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III. Úvod 
 
Tato publikace zpracovává praktické informace o způsobech, důvodech a současné praxi 
při přibírání znalců a znaleckých ústavů k vyšetřování trestné činnosti. Podává 
informace o možnostech vzájemné spolupráce před zadáním znaleckého posudku 
a správné formulaci otázek pro zadání znaleckého posudku, neopomíjí ani spolupráci 
při získávání odpovídajících podkladů potřebných ke zpracování znaleckého posudku.  
 
Věnuje se spolupráci policejních vyšetřujících orgánů se znalci a znaleckými ústavy při 
zadávání, přípravě podkladů znaleckých posudků v oblasti ekonomiky a účetnictví. 
Opomenuta nezůstává ani fáze vlastního zpracování, dokončení, vyúčtování a předání 
hotového znaleckého posudku.  
 
Specifickými oblastmi, kterým se tato publikace rovněž věnuje, jsou možnosti 
znaleckého dokazování v oblasti ekonomické kriminality, zvláště pak problematice 
insolvenčního řízení, resp. úpadku společnosti a otázky nakládání s daní z přidané 
hodnoty ve výsledcích ocenění v rámci znaleckých posudků. 
 
Publikace zpracovává problematiku vyúčtování odměny za zpracování znaleckého 
posudku včetně rozsahu odborné i trestní odpovědnosti znalce či znaleckého ústavu za 
jimi vydaný znalecký posudek. 
 
Aby nebylo opomenuto žádné hledisko tohoto tématu, publikace se v úvodu zabývá 
i definicí trestního řízení a jeho specifiky. 
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A.  Trestní řízení 
 

A1 Definice trestního řízení 
 
Dalo by se říci, že trestní řízení je nejsložitější řízení ve srovnání s řízením 
občanskoprávním či správním. Trestní řízení můžeme definovat jako zákonem 
upravený postup orgánů činných v trestním řízení. Tento postup si klade za cíl, aby 
trestné činy byly náležitě zjištěny a jejich pachatelé potrestáni, popřípadě aby bylo 
uloženo potřebné ochranné opatření a v neposlední řadě, aby takové rozhodnutí bylo 
vykonáno. Všechny tyto úkony by měly proběhnout bez důvodných pochybností na 
základě řádně opatřených a provedených důkazů, zachování zaručených práv 
dotčených osob.  
 
Vedle orgánů činných v trestním řízení jsou jeho účastníky i další osoby na trestním 
řízení zúčastněné. Tyto osoby v závislosti na svém postavení v řízení mají svá 
neopomenutelná práva a povinnosti. Nutno zmínit, že důležitým cílem trestního řízení, 
mimo výše uvedené, je působit k upevňování zákonnosti, k předcházení a zamezování 
trestné činnosti, jakož i výchovně působit na společnost – občany. Trestní řízení působí 
totiž nejen bezprostředně vůči osobám, proti kterým je vedeno nebo které se ho účastní, 
ale i zprostředkovaně (např. prostřednictvím médií) má vliv na širší veřejnost, zejména 
pak výchovný.  
 
Trestní řízení je upraveno trestním právem procesním a jeho základní právní normou 
je trestní řád, kromě toho jsou normy obsaženy i v dalších zákonech a prováděcích 
předpisech. Pokud budeme pohlížet na trestní řízení z hlediska časového průběhu má 
dvě základní fáze (přípravné řízení a řízení před soudem).  
 
Jedná se o přípravné řízení, které provádí policejní orgán a z pozice dozoru dodržování 
zákonnosti procesu pak státní zástupce. Úkolem přípravného řízení je prověřování 
okolností, které nasvědčující tomu, že se stal trestný čin, a rovněž opatřování důkazů pro 
podání obžaloby, případně jiné rozhodnutí. Přípravné řízení začíná dílčím stádiem 
prověřování, a to zahájením úkonů trestního řízení, tedy před zahájením trestního 
stíhání. Přípravné řízení následně zahrnuje dílčí stádium vyšetřování, což je již samotné 
vedení trestního stíhání proti konkrétní osobě a začíná tedy usnesením o zahájení 
trestního stíhání. V přípravném řízení vedle obviněného hraje hlavní roli policejní 
orgán, nad kterým vykonává dozor státní zástupce. Jak policejní orgán, tak státní 
zástupce jsou povinni vyhledávat v této fázi trestního řízení důkazy jak v neprospěch, 
tak ve prospěch obviněného v souladu s vyhledávací zásadou a zásadou materiální 
pravdy (zjistit skutkový stav tak, aby o něm nebyly důvodné pochybnosti). V této 
souvislosti můžeme říci, že státní zástupce je tou hlavní osobou přípravného řízení, jeho 
rozhodnutí jsou v tomto stadiu konečná a pro policejní orgán závazná.  
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Na základě rozhodnutí státního zástupce (podání obžaloby anebo návrhu na 
potrestání) se věc dostává (anebo nikoli) před soud, tedy do druhé fáze trestního 
řízení. Řízení před soudem zahrnuje dílčí stádia: předběžné projednání obžaloby, 
hlavní líčení, řízení o opravných prostředcích a vykonávací řízení.  
 
Co se týče fáze řízení před soudem, jsou stranami, které se účastní řízení, obžalovaný 
poškozený, státní zástupce a zúčastněná osoba. 
 
V řízení před soudem se z původně nestranného státního zástupce stává jedna ze stran 
řízení, jejíž práva jsou zásadně shodná s právy ostatních stran. Státní zástupce má za 
povinnost vystupovat před nezávislým soudem tak, aby došlo k objasnění všech 
podstatných skutečností rozhodných z hlediska podané žaloby, a jeho hlavním úkolem 
tak je dokazování viny obžalovaného.  
 
Nutno uvést, že trestní řízení v České republice, ačkoli je natolik složité, dosahuje 
uspokojivých výsledků, a ve srovnání s ostatními západoevropskými zeměmi je 
přibližně na stejné úrovni.  
 

A2 Zásady trestního řízení  
 
Tato podkapitola se snaží naznačit účel, význam, hodnotu a smysl trestního řízení, coby 
nezbytné kategorie pro pochopení základní problematiky. Pro větší představu o obsahu 
jednotlivých zásad jsou pro příklad některé z nich uvedeny. Zásady trestního řízení jsou 
základní ideje, na nichž je trestní řízení postaveno. Jsou to vlastně konkrétní dané 
procesní postupy a používají se při aplikaci a interpretaci procesních norem. Jedná se 
o zásady obecné, dokazování a řízení před soudem a zásada opravného řízení. 
 
Z obecných zásad jsou zmíněny následující. Jedná se například o zásadu presumpce 
neviny – dokud není pravomocným odsuzujícím rozsudkem soudu vyslovena vina, 
nelze na obviněného hledět jako by byl odsouzen, zásadu oficiality – orgány činné 
v trestním řízení musí postupovat v řízení z úřední povinnosti, a to co nejrychleji 
a s plným šetřením zaručených práv a základních svobod. Uvedeme i zásadu legality, jež 
obsahuje povinnost státního zástupce stíhat všechny trestné činy, o nichž se dozví. 
Poslední z obecných zásad, kterou zmíní tato publikace, je zásada ne bis in idem (ne 
dvakrát za stejnou věc) – nikdo nemůže být trestně stíhán dvakrát za stejný skutek. 
Obecných zásad trestního řízení je ještě celá řada (např. zásada stíhání jen ze zákonných 
důvodů, zásada zajištění práva na obhajobu atd.). 
 
Ze zásad dokazování zmíníme - zásadu volného hodnocení důkazů, jejímž obsahem je, 
že orgány činné v trestním řízení hodnotí důkazy podle svého vnitřního přesvědčení 
založeného na pečlivém uvážení všech okolností případu jednotlivě i v jejich souhrnu. 
Mezi důkazy nejsou činěny rozdíly podle jejich druhů a zásadně není předepsáno, jaké 
skutečnosti mají být prokázány kterými prostředky. Dále lze uvést již zmíněnou zásadu 
vyhledávací, kdy orgány činné v trestním řízení jsou povinny vyhledávat důkazy jak 
v neprospěch tak i ve prospěch obviněného.  
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Podstatnou zásadou provázející celé trestní řízení je zásada materiální pravdy, kdy 
orgány činné v trestním řízení jsou povinny zjistit stav věci, o němž nejsou důvodné 
pochybnosti, a to v rozsahu, který je nezbytný pro jejich rozhodnutí. 
 
Další ze zásad jsou zásady řízení před soudem, kdy uvádíme např. zásadu 
bezprostřednosti, kdy soud rozhoduje na základě důkazů před ním bezprostředně 
provedených a má čerpat z pramene nejbližšího zjišťované skutečnosti, a zásada 
ústnosti, jež stanoví, že před soudy se jedná v ústní formě, důkazy výpovědí svědků, 
znalců a obviněných se provádí zpravidla tak, že se tyto osoby vyslýchají. Soud při 
rozhodování v hlavním líčení, veřejném a neveřejném zasedání smí přihlédnout pouze 
k těm důkazům, které byly před ním provedeny. Za zmínku stojí i zásada obžalovací, 
kdy před soud se dostávají pouze skutky na základě a v rozsahu podané obžaloby 
státním zástupcem. 
 

A3 Trestní řád 
 

Trestní řád je vlastně označení pro zákon trestního práva procesního, který upravuje 
normy trestního řízení. Vymezuje postup a činnost orgánů činných v trestním řízení při 
zjišťování trestných činů, jejich pachatelů a potrestání těchto pachatelů. Tento zákon 
stanoví práva a povinnosti osoby, proti které se řízení vede, a dalších osob zúčastněných 
na řízení, což jsou zpravidla svědci, obhájci, znalci, poškozený apod.            

V České republice je právní úprava trestního řízení provedena zákonem č. 141/1961 Sb., 
o trestním řízení soudním (trestní řád), který nabyl účinnosti dne 1. ledna 1962. Původní 
podoba trestního řádu byla mnohokrát měněna a upravována pozdějšími zákony 
a v průběhu dalších let stále probíhá novelizace, která chce co nejvíce úpravu trestního 
řádu zdokonalit. Novelizace by měla přinést především zrychlení trestního řízení 
ve všech jeho stadiích včetně zjednodušení, posílení významu stádia řízení před soudem 
na úkor předsoudního stádia trestního řízení, posílení postavení státního zástupce při 
výkonu dozoru v přípravném řízení a při rozhodování v tomto stadiu řízení 
a v neposlední řadě snížení finančních nákladů, které stát v oblasti trestního řízení 
vynakládá. 

  

Český trestní řád se dělí na pět částí 
 
 
Společná ustanovení – vymezuje účel zákona, základní zásady trestního řízení, práva 
a povinnosti osob zúčastněných na řízení, obecné náležitosti úkonů trestního řízení, postup 
při zajišťování osob a věcí, postup při dokazování, způsoby rozhodování 
 
Přípravné řízení – upravuje postup před zahájením trestního stíhání, vyšetřování, 
rozhodování v přípravném řízení a dozor státního zástupce nad zachováváním zákonnosti 
v přípravném řízení, zkrácené přípravné řízení 
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Řízení před soudem – týká se stadií předběžného projednání obžaloby, hlavního líčení, 
řízení o řádných i mimořádných opravných prostředcích a výkonu trestů a ochranných 
opatření, zahlazení odsouzení. 
 
Některé úkony souvisící s trestním řízením – obsahuje úpravu řízení v případě milosti 
a amnestie, dále upravuje právní styk s cizinou 

Přechodná a závěrečná ustanovení 
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B. Charakteristika ekonomické kriminality 

B1 Ekonomická trestná činnost – základní oblasti  

Není sporu o tom, že ekonomická kriminalita představuje fenomén, jehož rozsah 
a závažnost v naší společnosti v posledních letech radikálně vzrostly. Škody způsobené 
odhalenou ekonomickou kriminalitou jsou rovněž markantní. Společenská škodlivost 
ekonomické kriminality je tedy evidentní. Nejde přitom jen o výši způsobených škod, ale 
také o působení na společenské vědomí. Negativně na ně působí zejména skutečnost, že 
mezi pachateli ekonomické kriminality je ve větší míře zastoupen jeden typ pachatelů – 
vysoce kvalifikovaných odborníků, kteří zaujímají odpovědná místa ve struktuře řízení 
podnikatelských subjektů i jiných institucí. To ve společnosti a v některých pachatelích 
navozuje představu praktické nepostižitelnosti těchto případů ekonomické kriminality, 
což v konečném důsledku vede k oslabování důvěry v instituce a garance právního 
státu. 

Oběťmi ekonomické kriminality se nestávají jen právnické či fyzické osoby působící 
v podnikatelské sféře, případně stát, ale i běžní občané, jako zaměstnanci poškozovaných 
subjektů, jako vkladatelé peněžních prostředků, ale i jako zákazníci poškození cenovými 
manipulacemi, nekvalitními výrobky či službami, a stejně tak i jako občané státu, na něž 
dopadají důsledky chybějících prostředků ve státním rozpočtu následkem daňových 
úniků. Je nezbytné vytvářet potřebné předpoklady jak personální, organizační, 
součinnostní a materiální, tak i legislativní vedoucí k odhalení této kriminality. 
Především však musí být politická a společenská vůle opravdově se vypořádat s tímto 
kriminálním fenoménem.  

Ekonomická kriminalita je pojmem, který bývá označován v praxi také jako 
„hospodářská kriminalita“, při vědomí toho, že obsah pojmu hospodářská kriminalita 
není jednoznačně definován a nemá ani v trestně právní teorii ani v kriminologii 
jednotné a tedy obecně respektované pojmově obsahové vymezení. Nemá tedy svoji 
definici a uvedená kategorie bývá interpretována obvykle tak, jak je svým interpretem 
uchopena a jakému výkladovému směru a cíli právě slouží.  

Zdálo by se nejjednodušší použít k charakteristice ekonomické kriminality znění 
platného trestního zákoníku a vyjít z jeho členění, kdy se za hospodářskou trestnou 
činnost považují trestné činy uvedené v šesté hlavě zvláštní části trestního zákoníku, 
stejně jako i jiné trestné činy podle českého právního řádu, upravené v zákoně č. 40/2009 
Sb., trestní zákoník (dále jen trestní zákoník). Nový trestní zákoník s účinností od 
1. ledna 2010 nahradil dřívější zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon.  

V následujících kapitolách se publikace bude věnovat definování trestných činů 
zahrnovaných pod pojem ekonomická či hospodářská trestná činnost a jejich posuzování 
v rámci zpracování ekonomických znaleckých posudků v trestním řízení.  
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Zvláštní důraz pak bude věnován trestným činům připadajícím v úvahu v souvislosti 
s výkonem funkce statutárního orgánu právnické osoby nebo jeho člena z hlediska jejich 
ekonomické činnosti v rámci podniku. Trestní odpovědnost statutárních orgánů 
obchodní společnosti se kryje s odpovědí na otázku, jakých trestných činů se lze 
v souvislosti s výkonem funkce představitele obchodní společnosti dopustit.  

B2 Ustanovení trestního zákoníku upravující hospodářskou 
 kriminalitu  

Z ekonomického pohledu budeme hovořit především o oblastech trestných činů 
hospodářských upravených ve zvláštní části, hlavě VI. trestního zákoníku, trestných 
činů proti majetku upravených ve zvláštní části, hlavě V. trestního zákoníku, které 
zahrnují i tzv. úpadkové trestné činy. S těmito formami kriminality by se měli 
seznamovat pracovníci peněžních ústavů, finančních orgánů, kriminalisté a orgány činné 
v trestním řízení, neboť to, co se dnes děje na kriminální scéně za hranicemi, bude zítra 
u nás, pokud to již zde nemáme.  

B2.1 Okruh trestných činů hospodářských  

Podle statistik ministerstva vnitra hospodářská kriminalita podle celostátního měřítka 
představuje dlouhodobě co do počtu přibližně desetinu všech zjištěných trestných činů 
(9 % v roce 2010), které ale způsobují cca 60 % evidované celkové škody (58,7 % v roce 
2010, 60,3 v roce 2009). Pokud se jedná o způsobenou škodu, největší podíl připadá na 
trestné činy krácení daně, podvodu, zpronevěry, porušování povinností při správě 
cizího majetku a úvěrového podvodu.  

Trestní zákoník ve zvláštní části, hlavě VI. upravuje tzv. trestné činy hospodářské. Sám 
trestní zákoník rozděluje trestné činy v této hlavě obsažené ještě do čtyř dílů. Z pohledu 
možnosti zpracování ekonomických znaleckých posudků se další text a praktické 
příklady zaměří na trestné činy, které jsou v následujícím výčtu zvýrazněny tučně:  

1. Trestné činy proti měně a platebním prostředkům (§ 233 – § 239) 

 
� Padělání a pozměnění peněz 
� Neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku 
� Udávání padělaných a pozměněných peněz 
� Výroba a držení padělatelského náčiní 
� Neoprávněná výroba peněz 
� Ohrožování oběhu tuzemských peněz 

2. Trestné činy daňové, poplatkové a devizové (§ 240 – § 241) 

 
� Zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby (§ 240) 
� Neodvedení daně, pojistného na sociální zabezpečení a podobné povinné platby 

(§ 241) 
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� Nesplnění oznamovací povinnosti v daňovém řízení 
� Porušení předpisů o nálepkách a jiných předmětech k označení zboží 
� Padělání a pozměnění předmětů k označení zboží pro daňové účely a předmětů 

dokazujících splnění poplatkové povinnosti 
� Padělání a pozměnění známek 
� Porušení zákazů v době nouzového stavu v devizovém hospodářství 

3. Trestné činy proti závazným pravidlům tržní ekonomiky a oběhu zboží ve 
 styku s cizinou (§ 248 – § 267) 

 
� Porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže  
� Neoprávněné vydání cenného papíru  
� Manipulace s kurzem investičních nástrojů 
� Neoprávněné podnikání (§ 251) 
� Neoprávněné provozování loterie a podobné sázkové hry 
� Poškozování spotřebitele 
� Zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění (§ 254) 
� Zneužití informace a postavení v obchodním styku (§ 255) 
� Sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě 
� Pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži (§ 257) 
� Pletichy při veřejné dražbě (§ 258) 
� Vystavení nepravdivého potvrzení a zprávy 
� Poškození finančních zájmů Evropských společenství 
� Další trestné činy proti závazným pravidlům tržní ekonomiky a oběhu zboží ve styku 

s cizinou 

4. Trestné činy proti průmyslovým právům a proti autorskému právu                             
 (§ 268 – §  271) 

 
� Porušení práv k ochranné známce a jiným označením 
� Porušení chráněných průmyslových práv 
� Porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi 
� Padělání a napodobení díla výtvarného umění 

Podrobněji jsou níže rozebrány vybrané trestné činy, které souvisí především 
s ekonomickým fungováním podnikatelských subjektů a činností statutárních orgánů 
a managementu obchodních společností. 

B 2.1.1 Zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby  
  
Tímto ustanovením chrání zákon stát před specifickým způsobem podvodu a to 
konkrétně před zkrácením daně, cla, pojistného na sociální zabezpečení nebo zdravotní 
pojištění, poplatku nebo jiné obdobné povinné platby. Podstatou tohoto trestného činu 
je, že pachatel úmyslně jedná tak, aby příslušný orgán vyměřil povinnou platbu (daň, 
clo, pojistné na sociální zabezpečení nebo zdravotní pojištění) nižší, než je zákonem určená 
výše, anebo povinnou platbu nevyměřil vůbec.  
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Pouze pro dokreslení se v tomto případě jedná o zvláštní případ podvodu, ustanovení 
jsou v postavení speciality, proto není možný souběh obou trestných činů. 
 
 

 Podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, § 240                                                                            
 
 
1) Kdo ve větším rozsahu zkrátí daň, clo, pojistné na sociální zabezpečení, pojistné na 
zdravotní pojištění, poplatek nebo jinou podobnou povinnou platbu anebo vyláká výhodu na 
některé z těchto povinných plateb, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta nebo 
zákazem činnosti. 

2) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, 
a)  spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nejméně se dvěma osobami, 
b)  poruší-li k usnadnění takového činu úřední uzávěru, nebo 
c) spáchá-li takový čin ve značném rozsahu. 

3) Odnětím svobody na pět až deset let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 ve 
velkém rozsahu. 
 
Výše uvedené jednání může být aktivním (daňový subjekt například úmyslně zkreslí, zfalšuje 
určité doklady), ale může se jednat i o pasivní nekonání, ke kterému byl daňový subjekt 
povinen (daňový subjekt úmyslně nepodá daňové přiznání, ač k tomu byl dle zákona povinen). 
 
Zákon vyžaduje, aby k tomuto zkrácení došlo ve větším rozsahu, tedy aby šlo o částku 
překračující nebo alespoň dosahující hranice 50 000 korun. Tato částka pak představuje 
rozdíl mezi daní, kterou by měl poplatník skutečně zaplatit a daní, která mu byla 
vyměřena na základě jeho nepravdivého podání. 
 
Zkrácením uvedených plateb se rozumí v první řadě taková aktivita povinné osoby, 
kterou se ovlivňuje její daňová povinnost. Pachatel tedy předstírá v rozporu se 
skutečností, že má nižší rozsah této povinnosti, nebo že takovou povinnost nemá vůbec. 
Pachatelem tohoto trestného činu může být kdokoli, například i daňový poradce, 
kterého klient zmocnil ke zpracování přiznání, pokud při zpracovávání daňového 
přiznání svému klientovi úmyslně zkreslí výši daňové povinnosti. 
 
Jako druhý případ jednání zákon uvádí situaci, kdy pachatel vyláká výhodu na některé 
z výše uvedených povinných plateb. U vylákání daňové výhody podle tohoto 
ustanovení se nevyžaduje větší rozsah, tedy dosažení částky 50 000 korun. V tomto 
případě jde o situaci, kdy pachatel nezkracuje plnění vůči státu, ale naopak od státu 
daňovou výhodu v podobě peněžní výplaty uvedením nepravdivých tvrzení vyžaduje 
(nejčastěji, kdy taková osoba ani není plátcem povinné platby). 
 
Za tato jednání (resp. každé z nich) hrozí pachateli trest odnětí svobody na šest měsíců 
až tři léta. 
 
 



16 � Ekonomické znalecké posudky v trestním řízení   
 
 

 

Zkrácení cla 
 
 
Trestného činu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby spočívajícího ve zkrácení cla 
ve větším rozsahu se může dopustit i pachatel, který jako statutární orgán obchodní společnosti 
odpovědný za provozování soukromého celního skladu zřízeného pro tuto společnost provedl změnu 
režimu dovezeného zboží podléhajícího clu a uloženého v tomto skladě (např. rozhodl 
o vyskladnění neprocleného zboží do volného oběhu a o jeho prodeji), pokud uvedenou změnu zatajil 
celním orgánům, takže v jejím důsledku nebylo vyměřeno clo na takové zboží. Překážkou spáchání 
uvedeného trestného činu není ani skutečnost, že celní dluh, jehož se týká zkrácení cla, byl zajištěn 
ručením. 
 
V posuzovaném případě se obviněný trestného činu dopustil tím, že v období od ledna 1998 
do července 2001 jako statutární orgán postupně zakládaných společností s právním nástupnictvím 
(S. S., v. o. s., R. M., a. s. a S. S., a. s.), odpovědný za provozování soukromého celního skladu 
zřízeného rozhodnutím tehdejšího Oblastního celního úřadu v Ústí nad Labem, z titulu této funkce 
v rozporu s podmínkami pro provozování takového skladu odňal celnímu dohledu celkem 24 009 ks 
jízdních kol a 1 863 ks rotopedů dovezených ze zahraničí a bez vědomí příslušného celního úřadu toto 
zboží vyskladnil a prodal, a zkrátil tak clo ve výši 8 387 951,00 Kč ke škodě českého státu. 
 
Zdroj: Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 11. ledna 2006, č. j. 8 Tdo 1525/2005  
 

 

Zkrácení daně z přidané hodnoty (dále také jen DPH) 
 
 

Trestný čin zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby lze ve vztahu k dani 
z přidané hodnoty spáchat i úmyslným nepodáním přiznání k této dani a tím i zatajením 
zdanitelného plnění, přestože pachatel nebo osoba, za niž jedná, je plátcem daně z přidané 
hodnoty registrovaným u správce daně. V takovém případě správce daně není povinen stanovit 
výši nepřiznané daně podle pomůcek, ale je oprávněn předpokládat u daňového subjektu nulovou výši 
daně. Ke zkrácení daně pak dojde v důsledku nepodání daňového přiznání a zatajení zdanitelného 
plnění, nikoli v příčinné souvislosti s případnou nečinností správce daně. 
 
V posuzovaném případě obviněných došlo ke zkrácení DPH. Ze skutkových zjištěních vyplynulo, že 
obvinění nepodali na Finančním úřadu daňové přiznání k DPH za měsíc únor 1998, přestože 
společnost, jíž byli jednateli, obdržela dne 13. února 1998 od jiné společnosti na základě faktury ze dne 
10. března 1998 za dodávku strojního zařízení částku 470 000,00 Kč. Dále jednatelé nepodali 
přiznání k DPH za měsíc květen 1998, přestože jejich společnost obdržela ve dnech 19. září 1997 
a 10. května 1998 od J. T. na základě faktur ze dne 5. května 1998 a ze dne 10. května 1998 za 
dodávku strojního zařízení celkovou částku 1 018 700,00 Kč. V obou těchto případech byli jako 
jednatelé povinni tato zdanitelná plnění uvést do daňového přiznání, což však neučinili. 
 
Jednatelé společnosti řádně neevidovali výsledné podklady svých obchodních aktivit 
a nepředali je k evidenci své účetní nebo daňovému poradci a v důsledku toho neměl ani 
finanční úřad potřebné podklady a informace o výši zdanitelného plnění, když daňová přiznání nebyla 
řádně podána. 
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Obvinění nereagovali na opakované výzvy finančního úřadu k podání daňového přiznání, 
případně na výzvy k odstranění jeho nedostatků. V rámci své obhajoby v řízení před soudy nižších 
stupňů argumentovali tvrzením, že veškeré podklady potřebné k podání daňového přiznání 
předali účetní a později daňovému poradci, který vedl jejich účetnictví na základě smlouvy, 
kterou se však nepodařilo dohledat, z výpovědi svědkyně při hlavním líčení je evidentní, že tato 
řádně zaúčtovala veškeré doklady, které měla k dispozici. Od počátku roku 1998 však obviněné 
nemohla sehnat.  
 
Stejné skutečnosti vyplynuly rovněž z výpovědi JUDr. M. V., správce konkurzní podstaty společnosti 
S., s. r. o., který ihned po svém ustanovení správcem konkurzní podstaty požádal oba obviněné jako 
jednatele, aby mu doložili soupis majetku a veškeré účetnictví firmy. Jelikož se mu výzvy vracely jako 
nevyžádaná pošta, musel prostřednictvím konkurzního soudu použít hrozbu trestním stíháním 
v případě nespolupráce. Materiály, které po této důrazné výzvě obdržel, neobsahovaly všechny 
podklady, na jejichž základě by bylo možné vyhotovit účetní závěrku. Taktéž mu nebyla známa 
existence žádné smlouvy s účetním či daňovým poradcem, na kterého se oba obvinění opakovaně 
odvolávali. 
 
Povinnost vést řádně účetnictví, jakož i podat řádně a včas daňové přiznání byla z hlediska 
trestní odpovědnosti povinností obviněných jako jednatelů společnosti s ručením 
omezeným, nikoli účetního či daňového poradce. Trestní odpovědnost daňového poradce by přicházela 
v úvahu pouze za předpokladu, že by mu byla ze strany obviněných řádně předána kompletní 
dokumentace potřebná ke zpracování daňového přiznání. Takové skutečnosti však v projednávané 
trestní věci shledány nebyly. Naopak bylo zjištěno, že jednatelé zamlčeli vznik daňové 
povinnosti, resp. okolnosti tuto povinnost zakládající i před osobou pověřenou vedením účetnictví 
společnosti. 
 
Zdroj: Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 21. července 2005, č. j. 8 Tdo 790/2005  
 

 

Zkrácení daně nebo jiné povinné platby 
 
 

V tomto případě obviněný jako jednatel společnosti s ručením omezeným v posuzovaných případech 
požádal německé dodavatele zboží o rozdělení fakturace dodávky obvykle na dvě části, 
přičemž následně jednu fakturu předložil řádně do celního, resp. daňového řízení a druhou 
nikoliv, v důsledku čehož mu nebyla vyměřena celní a daňová povinnost v plném rozsahu 
odpovídající hodnotě celé dodávky zboží. 
 
Dle zjištění soudu k rozdělení fakturace došlo na přání obviněného jako jednatele společnosti, a nikoli 
jiné osoby, a to v rozsahu, který nijak nesouvisel s existencí či neexistencí daňové nebo celní 
povinnosti. 

Zdroj: Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 9. listopadu 2011, č. j. 7 Tdo 1180/2011  
 
Níže jsou ve stručnosti uvedena další rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky 
v oblasti zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby, na která je vhodné rovněž 
upozornit. 
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� Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 25. ledna 2012, č. j. 5 Tdo 23/2012: 
 

V důsledku jednání obviněného nedošlo k očekávanému přírůstku v majetkové 
sféře státu, který by jinak nastal, kdyby obviněný neporušil svou povinnost přiznat 
a odvést daň z příjmů a daň z přidané hodnoty ve správné výši a pokud by nevylákal 
výhodu na dani z přidané hodnoty.  
 
Obviněný v postavení osoby samostatně výdělečně činné v úmyslu dosáhnout 
daňového zvýhodnění nechal zahrnout do svého účetnictví a následně  
i do podaného daňového přiznání faktury, které měla převážně vystavit jiná 
obchodní společnost za konkrétní zboží a služby. Obviněný přitom věděl, že jde 
o faktury fiktivní, nepodložené uskutečněným zdanitelným plněním, a náležitě 
nesplnil svou povinnost přiznat a zaplatit daň z příjmů fyzických osob a daň 
z přidané hodnoty ve výši, která odpovídala zákonu. Současně obviněný uplatnil 
nárok na odpočet daně z přidané hodnoty, přičemž mezi přijatá zdanitelná plnění na 
vstupu zahrnul fiktivní faktury v úmyslu vylákat daňovou výhodu v podobě vrácení 
nadměrného odpočtu daně z přidané hodnoty.  
 
Obviněný tak způsobil škodlivý následek v podobě zkrácení daně z příjmů 
fyzických osob, zkrácení daně z přidané hodnoty a vylákání daňové výhody 
na dani z přidané hodnoty ve velkém rozsahu, tj. v celkové výši 6 074 993,00 Kč. 

 
� Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 25. ledna 2012, č. j. 8 Tdo 29/2012: 
 

Zkrácením daně se rozumí jakékoli jednání pachatele, jednajícího za poplatníka, 
v důsledku něhož je tomuto vyměřena nižší daň nebo k vyměření této povinné platby 
vůbec nedojde. Zkrácení příslušné povinné platby v uvedeném smyslu lze dosáhnout 
jak jednáním aktivním (konáním), např. podáním úmyslně zkresleného daňového přiznání, 
v němž se předstírají vyšší výdaje (náklady) vynaložené na dosažení příjmů a zatajuje se ve 
skutečnosti dosažený zisk, v důsledku čehož tak dojde k zaplacení daně v nižší částce, než jaká 
odpovídá zákonu, tak i opomenutím takového konání, ke kterému byl daňový subjekt 
povinen, např. úmyslným nepodáním daňového přiznání ze skutečně dosaženého příjmu. 
 

Vylákání výhody na některé povinné platbě lze obecně definovat jako předstírání 
okolnosti, na základě níž vzniká povinnost státu (resp. jiného příjemce povinné 
platby) poskytnout plnění subjektu, který podle zákona ve skutečnosti nemá nárok na 
takové plnění nebo jenž vůbec není plátcem či poplatníkem takové povinné platby 
(např. daně z přidané hodnoty), ve vztahu k níž je výhoda (poskytované plnění) 
poskytována. Výhoda je tudíž neoprávněná a může mít konkrétní podobu např. 
vrácení fingovaného přeplatku na dani (resp. nadměrného odpočtu), vrácení daně, která však ve 
skutečnosti zaplacena nebyla apod. 

 
 
 
 



 B. Charakteristika ekonomické kriminality �  19   

 

B 2.1.2 Neodvedení daně, pojistného na sociální zabezpečení a podobné  
 povinné platby  
 
Postihováno je takové jednání, kdy zaměstnavatel (plátce) úmyslně neodvede sraženou 
daň (daň z příjmů fyzických osob i sražené zálohy na tuto daň), resp. ostatní dávky 
(např. pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění) za svého zaměstnance 
(poplatníka). 
 
Pachatelem je zaměstnavatel anebo plátce, může jím být konkrétně zejména řídící 
pracovník, jehož rozhodnutím došlo k úmyslnému neodvedení již sražených plateb.  
 
  

 Podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, § 241 
 
 
1) Kdo ve větším rozsahu nesplní jako zaměstnavatel nebo plátce svoji zákonnou povinnost odvést 
za zaměstnance nebo jinou osobu daň, pojistné na důchodové spoření, pojistné na sociální 
zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti nebo pojistné na zdravotní 
pojištění, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti. 

2) Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán,  
získá-li činem uvedeným v odstavci 1 pro sebe nebo pro jiného značný prospěch. 

4) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, získá-li činem uvedeným 
v odstavci 1 nebo 2 pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu. 
 
Nesplnění zákonné povinnosti odvést za zaměstnance nebo jinou osobu výše uvedené 
povinné platby spočívá v úmyslném nekonání (opomenutí konání) zaměstnavatele, 
který si úmyslně nepočíná v souladu s rozhodnými zákony, a za tyto osoby příslušné 
povinné platby, přestože je srazil, neodvede správci daně, správě sociálního 
zabezpečení nebo zdravotní pojišťovně, a to buď vůbec, nebo v celé výši.  
 
Není rozhodující, k jakému účelu neodvedené částky použil (např. na výhodnou investici, 
k úhradě jiných závazků, k osobní spotřebě apod.). 
 
Trestní odpovědnost za trestný čin podle § 241 odst. 1 trestního zákoníku lze vyvozovat 
proti příslušné odpovědné osobě jen tehdy, jestliže zaměstnavatel svým zaměstnancům 
z hrubé mzdy skutečně srazil příslušné částky zálohy na daň z příjmů, pojistného na 
zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení včetně příspěvku na státní 
politiku zaměstnanosti a neodvedl je, tj. pokud měl dostatek peněz na výplatu hrubých 
mezd a částky sražené zaměstnancům použil na jiné účely nebo je ponechal na účtu 
u banky či v hotovosti v pokladně.  
 
Kdyby tomu tak nebylo a zaměstnavatel měl k dispozici jen peníze postačující 
na vyplacení čistých mezd zaměstnancům, takže po jejich vyplacení by mu již nezbylo na 
odvedení odpovídajících částek daně z příjmů, pojistného na zdravotní pojištění 
a pojistného na sociální zabezpečení včetně příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, 
trestného činu podle § 241 odst. 1 trestního zákoníku by se dopustit nemohl. 



20 � Ekonomické znalecké posudky v trestním řízení   
 

Pokud se v zákoně hovoří o větším rozsahu, myslí se tím částka ve výši minimálně 
50 000 korun. 
 

 

Neodvedení povinných plateb I. 
 
 

Jednatel společnosti s ručením omezeným byl uznán viným ze spáchání trestného činu neodvedení 
daně, pojistného na sociální zabezpečení a podobné povinné platby, kterého se měl dopustit 
tím, že  

a)  jako jednatel firmy od ledna 1998 do října 1998 včetně neodváděl za zaměstnance této firmy 
sražené zálohy na daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků finančnímu 
úřadu v celkové výši 792 148,00 Kč,  

b)  jako jednatel společnosti v období od ledna 1998 do listopadu 1998 neplnil svou zákonnou 
povinnost a neodváděl pojistné na sociální zabezpečení za své zaměstnance, čímž mu vznikl na tomto 
pojistném dluh ve výši 657 896,00 Kč a současně neodváděl za své zaměstnance pojistné na zdravotní 
pojištění a takto mu na zdravotním pojištění vznikl dluh 270 735,00 Kč. 
 
Nejvyšší soud však rozhodnutí Okresního soudu a navazující rozhodnutí zrušil a věc vrátil 
státnímu zástupci k novému projednání a rozhodnutí. Svoje rozhodnutí odůvodnil Nejvyšší soud 
mimo jiné tím, že: 
 
Nebylo žádným důkazem zjišťováno, zda obviněný jako zaměstnavatel měl k dispozici 
potřebné finanční prostředky, tj. že příslušné částky ze mzdy svým zaměstnancům z jejich hrubých 
mezd skutečně srazil a v rozporu se zákonem je neodvedl oprávněným subjektům, ale použil je k jiným 
účelům. V tomto směru nebyl opatřen k zažalovanému a později odsouzenému skutku žádný důkaz, 
nebyl vyslechnut ani svědek, který by se vyjádřil k finanční situaci firmy obviněného, např. 
zaměstnanci, kteří by se vyjádřili k tomu, jak dostávali své výplaty, zda to bylo ve stanovených 
termínech, v jaké výši, dále také k tomu, co je jim známo o srážkách z hrubých mezd. Podrobně rovněž 
měla být vyslechnuta mzdová účetní či další pracovníci, kteří přišli do styku s účetnictvím firmy 
obviněného. V souvislosti s uvedenými skutky a v návaznosti na výslechy shora uvedených svědků 
bylo rovněž potřebné zvážit důvodnost přibrání znalce z oboru ekonomiky, odvětví účetnictví 
a daňového poradenství, resp. znalce se specializací na podnikatelské aktivity a tomuto položit 
odpovídající otázky zejména k finanční situaci obviněného, jeho tvrzení o tzv. druhotné platební 
neschopnosti, dostatku hotovosti a provádění zákonných odvodů z hrubých mezd apod. 
Nelze přehlédnout ani případné doplnění dokazování o dokumenty, které musel obviněný předkládat 
Finančnímu úřadu, Okresní správě sociálního zabezpečení či Všeobecné zdravotní pojišťovně, které 
mohou směřovat k finanční situaci firmy obviněného. Tyto doklady mají svůj význam také 
v souvislosti s výší dluhů, které shora uvedené orgány obviněnému vyčíslily. 
 
Pro zjištění úmyslu obviněného nesplnit zákonem mu stanovenou povinnost odvést tyto platby bude 
v případě uplatněné obhajoby obviněného, že platby nebylo možno odvádět vzhledem k jeho špatné 
finanční situaci vyvolané tzv. druhotnou platební neschopností, důležité právě objasnění jeho 
hospodářské situace z hlediska, zda bylo vůbec reálné, aby platby byly uskutečněny 
případně v jiném v úvahu připadajícím termínu.  
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Vzhledem k častým případům tvrzení, že špatná finanční situace, případně druhotná platební 
neschopnost byla důvodem neodvedení zákonem předepsaných plateb, je rovněž nutno k otázce 
subjektivní stránky tohoto trestného činu uvést, že v případě takových déle trvajících jednání bude 
naplnění subjektivní stránky zpravidla zřejmé právě z délky doby neplnění zákonných povinností 
sražené částky odvádět. Z výše uvedené skutečnosti tedy vyplývá, že pokud podnikatel zjistí, že 
není schopen zajistit pokrytí nákladů provozu podniku, platy zaměstnanců a odvod 
sražených částek, musí takové podnikání ukončit, tj. je povinen při vedení svého podniku 
přizpůsobit hospodaření tak, aby mohl dostát své povinnosti odvést platby. 
 
Zdroj: Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 25. září 2001, č. j. 7 Tz 228/2001  
 
Níže jsou ve stručnosti uvedena další rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky 
v oblasti neodvedení daně, pojistného na sociální zabezpečení a podobné povinné 
platby, na která je vhodné s ohledem na trestní odpovědnost statutárních orgánů rovněž 
upozornit. 
 
� Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 4. září 2002, č. j. 5 Tdo 456/2002: 
 

Pro trestnost pachatele postačí nesplnění povinnosti odvést zákonné povinné 
platby. Povinnost odvodu vzniká zaměstnavateli poté, co provedl zákonné srážky 
zaměstnanci. Trestnost je podmíněna tím, že plátce – zaměstnavatel měl k dispozici 
potřebné finanční prostředky, tj. že příslušné částky ze mzdy svým zaměstnancům 
z jejich hrubých mezd skutečně srazil a v rozporu se zákonem je neodvedl 
oprávněným příjemcům, ale použil je k jiným účelům. Tuto skutečnost je třeba 
v trestním řízení spolehlivě prokázat.  
 
Podnikatel, případně statutární zástupce, jsou povinni přizpůsobit hospodaření 
společnosti tak, aby plnili svou zákonnou povinnost odvádět platby uvedené  
v § 241 trestního zákoníku. Pokud nejsou schopni ji plnit, musí podnikání ukončit.  
 
Dokazováním bylo prokázáno, že společnost K., s. r. o. vznikla 11. ledna 1992, 
vykazovala činnost od listopadu 1994, avšak povinnost platit za zaměstnance zákonné 
platby nebyla plněna od počátku činnosti společnosti. Přitom společnost byla schopna 
platit výdaje na výrobu, mzdy, nemocenské a další dávky, vykazovala i zisk, o čemž 
svědčí závěry znaleckého posudku, i to, že již v roce 1995 došlo k převodu zisku do 
rezervního fondu. 
 

� Rozhodnutí Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 15. června 1999,                  
č. j. 4 To 424/99: 

 
Pachatelem trestného činu neodvedení daně, pojistného na sociální zabezpečení 
a podobné povinné platby je plátce daně, uvedeného pojistného nebo uvedeného 
příspěvku, který nesplní svou zákonnou povinnost odvést tyto platby, resp. jejich 
části za jiného. Je jím výlučně zaměstnavatel (resp. jeho statutární orgán nebo 
odpovědný pracovník, který má platby provést) jako plátce té části daně, pojistného 
nebo příspěvku, jejichž uhrazení zákon ukládá poplatníkovi – zaměstnanci. 
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Naproti tomu zaměstnavatel jako dlužník daně, pojistného nebo příspěvku, který 
neodvede tyto platby v části, kterou je povinen odvádět sám za sebe, není za toto 
jednání trestně odpovědný. To např. znamená, že trestní odpovědnost na zaměstnavatele, 
resp. jeho statutární orgán nebo odpovědného pracovníka dopadá jen za neodvedení jedné 
třetiny pojistného na zdravotní pojištění ve smyslu § 9 odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb., zákon 
o veřejném zdravotním pojištění, a nikoli za neodvedení dvou třetin, kterou citované 
ustanovení ukládá uhradit přímo jemu. 

 
� Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 17. února 2004, č. j. 11 Tdo 972/2003: 

 
Pokud je plátcem povinné platby právnická osoba, pak nese trestní odpovědnost 
fyzická osoba, která jedná jménem právnické osoby (zpravidla její statutární orgán, 
případně odpovědný vedoucí zaměstnanec). 

 
Ustanovení § 242 pak upravuje zvláštní případ účinné lítosti k tomuto trestnému činu, 
kdy trestní odpovědnost za trestný čin zaniká, jestliže pachatel svou povinnost 
dodatečně splnil dříve, než soud prvního stupně počal vyhlašovat rozsudek. Zde je dána 
přednost získání peněžních prostředků pro stát, před trestním postihem. Pachatel musí 
uhradit veškeré dlužné platby obsažené ve skutku obžaloby, nejedná se však o sankce za 
pozdní úhradu těchto plateb. 
 
B2.1.3 Neoprávněné podnikání  

Tohoto trestného činu se dopustí ten, kdo ve větším rozsahu a neoprávněně poskytuje 
služby nebo provozuje výrobní nebo jiné podnikání.  

  

 Podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, § 251 
 
 
1)  Kdo neoprávněně ve větším rozsahu poskytuje služby nebo provozuje výrobní, obchodní 
nebo jiné podnikání, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti. 

2)  Odnětím svobody na šest měsíců až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán, 
a)  způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 značnou škodu, nebo 
b)  získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch. 

3)  Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, 
a)  způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 škodu velkého rozsahu, nebo 
b)  získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu. 
 
Zákon stanoví dvě podmínky, za jejichž současného splnění vzniká trestněprávní 
odpovědnost za trestný čin neoprávněného podnikání: 
 
� podnikání je provozováno v rozporu s živnostenským zákonem nebo jiným 
 předpisem (může jít o případ, kdy osoba vůbec nemá oprávnění k podnikatelské činnosti, 
 nebo toto oprávnění sice má, ale překračuje jeho rozsah) a 
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� děje se ve větším rozsahu, tzn. taková činnost, která je srovnatelná s výkonem 
 zaměstnání, osoba tím získá trvalý zdroj příjmů (podle judikatury musí takové
 „podnikání“ trvat alespoň šest měsíců – jako neoprávněné podnikání podle trestního 
 zákona nemůže být postižen například jednorázový prodej, byť většího počtu věcí).  
 

 

„Větší rozsah“ 
 
 

Odvolací soud se zabýval případem, kdy se měl obžalovaný dopustit neoprávněného podnikání tím, po 
dobu necelých dvou měsíců podnikal bez živnostenského oprávnění na úseku pohostinské 
činnosti, kterou provozoval v restauraci v okrese Náchod, kde zaměstnával tři osoby, a za tuto 
dobu činil obrat v restauraci cca 120 000,00 Kč. 
 
Obžalovaný podnikatel před odvolacím soudem poukázal na krátkou dobu provozování předmětné 
pohostinské činnosti a na to, že ani vůči zaměstnancům restaurace si, pokud jde o potřebné náležitosti 
zakládající pracovní poměr, nepočínal tak, aby z toho bylo zřejmé, že v neoprávněném podnikání hodlá 
pokračovat. Očekával totiž vyřízení všech nezbytných formalit pro zahájení řádné podnikatelské 
činnosti a po zjištění, že ke splnění zákonných předpokladů k podnikatelské činnosti nedojde, 
od dalšího podnikatelského jednání upustil. 
 
Podle názoru odvolacího soudu nebyl v posuzovaném případě za uvedených okolností neoprávněného 
podnikání naplněn znak „ve větším rozsahu“. Neoprávněné poskytování služeb nebo provozování 
výrobního nebo jiného výdělečného podnikání, které má povahu drobného živnostenského podnikání, 
jímž pachatel dosahuje příjmy srovnatelné s příjmy z pracovního poměru s běžným výdělkem, se děje 
ve větším rozsahu, jen když je vykonáváno pod dobu nejméně šesti měsíců. 
 
Jednání obžalovaného proto nelze hodnotit jako trestný čin neoprávněného podnikání.  
 
Zdroj: Rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 12. dubna 1995, č. j. 9 To 118/95  
 

 

Překročení rozsahu povolení či jiného oprávnění k podnikání 
 
 
 

Jako neoprávěné podnikání bylo posouzeno jednání podnikatele v oblasti stavebnictví, který sice byl 
držitelem živnostenského oprávnění, to se ovšem nevztahovalo na činnost, k níž se zavazoval 
majitelům domů. 
 
Konkrétně podnikatel vykonával dílem samostatně, dílem prostřednictvím jiných subdodavatelů 
činnosti, které nespadaly pod živnost „izolatérství“, k jejímuž provozování měl živnostenské 
oprávnění. V době od 7. června 2004 do 30. října 2006 se podnikatel jako samostatný subjekt 
smlouvami o dílo zavázal provést pro objednatele – bytová družstva různé činnosti, např. výměnu 
oken a motorů na větracích šachtách, stavbu lodžií, zhotovení hliníkových vchodových dveří, 
vypracování energetického auditu a projektové dokumentace, výměnu balkonů za předsazené lodžie, 
zhotovení výměníkové stanice, zhotovení rozvodů užitkové vody a odpadního potrubí, což jsou práce 
a činnosti vyžadující živnostenská oprávnění jiného obsahového zaměření než izolatérství, a to 
zejména z oboru zednictví, zámečnictví, výroba kovových konstrukcí, kotlů, těles a kontejnerů, činnost 
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technických poradců v oblasti energetiky, projektová činnost ve výstavbě, provádění staveb, jejich 
změn a odstraňování atd. V dílčích případech dílo provedl a vyúčtoval za něj odměnu. 
 
Podnikatel neměl živnostenské ani jiné oprávnění k provádění prací a činností takového zaměření, 
jednal tedy v uvedeném směru neoprávněně. Přesunul-li část podnikatelské činnosti, k jejímuž 
provozování neměl potřebné živnostenské oprávnění, na subdodavatele, nemůže ho to zbavit 
odpovědnosti za zmíněný trestný čin. Podnikatel totiž svým jednáním v podstatě zprostředkoval 
obchod pro jinou osobu, ačkoli sám neměl k takové činnosti příslušné živnostenské oprávnění (např. 
v oboru zprostředkování obchodu a služeb). Posuzované jednání podnikatele tak porušilo zájem 
společnosti na ochraně rovnosti subjektů v přístupu na trh, neboť jím došlo ke zvýhodnění 
neoprávněně podnikající osoby (tj. obviněného) vůči osobám, které mají potřebné živnostenské 
oprávnění. Navíc zde byly ohroženy i jiné zájmy (zejména spotřebitelů) prováděním určitých činností, 
které vyžadují vyšší odbornost a kvalifikaci (např. stavební práce týkající se výměny oken, 
rekonstrukce balkonů a lodžií). 
 
O naplnění zákonného znaku spočívajícího „ve větším rozsahu“ svědčí skutečnost, že podnikatel 
tímto způsobem podnikal po dobu více jak dva roky, přičemž ve všech zjištěných případech šlo 
navíc o rozsáhlé rekonstrukční práce, které zahrnovaly širší komplex jednotlivých odborných činností, 
k jejichž provádění obviněný neměl potřebné oprávnění. Navíc podnikatel svým jednáním získal 
značný příjem v částce přesahující výši 8 000 000,00 Kč. 
  
Zdroj: Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 13. ledna 2009, č. j. 5 Tdo 1605/2008  
 

 

Neoprávněné podnikání 
 
 
 

Podezření ze spáchání trestného činu neoprávněného podnikání statutárními orgány společnosti 
s ručením omezeným vyplynulo v řízení pro jiný trestný čin. Jednalo se o situaci, kdy společnost 
vykonávala ekonomické aktivity zjevně vybočující z rámce předmětu činnosti zapsaného 
v obchodním rejstříku. 
 
Z provedených důkazů vyplynulo, že společnost provozující realitní kancelář neměla 
v posuzovaném období nezbytné živnostenské oprávnění pro volnou živnost s názvem 
„Realitní činnost“, které by ji opravňovalo ke zprostředkování nákupu, prodeje a pronájmu 
nemovitostí. Rovněž v obchodním rejstříku neměla tato společnost jako předmět své činnosti 
zapsanou realitní činnost, která podle příslušného nařízení vlády ČR jako jediná opravňuje na 
základě příslušného živnostenského oprávnění zprostředkovávat obchody s nemovitostmi. Živnost 
„Zprostředkování obchodu a služeb“, kterou společnost měla řádně zapsanou, k těmto obchodům 
podnikatele neopravňuje.  
 
Společnost tedy provozovala realitní činnost neoprávněně v rozporu s platnými právními předpisy 
a její jednání tak řadu let naplňovalo skutkovou podstatu trestného činu neoprávněného podnikání. 
 
Zdroj: Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 29. července 2009, č. j. 5 Tdo 764/2009  
 
Níže jsou ve stručnosti uvedena další rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky 
v oblasti neoprávněného podnikání, na která je vhodné rovněž upozornit. 
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� Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 30. listopadu 2011, č. j. 5 Tdo 1429/2011: 
 

Za podnikání, které je neoprávněné, se považuje nejen případ, když pachatel vůbec 
neměl požadované oprávnění k určité podnikatelské činnosti podle 
živnostenského zákona, obchodního zákoníku nebo jiného zákona, nýbrž i situace, 
když pachatel při své jinak legální podnikatelské činnosti překročil rámec povolení či 
jiného oprávnění k podnikání. 
 
Podnikatel uzavíral sám nebo na základě smlouvy o spolupráci prostřednictvím 
nejméně patnácti dalších osob s jednotlivými subjekty smlouvy o půjčce, přičemž 
věděl, že k přijímání půjček jako vkladů od veřejnosti a spravování jejich finančních 
prostředků nemá zvláštní oprávnění. 
 

� Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 16. prosince 1997, č. j. 2 Tzn 113/97: 
 
Jednání pachatele spočívající v tom, že za úplatu provádí nábor pracovních sil 
pro práci v cizině, má charakter zprostředkování zaměstnání a lze je pokládat 
za „jiné výdělečné podnikání“ ve smyslu § 118 odst. 1 zákona č. 140/1961 Sb., trestní 
zákon (dnes „jiné podnikání“ ve smyslu § 251 trestního zákoníku), ke kterému je třeba 
povolení příslušného orgánu státní správy. Pokud pachatel k takové činnosti nemá 
povolení, jedná ve smyslu tohoto ustanovení „neoprávněně“. 
 
Pro posouzení, zda neoprávněné podnikání je provozováno „ve větším rozsahu“, je 
významný nejen výsledek provozované činnosti (např. počet osob, jimž pachatel 
zprostředkoval zaměstnání, výše skutečně dosaženého zisku), nýbrž i celý souhrn dílčích 
jednání, která směřují k dosažení zamýšleného výsledku (např. délka doby 
zprostředkování zaměstnání, formy a četnost provádění náboru pracovních sil). 
 

B2.1.4 Zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění  
 
Podstata spáchání trestného činu zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění spočívá 
v různých jednáních účelově ovlivňujících vypovídací hodnotu účetních a dalších 
dokladů s negativním dopadem (např. na možnost zjištění správné výše daňové povinnosti). 
 
Jedná se o ohrožující trestný čin, k trestnosti tedy postačí ohrožení majetkových práv 
třetích osob, není třeba, aby třetím osobám reálně vznikla škoda (došlo k poruše na jejich 
právech). 
 
  

 Podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, § 254 
 
 

1)  Kdo nevede účetní knihy, zápisy nebo jiné doklady sloužící k přehledu o stavu hospodaření 
a majetku nebo k jejich kontrole, ač je k tomu podle zákona povinen, kdo v takových účetních knihách, 
zápisech nebo jiných dokladech uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje, nebo kdo takové účetní 
knihy, zápisy nebo jiné doklady změní, zničí, poškodí, učiní neupotřebitelnými nebo zatají, a ohrozí tak 
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majetková práva jiného nebo včasné a řádné vyměření daně, bude potrestán odnětím svobody až na dvě 
léta nebo zákazem činnosti. 

2)  Stejně bude potrestán, kdo uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje v podkladech sloužících 
pro zápis do obchodního rejstříku, nadačního rejstříku, rejstříku obecně prospěšných společností nebo 
rejstříku společenství vlastníků jednotek anebo v takových podkladech zamlčí podstatné skutečnosti, 
kdo v podkladech sloužících pro vypracování znaleckého posudku, který se přikládá k návrhu na zápis 
do obchodního rejstříku, nadačního rejstříku, rejstříku obecně prospěšných společností nebo rejstříku 
společenství vlastníků jednotek uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje nebo v takových 
podkladech zamlčí podstatné údaje, nebo kdo jiného ohrozí nebo omezí na právech tím, že bez 
zbytečného odkladu nepodá návrh na zápis zákonem stanoveného údaje do obchodního rejstříku, 
nadačního rejstříku, rejstříku obecně prospěšných společností nebo rejstříku společenství vlastníků 
jednotek nebo neuloží listinu do sbírky listin, ač je k tomu podle zákona nebo smlouvy povinen. 

3)  Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán, způsobí-
li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 na cizím majetku značnou škodu. 

4)  Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným 
v odstavci 1 nebo 2 na cizím majetku škodu velkého rozsahu. 
 
Tento trestný čin souvisí nejčastěji s povinností statutárních orgánů podnikatelů 
(právnických osob) zabezpečit řádné vedení účetnictví a účetních knih, kterou jim 
ukládá obchodní zákoník.  
 
Jedná se o dvě samostatné skutkové podstaty, první je uvedena v odst. 1 a druhá 
v odst. 2 
 
Trestného činu zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění se dopustí ten: 
 
� kdo nevede řádně nebo vůbec účetní knihy (účetnictví, daňová evidence), zápisy 

a jiné doklady sloužící k přehledu o stavu hospodaření (přehledy majetku a závazků, 
přehled příjmů a výdajů, případně rozvaha, výkaz zisku a ztráty), ačkoli je k tomu ze 
zákona povinen (výmluvy podnikatelů fyzických osob nebo malých společností s ručením 
omezeným, že nevedou žádné účetnictví, protože na to nemají potřebné finanční prostředky 
a zaměstnance, nebo že příslušné odpovědné fyzické osoby nerozumí problematice účetnictví, 
takové tvrzení však pachatele neomlouvá), nebo  

� kdo uvede v účetních knihách nebo v podkladech sloužících pro zápis do obchodního 
rejstříku, nadačního rejstříku, rejstříku obecně prospěšných společností nebo rejstříku 
společenství vlastníků jednotek nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje (např. různé 
fiktivní faktury či jiné účetní výdajové doklady, snižující daňový základ, neeviduje majetek 
využívaný k podnikání, nebo naopak eviduje majetek, který k podnikatelské činnosti neužívá), 
nebo  

� kdo účetní knihy, zápisy nebo jiné doklady změní, zničí, poškodí, učiní 
neupotřebitelnými nebo zatají (např. spálením, rozstříháním, jednáním nebo naopak 
nejednáním, při němž dojde k samovolné destrukci účetních knih nebo jiných dokladů, 
k vymazání zápisů – např. účtenky na termopapíru je třeba okopírovat). 
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Nevedení účetnictví a nepředání účetnictví novému jednateli 
 
 

Trestný čin zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění spáchal muž, který jako jediný jednatel 
společnosti R+R sport, spol. s r. o., která byla plátcem daně z příjmů právnických osob a plátcem 
daně z přidané hodnoty, kdy dosahovala výnosů uvedených v přiznání k dani z příjmů právnických 
osob za rok 2006 a v přiznáních k dani z přidané hodnoty za 4. čtvrtletí roku 2006 a leden 2007 
v celkové výši 15 391 000,00 Kč, v době od 1. ledna 2006 do 7. února 2007 v sídle společnosti ani jinde 
nevedl daňovou a účetní evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů, podle § 100 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, a podle § 4, § 9 zákona č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví, ačkoli k tomu byl povinen. 
 
Dne 9. února 2007 převedl svůj obchodní podíl v této společnosti na M. Š. a tomuto jako novému 
jedinému jednateli společnosti nepředal žádné účetní knihy, zápisy ani jiné účetní doklady 
společnosti, ačkoliv si byl vědom, že daňová povinnost společnosti se za uvedené období 
pohybuje v řádech milionů Kč a bude finančním úřadem vymáhána. 
 
Tímto jednáním znemožnil kontrolu hospodaření podnikání této společnosti a ohrozil ověření 
řádnosti vypočtení a vyměření daňové povinnosti u daně z přidané hodnoty i daně z příjmů 
právnických osob, když ze strany správce daně po provedených kontrolách mu byla vyčíslena 
a doměřena povinnost odvést daň z příjmů právnických osob za rok 2006 ve výši 229 440,00 Kč a daň 
z přidané hodnoty od 1. října 2006 do 31. prosince 2006 ve výši 2 924 290,00 Kč, která nebyla 
uhrazena, čímž finančnímu úřadu byla způsobena škoda ve výši 3 153 730,00 Kč a současně 
znemožněno vyvození dalších důsledků z řádného prověření zkrácení daňové povinnosti. 
 
Zdroj: Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 15. října 2011, č. j. 5 Tdo 1196/2011  
 

 

Neprovedení inventarizace majetku a závazků 
 
 

Jednatel společnosti s ručením omezeným může spáchat trestný čin zkreslování údajů o stavu 
hospodaření a jmění i tím, že úmyslně a v rozporu se zákonem o účetnictví nezajistí provedení 
inventarizace majetku a závazků této obchodní společnosti, pokud tím ohrozí majetková 
práva jiného nebo včasné a řádné vyměření daně. Ohrožení majetkových práv se musí týkat 
konkrétních práv určitých osob (např. věřitelů). Je-li následkem ohrožení včasného a řádného vyměření 
daně, musí popis takového skutku obsahovat údaj, o jakou daň jde (např. daň z příjmu právnických 
osob nebo daň z přidané hodnoty). 
 
Zdroj: Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 23. července 2008, č. j. 5 Tdo 845/2008  
 

 

Nepravdivé údaje v podkladech sloužících pro zápis do obchodního rejstříku 
 
 

 

Jednatel společnosti s ručením omezeným byl uznán vinným ze spáchání trestného činu zkreslování 
údajů o stavu hospodaření a jmění, když se podle skutkových zjištění měl výše uvedeného trestného 
činu dopustit tím, že jako jednatel společnosti D., s. r. o. uvedl do návrhu na zápis do obchodního 
rejstříku, který podal ke Krajskému soudu, jako sídlo obchodní společnosti D., s. r. o. adresu, 
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k níž doložil nájemní smlouvu, ačkoli na této adrese společnost fakticky nikdy nesídlila, 
předmětná nájemní smlouva byla uzavřena účelově, pouze z důvodu zápisu společnosti do 
obchodního rejstříku. 
 
Dále vyplynulo, že obviněný v okamžiku podání návrhu na zápis věděl o tom, že adresa je jen fiktivní, 
protože společnost D., s. r. o. tam své sídlo fakticky nikdy neměla a ani nehodlala v budoucnu na 
této adrese vyvíjet podnikatelskou činnost. Nájemní smlouva k nemovitosti na této adrese byla 
uzavřena výlučně pro účely provedení zápisu v obchodním rejstříku, mezi jehož podmínky patří 
i uvedení sídla obchodní společnosti. O nepravdivosti této informace svědčí i to, že obviněný 
nehradil nikdy nájemné, k němuž se smlouvou zavázal, vůbec se o jeho zaplacení nezajímal 
a pronajaté prostory fakticky k podnikání ani k jiné činnosti nevyužil. Nájemní smlouva proto 
byla majitelem nemovitosti po měsíci vypovězena.  
 
Další skutková zjištění, týkající se způsobu převedení stoprocentního obchodního podílu společnosti 
D., s. r. o., která byla v té době v úpadku, na obviněného a probíhajících soudních řízeních ohledně 
jejích nesplacených pohledávek, nasvědčují tomu, že motivem jednání obviněného byla právě snaha 
ztížit věřitelům možnosti navázání kontaktu se společností, event. mařit řízení před státními 
orgány tím, že zástupce společnosti bude nedosažitelný. 
 
Zdroj: Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 30. května 2007, č. j. 5 Tdo 582/2007 
 
Níže jsou ve stručnosti uvedena další rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky 
v oblasti zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění, na která je vhodné s ohledem 
na trestní odpovědnost statutárních orgánů rovněž upozornit. 
 
� Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 21. listopadu 2007, č. j. 5 Tdo 1220/2007: 

O zatajení účetních knih, zápisů nebo jiných dokladů se jedná, zejména pokud 
pachatel vůči daňovým nebo jiným kontrolním orgánům předstírá, že určité doklady 
vůbec nemá, anebo je umístí nebo ukryje na takovém místě, kde jsou pro tyto 
orgány, popř. pro jiné osoby běžnými prostředky nedostupné.  
 
O zatajení se bude jednat i v případě, pokud pachatel uvádí ohledně těchto dokladů 
rozporné údaje (např. že účetnictví má u sebe doma a toto účetnictví zpracovává, avšak 
později zase tvrdí, že účetnictví u sebe vůbec nemá a neměl, naopak že jej mají jiné osoby), 
a vzhledem k tomu není jasné, kde se účetní knihy, zápisy nebo jiné doklady skutečně 
nacházejí, a proto nejsou tyto doklady v rozhodné době k dispozici. 
 

� Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 26. listopadu 2008, č. j. 5 Tdo 1313/2008: 
 

Pojem „jiného“ v odst. 1 § 254 trestního zákoníku se vztahuje k pachateli trestného 
činu a nikoli k účetní jednotce, v rámci níž došlo k porušování povinností při vedení 
účetnictví. Proto může statutární orgán, ředitel nebo jiná osoba (např. účetní) ohrozit 
majetková práva i té účetní jednotky, v níž působí a ve které se dopustil některého 
z jednání popsaných v citované skutkové podstatě. 
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Zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění se dopustili muž a žena tím, že v době 
nejméně od roku 1999 do konce srpna 2005 muž jako ředitel a žena jako vedoucí 
ekonomického a provozního úseku Střední průmyslové školy elektrotechnické 
záměrně nevedli a nezajistili řádné a správné vedení účetní evidence školy tak, aby 
věrně a pravdivě zobrazovalo stav hospodaření a majetek školy, což jim ukládá zákon 
o účetnictví (např. nebyly řádně a včas prováděny pravidelné roční inventarizace majetku, 
majetek školy nebyl řádně evidován, likvidovaný majetek nebyl řádně protokolárně a následně 
účetně vyřazován z účetních evidencí, nebylo řádně účtováno o spotřebě materiálu). 
 

� Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 16. listopadu 2005, č. j. 5 Tdo 1367/2005: 
 
Trestný čin zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění lze spáchat i tím, 
že pachatel nepodá návrh na zápis zákonem stanoveného údaje do obchodního 
rejstříku, ač tak byl povinen učinit za obchodní společnost (např. jako její statutární 
orgán), pokud tím ohrozí nebo omezí na právech věřitele této obchodní společnosti. 
Právo věřitele na to, aby dosáhl uspokojení své splatné pohledávky, však může být 
takto ohroženo, např. když věřitel skutečně vymáhá plnění z této pohledávky 
v exekučním řízení.  
 
K trestní odpovědnosti za uvedený trestný čin například nepostačuje, jestliže 
pachatel sice nepodal návrh na zápis změny sídla obchodní společnosti, za kterou 
jednal, aniž to ovšem mělo vliv na postup jejích věřitelů při vymáhání pohledávek 
vůči této společnosti. K tomu, aby věřitel dosáhl uspokojení své pohledávky vůči 
obchodní společnosti, totiž není vždy nezbytný soulad údaje o jejím skutečném sídle 
s údajem o sídle zapsaným v obchodním rejstříku. 

 
B2.1.5 Zneužití informace a postavení v obchodním styku  
 
Tento trestný čin souvisí s povinností statutárních orgánů právních osob zachovávat 
mlčenlivost a se zákazem konkurence stanovené obchodním zákoníkem. 
 
  

 Podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, § 255 
 
 
1)  Kdo v úmyslu opatřit sobě nebo jinému výhodu nebo prospěch neoprávněně užije informace 
dosud nikoli veřejně přístupné, kterou získal při výkonu svého zaměstnání, povolání, postavení 
nebo své funkce a jejíž zveřejnění podstatně ovlivňuje rozhodování v obchodním styku, 
a uskuteční nebo dá podnět k uskutečnění smlouvy nebo operace na regulovaném trhu s investičními 
nástroji nebo na organizovaném trhu se zbožím, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo 
zákazem činnosti. 

2)  Stejně bude potrestán, kdo jako podnikatel, společník, člen orgánu, zaměstnanec nebo účastník na 
podnikání dvou nebo více podnikatelů se stejným nebo podobným předmětem činnosti v úmyslu 
uvedeném v odstavci 1 uzavře nebo dá popud k uzavření smlouvy na úkor jednoho nebo více 
podnikatelů nebo jejich podniků. 
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3)  Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, získá-li činem uvedeným 
v odstavci 1 nebo 2 pro sebe nebo pro jiného značný prospěch. 

4)  Odnětím svobody na pět až deset let bude pachatel potrestán, získá-li činem uvedeným v odstavci 1 
nebo 2 pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu. 

 
Jeho podstatou jsou dvě rozdílná jednání, jedná se o dvě samostatné skutkové 
podstaty – zneužití informace uvedené v odst. 1 (neveřejné, privilegované informace získané 
například při výkonu zaměstnání nebo funkce, které mají vliv na rozhodování v obchodním styku) 
a zneužití postavení uvedené v odst. 2 (zneužívání postavení ve dvou nebo více podnicích 
s obdobným předmětem podnikání, ve kterých pachatel působí, personální unie) v obchodním 
styku. 
 
Trestné je tedy jednání (obchodování) těch, kteří disponují důvěrnými (dosud 
neveřejnými) informacemi, k nimž mají přednostní přístup (získali je při výkonu svého 
zaměstnání, povolání, postavení nebo své funkce) a jejich zneužitím narušují rovné 
podmínky subjektů na trhu či rovnost hospodářské soutěže. Jedná se o informace, jejichž 
zveřejnění má podstatný vliv na rozhodování v obchodním styku, protože hospodářské 
subjekty by v případě znalostí těchto informací učinily či neučinily určité závažné 
obchodní rozhodnutí (informace o chystané fúzi právnických osob). Pachatel je užije 
neoprávněně, neboť byl povinen tyto informace zatím nepoužívat ani nesdělovat. 
Informace ale ke zveřejnění určené jsou, pachatel je však použije přednostně, tedy 
dokud k nim je omezený přístup. Podstatou trestného jednání je dání podnětu 
k určité transakci na základě dosud důvěrných informací bez ohledu na skutečný 
vznik škody. Škoda tedy není součástí skutkové podstaty trestného činu. 
 
Dále zákon sankcionuje porušování zákazu konkurence a zneužití informace, které má 
pachatel k dispozici proto, že zároveň působí ve dvou nebo více podnicích 
či organizacích, které si mohou aspoň částečně konkurovat. Pachatelem zde může být 
pouze ta osoba, která je účastníkem na podnikání ve dvou nebo více podnicích 
se stejným nebo obdobným předmětem podnikání (osoba ve funkci jednatele ve dvou 
společnostech s ručením omezeným, jejichž předmětem je realitní činnost). Podmínkou 
trestnosti je potom uzavření, resp. postačí popud k uzavření smlouvy na úkor jedné 
ze společností, v níž pachatel působí, ve prospěch společnosti druhé, a to v úmyslu 
opatřit sobě nebo jinému prospěch. 
 

 

Zneužití informací a postavení v obchodním styku I. 
 
 
 

Jestliže pachatel jako společník a jednatel stavební společnosti, jež byla vyhlášena vítězem 
výběrového řízení na dodávku stavebních prací – provedení obnovy ústředního topení 
v administrativní budově, odstoupil s uvedením záměrně nepravdivých skutečností 
od realizace této dodávky a uzavřel s podnikem, který výběrové řízení vyhlásil, smlouvu 
o dodávce těchto stavebních prací jako účastník sdružení podnikatelů zabývajícího 
se stejnou stavební činností, a to vše proto, aby se mohl ve větší míře podílet na zisku z provedení 
prací, naplnil znaky skutkové podstaty trestného činu. 
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Podmínka spočívající v tom, že pachatel trestného činu je pracovníkem, členem orgánu, společníkem, 
podnikatelem nebo účastníkem na podnikání dvou a více podniků nebo organizací, nevyžaduje, aby 
měl v obou (ve všech) subjektech stejné podstavení, např. v jednom může být členem orgánu 
a v druhém podnikatelem. Není rovněž třeba, aby měly podniky či organizace stejnou právní 
formu, a proto jednou z nich může být státní podnik a druhou obchodní společnost nebo fyzická osoba 
podnikatel. 
 
Zdroj: Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 15. června 1998,                                
č. j. 3 To 289/98 
 
 

 

Zneužití informací a postavení v obchodním styku II. 
 
 
 

Nejvyšší soud se v tomto případě zabýval jednáním fyzické osoby podnikatele, který byl zároveň 
společníkem ve společnosti s ručením omezeným se shodným předmětem podnikání, a to koupě zboží 
za účelem jeho dalšího prodeje a prodej. 
 
Obviněný podnikatel jako jeden ze společníků společnosti s ručením omezeným V. – S. se dostavil do 
sídla M. u. s., a. s., kde jednal s odpovědnými zástupci této akciové společnosti a nabídl jim 
zhotovení a dodání 10 000 kusů identifikačních karet pro zaměstnance společnosti s čárovým kódem 
s tím, aby smlouva byla uzavřena s jeho firmou V. P. E. a nikoli se společností V. – S., s. r. o., 
která již v předchozí době na základě uzavřené smlouvy dodala M. u. s., a. s. 1 200 kusů těchto 
identifikačních karet a byla uzavřena ústní dohoda o tom, že v případě osvědčení těchto karet bude 
učiněna další objednávka na 10 000 kusů karet. Na základě tohoto jednání pak došlo k uzavření 
kupní smlouvy mezi M. u. s., a. s. a firmou V. P. E. a následnému plnění z této smlouvy. 
Obviněný v postavení podnikatele – fyzické osoby tak kupní smlouvou uzavřenou na úkor obchodní 
společnosti V. – S., s. r. o. a jejím plněním získal výhodu (výhodu uzavření smlouvy) a prospěch 
(hmotný zisk). 
 
Obviněný jako společník V. – S., s. r. o. využil informací získaných při jednání a realizaci 
smlouvy o dodání 1 200 kusů identifikačních karet M. u. s., a. s. a jako podnikatel – fyzická osoba 
V. P. E., který měl zcela shodný předmět činnosti jako společnost s ručením omezeným, jejímž 
byl společníkem, po dojednání podstatně cenově výhodnějších podmínek odběru týchž výrobků 
uzavřel kupní smlouvu na 10 000 ks identifikačních karet; tuto dodávku též uskutečnil a obdržel za ni 
sjednanou cenu včetně zisku (nikoliv jen podíl na zisku, jak by tomu bylo u společníka společnosti 
s ručením omezeným), a to přestože byla mezi obchodními společnostmi  
V. – S., s. r. o. a M. u. s., a. s. uzavřena ústní dohoda o možné další obchodní spolupráci. 
 
Obviněný vytkl, že nebyl přinesen žádný uspokojivý důkaz o tom, že předcházející kontrakt o prodeji 
1 200 kusů identifikačních karet byl jakkoliv vázán na kontrakt pozdější, který zněl na 10 000 kusů 
karet, a zdůraznil nevymahatelnost jakéhokoliv ústního příslibu uzavření další smlouvy 
v neurčité pozdější době za neurčitou cenu s nespecifikovaným předmětem plnění. Upozornil, že jím 
uzavřená kupní smlouva byla dohodou samostatnou, ničím nepodmíněnou, a za významnou 
okolnost pokládal to, že původní dodávku 1 200 kusů karet zajišťovala sice obchodní společnost V. – S., 
s. r. o., ovšem jako subdodávku pro obchodní společnost E., která byla generálním dodavatelem celého 
systému evidence docházky do zaměstnání na ředitelství M. u. s., a. s. Uvedl, že realizoval-li pozdější 
dodávku karet on, stalo se tak v rámci tržního konkurenčního prostředí, neboť obchodní společnosti 
V. – S., s. r. o. nic nebránilo, aby dodávku realizovala ona. Dodal, že bylo obecně známo, že M. u. s., 
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a. s. hodlá řešit docházkový systém identifikačními kartami a významná není ani námitka cenového 
zvýhodnění, poněvadž ceny karet byly v okruhu potencionálních dodavatelů navzájem známy. 
Konkurenční prostředí vytvářené nabídkami jiných podnikatelských subjektů k uzavření smlouvy 
v témže oboru dodávky z hlediska tržních vztahů nelze podle něj ovlivňovat a jakékoliv 
podobné zásahy tohoto druhu označil za nepřípustné a v rozporu s Listinou základních práv a svobod. 
 
Ani tyto výhrady obviněného však Nejvyšší soud nepřijal. Pro závěr o tom, že obchodní aktivity 
obviněného jako podnikatele – fyzické osoby V. P. E., završené uzavřením kupní smlouvy a též jejím 
plněním, byly obchodními aktivitami samostatnými, založenými však na předchozích jednáních mezi 
V. – S., s. r. o. a M. u. s., a. s., není relevantní, zda původní dodávku 1 200 kusů identifikačních 
karet zajišťovala obchodní společnost V. – S., s. r. o. jako subdodávku pro společnost E. a že dodávka 
identifikačních karet byla jednou ze součástí generální dodávky podle příslušné smlouvy o dílo 
uzavřené mezi jinými subjekty. Není ani důležité, zda původní smlouva 1 200 kusů byla smlouvou 
kupní či součástí šíře pojaté smlouvy o dílo. Soudy zjistily, že veškeré původní smluvní podmínky 
prvé dodávky identifikačních karet měly v rámci jeho následného samostatného jednání s tímtéž 
odběratelem povahu výchozích informací pro jeho nesrovnatelně výhodnější obchodní nabídku 
(při záruce stejné kvality učinil cenovou nabídku zvýhodněnou proti původní ceně sjednané s V. – S., 
s. r. o. o 40 – 50 %). Pokud obviněný odkazoval na všeobecně známý záměr M. u. s., a. s. řešit 
docházkový systém identifikačními kartami i všeobecnou znalost cenových relací těchto karet mezi 
jejich potencionálními dodavateli, nejde taktéž o námitku jakkoliv opodstatněnou.  
 
Nejvyšší soud dále uvedl, že trestní zákoník chrání zneužívání postavení především v oblasti 
konkurence v obchodní činnosti, rovnosti hospodářské soutěže a stanoví tak mantinely podmínkám 
tržní konkurence, které obviněný nerespektoval a porušil je. 
 
Zdroj: Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 27. dubna 2005, č. j. 8 Tdo 325/2005 
 

 

Zneužití informací a postavení v obchodním styku III. 
 
 
 

Ustanovení trestního zákoníku o zneužití informací a postavení v obchodním styku chrání organizace 
nebo podniky se stejným nebo podobným předmětem činnosti, na jejichž podnikání se pachatel účastní, 
před jakoukoli smlouvou, která by byla uzavřena tak, že by jednu nebo více z nich 
znevýhodnila. Nemusí jít přitom o smlouvu, která by byla uzavřena mezi organizacemi nebo 
podniky, v nichž je pachatel činný, ale může být smluvní stranou i třetí subjekt. Není ani nutné, 
aby se smlouva týkala předmětu činnosti těchto organizací nebo podniků, který je jim společný, přímo. 
Může jít např. i o smluvní zajištění podmínek rozhodných pro provoz obchodní organizace, 
jako je nájem prostorů pro její kanceláře apod. 
 
Trestní odpovědnost není vyloučena, je-li smlouva, kterou pachatel uzavřel nebo k jejímuž 
uzavření dal popud, podle předpisů občanského nebo obchodního práva neplatná. 
 
V daném případě uznal Krajský soud vinnou ženu, která v době, kdy byla zaměstnankyní firmy Z. 
a zároveň jednatelkou firmy B. s obdobným předmětem podnikání jako firma Z. 
(zprostředkování koupě zboží za účelem prodeje a další prodej) uzavřela za nájemce – firmu Z. 
s pronajímatelem - firmou S. dohodu o ukončení nájmu nebytových prostor v areálu firmy S. 
(dvou kanceláří, garáží a pozemku), a to ke dni 31. října 1995. Dne 30. října 1995 jako jednatelka 
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firmy B. jako nájemce uzavřela s pronajímatelem firmou S. smlouvu o nájmu nebytových 
prostor, které předtím užívala firma Z.  
 
Obžalovaná uzavřením dohody o ukončení nájmu nebytových prostor znevýhodnila firmu Z., když 
šlo fakticky o jeden z kroků, které směřovaly k praktické likvidaci střediska firmy Z. Odmítnuta 
byla i námitka, že uvedená nájemní smlouva byla neplatná. Z hlediska trestní odpovědnosti je 
důležité, že uvedená smlouva byla uzavřena a bylo z ní i plněno, aniž by si smluvní strany 
uvědomovaly její formální nedostatky a bylo jim známo, že jde o právní úkon absolutně neplatný. 
 
