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Úvod
Trestní odpovědnost spojená s jednáním v rámci územní samosprávy se v posledních
letech dostala do středu pozornosti nejen médií, ale částečně i právnické veřejnosti. Tato
specifická oblast však trpí naprostým nedostatkem odborné literatury, která by ji
komplexněji zkoumala a poskytla obecný výklad, z něhož by bylo možné v konkrétních
případech vyjít.
Takový stav nauky působí problémy nejen právní praxi, ale i praktickému fungování
samotné územní samosprávy, kdy dotčené osoby mají jen velmi omezené možnosti ke
zjištění, co je z hlediska práva jejich úkolem a jaká míra opatrnosti je po nich
požadována. V roce 2010 tak byl v kolektivních orgánech územní samosprávy rozšířen
nebezpečný a mylný názor, že se na ně vztahuje tzv. kolektivní neodpovědnost. Na
druhou stranu dnes mnoho lidí žije ve stejně nebezpečné a mylné představě, že příslušní
členové územní samosprávy objektivně odpovídají za výsledek, anebo že je nezbytně
nutné ke každému rozhodnutí přibírat advokáty a znalce, i když je úřad dostatečně
odborně vybaven.
Téma práce jsem si zvolil na základě mého dlouhodobého zájmu o územní samosprávu
a také proto, že s ohledem na výše zmíněné jsem cítil potřebu tuto oblast zpracovat.
Ostatně mě to již na začátku studií vedlo k napsání mé první soutěžní práce v rámci
Studentské vědecké odborné činnosti v roce 2011. Od té doby jsem se s prací na toto
téma úspěšně zúčastnil stejné soutěže ještě jednou. V průběhu celého studia jsem pak
téma podrobně sledoval, zpracovával a dílčí výsledky mé práce průběžně publikoval
v odborných časopisech anebo v rámci lektorské činnosti.
V této práci bych se rád pokusil o první komplexnější zpracování problematiky trestní
odpovědnosti osob za jednání v rámci územní samosprávy jakožto završení pětiletého
výzkumu.
Práce je rozdělena do tří částí na část obecnou, část zvláštní a část věnující se komparaci
se zahraniční právní úpravou.
V rámci obecné části jsou rozebrány vybrané podmínky trestní odpovědnosti, které mají
v rámci územní samosprávy určitá specifika. Přirozeně je velká pozornost věnována
zejména subjektivní stránce trestného činu.
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Zvláštní část se soustředí na základní trestné činy, které přicházejí v rámci činnosti
územní samosprávy v úvahu, včetně statistických údajů jejich uplatňování v praxi.
Zúžení okruhu trestných činů na pouhý základ je zapříčiněno značnou obsáhlostí
zvoleného tématu, kdy podrobnější rozbor i ostatních v úvahu připadajících trestných
činů by dalece přesahoval možnosti závěrečné práce.
Část věnující se zahraničnímu srovnání se soustředí na existenci trestněprávní
odpovědnosti reprezentantů územní samosprávy ve vybraných evropských zemích.
Z mimoevropských zemích je vzhledem k specifické úpravě této oblasti vzpomenuta
Kanada.

I.

Část obecná

1. Ústavněprávní rozměr
Na rozdíl od členů Parlamentu ČR a prezidenta nemají zastupitelé, radní ani jiné osoby
jednající v rámci územní samosprávy z trestní odpovědnosti žádné exempce.
V praxi však mohou vznikat pochyby, zda trestní stíhání za jednání v rámci samostatné
působnosti územního samosprávného celku není nepřípustným zásahem do práva na
samosprávu podle čl. 8 a čl. 101 odst. 4 Ústavy. Tuto otázku vzneslo u Ústavního soudu
zastupitelstvo města Český Krumlov v rámci komunální stížnosti. Ústavní soud
připustil, že sice trestní stíhání bývalých či současných zastupitelů města, členů jeho
rady nebo dokonce starosty v souvislosti s hlasováním zastupitelstva o nakládání s
majetkem města může mít nepřímý vliv na budoucí výkon samosprávy a způsob
nakládání s majetkem města, ale v tomto vlivu neshledal zásah do ústavně zaručeného
práva na samosprávu.1
Paralelně s námitkou nepřípustného zásahu do práva na samosprávu se v praxi také
objevuje námitka stran porušování Evropské charty místní samosprávy. Je však již
judikováno, že Evropská charta místní samosprávy nemá vůbec přesah do trestního
řízení.2

1

Usnesení Ústavního soudu ze dne 6. 6. 2007, sp. zn. II. ÚS 265/07, publikované pod č. U 7/45 SbNU
479. Obdobně viz usnesení Ústavního soudu ze dne 26. 6. 2008, sp. zn. II ÚS 653/07, kde bylo nad to
namítáno porušení práva na přístup k veřejným funkcím.
2
Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 11. 2009, sp. zn. 4 Tdo 1205/2009, publikované ve Sbírce nálezů
a usnesení pod č. N 123/65 SbNU 597.
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Dnes již tedy není pochyb o tom, že trestní stíhání za jednání v rámci územního
samosprávného celku stejně jako za individuální hlasování je obecně konformní
s ústavním pořádkem.

2. Problematika politických rozhodnutí
Zastupitel a radní jsou při rozhodování o majetku územního samosprávného celku
v dvojjediném postavení, a to politika a správce veřejného majetku. Z této dvojjedinosti
v praxi vznikají mnohá nedorozumění a rozpaky nad vyvozováním odpovědnosti u
těchto volených osob za výkon jejich funkce. Proto je nezbytné se pokusit teoreticky
vymezit hranici mezi tím, kdy zastupitel jedná jako politik a kdy už jako správce
veřejného majetku.
Rozhodovací proces o majetku samosprávného celku budeme muset za tímto účelem
rozdělit na dvě části: záměrovou (politickou) a realizační (hospodářskou).3
V záměrové části se plně projevuje právo územního samosprávného celku na
samosprávu. Tato úroveň rozhodování je vedena pouze základními principy územní
samosprávy ve smyslu § 2 odst. 2 OZř, § 1 odst. 4 KZř a § 2 odst. 2 ZHMP ukládajícími
povinnost pečovat o všestranný rozvoj území a o potřeby svých občanů. Tyto principy
v této části rozhodovacího procesu zcela logicky upozaďují finanční kritéria nakládání
s veřejným majetkem. Určování priorit mezi jednotlivými zájmy a potřebami občanů je
totiž povětšinou výhradní záležitostí politické soutěže. Proto se na tuto oblast také
soustředí mimo jiné i volební programy kandidujících subjektů.
Rozsah politické (tj. záměrové) části rozhodování tedy odpovídá oblasti, v jaké
přijímané rozhodnutí (obecný záměr) ponechává dostatečný prostor pro zvažování
legálních možností své realizace. Jedná se tak o značně obecné a koncepční rozhodnutí
plně podléhající politické soutěži, které již ze své podstaty musí být zpravidla právně
nepostižitelné. Na této úrovni obecnosti totiž vystupují zastupitelé či radní jen v roli
politika a nikoli hospodáře. Jak správně upozorňují někteří zastupitelé, tak nelze právně
hodnotit, zda je více řádné podporovat sport či kulturu, opravovat chodníky, propagovat
obec, což zvýší cestovní ruch a přinese peníze, nebo zda je místo toho lépe ušetřit
peníze na reklamě a rozdělit je sociálně potřebným.
3

Poprvé publikováno v Richter, M.: Porušení povinnosti při správě cizího majetku zastupitelem, Právní
rádce 10/2013, Economia, s. 59.
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Proto by mělo být možné bez obav např. rozhodnout o záměru zřízení moderní školy
pro X žáků v centru obce, i když z ekonomického hlediska takové rozhodnutí nemusí
být smysluplné. Jedná se tedy o stanovení určitého záměru (cíle). Při určení způsobu,
jakým se však zvoleného cíle dosáhne, tedy určení konkrétních podmínek realizace, je
však již nutné zohledňovat kritéria řádného hospodaření. O tom, že kritéria hospodaření
se neuplatní při stanovování cíle (záměru), ale až v rámci jeho realizace, nasvědčuje i
dikce výkladového ustanovení kritérií řádného hospodaření: „Hospodárností se rozumí
takové použití veřejných prostředků k zajištění stanovených úkolů s co nejnižším
vynaložením těchto prostředků, a to při dodržení odpovídající kvality plněných úkolů.
Efektivností se rozumí takové použití veřejných prostředků, kterým se dosáhne nejvýše
možného rozsahu, kvality a přínosu plněných úkolů ve srovnání s objemem prostředků
vynaložených na jejich plnění. A účelností se rozumí takové použití veřejných
prostředků, které zajistí optimální míru dosažení cílů při plnění stanovených úkolů.“4
Rozhodování v rozsahu, v jakém má přímý vliv na konečnou realizaci některého záměru
či cíle, tedy např. konkrétní dispozici s majetkem, označíme jako část realizační. Přímý
vliv na konečnou realizaci záměru má takové rozhodnutí, jehož následkem je nutně
v rámci dalšího běhu událostí natolik podstatné omezení diskrece dalších orgánů a
zapojených osob v soustavě rozhodování, že de facto alespoň zčásti závazně určuje
zcela konkrétní podobu realizace záměru a v tomto smyslu a rozsahu jde tdy o
rozhodnutí konečné. V realizační části rozhodování je zpravidla nutné jednat účelně a
hospodárně.
V praxi pak mohou být tyto dvě části rozhodovacího procesu zcela oddělené. Např.
zastupitelstvo přijme obecné usnesení, že má záměr nechat vybudovat kanalizaci
v určité části obce, a že ukládá obecnímu úřadu úkol tento záměr zpracovat nepostižitelná záměrová část. Následně příslušný odbor stanoví detaily (rozsah stavby,
materiál, cenu a jiné podmínky veřejné soutěže atd.) a toto předloží zastupitelstvu ke
schválení - realizační část. Za záměrovou část by neměla být vyvozována právní
odpovědnost, jedná se totiž o čistě politické rozhodnutí. Případná právní odpovědnost
by mělo být možné zpravidla dovodit až v rámci realizační části v závislosti na splnění
podmínek rozebraných v následujících kapitolách.
4

§ 2 písm. m), n) a o) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve věřené správě, ve znění pozdějších
předpisů. Podtrženo autorem.
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Mnohdy je ale jednotlivé rozhodování mixem těchto částí rozhodovacího procesu. Proto
si u každého rozhodování musí aktéři ad hoc posoudit, do jaké míry se jedná jen o část
záměrovou a do jaké již z hlediska kauzálního nexu realizují určitý záměr a tím
determinují konečnou podobu realizace dispozice s majetkem, a tak jde o část
prováděcí.
Pro ilustraci si lze uvést příklad z praxe, konkrétně případ 14 českokrumlovských
zastupitelů. Tito zastupitelé byli obžalováni z trestného činu zneužití pravomoci
veřejného činitele a porušení povinnosti při správě cizího majetku. Těchto trestných
činů se měli dopustit hlasováním pro usnesení zastupitelstva v tomto znění:
„Zastupitelstvo města schvaluje, aby město Český Krumlov převzalo náklady spojené s
právním zastupováním X, vedoucího odboru rozvoje investic, Y, zastupitele města a
bývalého starosty a Z, zastupitele města a současného starosty, v souvislosti s jejich
obviněním z trestného činu (...)." Tímto hlasováním se tak dle obžaloby měli sami
dopustit trestného činu, neboť měli neoprávněně převzít soukromý závazek a způsobit
tak městu Český Krumlov škodu.
Zastupitelé ale v usnesení nekonkretizovali, jakým způsobem mají být náklady
převzaty, a tak nechali dostatečný prostor dalším orgánům města k realizaci. Přičemž je
podstatné, že alespoň jedna cesta možné realizace byla legální. Proto se jednalo jen o
záměrovou část rozhodovacího procesu, za kterou by neměla být vyvozena právní
odpovědnost. Také všichni obžalovaní byli zproštěni obžaloby, neboť dle názoru soudu
v žalobním návrhu označený skutek nebyl trestným činem.
Co se týká realizační části rozhodovacího procesu, tak ta v tomto případě proběhla s
péčí řádného hospodáře, protože usnesení bylo realizováno jako přistoupení k závazku.
Město se tak jako přejímatel závazku v podstatě stalo věřitelem původního dlužníka
(obviněných) poté, co za ně splnilo dluh. Proto soud konstatoval, že tento způsob
realizace rozhodně nezbavil město trvale svého majetku.
Kdyby ale původní usnesení českokrumlovských zastupitelů bylo přijato ve znění, že se
jedná v podstatě o dar, resp. že město nebude žádat vrácení poskytnuté částky, již by
hlasování zastupitelů nespadalo jen do záměrové části rozhodování, ale i do části
realizační, za niž by zastupitelé mohli být právně odpovědní. A lze usuzovat na to, že by
se takovýmto zněním trestného činu mohli dopustit. Neboť dle usnesení Krajského
5

soudu v Českých Budějovicích ze dne 16. 12. 2008, sp. zn. 23 To 649/2008, „je obec
povinna pečovat o zachování a rozvoj svého majetku a jeho rozdávání trestně stíhaným
občanům, aby si mohli zaplatit obhájce, rozhodně nemůže patřit k účelnému používání
obecních prostředků".
Nakonec je nutné upozornit na skutečnost, že ani u záměrové části není rozsah uvážení
zcela neomezený. I při značně obecném rozhodování musí oprávněná osoba vždy hledat
přípustný poměr mezi zájmy samosprávného celku a ostatními zákonem uloženými
povinnostmi. Při stanovování tohoto poměru však zastupitel či radní požívá širokou
diskreci, neboť preference a vzájemný vztah jednotlivých úkolů a potřeb územního
samosprávného celku, jakož i míry jejich financování, jsou především předmětem
politické soutěže. Mantinely diskrece u záměrové části rozhodování jsou pak dány jen
vyloženými excesy, kdy by rozhodnutí ohrožovalo samotné plnění jiných úkolů
územního samosprávného celku anebo by mělo na první pohled pochybný charakter
hospodaření.5 U záměrové části, tzn. dostatečně obecném rozhodování, tak mají
zastupitelé/radní s výhradou zmíněné výjimky poměrně volnou úvahu.
Naopak povinností řídit se kritérii účelnosti, hospodárnosti, ceny obvyklé apod. jsou
odpovědné osoby striktně vázány ve chvíli, kdy jejich jednání konkrétně ovlivňuje
podobu konečné realizace záměru jakožto konkrétní dispozice s veřejnými prostředky realizační část. I u realizační části rozhodování však může kritérium finanční
výhodnosti ustoupit do pozadí v případech předpokládaných § 39 OZř, § 18 KZř a § 36
ZHMP, které stanovují, že „při úplatném převodu majetku se cena sjednává zpravidla
ve výši, která je v daném místě a čase obvyklá (...). Odchylka od ceny obvyklé musí být
zdůvodněna“.
Při použití logické interpretace je ale zřejmé, že nestačí libovolné odůvodnění, ale musí
v něm zaznít objektivní a přesvědčivý argument, který bude reflektovat zastupitelovy
zákonné povinnosti - např. vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče. Tato
ustanovení totiž zjevně slouží jako ochrana před svévolným nakládáním s majetkem
územního samosprávného celku, která by bez řádně vyargumentovaných zdůvodnění
nemohla plnit svůj účel. I důvodová zpráva k obecnímu zřízení uvádí, že § 39 OZř
„slouží jako ochrana majetku obcí, který byl pořízen, přešel nebo byl darován pro
5

K tomu např. nález Ústavního soudu ze dne 20. 6. 2012, sp. zn. IV. ÚS 1167/11.
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plnění jejich úkolů a aby měl být pro tyto úkoly využíván“. U převodů majetku za cenu
jinou než obvyklou je tak třeba zdůraznit, že dle zjevného teleologického a i
historického výkladu by měl být zastupitel schopen doložit takový věrohodný argument,
že by rozumný člověk, mající na zřeteli zájmy územního samosprávného celku, ve
světle takového argumentu a v kontextu tehdy známých informací možnost odklonu od
obvyklé ceny alespoň vážně zvažoval. 6

3. Zavinění
Výše jsem se pokusil nastínit, kudy vede tenká hranice mezi politikou a odpovědnou
správou veřejného majetku, případně odpovědným výkonem svěřených pravomocí.
Zpravidla teprve za rozhodování v rámci realizační části by mělo být možné vůbec
uvažovat o vyvození trestní odpovědnosti. V takovém případě ale může být
v podmínkách územní samosprávy komplikované dovození subjektivní stránky
trestného činu, resp. konkrétní formy zavinění.
Obecně zavinění dělíme na úmysl a nedbalost.
3.1 Úmysl
Úmysl se dělí na úmysl přímý dle § 15 odst. 1 písm. a) TZ a úmysl nepřímý dle § 15
odst. 1 písm. b) TZ.
Pro obě formy úmyslu je společná intelektuální složka, která vyžaduje pachatelovu
představu rozhodných skutečností alespoň jako možných.7 Rozdíl mezi oběma formami
úmyslu je v intenzitě volní složky zahrnující i zvláštní případ smíření (viz § 15 odst. 2
TZ). Volní složka se musí vztahovat ke všem skutečnostem spadajícím pod znaky
příslušné skutkové podstaty bez ohledu na to, zda existují v závislosti na vůli pachatele
či nikoli. Stejně tak se volní složka musí vztahovat i k následku, resp. účinku, jednání
pachatele.

6

Tento důvod však musí objektivně existovat a měl by být legitimní (rozumný). Viz také např. Furek, A.:
Povinnosti členů zastupitelstev podle obecního zřízení, prezentace na semináři ústavně právního výboru
Polanecké sněmovny Parlamentu ČR „Trestní odpovědnost zastupitelů a radních“, dostupné na
www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=99026, přístup 20. 12. 2015.
7
Šámal, P. a kol.: Trestní zákoník, 2. vydání, Praha: C. H. Beck, 2012, s. 222.
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a) Úmysl přímý
Přímý úmysl se vyznačuje tím, že pachatel chtěl způsobem uvedeným v trestním zákoně
porušit nebo ohrozit zájem chráněný takovým zákonem. Porušení nebo ohrožení zájmu
chráněného trestním zákonem je tedy buďto přímo cílem pachatele (obmysl) anebo je
z jeho pohledu nutným následkem jeho jednání směřujícím k jinému cíli, byť i třeba
zákonem dovolenému. Pokud totiž pachatel pokládá za nutné,8 že škodlivý následek
nastane, logicky z toho vyplývá, že tento chtěl zároveň způsobit – nechtěl-li by, pak by
s takovým přesvědčením nemohl jednat.9
O přímý úmysl by tak šlo např. v případě starosty, který na zastupitelstvu „protlačí“
prodej nemovitosti výrazně pod tržní cenou, která je mu známa, z důvodu, že chce
zvýhodnit svého příbuzného (kupce), tedy úmyslně poruší podle zákona mu uloženou
povinnost opatrovat nebo spravovat cizí majetek, a tím úmyslně obci způsobí škodu a
jinému přivodí neoprávněný prospěch. Stejně tak by se jednalo o přímý úmysl i
v situaci, kdy je protiprávním pouze prostředek k dosažení určitého cíle (výsledku),
který je sám o sobě legální i legitimní. Např. pokud starosta se záměrem co nejrychleji a
kvalitně zrekonstruovat budovu školy se schválně vyhne veřejné soutěži a zadá napřímo
bez zadávacího řízení veřejnou zakázku na stavební práce v hodnotě 10.000.000,- Kč
konkrétnímu dodavateli, s nímž má obec kladné zkušenosti, tedy úmyslně v rozporu se
zákonem o veřejných zakázkách poruší závažným způsobem závazná pravidla
zadávacího řízení.
b) Úmysl nepřímý
U většiny skutkových podstat pro jejich naplnění stačí ale i úmysl eventuální - nepřímý.
Subjektivní stránka trestného činu je pak dána i v případě, že pachatel zákonem
předpokládaný následek pokládá za možný, a pro případ, že nastane, je s ním
srozuměn.10 Za nepřímý úmysl je považováno jednání, kdy pachatel s trestněprávně
relevantním následkem počítá in eventum - jako možným – (není tedy ani jeho cílem,
nebo nutným následkem, srov. přímý úmysl) aniž by měl jakýkoli konkrétní důvod,
který by mohl eventuálnímu škodlivému následku zabránit (srov. vědomou nedbalost).
8

Oproti tomu srov. případ nepřímého úmyslu, kde škodlivý následek pachatel nepovažuje za nutný, ale
toliko za možný.
9
Jelínek J. a kol.: Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část., 4. vydání, Praha: Leges, 2014, s. 228
a Šámal, P. a kol.: Trestní zákoník, 2. vydání, Praha: C. H. Beck, 2012, s. 222.
10
Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 24. 2. 2012, sp. zn. 11 Tdo 454/2011.
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Oproti trestnímu zákonu č. 140/1964 Sb. zákonodárce navíc do trestního zákoníku
vložil jako reakci na problémy praxe s posuzováním lhostejnosti pachatele (z důvodu
nulitní volní složky) definici srozumění. Tato definice v § 15 odst. 2 TZ vychází z tzv.
teorie smíření s naplněním znaků skutkové podstaty trestného činu.11 Podle současně
platné a účinné úpravy tedy bude nepřímým úmyslem nejen případ pachatele majícího
kladný vztah k oběma eventualitám vzniku či ne vzniku škodlivého následku zahrnující
případ tzv. nepravé lhostejnosti. Pod nepřímý úmysl bude ale podřaditelná i tzv. pravá
lhostejnost, kdy pachatel má skutečně nulitní vůli ke vzniku škodlivého následku, nebo
mu je tento dokonce i nepříjemný, nicméně s jeho možným vznikem je smířen a nezná
žádný konkrétní důvod, na základě nějž by se spoléhal, že ke škodlivému následku
nedojde.12
O nepřímý úmysl by se tak mohlo jednat např. v situaci zastupitele, který by jako
předkladatel předložil zastupitelstvu ke schválení návrh usnesení o prodeji nemovitosti,
aniž by se jakkoli zajímal o její tržní cenu, návrh by zpracoval sám (tedy věděl by, že se
nikdo zjištěním tržní ceny nezabýval), neprovedl by sám průzkum trhu, nepožádal by
ani nikoho o pomoc a také by předpokládal, že se jeho návrhu žádný ze zastupitelů
nebude věcně věnovat, ať už z důvodu jejich laxního přístupu, přetíženosti, nebo důvěry
v osobu předkladatele. Takový předkladatel by musel in eventum být smířen s možností,
že pozemek prodají pod cenou v rozporu s obecním zřízením a tedy eventuálně způsobí
obci škodu.
V praxi mnohem častější příklad možného nepřímého úmyslu by mohl být zastupitel,
který byl před hlasováním na porušení či ohrožení zájmu chráněného trestním zákonem
relevantně upozorněn nikoli běžnou opoziční rétorikou, ale podloženým

a

vyargumentovaným varováním, a tento zastupitel se bez jakéhokoli rozptýlení
pochybností rozhodne stejně hlasovat pro. Takový zastupitel totiž věděl o pádných
argumentech svědčících o trestněprávně relevantní nesprávnosti předkládaného návrhu
a přitom nevěděl o ničem, co by tyto argumenty vyvracelo. Tedy neměl žádný důvod,
na základě něhož by se spoléhal, že škodlivý následek in eventum nenastane a s jeho
11

Důvodová zpráva k zákonu č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, dostupná na
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=5&ct=410&ct1=0, přístup 24. 8. 2015 v 21:15.
12
Šámal, P. a kol.: Trestní zákoník, 2. vydání, Praha: C. H. Beck, 2012, kritika tohoto přístupu např.
Musil J.: Přestává platit v českém trestním právu princip odpovědnosti za zavinění?, Trestněprávní revue
11-12/2014, Praha: C. H. Beck, s. 251n.
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způsobením musel být tak alespoň smířen.13 Měl-li by však nějaký, mohlo by se jednat
o vědomou nedbalost.
V souladu s výše uvedeným je nutné podotknout, že existence úmyslu se bude
prokazovat objektivními okolnostmi, které existovaly v době činu. „Závěr o zavinění
musí být vždy prokázaný výsledky dokazování a musí z nich logicky vyplynout. Není
možné jen ze skutečnosti, že obviněný vinu popírá, vyvodit, že úmyslné zavinění
nepřichází v úvahu. Vždyť okolnosti subjektivního charakteru, lze zpravidla dokazovat
jen nepřímo z okolností objektivní povahy, ze kterých se dá podle zásad správného
(logického) myšlení usuzovat na vnitřní vztah pachatele k porušení nebo ohrožení zájmů
chráněných trestním zákonem.“14
3.2 Nedbalost
Od úmyslného zavinění se nedbalostní zavinění odlišuje volní složkou, neboť při
nedbalostním jednání pachatel nemá vůli škodlivý následek způsobit a ani s jeho
eventuálním vznikem není srozuměn, protože se minimálně s ohledem na konkrétní
důvody, byť nejsou přiměřené, spoléhá, že škodlivý následek nenastane, nebo vůbec
neví, že by ho mohl způsobit.
Trestní zákoník rozlišuje typy nedbalosti na základě existence intelektuální složky, jestli
pachatel věděl nebo nevěděl o možnosti vzniku škodlivého následku, konkrétně na
nedbalost vědomou a nevědomou. Dále trestní zákoník podle intenzity nedbalosti
rozlišuje v § 16 odst. 2 TZ ještě nedbalost hrubou, která může vycházet z nedbalosti
vědomé i nevědomé.
a) Vědomá nedbalost
Dle § 16 odst. 1 písm. a) TZ je trestný čin spáchán z nedbalosti „jestliže pachatel věděl,
že může způsobem uvedeným v trestním zákoně porušit nebo ohrozit zájem chráněný
takovým zákonem, ale bez přiměřených důvodů spoléhal, že takové porušení nezpůsobí“.

13

Srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 19. 12. 2012, sp. zn. 5 Tdo 827/2012, publikované pod č.
2/2014 Sb. rozh. tr.
14
Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 24. 2. 2012, sp. zn. 11 Tdo 454/2011.
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Vědomá nedbalost se tedy zakládá na dvou kritériích, a to vědomosti o možnosti vzniku
škodlivého následku (intelektuální složka) a spoléhání se bez přiměřených důvodů na
to, že nenastane (negativní volní složka).
Intelektuální složka vědomé nedbalosti je naukou chápána jako „schopnost pachatele
rozpoznat a zhodnotit okolnosti, které vytvářejí možné nebezpečí pro zájem chráněný
trestním zákoníkem.“.15
Negativní volní složkou je rozuměno, že pachatel nechce škodlivý následek způsobit.
Pokud totiž spoléhal z určitých důvodů na to, že nenastane, je zřejmé, že ho zároveň
nechtěl způsobit a ani mu jeho způsobení nebylo lhostejné. Pokud by mu totiž vznik
škodlivého následku byl lhostejný, pak by se nespoléhal na žádné důvody potenciálně
vylučující jeho vznik.
Při posuzování existence důvodů, na něž se pachatel spoléhal, je nutné nejprve posoudit,
zda důvody byly vůbec relevantní. Konkrétně to znamená posouzení, zda vůbec důvody
mohly být teoreticky způsobilé zabránit vzniku škodlivého následku v obdobné situaci
za jiných okolností. Pokud by důvody v tomto smyslu relevantními nebyly, pak by se
zpravidla jednalo o spolehnutí se na náhodu a tedy o nepřímý úmysl.16
Spoléhal-li se pachatel na konkrétní důvody, nikoli na náhodu, musí být hodnocena
jejich přiměřenost. Přiměřenost důvodů by měla být hodnocena skrze požadavek
zachování náležité (povinné) opatrnosti, neboť ta je kritériem nedbalosti v obou jejích
formách. Proto při hodnocení přiměřenosti lze odkázat na podkapitolu c) Náležitá
(povinná) míra opatrnosti a následující.
b) Nevědomá nedbalost
Dle § 16 odst. 1 písm. b) TZ je trestný čin spáchán z nevědomé nedbalosti, jestliže
pachatel nevěděl, že svým jednáním může škodlivý následek způsobit, ač o tom
vzhledem k okolnostem a svým osobním poměrům vědět měl a mohl.
Nevědomá nedbalost se tedy zakládá na dvou kritériích, a to nevědomosti o možnosti
vzniku škodlivého následku (negativní intelektuální složka a s tím nutně spojená
15
16

Šámal, P. a kol.: Trestní zákoník, 2. vydání, Praha: C. H. Beck, 2012, s. 237.
Šámal, P. a kol.: Trestní zákoník, 2. vydání, Praha: C. H. Beck, 2012, s. 237.
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neexistence volní složky) a existenci povinnosti a možnosti o nebezpečí vzniku
škodlivého následku vědět.
Zda pachatel vzhledem k okolnostem a svým osobním poměrům vědět měl a mohl o
porušení nebo ohrožení zájmu chráněného trestním zákonem bude posuzováno na
základě splnění kritéria náležité (povinné) míry opatrnosti.
c) Náležitá (povinná) míra opatrnosti
Náležitá míra opatrnosti je kritériem nedbalosti v obou jejích formách, jak vědomé tak i
nevědomé nedbalosti. Míra náležité opatrnosti je naukou i praxí zjišťována pomocí
objektivního a subjektivního hlediska (vymezení).
U objektivního hlediska je zjišťována míra opatrnosti, která je pro všechny osoby
v obdobném postavení stejná. Primárním pramenem jejího zjištění je chování (resp.
opatrnost), které vyžadují právní předpisy, bezpečnostní předpisy, technické normy,
interní předpisy, smlouva a také zvláštní uznávaná pravidla – např. lege artis.
Sekundárním pramenem, nepodaří-li se dostatečně zjistit míru opatrnosti z pramenů
primárních, jsou obecné zásady chování rozumného člověka, tedy opatrnost přiměřená
okolnostem a situaci (obecné zásady rozumné opatrnosti). Již z výčtu pramenů
objektivního hlediska náležité opatrnosti je zřejmé, že se míra požadavků na opatrnostní
jednání musí lišit v závislosti na postavení subjektu.
Odborná literatura k tomu uvádí, že jen „výjimečně žádá opatrnost vyšší, zejména od
těch, kdo vykonávají určité povolání (např. lékařů …) potom však stejnou, tj. vyšší
opatrnost od každého, kdo určité povolání vykonává“17. Z toho by mohly vznikat
pochybnosti o tom, zda je možné po subjektu příslušejícímu k určitému povolání z titulu
jeho zvláštního (specializovaného) postavení vyžadovat vyšší míru opatrnosti, než po
ostatních příslušnících dané profese, nacházejících se však v postavení odlišném.
Takový výklad bych ale nepovažoval za správný a zcela jistě nebyl zamýšlen ani
citovanými autory. Zůstaneme-li u příkladu uváděném literaturou, tj. příkladu lékaře,
tak při složitějších lékařských operacích je vždy přítomno několik lékařů, nicméně
každý v jiném profesním postavení (specializaci), např. anesteziolog, hlavní operatér,
17

Šámal, P. a kol.: Trestní zákoník, 2. vydání, Praha: C. H. Beck, 2012, s. 238. Jelínek J. a kol.: Trestní
právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část., 4. vydání, Praha: Leges, 2014, s. 232.
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několik chirurgů apod. Je jasné, že každý z nich musí mít na základě rozdělení
povinností a odpovědnosti v důsledku jejich specializace i jinou míru povinné
opatrnosti, v rámci své specializace ale pak již všichni stejnou.
Stejně tak lze uvést příklad z civilní soudní praxe, kdy bylo dovozeno, že členové
stejného kolektivního orgánu, konkrétně představenstva společnosti, mají za určitých
okolností povinnost jednat s odlišnou (zvýšenou) mírou péče, když byla dovozena jejich
povinnost využívat v rámci výkonu funkce všech svých znalostí. „Obecně platí, že člen
představenstva nemusí být vybaven odbornými znalostmi, schopnostmi či dovednostmi,
potřebnými pro výkon všech činností, jež spadají do působnosti představenstva. Taktéž
platí, že tyto činnosti nemusí členové představenstva vykonávat vždy osobně, ale mohou
je zajistit i prostřednictvím třetích osob. Má-li však člen představenstva určité odborné
znalosti, schopnosti či dovednosti, lze z požadavku náležité péče dovodit, že je povinen
je při výkonu funkce - v rámci svých možností – využívat.“18
Tuto diferenciaci povinné míry opatrnosti v rámci kolektivních orgánů (výše
judikovanou v rámci povinnosti loajality), považuji za správnou a zcela logickou. Pokud
je někdo zvolen do představenstva společnosti např. právě z důvodu, že je právník se
zaměřením na obchodní právo a jeho zvolením tak valná hromada sleduje zajištění jisté
míry odbornosti rozhodování tohoto orgánu, pak by nedávalo žádný smysl, aby se jeho
reálné postavení právníka neprojevilo na míře náležité opatrnosti, s níž má v rámci
funkce člena představenstva jednat. Tato (zvýšená) míra opatrnosti by ale zase byla
stejná pro všechny v obdobném postavení (tj. všechny experty na obchodní právo
v rámci představenstva).19
Takovéto pojetí opatrnosti přesně odpovídá zásadě odpovědnosti za (skutečně) zaviněné
jednání. Odlišný přístup by např. i výrazně popřel smysl § 156 odst. 2 ObčZ, který
umožňuje rozdělení působnosti jednotlivých členů kolektivních orgánů právnických
osob podle určitých oborů. Navíc by trestní právo neposkytovalo efektivní ochranu
zájmům, které má chránit (ve zmíněném případě by mohl dotyčný člen představenstva
18

