnižší částku, když dražba nemovitosti pro neučinění nejnižšího
podání ve smyslu § 336m odst. 1 občanského soudního řádu by tak skončila a exekuční řízení
by se dostalo do fáze předpokládané ust. § 336m odst. 3 obč. soudního řádu, dle kterého při
druhém dražebním jednání se nejnižší podání stanoví ve výši 50 % výsledné ceny; ve třetím
dražebním jednání činí 40 % výsledné ceny, ve čtvrtém 30 % a v pátém dražebním jednání
25 % výsledné ceny. Obdobně tak v případě dražby podniku, když dle § 338za odst. 3 obč.
soudního řádu při dalším dražebním jednání se nejnižší podání stanoví ve výši čtvrtiny ceny
věcí, práv a jiných majetkových hodnot patřících k podniku, nejvýše však ve výši třetiny
zjištěné ceny podniku. Současně však lze rovněž konstatovat, že s legislativním umožněním a
rozvojem elektronických dražeb prostřednictvím internetu se možnosti manipulací s dražbami
movitých či nemovitých věcí ze strany soudních exekutorů a jim spřízněných osob značně
omezily.
Posledním z trestných činů, v jehož kvalifikované skutkové podstatě je obsažena
kvalifikační okolnost spočívající ve spáchání činu úřední osobou, je trestný čin přijetí úplatku
dle § 331 odst. 1 tr. zákoníku. Základní skutková podstata tohoto trestného činu obsahuje
hned dvě různé formy jednání. Tohoto trestného činu se dopustí jednak ten, kdo sám nebo
prostřednictvím jiného v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu pro sebe nebo pro
jiného přijme nebo si dá slíbit úplatek, anebo jednak ten, kdo sám nebo prostřednictvím jiného
v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného pro sebe nebo pro jiného přijme nebo si dá slíbit
úplatek. Obstaráním věcí obecného zájmu111 se dle literatury považuje činnost, která souvisí
s plněním úkolů týkajících se věcí obecného zájmu, tedy nejen rozhodování orgánů státní
správy, ale i jiná činnost při uspokojování zájmů občanů a právnických osob v oblasti
materiálních, sociálních či kulturních potřeb, přičemž jde o plnění všech úkolů, na jejichž
řádném a nestranném plnění má zájem celá společnost nebo určitá sociální skupina. Definici
obstarání věcí obecného zájmu pro sféru obchodních vztahů trestní zákoník stanoví v ust.
§ 334 odst. 3, dle kterého se za obstarávání věcí obecného zájmu považuje též zachovávání
povinnosti uložené právním předpisem nebo smluvně převzaté, jejímž účelem je zajistit, aby v
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obchodních vztazích nedocházelo k poškozování nebo bezdůvodnému zvýhodňování
účastníků těchto vztahů nebo osob, které jejich jménem jednají. Právě tato speciální definice
obstarání věcí obecného zájmu pro účely soukromoprávní, rozšiřuje možnosti možného
naplnění skutkové podstaty trestného činu přijetí úplatku soudním exekutorem zásadním
způsobem.
Mezi možnými formami takového jednání pak může být např. jednání, kdy soudní
exekutor za úplatek, či slib úplatku od povinného, pozdrží provedení určitých exekučních
úkonů vůči povinnému za účelem umožnění povinnému skrýt svůj majetek, např. rychlým
převodem na bankovní účet exekucí nepostižitelný, výběrem finančních prostředků např. ze
stavebního spoření, či vystěhováním cenných věcí (starožitnosti, cenné obrazy) z bydliště
povinného. Byť je tato forma jednání ze strany soudního exekutora spíše nepravděpodobná,
neboť soudní exekutor je materiálně zainteresován na výši vymoženého plnění ve vztahu ke
své odměně, nikdy nelze vyloučit, že v rámci všech exekučních řízení vedených u soudního
exekutora se výjimka nevyskytne, kdy pro soudního exekutora tato forma jednání bude prostě
finančně výhodnější.
Další možnou formou jednání může být poskytnutí úplatku soudnímu exekutorovi ze
strany jednoho z povinných, aby exekuční řízení bylo vedeno pouze na majetek dalšího
povinného či povinných, neboť soudní exekutor je tím, kdo rozhoduje, jakým způsobem a
proti jakému majetku povinných se exekuční řízení povede. Taková situace může nastat
v případě exekučního řízení, kdy povinné osoby jsou nejméně dvě, obě vlastní exekucí
postižitelný majetek, např. lukrativní nemovitost, přičemž na uspokojení pohledávky včetně
nákladů exekučního řízení postačí vydražení pouze jedné z těchto nemovitostí (dříve než pro
tuto pohledávku exekuční řízení bude zastaveno, povinný, který poskytl úplatek, se svého
majetku převodem na jinou osobu zbaví, a zmaří tak možnost druhého povinného vymáhat
v rámci regresu). Pokud by tedy soudní exekutor od jednoho z těchto dvou povinných přijal či
si dal slíbit úplatek, za to, aby právě nemovitost povinného, který soudnímu exekutorovi
poskytl úplatek, nebyla předmětem dražebního jednání, pak by se soudní exekutor dopustil
trestného činu přijetí úplatku dle § 331 odst. 1, odst. 3 písm. b) trestního zákoníku. Pokud by
finanční plnění ve formě úplatku bylo vyšší než 500.000,- Kč, poté by se soudní exekutor
tohoto trestného činu dopustil v kvalifikaci dle čtvrtého odstavce, tj. v trestní sazbě, kde by již
byla dána ve smyslu § 17 odst. 1 tr. řádu tzv. věcná krajská kvalifikace v první instanci.
Forem jednání, kdyby se soudní exekutor mohl dopustit tohoto trestného činu je
bezesporu celá řada, společné však zcela určitě ze strany osoby, která slíbí či poskytne
úplatek, a soudní exekutor tento přijme, či si dá slíbit, bude okolnost, že tato osoba se bude

snažit určitým způsobem ovlivnit určitou konkrétní pravomoc soudního exekutora, která je
pouze tzv. v jeho moci. Typicky se může jednat např. o pravomoc stanovenou v ust. § 58
odst. 3 exekučního řádu, dle kterého způsob provedení exekuce určí exekutor, tj. pouze soudní
exekutor určuje, který ze způsobů exekuce bude zvolen.

6 Další trestné činy
Jak již bylo uvedeno v třetí kapitole soudní exekutor se samozřejmě jako každá jiná
fyzická osoba může dopustit všech trestných činů, tak jak je vymezuje trestní zákoník.
Neplněním zákonné vyživovací povinnosti ve smyslu § 196 tr. zákoníku může spáchat
trestný čin zanedbání povinné výživy dle § 196 odst. 1 tr. zákoníku, či se může dopustit přes
vyslovený zákaz řízení správním úřadem či soudem trestného činu maření výkonu úředního
rozhodnutí a vykázání dle § 337 odst. 1 tr. zákoníku. Soudní exekutor rovněž ale i jako
účastník dopravní nehody může jinému z nedbalosti způsobit těžkou újmu na zdraví a dopustit
se tak trestného činu těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti dle § 147 tr. zákoníku, v případě
při dopravní nehodě způsobení „pouhého“ ublížení na zdraví se může dopustit trestného činu
ublížení na zdraví z nedbalosti dle § 148 tr. zákoníku. Pokud by však soudní exekutor v rámci
fyzického konfliktu s jinou osobu jinému způsobil ublížení na zdraví, či těžkou újmu na
zdraví, dopustil by se tak již trestného činu v úmyslné formě, a to jednak buď ublížení na
zdraví dle § 146 tr. zákoníku či dle § 145 tr. zákoníku. Jako každá jiná fyzická osoba se
soudní exekutor může rovněž dopustit úmyslného trestného činu daňového či majetkového,
typicky obecného podvodu, pojistného podvodu, úvěrového podvodu, zpronevěry, ale třeba i
krádeže.
Nikoliv však každé trestní řízení musí nutně skončit pravomocným odsouzením
soudního exekutora a nikoliv každé pravomocné odsouzení soudního exekutora znamená
automaticky konec výkonu exekutorské funkce, do které byl příslušný soudní exekutor
jmenován. Ministr spravedlnosti dle ust. § 15 odst. 2 písm. a) exekučního řádu musí soudního
exekutora odvolat, pokud tento byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin nebo pro
trestný čin spáchaný v souvislosti s exekuční činností. Současně je exekučním řádem v
ust. § 15 odst. 1 písm. g) stanoveno, že výkon exekutorského úřadu zaniká dnem právní moci
rozhodnutí soudu, kterým byl exekutorovi uložen trest zákazu činnosti soudního exekutora
nebo kterým byl exekutor odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody.
Ve smyslu výše citovaných ustanovení exekučního řádu je třeba rozlišovat
pravomocné odsouzení a jiné pravomocné ukončení trestního řízení. A dále je třeba rozlišovat
odsouzení pro úmyslnou trestnou činnost a pro trestnou činnost spáchanou v souvislosti
s exekuční činností.
Zatímco trestný čin zanedbání povinné výživy dle § 196 odst. 1 tr. zákoníku je možno
spáchat i nedbalostní formou zavinění, a takové odsouzení by z hlediska dalšího výkonu
funkce soudního exekutora nemělo na jeho další činnost vliv, stejně tak jako způsobení

ublížení na zdraví či způsobení těžké újmy na zdraví z nedbalosti při dopravní nehodě, pokud
by soudem nebyl uložen nepodmíněný trest odnětí svobody, jiná situace nastává u úmyslných
trestných činů.
Ale i úmyslných trestných činů z hlediska účinků pro další výkon funkce soudního
exekutora je třeba rozlišovat jednak z pohledu různých druhů ukončení trestního řízení a
jednak z pohledu, zda byl trestný čin spáchán v souvislosti s exekuční činností.
Trestní řízení, na základě kterého bylo prověřováno určité jednání soudního exekutora,
může být v rámci přípravného řízení trestního ve fázi prověřování ukončeno některým
z postupů předpokládaných ustanovením § 159a tr. řádu, v případě fáze vyšetřování, tj. po
zahájení trestního stíhání, některým z postupů předpokládaných ustanovením buď dle § 172
tr. řádu, tj. zastavením trestního stíhání či některým z tzv. odklonů v trestním řízení, tj. dle
§ 307 tr. řádu – podmíněným zastavením trestního stíhání, dle § 309 tr. řádu – narovnáním,
majícím účinky zastavení trestního stíhání, a podmíněným odložením podání návrhu na
potrestání dle § 179g tr. řádu v rámci konaného zkráceného trestního řízení (nejčastěji
v případě úmyslného trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání dle § 337
odst. 1 tr. zákoníku, nebo úmyslného trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky dle
§ 274 tr. zákoníku). Žádný z výše popsaných způsobů ukončení trestního řízení nebude mít
za následek odvolání soudního exekutora z funkce ministrem spravedlnosti, tak jak tento
postup předpokládá ust. § 15 odst. 2 písm. a) exekučního řádu.
Pokud byl státním zástupcem podán návrh na potrestání či obžaloba i zde může soud
postupovat dle § 307 tr. řádu či dle § 309 tr. řádu, kdy takovéto rozhodnutí soudu rovněž
nebude mít za následek pravomocné odsouzení. Tzv. soudní odklon, tj. vydání trestního
příkazu v rámci řízení před samosoudcem, však již samozřejmě účinky, pokud by nabyl
právní moci, pravomocného odsouzení mít bude. Soudní exekutor tak může být v rámci
zkráceného trestního řízení velmi rychle odsouzen pro jeden z nejčastěji páchaných
úmyslných trestných činů ohrožení pod vlivem návykové látky dle § 274 tr. zákoníku, pokud
by řídil osobní motorové vozidlo pod vlivem alkoholu s hladinou alkoholu v dechu či krvi
vyšším než 1 promile či pod vlivem omamných nebo návykových látek či v případě
nedodržení zákazu činnosti uloženého v rámci správního řízení správním orgánem pro další
z velmi častých úmyslných trestných činů maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání dle
§ 337 odst. 1 tr. zákoníku, což by zakládalo povinnost ministra spravedlnosti odvolat
soudního exekutora z funkce.

V případě trestných činů spáchaných v souvislosti s exekuční činností, tak jak jej
předpokládá již výše

citované

ust. § 15 odst. 2 písm. a) exekučního řádu, je třeba

konstatovat, že pod toto zákonné vymezení bude samozřejmě možné zahrnout i trestné činy
spáchané soudním exekutorem z nedbalosti, snad nejtypičtěji trestný čin maření úkolu úřední
osoby z nedbalosti dle § 330 tr. zákoníku, zde však z výrokové části pravomocného rozsudku
bude ale muset vyplývat, že čin byl spáchán v souvislosti s exekuční činností. V případě
trestného činu maření úkolu úřední osoby tento požadavek zákona pravděpodobně bude téměř
vždy splněn, jiná situace je ale v případě dalších v úvahu možných spáchaných trestných činů.
V úvahu zde může přicházet například trestný čin dle § 217 tr. zákoníku legalizace
výnosů z trestné činnosti z nedbalosti, trestný čin dle § 215 tr. zákoníku podílnictví
z nedbalosti, nebo trestný čin porušení povinnosti při správě cizího majetku z nedbalosti dle
§ 221 tr. zákoníku. Požadavek zákona, aby trestný čin spáchaný nedbalostní formou byl
současně spáchán v souvislosti s exekuční činností nemusí být vždy splněn, neboť těchto
trestných činů se ne vždy soudní exekutor může dopustit v souvislosti se svou pravomocí a
odpovědností stanovenou mu exekučním, příp. občanským soudním řádem.
Dle názoru autorky práce však exekuční řád opomenul ve svém ust. § 15 odst. 2 písm.
a), že soudní exekutor vykonává nejen tzv. exekuční činnost, ale ve smyslu ustanovení § 1
odst. 2 exekučního řádu i tzv. další činnost dle § 74 a násl. exekučního řádu, která i přes
taxativní vymezení jejích forem, stanoví soudnímu exekutorovi významné pravomoci. Soudní
exekutor může v rámci další činnosti poskytovat právní pomoc oprávněnému nebo povinnému
po vydání exekučního titulu, provádět autorizovanou konverzi dokumentů, dle § 75
exekučního řádu v souvislosti s exekučním, soudním nebo jiným řízením přijímat do úschovy
peníze, listiny a jiné movité věci, dále sepisovat listiny, tedy zejména exekutorské zápisy dle
§ 78 písm. a) exekučního řádu, které jsou v souladu s ust. § 40 exekučního řádu mj.
exekučními tituly. Soudní exekutor však může sepisovat nejen exekutorské zápisy ve smyslu
§ 78 exekučního řádu, ale i rovněž i jiné listiny jako různé smlouvy, právní rozbory,
stanoviska. Tyto listiny by však měly mít vždy souvislost s výkonem činnosti soudního
exekutora, neboť pokud by přesahovaly vymezení exekučním řádem a vůbec se netýkaly
exekuční činnosti, tak by se mohlo jednat o zasahování do právních služeb, ke kterým jsou dle
zákona o advokacii oprávněni pouze advokáti. Soudní exekutor ale současně může i provést
tzv. dobrovolnou dražbu movité či nemovité věci dle zákona o veřejných dražbách, nebo
v souladu s ust. § 76a exekučního řádu na základě pověření soudu nebo státního zástupce
zjišťovat majetek podléhající podle rozhodnutí vydaného v trestním řízení zajištění a osobně
nebo prostřednictvím jiné osoby vykonávat správu takového majetku.