Zdroj: Rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 11. listopadu 1998,                                               
č. j. 3 To 148/98 
 
Níže jsou ve stručnosti uvedena další rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky 
v oblasti zneužití informací a postavení v obchodním styku, na která je vhodné rovněž 
upozornit. 
 
� Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 18. ledna 2001, č. j. 11 Tz 276/2000: 
 

Jestliže je takový trestný čin spáchán uzavřením určité smlouvy o prodeji věci, 
nemusí výhoda nebo prospěch z jednání pachatele na úkor jednoho nebo více 
podniků nebo organizací, v nichž zároveň působí, spočívat jen v tom, že je věc 
prodána za nižší hodnotu, než jakou skutečně má, ale např. v tom, že kupujícímu 
byla poskytnuta možnost splátek kupní ceny, ač jiní zájemci by zaplatili celou 
kupní cenu najednou, nebo že se kupující dozvěděl o prodeji dříve, než byly 
nabídnuty i ostatním kupcům, popř. jim nebyly nabídnuty vůbec, a cena tak byla jen 
průměrná. 

 
� Rozhodnutí uveřejněné v časopise Právní rozhledy vydávaném nakladatelstvím 

C. H. Beck – ročník 2006, číslo 6 (strana 265): 
 
Za smlouvu na úkor jednoho nebo více podnikatelů nebo jejich podniků se považuje 
smlouva, která jakýmkoli způsobem znevýhodňuje jednu organizaci (podnik) vůči 
druhé z nich, přičemž vyjádření tohoto znevýhodnění se nemusí vždy opírat jenom 
o finanční hledisko, i když právě ono bude zpravidla rozhodující. 
 
Nevýhodnost uzavřené kupní smlouvy může mimo jiné spočívat již ve skutečnosti, že 
jedna z organizací byla takovou smlouvou zbavena majetku sloužícího k jedinému 
reálně fungujícímu podnikání, a tím jí bylo znemožněno i toto podnikání samotné, 
z jehož výnosů byla organizace v době před uzavřením smlouvy schopna uhrazovat 
své závazky, např. nesplacený bankovní úvěr. Nevýhodnost se může projevit též 
v nižší smluvní ceně, než za jakou mohl být určitý majetek jedné z organizací ve 
skutečnosti prodán, případně v tom, že byl prodán nesolventnímu kupujícímu, 
s dlouhou dobou splatnosti kupní ceny, takže organizace, na jejíž úkor byla smlouva 
uzavřena, nemohla své závazky uhrazovat ani z prostředků získaných uskutečněným 
prodejem. 
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B2.1.6 Pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži 
 
Pachatelem tohoto trestného činu je ten, kdo se dopustí pletich v souvislosti se zadáním 
veřejné zakázky nebo s veřejnou soutěží. Cílem jeho jednání je: 
 
� zamezit účasti v zadávacím řízení jinému uchazeči nebo soutěžiteli, 
� dosáhnout vlastního majetkového nebo jiného prospěchu v souvislosti s tím,  

že se pachatel zdrží účasti v zadávacím řízení nebo ve veřejné soutěži,  
� zadat veřejnou zakázku za nepřiměřeně vysokou nebo jinak nevýhodnou cenu. 

Tohoto trestného činu se dopustí ten, kdo se dopustí pletich v souvislosti se zadáním 
veřejné zakázky nebo s veřejnou soutěží. 

  

 Podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, § 257 
 
 
1)  Kdo se dopustí pletich v souvislosti se zadáním veřejné zakázky nebo s veřejnou soutěží tím, že 
a) lstí nebo pohrůžkou násilí nebo jiné těžké újmy přiměje jiného, aby se zdržel účasti 
v zadávacím řízení nebo ve veřejné soutěži, 
b)  jinému poskytne, nabídne nebo slíbí majetkový nebo jiný prospěch za to, že se zdrží účasti 
v zadávacím řízení nebo ve veřejné soutěži, 
c)  žádá nebo přijme majetkový nebo jiný prospěch za to, že se zdrží účasti v zadávacím řízení 
nebo ve veřejné soutěži, nebo 
d)  na základě dohody s jiným zájemcem nebo uchazečem vyvíjí činnost směřující k zadání veřejné 
zakázky za nepřiměřeně vysokou nebo jinak nevýhodnou cenu, 
bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti. 

2)  Odnětím svobody na dvě léta až osm let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán, spáchá-li 
čin uvedený v odstavci 1 
a)  v úmyslu opatřit sobě nebo jinému značný prospěch, nebo 
b)  jako úřední osoba. 

3)  Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 
a)  v úmyslu opatřit sobě nebo jinému prospěch velkého rozsahu, nebo 
b)  jako úřední osoba v úmyslu opatřit sobě nebo jinému značný prospěch. 

 
 

Pletichy při veřejné soutěži 
 
 
 

Tento trestný čin byl podle skutkových zjištění soudů spáchán ve spolupachatelství obviněným 
JUDr. Z. F. společně s Ing. K. Č. a Z. R. následujícím způsobem.  
 
Od 31. srpna 2001 do 3. září 2001 se po společné domluvě rozhodli prostřednictvím společnosti K. R. 
a. T., s. r. o., již na základě plné moci zastupoval JUDr. Z. F., odkoupit movitý a nemovitý 
majetek úpadce společnosti I. – S., s. r. o. 
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Poté, co byla vyhlášena veřejná soutěž na odkup majetku úpadce s termínem uzavírky  
31. srpna 2001 15:00 hodin s podmíněným vkladem zálohy ve výši 5 000 000,00 Kč, vklad zálohy 
zajistili JUDr. Z. F. a Ing. K. Č., Z. R. zajistil předání uzavřené obálky s finanční nabídkou 
30 100 000,00 Kč za odkup majetku úpadce. Poté, co bylo prostřednictvím neustanovené osoby 
zjištěno, že na odkup tohoto majetku byla u správce konkurzní podstaty podána druhá nabídka 
společnosti D. P., s. r. o., s částkou 31 110 000,00 Kč, kontaktoval J. Š. ostatní obviněné a po 
vzájemné dohodě za pomoci dosud neustanovené osoby po ukončení veřejné soutěže dne 
3. září 2001 byla provedena výměna finanční nabídky z částky 30 100 000,00 Kč 
na 32 000 000,00 Kč, čímž se stala nabídka společnosti K. R. a. T., s. r. o., nejvyšší a tato 
společnost tak byla vyhlášena vítězem veřejné soutěže. 
 
Jednání spoluobviněných tedy spočívalo ve zjednání výhodnějších podmínek některému 
soutěžiteli na úkor jiných soutěžitelů. Za výhodnější podmínky u veřejné soutěže lze považovat 
jakékoli jiné podmínky, které zvýhodňují některého či některé soutěžitele před ostatními. V praxi se 
v neposlední řadě bude jednat o sdělení údajů o návrzích smluv (zejména nabízené ceny) jiných 
uchazečů, jako tomu bylo právě v posuzované věci, dále může jít např. o sdělení bližších podrobností 
o předpokládaném investičním celku nebo o přírodních podmínkách, v kterých bude stavba 
realizována.  
 
Evidentně byla vyhlášena veřejná soutěž (na odkup majetku úpadce I. – S., s. r. o.), jíž se jako 
soutěžitel zúčastnila také společnost K. R. a. T., s. r. o., které obvinění zjednali výhodnější podmínky 
na úkor soutěžitele D. P., s. r. o. Získali totiž informace o cenové nabídce tohoto soutěžitele, 
a protože byla vyšší než nabídka K. R. a. T., s. r. o., neoprávněně zvýšili po skončení veřejné 
soutěže cenu nabízenou společností K. R. a. T., s. r. o. tak, aby byla nejvyšší, a tím pro tuto 
společnost dosáhli zamýšleného cíle, neboť se tak stala vítězem soutěže. Jednoznačně tak v důsledku 
jednání obviněných JUDr. Z. F. a dalších měla společnost K. R. a. T., s. r. o. v průběhu veřejné 
soutěže výhodnější podmínky ve srovnání zejména se soutěžitelem D. P., s. r. o. Bylo totiž 
zřejmé, že vítězem bude vyhlášen soutěžitel, jenž nabídne nejvyšší cenu. Protiprávní manipulací 
průběhu veřejné soutěže tak obvinění dosáhli vítězství pro společnost, v jejíž prospěch jednali, a to na 
úkor druhého soutěžitele, který by se v případě regulérního průběhu soutěže stal vítězem s ohledem 
na vyšší cenovou nabídku. 
 
Soudy uzavřely, že se obvinění dopustili trestné činnosti po společné dohodě, věděli, že K. R. a. T., s. r. 
o. již nemůže řádně zvítězit ve veřejné soutěži, a právě proto s úmyslem neoprávněně ji zvýhodnit 
pozměnili výši její cenové nabídky, čímž poškodili společnost D. P., s. r. o., jejíž nabídka byla 
nejvyšší. 
 
Zdroj: Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 25. března 2009, č. j. 5 Tdo 247/2009 (ve věci 
obviněného JUDr. Z. F.) 
 

 

Pletichy při veřejné zakázce 
 
 
 

Obviněný zneužil své postavení osoby jednající za zadavatele veřejné zakázky na výstavbu 
technických prostředků zabezpečení objektu vily, když určil tři členy výběrové komise a tři obchodní 
společnosti k obeslání výzvy k podání nabídky, jimiž byly Trade FIDES, a. s., TECHNICOM, s. r. o. 
a GiTy, a. s. a tyto obchodní společnosti také vyzval k účasti na výběrovém řízení na uvedenou 
zakázku. Následně obviněný na návrh výběrové komise, s nímž vyjádřil písemný souhlas, jako 
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nejvhodnější vybral nabídku obchodní společnosti Trade FIDES, a. s., která nabídla ve výběrovém 
řízení nejnižší nabídkovou cenu ve výši 5 206 959,00 Kč.  
 
S posledně jmenovanou obchodní společností pak obviněný uzavřel smlouvu o dílo, přestože jí 
fakticky umožnil provedení značné části prací na instalaci technických prostředků již 
v průběhu stavební rekonstrukce objektu vily. Současně bylo obviněnému známo, že tyto práce 
byly prováděny a ze značné části dokončeny ještě před výzvou k účasti na zmíněném výběrovém 
řízení. 
 
Obviněný tedy v postavení osoby jednající za zadavatele veřejné zakázky v podstatě obešel zákon 
o zadávání veřejných zakázek a umožnil obchodní společnosti Trade FIDES, a. s. jako 
soutěžiteli uskutečnit veřejnou zakázku ještě před ukončením veřejné soutěže. Popsaným 
jednáním získala jmenovaná obchodní společnost výhodnější podmínky na úkor dalších dvou 
soutěžitelů - obchodních společností TECHNICOM, s. r. o. a GiTy, a. s., neboť ty byly prakticky 
vyloučeny z případného provedení veřejné zakázky, která již byla uskutečněna jiným soutěžitelem 
(staly se tak jen formálními účastníky veřejné soutěže, protože za popsané situace již nebylo 
co zhotovit). Na tomto závěru přitom nemůže nic změnit ani skutečnost, že obchodní společnost Trade 
FIDES, a. s., nakonec zvítězila ve veřejné soutěži, neboť podala jejímu zadavateli nejnižší nabídkovou 
cenu.  
 
Zdroj: Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 23. června 2010, č. j. 5 Tdo 505/2010 
 
B2.1.7 Pletichy při veřejné dražbě 
 
Pletichy ve veřejné dražbě spočívají v tom, že pachatel: 
 
� přiměje jiného, aby se zdržel účasti na podávání návrhů při veřejné dražbě 

(např. pohrůžkou násilí nebo nabídnutím peněžní částky), 
� požádá nebo přijme prospěch za vlastní zdržení se podávání návrhů při veřejné 

dražbě. 

 
  

 Podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, § 258 
 
 
1)  Kdo se dopustí pletich při veřejné dražbě věci tím, že 
a)  lstí nebo pohrůžkou násilí nebo jiné těžké újmy přiměje jiného, aby se zdržel účasti na 
podávání návrhů při dražbě, 
b)  jinému poskytne, nabídne nebo slíbí majetkový nebo jiný prospěch za to, že se zdrží 
podávání návrhů při dražbě, nebo 
c)  žádá nebo přijme majetkový nebo jiný prospěch za to, že se zdrží podávání návrhů při dražbě, 
bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti. 

2)  Odnětím svobody na dvě léta až osm let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán, spáchá-li 
čin uvedený v odstavci 1 
a)  v úmyslu opatřit sobě nebo jinému značný prospěch, nebo 
b)  jako úřední osoba. 
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3)  Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 
a)  v úmyslu opatřit sobě nebo jinému prospěch velkého rozsahu, nebo 
b)  jako úřední osoba v úmyslu opatřit sobě nebo jinému značný prospěch. 
 

 

Pletichy při veřejné dražbě I. 
 
 

Když v květnu roku 2011 dražili exekutoři poloviční podíl z rozpadlého domku s vyvolávací cenou 
147 000,00 Kč, přišla si postěžovat žena, která nakonec nemovitost vydražila. Prý ji na chodbě 
exekutorského úřadu oslovil jiný dražitel s nabídkou, že za 20 000,00 Kč od dražby ustoupí. 
Exekutor sepsal se ženou zápis a před další dražbou, která se konala o půl hodiny později, přivolal na 
místo policii. Také při následující dražbě poloviny zahradní chatky s pozemkem požadoval 
týž muž od jiné dražitelky 5 000,00 Kč za to, že nebude přihazovat. 
 
Exekutor případ ohlásil a muž byl v lednu roku 2012 odsouzen k podmíněnému trestu ročního vězení 
s odkladem na 30 měsíců. Proti verdiktu se však odvolal a odvolací soud tak bude muset rozhodnout 
znovu v hlavním líčení. 
 
Zdroj: http://www.novinky.cz/finance/261797-kazdou-treti-drazbu-provazeji-pletichy.html 
 
Podle statistiky Exekutorské komory ČR bylo v Česku v roce 2011 nařízeno šestnáct tisíc 
dražeb. Z údajů dodaných některými exekutorskými úřady navíc vyplývá, že zhruba 
u každé třetí dražby se projevují znaky pletich ze strany dražitelů, kteří používají 
nekalé prostředky domluvy. Obvykle se jedná o obchody, jež se odehrávají mimo 
jednací síň mezi týmiž osobami, které se dražby účastní. Poškození dražitelé se však 
často obávají zákulisní dohody oznámit, protože nemají k dispozici dost důkazů. 
Dochází k situacím, kdy dokonce poškození dražitelé předávají peníze pachatelům 
přímo před exekutory a jsou nuceni tvrdit, že vrací půjčku. Pachatelé, kteří mnohdy 
přijeli z druhého konce Čech a neučinili v dražbě žádné podání, pak prohlásí, že chtěli 
jen dražbu vidět. 
 

 

Pletichy při veřejné dražbě II. 
 

 
Jiným případem pletich při veřejné dražbě je nabídnutí značné finanční částky účastníkovi 
dražby za to, aby z veřejně dražby odstoupil, například když někdo nabídnul při dražbě 
průmyslového areálu majiteli firmy, která byla jedním z účastníků dražby, částku ve výši 1 mil. Kč 
s tím, aby z veřejné dražby areálu odstoupil, aby tak dražný objekt získal jiný zájemce. 
 
B2.2 Okruh trestných činů proti majetku 
 
Tzv. trestné činy proti majetku upravuje trestní zákoník ve zvláštní části, hlavě V., 
v ustanovení § 205 až 232. Mezi trestnými činy hospodářskými uvedenými v hlavě druhé 
a trestnými činy majetkovými můžeme pozorovat zvlášť úzký vztah, který ovšem není 
nijak systematicky vymezen a někdy je komplikovaný, což se může nepříznivě odrazit 
při aplikaci těchto ustanovení.  
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Trestné činy, kterými se bude z ekonomického pohledu zabývat další text a zejména 
praktické příklady, jsou v následujícím přehledu označeny tučně: 
 

� Krádež (§ 205) 
� Zpronevěra (§ 206) 
� Neoprávněné užívání cizí věci (§ 207) 
� Neoprávněný zásah do práva k domu, bytu nebo k nebytovému prostoru (§ 208) 
� Podvod (§ 209) 
� Pojistný podvod (§ 210) 
� Úvěrový podvod (§ 211) 
� Dotační podvod (§ 212) 
� Provozování nepoctivých her a sázek (§ 213) 
� Podílnictví (§ 214) 
� Podílnictví z nedbalosti (§ 215) 
� Legalizace výnosů z trestné činnosti (§ 216) 
� Legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti (§ 217) 
� Lichva (§ 218) 
� Zatajení věci (§ 219) 
� Porušení povinnosti při správě cizího majetku (§ 220) 
� Porušení povinnosti při správě cizího majetku z nedbalosti (§ 221) 
� Poškození věřitele (§ 222) 
� Zvýhodnění věřitele (§ 223) 
� Způsobení úpadku (§ 224) 
� Porušení povinnosti v insolvenčním řízení (§ 225) 
� Pletichy v insolvenčním řízení (§ 226) 
� Porušení povinnosti učinit pravdivé prohlášení o majetku (§ 227) 
� Poškození cizí věci (§ 228) 
� Zneužívání vlastnictví (§ 229) 
� Neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací (§ 230) 
� Opatření a přechovávání přístupového zařízení a hesla k počítačovému systému 

a jiných takových dat (§ 231) 
� Poškození záznamu v počítačovém systému a na nosiči informací a zásah do vybavení 

počítače z nedbalosti (§ 232) 
 

Níže jsou podrobněji rozebrány pouze vybrané trestné činy, které mohou souviset 
s ekonomickou činností statutárních orgánů a managementu obchodních společností.  
 

 

Podle údajů policejního prezidia tvoří majetkové trestné činy dlouhodobě každoročně 
  přes 60 % ze všech zjištěných trestných činů.  
 
V roce 2011 bylo policejními orgány zjištěno celkem 317 177 trestných činů, ve 203 675 případech se 
jednalo o majetkový trestný čin. 
 
Celková škoda způsobená zjištěnou trestnou činností činila téměř 24 miliard korun, škoda způsobená 
majetkovými trestnými činy přibližně 8,5 miliardy korun, tj. asi 35 % veškerých zjištěných škod. 

Zdroj: http://www.policie.cz/statistiky-kriminalita.aspx 
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B2.2.1 Zpronevěra 
 
Trestného činu zpronevěry se dopustí ten, kdo si přisvojí cizí věc, která mu byla 
svěřena, a způsobí tak na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou, tj. ve výši alespoň 
5 000,00 Kč. 
 
 

 Podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, § 206 
 
 

1)  Kdo si přisvojí cizí věc nebo jinou majetkovou hodnotu, která mu byla svěřena, a způsobí tak 
na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem 
činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty. 

2)  Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený 
v odstavci 1 a byl-li za takový čin v posledních třech letech odsouzen nebo potrestán. 

3)  Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán, způsobí-
li činem uvedeným v odstavci 1 větší škodu. 

4)  Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, 
a)  spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny, 
b)  spáchá-li takový čin jako osoba, která má zvlášť uloženou povinnost hájit zájmy poškozeného, 
c)  spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu, za živelní pohromy nebo jiné 
události vážně ohrožující život nebo zdraví lidí, veřejný pořádek nebo majetek, nebo 
d)  způsobí-li takovým činem značnou škodu. 

5)  Odnětím svobody na pět až deset let bude pachatel potrestán, 
a)  způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 škodu velkého rozsahu, nebo 
b)  spáchá-li takový čin v úmyslu umožnit nebo usnadnit spáchání trestného činu vlastizrady (§ 309), 
teroristického útoku (§ 311) nebo teroru (§ 312). 

6)  Příprava je trestná. 
 
Zpronevěra se stejně jako krádež týká cizí věci (peněžní prostředky, zboží, ale například 
i nemovitost), ale navíc věci svěřené. Věcí svěřenou se rozumí taková věc, která byla 
odevzdána do moci jiné osoby (pachatele), jež není jejím vlastníkem (svěření automobilu 
opraváři v servise, uložení si šperků do bankovní úschovy, uložení zavazadla do úschovny). 
 

 

Příklady jednání naplňující znaky zpronevěry 
 
 

Pro trestný čin zpronevěry je trestně stíhán například třicetiletý muž, který převzal ve dvou 
částkách celkem patnáct tisíc korun s tím, že zájemcům zakoupí v zahraničí obytný přívěs. 
Bohužel muž přívěs nezakoupil a teprve po několika upomínkách vrátil zájemcům ve dvou splátkách 
tři tisíce korun. Manželský pár tak nejenže nemá obytný přívěs, ale ještě přišel o dvanáct tisíc korun. 
Muži, který peníze zpronevěřil, hrozí trest odnětí svobody až na dva roky. 
 
Zpronevěry se může také dopustit obchodník s cennými papíry ve vztahu k cennými papírům nebo 
hotovým penězům, které mu byly svěřeny klientem (investorem) nebo které pro klienta získal 
z obchodování s cennými papíry. Např. případ, kdy byly pachateli cenné papíry svěřeny smlouvou 
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do samostatné úschovy, kterou pachatel po určitou dobu vykonával, pak se ale rozhodl cenné papíry 
prodat, to také provedl, ale peníze z prodeje si ponechal. 
 
Jiným příkladem je jednání muže, který poté, co s ním byl ukončen pracovní poměr, přes výzvy 
poškozené společnosti nevrátil věci, které mu byly zaměstnavatelem svěřeny pro výkon 
zaměstnání, a to notebook s brašnou v hodnotě 20 850,00 Kč, autorádio s přehrávačem CD v hodnotě 
3 850,00 Kč, mobilní telefon v hodnotě 3 200,00 Kč, přičemž si tyto věci ponechal pro vlastní 
potřebu, čímž poškozené společnosti způsobil celkovou škodu ve výši 27 900,00 Kč. 
 
Zpronevěru také spáchá ten, kdo předá do zastavárny věci, které tvoří součást vybavení pokoje 
(např. televizor), který si dotyčný od vlastníka pronajal k běžnému užívání. 
 
Dalším příkladem je převzetí tržby restaurační provozovny od zaměstnance této provozovny 
s tím, že ji odevzdá na poště, a následně si ji ponechá. 
 
Skutková podstata trestného činu zpronevěry je naplněna nejen tehdy, když pachatel věc 
prodá či jinak zcizí, ale i pokud si ji bez oprávnění vědomě ponechá a dlouhodobě 
užívá jako vlastní, vždy ovšem s cílem trvale vyloučit vlastníka věci z dispozice s věcí. 
 

 

Zpronevěra I. – přisvojení automobilu pořízeného na leasing 
 

 
Trestný čin zpronevěry byl spáchán v následujícím případě. Jednatel obchodní společnosti na základě 
leasingové smlouvy a zaplacení akontace převzal osobní automobil v prodejní ceně 593 900,00 Kč 
a zavázal se za něj hradit leasingové společnosti pravidelné měsíční splátky ve výši 
16 253,00 Kč. Těch však bylo uhrazeno pouze sedm a následně přestaly být placeny. Leasingová 
společnost proto dne 11. září 2001 předčasně ukončila leasingovou smlouvu a vyzvala 
obviněného k předání předmětu leasingu nejpozději do 25. září 2001. Obviněný automobil 
nepředal a ponechal si ho ve své dispozici až do 8. února 2002, kdy oznámil jeho odcizení na 
Policii ČR, aniž by uhradil dlužné leasingové splátky.  
 
Uvedeným jednáním si jednatel přisvojil osobní automobil, který mu byl po dobu leasingové 
smlouvy pouze svěřen do užívání a tato smlouva byla ukončena. O tom, že jde o věc v majetku 
leasingové společnosti, musel obžalovaný z jednání o uzavření leasingové smlouvy  
i z dokladů, které přitom podepsal, vědět.  
 
Co se týče výše způsobené škody, pak v tomto případě je škodou způsobenou trestným činem 
zpronevěry hodnota předmětu leasingu v době spáchání činu, od níž se odečte ta část 
tzv. akontace a uhrazených leasingových splátek, která představuje čisté splátky 
na pořizovací cenu předmětu leasingu. 
 
Zdroj: Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 25. listopadu 2003, č. j. 6 Tdo 1225/2003  
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Zpronevěra II. – prostředky z finanční výpomoci 
 

 
Jako zpronevěra bylo posouzeno jednání předsedy představenstva akciové společnosti, který  
od Ing. M. S. převzal v hotovosti 1 500 000,00 Kč za účelem finanční výpomoci pro akciovou 
společnost na základě písemně uzavřené smlouvy o půjčce. Půjčka byla sjednána na dobu určitou, 
předseda představenstva se za akciovou společnost zavázal půjčenou částku vrátit ke sjednanému datu 
v hotovosti. Ačkoliv věděl, že vypůjčené peníze patří akciové společnosti, tyto řádně nepředal do 
účetnictví akciové společnosti, tato půjčka se v účetnictví nijak nezobrazila, a to ani 
v podkladně, ani na bankovních účtech společnosti a nebyla ani pro její potřebu použita. 
Předseda představenstva peníze použil v rozporu s předmětem smlouvy o půjčce a takto způsobil 
poškozené akciové společnosti škodu nejméně 1 500 000,00 Kč, neboť na základě rozhodčího řízení 
a následného exekučního řízení věřitel Ing. M. S. po akciové společnosti vymáhá předmětnou půjčku 
s příslušenstvím. 
 
Zdroj: Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 14. března 2012, č. j. 4 Tdo 152/2012  
 

 

Zpronevěra III. – záloha na dodávku  
  

 
Obviněný jako statutární orgán obchodní společnosti na základě předchozí dohody přebral od jiné 
obchodní společnosti finanční zálohu ve výši 550 000,00 Kč na dodávku 25 tun metylesteru, 
kterou měl jako zprostředkovatel uskutečnit dne 18. srpna 2001, avšak tyto finanční prostředky 
použil dne 22. srpna 2001 na řešení vlastních obchodních záležitostí  
a u dodavatele neučinil ani objednávku tohoto zboží. 
 
Nejvyšší soud dospěl k závěru, že výše uvedený skutek byl jako trestný čin zpronevěry posouzen 
nesprávně. Pokud statutární orgán obchodní společnosti v rámci jejího podnikání a na podkladě kupní 
smlouvy přijal na účet obchodní společnosti zálohu na zaplacení kupní ceny zboží, které měla dodat 
jako prodávající, takto ji zaúčtoval jako příjem a následně použil v rámci podnikání obchodní 
společnosti, nedopustil se trestného činu zpronevěry, přestože zálohu nepoužil na opatření zboží, 
které měla kupujícímu dodat obchodní společnost, jejímž jménem jednal.  
 
Peníze poskytnuté kupujícím v podobě zálohy na kupní cenu totiž nejsou pro prodávajícího 
cizí věcí, ale stávají se součástí jeho majetku. Opak by mohl vyplývat jen ze smlouvy jiného 
typu, např. ze smlouvy zprostředkovatelské, mandátní apod. Jestliže kupujícímu nebylo dodáno zboží, 
které bylo předmětem kupní smlouvy, může jít jen o nesplnění závazku z této smlouvy, pokud by 
případně nešlo o podvodné vylákání zálohy pod předstíranou záminkou dodání zboží při současném 
úmyslu zboží nedodat a obohatit se tak. 
 
Zdroj: Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 20. listopadu 2002, č. j. 7 Tdo 928/2002  
 

 

Zpronevěra IV. – přeprodané zboží 
 

 
Před soudem bylo řešeno jednání jednatele obchodní společnosti, který uzavřel kupní smlouvu 
s firmou P. a Co J. na dodávku masa a masných výrobků, na základě této smlouvy odebral 



42 � Ekonomické znalecké posudky v trestním řízení   
 

zboží v celkové hodnotě 431 746,70 Kč postupně na tři faktury, které v době jejich splatnosti 
ani později neuhradil. V rozporu s bodem VI. kupní smlouvy, ve kterém bylo uvedeno, že 
vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího až dnem úplného uhrazení kupní ceny, toto 
zboží prodal dalšímu odběrateli a tak způsobil V. P. jako majiteli firmy  
P. a Co J. škodu ve výši 431 746,70 Kč. 
 
Nejvyšší soud dospěl mimo jiné k následujícím závěrům. Pokud obviněný prodal zboží, které mu bylo 
za účelem jeho dalšího prodeje svěřeno na základě kupní smlouvy, byť v jejím rámci byla sjednána 
výhrada vlastnického práva podle § 445 obchodního zákoníku, nejednal proti účelu svěření, a 
nemohl se proto dopustit trestného činu zpronevěry. 
 
V úvahu však přichází, aby za trestný čin zpronevěry bylo považováno jednání, jehož podstatou 
je to, že pachatel si ponechal výtěžek z prodeje svěřeného zboží, a to za předpokladu, jestliže mu 
bylo za prodej zboží zaplaceno a měl tedy výtěžek z prodeje zboží v dispozici. Trestného činu 
zpronevěry se pachatel dopustí i tehdy, když zboží, které koupil s výhradou vlastnického práva, 
dříve, než za něj zaplatil kupní cenu, neprodá, ale použije ho např. k uhrazení svých dluhů 
vůči třetím osobám. 
 
Zdroj: Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 14. srpna 2002, č. j. 7 Tdo 474/2002  
 
 

 

Zpronevěra V. – peněžní částky z prodeje vozidel 
 

 
Jako zpronevěra bylo posouzeno jednání D. L., který jako jediný jednatel obchodní společnosti 
provozující autobazar   zprostředkovával prodej vozidel tak, že jménem uvedené obchodní společnosti 
uzavíral s původními majiteli jako prodejci automobilů smlouvy o zprostředkování prodeje motorového 
vozidla. Těmito smlouvami se zavazoval nejpozději do 30 dnů od prodeje vozidla vyplatit po odečtení 
provize peněžní částky utržené za prodej vozidla. Prodej vozidel zprostředkovával, ale peněžní 
částky získané od kupců v rozsahu, v němž je měl předat prodávajícím, si ponechával pro 
svoji potřebu. Jednatel tímto jednáním způsobil poškozeným škodu v celkové výši 14 719 400,00 Kč, 
v jednání pokračoval i poté, co mu bylo pro část jeho jednání sděleno obvinění. 
 
Zdroj: Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 13. července 2011, č. j. 7 Tdo 760/2011  
 

 

Zpronevěra VI. – vytěžené dřevo 
 

 
Zákonné znaky skutkové podstaty trestného činu zpronevěry naplnil muž, který na pozemcích 
sloužících jako trvalý travní porost, které měl pronajaty na základě smlouvy o nájmu s Pozemkovým 
fondem České republiky, neoprávněně a bez vědomí vlastníků pozemků vytěžil dřevo stromů 
různých druhů na těchto pozemcích rostoucích. Vytěžené dřevo z uvedených pozemků 
odvezl, částečně je použil pro svou potřebu a částečně jako úhradu za práce spojené s těžbou. 
 
Muž tak předmětné pozemky užíval v rozporu s účelem, k němuž mu byly nájemní smlouvou 
svěřeny, a tímto jednáním způsobil vlastníkům pozemků škodu v celkové výši 286 551,70 Kč. 
 
Zdroj: Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 22. září 2011, č. j. 8 Tdo 775/2011  
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Níže jsou ve stručnosti uvedena další rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky 
v oblasti zpronevěry, na která je vhodné s ohledem na trestní odpovědnost statutárních 
orgánů rovněž upozornit. 
 
� Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 22. března 2006, č. j. 8 Tdo 222/2006: 
 

Trestného činu zpronevěry se jednatel dopustil i tehdy, pokud jako statutární orgán 
společnosti s ručením omezeným, v rozporu se zájmy této společnosti, odčerpal část 
finančních prostředků pro své soukromé účely tím, že uhradil pojistné na pojištění 
právní ochrany a havarijní pojištění na motorové vozidlo, které bylo výhradně jeho 
majetkem. 

 
� Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 29. června 2011, č. j. 3 Tdo 891/2010: 
 

Zpronevěru spáchal muž, který se svěřenými akciemi, jež původně měl oprávněně ve 
své dispozici (jako jednatel společnosti A., s. r. o.), disponoval i dlouho poté, co byl 
odvolán valnou hromadou společnosti z funkce statutárního orgánu, a to i přes 
opakované výzvy k jejich vrácení. Zároveň podnikal aktivní kroky směřující k tomu, 
aby předmětné akcie z majetku společnosti vyvedl trvale. 
 

B2.2.2 Podvod 
 
Podvodu se pachatel může dopustit následujícími způsoby jednání: 
 
� uvede oběť v omyl, kterého následně zneužije (jde o jednání, kterým pachatel 

předstírá okolnosti, které nejsou v souladu se skutečným stavem věci – lstí, 
nepravdivou informací), 

� zneužije omylu oběti, ve kterém se již v té době nachází (omyl tedy svým jednáním 
nezpůsobí),  

� při jednání s obětí úmyslně zamlčí podstatné skutečnosti, s jejichž znalostí by se oběť 
rozhodla jinak (např. špatnou ekonomickou situaci společnosti), 

 
přičemž výše uvedeným jednáním způsobí na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou, 
tj. ve výši alespoň 5 000,00 Kč, a získá pro sebe nebo jiného neoprávněný majetkový 
prospěch. 
 
  

 Podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, § 209 
  
 
1) Kdo sebe nebo jiného obohatí tím, že uvede někoho v omyl, využije něčího omylu nebo 
zamlčí podstatné skutečnosti, a způsobí tak na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou, bude 
potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné 
majetkové hodnoty. 

2) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený 
v odstavci 1 a byl-li za takový čin v posledních třech letech odsouzen nebo potrestán. 
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3)  Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán, způsobí-
li činem uvedeným v odstavci 1 větší škodu. 

4)  Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, 
a)  spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny, 
b)  spáchá-li takový čin jako osoba, která má zvlášť uloženou povinnost hájit zájmy poškozeného, 
c)  spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu, za živelní pohromy nebo jiné 
události vážně ohrožující život nebo zdraví lidí, veřejný pořádek nebo majetek, nebo 
d)  způsobí-li takovým činem značnou škodu. 

5)  Odnětím svobody na pět až deset let bude pachatel potrestán, 
a)  způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 škodu velkého rozsahu, nebo 
b)  spáchá-li takový čin v úmyslu umožnit nebo usnadnit spáchání trestného činu vlastizrady (§ 309), 
teroristického útoku (§ 311) nebo teroru (§ 312). 

6)  Příprava je trestná. 
 
Podvod může být spáchán nejen osobním jednáním, ale také využitím technického 
zařízení, například výpočetní techniky (Jako trestný čin podvodu může být kvalifikováno to, 
že zaměstnanec ke škodě zaměstnavatele uskutečňuje soukromé telefonické hovory  
a v součtu tak způsobí majetkovou újmu vyšší než 5 000,00 Kč a přitom předstírá, že se jednalo 
o hovory uskutečněné v zájmu zaměstnavatele.).  
 

O trestný čin podvodu naopak nejde, jestliže někdo pod nepravdivou záminkou vyláká 
majetkové plnění, na které má právní nárok. Chybí zde totiž neodůvodněný majetkový 
prospěch. 
 

 

Podvod – uvedení v omyl I. 
 

 
Jako podvod bylo posouzeno jednání muže, který jako jediný jednatel a společník obchodní společnosti 
B., s. r. o. dne 28. listopadu 2006 podepsal smlouvu o půjčce od společnosti I., a. s. ve výši 
5 750 000,00 Kč s tím, že podle smlouvy měly být tyto prostředky použity výhradně na financování 
dostavby porodny selat a eroscentra a uvedená částka s úroky měla být vrácena do 30. září 2007. 
Poté, co společnost I., a. s. převedla částku 5 664 469 Kč (tj. sjednanou částku 5 750 000,00 Kč 
sníženou o poplatek za uzavření smlouvy) na účet B., s. r. o., však tento jednatel v prosinci 2006 tuto 
částku vybral v hotovosti, nepoužil ji ani částečně na sjednaný účel, použil ji nezjištěným 
způsobem a nevrátil ji společnosti I., a. s. ve sjednané lhůtě ani později. Podle zjištění soudu 
obviněný takto jednal v úmyslu poskytnutou půjčku na sjednaný účel nepoužít, půjčku nevrátit a tak 
sebe a obchodní společnost B., s. r. o. neoprávněně obohatit, přičemž tímto jednáním způsobil 
společnosti I., a. s. škodu ve výši 5 664 469,00 Kč. 

 
Podstatou skutku tedy bylo vylákání půjčky prostřednictvím nepravdivého příslibu, že půjčená 
částka bude vrácena. Osoby jednající za společnost I., a. s. byly osobami, které obviněný uvedl 
v omyl, a to ohledně okolnosti, že půjčená částka bude vrácena. 
 
Jako podvod bylo označeno i další jednatelovo jednání spočívající v tom, že s vědomím nepříznivé 
finanční situace obchodní společnosti B., s. r. o. a s vědomím, že tato společnost není a nebude schopna 
pokrýt své závazky a že nedostojí svým závazkům, zatajil tento stav obchodním partnerům, 
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objednával nebo nechával objednávat u nich různé zboží a služby, za které neplatil, a tím 
v době od června 2006 do června 2008 způsobil poškozeným celkovou škodu ve výši  
16 710 351,50 Kč. 
 
Podstatou tohoto jednání bylo vylákání zboží a služeb pod nepravdivým slibem, že za ně bude 
zaplaceno. Jednáním obviněného byly uvedeny v omyl osoby, které jednaly za dodavatele zboží 
a služeb, a to ohledně okolnosti, že za zboží a služby bude zaplaceno. 
 
Zdroj: Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 4. dubna 2012, č. j. 7 Tdo 241/2012  
 
 

 

Podvod – uvedení v omyl II. 
 

 
Trestný čin podvodu spáchal také muž, který pod falešnou záminkou půjčky na dostavbu svého 
rodinného domu s vědomím, že poškozený bude akceptovat pouze takovéto důvody zároveň 
spojené s jeho tíživou osobní situací, vylákal od poškozeného postupně částky ve výši 
600 000,00 Kč a 1 329 000,00 Kč.  
 
Zcela úmyslně tak uvedl falešnou záminku pro půjčení peněz, ačkoli je uvedeným způsobem použít 
nechtěl a nepoužil, a poškozeného tím uvedl v omyl za účelem vlastního obohacení.  
 
Zdroj: Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 21. září 2011, č. j. 3 Tdo 1033/2011  
 

 

Podvod – zamlčení podstatných skutečností 
 
 
Trestného činu podvodu se dopustil muž, který jako předseda představenstva společnosti L. t., a. s. 
uzavřel s poškozenou společností v. S., spol. s r. o. dne 10. dubna 2002 Smlouvu o smlouvách 
budoucích. Následně v úmyslu vylákat zboží a neuhradit jeho cenu, při vědomí zejména 
špatné ekonomické situace společnosti L. t., a. s. (byla v úpadku předlužením od roku 1999), 
kterou zamlčel, sjednal se společností v. S., spol. s r. o. v době od 13. dubna 2004  
do 21. září 2004 kupní smlouvy na dodávky hutního materiálu v hodnotě celkem  
16 842 147,00 Kč. Za účelem zajištění těchto obchodů jako předseda představenstva, a tedy oprávněný 
zástupce směnečného dlužníka, podepsal v období od 24. května 2004  
do 27. září 2004 jako akceptant sedmi cizích směnek na řad společnosti v. S., spol. s r. o. 
s doložkou „bez protestu“, s celkovou výší směnečné sumy 16 842 147,00 Kč. 
 
V době podpisu kupních smluv a akceptace předmětných směnek muž věděl, že tyto závazky 
vzhledem ke špatné ekonomické situaci obchodní společnosti L. t., a. s. nebude možno v době 
jejich splatnosti splnit. Dodané zboží navíc nezpracoval, ale po jeho dodání je prodal s minimální 
marží 5 % obchodní společnosti L. G+G, s. r. o., ač věděl, že tato obchodní společnost z důvodu 
dlouhodobé platební nekázně dluží L. t., a. s. částku převyšující 10 milionů Kč. 
 