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 7. 2008, sp. zn. 29 Odo 1262/2006.
Nelze však ztotožňovat s mírou opatrnosti odborníka (advokáta) věnující se výhradně pouze právním
otázkám daného oboru. Je třeba zohlednit, že takový člen představenstva má sice schopnost vyvinout
opatrnost řádově vyšší než laik, na druhou stranu ní schopen jít do takové hloubky jako např. advokát,
protože ve své rozhodovací působnosti zdaleka nemá výhradně otázky právní.
19
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zcela rezignovat na své kvality, kvůli nimž byl do funkce zvolen). Proto by měla být u
těchto specializovaných osob vyžadována zvýšená míra opatrnosti.
Z výše uvedeného můžeme uzavřít, že oproti „běžné populaci“ lze u určitých subjektů
žádat opatrnost vyšší. Zejména od osob vykonávajících určité povolání anebo
v porovnání s ostatními příslušníky dané profese také od těch profesionálů, kteří jsou
oproti ostatním ve zvláštním (specializovaném) postavení – je-li rozdílná míra
opatrnosti vyžadována zvláštními uznávanými pravidly oboru/odvětví anebo vyplývá-li
z obecně uznávaných zásad rozumné opatrnosti. Potom však již vždy opatrnost stejnou,
tj. vyšší opatrnost od každého, kdo určité povolání vykonává anebo od každého, kdo se
v tomto profesním postavení (specializaci) nachází.
Pro úplnost lze podotknout, že naukou je řazeno pod subjektivní hledisko opatrnosti mj.
postavení v zaměstnání. S tímto vědomím je nezbytné ještě krátce vysvětlit, proč řadíme
profesní postavení pod objektivní hledisko a nikoli pod hledisko subjektivní.
Profesní postavení je subkategorií profese - povolání, což je naukou i praxí zvažováno v
rámci objektivního hlediska. Navíc profesní postavení klade na subjekt vyšší nároky,
přitom v rámci subjektivního hlediska opatrnosti není možné dle části nauky míru
povinné opatrnosti zvyšovat. Profesní zařazení ale reálně míru povinné opatrnosti zvýší
– např. vezmeme-li pediatra, sexuologa a chirurga, jejich povinná opatrnost bude vždy
v rámci oboru jejich specializace značně vyšší než opatrnost, ke které budou teoreticky
povinni v rámci zbylých oborů medicíny. To je ostatně podstata specializace, což
nemůže být trestním právem ignorováno. Stejně tak, vezmeme-li specializaci chirurga,
obsahově jiná (vyšší) míra opatrnosti bude požadována v oboru neurochirurgie po
neurochirurgovi než po kardiochirurgovi, úrazovém chirurgovi, cévním chirurgovi
apod.20
Lékařské zákroky spadající pod určitý obor jsou pak vyhrazeny pouze těmto
specialistům. Učiní-li je nespecializovaný lékař, jeho nedbalostní zavinění by

20

Ostatně míra opatrnosti vychází mj. z mimotrestních předpisů – proto srov. § 5 ObčZ a k němu
příslušný komentář Lavický, P. a kol.: Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654), 1. vydání, Praha: C.
H. Beck, 2014, s. 71. „Objektivní měřítko se může uplatňovat v rámci jednotlivých profesí diferencovaně.
Kupř. vyšší úroveň znalostí v rámci své specializace musí mít lékař specialista, než praktický lékař.“
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nespočívalo v nedodržení postupu lege artis oboru, ale již v tom, že k zákroku přistoupil
bez příslušné specializace.21
Profesní specializace, resp. postavení, by mělo být tedy posuzováno stejně jako
povolání v rámci objektivního hlediska. Postavení v zaměstnání, které nauka zohledňuje
v rámci subjektivního hlediska, je proto třeba chápat jako postavení v rámci
nadřízenosti či podřízenosti. Způsob zaměstnání, který je taktéž zohledňován naukou
v rámci subjektivního hlediska, je v tomto smyslu třeba chápat zejm. jako výši úvazku.
Je-li stanovena objektivní míra opatrnosti, je ji vždy nezbytné podrobit subjektivnímu
hledisku opatrnosti. Je tedy nutné zohlednit opatrnost, ke které byl subjekt schopen
v konkrétním případě. Dle nauky i praxe jsou zohledňovány fyzické i psychické
vlastnosti pachatele, jeho intelektuální schopnosti i okamžitý stav, např. vzdělání a
výchova, životní zkušenosti, inteligence, kvalifikace, způsob zaměstnání a postavení
v něm, speciální znalosti a zkušenosti, informovanost, zdravotní stav apod. Stejně tak je
nutné zohledňovat i okolnosti konkrétního činu – místo, čas, mimořádný průběh
události, zvlášť složitá nebo neobvyklá situace vyžadující okamžité rozhodnutí apod.
Pokud však subjekt věděl o svých subjektivních indispozicích již v době, kdy se mohl
škodlivému jednání vyhnout, může spočívat nedbalost již v tom, že své indispozice
ignoroval. Např. ač byl značně unavený, usedl za volant a následně kvůli únavě
naboural. Nedbalostní jednání bude spatřováno již v samotné skutečnosti, že se rozhodl
řídit.22
d) Náležitá míra opatrnosti u osob podílejících se na rozhodovacích procesech územní
samosprávy
Na základě teoretického úvodu do problematiky určení povinné míry opatrnosti nyní
můžeme začít obecně definovat kritéria povinné opatrnosti zastupitele, radního a
zaměstnanců úřadu. Definici povinné míry opatrnosti, jak bude nyní tvořena, bude
možné v kontextu trestněprávní teorie zařadit do objektivního hlediska místy se limitně
21

Srov. přiměřeně rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSR z 14. 7. 1981, sp. zn. 3 Tz 20/81, publikované pod
č. 43/1982 Sb. rozh. tr. a rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSR z 21. 1. 1985, sp. zn. 3 Tz 35/84,
publikované pod č. 23/1986 Sb. rozh. tr.
22
Srov. přiměřeně rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSR z 14. 7. 1981, sp. zn. 3 Tz 20/81, publikované pod
č. 43/1982 Sb. rozh. tr. a rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSR z 21. 1. 1985, sp. zn. 3 Tz 35/84,
publikované pod č. 23/1986 Sb. rozh. tr.
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blížící některým subjektivním kritériím. A to těm subjektivním kritériím, u nichž je
předpoklad, že budou u všech subjektů v obdobném postavení stejná.
Základní míra opatrnosti zastupitele
Při definování kritéria opatrnosti, kterou je zastupitel povinen vynaložit při
rozhodování, je nutné citlivě zohlednit limity skutečného výkonu mandátu - lege artis,
ve světle principu nemožné nezavazuje - impossibilium nulla obligatio est.
Proto je nutné se blíže seznámit s vybranými aspekty výkonu funkce zastupitele v praxi.
Jako modelového využijeme zastupitele hl. m. Prahy. Co se týká jeho schopnosti odhalit
protiprávnost návrhu usnesení, tak je třeba uvést, že zastupitel h. m. Prahy obdrží tisky
jen týden před zasedáním zastupitelstva a to v počtu průměrně cca 50 – 80 tisků, z nichž
každý čítá řádově desítky stran (obdobná situace bývá i v radách větších územních
samosprávných celků). Tyto materiály jsou charakterizovány značnou komplikovaností,
obsáhlostí, multioborovostí, a vysokou odborností. Protiprávnost je navíc zpravidla
schována právě ve vysoce odborných záležitostech, a tak ji osoba stojící mimo
konkrétní obor odhaluje jen se značnými obtížemi. Z toho je zřejmé, že nelze rozumně
po všech zastupitelích požadovat, aby každý jednotlivý tisk během tak krátkého
časového úseku nastudovali s takovou odborností a zvýšenou péčí, aby zvládli odhalit
veškerá právní a věcná rizika každé projednávané věci. Tedy potud je nutné uplatnit
zásadu nemožné nezavazuje. 23
Jak můžeme vidět, tak s ohledem na lidské hranice každého zastupitele lze rozumně ve
vztahu ke všem projednávaným věcem požadovat, aby si jednotlivé podklady každý
zastupitel prošel a odhalil pouze taková právní a věcná rizika, která by odhalil na první
přečtení průměrný rozumný člověk bez znalostí a zkušeností v oboru (laik).
Zejména by měl tedy zastupitel zpozornět, pokud se podklady na první pohled jeví
neúplnými, nebo o některých aspektech projednávané věci vyjádřil pochybnosti
odborník,24 ať už přizvaný, např. externí znalec, advokát, nebo interní v podobě např.
negativního stanoviska příslušného odboru, vyjádření gesčního radního, příslušného
23

Viz Richter, M.: Kdy mají zastupitelé trestněprávní odpovědnost za hlasování?, Právní rádce 8/2013,
Economia, s. 62 – 65. Přitom je však možné ve vymezení opatrnosti zaznamenat určitý posun oproti
některým závěrům uvedeným v tomto článku.
24
Srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 19. 12. 2012, sp. zn. 5 Tdo 827/2012, publikované pod č.
2/2014 Sb. rozh. tr.
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zaměstnance úřadu apod. Pokud zastupitel identifikuje takovouto nesrovnalost, měl by
podniknout kroky k jejímu vysvětlení – např. se zasadit o odložení věci na další jednání
a žádat doplnění stanoviska.25
Dále ve většině případů lze uvažovat o tom, že by v rámci povinné opatrnosti měl být
zastupitel schopen identifikovat, zda se zásadním aspektům věci věnovala příslušná
osoba, ať už externí poradce, věcně příslušný zaměstnanec úřadu, zastupitel s příslušnou
specializací, gesční radní, předkladatel apod.
Potom by měl běžný zastupitel posoudit, zda argumentace takové osoby ohledně
zásadních aspektů věci je prima facie logická a přesvědčivá. Pokud nikoli a zastupitel
sám nedisponuje potřenými znalostmi a schopnostmi, pak by se měl zasadit o doplnění
argumentace anebo neexistuje-li vůbec žádná argumentace k některému zásadnímu
aspektu věci, měl by se zasadit o její získání.26
Takto vynaloženou opatrností zastupitel zabezpečí, že jedná informovaně. Dále
zastupitelova povinná opatrnost spočívá v jeho povinnosti formovat své rozhodnutí
v souladu s těmito informacemi, s pravidly logiky z hlediska jeho znalostí, zkušeností,
a zejména vždy v zájmu územního samosprávného celku, jehož je zastupitelem, a
v zájmu jeho občanů.27
Vynaložil-li běžný zastupitel výše popsanou opatrnost a informace v podkladech byly
pravdivé, lze mít za to, že bezezbytku naplnil míru opatrnosti, k níž je povinen
vzhledem ke svému postavení nespecializované osoby a obecným zásadám rozumné
opatrnosti.
V případě, že i přes takto vynaloženou opatrnost dojde k porušení nebo ohrožení zájmů
chráněných trestním zákonem, neměl by tedy odpovídat ani za nedbalostní trestné činy.
K takovému ohrožení či porušení může dojít i přes vynaložení uvedené opatrnosti a
25

Srov. právo zastupitele vznášet dotazy, připomínky a podněty na radu, její členy, předsedy výborů a
jeho právo na odpověď, stejně jako právo žádat od zaměstnanců úřadu informace dle § 82 písm. b) a c)
OZř, § 34 odst. 1 písm. b) a c) KZř a § 51 odst. 3 písm. b) a c) ZHMP.
26
Viz předchozí poznámka pod čarou. Obdobný požadavek lze najít i v zahraničí: „Všechna jednání
zastupitele musí být schválena zastupitelstvem a veškeré okolnosti, které by mohly být považovány za
hraniční, by měly být předány právníkovi obce k posouzení.“ Viz Boswell P., Municipal Councillor´s
handbook, second edition, Province of Newfoundland and Labrador, 2001, s. 31.
27
Viz povinnost loajality dle § 159 odst. 1 OZ a § 69 odst. 2 a 4 ve spojení s § 83 odst. 1 OZř,
§ 33 odst. 2 a § 34 odst. 2 KZř a § 50 odst. 3 ve spojení s § 51 odst. 1 a 4 ZHMP.
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pravdivost podkladů např., pokud bude způsobeno aspektem návrhu, který by se v době
rozhodování nejevil běžnému zastupiteli (laikovi) nijak zásadním, nebo by ho dokonce
vůbec nebyl schopen identifikovat, rizika byla pro laika skrytá atd.
Na druhou stranu, pokud zastupitel výše uvedenou opatrnost nevynaloží, nejednal
s náležitou opatrností a lze dovozovat jeho nedbalostní zavinění.
Pokud však informace v podkladech, na něž se zastupitel spoléhal, pravdivé nebyly (byl
tedy uveden v omyl), bude nutné věc posoudit dle pravidel rozvedených v podkapitole
omylu Spolehnutí se na správnost odborné rady z hlediska právního omylu. Nicméně
kritéria posuzování omylu samozřejmě korespondují s výše uvedeným a mnohdy
dokonce z povinné opatrnosti přímo vychází.
Základní míra opatrnosti člena rady
Základní opatrnost člena rady samosprávného celku se může vzhledem k jeho postavení
od opatrnosti řadového zastupitele mírně lišit. Člen rady totiž zpravidla disponuje
(anebo má možnost disponovat) i jistým aparátem, který je zřízen výhradně pro potřeby
řádného výkonu jeho funkce (od sekretářek, asistentů, poradců, případně celých jejich
odděleních apod.). Tento aparát ale slouží k zajištění adekvátní kvalifikovanosti
rozhodování v rámci gesce radního, proto po něm nelze požadovat, aby byl schopen
svou odborností zaštítit veškerou agendu územního samosprávného celku. Člen rady má
tedy vůči návrhům usnesení nespadajícím do jeho gesce oproti řadovému zastupiteli jen
„kapacitní“ výhodu spočívající v tom, že má možnost si podklady k jednání nechat
někým pročíst, tedy zavést pravidlo čtyř laických očí. Takovéto opatření však
maximálně může mít vliv na posouzení schopnosti tisky pročíst, nikoliv však je odborně
posoudit.
Obecně s přihlédnutím k běžným prostředkům, které má radní k dispozici, lze
konstatovat, že základní opatrnost člena rady vůči návrhům nespadajícím do jeho gesce
je v podstatě stejná jako u zastupitele, maximálně se liší možností podklady nechat
pročíst – tedy lze si u větších samosprávných celků představit modifikaci, že v rámci
povinné opatrnosti by měl radní odhalit právní a věcná rizika, která by po důkladném
přečtení odhalil průměrný a rozumný člověk bez vzdělání a zkušeností v oboru. Tzn., že
by přicházelo v úvahu porušení povinné opatrnosti radního oproti běžnému zastupiteli i
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u ne zcela zjevně (na první pohled) odhalitelných vad, ale měl by zajistit i odhalení vad
méně zjevných, nicméně stále nade všechnu pochybnost odhalitelné pouhým laikem.
U samosprávných celků, které členům rady vznik pomocného aparátu neumožňují,
anebo umožňují jen ve velmi omezené míře, bude nezbytné pečlivě zvažovat, zda a
nakolik se postavení radního přibližuje postavení řadového zastupitele a nakolik je tedy
vhodné po něm požadovat jen základní opatrnost zastupitele.
Obdobně však i u základní opatrnosti zastupitele. U těch nejmenších obcí opět bude
nutné uvažovat o snížení míry povinné opatrnosti zastupitele, např. z důvodu nedostatku
prostředků a neexistence zaměstnanců obecního úřadu a tedy faktické nemožnosti
získání odborné rady. Na druhou stranu je v těchto obcích tento hendikep vyvažován
skutečností, že vzhledem k malému rozpočtu jsou komplikovanější převody nemovitostí
a investice mimořádnými událostmi, kterým zpravidla všichni členové kolektivního
orgánu věnují mimořádnou pozornost.
Zvýšená míra opatrnosti zastupitele a radního
Výše jsme si rozebrali míru povinné opatrnosti při rozhodování zastupitele a radního o
věcech nespadajících do jejich specializace. Tato opatrnost na zastupitele ani radního
neklade žádné nároky co do jej odborných znalostí a schopností. Od těchto generálních
požadavků ke všem projednávaným věcem je ale nutné odlišit případy, které spadají do
zastupitelovy odborné profilace anebo do gesce člena rady.
Aby byla zachována při rozhodování kolektivního orgánu i v něm samotném vždy jistá
míra odbornosti, tak se zmíněný problém vysoké kvalifikovanosti napříč obory,
komplikovanosti projednávaných věcí a velmi omezeného času na řešení jednotlivých
věcí zastupitelem nebo radním kvůli množství nápadu řeší mj. přidělováním odborných
gescí radním a specializací zastupitelů na určité oblasti.
Specializace zastupitele se navenek projevuje jeho členstvím v odborně zaměřených
výborech či komisích (většinou na základě jeho vzdělání, předchozí praxe, zájmu
apod.), které věci týkající se daného oboru dostávají s větším časovým předstihem k
„předběžnému“ projednání, připomínkám a přijetí doporučení. Specializace zastupitele
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se ale může navenek projevit i neformálním vzetím na starost dané problematiky
v rámci zastupitelského klubu.
Zvláštní význam postavení takového specializovaného zastupitele či gesčního radního
vyplývá z toho, že doporučení gesčních radních, specializovaných zastupitelů, případně
celých výborů či komisí, ohledně věcí spadajících do jejich oboru, mají přirozeně na
zastupitele stojícího mimo obor výrazný vliv. Zastupitel „laik“ anebo radní „laik“ totiž
zpravidla doporučením těchto specializovaných osob oprávněně v praxi přikládá značný
význam.28 Naopak pokud by jejich doporučení bez dalšího jako laik ignoroval, mohl by
v krajním případě právě tím jednat v rozporu se svou základní (povinnou) mírou
opatrnosti.
Z toho vyplývá, že právě odborná profilace konkrétního zastupitele či radního ve vztahu
k odbornému zaměření každé jednotlivé věci má rozhodující vliv na jeho schopnost
zhodnotit právní i věcná rizika, od čehož se odvíjí naplnění subjektivní stránky
trestného činu. Na druhou stranu je nutné mít na zřeteli, že ani takto specializovanou
osobu nelze stavět naroveň odborníka majícího povinnost jednat s odbornou péčí. U
specializovaného zastupitele a stejně tak u gesčního radního by se tak měly přirozeně
požadovat širší znalosti v daném oboru než u zastupitele/radního „laika“, na druhou
stranu ale m než u odborníka.
Po specializované osobě by tedy měla být žádána vzhledem k jejímu specifickému
postavení přiměřená znalost příslušného oboru zhruba na úrovni základních pravidel,
zvyků a terminologie oboru. Ze specializace zastupitele či gesce radního tedy vychází
oproti nespecializovanému zastupiteli či negesčnímu radnímu zvýšené požadavky na
jeho schopnost odhalit věcné a právní vady návrhu, který se týká oboru jeho
specializace. Gesční radní, stejně jako specializovaný zastupitel, je proto povinen
odhalit u návrhu týkající se jeho specializace takovou vadu, kterou by po důkladném
přečtení odhalil poučený a rozumný člověk (nikoli odborník) – tj. osoba se základními
znalostmi oboru. Ve zbytku je jeho míra opatrnosti totožná se základní mírou
opatrnosti.
28

O tom zjevně nebude pochyb, když na tuto skutečnost začalo být upozorňováno i jinde. – viz Blažek J.:
Trestněprávní odpovědnost úředníků a zastupitelů měst a obcí – fenomén doby, Veřejná správa 4/2015,
Praha, s. 17.
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Pokud gesční radní nebo specializovaný zastupitel ví, že této zvýšené opatrnosti není
v konkrétní věci schopen, nesmí o tom nechat nikoho na pochybách s ohledem na
skutečnost, že ostatní od něj legitimně mohou očekávat vyšší opatrnost. Tedy buď
v dané věci nebude vůbec vystupovat aktivně, tj. nebude na nikoho působit svými
názory na projednávanou věc, anebo s jejich sdělením uvede, že se v dané věci cítí
naprostým laikem. Pokud tak učiní, pak by i u něj bylo možné dle konkrétních okolností
uvažovat pouze o základní míře opatrnosti (např. s ohledem na skutečný deficit jeho
zkušeností v dané věci).
Zvýšená míra opatrnosti předkladatele návrhu
Zvláštní postavení má vedle zastupitelů s odborným zaměřením a gesčních radních také
předkladatel návrhu. Předkladatel totiž stejně jako gesční radní musí z podstaty věci
dosahovat zvláštních kvalit a vlastností. Nelze akceptovat jako přípustnou situaci
z hlediska vynaložení povinné míry opatrnosti, aby návrh předkládal člověk, který buď
danou problematiku vůbec neovládá, nebo který si nezajistil potřebnou pomoc při
tvorbě svého návrhu.
Po předkladateli se přirozeně v rámci povinné míry opatrnosti požaduje důkladná
znalost jeho návrhu, jakož i relevantních okolností projednávané věci. Osoba
předkladatele totiž má anebo má možnost mít nad výslednou podobou návrhu až do jeho
předložení absolutní kontrolu. Předložení návrhu stejně jako jeho obsah a zdůvodnění je
plně závislé na vůli předkladatele – k předložení návrhu ho nemůže nikdo legálně
donutit.29
V tomto kontextu je také neopomenutelná skutečnost, že předkladatel je i jednou z
klíčových osob z hlediska kauzálního nexu – nebude-li návrh předložen, nemůže být ani
přijat. Proto již předložení návrhu k projednání a přijetí bude zpravidla samostatnou
trestněprávně relevantní příčinnou.30

29

Zastupitel má právo předkládat návrhy na projednání, nikoli povinnost. Srov. § 82 písm. a) ve spojení s
§ 69 odst. 4 OZř, § 34 odst. 1 písm. a) KZř a § 51 odst. 1 a odst. 3 písm. a) ZHMP.
30
„Příčinná souvislost mezi jednáním pachatele a následkem se nepřerušuje, jestliže k jednání pachatele
přistupuje další skutečnost, jež spolupůsobí při vzniku následku, avšak jednání pachatele zůstává
skutečností, bez níž by ke vzniku následku nebylo došlo.“ Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 15. 10. 2002,
sp. zn. 3 Tdo 399/2002.
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Zastupitelé se také většinou mohou legitimně spoléhat, že jestliže někdo předkládá
určitý návrh k projednání a rozhodnutí, pak tento předkladatel buď má patřičné znalosti
v daném oboru, anebo si obstaral pomoc od osoby s odpovídajícími znalostmi a
schopnostmi.
Z výše uvedeného je zjevné, že náležitou míru opatrnosti by jistě nemohl splnit
předkladatel návrhu usnesení, který by předmětu svého návrhu nerozuměl, a přesto se o
dopadech svého návrhu, jeho rizicích a vůbec jeho právní i věcné přípustnosti neporadil
s osobou adekvátních znalostí a schopností.
Proto lze po předkladateli návrhu v rámci jeho povinné míry opatrnosti požadovat, aby
zajistil právní a věcnou správnost svého návrhu, a to na úrovni odborníka.
Vynaložení této zvýšené míry opatrnosti ovšem neznamená, že by musel předkladatel
návrhu být schopen právní i věcnou správnost na odborné úrovni obstarat osobně.
Předkladatel musí kvalifikované zpracování návrhu pouze zajistit. Kritérium zvýšené
opatrnosti předkladatele návrhu je proto zpočátku naplněno, i pokud předkladatel pouze
prokazatelně zajistil důvěryhodné zpracování návrhu či důvěryhodnou kontrolu
vlastnoručně zpracovaného návrhu na odpovídající odborné úrovni. Tedy předkladatel
odpovídá za výběr vhodné osoby – culpa in eligendo. Např. návrh zpracují věcně
příslušní zaměstnanci úřadu, nebo ke svému návrhu obdrží kladné stanovisko odborně
způsobilého zaměstnance úřadu, příslušného odboru,31 znalce, nebo jiné osoby
s potřebnými znalostmi a zkušenostmi.32 Musí však takového odborníka náležitě
instruovat a poskytnout mu úplné podklady – culpa in instrumendo.

31

Odborná rada příslušného odborného zaměstnance úřadu, potažmo příslušného odboru úřadu, by měla
mít stejnou váhu, jakožto odborná rada externího odborníka. Pro srov. např. usnesení Nejvyššího soudu
ze dne 16. 7. 2014, sp. zn. 5 Tdo 273/2014: „Rovněž vysvětlení … k přípravě výběrového řízení, při němž
se obviněný spoléhal na administrativní aparát městského úřadu a firmu J. T., je plně akceptovatelné
zejména s přihlédnutím k zájmu většiny členů zastupitelstva na nejnižší možné náklady, s nimiž by bylo
spojeno pověření velké renomované agentury organizovat prodej.“
32
Lze přiměřeně srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 9. 3. 2011, sp. zn. 5 Tdo 1629/2010 „O existenci
nedbalostního zavinění pachatele … nelze uvažovat tehdy, pokud v rámci opatrování nebo správy cizího
majetku pachatel zachoval potřebnou míru opatrnosti, kterou na něm bylo možné vzhledem ke všem
okolnostem požadovat. To platí zejména za situace, kdy pachatel učinil opatření k ochraně opatrovaného
nebo spravovaného majetku (např. předem prověřil obchodní rizika případu, jednal v intencích pokynů
statutárního orgánu, zajistil si odborné stanovisko třetí osoby k zamýšlenému obchodnímu případu
apod.).“.
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V rozsahu pomoci od osoby s příslušnými znalostmi a schopnostmi se bude jednat ve
své podstatě o spoléhání se předkladatele na odbornou radu. U takto získané odborné
rady, kterou předkladatel nahrazuje vlastní odborné či jiné nedostatky, musí
předkladatel v rámci povinné opatrnosti zejm. zkoumat, zda je tato logicky a
přesvědčivě vyargumentována a prosta nesrovnalostí, které je schopen odhalit dle své
povinné míry opatrnosti v závislosti na svém postavení běžného zastupitele/radního, či
specializovaného zastupitele/gesčního radního, tj. buďto prostého nebo poučené laika –
culpa in inspeciendo.
Po předkladateli nelze tedy kategoricky požadovat, aby vůči odborným radám, jimiž
zajišťuje odpovídající kvalitu návrhu, vynaložil opatrnost na úrovni zvýšené opatrnosti
zastupitele/radního. Zastupitel/radní totiž může předkládat návrhy k projednání a
schválení i mimo své odborné zaměření, zajistí-li jinak jejich odpovídající kvalitu – tu
však z podstaty věci je pak schopen zkontrolovat jen ze své pozice, ať už prostého či
poučeného laika.
Pokud by odborná rada nebyla správná a předkladatel byl uveden v omyl, je nutné jeho
omyl posuzovat podle pravidel rozvedených v podkapitole Spolehnutí se na správnost
odborné rady z hlediska právního omylu.
Zvýšená odpovědnost předkladatele za svůj návrh je důležitá zejména u tajného
hlasování, protože se jí do jisté míry vylučuje použití tajného hlasování jako prostředku
zajištění absolutní neodpovědnosti. Předkladatel návrhu je totiž zpravidla snadno
dohledatelný i u tajných hlasování.
K tomu je nutno dodat, že pokud zastupitel (nebo jiný předkladatel) předloží určitý
návrh k projednání a schválení, pak to svědčí o jeho kladné vůli k přijetí takového
návrhu. A to, i kdyby předem avizoval, že bude hlasovat proti anebo že s předloženým
návrhem nesouhlasí. V takovém případě by totiž skutečný vztah předkladatele ke
schválení návrhu stále zůstal kladný, nebo mnimálně lhostejný – pokud by totiž byl jeho
postoj skutečně záporný, pak by předkladatel návrh vůbec nepředkládal anebo by jej
musel před schvalováním stáhnout. Porušení povinné opatrnosti předkladatele lze proto
spatřovat již v momentě samotného předložení návrhu, který ohrožuje nebo porušuje
zájem chráněný trestním zákonem, k projednání a schválení.
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K tomu lze ještě dodat, že předkladatel návrhu samozřejmě odpovídá za svůj návrh v
rozsahu znění, v němž jej předložil. Vůči pozměňovacím návrhům by již neměl mít
povinnost vynakládat zvýšenou opatrnost předkladatele, ale tuto by měli mít
předkladatelé pozměňovacích návrhů.
Míra opatrnosti příslušného zaměstnance úřadu (úředníka)
Míra opatrnosti zaměstnance úřadu závisí na jeho pracovním zařazení a vyplývá
zejména z příslušných právních předpisů,33 bezpečnostních předpisů, technických
norem, interních předpisů, smlouvy a také zvláštních uznávaných pravidel oboru.
Nastoupením na určitou odbornou pozici zaměstnanec dává najevo, že je schopen jednat
se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním (daným místem) nebo stavem spojena.
Proto se u něj v rámci příslušného oboru bude požadovat opatrnost, která mírou
odpovídá opatrnosti odborníka.
Zaměstnanec tedy bude v rámci své opatrnosti povinen zejm. jednat v souladu s
právními předpisy vztahující se k práci jím vykonávané, s lege artis, stejně jako bude
povinen dodržovat ostatní (neprávní) předpisy vztahující se k práci jím vykonávané,
pokud s nimi byl řádně seznámen.34 Dále v rámci povinné opatrnosti má mj. povinnost
jednat a rozhodovat nestranně, řádně hospodařit s prostředky svěřenými mu územním
samosprávným celkem a střežit a ochraňovat jeho majetek před poškozením, ztrátou,
zničením a zneužitím a nejednat v rozporu s oprávněnými zájmy územního
samosprávného celku.35
V rámci povinné míry opatrnosti lze ještě vyzdvihnout povinnost zaměstnance dle
§ 16 odst. 1 písm. d) zákona o úřednících ÚSC plnit pokyny vedoucích úředníků,
nejsou-li v rozporu s právními předpisy. Má-li úředník za to, že vydaný pokyn je v
rozporu s právními předpisy, je povinen to bezodkladně oznámit osobě, která mu pokyn
vydala, a to písemně, nebo, hrozí-li nebezpečí z prodlení, ústně. Poté je úředník povinen
splnit daný pokyn pouze tehdy, dostane-li od vedoucího úřadu písemný příkaz tak
učinit. Úředník nesmí vykonat pokyn ani příkaz, pokud by se tím dopustil trestného
33

OZř, KZř, ZoHMP, zákon o úřednících ÚSC, v souladu s § 1 odst. 2 zákona o úřednících ÚSC také
zákoník práce a další předpisy vztahující se k práci jím vykonávané.
34
Srov. § 16 odst. 1 písm. a), b) a c) odst. 2 písm. a) zákona o úřednících ÚSC ve spojení s § 5 ObčZ.
35
§ 16 odst. 1 písm. f) odst. 2 písm. c) zákona o úřednících ÚSC.
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činu, přestupku, popřípadě jiného správního deliktu, a tuto skutečnost je povinen bez
zbytečného prodlení písemně oznámit vedoucímu úřadu.
U náležité opatrnosti vedoucího úředníka je nutné vedle zmíněného upozornit na jeho
povinnost řídit a kontrolovat práci podřízených zaměstnanců a hodnotit jejich pracovní
výkonnost a pracovní výsledky, co nejlépe organizovat práci, vytvářet příznivé pracovní
podmínky a zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci a zabezpečovat dodržování
právních a vnitřních předpisů.36
Dále je nutné vyzdvihnout jeho povinnosti spojené se zajišťováním předběžné,
průběžné a následné finanční kontroly v souladu se zákonem o finanční kontrole.37
Při určení míry náležité opatrnosti při praktickém výkonu těchto kontrol se domnívám,
že by bylo možné analogicky vyjít z rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSR ze dne
3. 3. 1938, sp. zn. Rv III 340/37, který judikoval, že se členové dozorčí rady akciové
banky zprostí odpovědnosti za škodu, vzniklou bance zpronevěrami jejího úředníka,
pokud prokáží, že se při provádění revize přesvědčili, že vedení knih bylo v pořádku a
že nezpozorovali podezřelé okolnosti, z nichž plynula nutnost provést důkladnou
kontrolu (od položky k položce), a že proto provedli kontrolu jen nahodilými
zkouškami.38
e) Hrubá nedbalost
Jak již bylo uvedeno výše, hrubou nedbalostí se rozumí vyšší stupeň intenzity
nedbalosti, ať již vědomé či nevědomé, a to na základě přístupu pachatele k požadavku
náležité opatrnosti. Dle § 16 odst. 2 TZ je trestný čin spáchán z hrubé nedbalosti,
„jestliže přístup pachatele k požadavku náležité opatrnosti svědčí o zřejmé
bezohlednosti pachatele k zájmům chráněným trestním zákonem“.
Požadavek náležité opatrnosti pachatele jsme si rozebrali podrobně výše. Z hlediska
hrubé nedbalosti je nezbytné vedle výše uvedených kritérií povinné míry opatrnosti
zohlednit ještě kritérium přístupu pachatele k této opatrnosti. Je tedy nezbytné se
36

§ 1 odst. 2 zákona o úřednících ÚSC ve spojení s § 302 zákoníku práce.
Zejm. § 25, 26 a 27 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
38
„Členovia dozorčieho výboru účastinnej banky sprostia sa zodpovědnosti za škodu, povstalú banke
malverzáciemi jej úradníka, ak dokážu, že pri vykonávaní revízie sa přesvědčili, že vedenie knih bolo v
poriadku a že nezbadali podozrivé okolnosti, ktoré by činily dokladná revíziu (od položky k položke)
nutnou, a že preto konali revíziu len nahodilými skúškami (Stichproben).“
37
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zabývat tím, jaký měl pachatel postoj k náležité (povinné) míře opatrnosti. Pokud postoj
pachatele k náležité opatrnosti nebyl zřejmě bezohledný k chráněným zájmům, pak se o
hrubou nedbalost nejedná.
Dle nauky je „k posouzení zjevné bezohlednosti pachatele nutno přistoupit z hlediska
zkušenosti pachatele a ostatních okolností případu, kdy je třeba zvažovat na jedné
straně povinnosti uložené pachateli zvláštními právními nebo bezpečnostními předpisy
nebo uznávanými pravidly a na druhé straně vlastnosti, zkušenosti, znalosti a okamžitý
stav pachatele (vzdělání, kvalifikace, obecné i speciální zkušenosti, inteligence,
postavení v zaměstnání apod.) a jednak okolnosti konkrétního případu, ať už existují
nezávisle na pachateli, nebo jsou jím vyvolané.“39
V konkrétním případě pak byla hrubá nedbalost řešena v případě členů zastupitelstva
obce, kteří rozhodli o schválení prodeje nemovitého majetku obce za podstatně nižší
kupní cenu, než jaká byla v daném místě a čase dosažitelná. „Zavinění z vědomé, resp.
hrubé nedbalosti (…) by zde bylo možné dovodit u členů zastupitelstva obce mimo jiné z
toho, že na zasedání zastupitelstva obce, na němž se rozhodovalo o schválení prodeje
nemovitého majetku obce, byli upozorněni jinými členy zastupitelstva obce na určité
skutečnosti, z nichž vyplývá možnost příliš nízké kupní ceny a které vědomě pominuli.“40
K relevantním závěrům dospěl Nejvyšší soud i v případě likvidátora, který za
likvidovanou společnost uzavřel nevýhodné dohody o provedení práce, ačkoli činnosti,
které byly předmětem těchto dohod, byly provedeny zcela zbytečně bez opory v
účetním předpise navíc bez nutnosti provádění kontroly prvotní evidence účetních
dokladů ve společnosti a dalších účetních operací z důvodů provádění auditů v
předcházejících letech. Nejvyšší soud konstatoval, že „intenzity nedbalosti (vědomé), jež
odpovídá znaku hrubé nedbalosti ve smyslu § 16 odst. 2 tr. zákoníku u přečinu porušení
povinnosti při správě cizího majetku z nedbalosti podle § 221 odst. 1 tr. zákoníku,
svědčí mimo jiné to, že pachatel si neopatřil potřebné podklady k úkonům, jimiž
nakonec způsobil škodu na opatrovaném nebo spravovaném majetku, anebo že zcela
opomněl některé rozhodné skutečnosti, které sice nevyžadovaly žádné konkrétní