Právě jednáním dle § 75 ex. řádu, např. přijetím zřejmě odcizené věci (osobního
motorového vozidla s vypáčenou spínací skříňkou) do úschovy soudního exekutora, nebo
ztrátou či zničením zajištěných věci v rámci trestního řízení, k jejichž správě byl soudem či
státním zástupcem pověřen, se soudní exekutor může dopustit některého z výše uvedených
nedbalostních trestných činů v případě prvém trestného činu dle § 215 tr. zákoníku podílnictví
z nedbalosti, v druhém případě trestného činu porušení povinnosti při správě cizího majetku
z nedbalosti dle § 221 tr. zákoníku.
V neposlední řadě je nutno zmínit i možnost vytvoření exekučního titulu soudním
exekutorem, tj. exekutorského zápisu dle § 78 písm. a) exekučního řádu, kterým je zápis o
dohodě, kterou se účastník zaváže splnit pohledávku nebo jiný nárok druhého účastníka
vyplývající ze závazkového právního vztahu, v níž svolí, aby podle tohoto zápisu byl nařízen
a proveden výkon rozhodnutí nebo exekuce, jestliže svou povinnost řádně a včas nesplní. Ani
zde není vyloučena součinnost soudního exekutora například účastenstvím dle § 24 odst. 1
písm. c) tr. zákoníku formou pomoci na trestném činu lichvy dle § 218 tr. zákoníku, kterého
by se dopustila typicky osoba využívaje zejména finanční tísně druhého z účastníků dohody,
který má exekutorský zápis stvrdit. Typicky se jedná o absolutně nevýhodné, a to buď vysoce
úročené či nepřiměřeně zajištěné pohledávky, příp. skutečnosti tvrzené v exekutorském zápisu
neodpovídající realitě (např. dle exekutorského zápisu je půjčka na 500.000,- Kč, fakticky
dlužník od věřitele dostal jen 200.000,- Kč, ale pro finanční tíseň i na tyto podmínky někteří
dlužníci přistoupí). Zde by se však již pravděpodobně jednalo o úmyslnou trestnou činnost.
V rámci vyhledání konkrétních trestních řízení, které před českými soudy po účinnosti
exekučního řádu proběhly, bylo nalezeno pouze jedno trestní řízení, jehož předmětem byly i
jiné trestné činy, než o kterých pojednává kapitola čtvrtá a pátá této práce. Předmětné trestní
řízení probíhalo v letech 2007-2008 u Obvodního soudu pro Prahu 1, když trestněprávní
kvalifikace, která byla v tomto trestním řízení řešena byl úmyslný trestný čin porušování
povinnosti při správě cizího majetku dle § 255 odst. 1, 3 trestního zákona č. 140/1961 Sb.,
účinného do 31.12. 2009.
6.1 Trestní řízení vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp.zn. 9 T 23/2007
Podstatou výše uvedené trestní věci byl střet exekučního a konkursního řízení, resp.
exekučního řádu a zákona o konkursu a vyrovnání, konkrétně ust. § 14 odst. 1 písm. e)112
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Přesné znění § 14 odst. 1 písm. e) zákona o konkursu a vyrovnání znělo:„Prohlášení konkursu má tyto účinky:
písm. e) nelze provést výkon rozhodnutí (exekuci) postihující majetek patřící do podstaty a k tomuto majetku
nelze ani nabýt právo na oddělené uspokojení.“

zákona o konkurzu a vyrovnání113 s realizovanou exekucí, dle kterého v případě prohlášení
konkursu platí, že se exekuce neprovede. Citované ustanovení, které je v současné době
součástí již neplatného zákona o konkursu a vyrovnání,114 stanovilo nepřímo v jednoduchosti
soudním exekutorům nečinit v rámci nařízené exekuce žádné další úkony exekučního řízení.
Soudní exekutoři si tohoto ustanovení byli a jsou vědomi, a byť jim to žádný zákonný předpis
neukládá, nepřímou povinností vyplývající z tohoto ustanovení je, pokud možno
v pravidelných lhůtách lustrací v obchodním rejstříku, a v insolvenčním rejstříku prověřovat,
zda v případě povinných v rámci vedených exekučních věcí, nenastaly účinky zahájení
insolvenčního řízení ve smyslu § 97 insolvenčního zákona.
Soudní exekutorka, i přes skutečnost, že věděla, že na majetek povinného byl dne
10.12. 2004 vyhlášen konkurs, když před tímto datem v rámci prováděné exekuce prodejem
podniku dne 5.10. 2004 podnik povinného vydražila za 11.000.000,- Kč, výtěžek z dražby
nevydala správci konkursní podstaty, dne 14.2. 2005 předložila Obvodnímu soudu pro Prahu
1, jako soudu exekučnímu, podklady k rozvrhovému jednání, tento pravomocně rozhodl dne
4.3. 2005 o rozvrhu výtěžku z dražby (právní moc ke dni 29.3. 2005), a následně dne 12.4.
2005 vyplatila soudní exekutorka celou částku ve výši 11.000.000,- Kč všem subjektům dle
pravomocného rozvrhového usnesení, včetně sobě své odměny ve výši 1.515.524,50 Kč.
Rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 9.4. 2008, sp.zn. 9 T 23/2007, byla
soudní exekutorka uznána vinou z trestného činu porušování povinnosti při správě cizího
majetku dle § 255 odst. 1, 3 tr. zákona a odsouzena k trestu odnětí svobody v délce 2 let,
jehož výkon byl podmíněně odložen na zkušební dobu 4 let. Současně byl uložen i trest
zákazu činnosti spočívající v zákazu výkonu funkce soudního exekutora na dobu 5 let, neboť
porušila zákonem jí uloženou povinnost spravovat cizí majetek a způsobila tak škodu velkého
rozsahu, a to pro níže uvedený skutek.115 Co se týká náhrady škody, byl poškozený správce
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Zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů.
V současné době platném a účinném insolvenčním zákonu č. 182/2006 Sb., který nahradil zákon č. 328/1991
Sb., je toto omezení ohledně exekučních řízení stanoveno v ust. § 109 odst. 1 písm. c), které stanoví, že se
zahájením insolvenčního řízení se spojují tyto účinky: c) výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala
majetek ve vlastnictví dlužníka, jakož i jiný majetek, který náleží do majetkové podstaty, lze nařídit, nelze jej
však provést.
115
„jako exekutorka Exekutorského úřadu pro Prahu 8, pověřená usnesením Obvodního soudu pro Prahu, sp.zn.
6730/2003 ze dne 28.3. 2003, provedením exekuce proti povinnému spol. R., a.s., provedla na základě dražební
vyhlášky sp.zn. EX 38/03 exekuci prodejem podniku povinného X, a.s., který byl prodán v dražbě dne 5.10.
2004 ze částku 11.000.000,- Kč v úkonech exekučního řízení, v rozporu s ustanovením § 14 odst. 1 písm. e)
zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, pokračovala i přesto, že jí bylo nejméně od 17.1. 2005 známo,
že na majetek povinného byl dne 10.12. 2004 prohlášen usnesením Městského soudu v Praze, sp.zn. 59K
44/2004 konkurs, výtěžek z dražby nevydala správci konkursní podstaty povinného Ing.V.V. a dne 14.2. 2005
předložila Obvodnímu soudu pro Prahu 1 ke sp.zn. 33 Nc 6730/2003 podklady k rozvrhovému jednání, přičemž
dne 12.4. 2005 celou vydraženou částku vyplatila subjektům uvedeným v rozvrhovém usnesení Obvodního
soudu pro Prahu 1, sp.zn. 33 Nc 6730/2003, ze dne 4.3. 2005, právní moc ke dni 29.3. 2005, kterým byla částka
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konkurzní podstaty odkázán s nárokem na náhradu škody na řízení ve věcech
občanskoprávních.
K samotnému prokázání objektivní stránky trestného činu porušování povinnosti při
správě cizího majetku dle § 255 odst. 1, 3 tr. zákona nalézací soud uvedl: „Převzetím
finančních prostředků představujících nejvyšší podání se obžalovaná jako soudní exekutorka
stala osobou, která byla povinna tento majetek spravovat. Skutečnost, že se jedná o majetek
cizí vyplývá mj. z ustanovení § 70 odst. 4 zák. č. 120/2001 Sb., exekučního řádu, a z
ustanovení § 338zi občanského soudního řádu, neboť tento majetek by podle citovaných
ustanovení byla obžalovaná povinna rozdělit dle rozvrhového usnesení soudu, ovšem za
předpokladu, že by na povinného nebyl prohlášen konkurs. Přes prokazatelnou informaci o
prohlášeném konkursu, v rozporu s ustanovením § 14 odst. 1, písm. e) zák. č. 328/1991 Sb. o
konkursu a vyrovnání, pokračovala v úkonech exekučního řízení, jako by prohlášeného
konkursu nebylo a předložila podklady soudu k provedení rozvrhového jednání, a naplnila tak
zákonný znak skutkové podstaty trestného činu porušování povinností při správě cizího
majetku podle § 255 tr. zák., a to porušením zákonem (§ 14 odst. 1, písm. e) zák. č. 328/1991
Sb. o konkursu a vyrovnání) uložené povinnosti. Pokud jde o následek v podobě způsobené
škody, je nepochybné, že jednáním obžalované došlo ke snížení hodnoty majetku náležejícího
do konkursní podstaty úpadce (povinného) - společnosti R., a.s. o částku 11.000.000,- Kč.
Tato suma byla odňata z dispozice správce konkursní podstaty a v důsledku nezákonného
jednání obžalované, použita k částečnému uspokojení toliko jednoho z věřitelů uvedené
společnosti I., s.r.o. Tím současně došlo ke zmaření účelu konkursního řízení, jímž je podle
§ 1 odst. 1 zákona č. 328/1991 Sb. o konkursu a vyrovnání, uspořádání majetkových poměrů
dlužníka, který je v úpadku, jakož i cíle konkursu, kterým je podle § 2 odst. 3 citované právní
normy dosáhnout poměrného uspokojení věřitelů z majetku tvořícího konkursní podstatu, a to
za podmínek stanovených tímto zákonem. V případě způsobené škody, se jedná v souladu
s ust. § 89 odst. 11 tr. zákona o škodu velkého rozsahu odůvodňující použití kvalifikované
skutkové podstaty podle odstavce 3 § 255 trestního zákona.“116 Z hlediska zavinění, soud
dospěl k závěru, že obžalovaná jednala v úmyslu přímém.
Výše uvedený rozsudek soudu I. stupně napadla soudní exekutorka (rovněž tak i
poškozený) odvoláním, na základě kterého Městský soud v Praze, pod sp.zn. 9 To 232/2008,
ze dne 17.6. 2008 napadený rozsudek zrušil v celém rozsahu a věc vrátil soudu I. stupně