Dále si byl vědom, že v případě řádného nesplnění směnečných závazků ze strany obchodní společnosti 
L. t., a. s. jako směnečného dlužníka, vznikne dodavateli jako výstavci směnek povinnost zaplatit 
směnečné sumy bance.  
 



46 � Ekonomické znalecké posudky v trestním řízení   
 

Předseda představenstva tedy zamlčel společnosti v. S., spol. s r. o. podstatné skutečnosti 
o špatné ekonomické situaci obchodní společnosti L. t., a. s. a před splatností 
akceptovaných směnek podal dne 14. října 2004 návrh na prohlášení konkurzu na majetek 
obchodní společnosti L. t., a. s., takže k úhradě kupní ceny nedošlo. 
 
Zdroj: Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 31. srpna 2011, č. j. 8 Tdo 573/2011  
 

 

Podvod – zajištění závazku neplatnými akciemi 
 
 
Jako trestný čin podvodu bylo soudem vyhodnoceno jednání muže, který způsobil škodu ve výši 
400 000,00 Kč tím, že dne 23. května 2007 uzavřel s poškozenou smlouvu o půjčce ve výši 
400 000,00 Kč, které se zavázal vrátit za tři kalendářní měsíce od podepsaní smlouvy. 
Od počátku však neměl v úmyslu peníze vrátit, neboť za účelem zajištění závazku předal 
poškozené 10 ks akcií společnosti P., a. s. v nominální hodnotě 100 000,00 Kč za kus, o nichž 
věděl, že jsou neplatné, a půjčené peníze nevrátil. Poškozená se tak stala majitelem těchto akcií, 
ale vzhledem k jejich neplatnosti nemohla vykonávat práva s nimi spojená, čímž jí byla 
způsobena škoda ve výši 400 000,00 Kč. 
 
Zdroj: Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 2. února 2011, č. j. 8 Tdo 1540/2010  
 
Níže jsou ve stručnosti uvedena další rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky 
v oblasti trestného činu podvodu, na která je vhodné s ohledem na trestní odpovědnost 
statutárních orgánů rovněž upozornit. 
 
� Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 26. května 2009, č. j. 8 Tdo 440/2009: 
 

O trestný čin podvodu se může jednat rovněž v případě, kdy pachatel úmyslně 
nabízí k prodeji zboží (výrobky, věci nebo zařízení), jemuž přiznává vlastnosti či 
funkce, které nemá, toto neodpovídá požadovaným technickým parametrům 
a nemůže buď vůbec, nebo řádně sloužit k účelu, jemuž je určeno, a cílem nabídky 
takového zboží primárně není vlastní obchodní činnost pachatele, ale jde jen 
o klamavé zastírání jeho snahy vylákat od kupujících finanční prostředky a tím mu 
způsobit škodu a na jeho úkor se obohatit. 
 

� Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 25. dubna 2001, č. j. 7 Tz 65/2001: 
 
O podvod může jít za situace, kdy si obviněný peníze vybrané od klientů cestovní 
kanceláře sice neponechal pro svou osobní potřebu a jeho úmysl k tomu ani 
nesměřoval, ale úmyslným jednáním obviněného byla obohacena cestovní 
kancelář, která použila vybrané peníze na úhradu svých provozních výdajů. 
Z hlediska obviněného šlo tedy o obohacení jiného poté, co byli klienti uvedeni 
v omyl, jestliže za stavu insolvence cestovní kanceláře, z něhož byla zjevná nemožnost 
uskutečnit inzerované zájezdy, obviněný nechal tyto zájezdy prodávat, resp. vybírat 
na jejich úhradu zálohy od klientů. 
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� Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 29. května 2002, č. j. 5 Tdo 86/2002: 
 
Jestliže obviněný již v době uzavření leasingové smlouvy jednal s vědomím, 
že přebírá jako předmět leasingu věc, přičemž věděl, že sjednané splátky s ohledem 
na svou finanční situaci nebude schopen platit, jednal s úmyslem sjednané splátky 
nehradit, čímž poškozeného uvedl v omyl, aby se k jeho škodě obohatil. 
 

B2.2.3 Pojistný podvod 
 
Pojistný podvod lze obecně charakterizovat jako záměrné klamání jedné strany stranou 
druhou za účelem získání výhody nebo obohacení, ke kterému by nedošlo, pokud by 
byl pravdivě vysvětlen skutkový stav. Předmětem tohoto trestného činu jsou peněžní 
prostředky pojišťovny. Jedná se o skutkovou podstatu speciální ke skutkové podstatě 
podvodu, není možný tedy souběh trestných činů. Jde o předčasně dokonalý trestný čin, 
kdy škoda není součástí základní skutkové podstaty. 
Trestný čin pojistného podvodu podle ustanovení § 210 trestního zákoníku spáchá ten, 
kdo: 
 
� při sjednávání pojistné smlouvy či její změny, 
� v souvislosti s likvidací pojistné události, nebo 
� při uplatnění nároku na plnění z pojištění, 
 
uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje nebo podstatné údaje zamlčí.  
 
Trestný čin pojistného podvodu spáchá také ten, kdo úmyslně vyvolá (záměrně havaruje 
s pojištěným automobilem, otevřením stavidla rybníka způsobí zatopení pojištěné nemovitosti) 
nebo předstírá pojistnou událost (finguje krádež automobilu) nebo kdo stav vyvolaný 
pojistnou událostí udržuje v úmyslu zvýšit vzniklou škodu, a tím způsobí škodu na 
cizím majetku ve výši minimálně 5 000,00 Kč. 
 
   

 Podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, § 210 
 
 
1)  Kdo uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje nebo podstatné údaje zamlčí 
a)  v souvislosti s uzavíráním nebo změnou pojistné smlouvy, 
b)  v souvislosti s likvidací pojistné události, nebo 
c)  při uplatnění práva na plnění z pojištění nebo jiné obdobné plnění, 
bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné 
majetkové hodnoty. 

2)  Stejně bude potrestán, kdo v úmyslu opatřit sobě nebo jinému prospěch, vyvolá nebo předstírá 
událost, s níž je spojeno právo na plnění z pojištění nebo jiné obdobné plnění, nebo stav vyvolaný 
pojistnou událostí udržuje, a způsobí tak na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou. 

3)  Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený 
v odstavci 1 nebo 2 a byl-li za takový čin v posledních třech letech odsouzen nebo potrestán. 
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4)  Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán, způsobí-
li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 větší škodu. 

5)  Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, 
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizované skupiny, 
b)  spáchá-li takový čin jako osoba, která má zvlášť uloženou povinnost hájit zájmy poškozeného, nebo 
c)  způsobí-li takovým činem značnou škodu. 

6)  Odnětím svobody na pět až deset let bude pachatel potrestán, 
a)  způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 škodu velkého rozsahu, nebo 
b)  spáchá-li takový čin v úmyslu umožnit nebo usnadnit spáchání trestného činu vlastizrady (§ 309), 
teroristického útoku (§ 311) nebo teroru (§ 312). 

7)  Příprava je trestná. 
 
Pojistné podvody je v praxi možné zaznamenat jak u životního, tak i neživotního 
pojištění. Typickým příkladem podvodného jednání jsou nahrané dopravní nehody, 
nadhodnocené faktury za opravu vozidla, fingované krádeže vozidel, záměrně založené požáry 
nemovitostí či vymyšlené úrazy. 
 

 

S pojistnými podvody se lze setkat i u podnikatelů, kteří se mnohdy tímto způsobem 
   snaží řešit finanční krizi své firmy. Často se jedná o úmyslně založené požáry 
  nemovitostí. 
 
Příkladem je případ, kdy požár způsobil škodu za zhruba 800 000 korun na nemovitosti jisté 
menší firmy. Na základě práce detektivního oddělení se ale zjistilo, že budova vykazovala značné 
technické nedostatky již dávno předtím, než se v ní objevil oheň. Rozsáhlá poškození vznikla už 
kvůli neodborně provedené práci při výstavbě. 
 
V jiném případě zase firmě shořely dvě budovy hotelu. Poté, co oheň zničil jednu budovu, 
pojišťovna získala indicie, že šlo o úmyslné založení požáru. Původně měly shořet oba domy, něco se 
ale nepovedlo. Do týdne po prvním požáru „překvapivě“ shořela i ta další budova. Pak případ už 
rovnou řešila policie. 
 
Pokusů o podvod rok od roku přibývá. V roce 2011 prošetřily tuzemské pojišťovny 
o 30 % více podezřelých škod než o rok předtím. Ze statistik pojišťoven přitom vyplývá, 
že nejvíce se podvádí v oblasti autopojištění.  
 

 

Statistika šetřených podvodů za rok 2011 (u členů České asociace pojišťoven) 
 

 

Obor pojištění Počet případů 
Výše nárokovaných 

plnění v Kč 
Výše prokázané 

hodnoty v Kč 

    
Pojištění vozidel 4 728 627 142 000 329 730 000 

Pojištění přepravy 17 4 018 000 1 317 000 

Pojištění majetku 
a odpovědnosti 

891 895 933 000 425 569 000 

Pojištění osob 1 046 84 555 000 82 461 000 
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Obor pojištění Počet případů 
Výše nárokovaných 

plnění v Kč 
Výše prokázané 

hodnoty v Kč 

    
    
Celkem 6 682 1 611 648 000 839 077 000 

 
Zdroj: Česká asociace pojišťoven 
 
Za trestný čin pojistného podvodu české soudy každým rokem odsoudí stovky 
pachatelů. Výše trestu se odvíjí od výše způsobené škody. Soud může za spáchání 
pojistného podvodu udělit maximálně desetiletý trest. 
 

 

Pojistný podvod – půjčovné za náhradní vozidlo 
 

 
Obviněný v rámci uplatnění nároku na náhradu škody, která vznikla při dopravní nehodě dne 
14. dubna 2009 na automobilu zn. Mercedes Benz a která byla likvidována obchodní společností 
Allianz pojišťovna, a. s. z titulu tzv. povinného ručení L. Č. jako viníka nehody, požadoval uhrazení 
půjčovného za náhradní vozidlo zn. Mercedes Benz neoprávněně za období od                     
21. dubna 2009 do 11. května 2009. Ve skutečnosti bylo poškozené vozidlo po nehodě nadále 
běžně užíváno a teprve dne 11. května 2009 bylo přistaveno k opravě. Pojišťovna částku 
120 785,00 Kč představující půjčovné za uvedenou dobu nevyplatila. 
 
Z listinných důkazů dokumentujících průběh opravy poškozeného vozidla a ze svědeckých výpovědí 
zaměstnanců servisu, v němž bylo vozidlo opravováno, vyplývá, že obviněný přijel s vozidlem 
do servisu nejprve dne 21. dubna 2009, kdy byl vystaven zakázkový list, v němž byl specifikován 
předmět a rozsah opravy a v souladu s pořízenou fotografií uveden počet ujetých kilometrů 70 472, 
avšak obviněný nenechal vozidlo v servisu, odjel s ním a k vlastní opravě ho přistavil dne 
11. května 2009, kdy počet ujetých kilometrů byl 73 775.  
 
Za tohoto stavu Nejvyšší soud konstatoval, že není nic nelogického na zjištění soudů, že vozidlo bylo 
v době od 21. dubna 2009 do 11. května 2009 nadále běžně užíváno, že s ním bylo ujeto 
3 303 kilometrů, a že pokud obviněný za uvedenou dobu požadoval po pojišťovně uhrazení 
tzv. půjčovného za náhradní vozidlo, byl tento požadavek nedůvodný. 
 
Zdroj: Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 15. února 2012, č. j. 7 Tdo 104/2012  
 

 

Pojistný podvod – pokus a organizátorství pokusu  
 

 
Z popudu obžalovaného R. K. se obžalovaní D. K., V. H. a další osoba stíhaná samostatně v úmyslu 
vyvolat pojistnou událost dohodli s obžalovaným R. K. na vloupání do rekreačního 
střediska, jehož majitelem je obžalovaný R. K., který tyto spolupachatele v přesně nezjištěné době 
před 18. červnem 2004 provedl popsaným objektem a označil jim místa, která mají vloupáním 
napadnout.  
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V noci ze dne 18. června 2004 na 19. června 2004 pak obžalovaní D. K., V. H. a další osoba provedli 
fingované vloupání v souladu s prvotní dohodou do tohoto objektu, a to tak, že zejména poškodili 
vstupní dveře do jednotlivých pokojů a rozházeli stavební materiál. 
 
Následně dne 19. června 2004 v 11.00 hodin další osoba, vůči níž je trestní stíhání nyní vedeno 
samostatně, toto vloupání nahlásila policejnímu orgánu, přičemž do protokolu o trestním 
oznámení uvedla, že toto vloupání do objektu bylo způsobeno neznámým pachatelem, který 
z něj odcizil nářadí, spotřební a stavební materiál v celkové hodnotě nejméně 220 000,00 Kč. 
Dne 5. července 2004 obžalovaný R. K. již v pozici poškozeného policejnímu orgánu škodu blíže 
specifikoval, přičemž uvedl, že provedeným vloupáním mu byla způsobena odcizením věcí škoda ve 
výši 989 449,30 Kč a poškozením zařízení rekreačního střediska škoda ve výši 130 000,00 Kč, přičemž 
takto jednal v úmyslu dosáhnout pojistného plnění ve výši nejméně 588 839,30 Kč, ačkoli v době 
fingovaného vloupání do rekreačního střediska se v tomto nenacházely věci, které 
obžalovaný R. K. uvedl jako zcizené (elektrická trouba se v době vloupání nacházela ve skladu jiné 
firmy, kožená sedací souprava byla nalezena při domovní prohlídce rodinného domku, bruska na 
parkety nebyla obžalovanému R. K. zapůjčena a nacházela se v objektu jiné společnosti, ruční stavební 
nářádí bylo z rekreačního střediska odneseno před fingovaným provedeným vloupáním). 
 
Po provedeném šetření Policie ČR již k uplatnění pojistné události nedošlo. Obžalovaný R. K. se 
tedy takto pokusil způsobit škodu pojišťovně ve výši nejméně 588 839,30 Kč. 
 
Z hlediska neukončeného pokusu pojistného podvodu podle § 21 odst. 1 k § 210 odst. 2 trestního 
zákoníku je nerozhodné, že fakticky nedošlo k uplatnění škody u pojišťovny, jelikož všechny 
další znaky jeho skutkové podstaty byly naplněny. Úmyslné jednání shora zmiňovaných 
spoluobviněných v pozici hlavních pachatelů totiž bezprostředně směřovalo k tomu, aby v úmyslu 
opatřit jinému prospěch vyvolali událost, s níž je spojeno právo na plnění z pojištění 
(fingované vloupání nejen provedli, ale i nahlásili Policii ČR, přičemž škoda jím vzniklá 
na poškozeném interiéru a odcizeném vybavení měla založit nárok na výplatu pojistného plnění), 
a způsobili tak na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou. 
 
K dokonání trestného činu nedošlo vlivem zahájení prověřování nahlášené události orgány Policie ČR, 
které pojaly podezření, že byl spáchán trestný čin pojistného podvodu.  
 
Zdroj: Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 16. února 2011, č. j. 8 Tdo 76/2011  
 

 

Uplatnění vyšší škody na vozidle, než k jaké mohlo při pojistné události dojít 
 
 
Žena po předchozí dohodě s dvěma dalšími obviněnými v úmyslu vylákat pojistné plnění z řetězové 
dopravní nehody oznámila tuto událost prostřednictvím vyplněného formuláře „Oznámení škodní 
události“ na pracovišti likvidace pojistných událostí společnosti Allianz pojišťovna, a. s., čímž 
uplatnila nárok na pojistné plnění z titulu pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
provozem motorového vozidla ze smlouvy vztahující se k vozidlu původně spoluobviněného M. N. 
Ke vzniku škody způsobené na osobním motorovém vozidle, které řídila, mělo dojít tak,  
že do jejího motorového vozidla narazilo zezadu osobní vozidlo řízené obviněným M. N.  
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Uplatněné poškození na vozidle v důsledku nahlášené dopravní nehody bylo ženě vyplaceno jako 
pojistné plnění v celkové výši 38 501,00 Kč. Následně bylo znaleckými posudky zjištěno, že uvedená 
poškození všech vozidel jsou z technického hlediska nepřijatelná pro popsaný průběh 
dopravní nehody a nekorespondují s popisovaným průběhem dopravní nehody, čímž 
vyplacením plnění všem původně spoluobviněným vznikla společnosti pojišťovně škoda ve výši 
429 933,00 Kč. 
 
Obviněná sice nevyvolala úmyslně pojistnou událost, protože k dopravní nehodě, a tedy k pojistné 
události, skutečně došlo. Obviněná pouze uplatnila vyšší škodu způsobenou na vozidle, než 
k jaké mohlo reálně dojít při dopravní nehodě tak, jak byla popsána. 
 
Tím se ovšem obviněná dopustila trestného činu pojistného podvodu, a to proto, že uvedla 
nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje o způsobené škodě, a to za účelem získání vyššího 
pojistného plnění. 
 
Zdroj: Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 4. srpna 2010, č. j. 7 Tdo 675/2010  
 
Níže jsou ve stručnosti uvedena další rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky 
v oblasti pojistných podvodů, na která je vhodné rovněž upozornit. 
 
� Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 24. června 2009, č. j. 6 Tdo 335/2009:  
 

Škodou způsobenou trestným činem pojistného podvodu je částka, která se rovná 
rozdílu mezi skutečně poskytnutým pojistným plněním na straně jedné a pojistným 
plněním, které by náleželo, kdyby pachatel neuvedl nepravdivé nebo hrubě zkreslené 
údaje nebo nezamlčel podstatné údaje při uplatnění nároku na pojistné plnění na 
straně druhé. Za škodu nelze bez dalšího považovat celou výši poskytnutého 
pojistného plnění, je-li zřejmé, že k pojistné události došlo a že nárok na pojistné 
plnění vznikl, byť v nižší částce, než jakou pachatel vylákal. 

 
� Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 14. října 2009, č. j. 8 Tdo 1034/2009: 

 

Nepravdivými údaji jsou takové údaje, jejichž obsah vůbec neodpovídá skutečnému 
stavu, o němž je podávána informace, a to byť jen o některé důležité skutečnosti pro 
uzavření pojistné smlouvy. Za hrubě zkreslené údaje se považují takové, které mylně 
nebo neúplně informují o podstatných a důležitých okolnostech pro uzavření 
pojistné smlouvy, což může vést k zásadně nesprávným závěrům o skutečnostech 
rozhodných pro uzavření pojistné smlouvy. Podstatné údaje zamlčí ten, kdo neuvede 
při sjednávání pojistné smlouvy jakékoli údaje, které jsou rozhodující nebo zásadní 
pro uzavření smlouvy nebo následné plnění pojišťovnou. 

 
� Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 21. září 2006, č. j. 7 Tdo 1077/2006: 

 

Mezi hledisky, podle nichž zvažují pojišťovny míru rizika budoucí pojistné 
události a tím také míru rizika svého plnění, náleží i okolnost, že osoba, s níž má být 
pojistná smlouva uzavřena, má stejný typ pojištění sjednaný i u dalších pojišťoven, 
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o kolik pojišťoven jde, které to jsou apod. Pojištění téhož typu sjednané u více 
pojišťoven pak je okolností, která logicky vzbuzuje úvahy o tom, že osoba, o jejíž 
pojištění jde, sama považuje vznik pojistné události za více pravděpodobný či 
očekávaný.  
 

B2.2.4 Úvěrový podvod  
 
České trestní právo postihuje v souvislosti s trestným činem úvěrového podvodu dva 
druhy jednání: 
 
� uvedení nepravdivých nebo hrubě zkreslených údajů nebo jejich zamlčení 

při sjednávání úvěrové smlouvy nebo při čerpání úvěru (například muž bez vědomí 
sourozence uzavřel na jeho doklady smlouvu o spotřebitelském úvěru na nákup počítače, nebo 
uvedení zaměstnavatele, kde žadatel o úvěr není již v té době zaměstnán), 

� použití prostředků získaných účelovým úvěrem (úvěr na bydlení, nákup auta, studium) 
na jiný než určený účel (bez souhlasu věřitele), a to v rozsahu nikoli malém (ve výši 
nejméně 25 000,00 Kč). 

 
   

 Podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, § 211 
 
 
1)  Kdo při sjednávání úvěrové smlouvy nebo při čerpání úvěru uvede nepravdivé nebo hrubě 
zkreslené údaje nebo podstatné údaje zamlčí, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo 
zákazem činnosti. 

2)  Stejně bude potrestán, kdo bez souhlasu věřitele, v nikoli malém rozsahu, použije prostředky 
získané účelovým úvěrem na jiný než určený účel. 

3)  Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený 
v odstavci 1 nebo 2 a byl-li za takový čin v posledních třech letech odsouzen nebo potrestán. 

4)  Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán, způsobí-
li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 větší škodu. 

5)  Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, 
a)  spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizované skupiny, 
b)  spáchá-li takový čin jako osoba, která má zvlášť uloženou povinnost hájit zájmy poškozeného, nebo 
c)  způsobí-li takovým činem značnou škodu. 

6)  Odnětím svobody na pět až deset let bude pachatel potrestán, 
a)  způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 škodu velkého rozsahu, nebo 
b)  spáchá-li takový čin v úmyslu umožnit nebo usnadnit spáchání trestného činu vlastizrady (§ 309), 
teroristického útoku (§ 311) nebo teroru (§ 312). 

7)  Příprava je trestná. 
 
Zákon nevyžaduje, aby výše uvedeným jednáním byla způsobena škoda, nebo aby 
pachatel jednal v úmyslu svým jednáním škodu způsobit (úvěrového podvodu se může 
dopustit i ten, kdo např. uvedením nepravdivých údajů získá úvěr, který pak ale řádně splácí). 
Způsobení škody pouze podmiňuje použití vyšší trestní sazby.  
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Jedná se tedy o předčasně dokonaný trestný čin, na rozdíl od podvodu, kdy škoda je 
základním znakem skutkové podstaty.  
 
Jednání pachatele se musí týkat úvěrové smlouvy.  
 
  

 Podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, § 497 
 
 
Smlouvou o úvěru se zavazuje věřitel, že na požádání dlužníka poskytne v jeho prospěch peněžní 
prostředky do určité částky, a dlužník se zavazuje poskytnuté peněžní prostředky vrátit a zaplatit.  

 
O trestný čin úvěrového podvodu se nejedná, pokud jednání pachatele směřuje 
k uzavření smlouvy jiného typu, byť by se prostřednictvím takové smlouvy dostaly do 
jeho dispozice finanční prostředky (např. smlouva o půjčce). 
 

 

Pro trestný čin úvěrového podvodu ve stádiu pokusu spáchaného formou 
  spolupachatelství bylo zahájeno trestní stíhání čtyřiapadesátiletého muže jako předsedy 
  představenstva a třiačtyřicetileté ženy jako místopředsedkyně představenstva jedné 
  akciové společnosti se sídlem na Písecku. 

 
Manželé žádali přímo v ústředí renomované banky ve Švýcarsku o vystavení bankovní 
garance ve výši 3,5 miliardy USD. Nárok na toto vystavení garance prokazovali 
vystaveným potvrzením od neexistující banky z USA. Bankovní garanci žádali manželé 
na výstavbu a provoz mezinárodní letecké dopravy.  
 
Celá akce byla zastavena ve švýcarské bance těsně před podpisem připravených smluv k vystavení 
bankovní garance ve fázi konečného ověření pravosti předloženého potvrzení mezi dotčenými 
bankovními domy. Švýcarská banka pak vystavení bankovní garance neschválila a nerealizovala 
z důvodu podezření na podání nepravdivých informací a falšování listinných materiálů.  
 

 

Příkladem trestného činu úvěrového podvodu je také jednání čtyř mužů, kteří v průběhu 
  let 2007 až 2009 požádali ve třech jednotlivých případech dva bankovní ústavy o úvěry 
  ve výši 15, 13 a 23 milionů korun.  
 
Při jednání o úvěru na nákup pozemku s nemovitostmi uvedli u dvou žádostí úmyslně 
nepravdivý údaj o zárukách pro splácení úvěru, který byl doložen padělanými smlouvami, jejichž 
výrobu měli zajistit další obvinění. V případě prvního úvěru došlo k poskytnutí finančních prostředků, 
v případě druhého úvěru banka včas zjistila, že se jedná o padělané smlouvy a k vyplacení úvěru tudíž 
nedošlo. Z poskytnutého úvěru byl v době splatnosti splacen pouze zlomek. Bance měla jednáním 
obviněných vzniknout škoda ve výši 15 milionů korun. 
 
V třetím případě bylo požádáno o úvěr ve výši 23 milionů korun na koupi dvou panelových domů. 
Jako primární zdroj splácení úvěru předložili bance smlouvu o smlouvě budoucí uzavřenou 
s jiným subjektem, ve které bylo uvedeno, že tento subjekt později tyto budovy odkoupí, 
a z těchto prostředků bude úvěr splacen, k čemuž však nedošlo. Tento úvěr byl v době splatnosti 
splacen pouze částečně, bance tudíž vznikla škoda ve výši 20 milionů korun.  
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Úvěrový podvod spáchala i žena, která měla uzavřenu smlouvu o stavebním spoření 
  se stavební spořitelnou, řádně spořila, ale měla problémy s dřívějšími dluhy a potřebovala 
  rekonstruovat svůj byt.  
Při poradě se zprostředkovatelem (privátním poradcem) stavební spořitelny uvedla, že by chtěla 
uzavřít meziúvěr na rekonstrukci bytu, a zároveň mu sdělila, že jí dostihly problémy z dřívější doby 
a finance potřebuje hlavně na úhradu svých dluhů. Zprostředkovatel jí nabídl, že pokud by měla 
zájem, je ochoten jí sehnat potřebné doklady – faktury, na základě kterých by žena mohla 
dokladovat čerpaný úvěr, a tyto doklady budou splňovat účel úvěru (rekonstrukci). Žena 
s tímto souhlasila, uzavřela v listopadu 2008 meziúvěr na částku 400 000,00 Kč bez zajištění, neboť 
uvedená stavební spořitelna zajištění u úvěru do výše 500 000,00 Kč nepožadovala, a poté na základě 
předložených fiktivních faktur vyčerpala úvěr v plné výši, kdy část použila na úhradu svých 
dluhů a zbytek použila pro svou vlastní potřebu. 
 
Policie při šetření zjistila, že zprostředkovatel výše uvedeným způsobem umožnil získat meziúvěr 
nejméně dvaceti osobám, kdy během tohoto šetření byla zjištěna i výše uvedená žena.  
 

 

Úvěrový podvod – zamlčení podstatných údajů 
 
 
Jedná se o případ, kdy obviněný jako jediný jednatel a společník obchodní společnosti B., s. r. o. dne 
14. března 2006 uzavřel s bankou GE Money Bank, a. s. jednak smlouvu o úvěru ve výši  
2 000 000 Kč a jednak smlouvu o revolvingovém úvěru ve výši 1 000 000 Kč, přičemž jednou 
z podmínek uzavření těchto smluv bylo současné uzavření smlouvy o zajišťovacím převodu 
vlastnického práva. Aby obviněný této podmínce vyhověl, uzavřel smlouvu o zajišťovacím 
převodu vlastnického práva k věcem v hodnotě nejméně 4 850 000 Kč, ačkoli obchodní 
společnost B., s. r. o. ve skutečnosti nebyla jejich vlastníkem a část těchto věcí ani 
neexistovala, což obviněný před bankou zatajil. Žádný z úvěrů nebyl řádně splacen, oba úvěry 
byly splaceny jen z menší části a bance GE Money Bank, a. s. tak byla jednáním obviněného jednatele 
způsobena škoda v celkové výši 2 531 695,41 Kč. 
 
Smlouvu o zajišťovacím převodu vlastnického práva obviněný uzavřel ve znění, v němž se obchodní 
společnost B, s. r. o. deklarovala jako vlastník vymezeného okruhu věcí, které měly povahu technologie 
ustájení a krmení, ačkoli vlastníkem těchto věcí ve skutečnosti nebyla a některé z těchto věcí dokonce 
ani neexistovaly. Bance tak byly při sjednávání smluv o obou úvěrech prezentovány 
nepravdivé údaje týkající se předmětu zajišťovacího převodu vlastnického práva. Vzhledem 
k významu zajištění závazků obchodní společnosti B., s. r. o. lze tyto údaje považovat za podstatné 
v tom smyslu, že pokud by bance byl znám skutečný stav, smlouvy o úvěrech by neuzavřela. 
 
Obviněný byl jediným jednatelem a společníkem obchodní společnosti B., s. r. o. Byl tedy v pozici, 
v níž mu náleželo obchodní vedení společnosti a v níž věděl, které věci tato společnost 
vlastní.  
 
Zdroj: Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 4. dubna 2012, č. j. 7 Tdo 241/2012 
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Úvěrový podvod ve formě organizátorství 
 
 
Skutek spočíval v tom, že obviněný J. S. navedl F. B. (který již byl odsouzen) k tomu, aby dne 
10. prosince 2008 požádal na pobočce Komerční banky, a. s. v M. B. o poskytnutí úvěru 
ve výši 150 000,00 Kč s tím, že tyto peníze použije pro svoji potřebu.  
 
Za tím účelem mu jako předseda představenstva obchodní společnosti E., a. s. vyhotovil 
pracovní smlouvu, potvrzení o výši příjmu a výdajové pokladní doklady, přičemž tyto 
listiny se nezakládaly na pravdě. Následně dovezl F. B. do pobočky banky, jednal tam s ním 
o poskytnutí úvěru a odvezl ho zpět. Dne 18. prosince 2008 ho opět za účelem poskytnutí úvěru 
ve stejné výši odvezl do pobočky Komerční banky, a. s. v T. a předal mu uvedené nepravdivé doklady. 
Po zjištění nesrovnalostí nebyl úvěr F. B. ani v jednom případě poskytnut. 
 
Jednání obviněného se neomezilo jen na opatření nepravdivých podkladů, ale mělo mnohem 
širší vztah k spáchanému trestnému činu. Jasně to vyplývá ze zjištění, že obviněný přiměl F. B. 
k tomu, aby požádal o úvěr, vnukl mu rozhodnutí požádat o úvěr, určil částku, kterou má požadovat, 
vybavil ho fingovanými doklady, odvezl ho do banky, doprovázel ho při jednání v bance a po odmítnutí 
úvěru v jedné pobočce banky ho přesvědčil k tomu, aby další žádost o úvěr podal v jiné pobočce, 
přičemž v nově pořízených fingovaných dokladech více nadsadil výši jeho výdělku. K tomu přistupuje 
zjištění, že úvěr měl být získán ve skutečnosti pro obviněného, resp. jeho obchodní společnost.  
 
Jednání obviněného tedy celkově již přesáhlo rámec pomoci, neomezovalo se na pouhou podporu 
hlavního pachatele a nabylo takové povahy, že lze konstatovat, že obviněný zosnoval a řídil 
spáchání trestného činu. 
 
Pro to, aby jednání obviněného jako účastníka na trestném činu mohlo být posouzeno jako 
organizátorství, byla splněna i ta podmínka, že trestný čin dospěl alespoň do stadia pokusu. 
V posuzovaném případě byl trestný čin úvěrového podvodu dokonán. K dokonání tohoto trestného 
činu není třeba, aby úvěr byl skutečně poskytnut, resp. aby úvěrová smlouva byla uzavřena. 
Trestný čin je dokonán již tím, že pachatel uvede nepravdivé údaje, dojde-li k tomu v rámci 
úkonů, které mají povahu sjednávání smlouvy. O tom, že ze strany F. B. jako hlavního pachatele 
šlo o „sjednávání“ úvěrové smlouvy, není důvod pochybovat. Vyplnění žádosti o úvěr, její 
podepsání a odevzdání bance spolu s předložením dokladů o zaměstnání a výši příjmu jsou úkony, 
jejichž souhrn lze podřadit pod zákonný znak „sjednávání“ úvěrové smlouvy. 
 
Zdroj: Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 13. července 2011, č. j. 7 Tdo 902/2011 
 

 

Úvěrový podvod – padělaný znalecký posudek 
 

 
Obviněný muž se mimo jiné v pobočce Č. h. b., a. s. pokusil vylákat hypoteční úvěr ve výši  
3 846 000,00 Kč, přičemž se prokazoval padělaným občanským průkazem znějícím na jméno Z. B. 
a předložil bance padělaný odhad ceny nemovitosti a návrh kupní ceny na nemovitost, avšak 
smlouva nebyla uzavřena poté, co vyšlo najevo, že znalecký posudek o ceně nemovitosti je padělaný 
(bankovní ústav sám zjistil „podvodné jednání“). 
 
Zdroj: Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 4. října 2006, č. j. 5 Tdo 1124/2006 
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Níže jsou ve stručnosti uvedena další rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky 
v oblasti úvěrových podvodů, na která je vhodné rovněž upozornit. 
 
� Stanovisko trestního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 27. listopadu 2003,                                 
č. j. Tpjn 301/2003, k rozhodovací činnosti soudů ve věci výkladu pojmu „úvěrová 
smlouva“ z hlediska ustanovení o úvěrovém podvodu: 

 
Úvěrovou smlouvou ve smyslu trestního zákoníku se rozumí smlouva o úvěru podle 
§ 497 a násl. obchodního zákoníku. Naproti tomu pod tento pojem nelze podřadit 
takové typy smluv, které spočívají nikoliv v poskytnutí peněžních prostředků, nýbrž 
v poskytování zboží a služeb na základě tzv. odložených plateb (např. smlouvu o koupi 
najaté věci či tzv. leasingovou smlouvu).  
 
Ustanovení o trestném činu úvěrového podvodu je možno aplikovat i na případy, kdy 
poskytovatelem úvěru (věřitelem) ze smlouvy o úvěru není banka, nýbrž jiný 
subjekt poskytující v rámci svého předmětu podnikání úvěry (např. družstevní 
záložny, stavební spořitelny) nebo i jiné subjekty, pokud poskytnou úvěr na základě 
smlouvy o úvěru. 

 
� Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 15. října 2008, č. j. 8 Tdo 1268/2008: 

 
Trestní odpovědnost pachatele za uvedení nepravdivých údajů v případě trestného 
činu úvěrového podvodu je dána nejen v případě, že pachatel takové údaje uvede 
(příp. je sdělí, poskytne, doloží apod.) v úvěrové smlouvě samotné, ale i tehdy, 
jestliže je úmyslně uvede, sdělí, poskytne nebo doloží v některém z tzv. pomocných 
dokumentů (v návrhu, žádosti, předtištěném formuláři), které byly předloženy v průběhu 
procesu sjednávání smlouvy. 
 
Takovými údaji obvykle jsou jednak údaje osobní (jméno, příjmení, titul, adresa 
bydliště), jednak údaje o solventnosti klienta (o zaměstnavateli, o výši příjmu, příp. o tom, 
že jde o uchazeče o zaměstnání, nebo vyplněný formulář přiznání k dani z příjmů), na 
základě nichž poskytovatel úvěru získává prvotní informace pro úvahu, zda 
o návrhu či žádosti klienta bude dále jednat, zda si bude některé z údajů 
prověřovat, zda bude na klientovi požadovat předložení dalších dokladů apod., aby 
nakonec mohl odpovědně posoudit, zda vůbec požadovaný úvěr klientovi poskytne 
(a sepíše s ním vlastní smlouvu o úvěru), nebo nikoliv. 
 

B2.2.5 Dotační podvod 
 
V případě trestného činu dotačního podvodu postihuje trestní zákon stejné jednání jako 
u podvodu úvěrového, tj.: 
 
� uvedení nepravdivých nebo hrubě zkreslených údajů nebo jejich zamlčení, 
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� použití prostředků na jiný než určený účel (bez souhlasu věřitele), a to v rozsahu 
nikoli malém (ve výši nejméně 25 000,00 Kč), 

 
s tím rozdílem, že toto jednání je vázáno na žádost o poskytnutí dotace, subvence nebo 
návratné finanční výpomoci či příspěvku a z nich získané prostředky.  
 
Samostatné ustanovení o trestném činu dotačního podvodu nebylo v dřívějším trestním 
zákonu obsaženo, ale bylo začleněno v § 250a jako součást trestného činu úvěrového 
podvodu. Trestný čin dotačního podvodu byl mimo dotací a subvencí výslovně rozšířen 
i na návratné finanční výpomoci a příspěvky.  
 
  

 Podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, § 212 
 
 
1)  Kdo v žádosti o poskytnutí dotace, subvence nebo návratné finanční výpomoci nebo příspěvku 
uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje nebo podstatné údaje zamlčí, bude potrestán 
odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti. 

2)  Stejně bude potrestán, kdo použije, v nikoli malém rozsahu, prostředky získané účelovou dotací, 
subvencí nebo návratnou finanční výpomocí nebo příspěvkem na jiný než určený účel. 

3)  Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený 
v odstavci 1 nebo 2 a byl-li za takový čin v posledních třech letech odsouzen nebo potrestán. 

4)  Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán, způsobí-
li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 větší škodu. 

5)  Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, 
a)  spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizované skupiny, 
b)  spáchá-li takový čin jako osoba, která má zvlášť uloženou povinnost hájit zájmy poškozeného, nebo 
c)  způsobí-li takovým činem značnou škodu. 

6)  Odnětím svobody na pět až deset let bude pachatel potrestán, 
a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 škodu velkého rozsahu, nebo 
b) spáchá-li takový čin v úmyslu umožnit nebo usnadnit spáchání trestného činu vlastizrady (§ 309), 
teroristického útoku (§ 311) nebo teroru (§ 312). 

7)  Příprava je trestná. 
 
Dotace, subvence a návratná finanční výpomoc se poskytují na základě žádosti, a to 
rozhodnutím, jež obsahuje jejich příjemce, účel, na který se poskytují, a podmínky jejich 
použití.  
 
  

 Dotace  
  
 
Zpravidla pravidelný příděl peněz nejčastěji poskytovaný obcím, některým 
 úřadům nebo ústavům, ale i fyzickým a právnickým osobám. Na konkrétní akce 
 nebo předem stanovené okruhy potřeb se poskytují účelové dotace. 
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Subvence 
Finanční podpora poskytovaná z veřejných prostředků, účelová či neúčelová. 
 
Návratná finanční výpomoc 
Prostředky státního rozpočtu, státních finančních aktiv nebo Národního fondu poskytnuté 
bezúročně právnickým nebo fyzickým osobám na stanovený účel, které je povinen příjemce 
vrátit. 
 
Příspěvek 
Zpravidla jednorázová finanční pomoc z veřejných rozpočtů zásadně účelově vázaná, např. 
na konkrétní bytovou výstavbu. 
 
Dotační podvod je úmyslný trestný čin. Vznik škody není vyžadován, proto ani úmysl 
pachatele nemusí ke škodě směřovat. Trestný čin spáchá i ten, kdo jinak návratné finanční 
prostředky vrátí a žádná škoda jejímu poskytovateli nevznikne.  
 

 

Podvodné jednání v oblasti dotací bylo shledáno v počínání muže, který jako 
  statutární zástupce společnosti s ručením omezeným v rozporu s podmínkami 
 pro čerpání dotace, která byla společnosti poskytnuta z rozpočtových prostředků 
Statutárního města Brna a Jihomoravského kraje na úhradu nákladů spojených s uspořádáním turnaje 
házené, použil dotace v celkové výši 463 230,00 Kč na jiný než deklarovaný účel a při 
vyúčtování dotací předložil doklady o úhradě ubytování v hotelu, přestože v hotelu žádní účastníci 
turnaje ubytováni nebyli, ke škodě poskytovatelů dotací. 