39

Šámal, P. a kol.: Trestní zákoník, 2. vydání, Praha: C. H. Beck, 2012, s. 241, 242.
Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 19. 12. 2012, sp. zn. 5 Tdo 827/2012, uveřejněné pod číslem 2/2014
ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek NS.
40
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odborné zkušenosti, ale které v konečném důsledku vedly ke vzniku škody na takovém
majetku.“41
Dále bylo dovozeno, že o zjevně bezohledném postoji pachatele k chráněným zájmům
svědčí i úplná rezignace pachatele na náležitou míru opatrnosti: Jestliže „likvidátor
neopatřil dostatečné informace o stavu hospodaření likvidované společnosti nebo již
získané informace dodatečně neověřil, ač tak mohl učinit bez zřejmých obtíží, a zavázal
ji k nevýhodnému finančnímu plnění, lze uvedené jednání hodnotit jako hrubou
nedbalost“.
3.3 Omyl
Zákonodárce vedle stanovení podmínek, při jejichž naplnění jedná pachatel zaviněně, ať
už úmyslně či nedbalostně, stanovil také podmínky, které zavinění nebo jeho určitou
formu vylučují. Těmito negativními podmínkami vylučujícími zavinění nebo jeho
určitou formu jsou jednání v omylu za podmínek § 18 nebo 19 TZ. Omyl v trestním
právu se tak obvykle označuje jako „obrácené zavinění“ nebo „odvrácená strana
zavinění“ 42.
Jako podstata omylu je chápána neshoda vědění či představ subjektu s objektivní
skutečností.
Trestní zákoník rozlišuje omyl podle jeho předmětu na omyl skutkový v § 18 TZ a omyl
právní v § 19 TZ.
Zakotvení právního omylu v českém právu byla předlohou úprava rakouská a německá.
Na úvod je tak vhodné zmínit, že české právo oproti jeho německé a rakouské předloze
vychází z odlišného pojetí zavinění. S tím zcela logicky souvisí i odlišné právní
následky úpravy právního omylu. Německé právo s nevyhnutelným právním omylem
spojuje jednání pachatele bez viny, tedy pachatelův čin zůstává protiprávním i případně
úmyslným, ale takový čin pachateli „pouze“ nelze vytýkat. V německém pojetí se tedy
u omylu jedná o důvod vylučující trestněprávní odpovědnost, ale čin formálně neztrácí

41

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 15. 8. 2012, sp. zn. 5 Tdo 779/2012.
Např. Solnař, V., Fenyk, J., Císařová, D. a kol.: Systém českého trestního práva, část II. Základy trestní
odpovědnosti, Novatrix, s.r.o., Praha 2009, s. 317. Kratochvíl, V.: Trestní právo hmotné: obecná část, 2.
vydání, Praha: C. H. Beck, 2012, s. 303.
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svoji kvalifikaci úmyslně spáchaného protiprávního činu.43 České právo oproti tomu
pojí s nevyvarovatelným (omluvitelným) právním omylem úplné vyloučení zavinění, tj.
takový čin není trestným činem, není ani spáchán úmyslně či z nedbalosti ve smyslu
§ 15 a § 16 TZ. Čin však stále i v českém právu zůstává protiprávním.
Podle (ne)vědění či představ subjektu může být rozlišováno také mezi omylem
negativním a pozitivním. V prvním případě subjekt neví, resp. si nepředstavuje, že něco
objektivně existuje. V případě druhém naopak existenci něčeho, co není, mylně
předpokládá.
a) Omyl právní
Předmětem právního omylu je mylná představa o obsahu právních norem, resp. o
protiprávnosti jednání, případně naopak mylný předpoklad o protiprávnosti jednání,
které ve skutečnosti není trestné.44 Trestní zákoník explicitně upravuje pouze první
případ, tedy právní omyl negativní. Druhý neupravený případ nemá žádné trestněprávní
konsekvence.
U negativního právního omylu není rozhodná (ne)znalost konkrétního zákona, ale je
rozhodná (ne)vědomost o protiprávnosti jednání. Absence vědomí protiprávnosti je
dána tehdy, pokud pachatel při plné znalosti rozhodných skutkových okolností neví, že
jeho jednání je zakázané.45 Např. v usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 6 Tdo 1080/2010
bylo judikováno, že „znalost zákona směnečného a šekového není proto v dané věci
rozhodná, neboť bez ohledu na to, zda směnky měly či neměly formální náležitosti,
pravou podstatou je, že nebyly dostatečně kryty a obviněný o této skutečnosti věděl
(…)“.46
Mimořádný význam výslovné úpravě právního omylu v trestním zákoníku dává
skutečnost, že představuje výraznou změnu od posuzování trestní odpovědnosti před
43

Kouřil, I. a Janoušek M.: K některým aspektům rozhodování o skutku spáchaném pachatelem v
negativním právním omylu, Státní zastupitelství 3/2015, Wolters Kluwer ČR, s. 30n., a Šámal, P. a kol.:
Trestní zákoník, 2. vydání, Praha: C. H. Beck, 2012, s. 205 – 211.
44
U pozitivního právního omylu se bude jednat o nauce známý putativní delikt. Viz Šámal P.: K úvodním
ustanovením připravované rekodifikace trestního zákona, Trestněprávní revue 12/2003, Praha: C. H.
Beck, s. 349n.
45
Viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. 12. 2012, sp. zn. 4 Tdo 1466/2012.
46
Stejně tak usnesení Nejvyššího soudu ze dne 7. 3. 2012, sp. zn. 3 Tdo 108/2012. Obdobně k této
problematice bylo přistupováno i prvorepublikovou judikaturou ovšem s tím, že právní omyl neomlouvá:
„Po stránce subjektivní nesejde na tom, zda si byl vědom toho, že způsobem sepisování uzávěrek jedná
proti ustanovení § 89 cit. zák., stačí, že činil nesprávné údaje vědomě“ - Zm II 325/32 – Vážný ASPI.
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rokem 2010. Za účinnosti trestního zákona č. 140/1961 Sb. obecně neměl omyl stran
obsahu právních norem z hlediska zavinění trestného činu význam. Na rozdíl od
trestního zákoníku tedy nebyla uplatňována zásada ignorantia iuris non nocet
v závislosti na vyvarovatelnosti (omluvitelnosti) právního omylu. Výjimku z pravidla
představovaly normativní znaky skutkové podstaty trestného činu, které se posuzovaly
podle pravidel skutkového omylu. Za účinnosti trestního zákoníku je však situace
s posuzováním právního omylu zcela odlišná.
Dle § 19 odst. 1 TZ „Kdo při spáchání trestného činu neví, že jeho čin je protiprávní,
nejedná zaviněně, nemohl-li se omylu vyvarovat.“ Toto ustanovení posouvá posuzování
trestnosti jednání subjektu výrazně ve prospěch subjektivní odpovědnosti, když
relativizuje zásadu ignorantia iuris non excusat. Z dikce předmětného ustanovení se
podává, že předmětem omylu dle § 19 TZ je nevyvarovatelná nevědomost o
protiprávnosti.
Naukou je pak rozlišován právní omyl o trestnosti, resp. právní omyl o obsahu
trestněprávních norem, právní omyl stran obsahu mimotrestních právních předpisů,
jichž se trestní zákoník dovolává, právní omyl stran obsahu mimotrestních právních
předpisů, jichž se trestní zákoník nedovolává, omyl o normativních znacích skutkové
podstaty trestného činu a někdy ještě i právní omyl o pojmech definovaných samotným
trestním zákoníkem.
Právní omyl o trestnosti – obsahu trestněprávních norem
Zatímco za účinnosti trestního zákona č. 140/1961 Sb. nebylo pochyb, že se v případě
omylu o trestnosti nebo obsahu trestněprávních norem aplikuje zásada ignorantia iuris
non excusat, nová trestněprávní úprava vyvolává v odborných kruzích pochybnosti o
jednoznačném řešení otázky vlivu tohoto omylu na zavinění.
Otázku působnosti ustanovení o právním omylu totiž výrazně zkomplikovala změna
důvodové zprávy k § 19 TZ v průběhu legislativního procesu, zatímco původní dikce
předmětného ustanovení zůstala zachována. Původní důvodová zpráva uváděla, že
„navrhovaná úprava omylu se dotýká trestněprávních norem obsažených v trestním

29

zákoně, jakož i norem, jichž se tento zákon dovolává coby norem mimotrestních.“47
Důvodová zpráva k trestnímu zákoníku po připomínkovém řízení však již uvádí při
zachování původní dikce předmětného ustanovení, že „se navrhovaná úprava omylu
dotýká protiprávnosti jako znaku trestného činu ve smyslu § 13, včetně protiprávnosti
vyplývající z norem, jichž se trestní zákon dovolává coby norem mimotrestních. Ohledně
vlastního popisu znaků trestných činů v trestním zákoně se uplatní zásada „neznalost
trestního zákona neomlouvá“.“48 Zákonodárce tedy v konečné verzi důvodové zprávy
vyjadřuje vůli, aby se § 19 TZ nevztahoval na omyl o trestnosti, resp. popisu znaků
trestných činů. Původní dikce samotného ustanovení však zůstala nezměněna.
Tento vývoj způsobil v odborné literatuře výkladové problémy. Zatímco Jelínek
s Herczegem49 se kloní s odkazem na zákonnou dikci k výkladu, že se § 19 TZ vztahuje
na veškeré právní omyly, tedy i na omyl stran trestnosti, byť zpravidla neomluvitelný,
Šámal s Kratochvílem a s Kouřilem omyl o trestnosti s odkazem na finální verzi
důvodové zprávy vůbec nezahrnují do působnosti § 19 TZ, tj. dle jejich názoru tento za
žádných podmínek nemůže omlouvat.
Předně je třeba poznamenat, že zatímco první názorový proud umožňuje rozlišení
pojmu trestnost a protiprávnost plynoucí z trestněprávních norem,50 druhý názorový
proud těmto nuancím nevěnuje pozornost a koneckonců ani tomuto rozlišení
neposkytuje prostor. Přitom rozlišování mezi pojmy „trestnost“ a „protiprávnost
plynoucí z trestněprávních norem“ může být pro řešení tohoto odborného diskurzu
rozhodující.
Je totiž nepochybné, že subjekt nemusí vědět o tom, že jeho jednání je postižitelné
trestním právem. Omyl o postižitelnosti jednání subjektu trestním právem - trestnosti totiž není ve skutečnosti omylem o protiprávnosti jednání, ale toliko o následcích
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Původní znění důvodové zprávy před připomínkovým řízením k zákonu č. 40/2009 Sb., trestní zákoník,
dostupné na http://portal.justice.cz/Justice2/ms/ms.aspx?o=23&j=33&k=4176&d=160515, přístup 24. 8.
2015 v 21:10.
48
Konečné znění důvodové zprávy po připomínkovém řízení k zákonu č. 40/2009 Sb., trestní zákoník,
dostupné na http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=5&ct=410&ct1=0, přístup 24. 8. 2015 v 21:15.
49
Jelínek, J. a kol.: Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část., 4. vydání, Praha: Leges, 2014, s.
253, Herczeg, J.: Zavinění a omyl v novém trestním kodexu, Bulletin advokacie 10/2009, s. 52 - 53,
Herczeg J. in Šámal, P. a kol.: Trestní právo hmotné, 7. vydání, Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014, s. 204
a 205.
50
Srov. např. Herczeg, J.: Právní omyl v novém trestním kodexu, Trestní právo 6/2010, Novatrix, s. 6
odst. 2 kap. 3.
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(sankcích) z něho vyplývajících. Vědomost subjektu o takto definované trestnosti
nevyžaduje ani Jelínek s Herczegem.51 Tedy omyl o obsahu trestního zákona v tomto
smyslu skutečně nespadá do působnost § 19 TZ, protože se netýká protiprávnosti
jednání, ale toliko jeho trestnosti.
Na druhou stranu, pokud protiprávnost konání nebo opomenutí subjektu vyplývá
výlučně z obsahu trestněprávních norem,52 už nevědomost o obsahu trestních norem
může být rozhodující pro představy subjektu o protiprávnosti jeho jednání vůbec.
Takový případ by přesně korespondoval se zákonnou dikcí § 19 TZ, protože předmětem
tohoto ustanovení je právě nevědomost o protiprávnosti. Tzn., že v takovém případě by
bylo nutné posuzovat omluvitelnost právního omylu, byť by se omyl týkal obsahu
trestněprávních norem.
Takovýto výklad rozsahu věcné působnosti § 19 TZ je zcela v souladu s původní
důvodovou zprávou. Není ale ani v přímém rozporu s její aktualizovanou a konečnou
verzí. Zákonodárce se totiž snaží konečnou verzí důvodové zprávy vyjmout
z působnosti § 19 TZ toliko „vlastní popis znaků trestných činů“.
Existují rozdílné názory na to, zda se protiprávnost řadí mezi typové znaky trestného
činu anebo mezi obecné znaky trestného činu.53 Nicméně ani důvodová zpráva není co
do druhu znaků, jejichž vlastní popis by měl být z působnosti § 19 TZ vyňat, konkrétní.
Podstatné tedy je, že i pokud vyjdeme z toho, že protiprávnost spadá do množiny znaků
trestných činů zmíněných v předmětné důvodové zprávě, pak protiprávnost vyplývající
exkluzivně z norem trestního práva stejně není znakem trestného činu, který by byl
v trestním zákoně jako znak popsaný. Proto její posuzování jako právního omylu není
žádnou z verzí důvodových zpráv vyloučeno.
Jinými slovy u těch činů, jejichž protiprávnost vyplývá exkluzivně z norem trestního
práva, nenajdeme žádnou mimotrestní právní normu, která by jednání zakazovala, ale
51

Viz Herczeg, J.: Právní omyl v novém trestním kodexu, Trestní právo 6/2010, Novatrix, s. 6 a stejně
tak Herczeg J. in Šámal, P. a kol.: Trestní právo hmotné, 7. vydání, Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014, s.
1040. „O trestnosti svého činu pachatel vědět nemusí.“
52
Srov. např. Šámal, P. a kol.: Trestní zákoník, 2. vydání, Praha: C. H. Beck, 2012, s. 150 a Herczeg, J.:
Právní omyl v novém trestním kodexu, Trestní právo 6/2010, Novatrix, pozn. 8, s. 5. „Protiprávnost může
však také vyplývat přímo z trestního zákona (srov. např. některé trestné činy v hlavě III. zvláštní části –
Trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti), neboť tím, že je čin uveden v trestním zákoně jako
trestný, je zároveň vyjádřeno, že je to i čin zakázaný.“
53
Např. Šámal, P. a kol.: Trestní zákoník, 2. vydání, Praha: C. H. Beck, 2012, s. 143 a 152.
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zákaz, a tím i protiprávnost, vyplývá toliko implicitně z pouhého faktu existence daného
trestného činu. Z implicitní povahy takové protiprávnosti je zjevné, že se konstatování
konečné verze důvodové zprávy o kategorické neomluvitelnosti omylu o vlastním
popisu znaků trestného činu na (ne)vědomost subjektu o takové protiprávnosti
nevztahuje. A to z důvodu, že konečná verze důvodové zprávy výslovně zmiňuje, že se
zásada neznalost zákona neomlouvá uplatní pouze na „vlastní popis znaků trestných
činů v trestním zákoně“. Protiprávnost vyplývající výhradně z faktu, že je určité jednání
trestným činem, je sice jakožto protiprávnost znakem trestného činu, ale toliko
nepopsaným v trestním zákoně, ale z něho implicitně vyplývajícím. Proto konečná
verze důvodové zprávy kategoricky nevylučuje z působnosti § 19 TZ omyl o
protiprávnosti plynoucí exkluzivně z trestněprávních norem.
Pro úplnost lze dodat, že pojetí protiprávnosti jako obecného formálního znaku
trestného činu mj. vyplývá z § 13 TZ.54 Ten stanovuje, že „trestným činem je
protiprávní čin, který trestní zákon označuje za trestný a který vykazuje znaky uvedené
v takovém zákoně.“ Tímto způsobem je dle § 13 TZ chápána protiprávnost jako znak
i judikaturou – viz např. Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 17. 8. 2011, sp. zn.
5 Tdo 751/2011 „Proto odmítne-li advokát vydat klientovi peněžní prostředky
zvýživného s odůvodněním, že je započetl na svou odměnu za poskytování právních
služeb, nelze takové jednání posoudit jako trestný čin zpronevěry podle § 206 TrZ,
neboť není naplněn znak protiprávnosti ve smyslu § 13 odst. 1 TrZ a § 1988 ve spojení
s § 1991 ObčZ.“ V tomto kontextu závěr o působnosti § 19 TZ i na omyl
o protiprávnosti vyplývající exkluzivně z trestněprávních norem nakonec podporuje
také sama konečná verze důvodové zprávy, uvádí-li, že se „navrhovaná úprava (pozn.
právního) omylu dotýká protiprávnosti jako znaku trestného činu ve smyslu § 13“.
Vyjmout omyl o protiprávnosti plynoucí exkluzivně z trestního zákona z působnosti
§ 19 TZ, jak činí druhý názorový proud, nelze považovat ani za šťastné. Takovéto pojetí
totiž bezdůvodně v neprospěch pachatele v rozporu se zákonnou dikcí příliš zužuje
působnost § 19 TZ. Přitom takto restriktivní výklad nelze přesvědčivě opřít ani
o důvodovou zprávu, jak je výše rozebráno, na níž se však zastánci restriktivního
výkladu odvolávají.

54

Např. Púry F.: Úpadkové trestné činy v České republice, 1. vydání, Praha: C. H. Beck, 2014, s. 43.
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Obtížně se hledá důvod pro to, aby např. v případě, že do České republiky přicestuje
mladý filipínský pár, z nichž jednomu z páru je 14 let a druhému přes 15, a tito zde
vykonají soulož, nebylo vůbec případnému obviněnému umožněno se pokusit prokázat,
že se nemohl omylu o protiprávnosti svého jednání vyvarovat, když ve Filipínské
republice je legální věk pro pohlavní styk 12 let.55
Pro úplnost je třeba dodat, že v případě prosazení restriktivního výkladu výše
zmíněného druhého názorového proudu by ani z důvodu vynětí tohoto omylu
z působnosti § 19 TZ nebylo možné takový omyl posoudit jako obecně polehčující
okolnost dle § 41 písm. h) TZ, ale bylo by nutné dle úvahy soudu k takové okolnosti
přihlédnout v rámci individualizace trestu jako k jiné okolnosti mající význam pro
úvahy o ukládání trestu.
Z výše uvedeného lze shrnout, že je nutné rozlišovat mezi trestností a protiprávností
exkluzivně plynoucí z trestního zákona. Trestností se rozumí postižitelnost jednání
trestním právem.56 Protiprávností exkluzivně plynoucí z trestního zákona se rozumí
skutečnost, že zákaz předmětného jednání vyplývá výhradně z existence příslušné
skutkové podstaty, která jednání postihuje. Takto definovaná trestnost je vyňata
z působnosti § 19 TZ, zatímco protiprávnost plynoucí z trestněprávních norem nikoli.
U omylu stran protiprávnosti plynoucí výhradně z norem trestního práva je proto
nezbytné ve smyslu § 19 TZ zkoumat jeho omluvitelnost. Lze souhlasit s Jelínkem a
Herczegem, že se zpravidla bude jednat o omyl neomluvitelný. Nicméně výhoda tohoto
řešení oproti řešení restriktivního výkladu je ta, že umožňuje reagovat na dnes obtížně
představitelné specifické okolnosti budoucích případů tak, aby i v těchto případech byla
vyvozena odpovědnost subjektu jen za zaviněné jednání.
Je otázkou, zda ještě odborná diskuze na toto téma projde nějakým dalším vývojem,
anebo zůstane zakopána na polarizovaných pozicích a bude čekat, který názor se
prosadí v aplikační praxi. Vzhledem k tomu, že výše uvedená argumentace doposud
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Srov. § 355 bod 3 zákona č. 3815 Revidovaný trestní zákoník (Act No. 3815 The Revised Penal Code
of the Philippines, dostupný na http://www.gov.ph/the-philippine-legal-codes/, přístup 17. 11. 2015 ve
14:50): „Rape is committed by having carnal knowledge of a woman under any of the following
circumstances: (…) When the woman is under twelve years of age, even though neither of the
circumstances mentioned in the two next preceding paragraphs shall be present.”
56
Srov. § 2 odst. 1 TZ „Trestnost činu se posuzuje podle zákona účinného (…)“
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v odborné diskuzi nezazněla, považoval bych za vhodné, aby řešení této otázky odborná
veřejnost ještě nějakou pozornost věnovala.
Právní omyl stran obsahu mimotrestních právních předpisů, jichž se trestní zákoník
dovolává
Pro téma této práce je významný omyl subjektu o obsahu mimotrestních právních
předpisů, jichž se trestní zákoník dovolává. Je tomu tak z důvodu, že tato subkategorie
právního omylu se vztahuje mj. k hospodářským deliktům. Trestní zákoník se
mimotrestního právního předpisu může dovolávat odkazovacím či blanketním
ustanovením.
Z pro nás relevantních trestných činů se trestní zákoník blanketem dovolává např.
„jiného právního předpisu“ u trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby dle § 329
odst. 1 písm. a) TZ nebo „jiného právního předpisu o veřejných zakázkách“ u trestného
činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 odst. 2 alinea druhá
TZ. Ač může být sporné určení toho, zda se jedná o odkaz či o normativní znak
skutkové podstaty, s největší pravděpodobností57 sem bude spadat i dovolání se
(odkazem) zákona o veřejných zakázkách skrze pojem „zadání veřejné zakázky“ u
trestného činu sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné
dražbě dle § 256 TZ a stejně tak u trestného činu pletichy při zadání veřejné zakázky a
při veřejné soutěži dle § 257 TZ.
V nauce je naprostá shoda na tom, že právní omyl stran obsahu mimotrestních právních
předpisů, jichž se trestní zákoník dovolává, se posuzuje jako právní omyl podle § 19
TZ.58 Byl-li tedy subjekt v omylu o obsahu dovolaných mimotrestních norem, je
jednoznačně nutné zkoumat, zda se mohl omylu vyvarovat ve smyslu § 19 odst. 2 TZ.
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Úplně stejně byl zařazen pod odkazovací ustanovení § 226 TZ na základě použití pojmu „insolvenční
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Právní omyl stran obsahu mimotrestních právních předpisů, jichž se trestní zákoník
nedovolává
Protiprávnost konání či opomenutí subjektu může také vyplývat z mimotrestních
právních předpisů, jichž se trestní zákoník výslovně nedovolává.
Z relevantních ustanovení k našemu tématu se tak děje např. u trestného činu
zpronevěry, když tento jako znak skutkové podstaty vyžaduje „přisvojení si cizí věci“ a
nikoli např. „neoprávněné přisvojení si cizí věci“. S ohledem na § 13 odst. 1 TZ a
zásadu, že trestným nemůže být jednání zákonem výslovně dovolené, je u tohoto
trestného činu pro posouzení vědomosti o protiprávnosti jednání subjektu rozhodující
obsah mimotrestních právních předpisů. Není tak např. trestným činem zpronevěry a
protiprávním jednání starosty dlouhodobě uvolněného pro výkon funkce, který si
vyplatí odměnu z rozpočtových prostředků obce v souladu s obecním zřízením a
nařízením vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve
znění pozdějších předpisů.
Odborná literatura pak tuto subkategorii ilustruje na trestném činu podvodu dle § 209
TZ, že protiprávnost podvodného jednání např. z hlediska pracovněprávních předpisů je
natolik zřejmá, že ji trestní zákoník nemusí vyjadřovat výslovně, např. výrazem
„neoprávněně“.59
Nauka neposkytuje zcela jasnou odpověď na to, zda takovýto omyl posuzovat jako
omyl právní, anebo jako omyl skutkový. Jelínek s Herczegem obecně omyl o normách,
které nejsou obsaženy v trestněprávních normách a na které trestní zákoník neodkazuje,
posuzují podle omylu skutkového,60 přičemž Jelínek odkazuje na rozhodnutí Nejvyššího
soudu ČSSR č. 38/1961 Sb. rozh. tr.. Na druhou stranu v pozdější publikaci Herczeg
zahrnuje pod skutkový omyl již pouze normativní znaky skutkové podstaty a k této
subkategorii se nevyjadřuje.61 Kratochvíl nejdříve používá omyl o nedovolaných
mimotrestních právních předpisech jako synonymum pro omyl o normativních znacích
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Šámal, P. a kol.: Trestní zákoník, 2. vydání, Praha: C. H. Beck, 2012, s. 271.
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skutkové podstaty,62 následně se však jednoznačně spolu se Šámalem kloní k řešení, že
se takový omyl posuzuje jako omyl právní dle § 19 TZ.63 Kouřil se pak k této
problematice vůbec nevyjadřuje.
Vzhledem ke skutečnosti, že se tato subkategorie omylu vztahuje k samotné
protiprávnosti jednání subjektu, jak je výše popsáno, přímo se nabízí posouzení
takového omylu jako omylu právního. Argumentace rozhodnutím Nejvyššího soudu
ČSSR pak není v této věci zcela relevantní, protože Nejvyšší soud se přiklonil
k posouzení tohoto omylu jako omylu skutkového za právního stavu, kdy by jeho
posouzení jako omylu právního nutně vedlo k závěru o jeho neomluvitelnosti
s odkazem na tehdy kategoricky prosazovanou zásadu ignorantia juris non excusat, což
se zjevně zdálo tehdejšímu soudu s ohledem na konkrétní okolnosti souzeného případu
jako neúměrně přísné.64
Lze tak uzavřít, že pokud by se omyl subjektu týkal protiprávnosti, která vyplývá
z mimotrestních právních norem, byť nedovolaných, měl by se takovýto omyl ze své
podstaty posuzovat jako omyl právní, nikoli jako omyl skutkový.
Právní omyl o normativních znacích skutkové podstaty trestného činu
Normativními znaky se rozumí znaky skutkové podstaty trestného činu vyjádřené
právním pojmem, vztahem či institutem, aniž by se příslušné ustanovení trestního
zákoníku odkazem či blanketem dovolávalo mimotrestní normy, která normativní znak
primárně upravuje. Takovým převzatým pojmem z mimotrestního právního předpisu
může být např. „zákonná povinnost vyživovat jiného“, „clo“ nebo „cizí věc“65. Byť to
považuji za sporné, tak se dá předpokládat, že jako normativní znak skutkové podstaty
by byl posouzen pojem „povinnost uložená podle zákona“ užitý pro naše téma v
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praxi velmi frekventovaným trestným činem porušení povinnosti při správě cizího
majetku dle § 220 a 221 TZ z nedbalosti.66
Ve vztahu k normativnímu znaku skutkové podstaty postačí, stejně jako u protiprávnosti
jednání, pokud o něm má subjekt alespoň laickou představu.67 Nemusí tedy konkrétně
znát, jaké právní předpisy upravují tento normativní znak, ani jeho podrobnou právní
úpravu.
V nauce je jednomyslná shoda na tom, že se omyl o normativním znaku skutkové
podstaty bude nadále posuzovat jako omyl skutkový, stejně jako za předcházející právní
úpravy trestního zákona. Toto řešení podporují i obě verze důvodové zprávy k trestnímu
zákoníku.
Právní omyl o trestněprávních normativních znacích skutkové podstaty
V kontextu normativních znaků skutkové podstaty je nutné zmínit znaky normativního
charakteru, které však nejsou trestněprávní normou převzaty z normy mimotrestní, ale
jsou přímo trestněprávními pojmy. Z hlediska našeho tématu tak půjde zejména o
„škodu“, „úřední osobu“, „pomluvu“ apod.
Šámal s Kratochvílem a Kouřilem omyl o takovémto znaku, který Kratochvíl označuje
termínem „trestněprávní normativní znak“, výslovně posuzují jako omyl o trestnosti,
tedy že kategoricky neomlouvá. S kategorickou neomluvitelností takového omylu lze
souhlasit, pokud se týká právních kvalit tohoto znaku nerozhodných pro samotnou
protiprávnost jednání, ale toliko pro jeho trestnost. Subjekt tedy kategoricky nebude
omlouvat, pokud nevěděl anebo měl nesprávnou představu o tom, že se značnou škodou
rozumí škoda dosahující částky nejméně 500.000,- Kč, ale věděl, že v této hodnotě
způsobí úbytek na majetku poškozeného.
Z důvodů popsaných v podkapitole Právní omyl o trestnosti – obsahu trestněprávních
norem však s kategorickou neomluvitelností omylu o trestněprávním normativním
znaku skutkové podstaty nelze ve výjimečných případech souhlasit. A to tehdy, pokud
by protiprávnost jednání vyplývala přímo a pouze z trestněprávního normativního
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znaku. Omyl o protiprávnosti plynoucí přímo a jen z trestněprávního normativního
znaku, by se měl posuzovat jako omyl o obsahu trestněprávní normy, tj. jako omyl
právní dle § 19 TZ, byť by se ve většině případů opět jednalo o omyl neomluvitelný.
V konečném důsledku by totiž byl subjekt v omylu nejen o trestnosti, což by bylo pro
posuzování právního omylu irelevantní, ale zejména by byl v důsledku omylu o
trestněprávním normativním znaku i v omylu o samotné protiprávnosti svého jednání.
Pro úplnost lze rozebrat charakter pojmu „úplatek“. Ač by se na první pohled mohlo
zdát, že se jedná o trestněprávní pojem, ve skutečnosti se jedná o legislativní zkratku
zavedenou v § 334 odst. 1 TZ: „Úplatkem se rozumí neoprávněná výhoda spočívající
v přímepímém majetkovém obohacení nebo jiném zvýhodnění, které se dostává nebo má
dostat uplácené osobě nebo s jejím souhlasem jiné osobě, a na kterou není nárok.“ Pro
ilustraci si lze představit např. případ subjektu, který by nabízel úřední osobě peníze
v mylné představě, že tato na ně má nárok a jí poskytovaná majetková výhoda je
oprávněná, protože by se mylně domníval, že zákon v jeho případě stanovuje
administrativní poplatek. Takový omyl by nebyl omylem o trestněprávním normativním
znaku skutkové podstaty „úplatek“, ale o dovolané mimotrestní normě ustanovením
§ 334 odst. 1 TZ prostřednictvím spojení „neoprávněná výhoda, na kterou není nárok“.
Omluvitelnost právního omylu
Jak vyplývá z výše uvedeného, současná právní úprava tak, jak je rozvinuta naukou,
klade zvýšené nároky na rozlišování jednotlivých druhů (subkategorií) právního omylu.
Pro úplnost je třeba podotknout, že výše uvedené u všech právních omylů platí pouze co
do omylu o právní kvalitě (posouzení) skutečnosti, samozřejmě ale nikoli co do věcné
(skutkové) stránky. Omyl o skutkových okolnostech se vždy bude posuzovat podle
pravidel o skutkovém omylu. Lze opět pro ilustraci uvést příklad, že pokud subjekt měl
povinnost majetek zcizit za tržní cenu a z konkrétních okolností se mylně domníval, že
tak činí, nejedná se o právní omyl, ale o omyl skutkový. Subjekt totiž neznal ani
nepředpokládal jako možnou skutkovou okolnost (skutečnou výši tržní ceny). Takový
omyl by tedy měl být posuzován jako omyl skutkový.
Právní omyl dle § 19 odst. 1 TZ vylučuje zavinění pouze, pokud se subjekt nemohl
omylu vyvarovat. Možnost subjektu se vyvarovat právního omylu by bylo možné opsat
také jako stav, kdy subjekt nevěděl o tom, že jeho jednání může být protiprávní, ač o
38

tom vzhledem k okolnostem a k svým osobním poměrům vědět měl a mohl (viz níže).
Při posuzování omluvitelnosti právního omylu tedy záleží na výsledku zkoumání určité
kvazinedbalosti subjektu, které bude do jisté míry obdobné se zkoumáním zavinění z
nedbalosti dle § 16 TZ. Kritérii pro posuzování omluvitelnosti právního omylu se
z odborné literatury zabýval Herczeg, který ve shodě s výše uvedeným odkázal na
kritéria nevědomé nedbalosti s tím, že „na pachatele jednajícího v omluvitelném
právním omylu nelze vztahovat přísnější požadavky než při posuzování zavinění
z nevědomé nedbalosti.“.68
Specifikum posuzování kvazinedbalostního zavinění subjektu k právnímu omylu dle
§ 19 TZ spočívá v porovnání s § 16 TZ zejména v tom, že je přímo v § 19 odst. 2 TZ
stanoven okruh případů, kdy se mohl omylu vyvarovat. Na druhou stranu, aby mohl být
konkrétní případ podřazen pod některou z alternativ neomluvitelnosti právního omylu v
§ 19 odst. 2 TZ, bude stejně nezbytné přiměřeně použít kritéria, jimiž se testuje
nedbalostní zavinění (viz níže).
Výrazným specifikem oproti nedbalostnímu zavinění dle § 16 TZ také je, že pokud
dojde k shledání „nedbalostního zavinění“ subjektu k právnímu omylu – tj. právní omyl
bude neomluvitelný, tak i přestože by se jednalo ve vztahu skutečného zavinění
subjektu k právnímu omylu fakticky o pouhou „nedbalost“, nevylučovalo by to dle obou
verzí důvodových zpráv k trestnímu zákoníku a ani dle nauky odpovědnost subjektu za
úmyslný trestný čin.
Při zkoumání vyvarovatelnosti (omluvitelnosti) právního omylu je z podstaty věci
nejprve nutno zodpovědět otázku, zda povinnost seznámit se s předmětnou právní
úpravou vyplývala pro pachatele ze zákona nebo jiného právního předpisu, úředního
rozhodnutí nebo smlouvy, z jeho zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce. Pokud
ano, pak je přímo zákonem stanoveno, že se subjekt omylu vyvarovat mohl. Jednalo by
se tedy o omyl tzv. neomluvitelný, který nevylučuje odpovědnost pachatele za
nedbalostní ani úmyslný trestný čin. Může však být polehčující okolností dle § 41 písm.
h) TZ nebo důvodem pro mimořádné snížení trestu dle § 58 odst. 6 TZ.69 Pro případ
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negativní odpovědi je ale nutné dále zkoumat, zda mohl subjekt protiprávnost rozpoznat
bez zřejmých obtíží (srov. spojku „anebo (…)“ ).
Poměrně obtížné bude určit, kdy povinnost vyplývá přímo z právního předpisu a kdy
např. z funkce, protože povinnosti těchto dvou kategorií se budou mnohdy překrývat.
Naštěstí se jedná o otázku čistě teoretickou a její řešení by nemělo mít žádné praktické
dopady.
Závažnější z hlediska praktických dopadů je ale skutečnost, že povinnost seznámit se
s příslušnou normou nebude ve většině případů stanovena vždy explicitně, ale bude
vyplývat mnohdy implicitně z konkrétních okolností, což klade zvýšené nároky na
výklad existence povinnosti seznámit se s příslušnou právní úpravou ve smyslu § 19
odst. 2 TZ.
Šámal nabízí řešení, že se existence povinnosti seznámit se s příslušnou právní úpravou
bude testovat skrze to, zda příslušná norma byla adresována subjektu právního omylu.
U úředního rozhodnutí, smlouvy, zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce pak
nevidí žádný problém, neboť z hlediska adresáta bude povinnost vždy dostatečně
individuální.70 Takto postavený přístup je ale možné považovat za problematický
z důvodu, že pokud subjekt porušil právní normu, musel být vždy v prvé řadě jejím
adresátem. Při posuzování omluvitelnosti právního omylu striktně dle kritéria, zda je
pachatel adresátem předmětné normy, by tak existence § 19 TZ postrádala význam,
neboť omyl stran jakékoli relevantní normy by byl vždy přímo ze zákona
neomluvitelným. Tento logický rozpor Šámal zjevně řeší tím, že „adresáta normy“
nakonec demonstrativně určuje skrze to, „zda jde o občana České republiky či osobu
bez státní příslušnosti, která má na území České republiky povolen trvalý pobyt, zda tato
osoba se v době činu zdržovala na území České republiky nebo v cizině (…), o jaký
trestný čin a jaké mimotrestní předpisy se v konkrétním případě jedná, zda jde o osobu
ve vztahu k těmto předpisům tzv. odbornou či nikoli (…)“71. Takto modifikované
určování adresáta normy však odpovídá svou podstatou spíše zjišťování míry opatrnosti,
k níž byl subjekt za konkrétních okolností povinen.
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U každé právní normy, ať už zákonné nebo podzákonné, má subjekt obecně povinnost
se s ní seznámit. To vyplývá ze samotné podstaty obecně závazného právního předpisu.
Proto je třeba chápat § 19 odst. 2 TZ skrze kritéria povinné míry opatrnosti
subjektu, jak mimoděk činí i Šámal. Jinak by jakýkoli právní omyl musel být ze své
podstaty neomluvitelný – aby mohl subjekt vůbec porušit právní normu, musí být jejím
adresátem, a tedy logicky musí mít formálně povinnost se s ní i seznámit.
1.) Při posuzování omluvitelnosti právního omylu je tedy nezbytné nejprve zjistit,
zda s ohledem na
i)

fyzické a psychické vlastnosti subjektu, jeho intelektuální schopnosti i
okamžitý stav - např. vzdělání, životní zkušenosti, kvalifikace atd. s přihlédnutím k okolnostem konkrétního případu – místo, čas, prostředí
spáchaného