rozvržena na úhradu nákladů exekuce a částečné uspokojení jednoho věřitele IX, s.r.o., čímž byla způsobena
věřitelům úpadce povinného zastoupeným správcem konkursní podstaty škoda ve výši 11.000.000,- Kč.“
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k novému rozhodnutí. Následně dne 5.1. 2008 Obvodní soud pro Prahu 1 dle § 226 písm. b)
tr. řádu zprostil soudní exekutorku obžaloby. Proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 1,
kterým byla soudní exekutorka zproštěna, si podala odvolání státní zástupkyně Obvodního
státního zastupitelství pro Prahu 1, které Městský soud zamítl dne 15.1. 2009 dle § 256 tr.
řádu, neboť jej neshledal důvodným.
Městský soud v rámci svého odůvodnění potvrzujícího zproštění soudní exekutorky
obžaloby konstatoval, že v této trestní věci zůstává otázkou, zda jednáním v rámci zjištěného
skutkového stavu, mohla obžalovaná soudní exekutorka naplnit skutkovou podstatu trestného
činu porušování povinnosti při správě cizího majetku dle § 255 odst. 1, 3 tr. zákona, když
uvedl, že: „je nepochybné, že rozhodovací pravomoc měl Obvodní soud pro Prahu 1, jakožto
exekuční soud, a který také dne 4.3. 2005 rozhodl o rozvrhu, kdy toto usnesení nabylo právní
moci dne 29.3. 2005. Z výslechů exekučního soudce, jakož i ze zápisu o ústním jednání ze
dne 4.3. 2005, je nepochybné, že Obvodní soud pro Prahu 1 v předmětné exekuční věci, věděl
o exekučním řízení. Exekuční soudce se rovněž ve své výpovědi v rámci svého výslechu
vyjádřil, proč se domnívá, že konkurs vůbec neměl být prohlášen. Nalézací trestní soud není
oprávněn rozhodovat o věcné správnosti rozhodnutí exekučního soudu o rozvrhu, které
následně nabylo právní moci, a je otázkou, pokud obžalovaná jednala plně v souladu s tímto
usnesením, zda vůbec mohla naplnit skutkovou podstatu žalovaného trestného činu, při
vázanosti soudu § 9 tr. řádu, vědomosti ust. § 477 obchodního zákoníku, které stanoví, že na
kupujícího přecházejí všechna práva a závazky, na které se prodej vztahuje a při vědomí
ust. § 338 zi) občanského soudního řádu upravujícího tzv. rozvrhové usnesení, které mj.
stanoví, že v rozvrhovém usnesení soud přizná pohledávky jejich věřitelům. Dále toto
ustanovení stanoví, že přiznané částky soud vyplatí po právní moci rozvrhového usnesení. Je
nepochybné, že zde existovalo pravomocné rozhodnutí exekučního soudu, a pokud toto
pravomocné rozhodnutí bylo ve své další činnosti respektováno ze strany obžalované soudní
exekutorky, lze těžko dovozovat, že by soudní exekutorka mohla naplnit po stránce zavinění
úmysl ke spáchání trestného činu, který jí byl kladen za vinu.“117 Odvolací soud rovněž uvedl,
že v době jednání obžalované zde nebyl judikát, který by řešil v tomto případě střet zákona o
soudních exekutorech se zákonem o konkursu a vyrovnání. Při vědomí ust. § 9d a § 14 odst. 1
písm. e) zákona o konkursu a vyrovnání, dle kterého nelze provést výkon rozhodnutí, tedy
exekucí postihující majetek patřící do konkursní podstaty a k tomuto majetku ani nelze nabýt
právo na oddělené uspokojení (§ 28), na druhou stranu odvolací soud však zkonstatoval, že
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komentář k tomuto zákonu připouští možnost, že by správci konkursní podstaty nebylo
dobrovolně vydáno ušlé plnění a v tomto případě tedy správci konkursní podstaty nezbude nic
jiného než podat žalobu na vydání ušlého plnění.118
Jako rozhodující v této trestní věci tedy odvolací soud konstatoval, zda obžalovaná ve
své pozici soudní exekutorky, měla vůbec samostatné právo rozhodnout o rozvrhu částky
11 mil. Kč, popř. zda to bylo ve výlučné kompetenci exekučního soudu, neboť exekuce
v tomto případě, konkrétně prodej podniku, předcházela rozhodnutí o konkursu na společnost
R., a.s.. Odvolací trestní soud rovněž konstatoval, že není příslušný přezkoumávat důvodnost
vyhlášení konkursu, a při vědomí ust. § 338 zk odst. 1 písm. d) odst. 2 obč. soudního řádu, dle
kterého při vydražení podniku v rámci exekuce na vydražitele přechází i závazky patřící
podnikům, které nebyly uspokojeny při rozvrhu, včetně jejich zajištění, je zřejmé, že do
majetku vydražitele přechází nejen vydražovaný podnik, ale i s tím spojené závazky, na což
účastníci dražby byli upozorněni v rámci dražební vyhlášky.
Odvolací soud tedy dospěl k závěru, že nebyla prokázána ani vědomá či nevědomá
nedbalost obžalované. Odvolací soud k trestní odpovědnosti obžalované soudní exekutorky
k naplnění skutkové podstaty citovaného trestného činu uvedl, že: „při vědomí rozporu dvou
právních předpisů, který navíc nebyl v té době ne zcela jednoznačně vysvětlen v rámci
soudních rozhodnutí, jak v obdobných střetech postupovat, přičemž však pokud obžalovaná
soudní exekutorka jednala v souladu s jedním z těchto právních předpisů a navíc v souladu
s pravomocným rozhodnutím soudu, nelze její jednání dle názoru odvolacího soudu
kriminalizovat. Takový postup by byl navíc v rozporu se základní zásadou ultima ratio, jak
v tomto smyslu opakovaně rozhodl Ústavní soud České republiky.119
Výše uvedená rozhodnutí jak první rozhodnutí nalézacího soudu, tak rozhodnutí další,
zejména rozhodnutí odvolacího soudu, hodnotím jako rozhodnutí spočívající zejména na
určitém právním názoru, když nebylo možné si nevšimnout, že prvoinstanční soud při svém
druhém rozhodnutí ze dne 5.11. 2008, kterým zprostil soudní exekutorku obžaloby, spíše
respektoval svou vázanost právním názorem odvolacího soudu ve smyslu § 264 odst. 1 tr.
řádu, než by se s právním názorem odvolacího soudu ztotožnil, o čemž svědčí oproti jeho
původnímu rozhodnutí ze dne 9.4. 2008 velmi kusé, resp. téměř žádné odůvodnění tohoto
zprošťujícího rozsudku s odkazem mj. na ust. § 264 odst. 1 tr. řádu, což mj. odvolací soud ve
svém rozhodnutí ze dne 15.1. 2009 prvoinstančnímu soudu dvakrát vytkl, a to ve spojení
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s obsáhlým odůvodněním prvého rozsudku nalézacího soudu, kdy uznal soudní exekutorku
vinnou.
V dané věci se domnívám, že předmětnou věc samozřejmě za odlišné formulace
skutku, nikoli však v podstatných bodech, bylo možno žalovat i dle § 158 odst. 1 písm. a), c)
odst. 2 písm. a), c) tr. zákona, tj. jako trestný čin zneužití pravomoci veřejného činitele
v kvalifikované skutkové podstatě, neboť pokud bychom vycházeli ze skutkových zjištění
před soudem I. instance, které se pravděpodobně kryly se skutkovými zjištěnými v rámci
přípravného trestního řízení, nepochybně mohl státní zástupce, a plyne to i z popisu skutku,
dojít k závěru, že soudní exekutorka vykonávala svou pravomoc způsobem odporujícím
zákonu, tj. porušila ust. § 14 zákona o konkursu a vyrovnání a zároveň nesplnila jí zákonem
stanovenou povinnost v momentě, kdy se jako soudní exekutorka dozvěděla o prohlášeném
konkursu, tj. přerušit její osobou vedenou exekuci, a dále v exekučním řízení nečinit žádné
další úkony.
O tom, že v dané věci vystupovala jako veřejný činitel, svědčí ust. § 89 odst. 9 tr.
zákona, když v souladu s větou třetí tohoto ustanovení je zřejmé, že soudní exekutorka v této
věci konala v souvislosti se svou pravomocí a odpovědností.
Zajímavostí tohoto rozhodnutí je i skutečnost, která mj. vyplynula z výslechu
exekučního soudce v procesním postavení svědka, který uvedl, že se jednalo v této věci o
první prodej podniku formou soudní exekuce, neexistovaly žádné judikáty, a on jako exekuční
soudce byl oprávněn řešit věc bez ohledu na jiné rozhodnutí, tedy i bez ohledu na rozhodnutí
Městského soudu o prohlášení konkursu (konkursního soudu), protože se nejednalo o
rozhodnutí odvolacího soudu, které by jej zavazovalo.
Je pravdou, že exekuce formou prodeje podniku je velmi netypická, resp. v době
posuzovaného skutku, tj. na přelomu roků 2004 a 2005 byla velmi řídká. V případě exekuce či
výkonu rozhodnutí prodejem podniku je i k datu vyhotovení této práce třeba konstatovat, že
příliš odborné literatury, komentářů, či judikatury u tohoto způsobu provedení exekuce
k dispozici není, a to na rozdíl od jiných způsobů provedení exekuce, a o to spíš nebylo na
jaře 2005. Z právního hlediska je rovněž zajímavý i právní názor exekučního soudce, který
přes prohlášený konkurs rozhodl o rozvrhu částky 11 miliónů Kč, když v rámci své svědecké
výpovědi rovněž uvedl, že dle jeho názoru konkurs být prohlášen vůbec neměl být, neboť byl
prohlášen po provedené dražbě prodejem podniku, kdy veškeré závazky společnosti R., přešly
ze zákona okamžikem příklepu na vydražitele. Zde se totiž exekuční soudce v rámci trestního
řízení vyjádřil k práci konkursního krajského soudu, k resp. k nezávislému rozhodnutí soudce

krajského soudu v tom smyslu, že soudce konkursního krajského soudu dle názoru
exekučního soudce v rámci svého rozhodování pochybil.
Závěrem považuje autorka této práce za důležité konstatovat výčet argumentů, které
ve svém odůvodnění uvedl v rámci svého prvotního rozhodnutí prvoinstanční soud, a které
mají zcela určitě trestněprávní přesah v obecné rovině v případě trestního stíhání obecně
obviněných, kteří jsou soudními exekutory, a trestněprávní věc souvisí s jejich exekuční či
tzv. další činností soudní exekutora.
a) Vázanost soudního exekutora povinností mlčenlivosti, pokud této povinnosti nebyl
příslušným orgánem Exekutorské komory zproštěn
Obžalovaná soudní exekutorka v rámci své výpovědi v procesním postavení
obžalované využila svého zákonného práva a odmítla vypovídat s tím, že v daném případě je
vázána povinností mlčenlivosti, která jí je uložena exekučním řádem, a této povinnosti
zproštěna nebyla. Jen na okraj je třeba poznamenat, že je zajímavé, proč zrovna v této trestní
věci Exekutorská komora nezprostila soudní exekutorku povinnosti mlčenlivosti, když
v jiných trestních věcech soudních exekutorů, tyto pravděpodobně zprostila, neboť tito ve
všech v této práci zmiňovaných případech v procesním postavení obžalovaného vypovídali.
Byť prvoinstanční soud respektoval právo soudní exekutorky, ve věci nevypovídat, tak se
neztotožnil s právním názorem soudní exekutorky, když konstatoval, že její vázanost
povinností mlčenlivosti, když nebyla zproštěna Exekutorskou komorou mlčenlivosti, nemá
oporu v trestním řádu, exekučním řádu a ani v zákoně č. 412/2005 Sb., o utajovaných
informacích a nevztahuje se na ni ani ust. § 99 tr. řádu, které výslovně pojednává o výslechu
svědka.
Ustanovení § 92 trestního řádu však umožňuje obžalovanému ve věci nevypovídat,
obžalovaný není povinen využití tohoto svého zákonného práva jakkoliv odůvodňovat, toto
soud respektoval. K tomuto se následně připojil i odvolací soud, který ve svém prvním
rozhodnutí ze dne 17.6. 2008 rovněž uvedl, že právní argumentace obžalované nemůže
v tomto případě obstát, když zákaz výslechu svědka namítaný obhajobou se váže k ust. § 99
tr. řádu, který se týká toliko osoby svědka, když soudní exekutorka v této věci již
od 27.6. 2006 vystupuje v procesním postavení obviněné.
V tomto smyslu rovněž odvolací soud odkázal na ust. § 31 odst. 5 exekučního řádu,
dle kterého soudní exekutor není povinností mlčenlivosti vázán v rozsahu nezbytném pro
řízení před soudem, přičemž pokud se soudní exekutor v souladu s ust. § 31 odst. 6
exekučního řádu nemůže dovolávat mlčenlivosti v kárném řízení, pak je nesporné, že

exekutor se nemůže dovolávat mlčenlivosti ani vůči příslušnému exekučnímu soudu a je
zřejmé, že se této mlčenlivosti nemůže dovolávat ani v pozici, pokud je obviněným v trestním
řízení. Povinností obžalované soudní exekutorky však nebylo vypovídat, a i odvolací soud
tento postoj respektoval.
b) Povinnost soudního exekutora respektovat pravomocná rozhodnutí soudu a
dodržovat povinnosti stanovené zákonem
Na argument obžalované, že při své činnosti pouze respektovala a vykonala
pravomocné a vykonatelné rozhodnutí exekučního soudu, a rovněž důsledně respektovala
povinnosti jí uložené exekučním a občanským soudním řádem, prvoinstanční soud při
nesouhlasu s jejím názorem konstatoval následující: „Obžalovaná byla při své činnosti
povinna respektovat všechny zákony a jiné právní předpisy, tak jak jí to ukládá ust. § 2
exekučního řádu. Z obhajoby soudní exekutorky vyplývá, že byla v daném případě ochotna, a
skutečně tak i respektovala ty právní normy, které byly pro ni výhodné, když úplně pominula
zákon o konkursu a vyrovnání, který je navíc z hlediska konstrukce zákonných právních
norem a jejich zařazení do právního řádu České republiky dle jejich významu a specifičnosti
ve vtahu k exekučnímu řádu normou ve vztahu speciality, což vyplývá zejm. z ust. § 1, § 2 a §
14. V dané věci měl být jednoznačně primárně aplikován zákon o konkursu a vyrovnání, když
dnem 10.12. 2004, tj. dnem prohlášení konkursu na majetek povinného R., a.s., nastaly účinky
prohlášení konkursu, a které jednoznačně zavazovaly i obžalovanou soudní exekutorku,
konkrétně § 14 odst. 1 písm. e) zákona o konkursu a vyrovnání. Obžalovaná na jedné straně
na svou obhajobu uvedla, že byla povinna postupovat podle exekučního řádu a občanského
soudního řádu, avšak pouze podle vybraných ustanovení, když pominula zejména např. § 35
odst. 2 exekučního řádu, kde je mj. uvedeno, že exekuční řízení nelze přerušit, nestanoví-li
tento nebo zvláštní právní předpis jinak, přičemž oním zvláštním předpisem se podle odkazu
rozumí zákon o konkursu a vyrovnání.“120
Odvolací soud se těmito námitkami dle názoru autorky této práce z části vůbec
nezabýval, z části se zcela nedostatečně s nimi vyrovnal, když k většině výše uvedeného se
nevyjádřil, a to pouze s jedinou výjimkou, kdy nalézacímu soudu vytkl nesoulad jeho závěru
se skutkovými okolnostmi, pokud jde o dostatečnou známost obžalované o vyhlášení
konkursu s ohledem na výslech konkursní soudkyně. S tímto se však autorka této práce
neztotožňuje, neboť soudní exekutorka měla povinnost respektovat zákon. O konkursu na
majetek povinného ke dni 17.1. 2005 byla velmi dobře informována, dne 17.1. 2005 věc
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pouze s konkursní soudkyní telefonicky konzultovala, když navíc to byla soudní exekutorka,
která v této věci konkursní soudkyni telefonicky kontaktovala a chtěla znát její právní názor.
Už jen skutečnost, že soudní exekutorka telefonicky konkursní soudkyni kontaktovala, je
dostatečným pokladem pro odůvodněný závěr, že dne 17.1. 2005 byla velmi dobře a
dostatečně obeznámena o vyhlášení konkursu na majetek povinného. Navíc jak vyplývá
z výslechu konkursní soudkyně po prohlášení konkursu před vánoci 2004, tak této konkursní
soudkyni volala společná známá (soudkyně a obžalované), že obžalovaná by měla dotaz, jak
má ve věci postupovat. Následně konkursní soudkyni telefonicky sama obžalovaná
kontaktovala, o tomto byl i konkursní soudkyní učiněn v konkursním spisu úřední záznam ze
dne 17.1. 2005. Rovněž i z výslechu správce konkursní podstaty vyplývá, že tento po svém
ustanovení opakovaně soudní exekutorku kontaktoval, aby vydala výtěžek z veřejné dražby
do konkursní podstaty. Stejně tak i právní zástupce správce konkursní podstaty u soudu
vypověděl, že telefonicky kontaktoval obžalovanou ještě předtím, než usnesení Obvodního
soudu pro Prahu 1 nabylo právní moci a upozorňoval ji na to, že nemůže finanční prostředky
vydat oprávněnému, že tím poruší zákon. Soudní exekutorka mu na toto sdělila, že bude
postupovat podle rozvrhu, protože jí konkurs nezajímá.
Autorka práce se rovněž ztotožňuje i s motivem a pohnutkami jednání obžalované
soudní exekutorky, ke kterým nalézací soud dospěl, když konstatoval, že pokud by
obžalovaná respektovala ustanovení § 14 zákona o konkursu a vyrovnání, tak by bylo zřejmě
ohroženo úplné vyplacení její odměny ve výši 1,515.524,50 Kč, jakož i vyplacení pohledávky
věřitele I., kterého v exekučním i konkursním řízení zastupovala advokátní kancelář, jejímž
společníkem byl manžel obžalované soudní exekutorky.
Navíc ze strany konkursní soudkyně bylo obžalované soudní exekutorce sděleno, že
částku ve výši 11 miliónů Kč musí převést do majetku konkursní podstaty, svou pohledávku,
tj. odměnu soudního exekutora si vyčíslit a přihlásit ji do konkursu. V tomto směru tedy
muselo být soudní exekutorce jasné, že v rámci konkursu, by její pohledávka, tj. odměna
v této exekuční věci, nemusela být vůbec s ohledem na pořadí uspokojena (byť by jako
oprávněná prohlášena byla), neboť by její pohledávka nebyla ve stejné rovině, jako je
odměna soudního exekutora při rozvrhovém jednání v rámci prodeje podniku při exekučním
řízení, a už vůbec ne ve stejné rovině jako odměna správce konkurzní podstaty, když odměna
správce konkursní podstaty by byla v rámci vypořádání konkursu uspokojena jako jedna
z prvních pohledávek, když jeho odměna by byla mj. vypočtena i z částky 11 miliónů Kč,
kterou vymohla soudní exekutorka v rámci nařízené exekuce formou prodeje podniku,