 
Dalším příkladem dotačního podvodu může být jednání muže, který jako starosta města při výkonu 
své funkce zaslal jménem města na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR žádost o účelovou 
finanční dotaci z „Programu podpory výstavby nájemního bydlení a technické infrastruktury“, 
v níž požadoval na novou výstavbu deseti bytových jednotek dotaci ve výši 4 000 000,00 Kč, 
ačkoliv věděl, že bude provedena výstavba pouze devíti bytových jednotek a v takovém 
případě by náležela dotace pouze ve výši 3 600 000,00 Kč.  
 
V jiném případě zase jednatel společnosti s ručením omezeným čerpal od okresního úřadu 
příspěvek na financování protiradonových opatření na víceúčelovém objektu zařízení pro děti 
a mládež, který měla společnost v pronájmu. Příspěvek ve výši 543 300,00 Kč bylo možno čerpat pouze 
na protiradonová opatření, přičemž s touto skutečností byl jednatel seznámen. Peněžní částka byla 
převedena na bankovní účet společnosti, avšak protiradonová opatření provedena nebyla. 
Realizována byla pouze radonová diagnostika v hodnotě 11 550,00 Kč, přičemž zbylou 
částku použil jednatel pro své jiné podnikatelské záměry. 
 

 

Dotační podvod  
 

 
Trestné činnosti se měli dopustit Mgr. B. S. jako ředitel Domova důchodců, který byl ustanoven 
investorem akce – výstavba domova důchodců, a R. K. jako jediný společník a jednatel společnosti 
S. K., s. r .o., která byla jako vítěz veřejné obchodní soutěže určena zhotovitelem stavby. 
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Mgr. B. S. v době od 17. července 2000 do 19. července 2001 na základě smlouvy o dílo, uzavřené mezi 
Domovem důchodců a S. K., s. r. o., na podnět a podle pokynů R. K. nechal z účtů, na které byla 
Ministerstvem práce a sociálních věcí jakožto správcem programu postupně uvolňována 
účelová dotace, proplatit faktury na celkovou částku 96 653 194,00 Kč, ačkoli oba věděli, že 
materiál na stavbu a práce nebyly provedeny vůbec nebo byly provedeny v nižším než 
fakturovaném rozsahu. 
 
Finanční prostředky uvolňované ze státního rozpočtu určené příjemci Domovu důchodců jako 
investoru stavby tak nebyly spotřebovány v jeho prospěch, nýbrž jinou osobou v rozporu 
s rozhodnutím o přidělení dotace. 
 
Zdroj: Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 25. května 2011, č. j. 5 Tdo 309/2011 
 
B2.2.6 Legalizace výnosů z trestné činnosti (z nedbalosti) 
 
V případě trestného činu legalizace výnosů z trestné činnosti (známé pod hovorovým 
pojmem „praní špinavých peněz“) zákon postihuje následující jednání: 
� zastření původu nebo znemožnění zjištění původu věci nebo jiné majetkové 

hodnoty získaných trestnou činností (tzv. „praní špinavých peněz“, výnosem však 
nemusí být pouze peníze, ale např. cenné papíry, směnky, movitý i nemovitý majetek), 

� umožnění spáchání výše uvedeného jinému. 
 
  

 Podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, § 216 
 
 
1)  Kdo zastírá původ nebo jinak usiluje, aby bylo podstatně ztíženo nebo znemožněno zjištění 
původu 
a)  věci nebo jiné majetkové hodnoty, která byla získána trestným činem spáchaným na území České 
republiky nebo v cizině, nebo jako odměna za něj, nebo 
b)  věci nebo jiné majetkové hodnoty, která byla opatřena za věc nebo jinou majetkovou hodnotu 
uvedenou v písmenu a), nebo 
kdo jinému spáchání takového činu umožní, bude potrestán odnětím svobody až na čtyři léta, 
peněžitým trestem, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty;  
spáchá-li však takový čin ve vztahu k věci nebo jiné majetkové hodnotě, která pochází z trestného činu, 
na který zákon stanoví trest mírnější, bude potrestán tímto trestem mírnějším. 

2)  Odnětím svobody na šest měsíců až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán, 
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 ve vztahu k věci nebo jiné majetkové hodnotě ve větší hodnotě, 
nebo 
b)  získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného větší prospěch. 

3)  Odnětím svobody na dvě léta až šest let nebo propadnutím majetku bude pachatel potrestán, 
a)  spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny, 
b)  spáchá-li takový čin ve vztahu k věci nebo jiné majetkové hodnotě pocházející ze zvlášť závažného 
zločinu, 
c)  spáchá-li takový čin ve vztahu k věci nebo jiné majetkové hodnotě ve značné hodnotě, 
d)  získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch, nebo 
e)  zneužije-li ke spáchání takového činu svého postavení v zaměstnání nebo své funkce. 
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4)  Odnětím svobody na tři léta až osm let nebo propadnutím majetku bude pachatel potrestán, 
a)  spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 ve spojení s organizovanou skupinou působící ve více státech, 
b)  spáchá-li takový čin ve vztahu k věci nebo jiné majetkové hodnotě v hodnotě velkého rozsahu, nebo 
c)  získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu. 
 

Jedná se o úmyslný trestný čin, kdy pachatel jedná: 
 

� s cílem vzbudit zdání, že výtěžek z trestné činnosti je legálně nabytým příjmem, 
nebo  

� s vědomím, že ten, komu umožňuje spáchání tohoto trestného činu, jedná s cílem 
vzbudit zdání, že taková věc nebo prospěch byly nabyty v souladu se zákonem. 

 

Ustanovení § 217 trestního zákoníku upravuje nedbalostní variantu tohoto trestného 
činu, která vyžaduje, aby pachatel jinému z nedbalosti umožnil zastřít původ nebo 
zjištění původu věci nebo jiné majetkové hodnoty ve větší hodnotě (tj. v hodnotě více 
než Kč 50 000,--), jež byla získána trestným činem spáchaným na území České republiky 
nebo v cizině, nebo jako odměna za něj.  
 
  

 Podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, § 217 
 
 
1)  Kdo jinému z nedbalosti umožní zastřít původ nebo zjištění původu věci nebo jiné 
majetkové hodnoty ve větší hodnotě, která byla získána trestným činem spáchaným na území České 
republiky nebo v cizině, nebo jako odměna za něj, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok, 
zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty. 

2)  Odnětím svobody až na tři léta bude pachatel potrestán, 
a)  spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 proto, že porušil důležitou povinnost vyplývající z jeho 
zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo uloženou mu podle zákona, nebo 
b)  získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch. 

3)  Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán, 
a)  spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 ve vztahu k věci nebo jiné majetkové hodnotě pocházející 
ze zvlášť závažného zločinu, nebo 
b)  získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu. 
 

O legalizaci výnosů z trestné činnosti usilují její pachatelé proto, že jinak riskují, že jejich 
trestná činnost bude nakonec odhalena, takto nabyté prostředky zabaveny a oni budou 
odsouzeni k potenciálně vysokým trestům za nelegální jednání. Nakládání s výnosem 
z trestné činnosti má tři stupně, přičemž samotná legalizace výnosů (praní špinavých 
peněz) představuje až třetí stupeň: 
 

� první stupeň – výnos z trestné činnosti bezprostředně používán k financování další 
trestné činnosti (korupce, drogy, další hospodářská kriminalita), 

� druhý stupeň – z výnosů financovány běžné náklady (nákup a provoz vozového parku, 
nájem nemovitostí a s tím spojené provozní náklady, nákup zboží osobní spotřeby) – nelegálně 
získané prostředky se mohou volně mísit s prostředky nabytými legální cestou 
(nejčastěji herny, kasina, ale i restaurace nebo čerpací stanice), 
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� třetí stupeň – v okamžiku, kdy již nelze výnosy z trestné činnosti utratit takovým 
způsobem, aniž by to vzbudilo pozornost – cílem pak není maximalizace zisku jako 
u běžného podnikatele, ale snaha skrýt podnikáním ilegální činnost. 
 

 

Nakládání s výnosem z trestné činnosti 
 

 
Organizovaná skupina vybírá pod různými pohrůžkami od podnikatelů tzv. výpalné.  
 
V prvním stupni případně použije takto získané peníze třeba k zaplacení spolupracovníků pro 
výkon činnosti nebo ke zkorumpování městského strážníka obsluhujícího městský kamerový 
systém, protože kamery zachytily automobil včetně registrační značky, kterým dva členové skupiny 
přijeli k provozovně podnikatele, kde mu rozbili část vybavení. Ten jim totiž hrozil podáním trestního 
oznámení poté, co odmítl výpalné zaplatit.  
 
V druhém stupni si členové skupiny nakupují luxusní automobily, luxusní oblečení, 
elektroniku, najímají si byty nebo domy. Charakteristické pro tento stupeň je, že výnosy získané 
z trestné činnosti jsou téměř absolutně spotřebovávány na poli legální ekonomiky, ze zboží a služeb 
placených v tomto stupni jsou státu odváděny i daně, typicky daň z přidané hodnoty a spotřební daň.  
 
Protože nikdo nemůže jezdit naráz ve dvou automobilech a také ostatní přímá spotřeba členů skupiny 
je plně uspokojena, přichází nyní v úvahu u dalších výnosů z trestné činnosti jejich legalizace.  
 
Zdroj: http://blisty.cz/art/47327.html 
 

 

Legalizace výnosů z trestné činnosti – zastření skutečného původu vozidla 
  
 
Vozidlo zn. VW Passat combi bylo v době od 4. dubna 2006 do 5. dubna 2006 odcizeno             
Ch. R. V registru vozidel bylo vozidlo evidováno na fiktivní neexistující osobu Z. I. s pozměněným 
číslem VIN. Za odměnu ve výši 1 000,00 Kč nechal vozidlo na sebe následně zaregistrovat jako 
kupující R. M. Následně obviněný S. J. sám iniciativně vyhledal R. M., aby předmětné vozidlo 
mohl prodat, neboť k tomu bylo zapotřebí zajistit plnou moc pro prodávajícího. Obviněný P. P. 
za odměnu ve výši 500,00 Kč vozidlo pojistil u Kooperativa pojišťovny. 
 
S. J. pak s použitím plné moci vystavené R. M. vozidlo dne 24. července 2007 prodal 
Autobazaru D. s. r. o. za částku 240 000,00 Kč, vozidlo dne 18. srpna 2007 zakoupila společnost 
M. G., s. r. o., načež bylo dne 24. srpna 2007 zajištěno Policií ČR a při metalografickém zkoumání 
byly zjištěny původní identifikační znaky vozidla. 
 
Dle zjištění soudů jednání obviněného nelze vysvětlit jinak, nežli tím, že byl od počátku veden 
záměrem zastřít skutečný původ vozidla. Z uvedeného pak vyplývá i úmysl obviněného 
(přinejmenším úmysl eventuální), neboť bezpochyby věděl, že svým jednáním (převodem, resp. 
zprostředkováním prodeje vozidla nejasného původu) může porušit zákon a pro případ, že takové 
porušení způsobí, byl s tím srozuměn. 
 
Zdroj: Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 12. října 2011, č. j. 8 Tdo 1173/2011 
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B2.2.7 Porušení povinnosti při správě cizího majetku (z nedbalosti) 
 
Ustanovení § 220 a § 221 trestního zákoníku předpokládá, že potenciální pachatel: 
 
� má buď zákonem uloženou (např. jednatel společnosti s ručením omezeným spravující 

majetek této obchodní společnosti), a nebo smluvně převzatou povinnost opatrovat nebo 
spravovat cizí majetek (může zahrnovat péči o majetek, péči řádného hospodáře, odbornou či 
náležitou péči, obhospodařování majetku, nakládání nebo hospodaření s majetkem, právo činit 
úkony s majetkem, převádět ho, obchodovat s ním, investovat ho) a 

� v případě § 220 trestního zákona porušením takové povinnosti jinému úmyslně 
způsobí škodu nikoliv malou (nejméně 25 000,00 Kč), v případě § 221 pak tuto 
povinnost poruší z hrubé nedbalosti a jinému tím způsobí značnou škodu (nejméně 
500 000,00 Kč). 

 
Jedná se o subsidiární skutkovou podstatu k trestnému činu zpronevěry, netřeba 
dokazovat prospěch pachatele či třetí osoby, postačí vznik škody u poškozeného. 
 
  

 Podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, § 220 
 

 
 

1)  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. 
2)  Odnětím svobody na šest měsíců až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán, 
a)  spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako osoba, která má zvlášť uloženou povinnost hájit zájmy 
poškozeného, nebo 
b)  způsobí-li takovým činem značnou škodu. 

3)  Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným 
v odstavci 1 škodu velkého rozsahu. 
 
  

 Podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, § 221 
 
 
1)  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. 

2)  Odnětím svobody až na tři léta bude pachatel potrestán, 
a)  spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako osoba, která má zvlášť uloženou povinnost hájit zájmy 
poškozeného, nebo 
b)  způsobí-li takovým činem škodu velkého rozsahu. 
 

 

Trestně stíhán pro porušení povinností při správě cizího majetku je muž, který neplnil 
  své povinnosti jednatele, kdy řádně nevedl účetnictví a úmyslně bez vědomí jediného 
  společníka zmenšoval dispoziční práva společnosti a snižoval tak její majetek. 
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Škoda představuje zmenšení hodnoty opatrovaného nebo spravovaného majetku, k níž 
by nedošlo, kdyby byl majetek spravován nebo opatrován řádně (např. uzavření smlouvy o 
úvěru a zatížení majetku dluhem či uzavření kupní smlouvy na prodej opatrovaného nebo 
spravovaného majetku). Škoda může ale spočívat i v ušlém zisku, tedy v tom, že nenastane 
obvyklý přírůstek na majetku, který lze očekávat při řádném opatrování a správě 
majetku (např. neuložením peněz na úročený účet v bance, neuplatněním úroků nebo 
majetkových sankcí vůči třetí osobě, nevymáháním plnění ze splatných pohledávek).  
 
Dále se škodou rozumí i ty případy, kdy při obchodování se spravovaným nebo 
opatrovaným majetkem pachatel v důsledku porušení povinnosti neobdrží za jeho 
zcizení odpovídající protihodnotu, kterou by jinak bylo možno získat (např. při prodeji 
části spravovaného majetku za nižší kupní cenu, než za jakou ho bylo možné reálně prodat, nebo 
při úhradě prodaného majetku prostřednictvím vzájemného zápočtu pohledávek, z nichž jedna je 
fiktivní – vyfakturované, nikdy neposkytnuté služby). 
 
Škodou v uvedeném smyslu naopak nejsou nutné výdaje z majetku související s jeho 
samotnou existencí a s jeho využíváním (např. placení daní, placení závazků, investice). 
 

 

Porušení povinnosti při správě cizího majetku I. 
 

 
Obviněný v období na konci roku 2001 v sídle obchodní společnosti AZ-S., s. r. o. ústně uzavřel 
s jednateli uvedené obchodní společnosti smlouvu svým obsahem odpovídající smlouvě příkazní, 
kterou se zavázal za úplatu obstarat pro AZ-S., s. r. o. zajištění cenově výhodných dodávek 
zboží charakteru ručního nářadí a ochranných pracovních pomůcek, vyrobených v asijských 
zemích, s podmínkou platby za zboží předem.  
 
Následně obdržel v období měsíců února a března 2002 z účtu společnosti AZ-S., s. r. o. 
prostřednictvím obchodních společností M. G. T. a P. G. T., obě se sídlem se Spojených arabských 
emirátech, do své dispozice celkem 213 100,73 USD, tj. 7 864 633,93 Kč, a to na základě faktur 
vystavených těmito společnostmi za dodávky zboží a služeb pro společnost AZ-S., s. r. o. 
 
V průběhu měsíců dubna a května 2002 se svěřenými finančními prostředky vědomě nakládal 
i přes ujištění daná poškozenému neobezřetně, ačkoli znal rizika spojená s obchodováním 
v asijských zemích. Poskytl platby asijským výrobcům zboží bez záruk, které by poškozenému 
umožnily vymáhání dodání zboží nebo vrácení zaplacených záloh, v důsledku čehož pro AZ-S., s. r. o. 
obstaral namísto dohodnutého dodání zboží v hodnotě 183 876,00 USD, tj. 6 788 319,17 Kč, pouze 
dodání zboží v celkové hodnotě 29 224,63 USD, tj. 1 076 314,76 Kč, přičemž za zbylé finanční 
prostředky dodání objednaného zboží a služeb pro společnost AZ-S., s. r. o. v dohodnutém termínu 
nezajistil, peníze do dispozice poškozené obchodní společnosti nevrátil a ani jí nepředal jim 
odpovídající protihodnotu ve formě vymahatelné pohledávky. Tím na majetku obchodní společnosti 
AZ-S., s. r. o. způsobil škodu ve výši nejméně 183 876,00 USD, tj. 6 788 319,17 Kč. 
 
Pachatel, ač dobře znalý rizik podnikání v uvedené oblasti, neučinil zhola nic, aby tato rizika 
eliminoval, nebo alespoň zmírnil. Jeho počínání bylo značně vzdáleno počínání řádného 
hospodáře, které se v případě příkazní smlouvy předpokládá.  
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Počínal si naopak zcela nezodpovědně, zástupce poškozené společnosti na uvedená rizika neupozornil, 
a to přesto, že se jednalo o horentní částky. 
 
Zdroj: Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 31. srpna 2010, č. j. 3 Tdo 992/2010  
 
 
 

 

Porušení povinnosti při správě cizího majetku II. 
 
 
Z porušení povinnosti při správě cizího majetku byl obviněn a následně uznán vinným předseda 
představenstva Bytového družstva (dále jen „družstvo“). Trestný čin měl spáchat tím, že ač měl 
ve funkci předsedy představenstva družstva jako řádný hospodář činit veškeré právní úkony týkající se 
družstva a jeho majetku odpovědně a svědomitě, přesto dne 3. července 2007 bez vědomí členské 
schůze družstva i jeho představenstva, uzavřel za družstvo dodatek ke Smlouvě o dílo 
ze dne 23. června 2007 na rekonstrukci 23 lodžií bytového domu za cenu 1 075 073,00 Kč (dále 
jen „smlouva“) s firmou Stavební práce F. V. (dále jen „zhotovitel“), a to dodatek vztahující se k čl. 
VII. o fakturaci a přejímání prací, když zjevným smyslem tohoto článku smlouvy bylo zabránit 
škodám na družstevním majetku z důvodů možných poruch vzniklých před dokončením díla na straně 
zhotovitele.  
 
Obviněný však uzavřenou smlouvu v dohodě se zhotovitelem změnil z původního znění, podle 
něhož „kterákoli další etapa může býti započata pouze pokud byla ta předešlá bez vad 
a problémů převzata“, na nové znění, podle něhož „kterákoliv etapa uvedená v tomto 
článku může býti započata bez ohledu na dokončení ostatních etap“. To učinil o své vůli 
s vědomím, že se tak odchyluje od původně smluvně zakotvené obezřetnosti družstva v podobě 
podmínky postupného placení prací oproti postupně prováděným a odevzdávaným dílčím 
protiplněním. Pak obviněný v době od 26. června 2007 do 27. srpna 2007 – za situace, kdy do konce 
srpna 2007 zhotovitel prováděl pouze přípravné práce předcházející vlastním rekonstrukčním  pracím 
a kdy tedy ještě v budoucnu zbývalo provést na všech lodžiích kvalifikovanější a nákladnější práce, 
uhradil v rozporu s čl. VI. smlouvy z peněz družstva zhotoviteli částku ve výši 
1 050 000,00 Kč, a to ačkoli zhotovitel do té doby provedl práce jen v hodnotě nejvýše 
311 543,00 Kč, a po provedení prací v této hodnotě v díle již dále nepokračoval. 
 
Obviněný následně o své vůli rezignoval na povinnost odpovědné osoby při správě cizího 
majetku vyplácet svěřené finanční prostředky s náležitou opatrností, pokud možno 
adekvátně oproti současně probíhajícím protiplněním, zejména však striktně podle podmínek 
vynakládání peněz výslovně stanovených vůlí vlastníka v zájmu prevence vzniku možných škod na 
finančních prostředcích. 
 
Neprovedením původně sjednaných a v rozporu se smlouvou obviněným předčasně zaplacených prací 
vznikla družstvu škoda ve výši nejméně 1 004 726,00 Kč (včetně úhrady ve výši  
266 269,00 Kč za nutné zakonzervování rozpracované stavby), přičemž změnu smlouvy, a zejména 
pak i následné vyplacení prakticky celé ceny stavebních prací předem v příkrém rozporu 
s ustanovením čl. VI. smlouvy o platebních podmínkách, obviněný učinil s vědomím rizika pečlivě 
ošetřeného smlouvou, že zhotovitel by z těch či oněch dobře myslitelných důvodů mohl dílo 
opustit podstatně nedokončené, aniž by přitom dopředu zinkasované peníze za nedokončené 
práce družstvu vrátil, k čemuž také došlo. 
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Tento hrubě neopatrný způsob proplacení prací zhotoviteli předem v rozporu s postupem 
dohodnutým uvnitř družstva a zároveň i v rozporu se zněním uzavřené smlouvy byl jednou 
z rozhodujících příčin škodného následku v podobě nevratného vyvedení našetřených peněžních 
prostředků potřebných k dokončení zahájených rekonstrukčních prací z dispozice družstva, 
a tedy i následného dlouhodobě neutěšeného stavu nefunkčnosti lodžií, čímž byli obyvatelé domu 
výrazně poškozeni na svém právu své obytné prostory nerušeně užívat. 
 
Obviněný předseda představenstva podal proti odsuzujícímu rozsudku dovolání k Nejvyššímu 
soudu, který ho shledal důvodným a přikázal odvolacímu soudu, aby věc znovu projednal 
a rozhodl. V novém řízení se má odvolací soud znovu zabývat zejména prokázáním, zda způsobení 
škody nikoli malé podle ustanovení § 220 odst. 1 trestního zákoníku bylo zahrnuto úmyslným 
jednáním obviněného ve formě eventuálního úmyslu. Na základě zvážení všech rozhodných 
skutečností, jak jsou zachyceny ve spisovém materiálu, tedy posoudí, zda obviněný byl srozuměn 
s následkem svého jednání, a to škody nikoli malé. Kromě toho vezme v úvahu míru zavinění 
zhotovitele a náležitě posoudí také námitku dovolatele o jeho uvedení v omyl ze strany tohoto 
zhotovitele. 
 
Zdroj: Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 17. srpna 2011, č. j. 5 Tdo 811/2011  
 

 

Porušení povinnosti při správě cizího majetku III. 
 

 
Za porušení povinnosti při správě cizího majetku byli odsouzeni Ing. J. Š. a MUDr. M. S., když 
Ing. J. Š. v rozporu se svými povinnostmi podepsal za společnost GALILEO REAL, k. s. platební 
příkaz ze dne 21. března 2005 k převodu částky 500 000 000,00 Kč z účtu vedeného v České 
republice u Komerční banky, a. s. na účet u banky UBS AG ve Švýcarsku, který 
ve skutečnosti neexistoval. V důsledku toho byla dne 24. března 2005 zmíněná částka odepsána 
z účtu u Komerční banky, a. s., a provedena platba do banky UBS AG, kde byly předmětné finanční 
prostředky dne 29. března 2005 převedeny za součinnosti MUDr. M. S. a zaměstnance banky 
UBS AG A. H. na běžný účet MUDr. M. S., který s nimi dále nakládal ke škodě společnosti 
GALILEO REAL, k. s. 
 
Ing. J. Š. se zbavil dispozice s finančními prostředky společnosti GALILEO REAL, k. s., což 
bylo v rozporu s jeho povinnostmi opatrovat a spravovat cizí majetek a bylo jednou z příčin, bez níž 
by ke vzniku škody nemohlo dojít. Obviněnému lze sice přisvědčit, že další nezbytnou příčinou 
bylo jednání MUDr. M. S., případně i A. H., která dovolatel neinicioval, nicméně to jej nezbavuje 
odpovědnosti za vzniklý následek. Na samém počátku procesu vzniku škody u poškozené společnosti, 
tj. úbytku majetku v hodnotě 500 milionů korun, byl totiž pokyn obviněného  
Ing. J. Š. k odeslání takto vysoké finanční částky mimo území České republiky, čímž 
umožnil cizím osobám s jemu svěřeným majetkem dále disponovat a sám se možnosti této 
dispozice zbavil. 
 
Kromě trestu odnětí svobody (pět let a šest měsíců) a uložení povinnosti zaplatit společně a nerozdílně 
s MUDr. M. S. poškozené společnosti GALILEO REAL, k. s. náhradu škody částkou 96 000 000,00 
Kč spolu s úrokem z prodlení, uložil soud Ing. J. Š. rovněž trest zákazu činnosti spočívající 
v zákazu výkonu funkce statutárních orgánů právnických osob v trvání šesti roků. 
 
Zdroj: Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 21. ledna 2012, č. j. 5 Tdo 912/2011  
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Porušení povinnosti při správě cizího majetku a zpronevěra 
 

 

Z trestného činu porušení povinnosti při správě cizího majetku a trestného činu zpronevěry uznaly 
soudy vinným muže, který se jich dopustil tím, že jako jediný jednatel společnosti Family Frost, 
na různých místech, v úmyslu použít svěřené finanční prostředky pro svoji potřebu: 
 
1) z běžného účtu poškozené společnosti Family Frost prováděl prostřednictvím platebních karet 
platby v obchodních domech, prodejnách, restauracích apod., a tím neoprávněně 
bezhotovostními platbami ke škodě společnosti Family Frost čerpal prostředky ve výši nejméně 
4 203 013,10 Kč, ačkoli jako jediný jednatel společnosti Family Frost měl zákonnou povinnost 
vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a smlouvou o výkonu funkce jednatele ze dne  
30. června 2000 povinnost postupovat při zařizování záležitostí společnosti s odbornou péčí a pečovat 
o veškeré majetkové hodnoty tak, aby byly vždy co nejúčelněji využity, 
 
2) z běžného účtu poškozené společnosti Family Frost čerpal formou výběrů hotovosti 
z bankomatů peněžní prostředky náležející poškozené společnosti a takto vybral celkově hotovost ve 
výši 4 734 347,10 Kč, postupně vrátil celkem 1 525 976,51 Kč bezhotovostně, další částku ve výši 
764 426,31 Kč vrátil prostřednictvím pokladny poškozené společnosti, přičemž neoprávněně takto 
vybral pro svoji potřebu ke škodě společnosti Family Frost peněžní prostředky v hotovosti v částce 
nejméně 1 855 861,28 Kč. 
 
Zdroj: Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 15. února 2012, č. j. 5 Tdo 22/2012  
 
Níže jsou ve stručnosti uvedena další rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky 
týkající se oblasti porušování povinnosti při správě cizího majetku. 
 
� Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 21. října 2009, č. j. 5 Tdo 923/2009: 

 
Trestného činu porušování povinnosti při správě cizího majetku se může dopustit 
i správce konkurzní podstaty, resp. insolvenční správce, jestliže nehospodárným 
nakládáním s majetkem konkurzní (majetkové) podstaty poruší svou povinnost 
postupovat s odbornou péčí (§ 8 odst. 2 zákona o konkurzu a vyrovnání, § 36 odst. 1 
insolvenčního zákona) a způsobí alespoň škodu nikoli malou na takovém majetku.  
 
Za škodu způsobenou trestným činem porušování povinnosti při správě cizího 
majetku však nelze bez dalšího považovat peněžní částku nacházející se v konkurzní 
(majetkové) podstatě, kterou správce konkurzní podstaty (insolvenční správce) 
neoprávněně dočasně poskytl jako vklad do základního kapitálu pro účely založení 
nové obchodní společnosti, byla-li tato peněžní částka ve shodě s úmyslem správce 
konkurzní podstaty (insolvenčního správce) vrácena do konkurzní (majetkové) 
podstaty po několika týdnech ihned po zápisu zakládané obchodní společnosti do 
obchodního rejstříku. Škodou by zde mohl být jen ušlý úrok z neoprávněně 
zapůjčené peněžní částky. 
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� Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 26. srpna 2009, č. j. 5 Tdo 294/2009: 
 
Způsobí-li jednatel společnosti s ručením omezeným při opatrování nebo spravování 
jejího majetku porušením povinnosti vykonávat svou působnost s péčí řádného 
hospodáře ve smyslu § 135 odst. 2 ve spojení s § 194 odst. 5 věta první obchodního 
zákoníku úmyslně značnou škodu na jejím majetku, zakládá to při splnění všech 
ostatních zákonných předpokladů jeho trestní odpovědnost za trestný čin porušování 
povinnosti při správě cizího majetku. 

 
Dalšími trestnými činy proti majetku, které zmíní tato publikace, jsou tzv. úpadkové 
trestné činy (§ 222 až 227 trestního zákoníku). 
 
B2.3 Okruh úpadkových trestných činů  
 
Zvláštní skupinu trestných činů proti majetku představují trestné činy úpadkové, resp. 
úpadkové delikty, mezi které jsou zahrnovány trestné činy uvedené v § 222 až 227 
trestního zákoníku: 
 
� Poškození věřitele (§ 222) 
� Zvýhodnění věřitele (§ 223) 
� Způsobení úpadku (§ 224) 
� Porušení povinnosti v insolvenčním řízení (§ 225) 
� Pletichy v insolvenčním řízení (§ 226) 
� Porušení povinnosti učinit pravdivé prohlášení o majetku (§ 227) 
 
Výše uvedeným trestným činům není vyhrazen zvláštní oddíl, ale spojuje je jejich 
provázanost s insolvenčním právem (insolvenční zákon, zákon o konkurzu 
a vyrovnání) a společný účel, kterým je poskytování ochrany věřitelům a zachování 
pravidel řádného průběhu insolvenčního (konkurzního a vyrovnacího) řízení. 
 
Odlišný charakter má pouze jednání pachatele trestného činu dle § 227 trestního 
zákoníku, které bylo v předchozí právní úpravě zahrnuto pod trestným činem 
poškozování věřitele. Jeho smyslem je zjištění skutečné hodnoty majetku dlužníka 
a následné maximální uspokojení jeho věřitele.  
 
B2.3.1 Poškození věřitele 
 
Trestný čin poškození věřitele spočívá: 
  
� ve skutečných nebo fiktivních dispozicích dlužníka se svým majetkem tak, aby jeho 

věřitel nemohl plně nebo zčásti uspokojit pohledávku z majetku dlužníka 
(podnikatel – fyzická osoba ve stavu předlužení i platební neschopnosti vloží celý svůj zbylý 
majetek použitelný k uspokojení věřitelů (nemovitosti a technologické zařízení) jako nepeněžitý 
vklad do nově založené společnosti s ručením omezeným s vědomím, že vůči této obchodní 
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společnosti věřitelé své nároky nemohou uplatňovat, a posléze svůj obchodní podíl ve 
společnosti převede na jinou osobu), 

� v určité formě pomoci jiné osoby dlužníkovi, kdy tato osoba skutečně nebo zdánlivě 
zmenšuje majetek dlužníka použitelný k uspokojení věřitelů. 

 
 

Trestného činu poškození věřitele se dopustil podnikatel, který jako vlastník společnosti 
  získal prostředky na rozvoj svého podnikání od zahraničního partnera. 
 

Část závazků byla řádně splacena z činnosti společnosti. V následujícím období se však podnikatel 
se svým partnerem nepohodl a přestal závazky splácet. Zároveň učinil kroky k tomu, aby převedl 
veškerý svůj majetek na cizí osoby a majetek původní společnosti vložil do jiných subjektů. V majetku 
jeho a společnosti tak zůstaly obtížně zpeněžitelné podíly v jiných společnostech, které již ovšem 
nebyly kryty potřebným majetkem a zároveň zůstaly pohledávky s pochybnou mírou dobytnosti. 
 
  

 Podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, § 222  
 
 
1)  Kdo, byť i jen částečně, zmaří uspokojení svého věřitele tím, že 
a)  zničí, poškodí, zatají, zcizí, učiní neupotřebitelnou, nebo odstraní, byť i jen část svého majetku, 
b)  postoupí svou pohledávku, anebo převezme dluh jiného, 
c)  zatíží věc, která je předmětem závazku, nebo ji pronajme, 
d)  předstírá nebo uzná neexistující právo nebo závazek, 
e)  předstírá nebo uzná právo nebo závazek ve větším rozsahu, než odpovídá skutečnosti, 
f)  předstírá splnění závazku, nebo 
g) předstírá úpadek nebo svůj majetek jinak zdánlivě zmenšuje nebo předstírá jeho zánik, 
a způsobí tím na cizím majetku škodu nikoli malou, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta 
nebo zákazem činnosti. 

2)  Stejně bude potrestán, kdo, byť i jen částečně, zmaří uspokojení věřitele jiné osoby tím, že 
a)  zničí, poškodí, zatají, zcizí, učiní neupotřebitelnou nebo odstraní, byť i jen část majetku dlužníka, 
nebo 
b)  k majetku dlužníka uplatní neexistující právo nebo pohledávku nebo existující právo nebo 
pohledávku ve vyšší hodnotě či lepším pořadí, než jaké má, 
a způsobí tím na cizím majetku škodu nikoli malou. 

3)  Odnětím svobody na šest měsíců až pět let bude pachatel potrestán, 
a)  způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 značnou škodu, nebo 
b)  získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch. 

4)  Odnětím svobody na tři léta až osm let bude pachatel potrestán, 
a)  způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 škodu velkého rozsahu, 
b)  získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu, nebo 
c)  způsobí-li takovým činem jinému úpadek. 
 
Předpokladem trestního postihu není prohlášení konkurzu ani insolvenční návrh 
a nevyžaduje se, aby měl dlužník více věřitelů. Naopak je požadováno způsobení 
alespoň škody nikoli malé, tj. nejméně 25 000,00 Kč. 
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Zcizení části majetku dlužníkem 
 

 
Soud posuzoval situaci, kdy obžalovaný odprodal osobní automobil značky Ford Escort společnosti 
Ford H. za 201 971,00 Kč a částku, kterou prodejem získal, použil jako zálohu na leasingové splátky na 
automobil značky Ford Mondeo 1.8 TD combi a tímto jednáním znemožnil svému věřiteli, aby se 
domáhal u soudu výkonu rozhodnutí prodejem automobilu Ford Escort. 
  
Závěr odvolacího soudu říká, že za zcizení části vlastního majetku dlužníkem, jímž může být 
i jen částečně zmařeno uspokojení věřitele, je nutné považovat i prodej osobního automobilu 
a použití takto získaných finančních prostředků na nájem – leasing – jiného osobního 
automobilu. Zatímco totiž osobní automobil, který je vlastnictvím dlužníka, může být použit 
na uspokojení věřitele, osobní automobil, jenž má dlužník pronajatý, a je tedy ve vlastnictví 
pronajímatele, takto být použit nemůže. 
 
Zdroj: Rozhodnutí Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 14. března 2001,                                       
č. j. 3 To 982/2000 
 
 

 

Poškození věřitele I. 
 

 
Jako pokus trestného činu poškozování věřitele bylo posouzeno jednání podnikatele, který poté, co 
usnesením Městského soudu v Praze byl prohlášen na jeho majetek konkurz, nereagoval 
na opakované výzvy správkyně konkurzní podstaty ani soudu, nedostavil se k ní k předání dokumentů 
o účetnictví, přičemž věděl, že návrh na prohlášení konkurzu byl podán soudu již dne 1. srpna 2001, 
a provedl opakované výběry finanční hotovosti z bankovních šeků v období od října 2001 do 
prosince 2001 v celkové výši téměř 9 mil. Kč. Dále dne 28. února 2002 vybral v hotovosti částku                 
2 648 374,50 Kč. Vedle těchto výběrů v K. b., a. s. učinil výběry finanční hotovosti v období od                 
22. ledna 2002 do 18. července 2003 z postžirového účtu u Č., a. s., jehož číslo uváděl na faktury 
vystavené svým odběratelům, ve výši 988 522,50 Kč. S ohledem na existenci četných dluhů a své 
neschopnosti hradit je i s ohledem na prohlášení konkurzu na svůj majetek, podnikatel tímto 
jednáním znemožnil zařazení uvedených finančních prostředků do konkurzní podstaty za 
účelem uspokojení svých věřitelů. 
 
Obviněný podnikatel tak odčerpal částku celkem 12 428 293,40 Kč z bankovních šeků nebo z účtu, 
což je majetek patřící do konkurzní podstaty, který byl použitelný k uspokojení pohledávek 
věřitelů obviněného, a který chtěl obviněný zatajit nebo odstranit z dosahu správkyně konkurzní 
podstaty a svých věřitelů, jejichž nesplacené pohledávky činily celkem částku 15 980 464,00 Kč. 
Správkyni konkurzní podstaty se nakonec podařil soupis majetku a podařilo se jí vrátit do konkurzní 
podstaty částku 13 354 615,40 Kč. 
 
Z jednání obviněného hrozil vznik škody velkého rozsahu (tj. dosahující výše nejméně  
5 mil. Kč), protože z odčerpaného majetku, jehož hodnota činila více než 12 mil. Kč, by nemohly být 
uspokojeny pohledávky věřitelů obviněného. Škodu zde tedy představuje hodnota zatajeného 
nebo odstraněného majetku dlužníka, který by bylo možné použít k uspokojení pohledávek 
jeho věřitelů, kdyby si dlužník nepočínal uvedeným způsobem. 
 
Zdroj: Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 7. června 2006, č. j. 5 Tdo 636/2006  
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Poškození věřitele II. 
 

 
V tomto případě poškození věřitele spočívalo v tom, že jednatel obchodní společnosti M. G., s. r. o. 
snížil disponibilní zdroje této obchodní společnosti tím, že odčerpal ve svůj vlastní prospěch 
její finanční prostředky ve výši 100 000,00 Kč, protože dne 14. října 2004 uhradil uvedenou 
peněžní částku jako svůj osobní závazek vůči obchodní společnosti P. T., s. r. o., který nesouvisel 
s činností obchodní společnosti M. G., s. r. o. Tím obviněný jednatel zčásti zmařil uspokojení 
pohledávek věřitelů společnosti M. G., s. r. o., jejichž pohledávky dosahovaly celkové výše 
670 644,90 Kč a 3 164,15 EUR. 
 
Obviněný tedy použil peněžní prostředky jmenované obchodní společnosti ve výši 100 000,00 Kč 
k tomu, aby jimi uhradil svůj osobní dluh (vzniklý v souvislosti s výstavbou rodinného domu 
obviněného), aniž by do majetku obchodní společnosti M. G., s. r. o. obdržel jakoukoli 
majetkovou protihodnotu použitelnou k uspokojení věřitelů této obchodní společnosti. Tím 
obviněný nepochybně zcizil část (svého) majetku, tj. majetku dlužníka, jehož jménem jako 
statutární orgán jednal. 
Tento závěr dle Nejvyššího soudu nemohlo změnit ani tvrzení obviněného v podaném dovolání, podle 
něhož bylo údajně zaplacení peněžní částky ve výši 100 000,00 Kč ve prospěch obchodní společnosti 
P. T., s. r. o. podmínkou k tomu, aby tato obchodní společnost jako dlužník zaplatila svůj dluh ve 
prospěch obchodní společnosti M. G., s. r. o. ve výši 300 000,00 Kč. I kdyby tomu tak bylo (což ovšem 
svědek vyloučil), stejně by v majetku posledně jmenované obchodní společnosti chyběla peněžní částka 
ve výši 100 000,00 Kč, kterou z něj obviněný odčerpal ve svůj prospěch bez odpovídajícího protiplnění, 
protože peněžní částku ve výši 300 000,00 Kč by i tak jako splatnou pohledávku musela uhradit 
obchodní společnost P. T., s. r. o. do majetku obchodní společnosti M. G., s. r. o. Ostatně bylo 
povinností obviněného, aby jako jednatel tuto pohledávku vymáhal. 
 