činu

(subjektivní

hledisko/vymezení

opatrnosti)

reálně

vyplývala pro konkrétní subjekt povinnost seznámit se s příslušnou normou
ii)

buďto přímo ze zákona nebo jiného právního předpisu,72 úředního
rozhodnutí nebo smlouvy, z jeho zaměstnání, povolání, postavení73 nebo
funkce (objektivní hledisko/vymezení opatrnosti).
Subjektivní a objektivní hledisko je nutné přitom posuzovat ve vzájemné
souvztažnosti. Např. pokud intelektuální schopnosti a okamžitý stav subjektu
svědčí o jeho neschopnosti se s příslušnou normou přímo osobně seznámit,
přesto bude možné dovodit existenci takové povinnosti, je-li subjekt schopen se
s příslušnou normou seznámit díky svému postavení alespoň zprostředkovaně –
např. vyžádat si odbornou radu. Subjektu ale musí umožňovat zprostředkované
seznámení se s normou jeho postavení ve smyslu faktické možnosti si odbornou

72

Např. v usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 10. 2014, sp. zn. 6 Tdo 1322/2014 „odborná způsobilost
je předpokladem získání osvědčení ve smyslu §4e zákona o obecní policii“.
73
Např. lze srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 20. 6. 2012, sp. zn. 7 Tdo 677/2012-15 „Pokud jde o
povinnosti řidiče, je v ustanovení § 5 odst. 2 písm. b) cit. zákona (pozn. zákon č. 361/2000 Sb., o provozu
na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) stanoveno, že
řidič nesmí řídit vozidlo bezprostředně po požití alkoholického nápoje nebo v době, kdy mohl být ještě
pod jeho vlivem. Tuto právní úpravu byl obviněný povinen znát a není žádných pochyb o tom, že ji
skutečně také znal.“, nebo usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 11. 2011, sp. zn. 5 Tdo 1429/2011,
„Každý podnikatel je totiž povinen seznámit se alespoň se základními právními, organizačními a
ekonomickými podmínkami, za nichž může provozovat své podnikání. Zjištění potřeby a rozsahu
oprávnění k provozování určitého podnikání bezpochyby patří ke zmíněným základním podmínkám, takže
námitka obviněného o existenci negativního skutkového (pozn. správně právního) omylu je (…)
neopodstatněná.“. Obdobně vyznívá i usnesení Nejvyššího soudu ze dne 18. 12. 2013, sp. zn. 5 Tdo
1309/2013 nebo usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 5. 2010 5 Tdo 539/2010.
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radu vyžádat – např. existence zaměstnance s příslušnými znalostmi nebo
finanční prostředky na povolání externího odborníka, příp. možnost dotázat se
příslušného orgánu veřejné správy apod.
Posuzování vyvarovatelnosti právního omylu se tak velmi přibližuje originálnímu
německému vzoru, kde je zohledňováno i) zda existovala reálná možnost rozpoznat
protiprávnost, ii) zda měl subjekt možnost se informovat o právní kvalitě jeho jednání
a iii) zda tyto závěry reflektují skutečně danou možnost subjektu rozpoznat
protiprávnost svého jednání.74
Pokud bude zjištění takové, že v rámci povinné opatrnosti měl subjekt povinnost se
s předmětnou právní normou seznámit, pak se bude jednat o neomluvitelný právní
omyl, resp. terminologií zákona o právní omyl, jehož se subjekt mohl vyvarovat dle
§ 19 odst. 2 TZ. Takový omyl by pak nijak nebránil odpovědnosti subjektu i za úmyslný
trestný čin.
2.) Pokud však bude zjištění negativní, bude nezbytné opět hlediskem povinné míry
opatrnosti posuzovat, zda mohl subjekt rozpoznat protiprávnost činu bez
zřejmých obtíží.75
Např. běžný zastupitel nebude mít povinnost znát § 13 zákona č. 20/1987, o státní
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů,protože v rámci jednoho zasedání
středněvelkého zastupitelstva se díky jeho extrémně široké působnosti zastupitelovo
hlasování zpravidla dotkne většiny právních předpisů, přičemž požadavek jejich veškeré
detailní znalosti by byl zcela absurdní. V konkrétním případě ale bude moci tento
zastupitel bez zřejmých obtíží rozpoznat protiprávnost svého hlasování např. z vyjádření
ředitele příslušného odboru městského úřadu, že v případě prodeje movité kulturní
památky mají povinnost ji přednostně nabídnout Ministerstvu kultury ke koupi. Pak by
se mohlo jednat o neomluvitelný právní omyl, přestože subjekt neměl povinnnost se
s příslušnou právní normou seznámit.
74

Citace dle Kouřil, I. a Janoušek M.: K některým aspektům rozhodování o skutku spáchaném
pachatelem v negativním právním omylu, Státní zastupitelství 3/2015, Wolters Kluwer ČR, s. 30n.
75
To může plynout z různých okolností případu, např. z upozornění odborníka, viz usnesení Nejvyššího
soudu ze dne 27. 2. 2013, sp. zn. 8 Tdo 137/2013, publikované pod č. 7/2014 Sb. rozh. tr. „mladiství
nejednal v žádném omylu, poněvadž na škodlivost a nezákonnost svého počínání byl upozorněn dopisem
ČPU (pozn. České protipirátské unie) …, přičemž tato výzva k ukončení protiprávního stavu byla
vyčerpávajícím a naprosto srozumitelným způsobem také zdůvodněna …“.
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Je tedy zjevné, že v rámci posuzování omluvitelnosti právního omylu budou přiměřeně
aplikovatelná kritéria naplnění potřebné opatrnosti vymezená v kapitole 3.2 d) Náležitá
míra opatrnosti u osob podílejících se na rozhodovacích procesech územní samosprávy
u nedbalostního zavinění.
Na druhou stranu pravidla nedbalostního zavinění nejsou u právního omylu použitelná
co do jeho dopadů na zavinění subjektu k trestnému činu. V tomto aspektu se právní
omyl autonomně řídí vlastními pravidly. Tedy neomluvitelný právní omyl nijak
nevylučuje odpovědnost subjektu, a to ani za úmyslný trestný čin. Může mít pouze
význam v rámci ukládání trestu.
Obecně tak lze v kontextu výše zmíněného konstatovat, že u radních a zastupitelů bude
neomluvitelným právním omylem ve smyslu § 19 odst. 2 TrZ zejména jednání v
rozporu se zákonem o obcích, o krajích nebo o hl. m. Praze, neboť jejich znalost je u
zastupitelů či radních bezpochyby presumována.76 Stejně tak u zastupitelů, radních či
zaměstnanců lze očekávat, že je nebude omlouvat ani neznalost základních principů
zákona o veřejných zakázkách. V případě jednání, jenž je v rozporu s předpisy, které se
zaměřují na regulaci vztahů v konkrétních oblastech, jejichž znalost není mimo daný
obor běžná, pak bude – obecně řečeno77 – možno dovodit neomluvitelný právní omyl
jen u gesčních radních, ve zmenšeném rozsahu pak i u zastupitelů, kteří jsou členy
orgánu, jenž je na daný obor zaměřený (tj. odborně zaměřené komise a výbory, např.
výbor pro infrastrukturu), případně též u předkladatele návrhu.78
Je nutné dodat, že u kolektivního rozhodnutí tak bude vždy existovat osoba, která
vzhledem ke svému postavení měla v rámci povinné míry opatrnosti povinnost seznámit
se (alespoň zprostředkovaně) s příslušnou právní normou - minimálně předkladatel
návrhu z důvodů uvedených v podkapitole 3.2 d) Zvýšená míra opatrnosti předkladatele
návrhu. Alespoň u této osoby bude možné uvažovat o tzv. neomluvitelném právním
omylu. Negativní následky selhání takové zodpovědné osoby ve formě její případné
76

Srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 24. 2. 2012, sp. zn. 11 Tdo 454/2011, publikované
v Trestněprávním revue 10/2012 v němž bylo judikováno, že „samozřejmým a prezumovaným
předpokladem výkonu funkce starostky je znalost zákona o obcích (…) i znalost statutu územně členěného
statutárního města“.
77
U menších územních samosprávných celků bude spolu s klesajícími prostředky, které má k výkonu
funkce dotyčný k dispozici, nutné požadavky mírnit.
78
Richter M.: Je možné spáchat trestný čin zneužití pravomoci úřední osoby při dispozici s majetkem
územní samosprávy?, Trestněprávní revue 5/2014, Praha: C. H. Beck, s. 113.
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trestní odpovědnosti by se však bez dalšího neměly přenášet na ostatní v rozhodovacím
procesu zapojené osoby, pokud jednaly v dobré víře a vzhledem k okolnostem jednaly
v souladu s jejich povinnou mírou opatrnosti.
Spolehnutí se na správnost odborné rady z hlediska právního omylu
V praxi je obvyklé, že si subjekt nechá předem legálnost svého jednání posoudit
právním odborníkem, ať už se jedná o advokáta, nebo příslušně kvalifikovaného
zaměstnance. Subjekt se v takovém případě neseznamuje s právní normou přímo, ale
pouze zprostředkovaně prostřednictvím závěrů a úvah odborníka. Jestliže je odborná
rada správná, nevzniká žádný problém, neboť jednání v souladu s ní je po právu. Pokud
se ale odborná rada, resp. jí prezentovaný právní názor, ukáže nesprávným, může to
značně zkomplikovat právní kvalifikaci jednání subjektu na ni se spoléhající.
Předně existence odborné rady nemá význam pro existenci povinnosti subjektu
seznámit se s příslušnou právní normou.79 Nejedná se o otázku opatrnosti subjektu ve
smyslu, s jakou normou měl ještě konkrétní subjekt povinnost se seznámit, ale jedná se
naopak o následek existence takové povinnosti. Tedy o projev určité péče, s jakou
subjekt plní svou povinnost se s příslušnou normou seznámit. Existence odborné rady
tedy nemůže subjekt zbavit povinnosti seznámit se s příslušnou právní normou, protože
je právě jedním z projevů této povinnosti jakožto prostředek seznámení se s obsahem
příslušné normy.
Existence odborné (právní) rady tedy nemůže mít vliv na závěr o existenci povinnosti
seznámit se s příslušnou právní normou dle § 19 odst. 2 TZ, tedy vždy se bude jednat o
právní omyl neomluvitelný.80
Nicméně výše uvedené neznamená, že by existence odborné rady neměla žádný význam
pro trestní odpovědnost subjektu. Existence odborné rady, ať už v podobě stanoviska

79

Může mít ale význam pro rozpoznatelnost protiprávnosti činu bez zřejmých obtíží – viz výše.
Srov. právní větu usnesení Nejvyššího soudu ze dne 9. 12. 2014, sp. zn. 6 Tdo 1277/2014, uveřejněné
pod číslem 53/2015 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek „Sama skutečnost, že spoléhal na ujištění
jiné osoby o správnosti svého postupu, který ve skutečnosti odporoval právním předpisům (např. ohledně
otázky subjektu oprávněného rozhodnout o udělení odměny a její výše), nemusí vylučovat závěr, že jeho
právní omyl je neomluvitelný.“
80
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externího odborníka nebo příslušného zaměstnance úřadu,81 může sehrát významnou
roli při posuzování zavinění k dalším znakům trestného činu.
Požadovaná forma zavinění se totiž musí zásadně vztahovat na všechny znaky skutkové
podstaty trestného činu. Právě existence odborné rady, byť nesprávné, může mít značný
význam pro posouzení vnitřního vztahu subjektu k jednotlivým znakům trestného činu.
Již samotná skutečnost, že si subjekt uvědomil své nedostatečné schopnosti a znalosti a
obrátil se s žádostí o posouzení věci na právního profesionála, zpravidla dokládá, že
jednal se značnou péčí, resp. opatrností, a že zájem chráněný trestním zákonem porušit
či ohrozit nechtěl. Opatření si odborné rady tedy může mít zásadní význam pro
posouzení vnitřního vztahu subjektu k porušení nebo ohrožení zájmu chráněného
trestním zákonem.
Nejvyšší soud tímto způsobem postupoval např., když zcela mimo právní omyl
konstatoval, že „je třeba zdůraznit, že jestliže se laické osoby spolehnou na informaci
advokáta, jako osoby práva znalé, aniž by měly nějaké věrohodné signály, z nichž by
mohly dovodit nesprávnost takových informací, nelze u nich zpravidla dovodit úmyslné
zavinění ve vztahu k vzniku tvrzené škody na podkladě jejich jednání v právním slova
smyslu.“82 Obdobně v situaci obviněného, kterému jeho postup posvětil právník stejně
jako příslušníci policie, Nejvyšší soud uzavřel, že „z tohoto přístupu obviněného (snahy
zjistit a ubezpečit se o oprávněnosti svého jednání) nelze dovodit jeho úmysl, tedy že
chtěl svým jednáním porušit či ohrozit zákonem chráněný zájem, ani jeho eventuální
vědomost, resp. srozumění s tím, že k tomu mohlo dojít.“83.
Lze tedy shrnout, že odborná rada z logiky věci nemůže mít vliv na existenci povinnosti
seznámit

se

s příslušnou

právní

normou.

Proto

nemá

význam

z hlediska

vyvarovatelnosti právního omylu. Naopak ale může mít zásadní vliv na posouzení
vnitřního vztahu subjektu k naplnění dalších znaků trestného činu.
81

Odborná rada příslušného odborného zaměstnance úřadu, potažmo příslušného odboru úřadu, by měla
mít stejnou váhu, jakožto odborná rada externího odborníka. Pro srov. např. usnesení Nejvyššího soudu
ze dne 16. 7. 2014, sp. zn. 5 Tdo 273/2014: „Rovněž vysvětlení … k přípravě výběrového řízení, při němž
se obviněný spoléhal na administrativní aparát městského úřadu a firmu J. T., je plně akceptovatelné
zejména s přihlédnutím k zájmu většiny členů zastupitelstva na nejnižší možné náklady, s nimiž by bylo
spojeno pověření velké renomované agentury organizovat prodej.“
82
Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 19. 1. 2011, sp. zn. 5 Tdo 848/2010.
83
Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 3. 2014, sp. zn. 6 Tdo 1112/2014, byť zde se soud úvahy snažil
podřadit pod právní omyl, nakonec však, jak je zjevné z citovaného, posuzoval „klasicky“ naplnění
kritérií úmyslného zavinění.
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Při posuzování vnitřního vztahu subjektu k porušení nebo ohrožení zájmu chráněného
trestním zákonem je nutné nejdříve zkoumat, zda subjekt o nesprávnosti odborné rady
věděl a zda v době činu existovaly pochyby o správnosti rady, o nichž subjekt věděl, či
je měl mít a mohl. Pochybnost o správnosti či nesprávnost odborné rady může vyplývat
z nedostatečných schopností a znalostí jejího autora (culpa in eligendo), nedostatečných
instrukce a podkladů k jejímu vypracování/poskytnutí (culpa in instrumendo), stejně
jako samotné její věcné správnosti (culpa in inspeciendo).84
Objektivní pochyby o správnosti odborné rady mohou být v praxi dokládány např.
existencí opačného odborného názoru, jenž argumenty příslušné odborné rady vyvrací,
v dispoziční sféře subjektu. Obdobný efekt by mohlo mít prokazatelné sdělení věcně a
argumentačně podložených námitek rozporujících odbornou radu, nebo dozvěděl-li se
subjekt o odborné nezpůsobilosti tvůrce odborné rady, anebo dozvěděl-li se o
nekompletnosti podkladů, z nichž odborná rada vychází. Samozřejmě subjekt mohl
nabýt pochyby o správnosti poskytnuté rady také z mnoha jiných důvodů, např.
z důvodu své vlastní odbornosti, vykonával-li předchozí praxi v rozporu s poskytnutou
radou apod..85
Existence pochyb o správnosti odborné rady musí nejen existovat objektivně, ale musí o
ní subjekt zároveň vědět. Jako příklad lze uvést, jak se Nejvyšší soud vypořádal se
situací, kdy se pachatel spolehl na odbornou radu, ale přitom neposkytl osobě
s vysokoškolským právním vzděláním vyčerpávající informaci ohledně okolností
týkajících se jeho práva do bytu vstoupit: „Po obviněném nelze požadovat, aby při
laické znalosti práva věděl či předpokládal, jaké informace jsou pro posouzení
protiprávnosti jeho jednání podstatné, a jejich neuvedení mu – v důsledku neznalosti
jejich relevance pro odborné (právní) posouzení věci – přičítat k tíži.“86
Pokud subjekt věděl anebo se dozvěděl o relevantních informacích zpochybňujících
správnost odborné rady, pak byl povinen se jimi v rámci své opatrnosti zabývat. Pokud
84

Zde se lze přiměřeně opřít také o kritéria civilního práva – srov. např. Josková L.: Advokátní pomoc
jako důvod pro vyloučení odpovědnosti člena představenstva, Právní rozhledy 21/2010, s. 778n.
85
K tomu např. přiměřeně srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 10. 2014, sp. zn. 6 Tdo 1322/2014
„(…) odborná způsobilost je předpokladem získání osvědčení ve smyslu § 4e zákona o obecní policii,
přičemž je nutno konstatovat, že pokud je osoba (…) přijata do pracovního poměru strážníka obecní
policie, lze se těžko dovolávat náhledu na tuto osobu v jejím oboru „ochrany práva“ jako na laika, tudíž
nemůže spoléhat na právní radu v oblasti, kde sama osoba – strážník vystupuje jako profesionál.“.
86
Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 3. 2014, sp. zn. 6 Tdo 1112/2014.
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by se na takovou zpochybněnou radu bez rozumného vyvrácení pochybností spolehl,
nelze samotnou existencí takto již v době činu zpochybněné rady vyloučit ani úmyslné
zavinění subjektu ve vztahu ke škodlivému následku jeho jednání. Naopak si lze
představit, že z ignorance pochybností o správnosti odborné rady bude usuzováno nejen
na zavinění z vědomé nedbalosti,87 ale v extrémním případě dokonce na srozumění
subjektu se vznikem škodlivého následku a tedy na jednání v nepřímém úmyslu.88
Když se s pochybnostmi subjekt ale adekvátně vypořádá a ohledně argumentů
použitých při jejich vyvracení nevzniknou žádné další pochyby, pak je situace obdobná,
jako kdyby žádné pochybnosti o správnosti odborné rady vůbec neexistovaly. Pokud
v rozhodné době neexistovaly žádné relevantní pochybnosti o správnosti poskytnuté
rady a subjekt ani o její nesprávnosti jinak nevěděl, pak zpravidla nelze dovodit
úmyslné zavinění ve vztahu k porušení nebo ohrožení zájmu chráněného trestním
zákonem, které vzniklo v příčinné souvislosti s nesprávností poskytnuté rady, ač by
právní omyl subjektu byl neomluvitelný.89 Z podstaty věci dané absencí vědomostní
složky zavinění nepůjde zpravidla dovodit ani zavinění z vědomé nedbalosti.
Za situace, kdy v rozhodné době neexistovaly pochybnosti o správnosti odborné rady a
subjekt ani jinak o její nesprávnosti nevěděl (došlo tedy k vyloučení jeho úmyslného
zavinění a zavinění z vědomé nedbalosti), je třeba dále zkoumat, zda subjekt
vynaložil potřebnou opatrnost ve smyslu § 16 odst. 1 písm. b) a odst. 2 TZ vůči zdánlivě
správné odborné radě. Subjekt totiž bezesporu má povinnost se v rámci povinné
opatrnosti s obsahem odborného stanoviska, resp. odborné rady, seznámit a v při tomto
87

Srov. usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 5 Tdo 827/2012, publikované pod č. 2/2014 Sb. rozh. tr.
„Obvinění vědomě zcela pominuli námitky některých členů zastupitelstva vznesené v předchozí diskusi,
kteří upozornili na nezdůvodněný rozdíl v cenách obou pozemků a na to, že cena byla konzultována s
realitními makléři a podle jejich názoru je příliš nízká, a naopak spolehli se na zpochybněné podklady
vypracované odborem Magistrátu který běžně podobné převody nepřipravoval (…). Přitom soud
nezpochybnil spáchání žalovaného skutku včetně výše citovaných okolností. (…) Aniž by tedy Nejvyšší
soud předjímal rozhodnutí o vině všech obviněných, nemohl se ztotožnit se závěry soudů nižších stupňů,
pokud za uvedeného stavu vyloučily možnost zavinění obviněných z vědomé nedbalosti.”
88
Srov. usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 5 Tdo 827/2012, publikované pod č. 2/2014 Sb. rozh. tr. „(…)
Zde soud dovozuje nutnost opakovaného jednání obviněných, jejich konfrontování s konkrétními podklady
o možné odlišné ceně pozemků od ceny obvyklé, ignorování návrhů na odkoupení pozemků za vyšší cenu,
opakované odmítnutí odložení rozhodnutí do doby doplnění podkladů, vědomost obviněných o odlišnosti
obvyklých cen od navrhovaných cen a schválení nekompletně zpracovaných návrhů na prodej nemovitostí
atd. Kdyby obvinění jednali za těchto okolností, podle názoru Nejvyššího soudu by už bylo možné
uvažovat o jejich srozumění s následkem významným pro trestní odpovědnost v podobě škody na cizím
spravovaném nebo opatrovaném majetku, a tedy o úmyslném zavinění.“
89
Přiměřeně srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 19. 1. 2011, sp. zn. 5 Tdo 848/2010, v němž neměl
ani potřebu otázku právního omylu řešit.
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seznamování uplatňovat znalosti, zkušenosti a schopnosti, kterými disponuje (součást
culpa in inspeciendo).90 Odborné stanovisko tedy subjekt musí hodnotit z hlediska
svých schopností, zkušeností a znalostí, stejně jako logiky.91 Nedbalostní zavinění
subjektu k porušení nebo ohrožení zájmu chráněného trestním zákonem pak přichází
v úvahu v rozsahu, v němž bylo takové porušení či ohrožení způsobeno omylem
vězícím v nesprávnosti podkladů, kterou by subjekt odhalil při vynaložení povinné
opatrnosti.
Je však třeba zdůraznit, že výše rozebírané následky odborné rady na posouzení
zavinění by měla zapříčinit pouze odborná rada, která skutečně ovlivnila laickou
představu subjektu o okolnostech naplňujících znaky trestného činu. Pokud by se např.
prokázalo, že subjekt totiž chtěl škodlivý následek způsobit nezávisle na odborné radě
a odborná rada byla pouze jakýmsi prostředkem způsobení tohoto následku, pak tato by
neměla mít význam pro závěr o zavinění. Jinými slovy, pokud by z okolností
konkrétního případu vyplývalo, že subjekt chtěl škodlivý následek způsobit bez
přičinění odborníka a odborná rada se týkala pouze technické realizace takovéhoto
úmyslu, pak byť by subjekt skutečně detailům tohoto technického provedení nerozuměl,
ale měl by alespoň laickou představu o všech rozhodných okolnostech, nemuselo by to
vylučovat závěr o jeho kladném vnitřním vztahu ke způsobení škodlivého následku.92
K tomu lze ještě dodat, že pokud subjekt neměl úmysl škodlivý následek způsobit,
vynaložil potřebnou opatrnost a tedy není odpovědný za trestný čin z důvodu
neexistence subjektivní stránky, lze si představit v závislosti na úmyslu tvůrce omylu
(odborníka) a dalších okolnostech případu mimo jiné úvahu o jeho nepřímém
pachatelství.
90

Obdobný názor in Beran K.: Význam právních posudků vypracovaných advokáty v souvislosti
s povinností reprezentantů kapitálových společností jednat s péčí řádného hospodáře, Bulletin advokacie
9/2004, s. 28.
91
Přiměřeně srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 19. 12. 2012, sp. zn. 5 Tdo 861/2012 „Pokud se
obvinění hájí konzultací s právními poradci, potom je třeba říci, že došlo k porušení základních
ustanovení zák. č. 87/1995 Sb. a že daná rozhodnutí obviněných byla problematická i z ekonomického
hlediska.“.
92
Přiměřeně lze srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 3. 2005, sp. zn. 6 Tdo 250/2005: „Právní
komplikovanost a určitá nejednotnost právního posouzení byla do značné míry způsobena tím, že samotné
jednání obviněných po subjektivní stránce nese jisté znaky promyšlenosti. Obviněným byla známa fakta,
která postačují k tomu, aby šlo o znalost podstatných skutečností, které lze podřadit pod znaky skutkové
podstaty daného trestného činu. Lze říci, že jejich jednání směřovalo výlučně ke způsobení následku
předpokládaném v ustanovení § 148 tr. zák., totiž ke zkrácení daně z přidané hodnoty. O jejich přímém
úmyslu /§ 4 písm. a) tr. zák./ proto nelze v žádném případě pochybovat.“
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Pokud se na radu bez
rozumného vypořádání
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subjektu k porušení
nebo ohrožení
chráněného zájmu,
resp. u subjektu může
být shledáno úmyslné
zavinění či vědomá
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dovodit úmyslné
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omylem způsobeným
nesprávností zdánlivě
správné rady. Až na
výjimečné případy z
podstaty věci
nepřichází v úvahu ani
vědomá nedbalost.
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v takové nesprávnosti poskytnuté rady,
kterou by při vynaložení povinné opatrnosti
subjekt odhalil.

Obrázek 1 – Test existence zavinění subjektu při jeho spolehnutí se na nesprávnou odbornou radu.

Pro úplnost je nutné zmínit, že Herczeg vyslovil názor, že spolehnutí se subjektu na
odbornou radu důvěryhodné osoby s potřebnými odbornými znalostmi vede k závěru o
omluvitelnosti právního omylu dle § 19 TZ.93
S tímto názorem nesouhlasím z důvodu, že dle § 19 odst. 2 TZ závěr o tzv.
neomluvitelnosti právního omylu prvotně závisí na existenci povinnosti se s příslušnou
právní normou seznámit. Vyžádání si odborné rady je v podstatě představitelné pouze
jako následek existence takové povinnosti, proto na její existenci nemůže mít vliv (blíže
viz výše). Ač kritéria omluvitelnosti právního omylu způsobeného odbornou radou by i
v Herczegově pojetí zřejmě byly podobné kritériím zde uvedeným, koncepční pojetí
takového omylu má výrazné důsledky.

93

Herczeg, J.: Právní omyl v novém trestním kodexu, Trestní právo 6/2010, Novatrix, s. 8.
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Herczegovo pojetí spolehnutí se na nesprávnou odbornou radu má nutně za výsledek
buď odpovědnost subjektu za úmyslný trestný čin (byť by materiálně šlo o nedbalost),
nebo úplnou neodpovědnost subjektu. Jedná se tedy o tzv. 1-0 řešení.
Pojetí uvedené v této kapitole má oproti tomu vedle uvedené logické připomínky tu
praktickou výhodu, že u spolehnutí se na odbornou radu lze vyvodit odpovědnost
v souladu se skutečným zaviněním subjektu ke vzniku právního omylu. Tedy umožňuje
vyvodit odpovědnost v závislosti na skutečném zavinění subjektu za úmyslný, nebo
pouze nedbalostní trestný čin, anebo trestní odpovědnost vůbec nevyvodit.
Nejasný výklad zákona
Zvláštní situace může nastat, když zákon není dostatečně jasný, resp. když může být
vykládán vícero způsoby, přičemž prosazení každé z verzí výkladu je srovnatelně
pravděpodobné. V daném čase tak není objektivně zjistitelné, jaký výklad by mohl být
správný. Za objektivně nejasnou normu ale nelze považovat právní normu, která sice
prima facie neumožňuje jednoznačný výklad, ale její skutečný obsah je seznatelný
z navazujících norem, nauky nebo ustálené judikatury.94 Mělo by se tedy jednat o
mimořádnou situaci, kterou však bohužel nelze vyloučit.
Případ právního omylu spočívající v nesprávném výkladu objektivně nejasné normy,
který je přitom výkladem přiměřeným okolnostem, je specifický tím, že oproti
„standardnímu“ případu právního omylu je zřejmé, že subjekt mohl vědět o tom, že jeho
jednání může být potenciálně protiprávní (vědomost o nejednoznačnosti výkladu), ale
s ohledem na konkrétní okolnosti se (nakonec nesprávně) spoléhal, že protiprávním
není. Případ nesprávného výkladu nejasného znění zákona se tedy zjevně přibližuje
kritériím vědomé nedbalosti, a měl by být v jejich světle také posuzován. Pokud totiž je
znění zákona objektivně nejasné, nemůže být dovozena materiální povinnost subjektu se
seznámit se skutečným obsahem příslušné právní úpravy a předmětem posuzování by
mělo být pouze kritérium, zda mohl pachatel protiprávnost činu rozpoznat bez zřejmých
94

Dokonce v civilní rozhodovací praxi se místy objevuje ještě striktnější pohled na „neschopnost“ státu
jasně formulovat normy. Viz např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. 2. 2007, sp. zn. 22 Cdo
428/2007, a ze dne 3. 3. 2009, sp. zn. 22 Cdo 4881/2008, obdobně i rozsudek ze dne 22. 9. 2008, sp. zn.
22 Cdo 3000/2008 „Právní omyl je omluvitelný, jestliže se držitel omylu nemusel vyhnout ani při
vynaložení obvyklé opatrnosti … (může jít např. o nejasné znění zákona). O nejasné znění zákona jde i
v případě, že obsah právní normy nevyplývá přímo ze znění zákonného ustanovení, ale z výkladu
provedeného rozhodnutím či stanoviskem publikovaným ve Sbírce rozhodnutí a stanovisek; zásada, že
neznalost zákona neomlouvá, se totiž nevztahuje na judikaturu.“.