zatímco pohledávka soudní exekutorky by se dostala do dalších nezajištěných a nikoliv
přednostních pohledávek.
Pro dokreslení situace je třeba ještě zmínit v rámci hlavního líčení provedený listinný
důkaz, a to korespondenci z konkurzního spisu, jehož obsahem byl návrh na zrušení konkurzu
podaný společností I., a.s., zpracovaný opětovně advokátní kanceláří, v které byl společníkem
manžel obžalované, z čehož vyplývalo, že zamezit účinkům konkursu se snažil oprávněný
v předmětném exekuční věci i po stránce právní, když jeho návrh byl usnesením konkursního
soudu zamítnut.
c) Vztah trestního řízení a kárného řízení pro tentýž skutek
Obhajoba obžalované spočívala mj. v argumentaci, že by nalézací soud neměl vůbec
věc projednávat, neboť již byla tato věc kárně řešena, když obžalovaná byla kárné žaloby
zproštěna. K tomuto soud konstatoval, že dle § 116 exekučního řádu je kárným proviněním
exekutora závažné nebo opětovné buď porušení jeho povinností stanovených právním nebo
stavovským předpisem anebo usnesením Exekutorské komory, nebo narušení důstojnosti
exekutorského povolání jeho chováním. Obžalovaná se však dopustila trestného činu, když
dle § 90 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústavy ČR, jen soud rozhoduje o vině a trestu za
trestné činy. Tuto námitku obhajoby vyhodnotil soud jako námitku zcela účelovou, vedenou
snahou zbavit se trestní odpovědnosti za své jednání. V případě zahájeného trestního stíhání
pro skutek, který byl předmětem kárného projednání, nalézací soud dovodil, že zde nebyla
dána překážka ne bis in idem.

7 Závěr
Téma této práce jsem si zvolila s ohledem na mé pracovní zkušenosti z pozice
exekutorského koncipienta, kde jsem nabyla znalosti nejen exekučního práva, ale zejména
zkušenosti, jakým způsobem je vykonávána faktická praxe na úseku exekučního řízení dle
zákona č. 120/2001 Sb., exekučního řádu, ze strany soudního exekutora, jeho zaměstnanců,
popř. osob, které rovněž pro soudního exekutora činí určité úkony, nikoliv však v pozici
zaměstnanců, ale většinou na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.
Výše uvedená práce již reflektuje mou současnou pracovní pozici – funkci státního
zástupce. V této práci jsem se pokusila vytknout nejdůležitější podstatu komentovaných
soudních trestních rozhodnutí se zaměřením na trestněprávní praxi, zejména co do rozsahu a
způsobu dokazování z pozice orgánů činných v trestním řízení, nezbytné nutnosti výborných
znalostí exekučního práva v rovině rozsahu všech pravomocí, které jsou soudním exekutorům
zákonem svěřeny, a které je nutno si řádně zodpovědět jako otázku předběžnou ve smyslu
§ 9 odst. 1 tr. řádu před zahájením trestního stíhání soudního exekutora, řádného vymezení
skutku, a to již na úrovni usnesení o zahájení trestního stíhání, problematice mlčenlivosti
soudního exekutora v trestním řízení, postavení soudního exekutora jako úřední osoby a
změně právní úpravy na tomto úseku, rozlišování exekuční činnosti a tzv. další činnosti
soudního exekutora, vztahu kárného a trestního řízení, problematice rozlišování jednotlivých
druhů právní odpovědnosti, kterou soudní exekutoři nesou, vývoji právní úpravy na úseku
exekučního práva ve vztahu k trestnosti, resp. jejímu zániku, vymezení trestní odpovědnosti
soudních exekutorů ze strany obecných soudů i Ústavního soudu ČR, způsobu vedení
obhajoby ze strany obžalovaných soudních exekutorů a v neposlední řadě například i střetu
exekučního a insolvenčního řízení se zásahem do roviny práva trestního.
Nad rámec již výše uvedených skutečností považuji v obecné rovině za důležité
konstatovat i následující. Exekuční činnost vykonávána soudními exekutory dle exekučního
řádu, příp. dle dalších právních předpisů, je svým charakterem činností, která znamená
významný a zásadní zásah do Listinou základních práv a svobod garantovaných práv a
svobod, a to zejména do práva vlastnit majetek, práva na nedotknutelnosti obydlí, práva na
lidskou důstojnost a dobrou pověst, práva na soukromí a rovněž i na ochranu před
neoprávněným nakládáním s osobním údaji, když tyto zásahy mohou být po objektivní
stránce jedním ze znaků skutkových podstat určitých trestných činů. Je nesporným faktem, že
přijetím exekučního řádu a následným nástupem soudních exekutorů, se hromadným
přesunem exekuční agendy ze soudů na exekutorské úřady podařilo značně odbřemenit

obecným soudům od velké části jejich agendy na úseku nuceného výkonu rozhodnutí, a to i
přes nikoliv příliš kladnou mediální pověst této relativně nové právní profese, z velké části
nezaslouženou, neboť medializovány jsou většinou pouze opravdu velmi vzácné excesy ve
vztahu k celkovému počtu exekucí.
Oproti právnímu stavu na úseku nuceného výkonu rozhodnutí před nabytím účinnosti
exekučního řádu, tj. před 1. září 2001, je zde patrný zcela evidentní pozitivní efekt v přijetí
zákona č. 120/2001 Sb., exekučního řádu, spočívající ve zvýšení efektivnosti a rychlosti
nuceného výkonu soudních (či jiných) rozhodnutí, a to díky práci soudních exekutorů, kteří
zcela určitě nesou svůj díl úspěchu za celkové zvýšení vynutitelnosti práva, nehledě na
aspekty ekonomické, jako např. odlehčení státnímu rozpočtu ve výdajích na tuto část soudní
agendy či navrácení nezanedbatelných finančních prostředků do české ekonomiky
vymožením od dlužníků, resp. povinných.
Přijetím exekučního řádu přenesl stát na soudní exekutory část svých mocenských
pravomocí, přičemž současně stanovil, jakým způsobem bude exekutor tyto pravomoci
vykonávat. Smyslem přijetí exekučního řádu bylo mj. zejména zvýšení účinnosti nuceného
výkonu exekučních titulů jako donucovacího prostředku proti těm, kteří dobrovolně neplnili
povinnosti uložené příslušnými exekučními tituly. Exekuční řízení prováděné soudními
exekutory vyjadřuje v tomto smyslu jednu z právních forem státního donucení. Součástí
práva na spravedlivé soudní řízení je bezesporu i právo na spravedlivý výkon rozhodnutí.
I přes deklaraci nezávislého výkonu exekuční činnosti soudního exekutora v § 2 exekučního
řádu, je tato „nezávislost“ konfrontována § 3 odst. 1 cit. zákona, dle kterého exekutor
vykonává exekuční a další činnost za úplatu. V tomto smyslu je mezi

nezávislostí

rozhodování exekučního soudce a nezávislostí rozhodování soudního exekutora zcela zásadní
rozdíl, nehledě na ústavněprávní konsekvenci, kterou je založení nezávislé soudní moci
Ústavou ČR na rozdíl od absence ústavního vymezení postavení soudního exekutora. Proto
považuje autorka této práce za správné, a to přes současný trend dalšího pokračování přenosu
části agendy ze strany soudů na soudní exekutory,121 že zejména odvolací agenda zůstává
nadále v pravomoci

obecných soudů, neboť exekuční řízení je bezesporu velmi silným

zásahem do práv a povinností povinných (dlužníků), příp. třetích osob, a tedy o případném
porušení těchto práv by mělo být rozhodováno subjektem skutečně, a nikoliv pouze právně
(tj. § 2 exekučního řádu) na účastnících exekučním řízení, zcela nezávislým, a to alespoň
v druhém stupni.
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V souvislosti s poslední přijatou novelizací exekučního a občanského soudního řádu,
včetně zákonů souvisejících zákonem č. 396/2012 Sb. týkající se zejména přenosu další
soudní agendy na soudní exekutory, rozšíření pravomocí soudních exekutorů,
podmínek
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s novelizovanou úpravou tzv. exekučního tarifu, tj. vyhláškou Ministerstva spravedlnosti
č. 330/2001 Sb., o odměně a náhradách soudního exekutora, je třeba ale rovněž i upozornit, že
soudní exekutor je primárně soukromým podnikatelem, který na výkon na něj přenesené
původně státní agendy nedostává od státu žádné finanční prostředky.
Je tedy při absenci tzv. územního principu, který je uplatňován a zákonem vymezen
např. v případě notářů, pouze na každém jednotlivém soudním exekutorovi, jak se v tržním
prostředí na území České republiky s konkurencí svých 147 kolegů122 sám vyrovná. Náklady
na činnost standardně velkého exekutorského úřadu jsou velmi vysoké, neboť soudní exekutor
musí měsíčně hradit činnost exekutorského úřadu počínaje mzdovými náklady na
zaměstnance bez jakýchkoliv úlev, přes vysoké náklady na počítačovou techniku (jak
hardware tak software), licence za speciální exekutorské počítačové programy, vysoké
administrativní výdaje, náklady za pronájem vlastních prostor a prostor skladovacích a s tím
spojených služeb, náklady na provoz vozového parku, povinné pojištění, členské příspěvky
komoře, správu počítačové sítě, náklady spojené s účetnictvím, až po další náklady vzniklé
s novou legislativou, jako např. náklady na odborný personální aparát (osoby s právním
vzděláním) v souvislosti s delegací odborných rozhodovacích pravomocí na soudní exekutory
ze strany soudů.
Lze se domnívat, že právě tvrdé konkurenční prostředí mezi soudními exekutory,
může vést některé soudní exekutory v dobře míněné snaze udržet v chodu svůj exekutorský
úřad, k jednání vybočujícímu z mezí zákona, či jiného právního předpisu, kdy právě od
povahy tohoto porušení se budou odvíjet následky v podobě odpovědnosti správní, kárné či
v neposlední řádě trestní, a vedle těchto i samostatně, příp. souběžně stojící odpovědnosti
soukromoprávní (za škodu nebo za bezdůvodné obohacení). Je rovněž ale i otázkou, zda
budoucnost nepřinese rovněž i řadu dobrovolných se vzdání funkce ze strany některých
soudních exekutorů, kteří výkon své funkce neunesou pouze a jen „podnikatelsky“, což by
bylo v případě prodělávajících exekutorských úřadů stále to nejlepší řešení, a to

oproti

možnému in fraudem legis využití a zejména zneužití (přímo porušení právního předpisu)
širokých pravomocí, které byly soudním exekutorům ze strany státu zákonem svěřeny, když
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právě takové jednání ze strany soudního exekutora vedené zištným motivem, se ocitá na
velmi tenké linii přechodu z roviny kárné do roviny trestněprávní.
Společenskou nebezpečnost případného trestněprávního jednání soudních exekutorů je
třeba posuzovat jako vysokou. Soudním exekutorům bylo trestním zákoníkem přiznáno
postavení úřední osoby. Přiznání statusu úřední osoby určitému povolání neslouží pouze k
zajištění ochrany osob z titulu povahy jejich povolání, ale zejména klade na osoby požívající
této právní ochrany velmi přísné požadavky nejen co do jejich odbornosti, ale i do mravního
základu jejich osobnosti. Soudní exekutoři jsou osobami s právnickým vzděláním, velmi často
s dlouholetou právní praxí, a proto lze předpokládat, že soudním exekutorům jsou známy
ostatně jako všem dalším osobám vykonávajícím povolání zajištěné právní ochranou dle
§ 127 tr. zákoníku, všechny důsledky jejich jednání.
Jak již bylo výše konstatováno mediální obraz soudních exekutorů není příliš
pozitivní. Je třeba podotknout, že nejvíce excesů v minulosti vždy tvořily tzv. mobilární
exekuce, které však ale nebyly v převážně většině zapříčiněny samotnými soudními
exekutory, ale jejich zaměstnanci, zejména tzv. vykonavateli soudního exekutora. Jejich
postavení nebylo zprvu exekučním řádem krom zařazení a obecného konstatování o
tzv. dalších zaměstnancích soudního exekutora vůbec řešeno