Zdroj: Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 17. prosince 2008, č. j. 5 Tdo 1577/2008  
 

 

Jednání dlužníka – právnické osoby ke škodě věřitelů  
 

 
Obviněný měl jako jednatel obchodní společnosti V. – T., s. r. o. zajišťovat dostatek finančních 
prostředků na účtu vedeném u K. b. P., a. s., z kterého měly být hrazeny od listopadu 1993 měsíčně 
úroky a od 30. června 1994 i čtvrtletní splátky z úvěru, který byl poskytnut dne 18. října 1993 ve výši 
65 000 000,00 Kč společnosti V.– T., s. r. o. 
 
Dne 5. listopadu 1993 dal ovšem pokyn k převedení částky 7 000 000,000 Kč na účet výrobního 
družstva S. J. vedený u K. b., a. s., za vykonané práce ve prospěch společnosti V. – T., s. r. o., 
přičemž výrobní družstvo žádné práce pro společnost V. – T., s. r. o. nevykonalo.  
 
Jakmile byla tato částka připsána na účet uvedeného výrobního družstva, obviněný požádal 
telefonicky předsedu tohoto družstva o vrácení částky 7 000 0000,00 Kč s odůvodněním, že 
peníze byly na jejich účet zaslány omylem. Výrobní družstvo S. J. dne 12. listopadu 1993 tuto 
částku obžalovanému vrátilo v hotovosti. Obžalovaný již nevložil vrácené peníze na účet vedený 
u K. b. P., a. s., ale použil je v přesně nezjištěné době pro svoji potřebu, a tím znemožnil 
úhradu úroků i částečnou úhradu samotného úvěru. 
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Věc se dostala až k Nejvyššímu soudu, který předchozí rozsudky soudů zrušil a přikázal Krajskému 
soudu, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.  
 
Nejvyšší soud se ve svém rozhodnutí vyjádřil mimo jiné i k námitce obviněného, že on v posuzované 
věci nebyl dlužníkem poškozené K. b. P., a. s., nýbrž jím byla obchodní společnost                         
V. – T., s. r. o., proto podle názoru obviněného nemohl být on sám pachatelem uvedeného trestného 
činu. 
 
Nejvyšší soud označil tuto námitku za neopodstatěnou s tím, že pachatelem trestného činu 
poškozování věřitele sice může být jen konkrétní subjekt, a to dlužník, který jedná ke škodě svých 
věřitelů, ovšem pokud je takovým dlužníkem právnická osoba (např. obchodní společnost), 
může být pachatelem – mimo jiné – fyzická osoba, která je statutárním orgánem této 
právnické osoby a v souvislosti s tímto svým postavením činila právní či jiné úkony 
za právnickou osobu. 
 
Obviněný byl jediným jednatelem a společníkem obchodní společnosti V. – T., s. r. o.  
a pro jeho trestní odpovědnost za trestný čin poškozování věřitele v daném případě postačuje, jestliže 
jako statutární orgán protiprávně jednal jménem této obchodní společnosti, která byla 
v postavení dlužníka vůči poškozené K. b. P., a. s., tedy sám si počínal jako dlužník banky. Ostatně 
nikdo jiný než obviněný nemohl v rozhodné době jednat za obchodní společnost V. – T., s. r. o. jako 
dlužníka banky, proto také jen obviněný může nést případnou odpovědnost, včetně trestní 
odpovědnosti, za jednání učiněné ke škodě věřitele.  
 
Zdroj: Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 26. dubna 2007, č. j. 5 Tdo 440/2007 
 
Níže jsou ve stručnosti uvedena další rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky 
v oblasti poškození věřitele, na která je vhodné rovněž upozornit. 
 
� Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 10. května 2006, č. j. 5 Tdo 523/2006: 
 

Jestliže obviněný jako dlužník jiné osoby založil obchodní společnost a bez 
odpovídající protihodnoty převedl do jejího majetku určitou věc použitelnou 
k uspokojení pohledávky věřitele (např. motorové vozidlo), naplnil tím zákonný 
znak trestného činu poškozování věřitele spočívající ve „zcizení části svého majetku“. 
Zatímco věc, která je ve vlastnictví dlužníka jako fyzické osoby, může být použita 
k uspokojení jeho věřitele, věc, jež takový dlužník převedl do majetku obchodní 
společnosti, je ve vlastnictví této společnosti, která má majetkovou samostatnost, 
a není-li tato společnost v žádném právním vztahu k věřiteli, nemůže být její majetek 
použit k uspokojení věřitele té fyzické osoby, která je společníkem obchodní 
společnosti.  
 
Trestný čin poškozování věřitele nelze spáchat dispozicemi s takovými věcmi 
dlužníka, které nemohou být předmětem výkonu rozhodnutí podle § 322 odst. 3 
zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, tj. které podnikatel nezbytně nutně 
potřebuje k výkonu své podnikatelské činnosti.  
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Pokud se pachatel dopustil trestného činu poškozování věřitele tím, že majetek 
použitelný k uspokojení pohledávky jeho věřitele, která vzešla z podnikání 
pachatele jako fyzické osoby, převedl na společnost s ručením omezeným, 
za kterou pachatel vystupoval v postavení jednatele, lze mu uložit trest zákazu 
činnosti spočívající jak v zákazu podnikání jako fyzické osoby v určitém oboru, tak 
v zákazu výkonu funkce člena statutárních orgánů obchodních společností. 

 
� Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 15. února 2012, č. j. 5 Tdo 65/2012: 
 

Způsoby, jimiž se pachatel majetku zbavuje, nemusejí být samy o sobě trestnými 
činy, poněvadž trestným činem se stávají vzhledem k důsledkům, které mají pro 
uspokojení věřitele. 
 
Obviněný jako jednatel a společník obchodní společnosti nejprve odstranil majetek 
použitelný k uspokojení svých věřitelů uzavřením dohody o předání a převzetí části 
aktiv dané společnosti jinou společností a poté i s dalším společníkem v podstatě již 
bezcenné podíly převedli na P. K. – tzv. bílého koně. 
 

B2.3.2 Zvýhodnění věřitele 
 
Zvýhodnění věřitele podle § 223 trestního zákoníku se dopustí pachatel, který jako 
dlužník, který je v úpadku, zmaří, byť i jen částečně, uspokojení svého věřitele 
zvýhodněním jiného věřitele, a způsobí tím na cizím majetku minimálně škodu nikoliv 
malou, tj. nejméně 25 000,00 Kč. 
 
Na rozdíl od trestného činu poškození věřitele je při zvýhodnění věřitele požadován: 
 
� úpadek dlužníka – je třeba, aby šlo o reálný ekonomický stav dlužníka (v souladu 

s § 3 insolvenčního zákona), nestačí stav účetní, který nemusí odpovídat skutečnosti, 
a  

� existence alespoň dvou věřitelů se splatnými pohledávkami – alespoň jeden věřitel 
je zvýhodněn a alespoň jeden věřitel je poškozen.  

 
Není vyžadován vstup dlužníka do likvidace (jde-li o právnickou osobu), zahájení 
insolvenčního řízení ani podání návrhu na zahájení takového řízení. (Bude se jednat 
zejména o dobu těsně před zahájením insolvenčního řízení, kdy se od dlužníka, jenž si je vědom 
své ekonomické situace, dá nejvíce očekávat tendence k vyvádění majetku z budoucí majetkové 
podstaty. Motivací dlužníka bude vědomí, že během insolvenčního řízení by jeho dispozice 
s majetkem byla omezena.) 
 
Odlišné oproti trestnému činu poškození věřitele je také to, že v důsledku jednání dle 
§ 223 trestního zákoníku nedochází ke změně (skutečnému ani zdánlivému zmenšování) 
celkového stavu majetku dlužníka, nýbrž k nerovnoměrnému použití majetku 
dlužníka k uspokojení jen některého věřitele na úkor jiného. 
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 Podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, § 223 
 

 
1)  Kdo jako dlužník, který je v úpadku, zmaří, byť i jen částečně, uspokojení svého věřitele 
zvýhodněním jiného věřitele, a způsobí tím na cizím majetku škodu nikoli malou, bude potrestán 
odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti. 

2)  Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným 
v odstavci 1 značnou škodu. 

3)  Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, 
a)  způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 škodu velkého rozsahu, nebo 
b)  způsobí-li takovým činem jinému úpadek. 
 
Zvýhodnění věřitele představuje takové jednání dlužníka, kdy se některému 
či některým věřitelům dostane uspokojení jejich pohledávky ve větším rozsahu nebo 
v lepším pořadí, než by jim podle pravidel insolvenčního zákona jinak náleželo, 
přičemž ani tyto zvýhodněné pohledávky nemusejí být uspokojeny plně. Musí platit, že 
ostatní věřitelé v důsledku jednání pachatele obdrželi méně, než by jim podle zásad 
vypořádání jinak náleželo. 
 
Zvýhodněný věřitel sice dostává jen to, co by mu jinak po právu patřilo (nebýt úpadku 
dlužníka), ale protože dlužník není schopen uspokojit všechny své věřitele, plným 
uspokojením jednoho věřitele zkracuje ostatní věřitele. Za takové situace je třeba 
postupovat podle insolvenčního zákona a uspokojit věřitele jen poměrně a rovnoměrně.  
 
Je-li dlužníkem právnická osoba, tj. typicky i obchodní společnost, může být pachatelem 
i její statutární orgán (jednatel společnosti s ručením omezeným), člen kolektivního 
statutárního orgánu (člen představenstva akciové společnosti) nebo osoba pověřená 
zastupovat právnickou osobu navenek (advokát, prokurista, vedoucí organizační složky). 
 

 

Příkladem zvýhodnění věřitele může být postup jednatele jedné společnosti s ručením 
  omezeným. 
 
Daná společnost se ocitla v druhotné platební neschopnosti. Za provizi v rozsahu 5 až 20 % 
pohledávky jednatel upřednostňoval úhrady vybraných firem. Zdarma pak rovněž 
upřednostňoval platby dvěma firmám vlastněným jeho blízkými příbuznými. 
 
Rozdíl dob splatnosti faktury mezi jednotlivými věřiteli byl značný. Spřízněným a platícím subjektům 
bylo hrazeno se zpožděním maximálně dva až tři měsíce, ostatním subjektům bylo hrazeno 
se zpožděním cca dvanáct měsíců, nebo vůbec ne. 
 
Pachatel jako dlužník tedy: 
 
� musí jednat se záměrem vyhnout se poměrnému uspokojení ostatních věřitelů 

a chce tím alespoň částečně zmařit uspokojení jejich pohledávek, případně  
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� si je vědom toho, že jeho jednání může mít takový následek, a pro případ, že jej 
způsobí, je s tím srozuměn.  

 
Na uvedený úmysl lze usuzovat jen ze všech okolností, za nichž dlužník, který je 
v úpadku, přednostně uspokojil jednoho z více svých věřitelů (např. pokud jednal 
s vědomím existence četných dluhů, své neschopnosti hradit je a s vědomím, že již ohledně jeho 
majetku byl podán insolvenční návrh).  
 
Požadovaný úmysl by však nebylo možné dovodit za situace, jestliže dlužník plně 
uspokojil jen některého z více věřitelů, ovšem učinil tak s odůvodněným předpokladem, 
že tím vytvoří potřebné podmínky pro získání dostatečných majetkových hodnot pro 
uspokojení ostatních věřitelů a zabrání např. úplnému přerušení výroby (např. dlužník 
uhradí dodávky elektrické energie, aby tak udržel výrobu v provozu a mohl prodávat zboží, a tím 
získat prostředky pro splacení dalších dluhů). Toto však nebude platit, pokud pachatel jako 
statutární orgán udržoval po delší dobu v provozu hospodářsky nefunkční obchodní 
společnost, která jako dlužník nebyla schopna plnit všechny své splatné závazky, 
přičemž bylo zřejmé, že se její ekonomická situace nezlepšovala a nic nenasvědčovalo 
takovéto změně ani v budoucnu. Za takové situace je pro dlužníka či jeho statutární 
orgány nezbytné nejen z pohledu insolvenčního zákona, ale i z pohledu trestního 
zákona, podat včas insolvenční návrh. Pouze tím se lze bezpečně vyhnout riziku 
pozdějšího stíhání pro některý z uvedených trestných činů. 
 

 

Zvýhodnění věřitele I. 
 

 
Ing. M. K. zvýhodnil věřitele tím, že jako jednatel dlužníka – obchodní společnosti M. T., 
spol. s r. o., který nebyl schopen plnit své splatné závazky, zmařil uspokojení svých věřitelů 
tím, že si v době od 31. prosince 1998 do 27. dubna 1999 v celkem třinácti případech vyplatil 
v hotovosti na vrácení půjček celkem částku 2 168 923,40 Kč, a následně rozhodl dne 
29. dubna 1999 o vstupu uvedené obchodní společnosti do likvidace. Tímto jednáním způsobil 
věřitelům obchodní společnosti M. T., spol. s r. o. celkovou škodu ve výši 1 305 074,00 Kč. 
 
Obviněný jako jednatel obchodní společnosti M. T., spol. s r. o. v inkriminované době mimo jiné 
rozhodoval o použití a vyúčtování těch finančních prostředků, které se dostaly do majetku této 
společnosti na základě půjčky, jež jí poskytl obviněný jako fyzická osoba – nepodnikatel. Soud tak 
rozlišoval mezi jednáním obviněného jako jednatele obchodní společnosti M. T., spol. s r. o., 
která byla insolvenčním dlužníkem, a jednáním obviněného jako fyzické osoby, která byla 
jedním z věřitelů této obchodní společnosti. 
 
Poškozeným věřitelům se za situace, kdy obchodní společnost M. T., spol. s r. o. nebyla schopna plnit 
své splatné závazky, nedostalo takového uspokojení jejich pohledávek, kterého by jinak tito věřitelé 
dosáhli při poměrném a rovnoměrném uspokojení pohledávek všech známých věřitelů bez zvýhodnění 
obviněného jako jednoho z věřitelů. Výsledkem jednání obviněného, jehož se dopustil zároveň jako 
jednatel obchodní společnosti M. T., spol. s r. o., tedy bylo částečné zmaření uspokojení 
pohledávek všech ostatních věřitelů této společnosti, a tím i porušení zájmu na ochraně 
majetkových práv věřitelů. 
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Zvýhodnění jednoho věřitele obchodní společnosti M. T., spol. s r. o. nastalo plným uspokojením 
pohledávky obviněného z majetku této společnosti, který nepostačoval k uspokojení ostatních 
věřitelů, v důsledku zvýhodnění došlo k částečnému zmaření uspokojení pohledávek ostatních věřitelů 
téže obchodní společnosti (nezaplacením pohledávek dalších vyjmenovaných věřitelů obchodní 
společnosti a nemožností jejich uspokojení z jiného majetku této společnosti). 
 
Zdroj: Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 11. října 2006, č. j. 5 Tdo 1158/2006 
 
 

 

Zvýhodnění věřitele II. 
 
 
Dlužník – obchodní společnost J. P., spol. s r. o., zastoupená jednatelem J. Š. – kupní smlouvou 
převedl (čímž se stal současně věřitelem) část svého majetku v podobě movitých věcí v ceně 
1 627 480,00 Kč na J. D., který byl jejím věřitelem z pohledávky ve výši  
1 557 958,00 Kč, přičemž došlo k vzájemnému započtení těchto pohledávek. V důsledku tohoto 
právního úkonu obchodní společnost neobdržela do majetku způsobilého k uspokojení věřitelů peněžní 
částku odpovídající kupní ceně, nýbrž jen částku 69 522,00 Kč. 
 
Těžiště jednání obviněných spočívalo v tom, že na podkladě společné předchozí dohody obviněný J. Š. 
za obchodní společnost J. P., spol. s r. o. jako dlužník, který nebyl schopen plnit své závazky, 
účelově převedl (zcizil) část svého majetku na obviněného J. D., jednoho ze svých věřitelů, 
jehož pohledávka tím byla (započtením) splněna, a tím zmařil uspokojení svých věřitelů. 
V důsledku toho jej zjevně na úkor věřitelů ostatních, vůči nimž měl splatné pohledávky v celkové 
částce převyšující 13 000 000,00 Kč, zvýhodnil. 
 
Zvýhodnění věřitele spočívá v tom, že se mu od dlužníka, který není schopen plnit své splatné 
závazky, dostalo plnění neodpovídajícího zásadě poměrného uspokojení, a to na úkor ostatních věřitelů 
téhož dlužníka. Plnění, jež nekoresponduje zásadě poměrného uspokojení, může být za 
takových okolností věřiteli poskytnuto i vzájemným započtením objektivně existujících 
pohledávek. 
 
Zdroj: Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 10. března 2004, č. j. 8 Tdo 242/2004 
 

 

Zvýhodnění věřitele III. 
 

 
Jako zvýhodnění věřitele bylo posouzeno jednání jednatele společnosti M.-C., spol. s r. o., který v době, 
kdy byl na majetek této společnosti prohlášen konkurz, neuhradil společnosti T.M.P.-T.m.P, a. s. 
žádnou částku na splatné faktury v celkové výši 4 697 574,00 Kč, ačkoli ve zmíněné době 
uspokojoval ostatní dodavatele. Těm v roce 1997 uhradil částku 9 006 083,66 Kč a v roce 1998 
další částku 3 477 000,00 Kč.  
 
Společnost M.-C., spol. s r. o. přitom neměla žádné budoucí lukrativní zakázky, z jejichž výnosů 
by mohl být uhrazen dluh vůči společnosti T.M.P.-T.m.P, a. s., nacházela se v ne zcela předvídatelném 
podnikatelském prostředí, navíc s konkurenčním znevýhodněním v podobě dluhu v řádu milionů 
korun, který mnohonásobně převyšoval majetek společnosti, takže nebyla schopna splnit 
všechny splatné závazky, přičemž zde nebyla žádná záruka, na niž by se obviněný jednatel mohl 
důvodně spolehnout v očekávání údajných budoucích zisků. 
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Obviněný na svou obhajobu mimo jiné uváděl, že své jednání nesměřoval ke zvýhodnění některých 
věřitelů na úkor věřitele jiného, ale k udržení chodu společnosti a v konečném důsledku k uhrazení 
všech závazků. 
 
K tomu ovšem Nejvyšší soud uvedl, že ač byla společnost M.-C., spol. s r. o. ve špatné finanční situaci 
a již od roku 1996 byly dány důvody k podání návrhu na prohlášení konkurzu, obviněný po delší 
dobu trvající v podstatě tři roky udržoval v provozu hospodářsky nefunkční obchodní 
společnost, která nebyla schopna plnit všechny své splatné závazky. V takovém případě ovšem 
měl obviněný přizpůsobit její chod a hospodaření tomu, aby dostál svým povinnostem, tedy 
zejména při splácení dluhů vůči věřitelům bylo jeho povinností učinit tak poměrně a rovnoměrně, 
resp. po uplynutí delší doby trvání insolvence společnosti měl povinnost podat návrh na prohlášení 
konkurzu na její majetek. 
 
Zdroj: Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 21. prosince 2005, č. j. 5 Tdo 1555/2005 
 
Níže jsou ve stručnosti uvedena další rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky 
v oblasti zvýhodnění věřitele, na která je vhodné s ohledem na trestní odpovědnost 
statutárních orgánů rovněž upozornit. 
 
� Rozhodnutí Krajského soudu v Plzni ze dne 17. ledna 2001, č. j. 8 To 7/2001: 
 

Pachatelem trestného činu zvýhodňování věřitele může být jen dlužník. Je-li 
dlužníkem osoba právnická, může být pachatelem i její statutární orgán 
(např. jednatel společnosti s ručením omezeným) nebo osoba pověřená zastupovat 
právnickou osobu navenek. Je-li statutární orgán kolektivní, mohou být pachateli 
všichni členové tohoto orgánu. 

 
� Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 25. dubna 2012, č. j. 5 Tdo 246/2012: 
 

Obviněná V. K. nevykonávala svou funkci jednatelky, tj. statutárního orgánu 
obchodní společnosti s ručením omezeným, pouze formálním způsobem, jak se 
snažila tvrdit v rámci své obhajoby. Z provedených důkazů jednoznačně vyplynulo, 
že obviněná V. K. fakticky prováděla činnost odpovídající její funkci jednatelky, 
pracovala s účetními podklady, podepisovala např. i splátkové kalendáře, předávala účetním 
podklady ke zpracování daňových přiznání, měla dispoziční právo k účtům společnosti, jež 
zakládala, tj. sama se aktivně podílela na běžném podnikatelském provozu obchodní 
společnosti a měla dostatečný přehled i o finančních otázkách včetně stavu majetku 
a závazků této společnosti. Pakliže s vědomím ekonomické situace právnické osoby, 
jejímž byla statutárním orgánem, učinila kroky k úhradě pohledávek 
spoluobviněného M. M. jako fyzické osobě, dále jemu jako osobě podnikající pod 
jménem M. M. S. a společnosti I., s. r. o., v níž byl společníkem a jednatelem, a to 
v celkové výši 9 012 418,00 Kč, nelze jakkoli pochybovat o tom, že si musela být 
vědoma, že přednostně dochází k uspokojení vyjmenovaných subjektů, a to na 
úkor ostatních věřitelů, jejichž splatné pohledávky v rozhodné době převyšovaly 
platební schopnosti společnosti P. S., s. r. o. 
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V této věci Nejvyšší soud poukazuje na případ, kdy naplnění subjektivní stránky ve 
formě nepřímého úmyslu shledal u pachatele, který jednoznačně formálním 
způsobem vykonával funkci jednatele v obchodní společnosti, nijak se nepodílel na 
samotném podnikání, jež provozoval výlučně společník (viz usnesení Nejvyššího 
soudu ze dne 25. listopadu 2008, č. j. 7 Tdo 1396/2008). 
 

B2.3.3 Způsobení úpadku 
 
Trestný čin způsobení úpadku poskytuje ochranu před možným nebezpečím 
vyplývajícím ze stavu úpadku dlužníka, v němž hrozí zmaření uspokojení 
pohledávek věřitelů. 
 
  

 Podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, § 224 
 
 
1)  Kdo, byť i z hrubé nedbalosti, si přivodí úpadek tím, že 
a)  činí vydání hrubě nepřiměřená svým majetkovým poměrům, 
b)  spravuje svůj majetek způsobem, který neodpovídá zákonem mu uloženým nebo smluvně 
převzatým povinnostem nebo je s nimi v hrubém nepoměru, 
c)  užívá poskytnutý úvěr v rozporu nebo hrubém nepoměru s jeho účelem, 
d)  poskytuje ze svého majetku půjčky nebo úvěry jiným osobám, ač to je v hrubém nepoměru 
k jeho majetkovým poměrům, nebo 
e)  učiní nad rámec obvyklého podnikatelského rizika obchod nebo operaci, která nenáleží 
k jeho pravidelné podnikatelské činnosti nebo je v hrubém nepoměru k jeho majetkovým 
poměrům, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti. 

2)  Stejně bude potrestán, kdo, byť i z hrubé nedbalosti, přijme nový závazek nebo zřídí zástavu, ač ví, 
že je v úpadku, a tím zhorší postavení dosavadních věřitelů. 

3)  Odnětím svobody až na tři léta bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 
nebo 2 značnou škodu. 

4)  Odnětím svobody na šest měsíců až pět let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným 
v odstavci 1 nebo 2 škodu velkého rozsahu. 
 
V případě tohoto trestného činu si pachatel některou z taxativně uvedených forem 
jednání přivodí úpadek (platební neschopnost nebo předlužení ve smyslu § 3 
insolvenčního zákona): 
 
� činit vydání hrubě nepřiměřená svým majetkovým poměrům = dispozice se svým 

majetkem, které s ohledem na hodnotu majetku pachatele kvantitativně vůbec 
neodpovídají jeho ekonomickým možnostem (jednorázová investice ve výši 5 mil. Kč 
u drobného podnikatele, zadluženého několika úvěry a s ročním obratem 2 mil. Kč), 

� spravovat svůj majetek způsobem, který neodpovídá zákonem mu uloženým nebo 
smluvně převzatým povinnostem nebo je s nimi v hrubém nepoměru – osoba, jež 
zajistí zástavním právem k nemovitosti svůj závazek splácet úvěr bance, je dle občanského 
zákoníku povinna zdržet se ohledně předmětné nemovitosti všeho, čím by mohla na úkor banky 
zhoršit hodnotu zástavy (neprovádět údržbu, nechat zatékat střechou do objektu), 
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� užívat poskytnutý úvěr v rozporu nebo hrubém nepoměru s jeho účelem – návodem 
bude smlouva, na základě níž byl úvěr poskytnut, bude-li v ní vymezen účel, pro nějž 
má být úvěr užit (zakoupení automobilu z provozního úvěru, místo zásob dřeva pro výrobu 
palet), 

� poskytovat ze svého majetku půjčky nebo úvěry jiným osobám, ač to je v hrubém 
nepoměru k jeho majetkovým poměrům – bude záležet na smluvních podmínkách, 
za nichž pachatel peněžní prostředky poskytnul (příliš vysoký úvěr nebo půjčka může 
způsobit, že se sám pachatel ocitne v ekonomické tísni), nebo 

� učinit nad rámec obvyklého podnikatelského rizika obchod nebo operaci, která 
nenáleží k jeho pravidelné podnikatelské činnosti nebo je v hrubém nepoměru 
k jeho majetkovým poměrům – např. dovoz zásilky zahraničního vína bez sjednání smluv 
s jeho odběrateli, 

� přijmutí nového závazku nebo zřízení zástavy, ač pachatel ví, že je v úpadku, a tím 
zhorší postavení dosavadních věřitelů – uzavření kupní smlouvy na dodávku zboží. 

 

Škoda jako následek není požadována, co se týče subjektivní stránky, postačí hrubá 
nedbalost, úmysl netřeba. 
 

 

Způsobení úpadku – přijmutí nového závazku 
 

 
Obviněný podnikatel za situace, kdy byl srozuměn s tím, že je předlužen v důsledku nesplacených 
závazků vůči společnosti P., spol. s r. o., jejichž výše činila celkem přes 8 000 000,00 Kč, přičemž výše 
jeho majetku činila 470 000,00 Kč, objednal a převzal od dalších dodavatelů zboží v hodnotě 
celkem 3 289 519,80 Kč, které vyjma částky 34 914,10 Kč nezaplatil. Společnost P., spol. s r. o. 
sice vystupovala jako ručitel obviněného v jeho závazkovém vztahu k poškozené společnosti 
J. Z., spol. s r. o., avšak neexistovala žádná dohoda o tom, že by platby obviněného ve prospěch této 
poškozené společnosti měly probíhat přes společnost P., spol. s r. o. Dále bylo zjištěno, že obviněný 
chtěl získat od M. Š. půjčku ve výši 2 500 000,00 Kč až 3 000 000,00 Kč, ke které ovšem nedošlo. 
 
Nejvyšší soud zdůraznil následující. S. P., spol. s r. o. byla skutečně v postavení ručitele obviněného 
S. P. stran jeho závazku k poškozené společnosti J. Z., spol. s r. o., což však nijak nezbavuje 
obviněného jeho závazku. Pokud by došlo k realizaci ustanovení o ručení, zásah do postavení 
zúčastněných subjektů by spočíval především v tom, že ručitel, jenž splnil závazek, za který ručí, 
nabývá vůči dlužníkovi práva věřitele. Pro posouzení, zda se obviněný nacházel ve stavu předlužení, 
již není rozhodné, zda jeho závazek existoval vůči primárnímu věřiteli či např. ve vztahu k ručiteli, 
neboť podstatná je především jeho existence, resp. výše. I kdyby tedy společnost P., spol. s r. o. jako 
ručitel splnila za obviněného závazek vůči společnosti J. Z. spol. s r. o., nic by to nezměnilo na 
skutečnosti, že obviněný za stavu předlužení přijal nový závazek, kterým jen prohloubil 
uvedený úpadkový stav, aniž by ho tím zmírnil či dokonce odstranil. Proto za uvedených 
okolností není rovněž zásadně právně významné, zda obviněný S. P. měl snahu půjčit si peníze, byť ve 
výši až 3 000 000,00 Kč. I touto půjčkou by mu totiž jako dlužníkovi vznikl další závazek, 
který by sice umožnil úhradu některého dříve vzniklého dluhu, avšak současně by vytvořil další dluh, 
který je nutné zařadit mezi dlužníkova pasiva a jímž by se rovněž prohloubil dosavadní stav 
předlužení. Navíc vzhledem k výši závazků obviněného a hodnotě jeho majetku by půjčka ve zmíněné 
výši již nepostačovala na odstranění stavu předlužení. 
 

Zdroj: Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 20. října 2005, č. j. 5 Tdo 1327/2005 
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Hrubý nepoměr k majetkovým poměrům pachatele při překročení rámce 
  obvyklého podnikatelského rizika 
 

 

Hrubý nepoměr k majetkovým poměrům pachatele při překročení rámce obvyklého podnikatelského 
rizika ve smyslu trestního zákoníku je nutno posoudit na základě porovnání: 
 
� povahy a finanční náročnosti obchodu nebo operace v závislosti na jejím organizačním 

i materiálním zabezpečení ze strany dodavatele včetně jeho personálních, materiálních (např. 
dopravní, strojní a jiné vybavení) a finančních prostředků nutných pro realizaci takového obchodu 
nebo operace na straně jedné a  

� jejího finančního krytí a nutné součinnosti ze strany odběratele na straně druhé, což 
zahrnuje zejména dohodnutý způsob financování a potřebné spolupráce ze strany odběratele 
v průběhu realizace (např. vyplacení finanční zálohy na počátku realizace, další financování 
jednotlivých etap, zajišťování a financování víceprací, předání díla a vypořádávání případných 
reklamací apod.).  

 
Z hlediska závěru o hrubém nepoměru v tomto smyslu záleží jen na skutečném výsledném poměru 
vzájemného srovnání těchto veličin. 
 
Výše uvedené konstatoval Nejvyšší soud v rámci posuzování situace, kdy obviněný V. T. jako jediný 
jednatel a společník společnosti S., s. r. o. se základním kapitálem 200 000,00 Kč, uzavřel dne 
21. října 2004 se společností SCB, a. s. smlouvu o dílo s předmětem „Opravy, rekonstrukce 
a přístavba areálu SIKO v Č. B.“ s cenou díla ve výši 35 000 000,00 Kč bez DPH, kdy cena díla, 
navržená V. T., byla rozhodujícím měřítkem, pro které společnost S. zvítězila ve výběrovém řízení. 
 
Cenovou nabídku vyhotovil a do výběrového řízení předložil V. T. na základě vlastních zkušeností 
a pouze částečně na základě předchozího průzkumu reálných cen u společností, které vzhledem ke 
svým omezeným možnostem potřeboval ke zhotovení díla jako dílčí subdodavatele. Skutečná cena 
díla se v průběhu roku 2004 a 2005 značně navýšila, dílo nebylo dodáno v řádném termínu, 
což mělo za následek udělení vysoké smluvní pokuty, náklady převýšily výnosy o částku 
vyšší než 12 000 000,00 Kč a V. T. tak nebyl schopen dostát svým závazkům vůči 
jednotlivým subdodavatelům, neboť kromě finančních prostředků od objednatele společnosti SCB, 
a. s. neměla společnost S. žádný majetek ani předpokládaný výnos z pokračující podnikatelské činnosti, 
kterým by navýšení ceny díla pokryla.  
 
V. T. tak dle názoru odvolacího soudu jako jediný jednatel a společník společnosti S. přivodil její 
předlužení tím, že nad rámec obvyklého podnikatelského rizika učinil obchod, který nenáležel k jeho 
pravidelné podnikatelské činnosti a byl v hrubém nepoměru k jeho majetkovým poměrům a tímto 
jednáním způsobil škodu ve výši 13 823 989,47 Kč. Nejvyšší soud po přezkoumání věci zrušil 
předchozí odsuzující rozsudky soudů a věc jim vrátil k novému projednání. 
 
Zdroj: Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 8. února 2012, č. j. 5 Tdo 1440/2011 
 
Níže je ve stručnosti uvedeno další rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky 
v oblasti způsobení úpadku. 
 
� Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 26. září 2007, č. j. 5 Tdo 806/2007: 
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Základní skutková podstata trestného činu způsobení úpadku podle § 224 odst. 2 
trestního zákoníku nepodmiňuje trestní odpovědnost vznikem škody v určité výši.  
 
Způsobení škody (značné nebo velkého rozsahu) je znakem až kvalifikovaných 
skutkových podstat podle § 224 odst. 3 nebo odst. 4 trestního zákoníku. Škoda 
představuje rozdíl mezi výší původního předlužení existujícího k okamžiku přijetí 
nového závazku nebo zřízení zástavy a konečnou výší předlužení způsobeného 
nově přijatými závazky nebo zřízením zástavy. Znakem základní skutkové podstaty 
tohoto trestného činu je totiž mimo jiné předlužení, tj. stav, kdy pasiva dlužníka 
převyšují jeho aktiva, takže ještě předtím, než dojde k přijetí nového závazku či ke 
zřízení zástavy, již musí existovat takové závazky dlužníka, které nejsou kryty jeho 
stávajícím majetkem.  

 
B2.3.4 Porušení povinnosti v insolvenčním řízení 
 
Do 31. prosince 2007 se jednalo o trestný čin porušení povinnosti v řízení o konkurzu, 
přičemž ustanovení § 126 původního trestního zákona předpokládalo, že: 
 
� podle odstavce 1 byl postižen, kdo po prohlášení konkurzu mařil nebo hrubě ztěžoval 

výkon funkce správce konkurzní podstaty, a tím ohrozil úplné a správné zjištění 
majetku patřícího do konkurzní podstaty nebo zpeněžení tohoto majetku, 

� podle odstavce 2 byl potrestán ten, kdo nesplnil svou zákonnou povinnost podat 
návrh na prohlášení konkurzu.  

 
Novelou provedenou zákonem č. 296/2007 Sb., jenž nabyl účinnosti dne 1. ledna 2008 
byl trestný čin přejmenován vzhledem k nové úpravě úpadkového práva na „porušení 
povinnosti v insolvenčním řízení“ a původní odstavec 2 byl zcela vypuštěn.  
 
V současné době upravuje podmínky trestnosti trestného činu porušení povinnosti 
v insolvenčním řízení ustanovení § 225 trestního zákoníku. 
 
  

 Podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, § 225 
 
 
Kdo v insolvenčním řízení maří nebo hrubě ztěžuje výkon funkce insolvenčního správce, a tím 
ohrozí účel insolvenčního řízení, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta nebo 
zákazem činnosti. 
 
Zákon tímto ustanovením postihuje jednání pachatele spočívající v: 
 
� maření výkonu funkce insolvenčního správce – pachatel vyvíjí činnost směřující ke 

znemožnění výkonu funkce správce konkurzní podstaty (fyzická osoba podnikatel se 
skrývá, zlikviduje doklady o podnikání), nebo  
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� hrubém ztěžování výkonu funkce insolvenčního správce – insolvenční správce 
v rámci výkonu své funkce musí vynaložit podstatně větší úsilí, než by jinak bylo 
třeba. 

 
Jedná se pouze o ohrožovácí trestný čin, nemusí dojít k poruše na chráněných právech. 

 
 

 

Jednání pachatele může spočívat například v tom, že insolvenčnímu správci nevydá 
  účetní evidenci nebo mu neumožní přístup do své provozovny.  
 

Přístup do provozovny tak musí insolvenční správce zajistit za spolupráce Policie ČR a účetní 
evidence bude postupně nahrazována zjištěními z různých registrů a informací získaných od různých 
orgánů a institucí – finanční úřady, katastr nemovitostí, registr vozidel. 
 

 

Porušení povinnosti v řízení o konkurzu I. 
 

 
Podnikatel se dopustil tohoto trestného činu tím, že dne 28. února 1998 přijal plnění ve výši 
1 220 000,00 Kč od společnosti S., s. r. o. jako úhradu faktury vystavené jeho firmou – J. H. – 
nákup a prodej zemědělských produktů, dne 17. prosince 1997, na kterou byl rozhodnutím Krajského 
soudu v Ústí nad Labem z 5. listopadu 1997 vyhlášen konkurz a toto neoznámil správci 
konkurzní podstaty Mgr. L. M. 
 
Obviněný ve svém dovolání k Nejvyššímu soudu mimo jiné uvedl, že má za to, že tím, že podepsal 
výdajový doklad k faktuře vystavené 17. prosince 1997 na částku 1 220 000,00 Kč společnosti 
S., s. r. o., aniž by tyto peníze ve skutečnosti přijal, v žádném případě svou firmu v konkurzu 
nepoškodil, neboť tento doklad měl sloužit pouze pro potřebu účetnictví cizí firmy. Skutečnost, 
že společnost S., s. r. o. finanční prostředky na zaplacení faktury neměla, vyplývá i z části výpisu 
účetní dokumentace. 
 
Nejvyšší soud však dospěl k závěru, že pokud úpadce (obviněný) přijal částku 1 220 000,00 Kč, která 
se měla projevit v rozšíření konkurzní podstaty o tuto částku, k čemuž nedošlo, není pochyb o tom, že 
vymáhání pohledávky správcem konkurzní podstaty se stalo obtížnějším.  
 
Přitom je třeba vzít v úvahu, že k maření výkonu funkce správce konkurzní podstaty postačuje, 
že v důsledku jednání pachatele dochází k ohrožení úplného a správného zjištění majetku 
patřícího do konkurzní podstaty nebo zpeněžení tohoto majetku v tom směru, že tyto úkony 
ve stanovené době nelze vykonat. Vzhledem k tomu, že je zde použit tvar „maří“, neznamená to, že 
výkon funkce správce konkurzní podstaty by musel být zmařen.  
 
Stejně tak hrubé ztěžování výkonu funkce správce konkurzní podstaty spočívá v jednání pachatele, 
kterým vytvoří podmínky, v důsledku nichž je k výkonu funkce správce konkurzní podstaty 
z hlediska úplného a správného zjištění majetku patřícího do konkurzní podstaty nebo ke 
zpeněžení tohoto majetku třeba vynaložit podstatně více energie, času a prostředků, než by 
jinak bylo zapotřebí. V důsledku jednání obviněného byl tak správce postaven do podstatně 
obtížnější situace, kdy v řízení před obchodním soudem by sám musel nést břemeno důkazní 
a prokázat, zda faktura byla fakticky zaplacena či nikoliv. 
 
Zdroj: Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 28. srpna 2002, č. j. 7 Tdo 553/2002 
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Porušení povinnosti v řízení o konkurzu II. 
 

 
Obviněná Ing. D. E. byla uznána vinnou trestným činem porušení povinnosti v řízení o konkurzu, 
jehož se dopustila skutkem spočívajícím v tom, že v době od 17. srpna 2002 nejméně  
do 14. listopadu 2002 po prohlášení konkurzu jako jednatelka obchodní společnosti ztěžovala výkon 
funkce správci konkurzní podstaty tím, že nesplnila svoji povinnost předat kompletní 
účetnictví, a to poté, kdy jí to bylo usnesením Krajského soudu v Brně uloženo.  
 
Neodevzdala zejména seznam majetku úpadce, jeho závazky s uvedením dlužníků, věřitelů, 
nedoložila doklady o právních vztazích mezi úpadcem a jí samotnou podnikající jako fyzická 
osoba v jiných společnostech. 
 
Požadované jednatelka nepředložila ani po opakované výzvě soudu projednávajícího návrh 
na konkurz, přestože byla poučována o možných následcích nesplnění těchto zákonných povinností. 
Správce konkurzní podstaty tak vlastní aktivní činností musel suplovat úkony, k nimž byla 
podle zákona povinna obviněná jako statutární orgán úpadce, avšak neučinila je.  
 
Tím podle soudu nepochybně ohrožovala úplné a správné zjištění majetku patřícího 
do konkurzní podstaty. 
 
Zdroj: Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 28. srpna 2002, č. j. 3 Tdo 492/2004 
 

 

Porušení povinnosti v řízení o konkurzu III. 
 