50

obtíží. Mělo by tedy vždy záležet na přiměřenosti (nesprávného) výkladu okolnostem
v době činu. Jestliže výklad bude přiměřený okolnostem, pak by se mělo jednat o právní
omyl dle § 19 odst. 1 TZ, jehož se subjekt nemohl vyvarovat.
O to více za situace, kdy je běžné, že právní posouzení nejasné normy advokátem, které
se i přes vynaložení náležité péče později ukáže nesprávným, není a ani by nemělo být
vyhodnoceno jako porušení jeho povinností a může být tedy legálním výsledkem
vynaložení dokonce odborné! péče. Tak např. v usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11.
6. 2009, sp. zn. 25 Cdo 5020/2008 soud neshledal odpovědnost advokáta, který s
ohledem na tehdejší nejasnou rozhodovací činnost Ústavního soudu nepodal ústavní
stížnost po doručení rozsudku odvolacího soudu, a namísto toho podal dovolání, a to ani
v situaci, kdy toto dovolání bylo odmítnuto Nejvyšším soudem jako nepřípustné z
důvodů závisejících na uvážení Nejvyššího soudu bez zřetele k tomu, jak byla v
dovolání formulována otázka zásadního právního významu.
Stejně tak pokud se soudce přikloní k určitému právnímu výkladu, který se později
ukáže nesprávným, nejedná se o porušení povinností soudce a toto nemůže tedy být
důvodem pro zahájení např. kárného řízení, natož pro vyvození jeho civilní či trestní
odpovědnosti. Ani soud se nemůže „stavět do pozice neomylného vykladače práva“.95
Z důvodu vyvozování, resp. nevyvozování, odpovědnosti za nesprávný úsudek o
skutečném obsahu právní normy u právních profesionálů by se jevilo absurdním, když
by běžnému subjektu – právnímu neprofesionálovi, byl kladen k tíži nesprávný výklad
objektivně nejasného znění zákona.
Také Ústavní soud se staví k protiprávním jednáním způsobeným nesprávným
výkladem objektivně nejasné normy shovívavě. Tak např. v nálezu Ústavního soudu ze
dne 4. 8. 2010, sp. zn. II ÚS 913/09, byla posuzována ústavní konformita rozhodnutí
civilních soudů vyhovujících žalobě na náhradu škody způsobené daňovým poradcem,
který vyložil zákon o daních z příjmů způsobem, s nímž se neztotožnil správce daně a
klientovi řídícím se touto radou doměřil daň a posléze i penále. Ústavní soud uzavřel, že
se soudy „nevypořádaly s otázkou, zda daňový poradce porušuje právní předpisy tím,
pokud v určité době a za určitých okolností zastává nějaký právní názor, který se
později ukáže být nesprávným (…). S touto otázkou se soudy totiž rozhodně nemohly
95

Naposledy stanovisko pléna Ústavního soudu ze dne 8. 10. 2015, sp. zn. Pl. ÚS-st. 42/15.
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vypořádat citací dotčených předpisů (…).“. Jestliže tedy nesprávný výklad objektivně
nejasného zákona, který je přiměřený okolnostem, nemůže vést k civilní odpovědnosti
k náhradě škody,96 bylo by v rozporu se smyslem trestního práva jakožto prostředku
ultima ratio, aby tentýž omyl vedl k jeho trestní odpovědnosti.
Zde je vhodné poznamenat, že k nejasnému znění zákona v nejasné formulace
zákonných ustanovení může výraznou měrou přispět stát i svou nelegislativní činností,
kterou subjekt nemůže přímo ovlivnit. Tuto situaci musel řešit Městský soud v Praze ve
svém usnesení sp. zn. 5 To 158/2012,97 „Obžalovaný tedy zjevně jednal v právním
omylu, kdy měl uložené tresty vyhoštění za vykonané. Tohoto omylu se těžko mohl
vyvarovat, když jej v něm utvrdil i státní orgán…“. Stejně tak správním aktům svědčí
presumpce správnosti, která může mít i trestněprávní dopady. Např. srov. usnesení
Nejvyššího soudu sp. zn. 8 Tdo 325/2012 „Omluvitelný právní omyl … nemůže spočívat
v tom, že s ohledem na argumentaci uplatněnou v jím podané správní žalobě, aniž
vyčkal rozhodnutí o ní, měl za to, že se žádného přestupku nedopustil“.
Z výše uvedeného lze uzavřít, že v případě nesprávného výkladu objektivně nejasného
znění zákona, je nutné posuzovat přiměřenost důvodů, které subjekt k takovému
výkladu vedly. Je tedy třeba zkoumat, nakolik byla přiměřená konkrétní situaci
myšlenková konstrukce výkladu předmětné právní normy a to i z hlediska důvodů, pro
které se subjekt spolehl na svůj vlastní úsudek namísto vyžádání si odborné rady u
právního profesionála.98 Pokud byl výklad objektivně nejasné normy přiměřený
okolnostem, pak by takový mylný výklad měl být posouzen jako právní omyl, jehož se
subjekt nemohl vyvarovat. S ohledem na racionalitu povinné míry opatrnosti ho totiž
nestíhala povinnost seznámit se se skutečným obsahem příslušné právní normy, neboť
nemožné nezavazuje.
Na přiměřenost nesprávného výkladu objektivně nejasného znění zákona by mohlo být
usuzováno samozřejmě i s přihlédnutím k existenci odborná rady tento výklad
aprobující, pokud by u subjektu nebylo dáno zavinění k této nesprávnosti – viz
96

Stejně tak např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. 4. 2013 sp. zn. 29 Cdo 2363/2011.
Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 19. 4. 2012, sp. zn. 5 To 158/2012, publikován v Vávra L.:
Sborník komentované judikatury, ročník 2012, Atlas consulting – Codexis.
98
K tomu přiměřeně srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 11. 2011, sp. zn. 5 Tdo 1429/2011
„Pokud spoléhal pouze na uvedené vyjádření spoluobviněné M. Š. a tuto okolnost si neověřil, nemůže se
zprostit své trestní odpovědnosti za posuzovaný trestný čin jen tvrzením, že ve vztahu ke znaku
neoprávněnosti jednal v negativním skutkovém (pozn. správně právním) omylu.“
97
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subkapitola „Spolehnutí se na správnost odborné rady z hlediska právního omylu“.
V takovém případě by i nesprávná odborná rada mohla mít výjimečně za důsledek závěr
o omluvitelnosti právního omylu. V takovém případě by totiž získání odborné rady bylo
projevem pouze kvazi-povinnosti seznámit se s právní normou, protože povinnost
seznámit se s jejím skutečným obsahem vzhledem k její nejasnosti nemohla existovat.
Jestliže by se ale jednalo o nesprávný výklad seznatelné normy, mělo by spolehnutí se
na nesprávnou odbornou radu za následek aplikaci § 19 odst. 2 TZ a nejspíše by se
jednalo o neomluvitelný právní omyl. Existence takové odborné rady by ale měla být
zohledněna při posuzování zavinění subjektu k dalším znakům trestného činu – viz výše
odkazovaná subkapitola.
b) Omyl skutkový
Zatímco rozebraný případ právního omylu se týkal omylu o faktech právních (de iure),
omyl skutkový se týká omylu stran faktů skutkových (de facto).
V § 18 TZ najdeme výslovnou úpravu skutkového omylu pozitivního a negativního.
Tím se však výčet skutkových omylů nevyčerpává, neboť naukou jsou rozlišovány ještě
zvláštní případy skutkového omylu, a to omyl v předmětu útoku (error in objecto – in
persona), aberace (abberatio ictus) a generální úmysl (dolus generalis).
Z hlediska tématu této práce je zejm. podstatný negativní skutkový omyl dle
§ 18 odst. 1 TZ: „Kdo při spáchání činu nezná ani nepředpokládá jako možnou
skutkovou okolnost, která je znakem trestného činu, nejedná úmyslně; tím není dotčena
odpovědnost za trestný čin spáchaný z nedbalosti.“.
Tím, že je v hypotéze předmětného ustanovení vyloučena vědomost subjektu o
skutkové okolnosti, která je znakem trestného činu, je zjevné, že negativní skutkový
omyl vylučuje obě formy úmyslného zavinění stejně tak jako zavinění z vědomé
nedbalosti.99 Nevylučuje však zavinění z nedbalosti nevědomé, včetně nedbalosti hrubé.
Při posuzování znalosti nebo předpokládání konkrétních kritérií skutkového omylu
(skutkových okolností) lze odkázat na kritéria uvedená v kapitole I. 3. Zavinění.
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Srov. Jelínek J. a kol.: Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část., 4. vydání, Praha: Leges, 2014,
s. 242 nebo Šámal, P. a kol.: Trestní zákoník, 2. vydání, Praha: C. H. Beck, 2012, s. 254.
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Ostatní druhy skutkového omylu nejsou nijak zvlášť z hlediska tématu této práce
významné, ani při jejich posuzování nelze očekávat z tohoto hlediska žádné zvláštnosti,
proto je možné v tomto rozsahu odkázat na nauku, která tyto podrobně rozebírá, a na
kapitoly stran povinné míry opatrnosti.
Lze jen vyzdvihnout, že stejně jako u právního omylu i u omylu skutkového může
nastat situace, kdy bude subjekt v omyl uveden nesprávnou odbornou radou, která se
týká skutkových okolností. V praxi k tomu může docházet poměrně často, když
příslušný odborník (ať už externí, nebo interní) svou odbornou radou mystifikuje
subjekt o skutečném stavu věci.
Předně je v takové situaci pro odpovědnost subjektu nerozhodné, zda tak příslušný
odborník učinil vědomě či nikoli. Odpovědnost subjektu se bude vyvozovat zcela
totožně, jako u spoléhání se na odbornou radu v oblasti práva - viz subkapitola
3.3 a) Spolehnutí se na správnost odborné rady z hlediska právního omylu. Aby text
této práce zbytečně nebytněl, dovolím si také zde odkázat na příslušnou subkapitolu.

II.

Část zvláštní

1. Porušení povinnosti při správě cizího majetku
Porušení povinnosti při správě cizího majetku má svou úmyslnou variantu v § 220 TZ a
nedbalostní variantu v § 221 TZ. Objektem trestného činu porušení povinnosti při
správě cizího majetku je vlastnictví věci, resp. ochrana cizího majetku a zvláštního
vztahu důvěry mezi vlastníkem a správcem.100 Jedná se tedy o trestněprávní příspěvek
k řešení problému známého jako „principal-agent problem“.
Dle § 220 TZ kdo poruší podle zákona mu uloženou nebo smluvně převzatou povinnost
opatrovat nebo spravovat cizí majetek, a tím jinému způsobí škodu nikoli malou, bude
potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.
Dle § 221 TZ kdo z hrubé nedbalosti poruší podle zákona mu uloženou nebo smluvně
převzatou důležitou povinnost při opatrování nebo správě cizího majetku, a tím jinému
způsobí značnou škodu, bude potrestán odnětím svobody až na šest měsíců nebo
zákazem činnosti.
100

Jelínek J. a kol.: Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část., 4. vydání, Praha: Leges, 2014, s.
655.
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1.1 Cizí majetek
Cizím je majetek, nepatří-li zcela nebo zčásti pachateli. Ač při hospodaření s majetkem
územního samosprávného celku se jedná z hlediska územního samosprávného celku o
majetek vlastní, je nepochybné, že zastupitelé, radní i příslušní zaměstnanci nemohou
být s územním samosprávným celkem ztotožňováni a ve vztahu k nim se jedná o
majetek cizí, jimi pouze spravovaný.101
1.2 Porušení povinnosti opatrovat nebo spravovat cizí majetek
Povinnost opatrovat nebo spravovat cizí majetek lze porušit jak konáním, tak i
opomenutím.
Povinnost opatrovat nebo spravovat cizí majetek mají osoby, které jsou povinny
spravovat (zařizovat) záležitosti jiných osob, pokud v tom je zahrnuta i povinnost péče
o jejich majetek nebo nakládání s ním. Taková povinnost může být uložena některým
ustanovením zákona nebo určitou smlouvou. Přitom nemusí být výslovně nazvána jako
povinnost opatrovat nebo spravovat cizí majetek. Podstatné je, že jejím obsahem je to,
co se opatrováním a správou majetku rozumí. Povinnost může být formulována též jako
péče, péče řádného hospodáře, obhospodařování, nakládání, hospodaření, právo činit
úkony s majetkem, převádět ho, obchodovat s ním atd. Vznik uvedené povinnosti,
zejména nastává-li přímo ze zákona, není podmíněn svěřením majetku zvláštním aktem
do péče pachatele, byť při vzniku povinnosti na základě smlouvy může tato obsahovat i
ujednání o způsobu převzetí opatrovaného (spravovaného) majetku.102
V případě zastupitelů a radních bude povinnost opatrovat nebo spravovat cizí majetek
povětšinou uložena přímo zákonem, v úvahu též ale připadá její uložení i různými akty
územního samosprávného celku (např. interními předpisy). O vzniku povinnosti ze
zákona i ze smlouvy pak můžeme uvažovat u zaměstnanců územního samosprávného
celku. U radních a zastupitelů to vylučuje skutečnost, že výkon jejich funkce není veden
žádnou smlouvou.
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Obdobně lze srovnat judikaturu ke vztahu společníka a jednatele k majetku obchodní společnosti – viz
např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 24. 3. 2005, sp. zn. 8 Tdo 124/2005, publikované pod č. 18/2006
Sb. rozh. tr. a usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 8. 2009, sp. zn. 15 Tdo 294/2009, publikované pod č.
41/2010 Sb. rozh. tr.
102
Viz např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 7. 2008, sp. zn. 5 Tdo 747/2008, publikované pod č.
14/2009 Sb. rozh. tr.
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Mezi základní povinnosti radního a zastupitele při opatrování a správě majetku
územního samosprávného celku patří povinnost jednat s péčí řádného hospodáře. Ta
byla dovozována judikaturou a dnes ji můžeme dovodit z § 159 OZ ve spojení s § 20
odst. 2 OZ: „Kdo přijme funkci člena voleného orgánu, zavazuje se, že ji bude
vykonávat s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí. …“ Tato
povinnost tedy mj. v obecné rovině určuje rámec povinné míry opatrnosti člena
voleného orgánu a v tomto smyslu má určitý význam z hlediska subjektivní stránky
trestného činu, viz její rozvedení v části I. kapitole 3.2 d) Náležitá míra opatrnosti u
osob podílejících se na rozhodovacích procesech územní samosprávy. Na druhou stranu
může být tato povinnost součástí objektivní stránky trestného činu jakožto její znak
v případě § 220 a 221 TZ, a to povinnost opatrovat nebo spravovat cizí majetek.
U úředníků pak srovnatelná povinnost s touto péčí řádného hospodáře vyplývá z
§ 16 odst. 2 písm. c) zákona o úřednících ÚSC: „Úředník je dále povinen řádně
hospodařit s prostředky svěřenými mu územním samosprávným celkem a střežit a
ochraňovat jeho majetek před poškozením, ztrátou, zničením a zneužitím a nejednat
v rozporu s oprávněnými zájmy územního samosprávného celku.“
Ve vztahu k nakládání s majetkem územního samosprávného celku však zákon ukládá
ještě některé zvláštní povinnosti, kterým je vhodné věnovat pozornost. Většina těchto
povinností je formálně adresována obci, kraji nebo hl. m. Praze. Tyto povinnosti však
z povahy věci omezují rozsah volnosti uvážení fyzické osoby, která za územní
samosprávný celek jedná anebo jiným zákonem předvídaným způsobem formuje nebo
se podílí na jednání za územní samosprávný celek (např. udělení obligatorního souhlasu
k určitému právnímu jednání, příprava podkladů apod.). Proto nositeli těchto povinností
jsou fyzické osoby, které opatrují nebo spravují majetek územního samosprávného
celku.
Zákon konkrétně ukládá, že majetek územního samosprávného celku musí být využíván
účelně a hospodárně v souladu se zájmy samosprávného celku a úkoly vyplývajícími z
jeho působnosti, že musí být pečováno o zachování a rozvoj majetku, stejně jako musí
být majetek chráněn před zničením, poškozením, odcizením, zneužitím, neoprávněnými
zásahy a musí být včas uplatňováno právo na náhradu škody a vydání bezdůvodného
obohacení (§ 38 OZř, § 17 KZř a § 35 ZHMP). Majetek musí být zcizován zpravidla za
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cenu v místě a čase obvyklou, přičemž odchýlení musí být zdůvodněno (§ 39 OZř, § 18
KZř a § 36 ZHMP). Zároveň územní samosprávný celek je povinen pečovat o
všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů (viz § 2 odst. 2 OZř nebo § 1
odst. 4 KZř a § 2 odst. 2 ZHMP) a o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče
dostatečně vhodným, místním poměrům a zvyklostem přiměřeným způsobem (§ 35
odst. 2 OZř a § 16 odst. 3 ZHMP).
Lze tedy shrnout, že zastupitel, radní a příslušný úředník (příp. zaměstnanec) nesmí při
hospodaření s majetkem územního samosprávného celku zejména jednat neúčelně a
nehospodárně v rozporu se zájmem územního samosprávného celku a úkoly
vyplývajícími z jeho působnosti, dále nakládat s tímto majetkem takovým způsobem
aby byl zničen, poškozen, odcizen nebo zneužit, ohrožovat jeho zachování a rozvoj a
pečovat o potřeby občanů nevhodným a místním poměrům a zvyklostem nepřiměřeným
způsobem.
Vedle toho však existují ještě některé další povinnosti, které mohou být relevantní, byť
se nevztahují vyloženě k samotné dispozici s majetkem, ale přesto mají význam pro
jeho správu - např. plnění povinností stran předběžné, průběžné a následné finanční
kontroly dle zákona o finanční kontrole. Nebo plnění některých povinností uložených
zákonem o úřednících ÚSC a subsidiárně dle zákoníku práce.
Porušení některé z těchto povinností může vést v závislosti na dalších okolnostech,
zejména vzniku škody a naplnění subjektivní stránky, ke spáchání trestného činu podle
§ 220 TrZ anebo § 221 TrZ.
S ohledem na praxi je na místě se ještě zabývat podrobněji otázkou, co konkrétně
znamená povinnost využívat majetek územního samosprávného celku účelně a
hospodárně. Jedná se totiž o pojmy, jejichž význam může být mnohdy rozhodující pro
naplnění znaků trestného činu porušení povinnosti při správě cizího majetku.
Příslušné zákony (tj. OZř, KZř a ZHMP) ale povinnost jednat účelně a hospodárně
pouze ukládají a výslovně už nestanovují, co je jejím měřítkem. Význam těchto pojmů
tak může být vzhledem k jejich nekonkrétnosti bez dalšího vykládán různě. Proto si v
tomto případě nelze vystačit pouze s jazykovou metodou výkladu.
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Výkladové ustanovení k pojmu účelnost a hospodárnost lze nalézt až v § 2 odst. 1 písm.
m) a o) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "ZoFK"). Navzdory skutečnosti, že toto ustanovení má dle
své dikce sloužit jen pro účely výkladu ZoFK, je třeba s ohledem na funkčnost a
logičnost právního řádu toto ustanovení vztáhnout i na výklad účelnosti a hospodárnosti
dle OZř, KZř a ZHMP.
Územní samosprávné celky totiž dle § 9a OZř a § 2 odst. 4 KZř i ZHMP mají přímou
povinnost vykonávat finanční kontrolu dle ZoFK (obdobně také dle § 9 odst. 3 ZoFK).
A jestliže se musí kontrolovat účelnost a hospodárnost hospodaření územních
samosprávných celků dle kritérií ZoFK, musí mít na druhé straně kontrolovaný subjekt
také odpovídající povinnost jednat účelně a hospodárně. Proto je vhodné obsah pojmů
účelnost a hospodárnost v § 38 OZř, § 17 KZř a § 35 ZHMP vykládat shodně s ZoFK.
S ohledem na zásadu terminologické jednoty právního řádu a zásadu zákazu
interpretace vedoucí k rozporu s jinými právními normami je tedy žádoucí interpretovat
účelnost a hospodárnost v souladu se zmíněným § 2 odst. 1 ZoFK.103 Konkrétně, že
hospodárností se rozumí takové použití veřejných prostředků k zajištění stanovených
úkolů s co nejnižším vynaložením těchto prostředků, a to při dodržení odpovídající
kvality plněných úkolů. Efektivností se rozumí takové použití veřejných prostředků,
kterým se dosáhne nejvýše možného rozsahu, kvality a přínosu plněných úkolů ve
srovnání s objemem prostředků vynaložených na jejich plnění. A účelností se rozumí
takové použití veřejných prostředků, které zajistí optimální míru dosažení cílů při plnění
stanovených úkolů. Z toho je zjevné, že výhodnost z hlediska finanční (účetní) hodnoty
je jen jedním z několika kritérií pro hodnocení hospodářské výhodnosti.
Jako praktický příklad zvažování několika aspektů účelnosti, efektivnosti a
hospodárnosti lze uvést záměr města Náchod prodat svůj 100% podíl ve společnosti
Pivovar Náchod a. s. (dnes již Primátor, a. s.). Tento záměr byl realizován formou
výběrového řízení, v rámci něhož město obdrželo dvě nabídky – společnosti LIF, a. s.
za 150.000.000,- Kč a spol. Pivovar Holba, a. s. za 185.000.000,- Kč. Ač z nabídek bylo
zřejmé, že v případě prodeje podílu spol. Pivovar Holba, a. s. může být kupní cena o
35.000.000,- Kč vyšší, při zohlednění všech hospodářských kritérií s ohledem na znění
103

Srov. např. Wintr J.: Metody a zásady interpretace práva, Auditorium, Praha 2013, s. 53 a 72.
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navržených smluv město nakonec vyhodnotilo jako hospodářsky výhodnější nabídku
LIF, a. s. Legálnost tohoto postupu v následujícím trestním řízení potvrdil Nejvyšší
soud: „Porovnáním obou návrhů smluv, které tito zájemci o akcie předložili městu a
které měly oba orgány města – rada i zastupitelstvo při svém rozhodování o prodeji, je
zřejmé, že nabídka společnosti Pivovar Holba, a. s., obsahovala tolik pro město
nevýhodných a především riskantních podmínek, že ji nebylo možné považovat za
výhodnou či dokonce lepší, než smlouva předložená společností LIF, a. s.“104
Z dosud učiněného výkladu by se na první pohled mohlo zdát, že zastupitel musí při
rozhodování vždy upřednostnit tu hospodářsky nejvýhodnější variantu při dodržení
kritérií účelnosti a hospodárnosti. Takový závěr by ale nebylo možné považovat za
správný, neboť § 38 OZř, § 17 KZř a § 35 ZHMP ukládá povinnost jednat účelně a
hospodárně v souladu se zájmy územního samosprávného celku. Může se tak
naskytnout situace, že na určité úrovni rozhodování bude hospodářsky nejvýhodnější
řešení přímo v rozporu se zájmy samosprávného celku. Např. když město upřednostní
stavbu potřebného, ale nerentabilního parku před jinou rentabilní investicí anebo v
nemovitosti zřídí školu namísto jejího běžného pronajmutí, které by bylo finančně
výhodnější. Proto je nutné vybalancovat vztah jednotlivých částí zákona a vyložit, kdy
přesně se v rámci rozhodovacího procesu aktivují povinnosti ukládající jednat účelně a
hospodárně - včetně zohlednění finanční výhodnosti. Za tímto účelem lze rozdělit
rozhodovací proces o majetku územního samosprávného celku na část záměrovou a
realizační. Kritéria hospodářské výhodnosti se uplatní až v realizační části
rozhodovacího procesu. Při rozhodování o obecném záměru (část záměrová)
hospodářská kritéria zpravidla výrazně ustupují do pozadí, neboť se jedná o čistě
politické rozhodnutí. V podrobnostech viz část I. kapitola 2. Problematika politických
rozhodnutí.
1.3 Důležitá povinnost při opatrování nebo správě cizího majetku
U trestného činu porušení povinnosti při správě cizího majetku z nedbalosti dle
§ 221 TZ se skutková podstata nespokojuje s porušením pouhé povinnosti opatrovat
nebo spravovat cizí majetek, ale oproti úmyslné variantě § 220 TZ vyžaduje, aby taková
porušená povinnost byla povinností důležitou. Zákonodárce tedy již prostřednictvím
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Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 16. 7. 2014, sp. zn. 5 Tdo 273/2014.
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znění skutkové podstaty zohledňuje subsidiaritu trestní represe, když neumožňuje
trestněprávní postižitelnost nedbalostního porušení jakékoli povinnosti.
Na druhou stranu zákonodárce neposkytuje žádné vodítko k tomu, jaké povinnosti by
měly být chápány jako důležité. Nauka se k této otázce staví způsobem, že může jít
v podstatě o jakoukoli povinnost, která je z hlediska opatrování nebo správy cizího
majetku významnější.105
Význam povinnosti může být dán např., pokud je s jejím porušením zpravidla spojeno
nebezpečí vzniku značných škod,106 nebo pokud směřuje uložená povinnost právě
k předcházení vzniku škody. Důležitost povinnosti při opatrování nebo správě cizího
majetku ve smyslu § 221 odst. 1 TZ může vyplývat i z toho, zda a jaká práva a
povinnosti k témuž majetku vykonávaly jiné osoby a jaký význam pro způsobení škody
mělo případné porušení jejich povinností.107
U územní samosprávy byla shledána Nejvyšším soudem existence důležité povinnosti
při porušení povinnosti „vyplývající zejména z § 39 odst. 2, § 84 a § 85 písm. a) OZř.
Přitom význam rozhodování členů zastupitelstva obce o prodeji nemovitého majetku
obce a jejich postavení odůvodňuje i úvahu o tom, že pokud shora uvedeným způsobem
porušili povinnost řádně opatrovat nebo spravovat majetek obce, jde o porušení
důležité povinnosti ve smyslu … § 221 odst. 1 TZ“.108
1.4 Škoda
Trestný čin porušení povinnosti při správě cizího majetku vyžaduje vznik škody. Mezi
porušením povinnosti a vznikem škody musí být samozřejmě souvislost.
Trestní zákoník ani trestní řád pro své účely nedefinují pojem škoda. Trestněprávní
chápání tohoto pojmu vychází z chápání škody civilním právem. Pod pojmem škoda se
tak rozumí skutečná škoda a to, co poškozenému ušlo - ušlý zisk – srov. § 1952 OZ.
105

Např. Šámal, P. a kol.: Trestní zákoník, 2. vydání, Praha: C. H. Beck, 2012, s. 2204, Jelínek J. a kol.:
Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část., 4. vydání, Praha: Leges, 2014, s. 666.
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Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 7. 2008, sp. zn. 5 Tdo 747/2008, publikované pod č. 14/2009
Sb. rozh. tr. „Za důležitou bude proto třeba považovat povinnost, jejíž porušení je s ohledem na charakter
a význam povinnosti zpravidla spojeno s nebezpečím vzniku značných škod na cizím majetku, jestliže tedy
jejím porušením může snadno dojít k takovému následku, resp. účinku.“.
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Viz Šámal, P. a kol.: Trestní zákoník, 2. vydání, Praha: C. H. Beck, 2012, s. 2204. Púry, F.: Možnosti
trestního postihu porušení povinnosti péče řádného hospodáře o cizí majetek, Právní rozhledy č. 15/2010,
s. 541 n.
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Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 5 Tdo 827/2012, publikované pod č. 2/2014 Sb. rozh. tr.
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Skutečná škoda se obecně chápe jako újma, „která nastala (projevuje se) v majetkové
sféře poškozeného (spočívá ve zmenšení jeho majetkového stavu) a je objektivně
vyjádřitelná všeobecným ekvivalentem, tj. penězi, a je tedy napravitelná poskytnutím
majetkového plnění, především penězi. Ušlý zisk je v podstatě ušlým majetkovým
prospěchem a spočívá v nenastalém zvětšení (rozmnožení) majetku poškozeného, které
bylo možno - kdyby nebylo škodné události - důvodně očekávat s ohledem na pravidelný
běh věcí.“109
Z uvedeného je zjevné, že musí dojít ke skutečnému vzniku škody, nikoli pouze
k formálnímu. V tomto kontextu se jeví vhodné pro ilustraci zmínit názor Nejvyššího
soudu, že „formální přístup založený jen na nedodržení rozpočtových pravidel
neodpovídá chápání škody u trestného činu porušování povinnosti při správě cizího
majetku. (…) Podle ustálené judikatury Nejvyššího soudu by bylo možno dovodit škodu
jen v případě, že by došlo k popsané majetkové újmě poškozené, tedy pokud by tato
vzhledem ke konkrétním okolnostem tohoto případu vynaložila finanční prostředky nad
rámec poskytnutých služeb advokátem, tedy jinými slovy by došlo k fakturování
a proplacení odměn a hotových výdajů za služby, které ve skutečnosti nebyly pro obec
vůbec provedeny, anebo by takové poskytnuté služby byly v rozporu s uvedenou
mandátní smlouvou.“110
Na druhou stranu je nepochybné, že škodu nelze chápat v pouhém účetním (bilančním)
vyjádření – je-li bilance aktiv a pasiv v účetnictví vyrovnána, neznamená to nutně, že
nevznikla škoda na opatrovaném nebo spravovaném majetku.111 Proto je potřeba hledat
ještě jiná vodítka pro posouzení vzniku skutečné škody nad rámec citovaného
rozhodnutí.
Ta lze nalézt v civilní rozhodovací praxi, konkrétně v rozsudku Nejvyššího soudu
sp. zn. 29 Odo 1118/2006. I z pohledu trestního práva může být totiž inspirativní
rozvedení závěrů stanoviska Nejvyššího soudu ČSSR sp. zn. Cpj 87/70. „Je nutno vzít v
úvahu též účelnost a reálný ekonomický přínos nabytých hodnot pro společnost
vzhledem k jejímu předmětu podnikání (činnosti), jejím potřebám a majetkovým
poměrům. Nepřinesl-li posuzovaný úkon společnosti přínos, který by se adekvátně
109

Stanovisko Nejvyššího soudu ČSSR sp. zn. Cpj 87/70, publikované pod č. 55/1971 Sb. rozh. civ.
Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 19. 1. 2011, sp. zn. 5 Tdo 848/2010.
111
Šámal, P. a kol.: Trestní zákoník, 2. vydání, Praha: C. H. Beck, 2012, s. 2186.
110
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(alespoň nepřímo) odrazil v účelu, pro který byla společnost založena (zpravidla v
ekonomické výkonnosti jejího podniku, je-li tímto účelem podnikání), není možné bez
dalšího uvažovat o tom, že se majetek společnosti nezmenšil a že jí tudíž nevznikla
škoda. Náklady vynaložené na nehospodárnou a z hlediska účelu, pro který byla spol.
založena, zcela nadbytečnou majetkovou hodnotu, kterou není možné dál zpeněžit (např.
zbytečně přijaté služby) anebo kterou lze zpeněžit pouze se ztrátou, je nutno považovat
za škodu se všemi důsledky z toho plynoucími.“
Lze tedy uvažovat o tom, že za skutečnou škodu bude možné považovat i nabytí zcela
nadbytečné majetkové hodnoty nemající žádný přínos z hlediska úkolů uložených
územní samosprávě, byť za cenu obvyklou.
1.5 Subjekt a subjektivní stránka
Jak již bylo výše zmíněno, subjektem trestného činu dle § 220 a 221 TZ mohou být
pouze fyzické osoby, které mají zákonem uloženou nebo smluvně převzatou povinnost
opatrovat nebo spravovat cizí majetek. U územního samosprávného celku jsou to
samozřejmě osoby, které přímo disponují příslušnou rozhodovací pravomocí, ale mohou
to být i jiné osoby formující právní jednání územního samosprávného celku ohledně
jeho majetku nebo se jinak podílející na takovém jednání za územní samosprávný celek
(např. přípravou podkladů).
Lze se domnívat, že pachatelem trestného činu dle § 220 nebo 221 TZ může být
samostatně mimo jiné předkladatel návrhu, u nějž porušení povinnosti bude spočívat již
v samotném předložení vadného návrhu k přijetí, resp. hlasování. Takové předložení je
totiž samostatnou trestněprávně relevantní příčinou, přičemž následný vývoj příčinné
souvislosti vedoucí ke škodlivému následku bude zpravidla zahrnut zaviněním alespoň
v hrubých rysech za předpokladu, že musel počítat s tím, že protiprávnost zůstane
hlasujícím skryta (např. že ji hlasující při vynaložení jejich povinné míry opatrnosti
nebudou schopni odhalit). Předložením návrhu ke schválení předkladatel totiž musel
očekávat a chtít jeho schválení – jinak by návrh nepředkládal, nebo by ho před
hlasováním stáhl. Předkladatel proto může být odpovědný jako samostatný (nepřímý)
pachatel trestného činu i nebude-li vyvozena odpovědnost u hlasujících (ať už z důvodu
nedohledání toho, kdo jak hlasoval, nebo z důvodů jiných), 112 nebo dokonce hlasoval-li
112

Viz § 22 odst. 2 TZ.
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sám pro nepřijetí (měl-li by skutečnou vůli zabránit přijetí návrhu, tento by musel vzít
zpět). Je také představitelná odpovědnost předkladatele za trestný čin ve stadiu pokusu,
nebude-li takový návrh přijat a bude-li takový čin vyhodnocen jako společensky
škodlivý ve smyslu § 12 odst. 2 TZ. Lze si představit, že v závislosti na specifikách
konkrétního případu může být obdobně postupováno i v případě tvůrce podkladů
rozhodnutí (resp. návrhu rozhodnutí).113
Kvalifikace předkladatele návrhu jako účastníka na trestném činu porušení povinnosti
při správě cizího majetku (zejm. návodce nebo organizátora) by oproti výše uvedenému
přicházela v úvahu v případě, že by měla být protiprávnost návrhu při vynaložení
povinné míry opatrnosti rozhodujících osob odhalena. V takovém případě by totiž
subjekt nemohl počítat se skutečností, že hlasující osoby nebudou schopny
z relevantních hledisek návrh posoudit a že tedy v tomto smyslu budou tzv. pouhým
živým nástrojem.
Pokud by však předkladatel mylně předpokládal, že hlasující budou při vynaložení
náležité opatrnosti pouze „živým nástrojem“, ale ve skutečnosti s vynaložením náležité
míry opatrnosti hlasující budou mít povinnost takovou protiprávnost odhalit, pak by se
mohlo jednat o nezpůsobilý pokus. Předkladatel by pak i v tomto případě mohl
odpovídat jako samostatný pachatel.
Ohledně subjektivní stránky je vyžadováno u trestného činu porušení povinnosti při
správě cizího majetku dle § 220 TZ úmyslné zavinění. Přitom je přípustný jak úmysl
přímý, tak i úmysl nepřímý.
U porušení povinnosti při správě cizího majetku z nedbalosti nepostačuje zavinění
z nevědomé či vědomé nedbalosti, ale musí jít zároveň o nedbalost hrubou.
V podrobnostech zavinění odkazuji na příslušné subkapitoly.

113

Srov. např. rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 24. 2. 2014, sp. zn. 40T 9/2012: „Přitom pokud
byla ona pravidla porušena, např. tvrzeným pominutím toho, že nabídka jediného uchazeče nesplňovala
hned několik zadávacích podmínek a s ohledem na to nebylo možné posoudit ekonomickou výhodnost této
nabídky a funkčnost nabízeného řešení, pak pominutí toho bylo na místě přičítat jak členům hodnotící
komise tak členům Rady hl. m. Prahy, avšak nestalo se tak. Soud dospěl k závěru, že obžalovaní nebyli
hlavními aktéry událostí, které byly předmětem trestního stíhání. To v daném skutkovém rámci nemohlo
vyloučit jejich trestní odpovědnost, ale mělo to určitý význam pro právní kvalifikaci jejich jednání, a bylo
to zásadní z hlediska úvahy o trestních sankcích pro ně za toto jednání.“

63

1.6 Statistická data
Zajímavý je statistický pohled na praktickou aplikaci tohoto trestného činu. Jako
prameny primárně používám statistické ročenky kriminality Ministerstva spravedlnosti
za roky 2005 až 2014. Pro účely srovnání konkrétních stíhání členů územní samosprávy
vycházím místy také z tabulky přiložené k Stanovisku Unie obhájců ČR č. 3/2015 (viz
text), protože samostatná statistika pro trestní odpovědnost související s územní
samosprávou není vedena.
Obecnou aplikaci trestného činu porušení povinnosti při správě cizího majetku jsem
shrnul v následující tabulce:

Porušení povinnosti při správě cizího majetku
podle § 255 zákona č. 40/1961 Sb. (v tabulce "TrZ") a § 220 trestního zákoníku (v tabulce "TZ")
2005 2006 2007 2008 2009
odloženo
zahájeno trestní stíhání
zastaveno trestní stíhání
z toho podmíněně zastaveno
postoupeno
obžalováno osob
odsouzeno
zproštěno
zastaveno
postoupeno

40
150
24
0
0
124
38
54
11
0

36
114
20
0
3
93
28
47
5
0

33
119
24
0
0
95
40
35
7
1

29
70
16
5
0
54
41
33
6
0

17
80
7
2
0
73
28
65
8
0

2010
2011
2012
2013
2014
TrZ TZ
TrZ TZ
TrZ TZ
TrZ TZ
TrZ TZ
15
3
3
2
10
8
8
5
19
8
54
40
20
55
35
47
37
55
18
83
10
1
2
6
2
3
0
6
1
4
3
0
0
5
2
3
0
2
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
44
39
17
49
33
44
37
49
17
78
39
10
20
26
21
33
12
22
16
22
42
1
19
4
12
11
9
12
19
23
10
0
10
3
4
1
32
5
5
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0

Tabulka č. 1 – Aplikace § 220 TZ / 255 TrZ v praxi (zdroj dat: Statistická ročenka kriminality
Ministerstva spravedlnosti za roky 2005 – 2014).