(např. absence podmínek

minimálního vzdělání, absence požadavku na určitou minimální míru praxe či absence
požadavku odborných zkoušek u těchto osob ohledně alespoň základních znalostí exekučního
práva). Až řada excesů těchto zaměstnanců soudního exekutora vyvolala nutnost přijetí
zásadní novelizace exekučního řádu na tomto úseku, a to již pod silným mediálním tlakem.123
V tomto směru je však nutno uvést, že tzv. vykonavatelé soudního exekutora nemají
na rozdíl od soudního exekutora postavení úřední osoby, a tedy z hlediska trestněprávního je
třeba i na tyto osoby takto pohlížet, neboť v rámci výkonu svého povolání se i vykonatelé
soudního exekutora mohou dopustit jednáním spočívajícím v zneužití pravomocí svěřených
zákonem soudním exekutorům celé řady trestných činů, a to počínaje trestným činem
porušování domovní svobody dle § 178 tr. zákoníku například neoprávněným vstupem do
obydlí dlužníka, či v rámci využití svých pravomocí k neoprávněnému vstupu do obydlí
dlužníka pomoci jiné osobě formou účastenství (typicky např. bývalý manžel hledající určité
doklady), přes trestný čin krádeže dle § 205 tr. zákoníku (v rámci mobilární exekuce
nezařazení věci v hodnotě vyšší než 5.000,- Kč do protokolu o soupisu, a odcizení této věci),
či trestný čin zpronevěry dle § 206 odst. 1 tr. zákoníku (od dlužníka v rámci osobní návštěvy
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v domě či zaměstnání dlužníka vyberou částečnou či úplnou úhradu exekuce, a pak tuto
vybranou finanční hotovost zamlčí, resp. nezaevidují pod příslušnou vedenou exekuci) až po
různá jednání podvodného charakteru spočívající v uvedení v omyl osoby povinné, co do
jejích práv a povinností v rámci exekučního řízení a obohacení se v její neprospěch či jednání
korupčního charakteru například jednáním, kdy za úplatek od povinného úmyslně opominou
jednat ve prospěch oprávněného. Za zneužití pravomoci úřední osoby dle § 329 tr. zákoníku
v úmyslné formě, příp. za zneužití pravomoci úřední osoby nedbalostní formou, konkrétně za
trestný čin maření úkolu úřední osoby z nedbalosti dle § 330 tr. zákoníku však tohoto
zaměstnance soudního exekutora nelze postihnout, neboť není ve smyslu trestního zákoníku
úřední osobou, byť často je to právě tento zaměstnanec

soudního exekutora, který se

nejčastěji ze všech zaměstnanců dostává na pomyslnou hranu zneužití pravomocí, které
exekuční řád ve prospěch nuceného výkonu rozhodnutí stanoví.
V této práci bylo několikrát konstatováno, že není zřejmé, a žádný zákon tento
problém neřeší, když současně ani kárné senáty Nejvyššího správního soudu ČR se na tomto
nemohou shodnout, a jejich názor je diametrálně rozdílný, jakou soudní exekutor vlastně nese
odpovědnost za jednání svých zaměstnanců a jakou nese odpovědnost svou vlastní, resp. kde
končí a zároveň začíná odpovědnost soudního exekutora za úkon provedený zaměstnancem
soudního exekutora, při kterém zaměstnanec soudního exekutora využil pravomoci soudního
exekutora stanovené exekučním řádem, aniž by přímo byl od soudního exekutora k tomuto
vydán přímý pokyn. Nejvyšší správní soud ČR však částečně k této problematice zaujal
sjednocující stanovisko, když na svých webových stránkách dne 5.4. 2012 uveřejnil tiskovou
zprávu,124 resp. spíše sjednocující stanovisko souladné s posledním rozhodnutím kárného
senátu Nejvyššího správního soudu, konkrétně sp.zn. 13 Kseo 1/2011 ze dne 22. března 2012
týkající se jednoho ze způsobů provedení exekuce, a to mobilární exekuce, v kterém se
předchozí dva různé kárné senáty ve svém rozhodnutí zásadně lišily.
Dle tohoto sjednocujícího stanoviska soudní exekutor nese objektivní zodpovědnost
i za exekuci, provedenou jeho zaměstnanci, i pokud u ní není fyzicky přítomen a může být za
jejich chyby potrestán. V rozhodnutí sp.zn. 13 Kseo 1/2011 ze dne 22. března 2012 se kárný
senát přiklonil k názoru konstatovaném ve skutkově obdobné věci, konkrétně v rozhodnutí ze
dne 26. 1. 2012, sp. zn. 11 Kseo 5/2009, že exekutor musí v případě postupu podle ustanovení
§ 325a a násl. občanského soudního řádu respektovat restriktivní výklad možných zásahů do
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Tisková zpráva zveřejněna dne 5.4. 2012 pod názvem „Exekutor nese objektivní zodpovědnost i za své
zaměstnance“
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ČR,
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adrese:
http://www.nssoud.cz/Exekutor-nese-objektivni-zodpovednost-i-za-sve-zamestnance/art/825?menu=0.

nedotknutelnosti obydlí. Konkrétně kárný senát uvedl, že: "tento restriktivní přístup by se
měl projevit zejména tím, že před provedením prohlídky by měl mít exekutor postaveno
najisto, že se jedná skutečně o obydlí, případně místo podnikání povinného, resp. že lze s
velkou mírou pravděpodobnosti očekávat, že se právě tam nalézá majetek povinného. Pokud
tak on ani jeho zaměstnanci neučiní, nese za jejich jednání objektivní odpovědnost, jakkoliv
se soupisu movitých věcí sám přímo neúčastní.“125 V rámci své procesní obhajoby se kárně
obviněný soudní exekutor odkazoval na jiné rozhodnutí kárného senátu Nejvyššího správního
soudu, a to konkrétně na rozhodnutí ze dne 31. 1. 2012, č. j. 14 Kse 6/2011 - 299, které se od
výše citovaného rozhodnutí sp. zn. 11 Kseo 5/2009 lišilo.
Kárný senát v rámci rozhodnutí ze dne 31. 1. 2012, č. j. 14 Kse 6/2011 – 299 uvedl,
že z formulace žalovaného skutku musí vyplývat, které právní povinnosti porušil sám soudní
exekutor, jelikož se v případě kárné odpovědnosti musí jednat o zaviněné jednání exekutora.
Tento požadavek však kárný senát v případě kárného řízení vedeného pod sp. zn. 14 Kse
6/2011-299 nedovodil, neboť soudní exekutorka sama na místě provádění mobiliární exekuce
nebyla a nebylo prokázáno ani porušení její jiné povinnosti ve vztahu k žalovaným skutkům.
Nejvyšší správní soud ČR, jak již bylo výše uvedeno, zaujal zveřejněním zprávy
stanovisko, když konkrétně uvedl, že: „K výše popsanému rozporu v nyní projednávané věci
soud zastává přesvědčení, že správnějším je názor představený jako první, založený na
odpovědnosti exekutora za fungování celého jeho úřadu, tedy odpovědnosti objektivní. Celá
koncepce činnosti soudních exekutorů je totiž založena na tom, že se jedná o „monokraticky“
koncipované orgány veřejné moci, kde je odpovědností exekutora, koho zaměstnává, jakým
způsobem si tyto pracovníky vybírá, jak je školí a organizuje jejich práci (viz zejména § 13
exekučního řádu). V daném případě má však soud za postaveno najisto, že se soudní exekutor
od činnosti svých zaměstnanců nikterak nedistancoval a nepovažoval je za excesivní, nýbrž že
naopak jejich práci hájil a jen pro případ, že by v provádění soupisu majetku u rodičů povinné
byla shledána protizákonnost, namítal, že tento byl učiněn bez jeho vědomí. Jinak řečeno, v
průběhu řízení soud nezjistil žádnou indicii, z níž by bylo možno dovodit, že zaměstnanci
exekutora při provádění předmětného soupisu movitých věcí v bytě rodičů povinné jednali v
rozporu s jeho pokyny, resp. že by je nerespektovali.“126
Soudci Nejvyššího správního soudu v předmětném sjednocujícím stanovisku uvedli,
že kárný soud ve věci sp.zn. 13 Kseo 1/2011 nezastíral, že mezi oběma citovanými právními
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Rozhodnutí kárného senátu Nejvyššího správního soudu ČR ze dne 22.března 2012, sp.zn. 13 Kseo 1/2011.
Rozhodnutí kárného senátu Nejvyššího správního soudu ČR ze dne 22.března 2012, sp.zn. 13 Kseo 1/2011.

názory existuje ve vztahu k vymezení kárné odpovědnosti exekutora značný rozpor: Jestliže
totiž podstata judikátu sp. zn. 11 Kseo 5/2009 je založena na objektivní odpovědnosti
exekutora za činnost jeho úřadu, vyžaduje rozhodnutí sp. zn. 14 Kse 6/2011 jeho subjektivní
odpovědnost, tedy odpovědnost za zavinění. Kárný senát Nejvyššího soudu ČR dne ve svém
rozhodnutí ze dne 22.3. 2012, sp.zn. 13 Kseo 1/2011, a od kterého se odvíjí sjednocující
stanovisko Nejvyššího správního soudu ohledně problematiky odpovědnosti soudního
exekutora za své zaměstnance jako odpovědnosti objektivní, mj. uvedl, že: „za situace, kdy
zákonná úprava výslovně nepředpokládá žádný sjednocovací mechanismus v rámci
Nejvyššího správního soudu (a tento nenavrhovali ani účastníci řízení), a kárnému senátu
proto nezbylo než se přiklonit k jednomu z dříve vyslovených právních názorů, setrval senát
Nejvyššího správního soudu i nadále na názoru obsaženému v rozhodnutí sp. zn. 11 Kseo
5/2009.“, tj. odpovědnosti objektivní.
V souvislosti s již výše zmíněnou poslední novelizací exekučního a občanského
soudního řádu,127 v které je obsažena oproti současné právní úpravě na úseku exekučního
práva celá řada zásadních změn, považuji z hlediska tématu zaměření této práce upozornit na
jednu z nejpodstatnějších změn v této novele obsažených. Zejména doplněním odstavce 3 do
ust. § 255 obč. soudního řádu, dle kterého je manžel povinného účastníkem řízení také tehdy,
jsou-li k vydobytí závazku, který patří do společného jmění manželů, nařízeným výkonem
rozhodnutí postiženy majetkové hodnoty manžela povinného (§ 262a odst. 3) a dále
doplněním odstavce 3 do ust. § 262a obč. soudního řádu, dle kterého výkon rozhodnutí
srážkami ze mzdy nebo jiného příjmu manžela povinného, přikázáním pohledávky manžela
povinného z účtu u peněžního ústavu, přikázáním jiné peněžité pohledávky manžela
povinného nebo postižením jiných majetkových práv manžela povinného lze nařídit tehdy,
jde-li o vydobytí závazku, který patří do společného jmění manželů, je od 1.1. 2013 možno
postihnout mzdu či jiný příjem manžela povinného, účet u peněžního ústavu, jinou peněžitou
pohledávku či jiná majetková práva manžela povinného, což do 31.12. 2012 zakazovala
konstantní judikatura Nejvyššího soudu ČR. Navíc se tato zásadní legislativní změna dotýká i
jednoho ze soudních exekutorů, který byl za postižení výlučného majetku manžela povinného
v rámci trestního řízení pravomocně odsouzen.128
Od 1.1. 2013 však již takový postup soudního exekutora je zákonný, a nebude tedy
možno v případě tohoto druhu jednání dovozovat trestní odpovědnost, a to na rozdíl od
situace, která nastala v případě trestního řízení pod bodem 4.2.2.5 této práce (trestní řízení
127
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Viz poslední novela exekučního řádu č. 396/2012 Sb., účinná od 1.1. 2013.
Rozsudek Okresního soudu v Trutnově ze dne 6.11. 2009, sp.zn. 1 T 104/2008.

vedené u Okresního soudu v Břeclavi), kdy došlo z hlediska trestněprávní teorie k tzv. zániku
trestnosti části skutku, neboť poté, co byl skutek spáchán, nabyla účinnosti nová právní
úprava, která již posuzované jednání výslovně jako zákonný postup zakotvila.
Z celkem devíti konkrétních trestních řízení proti soudním exekutorům, které byly
v této práci posuzovány, byl celkem ve 4 případech soudní exekutor zproštěn obžaloby, a to
vždy pro zprošťující důvod dle § 226 písm. b) tr. řádu, tj. z důvodu, že žalovaný skutek není
trestným činem.
V 5 trestních řízení byl soudní exekutor uznán pravomocně vinným, a to jednak
1) pro trestný čin zneužívání pravomoci veřejného činitele dle § 158 odst. 1 písm. a),
odst. 2 písm. a) tr. zákona,
2) pro trestný čin zneužívání pravomoci veřejného činitele dle § 158 odst. 1 písm. a) tr.
zákona,
3) pro trestný čin zneužívání pravomoci veřejného činitele dle § 158 odst. 1 písm. a) tr.
zákona,
4) pro trestný čin zneužívání pravomoci veřejného činitele dle § 158 odst. 1 písm. a) tr.
zákona,
5) pro trestný čin zneužívání pravomoci veřejného činitele dle § 158 odst. 1 písm. a) tr.
zákona, (původně žalovaný a ve stádiu před rozhodnutím Nejvyššího soudu ČR i
odsouzený trestný čin podvodu podle § 250 odst. l, odst. 3 písm. b) tr. zákona
účinného od 1.1.2002 ve stádiu pokusu podle § 8 odst. l tr. zák., a to účastenstvím ve
formě pomoci podle § 10 odst. l písm. c) tr. zákona, byl v následném trestním řízení
po rozhodnutí dovolacího soudu z hlediska trestněprávní kvalifikace posuzovaného
jednání vypuštěn).
Z výše uvedeného je zřejmá převaha trestných činů na úseku zneužívání pravomoci
veřejného činitele, resp. úřední osoby. Ze strany státních zástupců byly podány žaloby i pro
druhově odlišnou trestnou činnost, konkrétně u bodu 4.2.2.1 této práce se jednalo o trestný
čin přijímání úplatku dle § 160 odst. 2, 3 písm. b) tr. zákona, tato trestněprávní kvalifikace
však byla pro neprokázání vypuštěna, u bodu 4.2.2.7 této práce se nepodařilo prokázat navíc
spáchání trestného činu podvodu podle § 250 odst. l, odst. 3 písm. b) tr .zák. účinného od
1.1.2002 ve stádiu pokusu podle § 8 odst. l tr. zák., a to účastenstvím ve formě pomoci podle
§ 10 odst. l písm. c) tr. zákona. V případě trestního řízení pod bodem 6.1 byla obžaloba
podána pro trestní čin porušování povinnosti při správě cizího majetku dle § 255 odst. 1, 3 tr.
zákona, byť byla obviněná soudní exekutorka soudem I. instance odsouzena, následně byla po
zrušení odsuzujícího rozsudku odvolacím soudem obžaloby zproštěna. V případě trestního