 
Jednání pachatele spočívající v maření výkonu funkce správce konkurzní podstaty neznamená, že by 
muselo dojít k úplnému zmaření výkonu této funkce. Postačí tedy takové počínání pachatele, které 
je k tomu způsobilé, třebaže se podařilo zvýšeným úsilím správce konkurzní podstaty překonat mařící 
jednání pachatele a dosáhnout toho, že majetek náležející do konkurzní podstaty byl zjištěn a zpeněžen, 
resp. vrácen do konkurzní podstaty a použit k uspokojení věřitelů. 
 
V daném případě obviněný podnikatel poté, co byl na jeho majetek prohlášen konkurz, nereagoval 
na opakované výzvy správkyně konkurzní podstaty ani soudu, nedostavil se k ní k předání 
dokumentů o účetnictví a provedl opakované výběry finanční hotovosti, kterými odčerpal 
z konkurzní podstaty částku celkem 12 428 293,40 Kč z bankovních šeků nebo z účtu, což je 
majetek patřící do konkurzní podstaty, který byl použitelný k uspokojení pohledávek věřitelů 
obviněného, které činily celkem částku 15 980 464,00 Kč.  
 
Správkyni konkurzní podstaty se nakonec podařil soupis majetku a podařilo se jí vrátit 
do konkurzní podstaty částku 13 354 615,40 Kč. 
 
Podle Nejvyššího soudu je zřejmé, že obviněný se dopustil právě takového jednání, které bylo způsobilé 
k tomu, aby zcela zmařilo průběh a výsledek konkurzního řízení, protože obviněný nejenže nesplnil 
svou základní povinnost úpadce předat správci konkurzní podstaty účetnictví, bez něhož 
zpravidla nelze vůbec zjistit rozsah a strukturu majetku úpadce, ale navíc učinil kroky směřující 
k tomu, aby značný majetek použitelný k uspokojení věřitelů (peněžní prostředky uložené 
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v šecích a na bankovním účtu) vyjmul z dosahu správkyně konkurzní podstaty a znemožnil 
jeho zařazení do konkurzní podstaty.  
 
Obviněný tak mohl svým jednáním zcela zmařit zjištění i zpeněžení svého majetku patřícího do 
konkurzní podstaty, byť k tomu nedošlo, ovšem nikoli jeho zásluhou. 
 
Zdroj: Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 7. června 2006, č. j. 5 Tdo 636/2006  
 
Níže jsou ve stručnosti uvedena další rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky 
v oblasti porušení povinnosti v insolvenčním řízení. 
 
� Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 27. července 2005, č. j. 5 Tdo 777/2005, případně 

ze dne 22. února 2012, č. j. 5 Tdo 141/2012: 
 

Pokud je uvedený trestný čin spatřován v tom, že obviněný odmítl předat správci 
konkurzní podstaty (insolvenčnímu správci) účetní doklady, je třeba ve skutkových 
zjištěních odsuzujícího rozsudku specifikovat, o jaké konkrétní doklady podle 
zákona o účetnictví se jedná a jakým způsobem jejich nepředání správci konkurzní 
podstaty ohrozilo úplné a správné zjištění majetku patřícího do konkurzní 
podstaty (majetkové podstaty) nebo jeho zpeněžení. Předpokladem trestní 
odpovědnosti pak je, že obviněný měl takové účetní doklady ve své dispozici 
a mohl je vydat správci konkurzní podstaty (insolvenčnímu správci). 

 
B2.3.5 Pletichy v insolvenčním řízení 
 
Tento trestný čin proti majetku je upraven v § 226 trestního zákoníku a byl s drobnými 
změnami převzat z předchozí právní úpravy.  
 
Jedná se o zvláštní případy úplatkářství aktivní i pasivní povahy, obdobně jako 
hospodářské trestné činy pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži (§ 257 
trestního zákoníku) a pletichy při veřejné dražbě dle (§ 258 trestního zákoníku). 
 
  

 Podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, § 226 
 

 
1)  Kdo jako věřitel v souvislosti s hlasováním věřitelů v insolvenčním řízení přijme nebo si dá slíbit 
v rozporu se zásadami a pravidly insolvenčního řízení majetkový nebo jiný prospěch, bude 
potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti. 

2)  Stejně bude potrestán, kdo věřiteli v souvislosti s hlasováním věřitelů v insolvenčním řízení 
poskytne, nabídne nebo slíbí v rozporu se zásadami a pravidly insolvenčního řízení majetkový 
nebo jiný prospěch. 

3)  Odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti bude potrestán, kdo jako insolvenční 
správce, člen věřitelského výboru nebo zástupce věřitelů v insolvenčním řízení přijme nebo si dá slíbit 
pro sebe nebo jiného ke škodě věřitelů majetkový nebo jiný prospěch, který mu nepřísluší. 

4)  Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán, 
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a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1, 2 nebo 3 značnou škodu, nebo 
b)  získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch. 

5)  Odnětím svobody na dvě léta až šest let bude pachatel potrestán, 
a)  způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1, 2 nebo 3 škodu velkého rozsahu, nebo 
b)  získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu. 
 
V případě odstavce 1 se jedná o tzv. pasivní úplatkářství, které se děje v souvislosti 
s hlasováním věřitelů (např. hlasování na schůzi věřitelů o způsobu řešení úpadku dlužníka 
nebo při schvalování reorganizačního plánu) v insolvenčním řízení, přičemž korumpovanou 
osobou je věřitel, jenž přijme nebo si nechá slíbit úplatek (tj. nabídku neodmítne 
a výslovně nebo jiným projevem vůle s ní souhlasí). 
 
V případě odstavce 2 je postihováno tzv. aktivní úplatkářství, jehož pachatelem může 
být jiný než uplácený věřitel, dlužník i jiná osoba, která s insolvenčním řízením nemá 
nic společného. 
 
Jednání podle § 226 odstavce 1 a 2 musí být v rozporu se zásadami a pravidly 
insolvenčního řízení, např. způsobí poškození či nedovolené zvýhodnění jiného 
účastníka insolvenčního řízení, nebo bude bránit rychlému, hospodárnému a co 
nejvyššímu uspokojení věřitelů. 
 
Pachatelem trestného činu podle odstavce 3 může být jen insolvenční správce, člen 
věřitelského výboru nebo zástupce věřitelů v insolvenčním řízení. (Pokud by insolvenční 
správce úplatek naopak nabídnul nebo poskytnul, jeho jednání by bylo kvalifikovatelné jako 
trestný čin porušení povinnosti při správě cizího majetku podle § 220 trestního zákoníku.) 
 
 

 

 Pletichy při řízení konkurzním a vyrovnacím (nyní insolvenčním) řízení 
 

  
Skutková podstata trestného činu pletich při řízení konkurzním a vyrovnacím (nyní pletich při 
insolvenčním řízení) je ve vztahu speciality vůči trestnému činu přijímání úplatku. Proto je 
jejich jednočinný souběh vyloučen a jednání správce konkurzní podstaty, který si nechal 
slíbit úplatek za to, že dodatečně uzná již dříve popřenou pohledávku věřitele, lze posoudit 
pouze jako trestný čin pletich při řízení konkurzním a vyrovnacím (nyní pletich při 
insolvenčním řízení). 
 
Výše uvedené vyplývá z rozhodnutí Nejvyššího soudu, který posuzoval situaci, kdy tři společníci 
a zároveň jednatelé společnosti P. – k. s., v. o. s., která byla jmenována správcem konkurzní podstaty 
úpadce společnosti R., s. r. o., po předchozí domluvě jako statutární orgán společnosti  
P. – k. s., v. o. s. požádali advokáta zástupce úpadcova věřitele T. B. AS o poskytnutí částky 
500 000,00 Kč za dodatečné uznání pohledávky společnosti T. B. AS za úpadcem ve výši 
38 767 815,00 Kč správcem konkurzní podstaty. Tuto pohledávku předtím v přezkumném jednání 
správce konkurzní podstaty zcela popřel. Následně jeden z obviněných převzal částku 
500 000,00 Kč a předal mu ve dvojím vyhotovení listinu o dodatečném uznání pohledávky ve výši 
38 767 815,00 Kč podepsanou druhým obviněným za správce konkurzní podstaty společnost  
P. – k. s., v. o. s. Zdroj: Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 10. prosince 2009, č. j. 8 Tdo 708/2009  
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B2.3.6 Porušení povinnosti učinit pravdivé prohlášení o majetku 
 
V právní úpravě platné do 31. prosince 2009 se tato problematika nacházela v rámci 
ustanovení o poškozování věřitele. 
 
Dlužník je k prohlášení o majetku povinen proto, aby mohla být zjištěna skutečná 
hodnota jeho majetku, a díky tomu mohl následně být věřitelův nárok na plnění 
maximálně uspokojen.  
 
   

 Podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, § 227 
 

 
Kdo v řízení před soudem nebo jiným orgánem veřejné moci odmítne splnit zákonnou povinnost 
učinit prohlášení o svém majetku nebo o majetku právnické osoby, za kterou je oprávněn 
jednat, nebo se takové povinnosti vyhýbá nebo v takovém prohlášení uvede nepravdivé nebo hrubě 
zkreslené údaje, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti. 
 
Jednání pachatele trestného činu dle § 227 trestního zákoníku může mít tři formy: 
 
� odmítnutí splnit uvedenou povinnost – pachatel se dostaví na předvolání soudu k jednání, 

avšak prohlášení o majetku neučiní,  
� vyhýbání se splnění uvedené povinnosti – pachatel se bez řádné omluvy nedostaví 

k soudu vůbec, ač mu v tom nic nebránilo (např. nepříznivý zdravotní stav nebo plnění jiných 
nezbytných zákonných povinností), 

� splnění uvedené povinnosti, avšak s uvedením nepravdivých nebo hrubě 
zkreslených údajů – pachatel neuvede žádný majetek, přestože určitý majetek vlastní. 

 
Skutková podstata tohoto trestného činu se vztahuje i na jiné orgány veřejné moci, než 
je soud, např. finanční orgány nebo orgány celní správy. 
 

 

Obvinění ze spáchání přečinu porušení povinnosti učinit pravdivé prohlášení 
  o majetku bylo sděleno padesátileté ženě.  
 
 
V polovině roku 2008 podezřelou vyzval finanční úřad k podání daňového přiznání k dani 
z převodu nemovitosti, protože po prodeji své nemovitosti tak neučinila ve stanovené lhůtě. 
Po rok a půl dlouhé odmlce správce daně vyměřil platebním výměrem daňovou povinnost ve výši 
12 540,00 Kč včetně zvýšení o 1 140,00 Kč za nepodání daňového přiznání včas. Žena nereagovala ani 
na později zaslané výzvy k uhrazení nedoplatku. Na začátku března 2011 správce daně podezřelé 
doručil do vlastních rukou poslední výzvu i s poučením o všech důsledcích při nesplnění své 
povinnosti. Protože ani v tomto případě žena bez jakéhokoliv důvodu nereagovala, předal finanční 
úřad celou věc policii.  
 
Za spáchání přečinu porušení povinnosti učinit pravdivé prohlášení o majetku nyní ženě hrozí 
odnětí svobody až na jeden rok. 
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Zákonnou povinnost učinit prohlášení o majetku ukládá dlužníkovi například 
ustanovení § 260a až § 260h zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen 
občanský soudní řád). V tomto případě prohlášení o majetku souvisí s výkonem 
rozhodnutí a návrh na jeho uložení může podat ten, kdo má vykonatelným 
rozhodnutím přiznanou peněžitou pohledávku (věřitel). Je-li osobou povinnou 
k učinění prohlášení o majetku právnická osoba, občanský soudní řád stanoví, že bude 
předvolán ten, kdo je jejím statutárním orgánem, nebo likvidátor. 
 
 

 

 Porušení povinnosti učinit pravdivé prohlášení o majetku 
 
 
Spáchání tohoto trestného činu porušením povinnosti učinit prohlášení o majetku podle 
občanského soudního řádu je podmíněno mimo jiné tím, že povinnému (resp. jiné osobě 
jednající za povinného) bylo řádně doručeno předvolání k jeho výslechu u soudu 
k prohlášení o majetku ve smyslu § 260d odst. 2 občanského soudního řádu. 
 
Nejvyšší soud ještě podle předchozí právní úpravy posuzoval situaci, kdy obviněný, ačkoli dne 
29. října 2001 řádně převzal předvolání soudu, kterým byl vyrozuměn o nařízení jeho 
výslechu k prohlášení o majetku podle ustanovení § 260a až § 260h občanského soudního 
řádu na den 5. listopadu 2001, a byl v rámci předvolání řádně poučen o následcích nedostavení se 
a zmaření uspokojení věřitele, bez řádné omluvy se k nařízenému výslechu nedostavil. 
 
Celá věc se dostala až k Nejvyššímu soudu, který argument obviněného, jež soudům vytýkal 
nesprávné posouzení charakteru a významu zákonné lhůty upravené ustanovením § 260d odst. 2 
občanského soudního řádu, považoval za opodstatněný. 
 
Podle § 260d odst. 2 občanského soudního řádu musí být předvolání k výslechu k prohlášení o majetku 
povinného doručeno nejméně deset dnů přede dnem konání výslechu; předvolání se doručuje 
předvolanému do vlastních rukou. Jak je zřejmé z rozhodných skutkových zjištění, příslušná zásilka 
s předvoláním k nařízenému druhému výslechu k prohlášení o majetku byla obviněnému doručena 
dne 29. října 2001, přičemž výslech se měl konat dne 5. listopadu 2001, tedy po sedmi dnech. 
Obviněný v tomto případě tedy nebyl řádně předvolán z důvodu nedodržení zákonem stanovené 
lhůty. 
 
Zdroj: Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 20. října 2005, č. j. 5 Tdo 1330/2005  
 
Níže jsou ve stručnosti uvedena další rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky 
týkající se oblasti porušování povinnosti při správě cizího majetku. 
 
� Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 21. října 2009, č. j. 5 Tdo 923/2009: 

 
Trestného činu porušování povinnosti při správě cizího majetku se může dopustit 
i správce konkurzní podstaty, resp. insolvenční správce, jestliže nehospodárným 
nakládáním s majetkem konkurzní (majetkové) podstaty poruší svou povinnost 
postupovat s odbornou péčí (§ 8 odst. 2 zákona o konkurzu a vyrovnání, § 36 odst. 1 
insolvenčního zákona) a způsobí alespoň škodu nikoli malou na takovém majetku.  
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Za škodu způsobenou trestným činem porušování povinnosti při správě cizího 
majetku však nelze bez dalšího považovat peněžní částku nacházející se v konkurzní 
(majetkové) podstatě, kterou správce konkurzní podstaty (insolvenční správce) 
neoprávněně dočasně poskytl jako vklad do základního kapitálu pro účely založení 
nové obchodní společnosti, byla-li tato peněžní částka ve shodě s úmyslem správce 
konkurzní podstaty (insolvenčního správce) vrácena do konkurzní (majetkové) 
podstaty po několika týdnech ihned po zápisu zakládané obchodní společnosti do 
obchodního rejstříku. Škodou by zde mohl být jen ušlý úrok z neoprávněně 
zapůjčené peněžní částky. 

 
� Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 26. srpna 2009, č. j. 15 Tdo 294/2009: 

 
Způsobí-li jednatel společnosti s ručením omezeným při opatrování nebo spravování 
jejího majetku porušením povinnosti vykonávat svou působnost s péčí řádného 
hospodáře ve smyslu § 135 odst. 2 ve spojení s § 194 odst. 5 věta první obchodního 
zákoníku úmyslně značnou škodu na jejím majetku, zakládá to při splnění všech 
ostatních zákonných předpokladů jeho trestní odpovědnost za trestný čin porušování 
povinnosti při správě cizího majetku. 

 

B3 Hospodářská trestná činnost v souvislostech mimotrestních 
 zákonných norem  
 
Intenzita a rozsah hospodářské trestné činnosti ovlivňuje zásadním způsobem kvalitu 
života společnosti. Kromě toho se hospodářská trestná činnost dotýká základních 
příjmových složek státu (daní, cel, poplatků), jejichž ohrožení zpochybňuje dlouhodobé 
a kvalitní fungování státních mechanismů.  
 
V kauzách ekonomické kriminality máme co do činění rovněž s porušováním norem 
upravujících netrestní hospodářské oblasti. Činnost jinak upravená právem občanským, 
obchodním či správním přechází z těchto oblastí do oblasti trestní. Ne každé porušení 
netrestní normy se však automaticky stává trestným činem, v celé řadě případů může 
jít pouze o přestupek nebo jiný správní delikt, vzniknut může i pouze odpovědnost 
soukromoprávní. 
 
Charakteristickým rysem některých ze skutkových podstat trestných činů souvisejících 
s podnikáním je jejich úzká návaznost na řadu mimotrestních právních norem. Řada 
skutkových podstat trestných činů souvisejících s podnikáním přímo odkazuje na 
mimotrestní právní normy, resp. podmiňuje trestní odpovědnost tím, že došlo 
k porušení těchto právních norem – jedná se o právní normy blanketní. Netrestní právní 
normy jsou však relevantní i v případech, kdy podstata trestného činu přímo na ně 
neodkazuje, ale obsahuje určitý znak, jehož obsah je nutno vykládat podle takových 
norem.  
 
Netrestní normy v hospodářské oblasti můžeme rozdělit zhruba následovně: 
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� normy upravující obecné podmínky pro všechny podnikatelské subjekty (např. 
obchodní zákoník, živnostenský zákon, zákon o konkurzu a vyrovnání, daňová a účetní 
legislativa apod.),  

� normy vztahující se ke konkrétnímu předmětu podnikání (např. zákon o investičních 
společnostech, zákon o spořitelních a úvěrových družstvech, stavební zákon, autorský zákon 
apod.)  

 
V posuzování toho, co je v této oblasti již jednáním kriminálním a co zůstává problémem 
občanskoprávních (obchodních) vztahů a předmětem jejich sankcí, se ovšem vyskytují 
různé názory. Ty se pohybují v podstatě mezi dvěma krajnostmi – od snahy trestně 
postihovat jakékoli obohacení jedné osoby na úkor druhé (to je v rozporu s pojetím 
podnikání jako výdělečné činnosti) až po názor, že všechno je věcí výlučně smluvních 
stran a trestní právo nemá zasahovat do svobody podnikání. Podnikání je ovšem 
charakterizováno určitou mírou rizika, proto lze trestní odpovědnost dovodit jen tam, 
kde bude prokázáno překročení této míry v podobě úmyslného porušení stanovených 
pravidel řádného podnikání a nakládání s cizím majetkem či v podobě úmyslného 
poškozování jiných subjektů. Rovněž ta skutečnost, že podnikatel dosáhl na úkor 
někoho jiného zisku (§ 2 odst 1 obchodního zákoníku,  § 2 živnostenského zákona).  
 

Obecně v trestním řízení, tím spíše pak u hospodářské kriminality, platí zásada 
subsidiarity trestní represe, kdy trestní právo, coby prostředek ultima ratio, lze použít 
pouze tam, kde nepostačí prostředky práva soukromého. 
 
  

 Podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, § 2 Podnikání, odst. 1 
 
 
1)  Podnikáním se rozumí soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním 
jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku. 

2)  Podnikatelem podle tohoto zákona je: 
a) osoba zapsaná v obchodním rejstříku, 
b) osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění, 
c)  osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů, 
d)  osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu. 

3)  Místem podnikání fyzické osoby je adresa zapsaná jako její místo podnikání v obchodním rejstříku 
nebo v jiné zákonem upravené evidenci. Podnikatel, který je fyzickou osobou, je povinen zapisovat do 
obchodního rejstříku nebo do jiné zákonem upravené evidence své skutečné místo podnikání. 
Podnikatel je povinen mít k zapsaným prostorám právní důvod jejich užívání po celou dobu, kdy jsou 
tyto prostory zapsány jako jeho místo podnikání. Sídlem organizační složky podniku (§ 7) se rozumí 
adresa jejího umístění. 
 
  

 Komentář ustanovení § 2 obchodního zákoníku 
 
 
Podnikáním podle obchodního zákoníku je činnost charakterizovaná pojmovými znaky, které musejí 
být splněny současně. Jedním z těchto znaků je: 
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Podnikání je soustavná činnost, jejímž účelem je dosažení zisku. Byť ziskem je kladný 
hospodářský výsledek bez ohledu na to, zda podnikatel vede účetnictví anebo pouze daňovou evidenci, 
skutečný hospodářský výsledek činnosti není důležitý. Důležité je, že účel této činnosti je zisk, ať již 
samotná činnost skončí ziskem či ztrátou, je-li prováděna jako výdělečná (za účelem dosažení zisku) je 
podnikáním. Důležité také není, jak bude s dosaženým hospodářským výsledkem naloženo, tedy zda 
zůstane podnikateli nebo bude odveden ve prospěch jiného subjektu.  
 
Zdroj: Obchodní zákoník – komentář, Jan Dědič a kol.  
 
  

 Podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, § 2  
 
 
Živností je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, 
za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem.  
 

Na druhé straně ovšem ani ztráta jako důsledek neúspěšného podnikání neznamená 
bez dalšího, že k ní došlo v důsledku trestné činnosti, byť může signalizovat určité 
nelegální aktivity (např. daňové úniky, odčerpávání majetku společnosti) nebo být jejich 
důsledkem.  
 

Podle charakteru a závažnosti negativních jevů v různých sférách podnikání je třeba 
vzít v úvahu, že všechny nejsou trestnými činy. Některá jednání jsou sice neetická, ale 
neporušují právní normy. Lze na ně reagovat jen veřejným míněním, působením 
profesních organizací, tlakem jiných účastníků trhu, působením sdělovacích prostředků 
apod. Další z jednání jsou již v rozporu s právními normami, ale lze je sankcionovat 
pouze opatřeními jiného než trestního práva, a to v podobě občanskoprávní 
odpovědnosti (např. uplatnění povinnosti k náhradě škody, smluvní pokuty, úroků z prodlení) 
nebo v podobě sankcí ve správním řízení (např. pokutami, odnětím licence či jiného 
oprávnění k určitému druhu podnikání). Konečně jen část z negativních jevů – zpravidla ty 
nezávažnější – je možné kvalifikovat jako trestné činy a ukládat za ně tresty, které jsou 
typově nejpřísnějšími právními sankcemi vůbec. Ačkoliv je žádoucí trestné činnosti 
předcházet, popřípadě využívat všech mimotrestních sankčních nástrojů, je třeba 
zdůraznit, že možnost trestního postihu není podmíněna předchozím (třeba 
i neúspěšným) uplatněním těchto jiných sankcí, odsouzení pachatele je možné 
kombinovat i s vyslovením povinnosti k náhradě škody způsobené trestným činem. Na 
druhé straně platí, že ani dřívější uplatnění jiné, mimotrestní sankce za totéž jednání, 
které se později stane předmětem trestního stíhání, nebrání v odsouzení a potrestání 
pachatele.  
 
  

 Příklad 
 
 
Pokud poškozený vymůže od škůdce náhradu škody, nebrání to v trestním stíhání osoby, která škodu 
způsobila a již ji v plném rozsahu nahradila. 

Zdroj: viz přiměřeně R 27/1966-I  
 



90 � Ekonomické znalecké posudky v trestním řízení   
 

Pokud jde o sankce administrativní povahy, některé zákony v odvětví správního práva 
postihují tzv. správní delikty právnických osob za činy vymezené v těchto zákonech, 
přičemž za právnickou osobu pro účely takového postihu považují i fyzickou osobu, 
která je podnikatelem, nebo i podobně sankcionují (§ 62, 63a a § 64 živnostenského 
zákona, § 298 odst. 2 celního zákona).  
  
Právní delikt v uvedeném smyslu pak může být páchán i týmž jednáním jako trestný čin 
fyzických osob (§ 2 odst. 1 přestupkového zákona). 
 
     

  Podle zákona č. 200/1990 Sb., přestupkový zákon, § 2  
 
 

1)  Přestupkem je zaviněné jednání, které porušuje nebo ohrožuje zájem společnosti a je za 
přestupek výslovně označeno v tomto nebo jiném zákoně, nejde-li o jiný správní delikt postižitelný 
podle zvláštních právních předpisů anebo o trestný čin. 

2)  Přestupkem není jednání, jímž někdo odvrací 
a)  přiměřeným způsobem přímo hrozící nebo trvající útok na zájem chráněný zákonem nebo 
b)  nebezpečí přímo hrozící zájmu chráněnému zákonem, jestliže tímto jednáním nebyl způsoben 
zřejmě stejně závažný následek než ten, který hrozil, a toto nebezpečí nebylo možno v dané 
situaci odvrátit jinak. 
  
Je to dáno rozdílnými subjekty správní a trestní odpovědnosti. Protože podmínky 
správní odpovědnosti za správní delikt právnické osoby na straně jedné a podmínky 
trestní odpovědnosti konkrétní fyzické osoby za trestný čin na straně druhé jsou odlišné, 
není vyloučeno stíhání pachatele za totéž jednání, za které již byl popřípadě projednán 
a postižen jako podnikatel – fyzická osoba nebo jako společník právnické osoby – 
obchodní společnosti v rámci odpovědnosti za správní delikt.  
  
  

  Příklad 
 
 
Platí, že byla-li již celními orgány za porušení celních předpisů uložena sankce právnické osobě, za niž 
jednala určitá fyzická osoba, nebrání to trestnímu stíhání téže fyzické osoby za zkrácení cla.  
 
Zdroj: Rozhodnutí 51/1997Sb. trestních rozhodnutí          

Pro správný výklad a aplikaci trestných činů hospodářských i majetkových je nezbytná 
znalost rozsáhlé mimotrestní úpravy, zejména v oblasti obchodního, občanského 
a finančního práva, její správné pochopení a výklad. Problematika netrestních norem 
s dopadem na posuzování hospodářské trestné činnosti je velice rozsáhlá a složitá. Na 
otázku trestní odpovědnosti v těchto případech existují v teorii i v praxi různé názory.  
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C.  Zadání ekonomických znaleckých posudků 
 
Význam znalecké činnosti pro praxi roste úměrně tomu, jak narůstá složitost 
problematik v jednotlivých oborech lidské činnosti, ekonomickou činnost nevyjímaje. 
Pro posouzení stále složitějších a vzájemně propojených ekonomických otázek je třeba 
vysoce odborná ekonomická specializace. Nositeli těchto potřebných specializovaných 
odborných znalostí jsou právě znalci či znalecké ústavy. Znalecké posudky se uplatňují 
u soudních řízení, správních řízení a nelze opomenout ani úkony pro soukromé 
subjekty. 
 

C1 Důvody přibrání 
 
Majetkové trestné činy tvořily vždy podstatnou část celkové kriminality. Statistika 
podílu druhů trestných činů v procentech na celkové zjištěné kriminalitě v roce 2010 
(zdroj Policejní prezidium ČR) jednoznačně ukazuje, že našim největším problémem je 
majetková kriminalita, jejíž podíl na celkové kriminalitě tvoří 65 %, hospodářská 
kriminalita potom 9 %. 

Korupce, hospodářská a finanční kriminalita v České republice dosáhly takových 
rozměrů, že neotřásají jen právním vědomím občanů, nýbrž i stabilitou našeho tržního 
hospodářství. Je třeba přiznat, že bojovat s korupcí a hospodářskou kriminalitou je 
nesmírně složité a profesně náročné. To konečně dokazují i zkušenosti 
s tzv. tunelováním bank, investičních fondů i výrobních podniků, s podvodnými 
bankroty aj. O tom, jak obtížné je odhalovat a vyšetřovat korupci a hospodářskou 
kriminalitu, se dočítáme i v odborné literatuře západních demokratických, průmyslově 
vyspělých zemí, kde mají dlouhodobější i hlubší zkušenosti s bojem proti zmíněné 
kriminalitě než my.   

Pokud orgán činný v trestním řízení při vyšetřování majetkové či hospodářské 
kriminality zjistí, že pro posouzení či objasnění některých ekonomických skutečností je 
zapotřebí odborných znalostí, vyžádá si k těmto skutečnostem buď odborné vyjádření, 
pokud k objasnění skutečnosti důležité pro trestní řízení postačí, nebo ve složitějších 
případech přibere pro podání znaleckého posudku znalce. 
 
Znalce není třeba přibírat, pokud k objasnění skutečnosti důležité pro trestní řízení 
postačí běžné znalosti a praktické zkušenosti získané školním vzděláním a výchovou, 
které má z určité odborné oblasti každý kulturní člověk. Přibírání znalce bez zákonného 
důvodu vede zpravidla k neúčelnému a nežádoucímu prodlužování trestního řízení, 
které má za následek nehospodárnost trestního řízení.  
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 Vlastní výkon činnosti znalce 
 
 
Nejvyšší soud České republiky rozhodl ve sporu o navrácení kupní ceny vozidla a jeho navrácení 
prodejci z důvodu výskytu skrytých vad. Součástí rozhodnutí bylo i posouzení vybraných 
otázek výkonu činnosti znalce. 
 
Dne 16. 7. 1997 podepsal žalobce i zástupce žalovaného písemné potvrzení nazvané „kupní smlouva“, 
v němž je podrobný popis technického stavu vozidla s uvedením 69 250 ujetých kilometrů. I. M., který 
byl žalovaným zmocněn k uzavření kupní smlouvy, převzal téhož dne od manželky žalobce sjednanou 
kupní cenu ve výši 90 000 Kč a na důkaz toho podepsal potvrzení. Po třech měsících, během nichž 
žalobce s předmětným vozidlem ujel přibližně 3 000 km, se začaly u vozidla projevovat závady. 
Žalobce v dopise doručeném žalovanému dne 17. 12. 1997 sdělil, že při opravě vozidla v autoservisu 
bylo zjištěno, že kompresní tlaky válců jsou pod hranicí 15 barů, což podle soudního znalce vzniká 
dlouhodobým užíváním vozidla po ujetí přibližně 160 000 Kč a že tedy žalovaným uváděný dobrý 
technický stav vozidla byl mylný. Žádá proto o osobní schůzku a řešení nastalé situace buď 
odstoupením od smlouvy nebo poskytnutím výrazné slevy. Následně v dopise ze dne 7. 1. 1998 žalobce 
prostřednictvím svého právního zástupce vytkl žalovanému vady vozidla, a to nefunkční motor 
(zejména kompresní tlaky válců pod hranicí 15 barů), vadný startér (opotřebovaný vačkový hřídel), 
zatékání do interiéru vozidla, koroze karoserie, vady baterie, cyklovače, ostřikovače a ruční brzdy, 
a sdělil mu, že odstupuje od kupní smlouvy a žádá vrácení částky 90 000 Kč oproti vrácení vozidla. 
 
Odvolací soud v dané věci zopakoval důkaz svědeckou výpovědí V. S., z níž zjistil, že dne 4. 12. 1997 
na žádost žalobce změřil kompresní tlaky u motoru předmětného vozidla, aby zjistil příčinu poruchy 
startování. Při měření použil univerzální měřící přístroj značky KN 1127, který měří tlak od 
15 atmosfér. Tato hranice nebyla přístrojem při měření tlaku ani zachycena. Na základě svých 
odborných a praktických zkušeností usoudil, že snížená komprese je důsledkem opotřebení jednotlivých 
částí motoru. O kterou konkrétní část se jedná, nezjistil, neboť nerozebíral motor. Protože jeho měřící 
přístroj nebyl úředně kalibrován, doporučil žalobci další zkušební přeměření. Odvolací soud 
zopakoval důkaz též znaleckým posudkem vypracovaným dne 18. 5. 2003 soudním znalcem 
z oboru doprava, ekonomika a strojírenství Ing. M. C., z něhož mimo jiné zjistil, že nefunkční 
motor je vadou, jež činí věc neupotřebitelnou. Provedenou zkouškou měření kompresních tlaků znalec 
shledal, že tyto tlaky jsou nedostatečné a rozdíly mezi jednotlivými válci jsou větší než 10 %. 
S přihlédnutím k tomu, že vada se začala projevovat v zimních měsících po ujetí 3 000 km od koupě 
(jak uvedl žalobce ve své výpovědi), znalec usoudil, že ke dni koupě byla hodnota kompresních tlaků na 
hranici dostatečnosti. Vzhledem k časovému odstupu nebyl schopen určit, zda v tu dobu byl kompresní 
tlak nad nebo pod hranicí 15 barů. U daného typu vozidla zn. Opel Kadett s motorem 1,6 D je 
doporučována hodnota kompresního tlaku v rozmezí 20 až 30 barů. Odvolací soud po takto 
v odvolacím řízení doplněném dokazování na rozdíl od soudu prvního stupně učinil skutkový závěr, že 
ke dni koupě existovala vada motoru spočívající v tom, že kompresní tlaky válců byly pod hranicí 
15 barů, tj. nedostatečné.  
 
V příloze svého podání žalovaný předložil dovolacímu soudu kopii listiny, na níž je označen kompresní 
tlak v MPa, týkající se měření tlaku předmětného vozidla tímto svědkem. Poukázal na odbornou 
literaturu a na úpravu používání měřících prostředků obsaženou v zákoně č. 505/1992 Sb., o 
metrologii a kalibraci, k nimž měl přihlížet jak svědek S., tak znalec C. při vypracování znaleckého 
posudku. Žalovaný nabídl v reakci na obsah výpovědi svědka S. a závěry plynoucí ze znaleckého 
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posudku znalce C. svou verzi možnosti úniku kompresního tlaku. Závěrem navrhl napadený rozsudek 
odvolacího soudu zrušit a věc mu vrátit k dalšímu řízení.  
 
Podle § 127 odst. 1 o. s. ř. závisí-li rozhodnutí na posouzení skutečností, k nimž je třeba odborných 
znalostí, ustanoví soud po slyšení účastníků znalce. Soud znalce vyslechne; znalci může také uložit, 
aby posudek vypracoval písemně. Je-li ustanoveno několik znalců, mohou podat společný posudek. 
Místo výslechu znalce může se soud v odůvodněných případech spokojit s písemným posudkem znalce.  
 
Znalec je osobou, která prostřednictvím svých odborných znalostí posuzuje skutečnosti, které byly 
soudem určeny, a ve znaleckém posudku soudu sděluje subjektivní výsledek tohoto posouzení. Ačkoli 
zákon jakoby dává přednost ústnímu podání znaleckého posudku, je zřejmé, že pravidlem 
bude právě opačný postup. Na základě zadání uloženého v usnesení o ustanovení znalce je podán 
písemný znalecký posudek, k němuž soud znalce vyslechne. Jen výjimečně se může spokojit 
s písemně podaným znaleckým posudkem, aniž by znalce vyslechl k obsahu posudku. Již ve 
zprávě o zhodnocení praxe soudů při výkladu a aplikaci ustanovení novely občanského soudního řádu 
provedené zákonem č. 49/1973 Sb., schválené usnesením pléna Nejvyššího soudu ČSSR ze               
16. 12. 1974, Plsf 2/74, jež byla uveřejněna ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod R 1/1975, 
se uvádí, že o odůvodněný případ, kdy se soud může místo výslechu znalce spokojit s písemným 
posudkem, jde např. při provádění znaleckého důkazu krevní zkouškou nebo dědičně biologickou 
zkouškou, znaleckého posudku podle sazeb pro hodnocení bolestného a ztížení společenského uplatnění, 
znaleckého posudku o rozsahu poškození věcí po jejich prohlédnutí znalcem apod. V ostatních 
případech je sice provádění důkazů podle § 127 odst. 1 věty třetí (nyní čtvrté) o. s. ř. rovněž možné, 
ale závisí na skutkové a právní povaze projednávané věci a zejména na povaze prováděného důkazu. 
Uplatnění zmíněného ustanovení bude praktické zejména tehdy, lze-li důvodně předpokládat, že 
k doplnění nebo objasnění posudku nebudou vznášeny dotazy. Ovšem i tam, kde se soud spokojil 
s písemným posudkem znalce, může nařídit dodatečně výslech znalce, pokud to bude 
zapotřebí vzhledem k obsahu písemného posudku nebo k jiným okolnostem uváděným 
účastníky řízení. Ve zprávě občanskoprávního kolegia Nejvyššího soudu ČSR o úrovni znaleckého 
dokazování u soudů a státních notářství Cpj 161/79, schválené usnesením pléna tohoto soudu z       
23. 12. 1980, Pls 3/80, publikované ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod R 1/1981, se pak 
s odkazem na shora citovanou hodnotící zprávu konstatuje, že soudy (správně) volají znalce k jednání 
zpravidla jen tam, kde vznikají pochybnosti o správnosti nebo úplnosti posudku. Soudy např. 
neprovádějí výslech znalce ve věcech, v nichž znalec nemůže danou problematiku svou výpovědí 
objasnit více, než se to stalo v písemném posudku. Jako nesprávný je ale označen postup soudu, 
který se spokojil s výslechem znalce a nevyslechl ho v řízení o vypořádání bezpodílového 
spoluvlastnictví manželů, ač účastník vyslovil nesouhlas s odhadem ceny rodinného domku 
v písemně podaném posudku.  
 
V dané věci soud prvního stupně ani soud odvolací zásady vyplývající ze shora uvedených zpráv, od 
nichž není důvodu se odchylovat ani v současné době, nerespektovaly. Žalovaný po doručení 
písemného znaleckého posudku vypracovaného Ing. M. C. dne 18. 5. 2003 předložil soudu prvního 
stupně při jednání dne 17. 9. 2003 své písemné vyjádření ke znaleckému posudku, v němž polemizuje 
se závěry znalce, a namítá, že znalecký posudek je neúplný a nezpůsobilý objektivně posoudit, 
jaký byl technický stav vozidla před pěti lety. Účastníci výslech znalce nenavrhli, soud prvního 
stupně znalce k jednání za účelem jeho výslechu nepředvolal a rozhodl jen na základě písemného 
znaleckého posudku, ač každý z účastníků závěry znalce interpretoval odlišně. Odvolací soud pouze 
zopakoval důkaz znaleckým posudkem, aniž blíže vysvětlil důvody, pro které osobní 
výslech znalce neprovedl. Dovolací soud se s tímto postupem soudů neztotožňuje. Vzhledem 
k výhradám, jež ke znaleckému posudku uplatnil žalovaný, a vzhledem k odlišnému chápání 
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odborného posouzení zadaných otázek znalcem, lze usoudit, že závěry písemného posudku 
se nemusí jevit zcela jednoznačné. Za této situace tak nebyly splněny podmínky pro 
výjimečné upuštění od výslechu znalce. Předvoláním znalce k jednání soudu by soud dal 
prostor účastníkům, aby znalci položili dotazy; jeho výslechem mohly být pochybnosti 
o správnosti jeho závěrů buď potvrzeny nebo vyvráceny, a znalec tudíž svojí výpovědí mohl 
objasnit více než v písemném posudku. Soudy se proto neměly spokojit s písemným posudkem, ale 
měly znalce vyslechnout. Přitom je nerozhodné, že účastníci výslech znalce nenavrhli. Jak již 
bylo výše uvedeno, závisí toliko na úvaze soudu, zda od výslechu znalce s přihlédnutím k výjimečným 
okolnostem daného případu upustí. Lze uzavřít, že soudy při zjišťování skutkového stavu věci zatížily 
řízení vadou, která mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci, neboť v rozporu s § 127 odst. 
1 věty čtvrté o. s. ř. neprovedly výslech znalce [§ 241a odst. 2 písm. a) o. s. ř.]. Dovolací soud proto, 
aniž se musel zabývat výslovně uplatněnými dovolacími námitkami, rozsudek odvolacího soudu 
v rozsahu podaného dovolání zrušil - až na jeho částečně potvrzující výrok (§ 243b odst. 2 část věty za 
středníkem o. s. ř.). Jelikož důvody, pro které bylo zrušeno rozhodnutí odvolacího soudu, platí i na 
rozhodnutí soudu prvního stupně, zrušil dovolací soud v uvedeném rozsahu i toto rozhodnutí a věc 
vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení (§ 243b odst. 3 věta druhá o. s. ř.).  
 