Z přílohy stanoviska Unie obhájců lze spočítat, že ve zkoumaném období bylo zahájeno
trestní stíhání pro předmětný trestný čin proti 167 osobám, které se v souvislosti
s hospodařením územního samosprávného celku měly dopustit porušení povinnosti při
správě cizího majetku. V součtu za celé období, tj. 2005 až 2014, tato skupina tvoří
17,9 % všech trestních stíhání pro trestný čin porušení povinnosti při správě cizího
majetku. Protože v 9 případech bylo obviněno téměř celé zastupitelstvo nebo rada (resp.
všichni hlasující pro), tak bylo v uplynulých 10 letech s tímto počtem obviněných
zastupitelů a radních (167) vedeno dohromady pouze 25 trestních řízeních.
Zatímco v letech 2005 až 2009 tvořili členové územní samosprávy něco málo přes 8 %
z počtu osob, proti nimž bylo zahájeno trestní stíhání pro podezření ze spáchání
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celkem
236
977
126
23
3
846
396
386
108
2

předmětného trestného činu, v letech 2010 až 2013 to bylo již necelých 38,8 % a zcela
mimořádný byl rok 2014, kdy tvořili necelých 52,5 % všech obviněných. Je ale nutno
k roku 2014 dodat, že jen ve 2 trestních řízeních došlo k obvinění dhromady 50
zastupitelů (jednalo se totiž o členy kolektivního orgánu). Mimo tyto osoby bylo
obviněno z předmětného trestného činu v roce 2014 ještě 7 dalších zastupitelů a radních
dohromady v 5 trestních řízeních.
S ohledem na trend obviňování všech osob hlasujících pro určitá rozhodnutí lze
předpokládat, že při důsledném zvažování naplnění subjektivní stránky trestného činu
by okruh obviněných osob jakožto spolupachatelů trestných činů spáchaných
v souvislosti s hlasováním kolektivního orgánu mohl být výrazně zúžen (viz výše
obecná část). Na druhou stranu tento trend zjevně svědčí o skutečnosti, že orgány činné
v trestním řízení se začínají ve složitých rozhodovacích procesech územní samosprávy
lépe orientovat a zkoumají trestnou činnost komplexněji u všech v úvahu připadajících
subjektů.
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Graf č. 1 – Vývoj počtu obviněných z § 220 TZ / § 255 TrZ v čase (zdroj dat: Statistická ročenka
kriminality Ministerstva spravedlnosti za roky 2005 – 2014 a příloha Stanoviska Unie obhájců ČR č.
3/2015).

Z grafu č. 1 je zřejmé, že počet obviněných zastupitelů a členů rad roste. Nicméně
považuji za sporné, nakolik můžeme z tohoto růstu dovozovat významné zvyšování
trestní represe v územní samosprávě, jak činí Unie obhájců ČR v předmětném
stanovisku. Z grafu je totiž zřejmé, že významný nárůst počtu obviněných členů územní
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samosprávy je zapříčiněn téměř výhradně počtem obviněných spolupachatelů, resp.
stíháním osob za hlasování v rámci kolektivního orgánu, nikoli však významným
nárůstem stíhaných skutků, o čemž svědčí poměrně konstantní počet samostatných
trestních řízení ve věcech obviněných zastupitelů a radních v řádech jednotek ročně.
Stíhání několika jednotek skutků ročně pro trestný čin porušení povinnosti při správě
cizího majetku pak obecně nemůže být dle mého názoru považováno za přepjatou
trestní represi (srov. jen počet obcí přes 6.000). To ovšem na druhou stranu neznamená,
že v konkrétním případě o přepjatou trestní represi jít nemůže.
Na současném vývoji je spíše pozoruhodné, že zjevně dlouhodobě dochází u trestného
činu porušení povinnosti při správě cizího majetku k významnému poklesu aktivity
orgánů činných v trestním řízení mimo oblast územní samosprávy, když v roce 2014
počet stíhaných zastupitelů a radních v dohromady pouze 7 trestních řízeních tvoří více
než polovinu celkového počtu stíhaných osob. Zatímco v roce 2005 bylo zahájeno
trestní stíhání se 150 obviněnými, v roce 2014 bylo zahájeno jen se 101 obviněnými,
přičemž skupinu obviněných mimo územní samosprávu tvořilo pouze 48 osob, což
znamená oproti roku 2005 pokles o celých 68 %. To vzbuzuje otázku, zda mimo územní
samosprávu došlo skutečně k takto výraznému poklesu činů, které trestní zákoník
považuje za trestné.
Závěrem se ještě krátce podívejme na úspěšnost trestních stíhání pro trestný čin
porušení povinnosti při správě cizího majetku.
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Graf č. 2 – Znázornění podílu počtu odsouzených proti počtu jiným způsobem ukončených trestních
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stíháních za § 220 TZ / § 255 TrZ (zdroj dat: Statistická ročenka kriminality Ministerstva spravedlnosti za
roky 2005 – 2014).

Z grafu číslo 2 vyplývá, že trestní stíhání pro trestný čin porušení povinnosti při správě
cizího majetku nejsou příliš úspěšná. Jedná se o obecný trend postihování tohoto
trestného činu orgány činnými v trestním řízení. Velký poměr trestních stíháních
končících jinak než odsuzujícím rozhodnutím tedy nelze považovat za specifikum
trestní odpovědnosti radních či zastupitelů, jak by mohlo naznačovat Stanovisko Unie
obhájců ČR. Nicméně lze s Unií obhájců ČR souhlasit obecně v tom, že tento stav není
ideální. Nicméně je otázkou, nakolik je reálné zlepšení tohoto stavu. Domnívám se
totiž, že může být způsoben komplikovaností mimotrestní úpravy, komplikovaností
hospodářské trestné činnosti, stejně jako nedokonalou znalostí prostředí, v němž jsou
činy páchány, orgány činnými v trestním řízení. Tento stav by tak šlo možná zlepšit
mimořádným vzděláváním orgánů činných v trestním řízení a případně důkladným
rozpracováním podmínek odpovědnosti v konkrétních prostředích naukou. V tomto
smyslu by mohla být přínosem i tato práce.
U trestného činu porušení povinnosti při správě cizího majetku z nedbalosti jsou
celková čísla znatelně menší:
Porušení povinnosti při správě cizího majetku z nedbalosti
podle § 255a zákona č. 40/1961 Sb. (v tabulce "TrZ") a § 221 trestního zákoníku (v tabulce "TZ")
2005 2006 2007 2008 2009
TrZ
odloženo
zahájeno trestní stíhání
zastaveno trestní stíhání
z toho podmíněně zastaveno
postoupeno
obžalováno osob
odsouzeno
zproštěno
zastaveno
postoupeno

2
9
2
0
0
7
1
2
1
0

3
18
1
0
0
17
3
3
0
0

4
7
0
0
0
7
2
5
0
0

3
10
2
0
0
8
7
4
1
0

1
15
1
0
0
13
11
0
1
0

2010
TZ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

TrZ
1
26
8
4
0
22
15
1
1
0

2011
TZ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

TrZ
0
6
0
0
0
6
10
2
1
1

2012
TZ
5
7
0
0
0
7
2
1
24
0

TrZ
2
11
2
2
0
9
8
3
1
1

2013
TZ
8
1
0
0
0
1
5
3
0
0

TrZ
1
6
2
1
0
4
6
3
1
2

2014
TZ
4
5
0
0
0
5
3
1
12
0

celkem
4
12
1
0
0
10
5
3
0
0

Tabulka č. 2 - Zdroj dat: statistická ročenka kriminality Ministerstva spravedlnosti za roky 2005 – 2014.

U nedbalostní alternativy se z dostupných dat jedná o jednotky a výjimečně desítky
případů ročně. Z toho je zřejmé, že z takto malého vzorku nelze dovozovat žádné
relevantní závěry. Pro úplnost ještě dodám, že u územní samosprávy se mi podařilo
dohledat v rozhodném období pouze jedno trestní stíhání pro tuto nedbalostní
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38
133
19
7
0
116
78
31
43
4

alternativu.114 Nicméně do budoucna bude zajímavé, jakým způsobem a zda vůbec se na
celkovém počtu trestních stíhání pro tento nedbalostní trestný čin podepíše v pozitivním
smyslu průlomové usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 5 Tdo 827/2012, publikované pod
č. 2/2014 Sb. rozh. tr.

2. Zneužití pravomoci úřední osoby115
Objektem trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby je zájem na řádném výkonu
pravomoci úřední osoby, který je v souladu s právním řádem, a zájem na ochraně práv
fyzických a právnických osob.
2.1 Otázka úřední osoby a výkonu pravomoci
Trestní zákoník vyžaduje pro spáchání trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby
podle § 329 TZ zvláštní postavení pachatele, totiž úřední osobu vykonávající pravomoc.
Ustanovení § 127 odst. 1 písm. d) TZ označuje zastupitele územní samosprávy (dále jen
„zastupitel“) za úřední osobu v případě, kdy používá svěřené pravomoci pro plnění
úkolů státu nebo společnosti. U člena rady územní samosprávy (dále jen „radní“) tak
sice výslovně nečiní, ale patrně není pochyb o tom, že zmíněné ustanovení na něj také
dopadá.116
V rámci výkonu správních činností v přenesené nebo samostatné působnosti patrně
nelze ve většině případů očekávat pochyby o tom, že subjekt plní úkoly státu nebo
společnosti a používá k tomu svěřené pravomoci. Výjimkou pak může být případ,
ocitne-li se subjekt ve správním řízení jako účastník. V takovém případě samozřejmě
k výkonu pravomoci nedochází.117
Určité problémy však mohou vyvstat při právní kvalifikaci jednání, které není klasickou
správní činností – typicky hospodaření s majetkem územního samosprávného celku.
V poměrně nedávné soudní praxi obecně zmínil existenci jistých pochybností o výkonu
114

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. 9. 2013, sp. zn. 6 Tdo 877/2013.
Podstatná část této kapitoly vychází z článku Richter, M.: Je možné spáchat trestný čin zneužití
pravomoci úřední osoby při dispozici s majetkem územní samosprávy?, Trestněprávní revue 5/2014,
Praha: C. H. Beck, s. 113 – 116.
116
Zde by bylo možné srovnat řešení obdobného problému za první republiky u ministra v rozhodnutí
Nejvyššího soudu ČSR ze dne 25. 9. 1920, sp. zn. Kr 226/20, (Vážný 267 tr.). Ze současné judikatury
srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 2. 2014, sp. zn. 5 Tdo 77/2014, publikované v
Trestněprávním revue, 6/2014, s. 153 a dále také usnesení Nejvyššího soudu ze dne 22. 4. 2015, sp. zn. 3
Tdo 376/2015.
117
Viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 5. 2012, sp. zn. 8 Tdo 1131/2011.
115
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pravomoci při hospodaření s veřejným majetkem Nejvyšší soud ve svém usnesení ze
dne 16. 7. 2014, sp. zn. 5 Tdo 273/2014, aniž by však vyjádřil, zda se s nimi ztotožňuje
či nikoli. Naopak vyjádřil přesvědčení, že tuto problematiku nelze uchopit obecnou
formou, ale vždy jen ad hoc. V rozporu s tímto přesvědčením se právě o obecné
uchopení této problematiky pokusím, neboť mj. i z dosavadní rozhodovací praxe
Nejvyššího soudu lze začít vytvářet určité obecné právně teoretické řešení této
problematiky.
Při posuzování naplnění skutkové podstaty trestného činu podle § 329 TZ je tedy
zejména v kontextu s § 127 TZ nutné vyložit, jestli se zastupitel, radní či příslušný
zaměstnanec při dispozici s majetkem územního samosprávného celku vůbec podílí na
plnění úkolů státu nebo společnosti. V nejobecnější rovině je územním samosprávným
celkům uložen úkol spravovat své záležitosti samostatně v samostatné působnosti a také
úkol v zákonem stanoveném rozsahu vykonávat státní správu v přenesené působnosti.118
Tyto úkoly jsou příslušnými zákony dále rozvedeny mimo jiné i tím, že je územním
samosprávným celkům v rámci jejich samostatné působnosti uložen úkol a povinnost
hospodařit s majetkem územní samosprávy podle jistých pravidel (srov. přiměřeně např.
usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 6 Tdo 510/2009). Existenci zvláštního zájmu státu
a společnosti na dodržování pravidel při hospodaření s majetkem územní samosprávy
pak dokládá skutečnost, že tato pravidla jsou upravena obecně závaznými právními
předpisy – povětšinou přímo zákonem, a jejich nedodržení je zpravidla sankcionováno
přímo absolutní neplatností.119
Taková civilní sankce de facto znamená zvýšenou ochranu majetku územní samosprávy
oproti soukromému majetku, stejně jako případný postih dle § 329 TZ, což podle
některých názorů zakládá rozpor s čl. 11 LPS.120 Ústavní konformita této zvýšené
ochrany byla ale potvrzena nálezem Ústavního soudu ze dne 12. 4. 2001, sp. zn. IV․ ÚS
576/2000.121 V něm Ústavní soud řešil otázku, zda obstojí, aby na územní samosprávné
118

Ustanovení § 7 OZř, § 2 odst. 1 a 2 KZř a § 2 ZoHMP.
Srov. rozsudky Nejvyššího soudu ze dne 16. 10. 2003, sp. zn. 26 Cdo 1829/2002, ze dne 21. 9. 2011,
sp. zn. 30 Cdo 1047/2010, publikovaný ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. R 23/2012 civ.,
a ze dne 15. 11. 2010, sp. zn. 28 Cdo 3950/2010, publikovaný ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek
pod č. R 86/2011 civ.
120
Ondruš, R.: Pracovníci veřejné správy a státních orgánů a postavení veřejného činitele. Trestní právo
4/2000, Orac, s. 19.
121
Publikován ve Sbírce nálezů a usnesení pod č. N 61/22 SbNU 49.
119
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společenství občanů, kterým je obec v první řadě, bylo nahlíženo stejně jako na
obchodní či jinou společnost. Otázku vyřešil ve prospěch ochrany majetku územní
samosprávy a navíc konstatoval, že „nerozlišující náhled je nejen nesprávný, ale
i neústavní“. Zvláštní zájem státu a společnosti na řádném hospodaření pak v docela
nedávné době Ústavní soud vyjádřil v nálezu ze dne 20. 6. 2012, sp. zn.
IV. ÚS 1167/11122: „Je vyloučeno, aby obec, jakožto územní společenství občanů
majících právo na samosprávu (čl. 100 odst. 1 Úst) a jsoucí veřejnoprávní korporací
(čl. 101 odst. 3 Úst) hospodařila s jí vlastněným majetkem prostřednictvím svých
volených orgánů tak, že by na prvý pohled pochybným charakterem tohoto hospodaření
podlamovala důvěru občanů, kteří obec tvoří, v to, že její správa je správou ve prospěch
obce, a nikoliv ve prospěch jiných subjektů.“ Lze tedy shrnout, že řádné hospodaření
s majetkem územního samosprávného celku je podřaditelné pod plnění úkolů státu
a společnosti.
K plnění uložených úkolů jsou orgány územních samosprávných celků pochopitelně
nadány i příslušnými pravomocemi.123 V tomto smyslu je takovou pravomocí
i rozhodování o dispozicích s majetkem územní samosprávy.
Jak v odborné literatuře, tak v judikatuře je zřejmě shoda na tom, že pojem pravomoc
musí obsahovat prvek moci a prvek rozhodování.124 Na první pohled by se mohlo zdát,
že to u dispozice s majetkem územní samosprávy není naplněno. Samosprávný celek je
totiž bezpochyby v rovnoprávném postavení se subjektem, vůči němuž činí předmětné
jednání. A proto nad ním nemůže uplatňovat žádnou moc – realizace dispozice
s majetkem totiž plně závisí na svobodné vůli subjektů. Prvek moci a prvek
rozhodování tedy v takovém případě samozřejmě není obsažen v jednání vůči
smluvnímu partnerovi, ale naopak je obsažen v zákonném zmocnění zastupitelů či
radních autoritativně měnit majetkové poměry územního samosprávného celku.
Autoritativně z toho důvodu, že ač je územní samosprávný celek společenstvím občanů,
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Publikován ve Sbírce nálezů a usnesení pod č. N 123/65 SbNU 597.
Srov. rozsudek Nejvyššího soudu 4 Tz 17/2000, v němž se soud mj. ztotožnil s právní úvahou, že
„pokud obviněný vykonával úkoly na svěřeném úseku, nemohl tyto plnit, aniž by měl potřebnou dávku
pravomoci pro výkon této funkce“. Jednalo se o posouzení jednání náměstka primátora, který si v době
povodní postupně vyzvedl z městské pokladny částku ve výši 1 milion Kč za účelem pořízení nezbytného
zboží k provozu evakuačních středisek, z níž více než polovinu k tomuto účelu neměl použít.
124
Srov. např. Šámal, P. a kol.: Trestní zákoník, 2. vydání, Praha: C. H. Beck, 2012, s. 1362; Ondruš, R.,
op. cit., s. 19 a 20.
123

70

tak tito občané nejenže nemají možnost hospodaření přímo ovlivnit (při úmyslně
špatném hospodaření je čtyřletý volební cyklus zcela neefektivní), ale nemají ani
možnost se domáhat ochrany před protizákonným hospodařením u soudní moci (občané
územního samosprávného celku nemají bez dalšího aktivní legitimaci k podání žaloby).
Zastupitel či radní tedy vykonává svou pravomoc ve chvíli, kdy rozhoduje o provedení
konkrétní dispozice s majetkem. Při samotné realizaci rozhodnutí (např. podpisu
smlouvy) pak již ale žádnou pravomoc nevykonává. Lze tak uzavřít, že při dispozici
s majetkem územní samosprávy je prvek moci a prvek rozhodování obsažen vůči
územnímu samosprávnému celku, a nikoli vůči smluvnímu partnerovi, a proto samotné
rozhodování o takové dispozici je výkonem pravomoci.
Výslovně byl tento postoj judikován Nejvyšším soudem v usnesení ze dne 10. 3. 2004,
sp. zn. 7 Tdo 1301/2003: „Zastupoval-li starosta město při uzavírání smluv (…), aniž
o tom rozhodlo, resp. je schválilo zastupitelstvo, jednoznačně tak jako veřejný činitel
překročil svou pravomoc. (…) Výkon pravomoci nelze zužovat jen na rozhodování
o právech a povinnostech fyzických nebo právnických osob nebo omezovat jen na výkon
přenesené působnosti obce. Prvek moci a prvek rozhodování byl tak v daném případě
obsažen nikoli vůči smluvnímu partnerovi, ale vůči obci, jejímž jménem jednal.“
Stejný závěr, tedy že jednání spojené s rozhodováním o majetkoprávních dispozicích
územní samosprávy lze posoudit jako trestný čin podle § 329 TZ (případně dříve podle
§ 158 tr. zák.), lze vyčíst z rozhodovací praxe Nejvyššího soudu dlouhodobě.125
Je možné se ale setkat i s opačným názorem.126 Ten interpretuje pravomoc restriktivně
jako výkon moci a rozhodování výhradně ve vrchnostenském smyslu a uzavírá, že
u dispozice s majetkem územního samosprávného celku kvůli absenci prvku moci
a rozhodování nedochází k výkonu pravomoci.
Takovouto interpretaci nepovažuji z výše uvedených důvodů za správnou a nemá ani
oporu v dosavadní většinové soudní praxi. V citovaných článcích je takovýto
125

Srov. zejména usnesení Nejvyššího soudu 5 Tdo 1395/2007, 7 Tdo 829/2008, 6 Tdo 614/2009, 5 Tdo
848/2010, 11 Tdo 454/2011, 5 Tdo 1452/2012 a 3 Tdo 396/2013 nebo nález Ústavního soudu. II. ÚS
294/95 – ovšem ne vždy je odůvodňováno, v čem soud spatřuje naplnění znaků úřední osoby. Ke
stejnému závěru bez obsáhlejší argumentace dochází také Šámal, P. a kol.: Trestní zákoník, 2. vydání,
Praha: C. H. Beck, 2012, s. 1364.
126
Viz Ondruš, R.: Pracovníci veřejné správy a státních orgánů a postavení veřejného činitele. Trestní
právo 4/2000, Orac, s. 17–20. Na tento názor poté upozorňuje a navazuje také Žďárský, Z.: Trestní
odpovědnost úřední osoby – téma vskutku aktuální. Státní zastupitelství 5/2013, s. 37–43.
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restriktivní výklad podepírán judikaturou, která se týká případů odlišných od postavení
zastupitelů nebo radních při hospodaření s veřejným majetkem – např. tam zmíněná
soudní rozhodnutí posuzují postavení zaměstnanců státních úřadů anebo, jak upozorňuje
Z. Žďárský, samosprávy stavebního bytového družstva apod.
Co se týká relevantní judikatury k řešené problematice, tak interpretaci činěnou R.
Ondrušem Nejvyšší soud použil v případě starosty, který měl po domluvě a v
součinnosti s dalšími obviněnými požadovat úplatek za nepřekažení realizace projektů
v probíhajícím územním řízení. Ve svém usnesení ze dne 31. 5. 2012, sp. zn. 8 Tdo
1131/2011, k této otázce Nejvyšší soud konstatoval, že „starosta obce v pozici jejího
zástupce jako účastník řízení ve smyslu § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona nemá
postavení úřední osoby. (…) Je tomu tak proto, že v tomto správně procesním postavení
není nadán takovou mocí, na základě které rozhoduje o právech a povinnostech jiných
subjektů.“ V tomto případě se ale přeci jen nejednalo o dispozici s majetkem územní
samosprávy, a tedy se nedá říct, že by toto rozhodnutí bylo v přímém rozporu s výše
učiněným závěrem nebo s doposud zmiňovanou judikaturou.
Vedle uvedeného si pozornost zaslouží usnesení Krajského soudu v Českých
Budějovicích ze dne 16. 12. 2008, sp. zn. 23 To 649/2008,127 v němž se řešilo mimo
jiné postavení členů územní samosprávy, kteří jednali jako společníci obchodní
společnosti, jejímž jediným společníkem byl územní samosprávný celek. Krajský soud
v tomto případě vyjádřil názor, že „rada města vystupovala jako veřejný činitel
v okamžiku, kdy docházelo k založení ČKRF (pozn. obchodní společnosti), nicméně jako
jediný společník této obchodní společnosti (…) již neprojevovala pravomoci veřejného
činitele, ale pravomoci společníka obchodní společnosti.“
Dále soud v citovaném usnesení dospěl k závěru, že trestní odpovědnost za zneužití
pravomoci úřední osoby je možno dovodit teprve v situaci, kdy předmětné jednání bude
mít anebo by mohlo mít za následek přímo snížení hodnoty obchodního podílu
územního samosprávného celku. Jen tento podíl je totiž jeho majetkem.
Tyto závěry Krajského soudu jsou logické a lze s nimi v kontextu výše zmíněného zcela
souhlasit.
127

Nejvyšší soud tuto kauzu posuzoval, ovšem nikoli meritorně, v usnesení ze dne 26. 11. 2009 sp. zn.
4 Tdo 1205/2009.
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2.2 Formy zneužití pravomoci
K vyvození trestní odpovědnosti za trestný čin zneužití pravomoci úřední osoby musí
být buď pravomoc vykonávána způsobem odporujícím jinému právnímu předpisu podle
§ 329 odst. 1 písm. a) TrZ, nebo musí být pravomoc překročena podle § 329 odst. 1
písm. b) TrZ, anebo nedojde ke splnění povinnosti vyplývající z pravomoci podle § 329
odst. 1 písm. c) TrZ.
Pod výkonem pravomoci způsobem odporujícím jinému právnímu předpisu je „třeba
rozumět nejen autoritativní rozhodovaní o právech a povinnostech jiných osob, ale také
porušování nebo obcházení konkrétního zákona či právní normy na podkladě zákona
vydané, kterými je veřejný činitel povinen se řídit při plnění úkolů, jež vyplývají z jeho
zvláštního postavení a mají zároveň širší společenský dosah“.128 Jedná se tak v podstatě
o případy protizákonného výkonu pravomoci, jehož protizákonnost může spočívat jak v
porušení zákonem stanovených pravidel ohledně materiálního obsahu předmětného
jednání, tak stejně i v nedodržení některých procesních (formálních) pravidel.
Vzhledem k tématu lze vyzdvihnout, že pod skutkovou podstatu podle § 329 odst. 1
písm. a) TrZ je tak možno kromě jiného podřadit i protiprávní nakládání s majetkem
územního samosprávného celku, včetně nehospodárného jednání.129
Pro ilustraci bylo rozhodovací praxí soudů pod tuto skutkovou podstatu subsumováno
např. zajištění prodeje nemovitosti z majetku města pod tržní cenou v rozporu
s povinností péče řádného hospodáře výměnou za úplatek,130 stejně jako jednání
starosty, jímž nechal zbudovat určitou infrastrukturu bez předchozího rozhodnutí
zastupitelstva, územního rozhodnutí a stavebního povolení,131 a také potenciální
odchýlení se zastupitelstva od nařízení vlády při vyplácení odměn.132
Oproti tomu skutková podstata podle § 329 odst. 1 písm. b) TrZ vyžaduje překročení
pravomoci. Spočívá tedy zejména v nedodržení (překročení) procesních pravidel
takovým způsobem, že si pachatel přisvojí cizí pravomoc, anebo jedná bez zvláštního
zmocnění. Pod tuto skutkovou podstatu je typicky podřazováno uzavírání smluv
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Tento znak vyložil Nejvyšší soud ve svém usnesení ze dne 12. 6. 2013, sp. zn. 3 Tdo 396/2013.
Explicitně judikováno v usnesení Nejvyššího soudu ze dne 6. 2. 2008, sp. zn. 5 Tdo 1395/2007.
130
Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. 6. 2013, sp. zn. 3 Tdo 396/2013.
131
Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 24. 6. 2009, sp. zn. 6 Tdo 614/2009.
132
Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. 6. 2012, sp. zn. 4 Tdo 357/2012.
129
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starostou bez povinného souhlasu zastupitelstva obce,133 nebo pod ní bylo také
podřazeno ručení za závazky prohlášením ručitele bez potřebného souhlasu.134 Vedle
toho byl pod tuto skutkovou podstatu také podřazen případ, v němž starosta odsouhlasil
a dal pokyn městu k vyplacení náhrady nákladů protistrany, které byl povinen uhradit
jakožto neúspěšný žalobce ve sporu na ochranu osobnosti, když městská rada vyslovila
souhlas jen s uvolněním zálohy z prostředků města právníkovi zastupujícímu starostu.135
Z teoretického hlediska nejzajímavější skutková podstata je pak obsažena v § 329 odst.
1 písm. c) TrZ. V tomto případě jde totiž o omisivní trestný čin. Je trochu s podivem, že
se doposud před Nejvyšším soudem nevyskytl případ zastupitele anebo radního, který
by byl obviněn z trestného činu podle § 329 odst. 1 písm. c) TrZ. Přitom naplnění jeho
skutkové podstaty teoreticky připadá nezřídka v úvahu. Jednou ze základních povinností
zastupitelů a radních je totiž podle § 38 odst. 6 OZř, § 17 odst. 6 KZř nebo § 35 odst. 3
ZHMP povinnost včas uplatňovat právo územního samosprávného celku na náhradu
škody a právo na vydání bezdůvodného obohacení. Na základě těchto ustanovení jsou
zastupitelé a radní v situaci, kdy se spolehlivě dozvědí, že má územní samosprávný
celek možnost uplatnit právo na náhradu škody či právo na vydání bezdůvodného
obohacení, povinni učinit kroky pro jeho uplatnění. Pokud tak neučiní, vystavují se
riziku, že bude jejich opomenutí posouzeno jako trestný čin podle § 329 odst. 1 písm. c)
TZ v závislosti na naplnění i jeho dalších znaků.
Na druhou stranu povinnost územní samosprávy vymáhat škodu by měla být rozumně
vykládána i s ohledem na subsidiaritu trestní represe v souladu s čl. 1 bodem 2.
doporučení komise při Radě Evropy se specializací na problematiku místní demokracie
„The European Committee on Local and Regional Democracy“ č. R (99) 8, které pro
případy takto striktně definované povinnosti k náhradě škody žádá, aby v určitých
případech měl příslušný orgán územní samosprávy právo náhradu škody nežádat, např.
byla-li způsobena reprezentantem z prosté nedbalosti, nebo kde není zpochybněna dobrá
víra odpovědného reprezentanta a kde byla vynaložena péče a pozornost.
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Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 10. 3. 2004 sp. zn. 7 Tdo 1301/2003, uveřejněné v časopise Soudní
rozhledy č. 10/2005, s. 384 a usnesení Nejvyššího soudu ze dne 20. 2. 2013, sp. zn. 5 Tdo 1452/2012.
Stejná kvalifikace byla užita v řešení klauzurní práce in Jelínek J. a kol.: Praktikum z trestního práva.
Klauzurní práce s řešením, 5. vydání, Praha: Leges, 2014, s. 34 – 37.
134
Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 4. 2009, sp. zn. 8 Tdo 1654/2008.
135
Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 10. 10. 2002, sp. zn. 3 Tdo 570/2002.
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2.3 Škoda nebo jiná závažná újma, neoprávněný prospěch
Skutková podstata trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby vyžaduje naplnění
znaku úmyslu způsobit jinému škodu, nebo alternativně jinou závažnou újmu, nebo
opatřit sobě či jinému eoprávněný prospěch. Z toho je zřejmé, že ke vzniku škody, újmy
či prospěchu skutečně nemusí dojít, ale postačí pouhá pohnutka takový následek
způsobit - viz níže.
K pojmu škoda lze odkázat v této části práce na podkapitolu 1.4 Škoda.
Závažnou újmou se rozumí újma imateriální, jako je škoda na právech, na zdraví,
morální škoda, poškození v zaměstnání, v rodinném životě apod. Škoda může být
způsobena jakékoli fyzické nebo právnické osobě bez ohledu na její vztah k veřejnému
činiteli.136
Úmysl opatřit sobě nebo jinému neoprávněný prospěch je vykládán způsobem, že
zahrnuje každé neoprávněné zvýhodnění materiální (majetkové) nebo imateriální, na
které by pachatel nebo jiná osoba neměli právo (protiprávní zvýhodnění při přidělení
bytu, při přijetí na vysokou školu, nestíhání pachatele trestného činu apod.).137
Neoprávněnost prospěchu je tedy chápána jako rozpor s objektivním i subjektivním
právem. Jedná se tedy v tomto rozsahu o blanketové ustanovení.
2.4 Subjekt a subjektivní stránka
Jak bylo popsáno podrobně výše, subjektem trestného činu zneužití pravomoci úřední
osoby je toliko úřední osoba.
Je ale třeba mít na zřeteli, že nikoli každé výše nastíněné zneužití pravomoci úřední
osoby bez dalšího zakládá trestní odpovědnost. Tu zakládá jen jednání, jímž úřední
osoba zneužila svou pravomoc v úmyslu způsobit jinému škodu nebo jinou závažnou
újmu anebo opatřit sobě nebo jinému neoprávněný prospěch.
Znak „v úmyslu způsobit jinému škodu nebo jinou závažnou újmu anebo opatřit sobě
nebo jinému neoprávněný prospěch“ podle své dikce vyžaduje a charakterizuje určitou
pohnutku pachatele. K naplnění tohoto znaku je tedy rozhodující motiv – pohnutka,
která spočívá v záměru pachatele způsobit zneužitím pravomoci jinému škodu nebo
136
137

Šámal, P. a kol.: Trestní zákoník, 2. vydání, Praha: C. H. Beck, 2012, s. 3149.
Šámal, P. a kol.: Trestní zákoník, 2. vydání, Praha: C. H. Beck, 2012, s. 3149.