řízení pod bodem 4.2.3.1 byla obžaloba podána kromě trestného činu zneužívání pravomoci
veřejného činitele i pro trestný čin kvalifikovaný jako pomoc k trestnému činu porušování
domovní svobody podle § 10 odst. 1 písm. c) tr. zákona k § 238 odst. 1, 3 tr. zákona a pro
trestný čin útisku dle § 237 tr. zákona. Ze všech těchto obžalobou kvalifikovaných trestných
činů však byl soudní exekutor zproštěn. Státní zástupci tedy byli neúspěšní v případě
trestného činu porušování povinnosti při správě cizího majetku dle § 255 odst. 1, 3 tr. zákona
a v případě pomoci k trestnému činu porušování domovní svobody podle § 10 odst. 1 písm.
c) tr. zák. k § 238 odst. 1, 3 tr. zák., a u trestného činu útisku podle § 237 tr. zákona.
Nelze si nevšimnout, že pouze dvě trestní řízení (body 4.2.2.3 a 6.1), nebyla
podrobena přezkumu ze strany Nejvyššího soudu ČR cestou mimořádného opravného
prostředku – dovolání. V případě trestních řízení pod body 4.2.2.1, 4.2.2.2, 4.2.2.4, a 4.2.2.8
bylo podáno dovolání pouze strany soudního exekutora, v jednom případě byl soudní
exekutor úspěšný, v ostatních třech bylo dovolání soudního exekutora neúspěšné. V případě
trestních řízení pod body 4.2.2.5 a 4.2.3.1

bylo podáno dovolání ze strany Nejvyššího

státního zástupce, vždy neúspěšně. Trestní řízení bod bodem 4.2.2.7 bylo napadeno
dovoláním jak ze strany Nejvyššího státního zástupce tak odsouzeného soudního exekutora,
dovolání obou subjektů bylo úspěšné.
Trestní rozhodnutí pod body 4.2.2.1, 4.2.2.4 a 4.2.2.6 byla navíc podrobena rovněž
přezkumu ze strany Ústavního soudu ČR. Ústavní stížnosti však byly dne 12.1. 2012 a 25.1.
2012, dne 14.11. 2011, a dne 23.7. 2012 ze strany Ústavního soudu ČR odmítnuty.
Výše uvedené vyhodnocení přezkumu v této práci posuzovaných trestních řízení ze
strany Nejvyššího soudu ČR (zejména jeho četnost a rozsáhlost přezkumu) a Ústavního soudu
ČR svědčí o tom, že v případě rozhodování o trestněprávní odpovědnosti soudních exekutorů,
se ve většině případů vždy jednalo bezesporu o komplikované trestněprávní věci složité nejen
z hlediska právního, ale i skutkového. Zejména veškerá posuzovaná usnesení Nejvyššího
soudu ČR by měla být poučením pro všechny orgány činné v trestním řízení zejména, co do
jejich povinnosti bezchybného vymezení samotného skutku, jak po stránce objektivní, tak
subjektivní jakéhokoliv trestného činu. Vždy je třeba mít na paměti, že musí být prokázáno
konkrétní zavinění soudního exekutora, ne jeho zaměstnance, které by z hlediska druhů
odpovědnosti soudního exekutora spadalo do sféry kárného posouzení. V neposlední řadě je
třeba zdůraznit důležitou roli jednak státního zástupce jako garanta přípravného trestního
řízení do podání obžaloby, který za bezchybné usnesení o zahájení trestního stíhání dle § 160
odst. 1 tr. řádu, a následně podanou obžalobu je odpovědný, a jednak rovněž trestního
soudce v rámci trestního řízení po podání obžaloby, neboť skutek při zachování jeho

totožnosti, je možno detailněji vymezit na základě důkazů, které byly provedeny i v rámci
hlavního líčení v následném trestním rozsudku, kdy není nikdy vyloučeno, že se důkazní a
skutková situace na základě důkazů provedených během hlavního líčení může změnit.129
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8 Seznam použitých pramenů
1. Judikatura
Použitá judikatura Ústavního soudu ČR, Nejvyššího soudu ČR a Nejvyššího správního soudu
ČR byla získána z webových stránek těchto soudních institucí. Jednotlivá trestní soudní
rozhodnutí ve věcech soudních exekutorů byla vyžádána v souladu s ust. § 2 odst. 1 ve
spojení s ust. § 11 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
v účinném znění, u jednotlivých soudů I. instance, popř. soudů II. instance.
Rozhodnutí Ústavního soudu ČR
Nález ÚS ČR ze dne 31.8. 2004, sp.zn. III. ÚS 150/04,
Nález ÚS ČR ze dne 8.8. 2005, sp.zn. II. ÚS 372/04,
Nález ÚS ČR ze dne 23.2. 2006, sp.zn. I. ÚS 290/05,
Nález ÚS ČR ze dne 1.3. 2007, sp.zn. Pl. ÚS 8/06,
Plenární stanovisko ze dne 12.9. 2006, sp.zn. Pl. ÚS-st.23/06,
Nález ÚS ČR ze dne 2.11. 2004, sp.zn. IV. ÚS 630/03,
Usnesení ÚS ČR ze dne 12.1. 2012, sp.zn. III ÚS 2116/11,
Usnesení ÚS ČR ze dne 25.1. 2012, sp.zn. II.ÚS 145/12,
Usnesení ÚS ČR ze dne 14.11. 2011, sp.zn. IV. ÚS 123/11,
Usnesení ÚS ČR ze dne 23.7. 2012, sp.zn. IV. ÚS 897/12.
Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR
Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 23.6. 2004, sp.zn. Tdo 478/2004,
Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29.3. 2006, sp.zn. 4 Tz 32/2006,
Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30.07.2008, sp.zn. 25 Cdo 970/2006,
Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 24.09.2008, sp.zn. 20 Cdo 57/2007,
Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 27.5. 2010, sp.zn. 33 Cdo 5185/2008,
Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 17.2. 2010, sp.zn. 7 Tdo 72/2010,
Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 10.12.2008, sp.zn. 8 Tdo 1147/2008,
Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 30.3. 2011, č.j. 3 Tdo 1618/2010-52,
Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 15.9. 2010, sp.zn. 7 Tdo 977/2010,
Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 9.7. 2008, sp.zn. 7 Tdo 638/2008,
Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 15.11. 2011, sp.zn. 8 Tdo 1381/2011,
Usnesení Nejvyšší soud ČR ze dne 13.10. 2010, sp.zn. 7 Tdo 1061/2010.
Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ČR
Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 7. 2008, čj. 1 As 36/2008-77.

Rozhodnutí vrchních soudů ČR
Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 24.2. 2010 a ze dne 23.3. 2011, sp.zn. 5 To 1/2011.
Rozhodnutí krajských soudů
Rozhodnutí Krajského soudu v Českých Budějovicích sp.zn. 6 Co 777/2003,
Rozhodnutí Městského soudu v Praze sp.zn. 62 Co 596/2007,
Rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočky v Liberci ze dne 26. 9. 2006, č.j.
35 Co 939/2005-60,
Rozsudek Městského soudu ze dne 31.3. 2009, sp.zn. 6 To 97/2009,
Usnesení Městského soudu ze dne 14.7. 2010, sp.zn. 6 To 236/2010,
Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 3.12. 2009, sp.zn. 5 To 400/2009,
Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 17.6. 2008, sp.zn. 9 To 232/2008,
Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 15.1. 2009, sp.zn. 9 To 520/2008,
Rozsudek Krajského soudu v Ostravě, pobočka Olomouc, ze dne 13.5. 2008, sp.zn. 2 To
71/2008,
Rozsudek Městského soudu ze dne 20.7. 2010, sp.zn. 5 To 240/2010,
Rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 25.3. 2010, č.j 10 To 46/2010-609,
Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 12.12. 2007, sp.zn. 3 To 361/2007,
Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 7.6. 2011, sp.zn. 8 To 67/2011,
Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 20.11. 2009, sp.zn. 41 T 9/2009.
Rozhodnutí okresních a obvodních soudů
Rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 3 ze dne 12.1. 2009, sp.zn. 15 T 33/2008,
Rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 3 ze dne 19.4. 2010, sp.zn. 15 T 33/2008,
Rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 3 ze dne 18.10. 2010, sp.zn. 15 T 33/2008,
Rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 7 ze dne 22.10. 2007, sp.zn. 24 T 21/2007,
Rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 9.4. 2008, sp.zn. 9 T 23/2007,
Rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 5.11. 2008, sp.zn. 9 T 23/2007,
Rozsudek Okresního soudu v Jeseníku ze dne 15.2. 2008, sp.zn. 2 T 82/2007,
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3. Odborné články
Púry F., Výběr z judikatury -
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odpovědnosti exekutora za trestný čin zneužívání pravomoci veřejného činitele spáchaný
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4. Další informační zdroje
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Resumé
Rigorózní práce “Trestněprávní aspekty výkonu činnosti soudního exekutora“ si za
svůj cíl klade zhodnocení právního postavení relativně nového právnického povolání –
soudních exekutorů, vymezení druhů právní odpovědnosti, které soudní exekutoři nesou, se
zásadním zaměřením na jeden z těchto druhů, a to odpovědnost trestněprávní. Na praktické
úrovni je cílem této práce přispět za použití judikatury českých trestních soudů k osvětlení
problematiky výkonu činnosti soudního exekutora zejména co do rozsahu pravomocí, které
jsou soudnímu exekutorovi na zákonné úrovni v oblasti exekučního práva svěřeny, se
zaměřením do roviny práce orgánů činných v trestním řízení.
Po úvodní části následuje kapitola zabývající se vymezením postavení soudního
exekutora jednak na úrovni zákonné a jednak na úrovni vymezení Ústavním soudem ČR.
Následuje kapitola pojednávající o druzích právní odpovědnosti, které soudní exekutor nese,
když

konkrétně

je

pojednáno

v obecné

rovině

o

odpovědnosti

správněprávní,

soukromoprávní, a odpovědnosti za kárné provinění. Počínaje kapitolou čtvrtou přechází tato
práce do konkrétnější roviny zaměřené zejména na okruh trestných činů, kterých se soudní
exekutoři buď již dopustili, či by se případně dopustit mohli. Ve čtvrté kapitole je v obecné
rovině pojednáno o trestném činu zneužití pravomoci úřední osoby dle § 329 trestního
zákoníku a o trestném činu maření úkolu úřední osoby z nedbalosti dle § 330 trestního
zákoníku. Čtvrtá kapitola je navíc doplněna i stručným pojednáním o proběhlých konkrétních
trestních řízení, které byly řešeny českými soudy, neboť nejčastějším trestným činem, pro
který byla na soudního exekutora podána obžaloba, byl právě trestný

čin zneužívání

pravomoci veřejného činitele dle § 158 odst. 1 písm. a) trestního zákona č. 140/1961 Sb.,
účinného do 31.12. 2009.130 Pátá kapitola se v teoretické rovině zabývá možností spáchání
trestného činu soudním exekutorem v postavení úřední osoby vymezené trestním zákoníkem
v rámci jednotlivých kvalifikovaných skutkových podstat jako zvlášť přitěžující okolnost.
Šestá kapitola shrnuje v obecné rovině některé další možné varianty trestné činnosti soudních
exekutorů.
V příloze této práce je následně obsažen praktický přehled celkem devíti trestních
řízení, a konkrétních trestních rozsudků, příp. jiných procesních rozhodnutí, kde osobou, na
kterou byla podávána ze strany státního zástupce obžaloba, byl soudní exekutor. S ohledem na
účinnost exekučního řádu, tj. od roku 2001, se jedná o rozhodnutí českých soudů, o kterých
rozhodovaly v období od 2007 do roku 2012. Přehled stručně charakterizuje danou trestní věc
130
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z hlediska rozhodnutí o vině či nevině, uloženém druhu trestu, trestněprávní kvalifikace, a
odvolacího či dovolacího řízení, příp. ústavní stížnosti. V rámci kapitoly čtvrté a šesté se
autorka této práce pokusila vytknout nejdůležitější podstatu těchto soudních trestních
rozhodnutí se zaměřením na trestněprávní praxi, zejména co do rozsahu a způsobu
dokazování z pozice orgánů činných v trestním řízení, nezbytné nutnosti výborných znalostí
exekučního práva v rovině rozsahu všech pravomocí, které jsou soudním exekutorům
zákonem svěřeny, a které je nutno si řádně zodpovědět jako otázku předběžnou ve smyslu
§ 9 odst. 1 tr. řádu před zahájením trestního stíhání soudního exekutora, řádného vymezení
skutku, a to již na úrovni usnesení o zahájení trestního stíhání, problematice mlčenlivosti
soudního exekutora v trestním řízení, postavení soudního exekutora jako úřední osoby a
změně právní úpravy na tomto úseku, rozlišování exekuční činnosti a tzv. další činnosti
soudního exekutora, vztahu kárného a trestního řízení, problematice rozlišování jednotlivých
druhů právní odpovědnosti, kterou soudní exekutoři nesou, vývoji právní úpravy na úseku
exekučního práva ve vztahu k trestnosti, resp. jejímu zániku, vymezení trestní odpovědnosti
soudních exekutorů ze strany obecných soudů i Ústavního soudu ČR, způsobu vedení
obhajoby ze strany obžalovaných soudních exekutorů a v neposlední řadě například i střetu
exekučního a insolvenčního řízení se zásahem do roviny práva trestního.

Summary
The aim of the dissertation “Criminal Law Aspects of Performing a Bailiff’s
Activities” is to assess the legal position of a relatively new legal profession—bailiffs, define
the types of legal liability that bailiffs bear, and focus primarily on one such type—criminal
liability. At a practical level the aim of this dissertation is to contribute, using case law from
Czech criminal courts, to the understanding of the issue of the performance of a bailiff’s
activities, in particular in terms of the powers entrusted to a bailiff at the statutory level in the
field of seizure law, with a focus on the level of work by bodies active in criminal
proceedings.
The introduction is followed by a chapter defining the position of a bailiff both at the
statutory level and at the level of definition by the Constitutional Court of the Czech
Republic. It is followed by a chapter discussing the types of legal liability a bailiff bears, in
particular administrative law liability, private law liability and liability for disciplinary
problems at a general level. Starting with chapter four, the work moves to a more specific
level, focused in particular on a group of criminal offences that bailiffs have either committed,
or could commit. Chapter four discusses, at the general level, the criminal offence of abuse of
powers of an official under Section 329 of the Criminal Code and the criminal offence of
frustrating a task of an official due to negligence under Section 330 of the Criminal Code.
Chapter four also contains a brief discussion of specific criminal proceedings dealt with by
the Czech courts, as the most frequent criminal offence for which indictments are filed against
bailiffs is the criminal offence of abuse of powers of a public official under Section 158, par.
1, subpar. a), of the Criminal Code, No. 140/1961 Coll., effective as of 31 December 2009.131
Chapter five examines, at the theoretical level, the commission of a criminal offence by a
bailiff acting as an official defined by the Criminal Code in the various definitions of crimes,
as an especially aggravating circumstance. Chapter six summarises, at the general level, some
other possible variants for bailiffs’ criminal liability.
The annex to this dissertation contains a practical overview of a total of nine sets of
criminal proceedings and specific criminal rulings or other procedural decisions, where the
person against which an indictment was filed by a public prosecutor was a bailiff. With regard
to the effect of the seizure code, i.e. from 2001, they are Czech court decisions taken between
2007 and 2012. The summary briefly characterises the criminal case from the viewpoint of the
decision on guilt or innocence, the imposed type of punishment, criminal law view, and
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appeal or second appeal proceedings, or a constitutional application. In chapters four and six
the author of this dissertation tries to single out the most important essence of the criminal
decisions with a focus on criminal law practice, in particular in terms of the extent and
method of proving, from the position of bodies active in criminal proceedings, the necessity
of excellent knowledge of seizure law at the level of all the powers entrusted by the law to a
bailiff, and that it is necessary to properly answer as a preliminary question under Section 9,
par. 1, of the Criminal Code, before the start of criminal prosecution of a bailiff, the proper
definition of the facts, at the level of a decision on the start of criminal prosecution, the issue
of bailiff’s confidentiality in criminal proceedings, the position of a bailiff as an official and
the amendment to legislation in this section, distinguishing between seizure activities and
other activities by a bailiff, the relationship between disciplinary and criminal proceedings,
issues for distinguishing between various types of legal liability that bailiffs bear, trends in
legislation on seizure law in relation to criminality, or their cessation, the definition of a
bailiff’s criminal liability by general courts and the Constitutional Court of the Czech
Republic, the method of defence by the indicted bailiffs and, last but not least, for example,
the conflict between seizure and insolvency proceedings with criminal law implications.