75

jinou závažnou újmu anebo opatřit sobě nebo jinému neoprávněný prospěch. Formulace
tohoto znaku trestného činu jako pohnutky tak má za následek, že ke spáchání trestného
činu zneužití pravomoci úřední osoby není třeba, aby škoda nebo újma skutečně
vznikla, resp. aby pachatel dosáhl prospěchu.138
Neméně podstatná je také skutečnost, že vzhledem k dikci tohoto znaku je třeba
konstatovat, že pro naplnění skutkové podstaty trestného činu zneužití pravomoci úřední
osoby je nezbytné prokázání přímého úmyslu pachatele ve smyslu § 15 odst. 1 písm. a)
TZ.139 A to z důvodu, že pro naplnění subjektivní stránky tohoto trestného činu je
nezbytné prokázání existence výše popsané pohnutky.140 Pokud by totiž nebylo
prokázáno, že pravomoc byla zneužita se záměrem (pohnutkou) pachatele způsobit
zneužitím pravomoci jinému škodu nebo jinou závažnou újmu anebo opatřit sobě nebo
jinému neoprávněný prospěch, pak by nemohla být daná skutková podstata naplněna.
Existence takovéto pohnutky ke zneužití pravomoci je ale zjevně neslučitelná s pouhým
nepřímým úmyslem pachatele, tedy se situací, v níž by mělo být dosažení zmíněného
následku pouhým „vedlejším efektem“ pachatelova jednání, a nikoli jeho cílem (jak
předpokládá § 15 odst. 1 písm. b) TZ).141
Vůči ostatním znakům trestného činu však bude postačovat i úmysl nepřímý (např. znak
překročení pravomoci).
2.5 Význam postižitelnosti majetkoprávní dispozice s veřejným majetkem
ustanovením § 329 TZ
Možnost vyvození trestní odpovědnosti podle § 329 TrZ i za majetkoprávní úkony
územní samosprávy má v praxi své nezastupitelné místo. Jistá jednání značné
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Srov. Šámal, P. a kol.: Trestní zákoník, 2. vydání, Praha: C. H. Beck, 2012, s. 3149, a Rozsudek
Nejvyššího soudu ČSR z 24. 9. 1974 sp. zn. 6 Tz 73/74, publikovaný ve Sbírce soudních rozhodnutí a
stanovisek pod č. 25/1975.
139
Úmyslné zavinění ale není třeba prokazovat z hlediska rozsahu škody či prospěchu u kvalifikované
skutkové podstaty. Konkrétně tedy, pokud škoda nebo neoprávněný prospěch převýší částku 500 000 Kč.
V takovém případě je nutné prokázat přímý úmysl směřující pouze ke způsobení nějaké škody nebo
nějakého prospěchu. Vůči značné škodě nebo prospěchu co do jejich výše pak postačí jen prokázání
nedbalostního zavinění (§ 17 TZ).
140
Srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 2. 2014, sp. zn. 5 Tdo 77/2014, zveřejněné v
Trestněprávním revue, 6/2014, s. 153.
141
Nicméně v praxi je možné se setkat i s opačnou interpretací, kterou se dovozuje jako postačující i
prokázání nepřímého úmyslu – např. v usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 4. 2009, sp. zn. 8 Tdo
1654/2008.
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společenské škodlivosti by totiž bez této možnosti mohla být zcela nelogicky právně
nepostižitelná.
Pro ilustraci si můžeme vykonstruovat následující zjednodušený případ. Zastupitelstvo
obce schválí položku rozpočtu na externí konzultantské, poradenské a právní služby v
omezené výši půl milionu korun. Starosta ale přesto záměrně, aniž by požádal o její
navýšení (např. protože si je vědom, že by se k navýšení nenašla potřebná vůle), uzavře
v rozporu se schváleným rozpočtem, a tedy s § 102 odst. 2 písm. a) OZř se spřátelenou
advokátní kanceláří smlouvu na právní služby ve výši jednoho milionu korun. Cena
právních služeb přitom ale nebude nadsazena. V takovém případě, pokud dočasně
vyloučíme § 329 TrZ, můžeme začít uvažovat pouze o postihu za trestný čin porušení
povinnosti při správě cizího majetku. Dříve nebo později ale můžeme dojít k závěru, že
jeho skutková podstata není vzhledem k absenci vzniku „skutečné“ škody naplněna, což
ostatně vyloučí i starostovu občanskoprávní odpovědnost za škodu.142
Jediný v úvahu přicházející postih v takovém případě pak bude podle mého názoru
vyvození trestní odpovědnosti podle § 329 TrZ z důvodu, že starosta překročil svou
pravomoc v přímém úmyslu opatřit advokátní kanceláři neoprávněný prospěch.
Neoprávněným prospěchem je totiž podle ustálené judikatury jakékoli majetkové či
nemajetkové neoprávněné zvýhodnění, na které není nárok.143 Prospěchem v tomto
případě bylo již samotné uzavření smlouvy, neboť jím došlo ke zvýhodnění advokátní
kanceláře tím, že za těchto podmínek neměla být smlouva uzavřena se žádným
zájemcem. Neoprávněnost prospěchu spočívá v tom, že tato výhoda byla poskytnuta
v rozporu s právem (konkrétně v rozporu s rozpočtem a pravomocí starosty). Advokátní
kancelář ani na uzavření takové smlouvy nemohla mít právní nárok.
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Viz např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 19. 1. 2011, sp. zn. 5 Tdo 848/2010: „Takovýto formální
přístup založený jen na nedodržení rozpočtových pravidel neodpovídá chápání škody u trestného činu
porušování povinnosti při správě cizího majetku (…).“ Škodu by bylo možné dovodit jen v případě, že by
obec „vynaložila finanční prostředky nad rámec poskytnutých služeb advokátem (…), anebo by takové
poskytnuté služby byly v rozporu s uvedenou mandátní smlouvou nadhodnoceny“. Částečně odlišné pojetí
skutečné škody bylo judikováno v rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 21. 5. 2008, sp. zn. 29 Odo
1118/2006.
143
Srov. např. rozsudek Nejvyššího soudu 6 Tz 73/74 (Rt 25/1975) nebo usnesení Nejvyššího soudu ze
dne 14. 11. 2012, sp. zn. 7 Tdo 1059/2012.
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Z uvedeného tedy vyplývá, že by bylo žádoucí, kdyby se závěr, že je možné se dopustit
trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby při majetkoprávní dispozici s majetkem
územní samosprávy, dále prosazoval v soudní praxi jako doposud.
2.6 Statistická data
Co se týká aplikace tohoto trestného činu v praxi, připravil jsem opět pro přehled
tabulku.
Zneužití pravomoci úřední osoby
podle § 158 zákona č. 40/1961 Sb. (v tabulce "TrZ") a § 329 trestního zákoníku (v tabulce "TZ")
2005 2006 2007 2008 2009

2010
TZ
34
107
28
6
0
78
58
53
8
9

TrZ
odloženo
zahájeno trestní stíhání
zastaveno trestní stíhání
z toho podmíněně zastaveno
postoupeno
obžalováno osob
odsouzeno
zproštěno
zastaveno
postoupeno

22
253
37
9
0
216
89
99
17
13

11
179
33
12
0
144
75
107
14
7

34
174
23
12
0
151
64
49
5
4

101
174
18
8
0
156
55
54
5
4

123
124
11
4
0
112
41
32
4
4

2011
2012
2013
2014
celkem
TZ
TrZ TZ
TrZ TZ
TrZ TZ
3 111
7
36
15
55
13
48
667
112 132
58 198
45 177
19 125
1930
3
10
8
22
1
14
5
9
222
1
7
0
3
0
11
0
1
74
0
0
0
0
0
0
0
0
1
109 122
50 175
44 160
13 113
1695
33
43
24
49
32
65
14
74
731
25
10
13
22
13
27
24
48
577
10
3
3
3
5
3
2
7
89
7
9
2
7
0
12
0
13
91

TrZ
54
53
0
0
1
52
15
1
0
0

Tabulka č. 3 – Aplikace § 329 TZ / § 158 TrZ v praxi (zdroj dat: Statistická ročenka kriminality
Ministerstva spravedlnosti za roky 2005 – 2014).

Ke stíhání trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby dochází tedy v celkovém
součtu zhruba dvakrát častěji než ke stíhání trestného činu porušení povinnosti při
správě cizího majetku.
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Graf č. 3 - Vývoj počtu obviněných z § 329 TZ / § 158 TrZ v čase (zdroj dat: Statistická ročenka
kriminality Ministerstva spravedlnosti za roky 2005 – 2014 a příloha Stanoviska Unie obhájců ČR č.
3/2015).

Zatímco počet zahájených trestních stíhání pro trestný čin zneužití pravomoci úřední
osoby má klesající tendenci, v rámci územní samosprávy počet obviněných naopak
vzrůstá. Na druhou stranu ani zde se nedá ze statistických dat dovodit žádný náznak
přemíry trestní represe v územní samosprávě, když poměr k počtu trestních stíhání
jiných úředních osob není nijak alarmující, zejména pak s přihlédnutím k počtu trestních
řízení ve věcech radních a zastupitelů, jichž nebylo za žádný rok zahájeno více než
deset.
Nárůst počtu obviněných radních a zastupitelů za trestný čin zneužití pravomoci úřední
osoby je stejně jako u trestného činu porušení povinnosti při správě cizího majetku
způsoben zejména zahájením několika trestních stíhání ve věcech týkajících se
kolektivního rozhodování (9 případů). U tohoto trestného činu se však domnívám, že
může být vyvození odpovědnosti u všech osob hlasujících pro určitý návrh ještě více
problematické, protože k naplnění skutkové podstaty zneužití pravomoci úřední osoby
je vyžadována zvláštní pohnutka.
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Graf č. 4 - Znázornění podílu počtu odsouzených proti počtu jiným způsobem ukončených trestních
stíháních za 329 TZ / § 158 TrZ (zdroj dat: Statistická ročenka kriminality Ministerstva spravedlnosti za
roky 2005 – 2014).

Co se týká ukončování zahájených trestních stíhání pro trestný čin zneužití pravomoci
úřední osoby, tak z grafu č. 4 vyplývá, že se poslední dobou pohybuje počet stíhání
končících odsuzujícím rozhodnutím okolo 50 %. To jen potvrzuje již řečené při
statistickém posuzování trestného činu porušení povinnosti při správě cizího majetku, že
nízká úspěšnost trestních stíhání není specifikem trestní odpovědnosti zastupitelů a
radních, ale je to obecný jev vyvozování trestní odpovědnosti za trestné činy, které jsou
jim kladeny za vinu.

3. Úplatkářství
Trestná činnost úplatkářství je spojena se třemi trestnými činy, a to trestným činem
přijetí úplatku (v našem případě zejm. § 331 odst. 1 alinea 1 TZ), podplacení (§ 332 TZ)
a nepřímé úplatkářství (§ 333 TZ). Objektem těchto trestných činů je zájem na řádném,
nestranném a zákonném obstarání věcí obecného zájmu.
3.1 Úplatek
Všem uvedeným trestným činům je společný úplatek jako znak trestného činu, ať už jde
o jeho přijetí, slíbení, poskytnutí, nabídnutí nebo žádání. Úplatek je legislativní
zkratkou, jejíž definici nalezneme v § 334 odst. 1 TZ: „Úplatkem se rozumí
neoprávněná výhoda spočívající v přímém majetkovém obohacení nebo jiném
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zvýhodnění, které se dostává nebo má dostat uplácené osobě nebo s jejím souhlasem
jiné osobě, a na kterou není nárok.“
Je zjevné, že úplatkem může být výhoda nehledě na její formu. Mohou jí být peníze
stejně dobře jako jiná věc nebo protislužba, povolení, závazek apod.
Aby ale mohla být jakákoli výhoda vůbec považována za úplatek, je nutné kumulativní
splnění kritérií její neoprávněnosti a neexistence nároku na ní dle definice v § 334 odst.
1 TZ. Tato kritéria mohou být velmi nápomocná při určení, zda určitá výhoda úplatkem
je, či není.
Nauka však tato kritéria blíže nerozebírá. K problematice (ne)existence úplatku obvykle
konstatuje, že hodnota úplatku není rozhodující, a že výši úplatku je třeba hodnotit v
souvislosti s dalšími okolnostmi, které určují společenskou škodlivost tohoto činu.144
V této souvislosti někteří autoři odkazují na § 12 odst. 2 TZ.
Takovéto řešení však má to úskalí, že ve skutečnosti neposkytuje vodítko ke zjištění, co
je úplatkem. Vztahuje se totiž až k samotnému vyvozování odpovědnosti za trestný čin
na základě aplikace subsidiarity trestní represe. Ve veřejném sektoru pak tento pohled
koliduje s bezvýhradně přijímanou tezí, že v oblasti výkonu státní moci a správy nelze
tolerovat zásadně žádné úplatky, a to ani nepatrné hodnoty.145 Důraz je přitom třeba dát
na nulovou toleranci jakýchkoli úplatků. Je totiž nesporné, že výše úplatku není jediným
kritériem posouzení jeho společenské škodlivosti. Jestliže tedy dovodíme existenci
úplatku, je ve veřejném sektoru uplatnění kritéria společenské škodlivosti poněkud
problematické. Také může vzniknout v určitých případech otázka, zda lze vůbec
uplatnit odpovědnost podle jiného právního předpisu (srov. dikci § 12 odst. 2 TZ146).
Proto by bylo vhodné hledisko společenské škodlivosti zohledňovat pokud možno již
v rámci legální definice úplatku a teprve, nebude-li to možné, volit naukou zmiňovaný

144

Šámal, P. a kol.: Trestní zákoník, 2. vydání, Praha: C. H. Beck, 2012, s. 3162. Navrátilová J.: in
Jelínek J. a kol.: Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část., 4. vydání, Praha: Leges, 2014, s. 831.
145
Usnesení pléna Nejvyššího soudu ČSSR ze dne 27. 6. 1978, sp. zn. Plsf 1/78, uveřejněné pod. č.
17/1978 Sb. rozh. Stejný přístup lze vysledovat již za tzv. první republiky – viz rozhodnutí Nejvyššího
soudu ČSR ze dne 1. 3. 1930, sp. zn. Zm II 335/29, (Vážný 3794 tr.), „I poskytnutí nebo vzetí
sebemenšího úplatku jest trestným…“.
146
Trestní odpovědnost pachatele a trestněpravní důsledky s ní spojené lze uplatňovat jen v případech
společensky škodlivých, ve kterých nepostačuje uplatnění odpovědnosti podle jiného právního předpisu.
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postup. Ve většině případů bude možné dosáhnout zohlednění společenské škodlivosti
již při posuzování splnění kritérií neoprávněnosti výhody a neexistence nároku na ní.
Neoprávněnost výhody je třeba chápat jako rozpor s objektivním právem, zatímco
neexistenci nároku musíme chápat jako neexistenci subjektivního práva ve smyslu
právního nároku na výhodu. Jiný výklad neoprávněnosti výhody by setřel rozdíl mezi
kritériem neoprávněnosti výhody a kritériem neexistence nároku na ní, což by vedlo
k nadbytečnosti existence druhého kritéria (neexistence nároku), neboť tento by byl
zcela pohlcen výkladem kritéria prvního (neoprávněnost výhody). Takový výklad by
byl v rozporu s principem vyloučení redundance a zásadou nevytváření nadbytečných
ustanovení.147
Neoprávněnost výhody jakožto rozpor s objektivním právem budeme muset tedy
dovozovat z rozporu jednání (poskytnutí výhody) s konkrétní právní normou, anebo
prostřednictvím neplatnosti takového právního jednání. § 334 odst. 1 TZ je tedy
blanketové ustanovení.
Obecně by bylo možné uvažovat u úředníka územní samosprávy o rozporu s
§ 16 odst. 1 písm. i) zákona o úřednících ÚSC, v němž je uveden zákaz přijímat dary
nebo jiné výhody v souvislosti s výkonem zaměstnání. Nicméně se domnívám, že i přes
dikci tohoto ustanovení nelze dovodit kategorický zákaz přijímání jakýchkoli darů a
výhod.
Jedním z účelů uvedeného zákazu u úředníků, který jasně vyplývá z důvodové
zprávy,148 je, že „povinnosti úředníků územního samosprávného celku by neměly mít
větší rozsah, než povinnosti státních zaměstnanců, jak vyplývají z návrhu služebního
zákona.“ S účinností zákona o státní službě (tj. služebního zákona) byla pro státní
zaměstnance povinnost modifikována na zákaz přijímat v souvislosti s výkonem služby
dary nebo jiné výhody v hodnotě přesahující částku 300 Kč.149
Na základě přijetí tohoto pozdějšího předpisu (služebního zákona) lze teleologickým
výkladem § 16 odst. 1 písm. i) zákona o úřednících ÚSC dovodit, že přijetí výhody v

147

Srov. Wintr J.: Metody a zásady interpretace práva, Auditorium, Praha 2013, s. 80.
Důvodová zpráva k § 17 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o
změně některých zákonů.
149
§ 77 odst. 1 písm. j) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů.
148
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hodnotě nepřesahující částku 300 Kč nemusí být kategoricky v rozporu se zákonem.
Dovozovat tedy bez dalšího u úředníka neoprávněnost výhody výhradně z tohoto
ustanovení nemusí být vždy dostačující.
U zastupitele a radního je dovozování rozporu přijetí nějaké výhody s konkrétní právní
normou ještě komplikovanější, protože se mu takové jednání v souvislosti s výkonem
funkce explicitně zákonem nezakazuje.
Jistě by se našly názory, že přijímání zákonem nepředvídaných výhod je v rozporu
s obecnými zásadami výkonu funkce, resp. že zastupitel či radní má legální nárok
výhradně na to, co mu zákon přiznává.150 Takový kategorický názor však nemůže za
současné právní úpravy v celé své síle rozumně obstát, když právní úprava je v otázce
přijímání výhod zastupitelem či radním zcela neúplná. Relevantní zákony totiž upravují
pouze pravidla (finančního) odměňování za výkon funkce a cestovní náhrady. Vůbec
však neupravují (resp. zmíněnou logikou by nepřipouštěly) poskytnutí jakýchkoli jiných
výhod v souvislosti s výkonem funkce, a to ani poskytovaných územním samosprávným
celkem. Z tohoto hlediska by tak bylo problematické v praxi běžné např. poskytnutí
kanceláře, telefonu, počítače, auta, a to nemluvě o zřizování sociálních fondů obce,
jimiž jsou poskytovány příspěvky na stravování nebo ošacení, zdvořilostní dárky, ale
například také příspěvky na penzijní a životní pojištění, na pojištění odpovědnosti za
škodu apod.151 Přitom i Ministerstvo financí jako věcně příslušný úřad toto
nepovažovalo za nic nestandardního, natož protiprávního, když neshledalo závadné ani
příspěvky na rekreaci: „Nic však nebrání tomu, aby územní samosprávný celek … ve své
samostatné působnosti zřídil pro kulturní a sociální potřeby svých zaměstnanců,
uvolněných členů zastupitelstva popř. jiných osob svůj peněžní fond…“152. Jistě by se
dalo o vhodnosti či přípustnosti některých vyjmenovaných výhod polemizovat, nicméně
lze na nich ilustrovat, že u zastupitele či radního může být při přijetí výhody dovození
150

S tím ostatně osobně částečně souhlasím, a to stran poskytování finančních plnění za výkon funkce,
kde lze z relevantní právní úpravy dovodit, že je v tomto taxativní – srov. Urbánková, A. a kol.:
Metodické doporučení k činnosti územních samosprávných celků: Odměňování a ostatní související
nároky a peněžitá plnění členů zastupitelstva obce, doplněné a rozšířené vydání, Praha: Ministerstvo
vnitra České republiky, 2014, s. 43, dostupné z: www.mvcr.cz/soubor/metodicke-doporueni-blue-05-2web-pdf.aspx.
151
Srov. Samková, P.: Sociální fond obce. Moderní obec (přístup 3. 12. 2015), dostupné z:
http://moderniobec.cz/socialni-fond-obce/ .
152
Zprávy Ministerstva financí pro finanční orgány obcí a krajů: Sociální fond - čerpání příspěvků na
rekreaci, sportovní a kulturní akce, č. j. 28/49 210/2009 - 124 [online]. Praha, ročník 2009, č. 4, (přístup
3. 12. 2015), dostupné z: http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/zpravy-mf-pro-obce-a-kraje.
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porušení konkrétní právní normy značně obtížné. Obdobné problémy lze navíc v
mnohem větší míře očekávat i u posuzování přijetí výhody v rámci podnikání.
Neshledáme-li tedy, že přijetím výhody byla poručena konkrétní právní norma, je třeba
v rámci posuzování neoprávněnosti výhody zkoumat platnost právního jednání.
Pokud si uvědomíme, že se ve své podstatě vždy u úplatkářství jedná o synallagmatický
závazek (případně nabídku či slib jeho vzniku), pak díky konstrukci absolutní
neplatnosti právního jednání budeme schopni efektivně zohlednit společenskou
nebezpečnost již v rámci posuzování naplnění kritérií úplatku. Neplatnost právního
jednání bude nutné zpravidla posuzovat jako předběžnou otázku dle § 9 TŘ.
Z důvodu odlišného charakteru úplatkářských jednání je vhodné tato rozdělit do tří
typových případů, a to úplatku apriori, výhody apriori a úplatku/výhody ex post.
1.) Poskytnutí výhody, slib výhody atd. za obstarání věci obecného zájmu před
jejím obstaráním (úplatek apriori).
Jak již bylo uvedeno výše, není rozhodná forma výhody. Může jí být tedy jak hmotná
výhoda, tak i výhoda nehmotná.
Poskytnutí hmotné výhody, nebo předmět slibu, by se na první pohled nejčastěji jevilo
jako darování. O darování se ale jedná pouze zdánlivě, protože chybí obligatorní
náležitost vzniku právního jednání tohoto typu, a to vůle bezúplatně převést věc
(peníze). Skutečná vůle v takovém případě totiž odpovídá spíše příkazní smlouvě
(poskytnutí odměny za obstarání záležitosti příkazce – věci obecného zájmu).
Dle § 555 odst. 2 OZ „Má-li být určitým právním jednáním zastřeno jiné právní
jednání, posoudí se podle jeho pravé povahy.“ V daném případě se tedy nejedná o
neformální darovací smlouvu, ale o smlouvu příkazní (nehledě na označení stran). A
takováto příkazní smlouva by byla zcela jistě absolutně neplatná dle § 588 OZ pro
zjevný rozpor s dobrými mravy, jakožto souhrnu společenských, kulturních a mravních
norem, jež v historickém vývoji osvědčují jistou neměnnost, vystihují podstatné
historické tendence, jsou sdíleny rozhodující částí společnosti a mají povahu norem
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základních.153 Z neplatnosti právního jednání by potom vyplývala neoprávněnost
výhody.
V takovém případě by bylo očividně splněno i druhé kritérium úplatku, a to neexistence
nároku na takovouto výhodu. O úplatek ve smyslu § 334 odst. 1 TZ by se proto jednalo.
Obdobně u bezúročné zápůjčky poskytnuté v souvislosti s obstaráním věci obecného
zájmu – ve skutečnosti sice není sjednán úrok, ale na místo úroku je sjednáno jiné
plnění - obstarání věci obecného zájmu. Opět absolutní neplatnost jednání dle § 588 OZ.
Stejně tak u nehmotné výhody, např. protislužby. Opět by došlo ke vzniku, slibu atd.
závazku – poskytnout určitou službu ze strany jedné a obstarat věc obecného zájmu ze
strany druhé. Takové právní jednání by mohlo být také z již výše rozebraných důvodů
absolutně neplatné – tato slíbená/poskytnutá/žádaná výměna služeb by byla ve zjevném
rozporu s dobrými mravy.
Kritérium neoprávněnosti by mělo být tedy ve většině případů apriorního úplatku
v konečném důsledku založeno na zjevném rozporu s dobrými mravy.154
Tak např. přirozeně bude v rozporu s dobrými mravy slib/nabídka/poskytnutí atd.
peněžního obnosu za přednostní projednání věci obecného zájmu, kladné vyřízení věci
apod.
Na druhou stranu lze očekávat, že v rozporu s dobrými mravy (a tedy neplatné) běžně
nebude poskytnutí mimořádné odměny nadřízeným (resp. územním samosprávným
celkem) za rychlé vyřizování agendy. Přitom tato výhoda (odměna) není nároková a je
poskytována v přímé souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu.
2.) Poskytnutí výhody, slib výhody apod. bez vztahu k obstarání věci obecného
zájmu. V budoucnosti však příjemce výhody rozhodne či jinak jedná ve věci
obecného zájmu týkající se dárce (výhoda apriory).
V takovém případě není splněno kritérium neoprávněnosti, ale pouze kritérium
neexistence nároku. Ve většině představitelných případů totiž nedovodíme porušení
zákona ani neplatnost darovací nebo jiné smlouvy. Nejde ani o zastřené právní jednání
153

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 23. 6. 2009, sp. zn. 33 Cdo 1371/2007 a Melzer, F.: Dispozitivní a
kogentní normy v novém občanském zákoníku. Právní rozhledy 7/2013, Praha: C. H. Beck, s. 253.
154
Viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 15. 1. 2014, sp. zn. 8 Tz 46/2013.
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(pokud z důkazů vyplývá, že cílem bylo skutečně darovat, nikoli ovlivnit obstarání
konkrétní věci obecného zájmu). Závěr o existenci úplatku je v takovém případě
neopodstatněný. I pokud bychom ale protiprávnost dovodili, pak by bylo možné
uvažovat o naplnění znaku úplatku, lze však očekávat, že by nebyly naplněny všechny
další znaky některého z úplatkářských trestných činu.
Pro ilustraci posuzování neoprávněnosti výhody pomocí neplatnosti právního jednání
lze uvést posouzení smlouvy o bezúplatné půjčce Nejvyšším soudem v jednom
mediálně sledovaném případu: „… i peněžní půjčka může být za určitých okolností
úplatkem …, v dané věci však takový kategorický závěr učinit nelze. Oba soudy nižších
instancí zjistily, že obviněný JUDr. V. B. uzavřel s K. K. a Mgr. J. Š. dvě smlouvy o
půjčce, které se nepříčily zákonu ani dobrým mravům. Okolnosti, za nichž byly obě
půjčky uzavřeny, byly uplatněním svobodné vůle smluvních stran (věřitele a dlužníků).
Není přitom významné, že … nebyly uzavřeny písemně, … že při jejich uzavření nebyla
dohodnuta doba splatnosti … ani event. úroky. Obviněný JUDr. V. B. totiž neposkytl
oběma dlužníkům výše uvedené peněžní částky v rámci podnikatelské činnosti (proto ani
neměl zájem na dosažení případného zisku), nýbrž z dobré vůle a snaze napomoci
vyřešit dlužníkům jejich stávající finanční problémy. Absence všech výše naznačených
podmínek v uzavřených smlouvách o půjčkách (v praxi jinak obvyklých) sice přinášela
(zejména pro obviněného) určitá rizika, pokud je ovšem byl ochoten podstoupit, nemělo
to naprosto žádný vliv na platnost smluv (pozn. podtrženo autorem). K tomu přistupuje
fakt, že oba dlužníci byli v té době poměrně blízcí kolegové obviněného, spoluposlanci
ze stejné politické strany (Věci veřejné), takže mezi nimi šlo o vztah srovnatelný se
vztahem mezi kamarády, přáteli, či rodinnými příslušníky. Proto nelze dovodit, že by
obviněný půjčkami finančních prostředků oběma dlužníkům poskytl jakékoliv
neoprávněné výhody (pozn. podtrženo autorem). Pro takový závěr ostatně svědčí i
zjištění nalézacího soudu, že obviněný přinejmenším jednomu z dlužníků (Mgr. J. Š.)
půjčil peníze za obdobných podmínek již v minulosti, a to dokonce ještě před tím, než se
vůbec stal poslancem.“155.
Lze však dodat, že pokud se příjemce výhody cítí ve své funkci/pozici takovouto
výhodou zavázán a jejího poskytovatele při obstarání věci obecného zájmu zvýhodní,
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Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 15. 1. 2014, sp. zn. 8 Tz 46/2013.
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jedná se o porušení povinnosti jednat nestranně - u úředníků § 16 odst. 1 písm. f)
zákona o úřednících ÚSC a u zastupitelů či radních např. § 3 odst. 1 zákona o střetu
zájmů. Takové porušení může mít civilněprávní i trestněprávní následky bez ohledu na
to, že se nejedná o úplatkářství dle dílu 3. hlavy X. trestního zákoníku.
3.) Po nestranném obstarání věci obecného zájmu dojde k předání nějaké výhody,
např. kytky, bonboniéry, vína aj. (výhoda ex post).
V případě výhod poskytovaných (příp. slibovaných apod.) až ex post bude nutné
výhody dle jejich povahy rozdělit. A to za prvé na plnění poskytované z pouhé
společenské úsluhy, která není ani darováním dle § 2055 odst. 2 OZ (např. předání
přiměřené pozornosti při setkání velvyslance se starostou) a za druhé na tzv.
remuneratorní neboli odměnné darování dle § 2060 OZ.
Výhoda poskytnutá ze společenské úsluhy logicky nemůže být považována za
neoprávněnou, byť na ni není právní nárok. Nejedná se totiž dokonce ani právně o
darování, ale pouze o jednání ze slušnosti – společenské úsluhy. Proto neoprávněnost
takové výhody poskytované na základě společensky přijatelného (někdy i
vyžadovaného) jednání nelze dovodit. Taková výhoda tedy není úplatkem. Aby se ale
jednalo o výhodu ze společenské úsluhy, pak musí být samozřejmě přiměřená
společenské události, v souvislosti s níž je poskytována.
Proto by neměla být úplatkem např. pozornost od velvyslance předaná starostovi a
úředníkům jej doprovázejícím.
Odměnný dar (i tedy určité formy poděkování) by měl být posuzován přísně dle svého
potenciálu působit do budoucna na obstarávání věcí obecného zájmu.156 Např.
neoprávněné nebude přijetí výhody v podobě děkovného dopisu. Neoprávněnost
odměnného daru bychom totiž opět měli157 dovozovat skrze absolutní neplatnost
156

Přiměřeně srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. 2. 2011, sp. zn. 8 Tdo 81/2011, „Podstatou
jednání pachatele trestného činu podplácení podle § 161 odst. 1 tr. zák. je jeho záměr dosáhnout
úplatkem toho, aby v souvislosti s obstaráním věci obecného zájmu osoba, která obstarává takovou věc
(tj. podplácená osoba), vyhověla požadavku pachatele.“ Bez zajímavosti ani není pro srovnání rozhodnutí
Nejvyššího soudu ČSR ze dne 12. 1. 1933, sp. zn. Zm IV 21/32, (Vážný 4587 tr.), „Skutková podstata
přečinu podplácení není dána, byl-li veřejnému úředníku slíben neb poskytnut dar po skončení jeho
úřední činnosti v určité věci.“ nebo § 2 odst. 2 a § 3 odst. 2 zákona č. 178/1924 Sb., o úplatkářství a proti
porušování úředního tajemství: „Šlo-li jen o nepatrný prospěch, není jednání uvedené v odst․ 1 trestné,
leda že by činem nebo opomenutím byl dotčen důležitý veřejný zájem.“
157
Minimálně u zastupitelů a radních. U úředníků to může být poněkud sporné – viz výše.
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jednání, tedy např. opět pro zjevný rozpor s dobrými mravy, kdy tento bude zpravidla
dán u daru, který by do budoucna mohl vést k negativnímu ovlivnění obstarávání věcí
obecného zájmu.
Lze tedy shrnout, že posouzení toho, zda určitá výhoda spadá pod legální definici
úplatku, by v naprosté většině případů měla záviset na tom, zda taková výhoda je
vzhledem k okolnostem jejího poskytnutí v rozporu s právní normou nebo zda příslušné
jednání je ve zjevném rozporu s dobrými mravy. Kritérium neexistence nároku na
výhodu ve většině případů následuje posouzení kritéria neoprávněnosti. Při posuzování
zjevného rozporu výhody s dobrými mravy či veřejným pořádkem může být nápomocna
Chmelíkova

definice

úplatku:

„Poskytování

ojedinělých

darů

a

pozorností

nevýznamného charakteru a rozsahu, aniž by byl ze strany poskytovatele očekávána
nebo vyžadována protihodnota nebo služba přesahující běžný rámec povinností
adresáta daru nebo pozornosti, nedosahuje intenzity úplatku.“158
Existence úplatku však sama o sobě trestní odpovědnost nezakládá a je tak nutné
zkoumat naplnění ostatních znaků jednotlivých trestných činů.
3.2 Obstarávání věcí obecného zájmu a působení na výkon pravomoci úřední
osoby
Trestný čin přijetí úplatku i podplácení mají další společný znak, a to že úplatek bude
přijat, slíben apod. v souvislosti s obstaráním věcí obecného zájmu. Mezi úplatkem a
obstarání věcí obecného zájmu proto musí být souvislost, která mnohdy nebude mít
význam jen pro naplnění skutkové podstaty trestného činu, ale jak jsme si výše ukázali,
může mít význam i pro posouzení samotné neoprávněnosti výhody, tj. vůbec existenci
úplatku.
Obstaráním věci obecného zájmu se rozumí každá činnost, která souvisí s plněním
společensky významných úkolů, tedy nejen rozhodování orgánů státní moci a správy,
ale i uspokojování zájmů občanů a organizací v oblasti materiálních, zdravotních,
sociálních, kulturních a jiných potřeb. Obstarávání věcí obecného zájmu nemohou být

158

Chmelík J.: Formy a způsoby páchání korupce a oblasti jejího působení, in Chmelík J. a kol.:
Pozornost, úplatek a korupce, Linde Praha, a. s. 2003, s. 37.
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činnosti nebo jednání občanů, jež vyplývají z jejich osobních práv nebo osobních
povinností.159 Z této definice vychází jak soudní praxe, tak i komentářová literatura.160
Za věc obecného zájmu tak byl soudní praxí posouzen i zájem na dodržení pravidel
volné soutěže politických stran a tím i na respektování výsledků voleb v případě
nabídnutí 5.000.000,- Kč, za to, že čerstvě zvolený poslanec ve volbách roku 2006
přestoupí z České strany sociálně demokratické do Strany Zelených.161
Definici obstarání věci obecného zájmu zákon ještě rozšiřuje v § 334 odst. 3 TZ tak, že
za obstarávání věcí obecného zájmu se považuje též zachovávání povinnosti uložené
právním předpisem nebo smluvně převzaté, jejímž účelem je zajistit, aby v obchodních
vztazích nedocházelo k poškozování nebo bezdůvodnému zvýhodňování účastníků
těchto vztahů nebo osob, které jejich jménem jednají.
Z uvedeného vyplývá, že obecný zájem je širší pojem než zájem veřejný, tedy v sobě
zahrnuje částečně i zájmy, které by bylo jinak možné označit za soukromé.162
Pokud není naplněn znak obecného zájmu, přichází v úvahu alternativní skutková
podstata přijetí úplatku dle § 331 odst. 1 alinea 2 TZ a podplacení dle § 332 odst. 1
alinea 2 TZ, v níž je tento znak nahrazen souvislostí s podnikáním svým nebo jiného.
Problém může nastat s právní kvalifikací jednání, kdy v daném případě bude dána jak
souvislost s podnikáním, tak i souvislost s obstaráním věci obecného zájmu. Např.
podnikatel poskytne starostovi úplatek za to, že jeho obchodní společnosti prodá obecní
nemovitost. Takový případ by měl být vyhodnocen spíše jako úplatek poskytnutý
v souvislosti s obstaráním věci obecného zájmu (hospodaření s veřejným majetkem),

159

Zpráva trestního kolegia Nejvyššího soudu ČSSR z 26. 1. 1988 č. j. Tpjf 28/87, uveřejněno pod č.
16/1988 Sb. rozh. tr., sv. 4-5, roč. 1988, s. 157.
160
Srov. Šámal, P. a kol.: Trestní zákoník, 2. vydání, Praha: C. H. Beck, 2012, s. 3162, nebo Gřivna, T.:
Trestní postih korupce v soukromé sféře, Trestněprávní revue 7/2005, s. 169.
161
Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 19. 12. 2007 sp. zn. 4 Tdo 1352/2007 „V opačném případě by
výsledky hlasování voličů postrádaly význam, mandáty získané ve volbách by se staly předmětem obchodu
ovládaného nikoli volnou soutěží politických stran respektujících základní demokratické principy, ale
zákulisní poptávkou po mandátech.“ Výklad potvrzen usnesením Ústavního soudu ze dne 15. 3. 2012, sp.
zn. II.ÚS 1388/08.
162
K tomu srov. Pelc V.: Pojem obecného zájmu u trestných činů přijetí úplatku a podplácení, Dny práva
2011, Brno: Masarykova univerzita, 2012, (přístup 20. 12. 2015), dostupné z
https://www.law.muni.cz/sborniky/dny_prava_2011/files/prispevky/06%20Trest/16%20vladimir%20PEL
C.pdf.
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protože k tomu úplatek primárně směřoval. Skutečnost, že měla být věc obecného
zájmu obstarána ve prospěch něčího podnikání, by tak měla ustoupit.163
Trestný čin nepřímého úplatkářství dle § 333 TZ oproti trestnému činu přijetí úplatku a
podplacení nevyžaduje souvislost s obstaráním věci obecného zájmu nebo podnikáním,
ale vyžaduje působení na výkon pravomoci úřední osoby (postačuje tvrzení takového
působení164).
Výkon pravomoci úřední osoby je pojmově užší než obstarání věci obecného zájmu.
K výkonu pravomoci úřední osoby srov. kap. 2.1 Otázka úřední osoby a výkonu
pravomoci.
3.3 Přijetí, poskytnutí, slíbení, nabídnutí a žádání úplatku
Přijetí úplatku je společným alternativním znakem přijetí úplatku a nepřímého
úplatkářství dle § 333 odst. 1 TZ. Tento znak vyžaduje, aby se úplatek dostal do
dispoziční sféry adresáta úplatku, a to chtěně (alespoň s konkludentním souhlasem) ze
strany subjektu. Za přijetí úplatku tedy nemůže být považováno např. jeho vhození do
poštovní schránky subjektu, aniž by o tom subjekt věděl a úplatek chtěl do dispoziční
sféry dostat. Je nerozhodné, zda k přijetí úplatku dojde před obstaráváním věci
obecného zájmu, v jeho průběhu nebo dodatečně po obstarání věci obecného zájmu, a to
i bez předchozí úmluvy.165
Zatímco přijetí úplatku je znakem na straně adresáta úplatku, jeho obdobou na straně
poskytovatele úplatku je znak poskytnutí úplatku. Proto na něj platí výše uvedené u
přijetí úplatku obdobně. Tento alternativní znak je společný trestnému činu podplacení a
nepřímého úplatkářství dle § 333 odst. 2 TZ.
Slib úplatku je alternativním znakem společným pro všechny úplatkářské trestné činy.
Tento znak naplní, kdo vyjádří naději poskytnutí úplatku v budoucnosti a z druhé strany
ten, kdo takovou poskytnutou možnost neodmítne a výslovně nebo konkludentně s ní
163