Příloha - Přehledný seznam všech trestních řízení
Pro přehlednost obsahuje tato kapitola praktický přehled celkem devíti trestních řízení,
a konkrétních trestních rozsudků, příp. jiných procesnětrestních rozhodnutí, kde osobou, na
kterou byla podávána ze strany státního zástupce obžaloba, byl soudní exekutor, a kterými se
zabývala i tato práce. S ohledem na účinnost exekučního řádu, tj. od roku 2001, se jedná o
rozhodnutí českých soudů, o kterých rozhodovaly v období od 2007 do roku 2012. Přehled
stručně charakterizuje danou trestní věc z hlediska rozhodnutí o vině či nevině, uloženém
druhu trestu, trestněprávní kvalifikace, a odvolacího či dovolacího řízení, příp. ústavní
stížnosti.
1) Trestní řízení u Obvodního soudu pro Prahu 3 - Rozsudek Obvodního soudu pro
Prahu 10 ze dne 23.2. 2010, sp.zn. 51 T 61/2009
- trestný čin zneužívání pravomoci veřejného činitele dle § 158 odst. 1 písm. a) tr. zákona,
- trestný čin přijímání úplatku dle § 160 odst. 2, 3 písm. b) tr. zákona (bod 4.2.2.1 práce)
a) Obvodním soudem pro Prahu 10 byl rozsudkem ze dne 23.2. 2010, sp.zn. 51 T 61/2009
soudní exekutor odsouzen pro trestný čin zneužívání pravomoci veřejného činitele dle § 158
odst 1. písm. a) tr. zákona a trestný čin přijímání úplatku dle § 160 odst. 2, 3 písm. b) tr.
zákona k úhrnnému trestu odnětí svobody v trvání 2 let, jehož výkon byl podmíněně odložen
na zkušební dobu 4 let a dále k peněžitému trestu ve výměře 250.000,- Kč, přičemž pro
případ, že by nebyl ve stanovené lhůtě vykonán, tak byl stanoven náhradní trest odnětí
svobody v trvání 6 měsíců a současně byl rovněž uložen trest zákazu činnosti spočívající
v zákazu výkonu činnosti soudního exekutora na dobu 4 let, o výroku o náhradě škody nebylo
opomenutím nalézacího soudu rozhodnuto,
b) proti výše uvedenému rozsudku podali odvolání jak státní zástupce tak obžalovaný, když
Městský soud dne 20.7. 2010, sp.zn. 5 To 240/2010 zrušil dle § 258 odst. 1 písm. d) tr. řádu
napadený rozsudek v celém rozsahu a znovu rozhodl (při zachování doslovného znění
skutkové věty z rozsudku soudu první instance) tak, že uznal vinným soudního exekutora
pouze z trestného činu zneužívání pravomoci veřejného činitele dle § 158 odst. 1 písm. a) tr.
zákona, za což mu uložil trest odnětí svobody v trvání 18 měsíců, jehož výkon byl podmíněně
odložen na zkušební dobu 3 let a dále k peněžitému trestu ve výměře 60.000,- Kč, přičemž
pro případ, že by nebyl ve stanovené lhůtě vykonán, tak byl stanoven náhradní trest odnětí
svobody v trvání 2 měsíců a současně byl rovněž uložen trest zákazu činnosti spočívající
v zákazu výkonu činnosti soudního exekutora na dobu 4 let, když současně zamítl odvolání
státního zástupce do výroku o trestu, který státní zástupce napadal jako nepřiměřeně nízký,

c) proti rozhodnutí Městského soudu v Praze a proti rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu
10 podal odsouzený soudní exekutor dovolání, které bylo usnesením Nejvyššího soudu ČR
pod č.j. 3 Tdo 1618/2010-52 dne 30. března 2011 jako zjevně neopodstatněné odmítnuto,
d) soudní exekutor podal proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 10 ze dne 23. 2. 2010
sp. zn. 51 T 61/2009, rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 20. 7. 2010 sp. zn. 5 To
240/2010 a usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 30. 3. 2011 č. j. 3 Tdo
1618/2010-52, podáním ze dne 19.7. 2011 ústavní stížnost, kterou Ústavní soud ČR svým
usnesením ze dne 12.1. 2012 jako neopodstatněnou odmítl, a to pod sp. zn. III. ÚS 2116/11,
e) soudní exekutor si dne 13.1.2012 podal proti usnesení Městského soudu v Praze sp. zn. 7
To 455/2011 ze dne 25. listopadu 2011 (usnesení stížnostního soudu, kterým byla zamítnuta
stížnost soudního exekutora proti usnesení soudu prvního stupně o zamítnutí návrhu soudního
exekutora na povolení obnovy řízení) a proti usnesení Obvodního soudu pro Prahu 10 sp. zn.
51 T 61/2009 ze dne 12. října 2011 (usnesení soudu prvního stupně, kterým byl zamítnut
návrh soudního exekutora na povolení obnovy řízení), za účasti 1) Městského soudu v Praze
a 2) Obvodního soudu pro Prahu 10, jako účastníků řízení, a 1) Městského státního
zastupitelství v Praze a 2) Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 10, jako vedlejších
účastníků řízení, ústavní stížnost, kterou Ústavní soud ČR svým usnesením ze dne 25.1. 2012
jako neopodstatněnou odmítl, a to pod sp. zn. II.ÚS 145/12.
- Rozsudek OS pro Prahu 10, sp. zn. 51T 61/2009 ze dne 23.2. 2010, ve znění rozsudku
Městského soudu v Praze ze dne 20.7. 2010, sp. zn. 5 To 240/2010, nabyl právní moci dne
20.7. 2010.
Závěr – uznání vinným
2) Trestní řízení u Obvodního soudu pro Prahu 3 - Rozsudek Obvodního soudu pro
Prahu 3 ze dne 12.1. 2009, sp.zn. 15 T 33/2008
- trestný čin zneužití pravomoci veřejného činitele dle § 158 odst. 1 písm. a) tr. zákona (bod
4.2.2.2 práce)
a) Soudní exekutor uznán rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 3 ze dne 12.1. 2009, sp.zn.
15 T 33/2008 vinným z trestného činu zneužívání pravomoci veřejného činitele dle § 158
odst. 1 písm. a) tr. zákona a odsouzen

k peněžitému trestu ve výměře 100.000,- Kč

s náhradním trestem odnětí svobody na 8 měsíců,
b) z podnětu odvolání státního zástupce do výroku o trestu, Městský soud dne 31.3. 2009,
pod sp. zn. 6 To 97/2009 vyhověl odvolání státního zástupce a dle § 258 odst. 1, písm. e),
odst. 2 tr. řádu doplnil svým rozsudkem rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 3 ve výroku

o trestu tak, že uložil trest zákazu činnosti spočívající v zákazu výkonu funkce soudního
exekutora na dobu 5 let,
- odvolání soudního exekutora bylo odvolacím soudem zamítnuto,
c) soudním exekutorem podáno dovolání – mimořádný opravný prostředek k Nejvyššímu
soudu ČR, který svým usnesením ze dne 17.2. 2010, pod sp. zn. 7 Tdo 72/2010 vyhověl
dovolání soudního exekutora, když oba výše uvedené rozsudky soudů nižších instancí zrušil,
a Obvodnímu soudu pro Prahu 3 přikázal, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a
rozhodl s tím, že nalézací soud má jednak odstranit vady v usnesení Nejvyššího soudu
vytknuté a jednak posoudit, zda a v jakém rozsahu jsou splněny podmínky trestní
odpovědnosti soudního exekutora,
d) rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 3 ze dne 19. dubna 2010, sp. zn. 15 T 33/2008
byl soudní exekutor zproštěn obžaloby dle § 226 písm. b) tr. řádu, neboť v žalobním návrhu
označený skutek není trestným činem,
e) z podnětu odvolání státní zástupkyně Městský soud v Praze usnesením dne 14.7.2010 pod
sp. zn. 6 To 236/2010 zrušil podle § 258 odst.1 písm.b), c), d) tr .řádu napadený rozsudek
v celém rozsahu a podle § 259 odst.1 tr. řádu věc vrátil Obvodnímu soudu pro Prahu 3, aby ve
věci učinil rozhodnutí nové,
f) dne 18.10. 2010 Obvodní soud pro Prahu 3, pod č.j. 15T 33/2008-577 dle § 226 písm. b)
tr. řádu opět zprostil soudního exekutora obžaloby, neboť v žalobním návrhu označený skutek
není trestným činem.
Předmětný rozsudek ze dne 18.10. 2010 dne 10.11. 2010 nabyl právní moci, když ze strany
státního zástupce nebylo podání odvolání do zprošťujícího rozsudku.
Závěr – zproštění obžaloby
3) Trestní řízení u Obvodního soudu pro Prahu 7 - Rozsudek Obvodního soudu pro
Prahu 7 ze dne 22.10. 2007, sp.zn. 24 T 21/2007
- trestný čin zneužití pravomoci veřejného činitele dle § 158 odst. 1 písm. a), odst. 2 písm. a)
tr. zákona (bod 4.2.2.3 práce)
a) Soudní exekutorka byla uznána rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 7 ze dne 22.10.
2007 vinnou z trestného činu zneužívání pravomoci veřejného činitele dle § 158 odst. 1
písm. a) odst. 2 písm. a) tr. zákona a odsouzena k trestu odnětí svobody v trvání 3 let, jehož
výkon byl podmíněně odložen na zkušební dobu 4 let za současného vyslovení dohledu.
Poškozená byla dle § 229 odst. 1 tr. řádu odkázána se svým nárokem na náhradu škody na
řízení ve věcech občanskoprávních,

b) z podnětu odvolání obžalované soudní exekutorky odvolací soud – Městský soud v Praze,
sp.zn. 5 To 400/2009, svým rozhodnutím ze dne 3.12. 2009 napadený rozsudek zrušil ve
výroku o trestu, a při nezměněném výroku o vině a výroku o náhradě škody obžalovanou
soudní exekutorku odsoudil k trestu odnětí svobody v trvání tří roků, jehož výkon podmíněně
odložil na zkušební dobu 2 let za současného vyslovení dohledu.
- Ze strany státního zástupce ani ze strany soudní exekutorky nebyl podán mimořádný
opravný prostředek.
- Rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 7 ze dne 22.10. 2007, sp.zn. 24 T 21/2007, nabyl
právní moci dne 3.12. 2009.
Závěr – uznání vinnou
4) Trestní řízení u Okresního soudu v Trutnově - Rozsudek Okresního soudu
v Trutnově ze dne 6.11. 2009, sp.zn. 1 T 104/2008 - trestný čin zneužívání pravomoci veřejného činitele dle § 158 odst. 1 písm. a) tr. zákona
(bod 4.2.2.4 práce)
a) Okresní soud v Trutnově rozhodl dne 29.1. 2009 pravděpodobně zprošťujícím rozsudkem
(předmětné rozhodnutí ze dne 29.1. 2009 se nepodařilo autorce práce opatřit), neboť
obžalovaný soudní exekutor si nepodal odvolání,
b) na základě odvolání státního zástupce Okresního státního zastupitelství v Trutnově a
odvolání poškozené I.M. se věcí zabýval Krajský soud v Hradci Králové, který usnesením
sp. zn. 10 To 89/2009 ze dne 30.4. 2009 napadený rozsudek zrušil a okresnímu soudu uložil,
aby ve věci znovu jednal a rozhodnul,
c) Okresní soud v Trutnově uznal dne 6.11. 2009, sp. zn. 1 T 104/2008, soudního exekutora
vinným a odsoudil jej za skutek pod bodem 1 písm. a) – f) samostatně kvalifikovaný jako
trestný čin zneužívání pravomoci veřejného činitele dle § 158 odst. 1 písm. a) tr. zákona a za
skutek pod bodem 2 rovněž samostatně kvalifikovaný jako trestný čin zneužívání pravomoci
veřejného činitele dle § 158 odst. 1 písm. a) tr. zákona, k souhrnnému trestu odnětí svobody v
trvání jednoho roku s podmíněným odkladem na zkušební dobu 2 let. Současně byl uložen
peněžitý trest ve výměře 100.000,- Kč, přičemž pro případ, že by ve stanovené lhůtě peněžitý
trest nebyl vykonán, byl uložen náhradní trest odnětí svobody v trvání osmi měsíců a dále byl
uložen trest zákazu činnosti spočívající v zákazu výkonu funkce soudního exekutora na dobu
šesti let. To vše za současného zrušení výroku o trestu z rozsudku Obvodního soudu pro
Prahu 3 sp.zn. 15 T 33/2008 ze dne 12. ledna 2009 ve spojení s rozsudkem Městského soudu

v Praze sp.zn. 6 To 97/2009 ze dne 31. března 2009,132
d) z podnětu odvolání obžalovaného soudního exekutora, státního zástupce v neprospěch
obžalovaného do výroku o trestu, a poškozené do výroku o náhradě škody, Krajský soud
v Hradci Králové dne 25.3. 2010, pod č.j.

10 To 46/2010-609 potvrdil výrok o vině

z prvoinstančního rozhodnutí, když pozměnil jednak výrok o trestu, a to tak, že rozhodl sice o
stejné výši trestu, ale zrušil výrok o uložení souhrnného trestu, neboť rozsudek OS pro Prahu
3 ze dne 12.1. 2009, sp. zn. 15 T 33/2008 byl usnesením Nejvyššího soudu ČR S ze dne 17.2.
2010, sp. zn. 7 Tdo 72/2010 mezitím zrušen, peněžitý trest snížil na částku 50.000,- Kč, za
stanovení náhradního trestu odnětí svobody v trvání čtyř měsíců, výši trestu zákazu činnosti
odvolací soud ponechal, na rozdíl od prvoinstančního soudu částečně odvolací soud rozhodl
o náhradě škody, když přiznal poškozené dle § 228 odst. 1 tr. řádu jako náhradu škody částku
ve výši 18.000,- Kč, se zbytkem nároku poškozenou však již odkázal

na řízení

občanskoprávní,
e) proti rozsudku Krajského soudu Hradec Králové ze dne 25.3. 2010, sp.zn. 10 To 46/2010
podal odsouzený soudní exekutor k Nejvyššímu soudu ČR dovolání, které dovolací soud jako
jako zjevně neopodstatněné dne 15.9. 2010 pod sp. zn. 7 Tdo 977/2010, odmítl,
d) soudní exekutor podal proti usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 15.9. 2010, sp.zn. 7
Tdo 977/2010 a proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové, č.j. 10 To 46/2010-609 ze
dne 25.3. 2010 podáním ze dne 12.1. 2011 ústavní stížnost, kterou Ústavní soud ČR svým
usnesením ze dne 14.11. 2011 jako neopodstatněnou odmítl, a to pod sp. zn. IV. ÚS 123/11.
- Rozsudek Okresního soudu v Trutnově ze dne 6.11. 2009, sp.zn. 1 T 104/2008, ve spojení s
rozsudkem Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 25.3. 2010, pod č.j. 10 To 46/2010609, nabyl právní moci dne 25.3. 2010.
Závěr – uznání vinným
5) Trestní řízení u Okresního soudu v Břeclavi - Rozsudek Okresního soudu v Břeclavi
ze dne 13.7. 2007, č.j. 21 T 68/2007-123
- trestný čin zneužívání pravomoci veřejného činitele dle § 158 odst. 1 písm. a) tr. zákona
(bod 4.2.2.5 práce)
a) Okresním soudem v Břeclavi, pod č.j. 21 T 68/2007-123 byl dne 13.7. 2007 soudní
exekutor dle § 226 písm. b) tr. ř. zproštěn obžaloby, neboť v žalobním návrhu žalovaný
skutek není trestným činem,
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Trestní řízení u Obvodního soudu pro Prahu 3, sp.zn. 15 T 33/2008, blíže komentováno bod bodem 4.2.2.2
této práce.

b) proti rozhodnutí nalézacího soudu podal v neprospěch obžalovaného proti zprošťujícím
výroku odvolání státní zástupce, které však bylo usnesením odvolacího soudu – Krajského
soudu v Brně, sp.zn. 3 To 361/2007 ze dne 12.12. 2007, dle § 256 tr. řádu jako nedůvodné
zamítnuto,
c) následně bylo podáno ze strany Nejvyšší státní zástupkyně dovolání proti rozhodnutí
Krajského soudu v Brně, a to v neprospěch

obviněného soudního exekutora, které svým

rozhodnutím Nejvyšší soud ČR dne 9.7. 2008, sp. zn. 7 Tdo 638/2008 dle § 265i odst. 1
písm. e) tr. řádu odmítl jako dovolání zjevně neopodstatněné.
- Rozsudek Okresního soudu v Břeclavi ze dne 13.7. 2007, č.j. 21 T 68/2007-123 ve spojení
s rozsudkem Krajského soudu v Brně, sp.zn. 3 To 361/2007 ze dne 12.12. 2007 nabyl právní
moci dne 12.12. 2007.
Závěr – zproštění obžaloby
6) Trestní řízení u Obvodního soudu pro Prahu 8 - Rozsudek Obvodního soudu pro
Prahu 8 ze dne 29.11. 2010, sp.zn. 3T 39/2010
- trestný čin zneužívání pravomoci veřejného činitele dle § 158 odst. 1 písm. a) tr. zákona
(bod 4.2.2.6 práce)
a) Obvodní soud pro Prahu 8 rozsudkem ze dne 29.11. 2010, sp.zn. 3T 39/2010, uznal
soudního exekutora vinným z trestného činu zneužívání pravomoci veřejného činitele dle
§ 158 odst. 1 písm. a) trestního zákona a odsoudil jej ke společnému trestu odnětí svobody
v trvání 2 let s podmíněným odkladem na zkušební dobu 4 let. Současně byl uložen peněžitý
trest ve výměře 50.000,- Kč, přičemž pro případ, že by ve stanovené lhůtě peněžitý trest nebyl
vykonán, byl uložen náhradní trest odnětí svobody v trvání 4 měsíců a dále byl uložen trest
zákazu činnosti spočívající v zákazu výkonu funkce soudního exekutora na dobu šesti let, to
vše za současného zrušení výroku o vině a trestu z rozsudku Okresního soudu Trutnov, sp.zn.
1 T 104/2008 ze dne 6.11. 2009, právní moc ke dni 25.3. 2010,133
b) podané odvolání obžalovaného soudního exekutora Městský soud v Praze svým usnesením
ze dne 7.6. 2011 zamítl pod sp. zn. 8 To 67/2011,
c) proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 7.6. 2011, sp.zn. 8 To 67/2011, podal
odsouzený soudní exekutor dovolání, které dovolací soud – Nejvyšší soud ČR jako zjevně
neopodstatněné dne 15.11. 2011 pod sp.zn. 8 Tdo 1381/2011 odmítl,
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Viz bod 4.2.2.4 této práce.

d) soudní exekutor

podal proti rozsudkům nalézacího a odvolacího soudu a usnesení

Nejvyššího soudu podáním ze dne 12.3. 2012 ústavní stížnost, kterou Ústavní soud ČR svým
usnesením ze dne 23.7. 2012 odmítl jako neopodstatněnou, a to pod sp.zn. IV. ÚS 897/12.
- Rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 8 ze dne 29.11. 2010, sp.zn. 3T 39/2010 ve spojení
s usnesením Městského soudu v Praze ze dne 7.6. 2011, sp.zn. 8 To 67/2011, nabyl právní
moci dne 7.6. 2011.
Závěr – uznání vinným
7) Trestní řízení u Městského soudu v Praze - Rozsudek Městského soudu v Praze ze
dne 20.11. 2009, sp.zn. 41T 9/2009
- trestný čin zneužívání pravomoci veřejného činitele podle § 158 odst. 1 písm. a) tr. zákona,
- trestný čin podvodu podle § 250 odst. l, odst. 3 písm. b) trestního zákona účinného od
1.1.2002 ve stádiu pokusu podle § 8 odst. l trestního zákona, spáchaný účastenstvím ve formě
pomoci podle § 10 odst. l písm. c) tr. zákona (bod 4.2.2.7 práce)
a) Usnesením Městského soudu v Praze, sp.zn. 41 T 9/2009, ze dne 20.11. 2009 bylo trestní
stíhání soudního exekutora dle § 223 odst. 1 tr. řádu ve spojení s ust. § 11 odst. 1 písm. b) tr.
řádu pravomocně zastaveno, a to z důvodu promlčení, obviněný soudní exekutor však trval
na projednání věci před soudem,
b) rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 20.11. 2009, sp. zn. 41 T 9/2009 byl soudní
exekutor shledán vinným z trestného činu zneužívání pravomoci veřejného činitele podle
§ 158 odst. 1 písm. a) tr. zákona a trestného činu podvodu podle § 250 odst. l, odst. 3 písm .b)
trestního zákona účinného od 1.1.2002 ve stádiu pokusu podle § 8 odst. l tr. zákona, a to
účastenstvím ve formě pomoci podle § 10 odst. l písm. c) tr. zákona, za což soudnímu
exekutorovi nebyl dle § 227 tr. řádu uložen žádný trest,
c) usnesením Vrchního soudu v Praze ze dne 24.2. 2010, sp.zn. 5 To 1/2010, bylo odvolání
soudního exekutora zamítnuto jako nedůvodné,
d) proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 24. 2. 2010, sp. zn. 5 To 1/2010, v trestní
věci vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 41 T 9/2009 si podal odsouzený soudní
exekutor a ve prospěch soudního exekutora Nejvyšší státní zástupkyně dovolání, kterým
oběma Nejvyšší soud ČR svým usnesením ze dne 13.10. 2010, sp.zn. 7 Tdo 1061/2010,
vyhověl, a zrušil jednak usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 24. února 2010, sp. zn. 5 To
1/2010, a jednak rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 20. listopadu 2009, sp. zn. 41 T
9/2009,

e) rozsudkem Městského soudu v Praze, sp.zn. 41 T 9/2009 ze dne 26.11. 2010, byl soudní
exekutor opětovně uznán vinným, tentokrát ale již pouze z trestného činu zneužívání
pravomoci veřejného činitele podle § 158 odst. 1 písm. a) zákona trestního zákona, ve znění
účinném do 31.12. 2009, když v souladu s ust. § 227 tr. řádu nebyl opětovně obžalovanému
soudnímu exekutorovi uložen trest,
f) proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 26.11. 2010, sp.zn. 41 T 9/2009, si podal
soudní exekutor odvolání, které bylo ze strany Vrchního soudu v Praze usnesením ze dne
23.3. 2011, pod sp. zn. 5 To 1/2011, dle § 256 tr. řádu zamítnuto.
Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 26.11. 2010, sp.zn. 41 T 9/2009, nabyl právní
moci dne 23.3. 2011.
Závěr – uznání vinným
8) Trestní řízení u Okresního soudu v Jeseníku - Rozsudek Okresního soudu v Jeseníku
pod sp. zn. 2 T 82/2007 ze dne 15.2. 2008, (bod 4.2.3.1 práce), pro trestné činy
- pomoc k trestnému činu porušování domovní svobody podle § 10 odst. 1 písm. c) tr. zák. k
§ 238 odst. 1, 3 tr. zák., a jednak trestný čin zneužívání pravomoci veřejného činitele podle §
158 odst. 1 písm. a) tr. zák., skutek pod bodem B 1 obžaloby,
- trestný čin zneužívání pravomoci veřejného činitele podle § 158 odst. 1 písm. a) tr. zák.,
skutek pod bodem B 2 obžaloby,
- trestný čin útisku podle § 237 trestního zákona, a trestný čin zneužívání pravomoci
veřejného činitele podle § 158 odst. 1 písm. b) trestního zákona, skutek pod bodem B 3
obžaloby
a) Soudní exekutor byl ve všech třech bodech obžaloby zproštěn rozsudkem Okresního
soudu v Jeseníku pod sp. zn. 2 T 82/2007 ze dne 15.2. 2008 dle § 226 písm. b) tr. řádu, neboť
v žalobním návrhu označený skutek není trestným činem. Druhá spoluobžalovaná, která byla
v rámci tohoto konkrétního exekučního řízení v postavení – vydražitelky nemovitosti
povinného, byla uznána vinou z trestného činu útisku dle § 237 tr. zákona,
b) odvolání státního zástupce Krajský soud v Ostravě – pobočka v Olomouci v neprospěch
obou obžalovaných zamítl, v případě druhé spoluobžalované rozsudkem ze dne 13. 5. 2008,
sp. zn. 2 To 71/2008 rozhodl o zproštění viny této druhé spoluobžalované z trestného činu
útisku,
c) proti rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě – pobočka Olomouc podal dovolání Nejvyšší
státní zástupce, a to v neprospěch obviněné a obviněného soudního exekutora, které Nejvyšší

soud ČR svým usnesením ze dne 10.12.2008, sp. zn. 8 Tdo 1147/2008,

v neveřejném

zasedání odmítl.
- Rozsudek Okresního soudu v Jeseníku, sp.zn. 2 T 82/2007 ze dne 15.2. 2008 ve vztahu
k soudnímu exekutorovi nabyl právní moci dne 13.5. 2008.
Závěr – zproštění obžaloby
9) Trestní řízení u Obvodního soudu pro Prahu 1 - Rozsudek Obvodního soudu pro
Prahu 1 ze dne 9.4. 2008, sp.zn. 9 T 23/2007 trestný čin porušování povinnosti při správě cizího majetku dle § 255 odst. 1, 3 tr. zákona
(střet exekučního a insolvenčního řízení) (bod 6.1 práce)
a) Soudní exekutorka byla uznána vinnou rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne
9.4. 2008, sp.zn. 9 T 23/2007, z trestného činu porušování povinnosti při správě cizího
majetku dle § 255 odst. 1, 3 tr. zákona a odsouzena k trestu odnětí svobody v trvání 2 let,
jehož výkon byl podmíněně odložen na zkušební dobu 4 let, současně byl uložen i trest
zákazu činnosti spočívající ve výkonu funkce soudního exekutora na dobu 5 let, poškozený
správce konkursní podstaty byl se svým nárokem na náhradu škody odkázán na řízení ve
věcech občanskoprávních,
b) z podnětu odvolání soudní exekutorky (odvolal se rovněž poškozený) byl rozsudek
Obvodního soudu pro Prahu 1 zrušen rozsudkem Městského soudu ze dne 17.6. 2008, sp.zn.
9 To 232/2008,
c) následně byla soudní exekutorka rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 5.11.
2008, sp.zn. 9 T 23/2007, zproštěna obžaloby dle § 226 písm. b) tr. řádu, neboť v žalobním
návrhu označený skutek není trestným činem,
d) proti zprošťujícímu rozsudku podala odvolání státní zástupkyně, které bylo usnesením
Městského soudu v Praze ze dne 15.1. 2009, sp.zn. 9 To 520/2008, zamítnuto.
- Ze strany státního zástupce ani ze strany soudní exekutorky nebyl podán mimořádný
opravný prostředek.
- Rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 1, sp.zn. 9 T 23/2007, ze dne 5.11. 2008 nabyl
právní moci dne 15.1. 2009.
Závěr – zproštění obžaloby

Abstrakt
Rigorózní práce “Trestněprávní aspekty výkonu činnosti soudního exekutora“ si za
svůj cíl klade zhodnocení právního postavení relativně nového právnického povolání –
soudních exekutorů, vymezení druhů právní odpovědnosti, které soudní exekutoři nesou, se
zásadním zaměřením na jeden z těchto druhů, a to odpovědnost trestněprávní. Na praktické
úrovni je cílem této práce přispět za použití judikatury českých trestních soudů k osvětlení
problematiky výkonu činnosti soudního exekutora zejména co do rozsahu pravomocí, které
jsou soudnímu exekutorovi na zákonné úrovni v oblasti exekučního práva svěřeny, se
zaměřením do roviny práce orgánů činných v trestním řízení.

Abstract
The aim of the dissertation “Criminal Law Aspects of Performing a Bailiff’s
Activities” is to assess the legal position of a relatively new legal profession—bailiffs, define
the types of legal liability that bailiffs bear, and focus primarily on one such type—criminal
liability. At a practical level the aim of this dissertation is to contribute, using case law from
Czech criminal courts, to the understanding of the issue of the performance of a bailiff’s
activities, in particular in terms of the powers entrusted to a bailiff at the statutory level in the
field of seizure law, with a focus on the level of work by bodies active in criminal
proceedings.
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