Přesně opačné řešení, tedy posouzení takového skutku jako úplatku poskytnutého v souvislosti
s podnikáním, viz Jelínek J. a kol.: Praktikum z trestního práva, Klauzurní práce s řešením, 5.
aktualizované a rozšířené vydání, Praha: Leges, 2014, s. 34 – 36.
164
Dodnes se tedy prosazuje závěr z rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSR ze dne 14. 3. 1929, sp. zn.
Zm I 771/28, „…stačí, že uplatňování vlivu na veřejného činitele bylo předpokládáno, zamýšleno,
netřeba, by pak skutečně došlo k jeho uplatnění.“.
165
Šámal, P. a kol.: Trestní zákoník, 2. vydání, Praha: C. H. Beck, 2012, s. 3163. ŘÍHA J. in Jelínek J. a
kol.: Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část., 4. vydání, Praha: Leges, 2014, s. 830, 831.
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souhlasí. Svým charakterem tento znak odpovídá přípravě trestného činu, ale jeho
uvedením ve skutkové podstatě trestného činu se naplněním tohoto znaku tento trestný
čin stává předčasně dokonaným.
Nabídka úplatku je oproti slibu zpravidla konkrétnější. Jedná se o výslovné nebo
konkludentní nabídnutí úplatku, který může být realizován ihned nebo v budoucnu.
Tento alternativní znak je samozřejmě společný pouze trestnému činu podplacení a
nepřímého úplatkářství dle § 333 odst. 2 TZ.
Žádost o úplatek je společným znakem u kvalifikované skutkové podstaty přijetí
úplatku dle § 331 odst. 1 alinea 1, 2 odst. 2 TZ a nepřímého úplatkářství dle § 333 odst.
1 TZ. Žádost je aktivní jednání ze strany adresáta úplatku ve formě podnětu (nemusí být
výslovný) k příslibu, nabídnutí nebo poskytnutí úplatku a poté co mu je taková nabídka
apod. učiněna, úplatek neodmítne a výslovně nebo alespoň konkludentně s ní
souhlasí.166
3.4 Subjekt a subjektivní stránka
Subjektem trestného činu přijetí úplatku je osoba, která obstarává věc obecného zájmu,
a to jak fyzická tak i právnická.167 Z poměrně široké definice je zjevné, že to nutně
nemusí být úřední osoba. Přitom postačuje, pokud osoba byť jen spolupůsobí při
obstarávání věcí obecného zájmu.168
Subjektem trestného činu podplacení a trestného činu nepřímé úplatkářství dle
§ 333 odst. 2 TZ může být fyzická i právnická osoba.
Subjektem nepřímého úplatkářství dle § 333 odst. 1 TZ může být kdokoli, kdo působí
na výkon pravomoci úřední osoby, ale na jejím výkonu se nepodílí. Pokud by subjekt
pouze předstíral, že bude na výkon pravomoci úřední osoby působit, nejednalo by se o
nepřímé úplatkářství, ale o trestný čin podvodu.169 Pokud by subjekt úplatek žádal pro

166

Usnesení pléna Nejvyššího soudu ČSSR ze dne 27. 6. 1978, sp. zn. Plsf 1/78, uveřejněné pod. č.
17/1978 Sb. rozh.
167
Srov. § 7 zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění
pozdějších předpisů.
168
Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 15. 7. 2004, sp. zn. 5 Tdo 796/2004. Stejně za první republiky
rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSR ze dne 19. 3. 1921, sp. zn. Kr I 700/20, (Vážný 399 tr.), a ze dne 17. 3.
1927, sp. zn. Zm II 475/26, (Vážný 2701 tr.).
169
Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSR z 24. 6. 1986 sp. zn. 11 Tz 25/86, publikované pod č. 32/1987 Sb.
rozh. tr.
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osobu obstarávající věc obecného zájmu, jednalo by se z jeho strany o účastenství na
trestném činu přijetí úplatku, nikoli o nepřímé úplatkářství.
Po subjektivní stránce je shodně vyžadován u všech úplatkářských trestných činů
úmysl. K úmyslnému zavinění srov. I. část kapitola 3.1 Úmysl.
3.5 Statistická data
Pro obecnou představu o stíhání úplatkářství v praxi jsem si znovu připravil několik
tabulek.
Přijetí úplatku
podle § 160 zákona č. 40/1961 Sb. (v tabulce "TrZ") a § 331 trestního zákoníku (v tabulce "TZ")
2005 2006 2007 2008 2009
TrZ
odloženo
zahájeno trestní stíhání
zastaveno trestní stíhání
z toho podmíněně zastaveno
postoupeno
obžalováno osob
odsouzeno
zproštěno
zastaveno
postoupeno

0
99
8
3
0
91
24
7
0
0

5
42
2
0
0
40
27
12
4
0

0
48
11
4
0
37
51
9
1
0

2
44
2
0
0
42
26
8
0
0

1
37
6
4
0
31
26
8
0
0

2010
TZ
0
26
5
0
0
20
19
9
2
1

TrZ
0
11
0
0
0
11
2
0
0
0

2011
TZ
0
17
0
0
0
17
15
3
0
0

TrZ
0
33
2
1
0
31
7
1
0
0

2012
TZ
0
10
4
0
0
6
10
3
1
0

TrZ
1
79
0
0
0
79
13
3
1
0

2013
TZ
2
14
9
0
0
5
9
4
0
0

TrZ
0
41
13
0
0
28
21
8
0
3

2014
TZ
1
2
2
0
0
0
1
4
1
0

celkem
0
24
5
2
0
18
40
8
4
2

12
527
69
14
0
456
291
87
14
6

Tabulka č. 4 – Aplikace § 331 TZ / § 160 TrZ v praxi (zdroj dat: Statistická ročenka kriminality
Ministerstva spravedlnosti za roky 2005 – 2014).

Z tabulky vyplývá, že opět co do počtu obviněných se ani u trestného činu přijetí
úplatku nejedná o nijak významný trestný čin.
Podplacení
podle § 161 zákona č. 40/1961 Sb. (v tabulce "TrZ") a § 332 trestního zákoníku (v tabulce "TZ")
2005 2006 2007 2008 2009
TrZ
odloženo
zahájeno trestní stíhání
zastaveno trestní stíhání
z toho podmíněně zastaveno
postoupeno
obžalováno osob
odsouzeno
zproštěno
zastaveno
postoupeno

2
114
30
24
0
82
82
7
3
2

4
103
7
7
0
96
45
9
3
1

0
74
8
4
0
65
51
9
4
0

3
84
6
3
0
78
50
9
1
0

5
72
4
4
0
68
42
6
2
2

2010
TZ
1
30
7
4
0
22
34
5
0
0

TrZ
1
62
2
1
0
60
19
0
0
0

2011
2012
TZ
TrZ TZ
TrZ
1
1
1
2
23 134
8 104
7
2
2
2
7
0
0
2
0
0
0
0
23 132
6 102
21
57
11
74
1
5
5
13
0
1
2
3
1
2
0
0

2013
2014
celkem
TZ
TrZ TZ
3
3
0
6
33
8 101
0 170
1087
2
9
0
8
96
0
2
0
7
65
0
0
0
0
0
6
90
0 156
986
7
70
10
91
664
3
12
16
12
112
4
3
1
6
33
0
0
0
0
8

Tabulka č. 5 – Aplikace § 332 TZ / § 161 TrZ v praxi (zdroj dat: Statistická ročenka kriminality
Ministerstva spravedlnosti za roky 2005 – 2014).
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Trestný čin podplacení je v praxi využíván zhruba u dvojnásobného množství osob než
trestný čin přijetí úplatku. To může být způsobeno větší pravděpodobností odhalení této
trestné činnosti vyplývající z možnosti odmítnutí přijetí úplatku uplácenou osobou
s následným oznámením spáchání trestného činu podplacení orgánům činným
v trestním řízení.
Nepřímé úplatkářství
podle § 162 zákona č. 40/1961 Sb. (v tabulce "TrZ") a § 333 trestního zákoníku (v tabulce "TZ")
2005 2006 2007 2008 2009
TrZ
odloženo
zahájeno trestní stíhání
zastaveno trestní stíhání
z toho podmíněně zastaveno
postoupeno
obžalováno osob
odsouzeno
zproštěno
zastaveno
postoupeno

1
2
0
0
0
2
1
0
0
0

3
4
0
0
0
3
2
1
0
0

1
6
4
0
0
2
1
0
0
0

0
6
0
0
0
6
0
0
0
0

1
3
0
0
0
3
1
1
2
0

2010
TZ
2
5
3
1
0
2
1
1
0
0

TrZ
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0

2011
TZ
0
2
0
0
0
2
1
2
1
0

TrZ
0
8
1
1
0
7
2
0
0
0

2012
TZ
0
0
0
0
0
0
3
3
0
0

TrZ
1
7
0
0
0
7
9
1
0
0

2013
TZ
0
3
0
0
0
3
1
1
2
0

TrZ
0
3
0
0
0
3
6
1
0
0

2014
TZ
1
1
1
0
0
0
1
0
0
0

celkem
0
3
0
0
0
3
1
0
0
0

10
54
9
2
1
43
30
11
5
0

Tabulka č. 6 – Aplikace § 332 TZ / § 161 TrZ v praxi (zdroj dat: Statistická ročenka kriminality
Ministerstva spravedlnosti za roky 2005 – 2014).

Trestný čin nepřímého úplatkářství je opět co do aplikace téměř zanedbatelný, když se
jedná o jednotky případů obviněných osob ročně.
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Graf č. 5 - Vývoj počtu obviněných z trestných činů úplatkářství v čase (zdroj dat: Statistická ročenka
kriminality Ministerstva spravedlnosti za roky 2005 – 2014).

93

Z grafu č. 5 je patrné, že za posledních pět let došlo k mírnému nárůstu zahájených
trestních stíhání ve věcech úplatkářství zhruba na úroveň roku 2005. Patrný je
dlouhodobý trend poklesu počtu zahájených trestních stíhání ve věcech přijetí úplatku
s výjimkou roku 2012. Zcela opačný trend pak vykazuje trestný čin podplacení. Počet
obviněných z nepřímého úplatkářství zůstává konstantně zanedbatelný.
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Graf č. 6 – Znázornění podílu počtu odsouzených proti počtu jiným způsobem ukončených trestních
stíháních za § 220 TZ / § 255 TrZ (zdroj dat: Statistická ročenka kriminality Ministerstva spravedlnosti za
roky 2005 – 2014).

Postihování korupce z hlediska trestních stíháních vedoucích k odsuzujícímu rozhodnutí
je z touto prací zkoumaných trestných činů nejúspěšnější, když odsuzujícím
rozhodnutím končí zhruba dvě třetiny ukončovaných trestních řízeních proti
jednotlivým osobám.

III. Zahraniční srovnání
Trestní odpovědnost volených reprezentantů územních samosprávných celků za jejich
individuální jednání, a to i v rámci kolektivních orgánů, není v zahraničí ničím
neobvyklým. Obecně je odpovědnost za komisivní i omisivní činy v zahraničí
vyvozována stejně jako v České republice u volených reprezentantů, přitom v zahraničí
mnohdy postačuje pouhé nedbalostní zavinění.170 Určité vynětí z právní odpovědnosti
170

Liability of local elected representatives for acts or omissions on the course of their duties, report by
the Steering Committee on Local and Regional Democracy (CDLR) prepared with the collaboration of
Maître Philippe Petit, adopted by the CDLR at its 21st meeting, 2-5 June 1998, s. 25.
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ve formě imunity poskytovalo pouze 5 evropských států z 36, a to navíc výhradně na
prohlášení a názory vyslovené v rámci místních institucí.171
Bohužel, stejně jako v tuzemsku, je velice obtížné najít prameny, které by se
problematikou odpovědnosti členů územní samosprávy komplexněji zabývaly.
Světlou výjimkou je v tomto případě zřízení komise při Radě Evropy se specializací na
problematiku místní demokracie „The European Committee on Local and Regional
Democracy“, kterou bylo na základě zprávy Steeringovy komise pro místní demokracii
(Steering Committee on Local and Regional Demockracy) přijato dne 17. 3. 1999
doporučení č. R (99) 8. Na základě této zprávy si je možné udělat obecný obrázek o
stavu zkoumané problematiky v Evropě, byť dnes již tento obrázek nemusí být zcela
aktuální.
Ve zkoumaných státech, konkrétně Belgii, Francii, Německu, Itálii, Portugalsku,
Slovensku, Španělsku, Švédsku a Velké Británii mohou reprezentanti územních
samosprávných celků odpovídat stejně jako v České republice jak za hospodářské
trestné činy, tak i za trestné činy úředních osob. Nicméně se mezi těmito státy liší
konkrétní činy, které považují za trestné.
Prvním příkladem může být hospodářský trestný čin pojící se k ovlivnění nebo
neoprávněnému zvýhodnění zájmů (interference). Tento trestný čin postihuje v podstatě
jednání ve střetu zájmů v neprospěch zájmu územního samosprávného celku, jeho
občanů či zájmu veřejného (obecného). Běžně se jedná o předčasně dokonaný trestný
čin, resp. je dokonaný, i když jednáním ve střetu zájmů nakonec nedojde k vytvoření
žádného prospěchu či vzniku škody. Takto koncipovaný trestný čin, za nějž je možné
uložit trest odnětí svobody, ke dni vyhotovení zprávy Steeringovy komise měla Belgie,
Francie a Itálie.
Česká republika je v postihování této kategorie činů nejblíže řešení zvoleném Velkou
Británií, která postihovala samotné nepřiznání finančního zájmu reprezentantem před
jednáním (tj. samotné neohlášení střetu zájmů), a to sice jako trestný čin, ale pouze
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s možností uložení trestu pokuty. V našich podmínkách má totiž stejně jako ve Velké
Británii veřejný funkcionář ze zákona o střetu zájmů povinnost při jednání orgánu
oznámit svůj poměr k projednávané věci, jestliže se zřetelem k výsledku projednání věci
by mu mohla vzniknout osobní výhoda nebo újma anebo má-li na věci jiný osobní
zájem. Nedodržení této povinnosti je v našich podmínkách přestupkem, za nějž je
možné uložit pokutu do výše 50.000,- Kč. V závislosti na okolnostech konkrétního
případu by ale jednání ve střetu zájmů mohlo vyústit v naplnění skutkové podstaty
zneužití pravomoci úřední osoby anebo porušení povinnosti při správě cizího majetku.
Jako další relevantní ekonomický trestný čin byl Steeringovou komisí identifikován čin
přeložitelný jako obchodování zasvěcených osob (insider dealing). Tento trestný čin
postihuje zneužívání informací nabytých při výkonu funkce. Jednání bylo postižitelné
ve Francii, Itálii a částečně i ve Španělsku172 a na Slovensku. Náš právní řád je v této
otázce podobný se slovenským, tedy zná trestný čin zneužití informace a postavení v
obchodním styku, ohrožení utajované informace, ohrožení utajované informace
z nedbalosti,

neoprávněné

nakládání

s

osobními

údaji,

porušení

tajemství

dopravovaných zpráv a porušení tajemství listin a jiných dokumentů uchovávaných
v soukromí.
Speciální ustanovení na postihování obchodu s vlivem (trading in influence) byla
identifikována ve Španělsku, Portugalsku, Itálii a Francii. Tento trestný čin spočívá v
nepřípustném ovlivnění, nebo pokusu ovlivnění rozhodování bez přijetí jakékoli výhody
za takové jednání.
Tento trestný čin nemá v našem právním řádu žádnou alternativu, pokud ovlivnění
nebude spočívat v nepřípustném nátlaku v podobě vyhrožování usmrcením, ublížením
na zdraví nebo způsobením značné škody, viz skutková podstata trestného činu
vyhrožování s cílem působit na úřední osobu. Lze si přitom představit, že nátlak na
zastupitele, radního či úředníka (resp. jeho nepřípustné ovlivnění) aby učinil určité
rozhodnutí, mnohdy tuto skutkovou podstatu nenaplní, přitom však bude dosahovat
značné společenské škodlivosti. Takovouto ochranu nezávislosti výkonu funkce český
172
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právní řád poskytuje pouze soudcům. V tomto kontextu by se mi proto zdála
opodstatněná případná diskuze nad zavedením obdoby trestného činu zasahování do
nezávislosti soudu i pro podmínky ostatních úředních osob.
Nepřekvapivě veškeré zkoumané státy mají stejně jako Česká republika zvláštní trestné
činy pro zpronevěru (embezzlement nebo misappropriation of public funds) a přijetí
úplatku. Některé státy však ještě mají speciální trestné činy pro přijetí úplatku (passive
corruption) a přísněji trestné pro vyžádání úplatku (extortion). Naše právní úprava
umožňuje efektivně postihnout tyto obě formy jednání v rámci individualizace trestu.
Tím jsme se dostali k trestným činům úředních osob. Stran odpovědnosti reprezentantů
územní samosprávy byla ve zkoumaných zemích běžná existence trestných činů
postihujících zneužití pravomoci (abuse of authority) a selhání nebo odmítnutí výkonu
povinností spojených s funkcí (failure or refusal to take action). Ani v této oblasti
Česká republika nijak nezaostává a tyto činy umožňuje postihnout jako zneužití
pravomoci úřední osoby nebo maření úkolu úřední osoby z nedbalosti.
Z mimoevropských právních úprav je zajímavá Kanada, která má zaveden samostatný
katalog trestných činů zastupitelů a úředníků územní samosprávy.173
Speciální ustanovení v Kanadě mají pro trestný čin zpronevěry spáchané úřední osobou
(breach of trust by public officer). Specifikum této skutkové podstaty založili na jejím
mnohem širším uchopení, než u soukromých osob, když trestem odnětí svobody až na
pět let postihují úřední osobu, která v souvislosti s výkonem funkce podvedla nebo
zpronevěřila majetek, bez ohledu na to, zda by podvod či zpronevěra byla trestná,
pokud by byla spáchána ve vztahu k soukromé osobě.174
Oproti našemu právnímu řádu (viz výše) je také v Kanadě trestné ovlivnění nebo pokus
o ovlivnění úřední osoby územní samosprávy (influencing municipal official), aby
a) se zdržela hlasování v zastupitelstvu nebo poradních orgánech územní samosprávy,
b) hlasovala ve prospěch opatření, návrhu nebo resoluce,
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Mascarin J., The Conduct of Elected Municipal Officials – Can Their Behavior be Regulated?,
prezentovaný na LSUC Six-Minute Minucipal Lawyer 2014, 13. 5. 2014, (přístup 10. 12. 2015), dostupný
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Sec. 122 consolidation Criminal Code, R.S.C., 1985, c. C-46, ve znění pozdějších předpisů ke dni
24. 11. 2015, dostupný na stránkách Ministerstva spravedlnosti Kanady http://laws-lois.justice.g.ca
(přístup 10. 12. 2015).
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c) podpořila zadání veřejné zakázky nebo zabránila přijetí opatření, návrhu či resoluce
d) vydala či nevydala úřední rozhodnutí.175
Stranou pozornosti by neměla zůstat ani specifická úprava úplatkářství, když vedle
trestných činů srovnatelných s našimi, má Kanada několik speciálních skutkových
podstat široce postihujících jednání související s nabízením úřadu nebo rezignací
z úřadu za slib odměny, nebo úplatkářství spojené s hlasováním.176 U nás lze ale většinu
těchto jednání postihovat v rámci obecně vymezené skutkové podstaty úplatkářských
trestných činů.
Jak je zřejmé z uvedeného, trestněprávní odpovědnost reprezentantů a jiných osob
podílejících se na výkonu územní samosprávy je v zahraničí zcela běžná a Česká
republika se jejich odpovědností nijak v mezinárodním srovnání nevymyká.
Za nevyhovující lze naopak považovat civilněprávní úpravu neomezené odpovědnosti
zastupitelů a radních k náhradě škody jakkoli zaviněně způsobené při výkonu funkce.
Tuto úpravu považuji za příliš tvrdou a vzhledem k objemu prostředků, s kterými
zastupitelé a radní nakládají, může pro ně mít tato složka odpovědnosti následky
paradoxně mnohem závažnější, než potenciální trestní sankce. Proto se de lege ferenda
domnívám, že by bylo vhodné přijmout zákonnou úpravu v souladu s čl. I bodem 2.
doporučení komise při Radě Evropy se specializací na problematiku místní demokracie
„The European Committee on Local and Regional Democracy“ ze dne 17. 3. 1999 č. R
(99) 8, tedy že zastupitelé a radní mohou neomezeně odpovídat za škodu, pouze
prokáže-li se skutečně hrubá nedbalost, nebo zlý úmysl. Prokáže-li se jen prostá
nedbalost, měli by odpovídat omezeně do několika násobku své odměny obdobně jako
zaměstnanci.
U odpovědnosti v rámci územní samosprávy lze tedy spíše než platnou trestněprávní
úpravu označit za problematickou mimotrestní úpravu, která je neurčitá, pouze dílčí,
rozdrobená a obtížně přehledná.
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Závěr
Jak jsme si výše ukázali, tak funkce zastupitele vyžaduje jisté kvalitativní předpoklady,
které se zdaleka nevyčerpávají pouze schopností dostat se na kandidátní listinu a na ní
být řádně zvolen ve volbách, případně zastupitelstvem do rady územního
samosprávného celku. Zastupitel, radní ale mj. i úředník územní samosprávy totiž musí
být schopen vykonávat svou funkci a řádně spravovat obecní/krajský majetek.
Zastupitel a radní tak musí mít vždy na paměti, že není jen politikem, ale že je zároveň i
správcem veřejného majetku.
Výradně v roli politika se zastupitel a radní zpravidla ocitá v případě, kdy činí nějaké
značně obecné a koncepční rozhodnutí plně podléhající politické soutěži, tj. v rámci
záměrové (politické) části rozhodování. V rámci realizace politicky zvoleného záměru
(realizační část rozhodování) však až na výjimky převažuje role správce, kdy musí
zvažovat hospodářskou výhodnost skrze kritéria účelnosti a hospodárnosti, ceny
obvyklé a případně dalších zákonných kritérií.
Zpravidla teprve za rozhodování v rámci realizační části je možné vyvozovat trestní
odpovědnost. V takovém případě ale může být komplikované dovozování subjektivní
stránky trestného činu.
S ohledem na specifika územní samosprávy je nejdříve nutné u subjektu identifikovat,
jakou míru náležité opatrnosti byl povinen vynaložit. Vzhledem k postavení
jednotlivých osob a jejich zapojení do rozhodovacích procesů územní samosprávy jsem
základní standardy náležité míry opatrnosti rozdělil do několika kategorií. Základní
míra opatrnosti je vlastní každému zastupiteli a radnímu vůči veškerému rozhodování a
zjednodušeně spočívá v opatrnosti, kterou by vynaložil nepoučený laik. Zvýšenou
opatrnost kvalitativně odpovídající opatrnosti poučeného laika oproti tomu musí
zastupitel či radní vynaložit při rozhodování spadající do oblasti, na niž se specializuje.
Kvůli jedinečnému postavení předkladatele návrhu rozhodnutí se jeho náležitá míra
opatrnosti ještě rozšiřuje o povinnost zajistit po odborné stránce právní a věcnou
správnost svého návrhu. U zaměstnance územní samosprávy by se v rámci jeho
odbornosti a zařazení mělo přirozeně jednat o opatrnost odborníka.
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To se týká situace, kdy k porušení nebo ohrožení zájmu chráněnému trestním zákonem
došlo rozhodnutím činěným na základě pravdivých podkladů. Byly-li podklady
nepravdivé, pak je nutné zkoumat naplnění podmínek právního nebo skutkového omylu.
U právního omylu mohou nastat určité problémy již se samotnou kvalifikací, zda
konkrétní omyl může být pod právní omyl vůbec subsumován. Na základě rozboru
v příslušné kapitole jsem dospěl k závěru, že omyl o samotné trestnosti není pod právní
ani skutkový omyl podřaditelný a tedy neomlouvá, nicméně jej chápu úžeji než
většinový názor nauky. Naopak právním omylem by měl být omyl o obsahu
trestněprávních norem, omyl stran obsahu mimotrestních právních předpisů, jichž se
trestní zákoník dovolává, stejně jako omyl stran obsahu mimotrestních právních
předpisů, jichž se trestní zákoník nedovolává a někdy ještě i právní omyl o pojmech
definovaných samotným trestním zákoníkem. Omyl o normativních znacích skutkové
podstaty trestného činu by se měl posuzovat podle pravidel skutkového omylu.
Vyvarovatelnost právního omylu by se měla velmi zjednodušeně řečeno posuzovat za
pomoci subjektivního a objektivního hlediska opatrnosti.
Zvláštním případem je mylné spoléhání se na správnost odborné rady. Odborná rada
totiž z logiky věci nemůže mít vliv na existenci povinnosti seznámit se s příslušnou
právní normou, neboť je jejím následkem a mnohdy prostředkem seznámení – proto by
neměla mít vliv na závěr o vyvarovatelnosti právního omylu. Nicméně existence
odborné rady by měla mít významný vliv na posouzení vnitřního vztahu subjektu
k jednotlivým znakům trestného činu. Proto by se spoléhnutí na nesprávnou odbornou
radu mělo významně projevit na posouzení subjektivní stránky trestného činu, nehledě
na případnou nevyvarovatelnost právního omylu. Při posuzování existence subjektivní
stránky subjektu spoléhajícího se na nesprávnou odbornou radu bude výraznou roli hrát,
zda v době činu existovaly pochyby o správnosti rady či způsobilosti jejího zpracovatele
a zda danou nesprávnost při vynaložení náležité opatrnosti subjekt neměl odhalit. Toto
posouzení je totožné u rady v oblasti spadající pod právní omyl stejně tak jako pod omyl
skutkový.
Lze mít za to, že výše učiněné proporcionální rozdělení míry náležité opatrnosti
subjektů zapojených do rozhodování dle jejich skutečného postavení, odborné profilace,
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a s ohledem na lidské limity, je žádoucí, protože jiné vyvozování právní odpovědnosti
by mohlo mít značně negativní následky.
Mírnější vyvozování odpovědnosti by mohlo zapříčinit vznik bílých míst, ve kterých by
bylo nemožné vyvodit jakoukoliv odpovědnost. To by se mohlo značným způsobem
projevit na prohloubení prostředí korupce, klientelismu a vyvádění veřejného majetku
se všemi důsledky, které v současné době pociťujeme, včetně ztráty důvěry v
demokracii.
Naopak striktnější vyvozování odpovědnosti by mohlo mít za následek naprostou
paralyzaci orgánů samosprávných celků, protože si lze představit, že by málokterý
zastupitel chtěl kvůli strachu z postihu hlasovat ve věci, které dokonale nerozumí. A
stav, kdy by dané problematice kvalifikovaně rozuměla alespoň usnášeníschopná
většina, není vzhledem k potřebám samosprávných celků jdoucím napříč všemi obory
pravděpodobný. V konečném důsledku by opět hrozilo jen prohloubení systému
nehospodárného zacházení s veřejnými prostředky, protože by veřejné funkce byli
ochotni obsazovat zejména lidé, kterým by se jejich riziko trestního postihu dostatečně
finančně vykompenzovalo na úkor spravovaného majetku.
Státní zástupce, potažmo policejní orgán, by měl vždy pečlivě zvažovat naplnění
podmínek zavinění tak, aby zbytečně trestním stíháním nepoškozoval nevinné osoby
anebo nekriminalizoval politická rozhodnutí obecného charakteru. To je důležité i z
důvodu, že vliv trestního stíhání na politiku je nezanedbatelný, jak můžeme v poslední
době vidět. A bylo by nežádoucí a nebezpečné, když by se kvůli tomu začal politický
boj přesouvat z parlamentu, zastupitelstev apod. do složek orgánů činných v trestním
řízení.
U trestného činu porušení povinnosti při správě cizího majetku a jeho nedbalostní
alternativy bylo výše ukázáno, že se tohoto trestného činu mohou osoby podílející se na
výkonu územní samosprávy dopustit, neboť spravují cizí majetek. Povinnost, u níž lze
nejčastěji očekávat její porušení, je péče řádného hospodáře, jejíž jednotlivé složky jsou
rozdrobeny v několika zákonech. Rozhodování v rámci územní samosprávy zákon
explicitně neposkytuje na rozdíl od obchodních korporací tzv. bezpečný přístav (§ 51 n.
ZOK), nicméně obdobného výsledku lze dosáhnout výkladem. Samozřejmě odpovědné
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osoby neodpovídají za výsledek, ale za péči, s jakou jednaly. I proto se domnívám, že
může být vyvozena odpovědnost i samostatně po předkladateli návrhu usnesení.
Trestný čin zneužití pravomoci je specifický požadavkem na existenci pohnutky, proto
v tomto rozsahu je nutné pokazovat zavinění z přímého úmyslu. Odpovědné osoby
územní samosprávy jsou úředními osobami, proto se obecně tohoto trestného činu
mohou dopustit. Ne zcela zřejmé může být, zda se tohoto trestného činu lze dopustit
hospodařením, resp. dispozicí s veřejným majetkem. Jsem přesvědčen, že ano, protože
prvek moci a prvek rozhodování v takovém případě samozřejmě není obsažen v jednání
vůči smluvnímu partnerovi, ale naopak je obsažen v zákonném zmocnění zastupitelů či
radních autoritativně měnit majetkové poměry územního samosprávného celku. Toto
řešení také zastává dosavadní většinová rozhodovací praxe Nejvyššího soudu.
V rámci trestných činů spojených s úplatkářstvím musí být nejdříve dovozena existence
samotného úplatku. Vzhledem k legální definici úplatku v trestním zákoníku posouzení,
zda určitá výhoda je úplatkem, by v naprosté většině případů měla záviset na tom, zda
taková výhoda je vzhledem k okolnostem jejího poskytnutí v rozporu s konkrétní právní
normou nebo zda příslušné jednání je ve zjevném rozporu s dobrými mravy
zakládajícím absolutní neplatnost právního jednání, jímž byla výhoda poskytnuta.
Výklad ostatních znaků úplatkářských činů je činěn v souladu s naukou.
Co se týká statistiky, tak zkoumané trestné činy v porovnání s jinými patří spíše mezi
minoritní. Z porovnání statistických dat jednoznačně vyplývá, že poměr trestních stíhání
končících odsouzením s počtem trestních stíhání končících jiným způsobem je ve
prospěch obviněných, přičemž „úspěšnost“ trestních stíhání zastupitelů a radních nijak
výrazně z tohoto obecného poměru nevybočuje. Z čistě statistických údajů ani
nevyplývá přepjatá trestní represe v územní samosprávě, když u jednotlivých trestných
činů se jedná o jednotky zahájených trestních řízeních ročně. Určitým specifikem
některých zahájených trestních řízení je ale velké množství spoluobviněných osob
v důsledku vyvozování odpovědnosti za rozhodování v rámci kolektivního orgánu.
Ani z porovnání se zahraniční právní úpravou se Česká republika trestněprávním
rámcem odpovědnosti osob podílejících se na výkonu územní samosprávy nijak
nevymyká.
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Na druhou stranu nelze opomíjet výrazné negativní důsledky v osobním a profesním
životě obviněných osob. Proto bych považoval za vhodné, aby již v počátečních fázích
trestního řízení byla orgány činnými v trestním řízením důkladně zvažována veškerá
specifika vyvozování odpovědnosti v této oblasti, zejména stran subjektivní stránky
trestného činu. Tímto přístupem by bylo možné předejít zbytečným trestním stíháním
tak, aby k zásahům do politické soutěže ze strany orgánů činných v trestním řízení
docházelo jen ve zcela nezbytných případech.
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TrZ – zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění účinném k 31. 12. 2009.
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25. 11. 2015.
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Resumé
Tato diplomová práce si klade za cíl teoretické uchopení dosud odbornou literaturou
povětšinou nepopsané problematiky trestní odpovědnosti za činy v rámci územní
samosprávy. Práce je systematicky rozdělena do tří základních částí, a to na část
obecnou, zvláštní a část věnující se zahraničnímu srovnání.
V rámci obecné části je zpočátku upozorněno na možnost typového rozdělení
rozhodovacího procesu na část záměrovou (politickou), za níž by neměla být
vyvozována právní odpovědnost, a část realizační. Dále je pozornost věnována
problematice subjektivní stránky trestného činu a jejím zvláštnostem ve vztahu k tématu
práce, zejména z hlediska vymezení povinné míry opatrnosti. Dále je podrobně
rozebrána otázka právního omylu. Pozornost je věnována také významu spolehnutí se
na nesprávnou odbornou radu pro posouzení subjektivní stránky trestného činu.
Ve zvláštní části jsou rozebrány základní trestné činy spojené s činností v rámci
územních samosprávných celků, a to trestné činy porušení povinnosti při správě cizího
majetku a porušení povinnosti při správě cizího majetku z nedbalosti, zneužití
pravomoci úřední osoby a trestné činy úplatkářské.
Třetí část se věnuje srovnání trestní odpovědnosti reprezentantů územní samosprávy s
vybranými evropskými zeměmi a s ohledem na speciální úpravu také s Kanadou.
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Criminal liability of municipal representatives and other
persons for acts and omissions within the municipal unit

Summary
This diploma thesis deals with basicly unstudied topic of criminal liability of municipal
representatives and other involved persons. At the beginning there is an attempt to
create at theoretical level distinction between political decisions where no legal
consequences should be brought and implementing decisions. This thesis pay special
attention to questions of mens rea with respect to special conditions whithin municipal
units. Therefore it is created different levels of duty of care based on relationship
between subject and draft of decision. It is also remembered influence of an error to
mens rea and a special situation of an error caused by improper advice or materials. The
thesis pays attention also to basic criminal offences connected to this topic – breach of
trust, abuse of authority and corruption. At the end there is a brief comparision with the
system of liability of municipal representatives in chosen countries.
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odpovědnost v územní samosprávě
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liability of municipal councillors/ liability of municipal representatives/ legal error/
liability in local government
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