Zdroj: Rozhodnutí NS 33 Odo 324/2005 
 
O odborné vyjádření lze požádat i osobu, která není zapsána v seznamu znalců, ale má 
potřebné odborné předpoklady a znalosti. Odborné vyjádření však nelze vyžádat 
v případech, kdy trestní řád obligatorně vyžaduje přibrání znalce a podání znaleckého 
posudku. 
 
Odborná vyjádření je možné vyžadovat i od oddělení kriminalistické techniky a expertiz 
Krajských ředitelství Policie ČR nebo příslušných pracovišť Kriminalistického ústavu 
v Praze. 
 
Jestliže není pro složitost posuzované otázky odborné vyjádření postačující, přibere 
orgán činný v trestním řízení znalce (zapsaného v seznamu znalců a tlumočníků 
vedeném krajskými soudy), znalecký ústav nebo jiné pracoviště specializované na 
znaleckou činnost, zapsané do oddílu I seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou 
činnost, vedeného Ministerstvem spravedlnosti ČR. Pro potřeby subjektů soukromého 
sektoru (např. různé právní úkony) se vypracovávají znalecké posudky na základě 
dohody s nimi. 
 
Orgán činný v trestním řízení má ustanovit především znalecký ústav nebo jiné 
pracoviště specializované na znaleckou činnost, zapsané do oddílu I seznamu ústavů 
kvalifikovaných pro znaleckou činnost, vedeného Ministerstvem spravedlnosti ČR 
(aktuální seznam je dostupný na www.justice.cz). V případě těchto pracovišť se nejedná 
o státní orgány, vědecké ústavy, vysoké školy nebo instituce specializované na 
znaleckou činnost, které jsou přibírány pouze ve výjimečných, zvlášť obtížných 
případech. 
 
Ve výjimečných, zvlášť obtížných případech, vyžadujících zvláštní vědecké posouzení, 
mohou orgány činné v trestním řízení přibrat vědecký ústav, aby sám podal posudek 
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nebo přezkoumal posudek podaný znalcem nebo znaleckým ústavem zapsaným 
v I. oddílu seznamu. 
 
Jestliže v příslušném oboru takový ústav není, nebo jestliže by to nebylo vhodné 
z důvodu hospodárnosti, ustanoví znalce zapsaného v seznamu toho krajského soudu, 
v jehož obvodu má sídlo. Jestliže v seznamu tohoto krajského soudu není zapsán znalec 
příslušného oboru nebo pro to svědčí jiné vážné důvody, přibere orgán činný v trestním 
řízení znalce zapsaného v seznamu jiného krajského soudu. 
 

C2 Znalec, znalecký ústav 
 
Znalec je osobou se speciálními odbornými znalostmi, rozdílnou od procesních stran 
a orgánů činných v trestním řízení, která je přibírána za účelem objasnění konkrétní 
skutečnosti důležité pro trestní řízení, jejíž objasnění takových odborných znalostí 
vyžaduje (např. v oboru medicíny, písma, stavebnictví, ekonomie, účetnictví, chemie, 
techniky a technologie).  
 
Funkci znalce mohou vykonávat zásadně jen: 
 
� znalci zapsaní do seznamu znalců vedeného příslušným krajským soudem, 
� znalecké ústavy nebo jiná pracoviště specializovaná na znaleckou činnost zapsaná do 

seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost, 
� vědecké ústavy, vysoké školy a vědecké instituce. 
 
V posudku ústavu se musí přesně označit osoba nebo osoby, které posudek 
vypracovaly a které mohou být v případě potřeby jako znalci vyslechnuty. Nepřibírá se 
konkrétní pracovník takového ústavu nebo jiného specializovaného pracoviště. 
  
Znalce jmenuje do funkce pro konkrétní obor, odvětví a specializaci předseda krajského 
soudu, který k tomu byl pověřen ministrem nebo ministr spravedlnosti ČR. Po 
jmenování složí znalec předepsaný slib, je zapsán do seznamu znalců a tlumočníků, 
který vedou krajské soudy, v jejichž obvodu má znalec trvalé bydliště. Ústřední seznam 
znalců vede Ministerstvo spravedlnosti, které také vede seznam ústavů nebo jiných 
pracovišť kvalifikovaných pro znaleckou činnost a vědeckých ústavů, vysokých škol 
a institucí, které je možno požádat o podání znaleckého posudku.   
 
Znalec i znalecký ústav jsou povinni vést znalecký deník, ve kterém vedou evidenci své 
znalecké činnosti. Správa příslušného krajského soudu, v jehož seznamu je znalec 
zapsán, nebo v případě znaleckého ústavu ministerstvo, vydá znalci oprávnění používat 
kulatou znaleckou pečeť, kterou při své činnosti jmenovaný znalec používá. Tato pečeť 
(kulaté razítko) se používá k označování písemné formy znaleckého posudku. Na 
motivu pečetě je uvedeno jméno znalce, obor činnosti a vyobrazen malý státní znak. 
 
Zápisy do seznamu ústavů uveřejňuje Ministerstvo spravedlnosti v Ústředním věstníku 
nebo na www.justice.cz. 
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Jen okrajově musí tato publikace také zmínit změnu týkající se další povinnosti znalce, 
která má souvislost i se spoluprací znalce s orgány činnými v trestním řízení. Novela 
zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících vstoupila v platnost 1. ledna 2012. Podle 
nového § 10a týkajícího se mlčenlivosti znalce je povinen znalec zachovávat 
mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděl v souvislosti s výkonem své 
znalecké činnosti, a to i po jejím skončení; tato povinnost neplatí ve vztahu ke 
skutečnostem, které byly předmětem veřejně podaného znaleckého posudku nebo 
tlumočnického úkonu. Mlčenlivosti může zprostit orgán veřejné moci, který jej ustanovil, 
nebo ten, pro nějž znaleckou činnost na základě smlouvy vykonal. Povinnost 
mlčenlivosti se vztahuje i na konzultanty a další osoby, které se na znalecké činnosti 
podílely. O povinnosti mlčenlivosti je znalec povinen tyto osoby písemně poučit. 
Mlčenlivosti může tyto osoby zprostit orgán veřejné moci, který znalce ustanovil, nebo 
ten, pro nějž znalec znaleckou činnost na základě smlouvy vykonal. 
 

C3 Přibrání znalce 
 
O přibrání znalce se vyrozumí obviněný, popř. jeho zástupce. Jiná osoba se o přibrání 
znalce vyrozumí, pokud je k podání znaleckého posudku třeba, aby tato osoba nějakým 
způsobem při vyhotovení spolupracovala (zejména aby předložila věc, dostavila se ke 
znalci na vyšetření, poskytla potřebnou součinnost atd.). Tato osoba se o přibrání znalce 
vyrozumí tak, aby mohla poskytnout potřebnou součinnost včas a řádně. 
 
Při určování osoby znalce postupuje orgán činný v trestním řízení podle zákona 
č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, a vyhlášky č. 37/1967 Sb., k provedení zákona 
o znalcích a tlumočnících ve znění všech dalších novelizací. Důležité jsou judikáty. Při 
výběru osoby, která má být jako znalec přibrána, je třeba přihlížet k důvodům, pro které 
podle zvláštního zákona je znalec z podání znaleckého posudku vyloučen.  
 
Znalec nesmí podat posudek, jestliže lze mít pro jeho poměr k věci, k orgánům 
provádějícím řízení, k účastníkům nebo k jejich zástupcům pochybnost o jeho 
nepodjatosti. Jakmile se znalec dozví o skutečnostech, pro které je vyloučen, oznámí to 
neprodleně orgánu činnému v trestním řízení, který ho přibral; stejnou oznamovací 
povinnost mají i strany v trestním řízení. 
 
 

 Podjatost 
 
 
K řádnému posouzení otázky podjatosti je nezbytné vždy přihlížet k rozdílům v procesním postavení 
jednotlivých osob, na něž by podjatost mohla dopadat. Osamocená skutečnost, že posuzované 
osoby (znalci) byly v pracovněprávním vztahu ke stejnému zaměstnavateli, aniž by zde byl 
dán jiný důvod, z něhož by bylo možno na podjatost usoudit (např. pokud by zaměstnavatel 
byl zároveň účastníkem trestního řízení), nemůže vést k automatickému závěru, že tyto 
osoby nemohou objektivně zhodnotit práci jedna druhé, a k automatické presumpci 
podjatosti. Takto široce pojaté chápání institutu podjatosti u osob daného procesního 
postavení by nutně vedlo k vylučování celých skupin odborníků pracujících, popř. 
kooperujících na specializovaných pracovištích a jejich nepoužitelnosti v trestním řízení. 
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Obviněný V. H. byl rozsudkem Okresního soudu v Českých Budějovicích ze dne 28. 7. 2005                         
sp. zn. 27 T 68/2003 uznán vinným trestným činem podvodu podle § 250 odst. 1, odst. 3 písm. b) 
tr. zák., jehož se dopustil tím, že v blíže nezjištěné době, na blíže nezjištěném místě, nejpozději dne   
12. 3. 2001 napodobil podpis T. R., zemřelé, naposledy bytem H. R., na závěti sepsané údajně dne  
5. 8. 2000 v H. R., dle níž se v případě smrti zůstavitelky T. R. měl stát dědicem veškerého jejího 
movitého i nemovitého majetku, tuto předložil prostřednictvím Mgr. P. P. notářce Mgr. J. H., 
pověřené soudní komisařce k projednávání dědictví po T. R., zemřelé, přičemž na základě usnesení 
Okresního soudu v Jindřichově Hradci č. j. D 272/2001-82 ze dne 11.6.2002, které nabylo právní moci 
dne 28. 6. 2002, nabyl na základě této závěti dědictví.  
 
M. I., bytem K. R., okres J. H., Ing. J. Š., bytem Č. B., P., Ing. M. Š., bytem Z., okres B., F. H., bytem 
L., O. a V. H., bytem J. H., R., jako oprávněným dědicům ze zákona po zemřelé T. R. způsobil škodu 
ve výši 1 542 259,80 Kč. Za to byl obviněný odsouzen podle § 250 odst. 3 tr. zák. k nepodmíněnému 
trestu odnětí svobody v délce čtyř let. Podle § 39a) odst. 3 tr. zák. byl pro výkon trestu zařazen do 
věznice s dozorem. 
 
K odvolání obviněného rozhodl ve věci Krajský soud v Českých Budějovicích rozsudkem ze dne         
10. 11. 2005 sp. zn. 23 To 779/2005 tak, že napadený rozsudek podle § 258 odst. 1 písm. d) odst. 2 tr. 
ř. částečně zrušil, a to ve výroku o uloženém trestu, a podle § 259 odst. 3 tr. ř. znovu rozhodl tak, že 
při nezměněném výroku o vině trestným činem podvodu podle § 250 odst. 1, odst. 3 písm. b) tr. zák. 
uložil obviněnému podle § 250 odst. 1 odst. 3 písm. b) tr. zák. trest odnětí svobody na dva roky a jeho 
výkon podle § 58 odst. 1, § 59 odst. 1 tr. zák. podmíněně odložil na zkušební dobu čtyř let. Dále podle 
§ 53 odst. 1 tr. zák. uložil obviněnému peněžitý trest ve výměře 300 000,- Kč a podle § 54 odst. 
3 tr. zák. stanovil pro případ, že by ve stanovené lhůtě nebyl peněžitý trest vykonán, náhradní trest 
odnětí svobody na šest měsíců.  
 
V odůvodnění následně podané stížnosti pro porušení zákona bylo namítáno, že ke zjištění pravosti 
sporného podpisu na závěti byla opatřena odborná vyjádření a znalecké posudky z oboru 
písmoznalectví, odvětví ručního písma. Nejprve před zahájením trestního stíhání obviněného 
zpracoval Kriminalistický ústav v Praze prostřednictvím pplk. JUDr. J. S. odborné vyjádření, poté ve 
stejném stadiu řízení znalec JUDr. P. B. zpracoval znalecký posudek. Následně pak obviněný předložil 
posudek znalce PhDr. J. V. znalci JUDr. S. a JUDr. B. dospěli k závěru, že sporný podpis není 
podpisem zůstavitelky. PhDr. V. závěry JUDr. S. a JUDr. B. vyvrací, respektive připustil, že na 
sporné závěti nemusí být podpis zůstavitelky padělán. Uvedené rozpory se nalézacímu soudu 
nepodařilo odstranit ani osobním slyšením znalců, takže procesně správně přibral znalecký ústav k 
podání revizního znaleckého posudku. Problémem je, že tímto ústavem je opět Kriminalistický 
ústav v Praze, který již předtím podával odborné vyjádření ke stejné otázce, k čemuž 
stěžovatel namítá, že tento ústav nemůže být přibrán, neboť je z podání znaleckého posudku 
vyloučen. Námitky obhajoby nebyly nalézacím soudem uznány, teprve soud odvolací je uznal a vrátil 
věc nalézacímu soudu k novému projednání. 
 
Stěžovatel dále uvádí, že oba znalci, tedy jak Mgr. Š., tak JUDr. S. jsou zaměstnanci 
Kriminalistického ústavu v Praze, a i kdyby se sami necítili ve věci zaujatí, nelze přehlédnout, že 
námitka podjatosti musí být v daném případě přijata, neboť se dobře znají, mohou vycházet ze 
stejných postupů a mohou objektivně vzbuzovat dojem, že jeden nemůže nezaujatě hodnotit 
práci druhého. 
 
Dále je konstatováno, že za situace, kdy v seznamu ústavů je zapsán jako znalecký ústav pro zkoumání 
pravosti podpisu i Technický a zkušební ústav telekomunikací a pošt P., a rejstřík znalců obsahuje 
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řadu dalších jmen, kromě těch znalců, kteří již byli ve věci přibráni, a nelze ani přehlédnout, že 
grafologii a písmoznalectví vyučují i vysoké školy, není možné souhlasit s tím, že okresní soud 
postupoval správně, pokud ke zpracování revizního posudku přibral Kriminalistický ústav 
v Praze, o jehož nezaujatosti lze vznášet oprávněné pochybnosti. 
 
Stěžovatel taktéž zdůrazňuje, že v novém nalézacím řízení se jenom prohloubily pochybnosti 
o nepodjatosti Kriminalistického ústavu v Praze a okresní soud na ně stejně nereagoval a v podstatě 
tak nerespektoval závazný právní názor odvolacího soudu. Krajský soud pak nepochopitelně změnil 
svůj původní názor na otázku podjatosti znaleckého ústavu a uzavřel, že Kriminalistický ústav 
v Praze není vyloučen z podání znaleckého posudku. Tímto postupem byl podle názoru stěžovatele 
porušen zákon v důsledku procesního pochybení soudů obou stupňů. Námitka podjatosti byla 
odmítnuta s tím, že v podstatě v České republice neexistuje znalec v oboru písmoznalectví – odvětví 
ručního písma, který by nebyl nějakým způsobem spjat s Kriminalistickým ústavem v Praze, čímž má 
být podjatost znalce vyřešena. Takový argument nemůže obstát, ale je především v naprostém rozporu 
s tím, co senát stejného odvolacího soudu vyjádřil ve svém odvolacím zrušovacím usnesení ze dne    
27. 5. 2005. K navrhované písmoznalkyni JUDr. J. H., CSc. stěžovatel uvedl, že není pravdou, že je 
svázána s činností Kriminalistického ústavu v Praze, což dokládá písemným vyjádřením znalkyně. 
Obviněný tak byl shledán vinným na základě důkazu, jehož provedení a procesní 
použitelnost je v rozporu se zákonem. 
 
Ministr spravedlnosti dále přiznává, že nalézacímu soudu nelze upřít snahu o zjištění vzájemných 
vazeb mezi Mgr. Š. a JUDr. S., ovšem závěry, které z toho okresní soud vyvodil, jsou naprosto 
nelogické a tuto nelogičnost neodstranil ani odvolací soud. Ne vše co Mgr. Š. v hlavním líčení uvedl, 
nachází odraz v odůvodnění prvoinstančního rozsudku. Nejenže JUDr. S. byl dříve nadřízeným 
Mgr. Š., ale jsou tu i další skutečnosti, které se v rozsudku neobjevují. Mgr. Š. totiž uvedl, že 
pracoval stejnými postupy jako JUDr. S., a v době svých začátků, kdy absolvoval 
povinných 50 případů pod dozorem a kontrolou svého „školitele“, byl povětšinou jeho 
školitelem právě JUDr. S. Významným také je, že všechny znalecké posudky a odborná 
vyjádření podléhají kontrole vedoucího odboru, kterým je plk. PhDr. V. S. Tato kontrola je 
ještě zesílena za situace, kdy má jít o revizní znalecký posudek. Pod posudkem Mgr. Š. je 
podepsán plk. PhDr. S., stejně jako pod vyjádřením zpracovaným JUDr. S. To mělo vést nalézací soud 
k závěru o podjatosti Mgr. Š., resp. Kriminalistického ústavu v Praze v této věci, a proto měl být tento 
znalec vyloučen z úkonů tohoto trestního řízení. Naznačeným postupem došlo i k dalšímu porušení 
trestního řádu, kdy soud prvního stupně odmítl respektovat závazný právní názor krajského soudu. 
Bez povšimnutí nemůže zůstat ani to, že revizní znalecký posudek nemusí být nutně 
zadáván ústavu, nýbrž může být opět využito služeb znalce, když bylo zjištěno, že za 
Kriminalistický ústav v Praze podává posudek osoba, která sama znalcem není a je tedy 
nutno ji brát do znaleckého slibu ad hoc, čímž se de facto nenaplňuje předpoklad trestního 
řádu o nejvyšší odborné kvalifikaci znaleckého ústavu v daném oboru. Vedle shora uvedeného 
je nutno uplatnit i námitku, že obviněný navrhoval doplnit dokazování výslechem svědka P. H. 
Odvolací soud se vyjádřil v tom smyslu, že není vyloučeno, aby okresní soud doplnil dokazování 
výslechem tohoto svědka. Okresní soud však na tento návrh nereagoval, a to ani tím, že by rozhodl 
o neprovedení tohoto důkazu a stejně se k takto navrženému důkazu posléze nevyjádřil ani soud 
odvolací. 
 
K podané stížnosti pro porušení zákona se písemně vyjádřil státní zástupce Nejvyššího státního 
zastupitelství. Uvedl, že naprosto shodné námitky obviněný uplatnil ve svém dovolání, které bylo 
Nejvyšším soudem odmítnuto, když mj. tento soud dospěl k závěru, že žádné ustanovení zákona 
nevylučuje, aby znalci byli v odůvodněných (a lze připustit, že i spíše výjimečných) 
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případech i zaměstnanci téhož zaměstnavatele. S veškerou argumentací tohoto rozhodnutí 
Nejvyššího soudu k předmětné otázce se v plné míře ztotožňuje. V souvislosti s požadavkem na 
realizaci výslechu svědka P. H. Nejvyšší státní zastupitelství dospělo k názoru, že soudy činné 
v posuzované trestní věci zjistily skutkový stav v souladu se zásadami zakotvenými v ustanovení § 2 
odst. 5, 6 tr. ř., což znamená, že shromáždily dostatek důkazů, které posloužily za podklad pro jejich 
rozhodnutí, a tyto důkazy hodnotily podle vnitřního přesvědčení založeného na pečlivém uvážení 
všech okolností případu jednotlivě i v jejich souhrnu a učinily logicky odůvodněná úplná skutková 
zjištění. Navrhl proto, aby Nejvyšší soud podle § 268 odst. 1 písm. c) tr. ř. předmětnou stížnost pro 
porušení zákona zamítl jako nedůvodnou. 
 
Rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích následně na základě podaného dovolání 
přezkoumal Nejvyšší soud, který usnesením ze dne 12. 4. 2006 sp. zn. 8 Tdo 442/2006 dovolání 
odmítl. V odůvodnění rozhodnutí mimo jiné uvedl, že přestože dovolacímu soudu zásadně nepřísluší 
přezkoumání správnosti závěru o nepodjatosti, lze podotknout, že žádné ustanovení zákona č. 36/1967 
Sb., nevylučuje, aby znalci byli v odůvodněných (a lze připustit, že spíše výjimečných) případech 
i zaměstnanci téhož zaměstnavatele. Znalec je povinen vykonávat svoji činnost osobně a osobně 
též nese odpovědnost za pravdivost a úplnost svého posudku (viz § 175 tr. zák.). Za 
nepřiléhavou lze v daných souvislostech pokládat výtku, že všechna odborná vyjádření 
a znalecké posudky Kriminalistického ústavu v Praze podléhají kontrole vedoucího odboru 
plk. V. S. Podpis plk. S. na původním odborném vyjádření a posléze znaleckém posudku 
Kriminalistického ústavu v Praze nemá především jiný význam než ten, že právě on je 
osobou, která je oprávněna zmíněný ústav zastupovat navenek. 
 
Podle § 105 odst. 1 tr. ř. je-li k objasnění skutečnosti důležité pro trestní řízení třeba odborných 
znalostí, vyžádá orgán činný v trestním řízení odborné vyjádření. Jestliže pro složitost posuzované 
otázky takový postup není postačující, přibere orgán činný v trestním řízení a v řízení před soudem 
předseda senátu znalce. Podle odst. 2 téhož ustanovení zákona při výběru osoby, která má být jako 
znalec přibrána, je třeba přihlížet k důvodům, pro které podle zvláštního zákona je znalec z podání 
znaleckého posudku vyloučen. Při vyžadování odborného vyjádření orgán činný v trestním řízení 
zváží, zda osoba, od níž odborné vyjádření vyžaduje, s ohledem na svůj poměr k obviněnému, jiným 
osobám zúčastněným na trestním řízení nebo poměr k věci není podjatá. 
 
Podle § 110 odst. 1 až 4 tr. ř. ve výjimečných, zvlášť obtížných případech, vyžadujících zvláštního 
vědeckého posouzení, může policejní orgán nebo státní zástupce a v řízení před soudem předseda 
senátu přibrat státní orgán, vědecký ústav, vysokou školu nebo instituci specializovanou na znaleckou 
činnost k podání znaleckého posudku nebo přezkoumání posudku podaného znalcem. Ten, kdo byl 
přibrán k podání znaleckého posudku nebo k přezkoumání posudku podaného znalcem podle odstavce 
1, podá posudek písemně. V něm označí osobu nebo osoby, které posudek vypracovaly a mohou být 
v případě potřeby jako znalci vyslechnuty; pokud bylo třeba přibrat znalce dva (§ 105 odst. 4), uvede 
nejméně dvě takové osoby. Při výběru osob uvedených v odstavci 2 je třeba přihlížet k důvodům, pro 
které podle zvláštního zákona je znalec z podání znaleckého posudku vyloučen. Ustanovení § 105 odst. 
3 se při vyžadování posudku ústavu užije obdobně. 
 
Podle § 11 odst. 2 zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících nesmí znalec podat posudek, 
jestliže lze mít pro jeho poměr k věci, k orgánům provádějícím řízení, k účastníkům nebo 
jejich právním zástupcům pochybnost o jeho nepodjatosti. 
 
Podle § 21 zákona č. 36/1967 Sb. jsou-li v určitém oboru ústavy nebo jiná pracoviště 
specializovány na znaleckou činnost, jsou státní orgány povinny vyžadovat posudky 
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především od nich. Ve zvláště obtížných případech vyžadujících zvláštního vědeckého posouzení 
mohou státní orgány požádat vědecké ústavy, vysoké školy a instituce, aby samy podaly posudek. 
 
V posuzované věci nastala ta situace, kdy nejprve byly podány odborné vyjádření a znalecký posudek, 
přičemž JUDr. J. S. byl posléze v řízení před soudem k dané odborné problematice rovněž slyšen 
v postavení znalce, neboť je znalcem zapsaným do seznamu znalců pro obor písmoznalectví – ruční 
písmo a byl jako znalec v trestním řízení slyšen po řádném poučení ve smyslu § 105 a § 106 tr. ř. 
Z obou těchto odborných zkoumání vyplynul shodný závěr, že sporný podpis není podpisem 
zůstavitelky. Naproti tomu následný posudek předložený obhajobou vyslovil, že není vyloučeno, že 
sporný podpis mohl být napsán zůstavitelem za pomoci třetí osoby. Okresní soud následně postupoval 
tím způsobem, že zadal vypracování revizního posudku Kriminalistickému ústavu Praha. 
 
Jak bylo výše uvedeno, meritem podané stížnosti pro porušení zákona je námitka, která byla opakovaně 
uplatněna v jednotlivých fázích trestního řízení, že pokud nejprve orgán policie požádal o odborné 
vyjádření JUDr. J. S., který byl v dané době zaměstnancem kriminalistického ústavu, nemůže 
již tento ústav v daném řízení pro poměr k věci dále být jakkoli činný. 
 
K zodpovězení tohoto problému je nezbytné podrobněji rozebrat postavení, vztahy, funkce a pravomoci 
některých subjektů vystupujících v trestním řízení, a to jak z hledisek právního i faktického. 
 
Nejprve je nutno konstatovat, že v podané stížnosti pro porušení zákona se objevují informace, které 
jsou zavádějící a dokonce i mylné. Z hlediska faktického dlužno objektivizovat některá tvrzení 
stěžovatele. Pokud stěžovatel namítá, že v seznamů ústavů je zapsán jako znalecký ústav pro 
zkoumání pravosti podpisu i Technický a zkušební ústav telekomunikací a pošt Praha, a též rejstřík 
znalců obsahuje řadu dalších jmen, kromě těch znalců, kteří již ve věci byli přibráni, ze spisu lze zjistit 
následující. Ze seznamu znaleckých ústavů vedeném ministerstvem spravedlnosti a na základě 
zjištění, která učinily soudy nižšího stupně lze konstatovat, že v době, kdy soudy posuzovaly daný 
případ, byly zde pro obor písmoznalectví odvětví ruční písmo zapsány dva ústavy a to 
Kriminalistický ústav Praha a Zkušební ústav telekomunikací a pošt Praha. Pro úplnost lze 
dodat, že v současnosti je zde ještě zapsán Ústav kriminalistiky a forenzních disciplín při Vysoké škole 
Karlovy Vary, o. p. s., avšak tento ústav v předmětné době neexistoval a do seznamu byl zapsán teprve 
v červnu roku 2006. 
 
V Technickém a zkušebním ústavu telekomunikací a pošt Praha působila v předmětné době coby 
písmoznalec Mgr. J. S., která je manželkou znalce JUDr. J. S. Tato skutečnost byla nalézacímu soudu 
potvrzena přípisem ze dne 8. 6. 2005 (viz č. l. 381). Jestliže stěžovatel namítá podjatost Mgr. Š. pro 
pracovní vztah ke znalci JUDr. S., tím spíše by bylo lze očekávat námitku podjatosti Mgr. J. S. 
z důvodu vztahu příbuzenského. Z daného důvodu pak nemělo smysl tento ústav pro podání posudku 
v dané věci přibírat, na což správně poukázal již okresní soud. 
 
Stěžovatel dále uvádí, že grafologii a písmoznalectví vyučují i vysoké školy a podle trestního řádu je 
možno přibrat k podání posudku vysokou školu a nejen pouze znalecký ústav. To je zavádějící 
ze dvou hledisek. Za prvé jsou zde směšovány dva různé obory zabývající se písmem, které 
nelze libovolně zaměňovat. Grafologie je oborem zkoumajícím z písma vlastnosti pisatele, 
písmoznalectví je pak oborem zkoumajícím identifikaci pisatele a je na rozdíl od grafologie 
disciplínou soudněkriminalistickou. Pokud tedy vysoká škola vyučuje grafologii, není to pro daný 
případ právně relevantní. Za druhé pak, jde-li o písmoznalectví, formálně bylo možno nalézt mezi 
vysokými školami Institut mezioborových studií v Brně, který vypsal studijní blok písmoznalectví, 
avšak reálně k jeho otevření nedošlo, neboť nebyla realizována spolupráce s písmoznalcem (viz č. l. 
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413). Lze tedy prohlásit, že v předmětné době zde neexistovala vysoká škola způsobilá k podání 
posudku z oboru písmoznalectví, odvětví ruční písmo. 
 
Pokud stěžovatel namítá, že při druhém odvolání změnil odvolací soud nepochopitelně svůj původní 
názor na otázku podjatosti znaleckého ústavu a uzavřel, že kriminalistický ústav není vyloučen 
z podání věci, nelze než konstatovat, že se jedná ze strany stěžovatele o výrazné zkreslování 
skutečnosti, neboť důvody, o které odvolací soud opřel své rozhodnutí, jsou v míře více než dostatečné 
uvedeny v odůvodnění jeho rozhodnutí (viz č. l. 422) a jejich opakování se jeví jako nadbytečné. 
 
Nepřesnost je třeba konstatovat i v tvrzení stěžovatele, že není pravdivý závěr odvolacího soudu o tom, 
že JUDr. J. H., CSc. je rovněž svázána s činností Kriminalistického ústavu v Praze, což obviněný 
dokládá písemným vyjádřením soudní znalkyně JUDr. H. (viz č. l. 444). Znalkyně v tomto vyjádření 
však sama připouští, že řádově v polovině 80. let absolvovala několikaměsíční stáž v Kriminalistickém 
ústavu v Praze. Je patrno, že i zde by tedy bylo možno vysledovat určitý vztah ke kriminalistickému 
ústavu, kdy i JUDr. H. musela jako stážistka projít školením stejnými metodami práce, jako ostatní 
znalci z kriminalistického ústavu. V tomto duchu možno tedy obecně konstatovat, že prakticky všichni 
znalci, kteří v posuzované věci figurují mají ke kriminalistickému ústavu nějaký vztah, čemuž ostatně 
koresponduje vyjádření Mgr. Š., který uvedl, že pokud někdo dobře ovládá písmoznalectví, musel 
projít kriminalistickým ústavem. Obviněný také navrhoval, aby v dané věci byl přibrán jiný znalec ze 
seznamu znalců, kdy uváděl znalkyni JUDr. H., o níž argumentoval, že je jedinou písmoznalkyní, 
která je nositelkou akademického titulu CSc. To pak mělo vést k názoru, že uvedená znalkyně je 
nejerudovanějším písmoznalcem v oboru. Skutečností ale je, a to aniž by to jakkoli snižovalo erudici 
uvedené znalkyně, že uvedeného akademického titulu dosáhla v oboru kriminalistika (viz č. l. 413) 
a nikoli písmoznalectví. Nejvyšší soud se pak přiklání k názoru soudu nalézacího, že daný případ 
nutno hodnotit jako výjimečný, zvláště obtížný a tudíž bylo namístě volit postup podle § 110 tr. ř., 
tj. vyžádat posudek ústavu, jak se v daném případě také stalo. 
 
Kriminalistický ústav v Praze je bezpochyby nejvýznamnějším kriminalistickým expertizním 
pracovištěm v České republice. Z hlediska formy je útvarem Policie ČR. Znaleckou činnost 
vykonává v pěti základních oborech dělených do 21 odvětví, pro které je zapsán v seznamu 
ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost vedeném ministerstvem spravedlnosti podle § 21 zákona 
o znalcích a tlumočnících. 
 
Pokud jde o vlastní problematiku podjatosti, tak tuto lze definovat jako opak nestrannosti či 
nezaujatosti, nedostatek schopnosti a vůle posuzovat věc zcela objektivně. Nepodjatost je 
předpokladem dobrého výkonu jakékoli funkce svěřené úředním orgánům. Podjatost může být dána 
poměrem k věci, poměrem k některé osobě, jíž se úkon trestního řízení přímo dotýká (např. 
k obviněnému, poškozenému, popř. obhájci, zákonnému zástupci, zmocněnci), poměrem 
k jinému orgánu činnému v trestním řízení (např. příbuzenský, švagrovský, velmi přátelský 
nebo naopak nepřátelský). (Viz M. Z. a kol. Slovník českého práva 2. vyd., L. P. 1999,                            
str. 968 - 969). 
 
Nelze automaticky vést paralelu mezi případnou podjatostí znalce a případnou podjatostí soudce, popř. 
advokáta. S takovouto konstrukcí nelze souhlasit. Institut podjatosti je institutem zasahujícím 
osoby účastnící se různými způsoby a v různé míře trestního řízení, přičemž nelze paušálně 
použít stejné požadavky na různé osoby. Základními body zde jsou různá postavení 
v trestním řízení a rozlišný charakter posuzovaných subjektů. Zatímco soudce, státní zástupce 
a policejní orgán jsou podle § 12 odst. 1 tr. ř. orgány činné v trestním řízení nadané rozhodovací 
pravomocí, strany podle § 12 odst. 6 tr. ř. jsou osobami (zejm. obviněný) majícími zájem na výsledku 
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řízení a také mohou v zákonem stanovené míře ovlivňovat průběh řízení (např. právo podat či nepodat 
opravný prostředek, předkládat důkazy). Znalec (znalecký ústav) je subjektem nemajícím 
k řízení přímý vztah, osobou odlišnou od stran a orgánů trestního řízení. Jeho úkolem je 
pouze zpracovat odborně skutečnosti faktické povahy, které mohou být důkazem pro 
rozhodnutí, o jejichž použití v trestním řízení však nerozhoduje, to je úlohou orgánů 
činných v trestním řízení. Nemá tedy rozhodovací pravomoc ani právo ovlivňovat průběh 
řízení. Jeho funkce v trestním řízení tkví v tom, že je takto zprostředkovatelem odborných 
znalostí, které jsou pro to které konkrétní trestní řízení třeba, sděluje orgánům činným 
v trestním řízení faktické údaje důležité pro trestní řízení, které poté tvoří podklad pro jeho 
rozhodnutí. Přitom je třeba připomenout, že se znalec nesmí vyjadřovat k otázkám 
právním.  
 
V souvislosti s uvedeným je nutné též zmínit, že kromě toho, že jsou zde srovnávány subjekty 
s různým procesním postavením, je zde rozdíl i v rovině faktické. Soudnictví je v České republice 
tvořeno územně členěným systémem soudů, kdy pro každý správně určený obvod existuje jeden soud. 
Advokáti, sdružení advokátů a společnosti, jejichž společníky jsou advokáti, působí samostatně po 
celém území České republiky, jejich počet není omezen, neboť podle zákona o advokacii má právo být 
zapsán do seznamu advokátů každý, kdo splní stanovené předpoklady pro výkon advokacie (viz § 5 
zákona o advokacii), přičemž u advokátů jsou jejich samostatnost a nezávislost základními profesními 
znaky, tedy existuje zde pluralita subjektů. Naproti tomu kriminalistický ústav je pracovištěm zcela 
ojedinělým se zcela specifickým zaměřením své činnosti. 
 
V posuzovaném případě stěžovatel zejména namítá, že JUDr. S. a Mgr. Š. byli zaměstnanci téhož 
zaměstnavatele, pracovali jako kolegové na jednom pracovišti ve stejném oboru a byl mezi 
nimi po určitou dobu pracovní vztah nadřízenosti a podřízenosti. Všechny argumenty, které 
stěžovatel zmínil, vycházejí z pracovního zařazení u zaměstnavatele - kriminalistického ústavu. Je ale 
logické, že Mgr. Š. po svém příchodu na toto specializované pracoviště byl jako nový pracovník 
zařazen jako podřízený pracovníka déle sloužícího a ten byl zároveň jeho školitelem. Přirozené je i to, 
že se JUDr. S. a Mgr. Š. coby kolegové na pracovišti setkávali (ani nemohli nesetkávat), a to i v dalším 
období, kdy byl Mgr. Š. povýšen. Tyto skutečnosti ale pouze odrážejí běžné momenty vyskytující se 
v pracovněprávních vztazích a vyplývají i z obecně reglementovaných pracovněprávních předpisů. Je 
nutno brát rovněž v úvahu, že kriminalistický ústav je institucí specifickou, která soustřeďuje 
specializovanou techniku a odborníky z jednotlivých kriminalistickým disciplín. U takové instituce, 
jako je kriminalistický ústav, by bylo naopak podivné, pokud by se jednotliví zaměstnanci neznali. 
Ovšem samotná skutečnost, že jde o kolegy na pracovišti, ještě nic nevypovídá o vazbách a vztazích 
mezi nimi jako jednotlivými osobami. Stěžovatel ale nikterak nenamítá, že by mezi zmíněnými znalci 
existoval vztah, který by bylo nutno posuzovat jako vztah nadstandardní přesahující pracovně právní 
vazby (např. přátelský, nepřátelský, či vztah mezi osobami navzájem blízkými), poukazuje pouze 
a jedině na jejich kolegialitu, která sama o sobě ale není důvodem k prohlášení, že ten či onen znalec je 
pro svou podjatost vyloučen z podání znaleckého posudku. 
 
Pokud pak jde o samotný údaj, že pod odborným vyjádřením zpracovaným JUDr. S. a znaleckým 
posudkem zpracovaným Mgr. Š. je podepsán plk. PhDr. S., lze poukázat na již jednou vyjádřený 
názor obsažený v odůvodnění usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 8 Tdo 442/2006 ze dne 12. 4. 2006, 
že v tomto nelze spatřovat skutečnost, z níž by bylo možno dovozovat znaky podjatosti, 
když plk. PhDr. S. podepisoval uvedené listiny pouze z titulu své funkce vedoucího odboru 
kriminalistické identifikace. 
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Lze shrnout, že stěžovatel své námitky kompletně opírá o pracovně právní vztahy vyplývající z výkonu 
stejného druhu práce na stejném pracovišti. Taková námitka však nevypovídá o ničem jiném než 
o běžném vztahu vznikajícím pravidelně na jakémkoli pracovišti mezi zaměstnanci majícími stejnou 
pracovní náplň. Ze stížnosti pro porušení zákona a ani ze spisového materiálu nevyplývá, že by 
předmětný pracovně právní vztah byl ze své zákonem určené podoby nějak modifikován, 
tj. že by mezi uvedenými osobami vznikl emocionální vztah přátelství nebo naopak 
nepřátelství, či ekonomický vztah jakékoli závislosti nebo společného hospodářského cíle 
nebo vztah příbuzenský. Není zde namítána ani možnost zainteresovanosti na výsledku trestního 
řízení ani jiný vztah k některému subjektu trestního řízení (např. pracovně právní vztah 
k obviněnému či poškozenému). JUDr. S. ani Mgr. Š. nevystupovali v uvedeném trestním řízení 
v jiném procesním postavení (např. svědka) než v postavení znalce (resp. původně před výslechem 
a poučením podle § 106 tr. ř. zhotovitele odborného vyjádření). Tato kriteria lze vztáhnout rovněž na 
samotný ústav, když lze konstatovat, že nebyla shledána jiná vazba k věci než ta, která 
kriminalistickému ústavu vznikla přímo ze zákona o znalcích a tlumočnících, kdy podle § 21 tohoto 
zákona, jsou-li v určitém oboru ústavy nebo jiná pracoviště specializovány na znaleckou činnost, jsou 
státní orgány povinny vyžadovat posudky především od nich. Notorietou vyplývající z existující 
právní úpravy pak v takovýchto případech je, že znalec oznámí neprodleně skutečnosti, pro které je 
z podání posudku vyloučen, aby se zároveň nevystavoval nebezpečí trestního postihu za nepravdivý 
znalecký posudek (viz § 175 tr. zák). Podjatost té které osoby znalce lze vyvozovat i z jejích úkonů, 
vyjádření či chování, které by učinila před zpracováním znaleckého posudku a z nichž by vyplývalo, že 
již má předem o posuzované věci utvořen názor, není prosta předčasných nepodložených soudů, 
a zejména pokud by se k dané věci již dříve vyjádřila nebo se na věci podílela. Ani tyto okolnosti však 
nebyly v daném případě shledány. 
 
K řádnému posouzení otázky podjatosti je nezbytné vždy přihlížet k rozdílům v procesním postavení 
jednotlivých osob, na něž by podjatost mohla dopadat. V daném případě jsou posuzovány osoby 
v procesním postavení znalců, tj. osoby odlišné jak od orgánů činných v trestním řízení i od stran 
trestního řízení a bez vztahu k těmto účastníkům řízení. Osamocená skutečnost, že posuzované 
osoby byly v pracovněprávním vztahu ke stejnému zaměstnavateli, aniž by zde byl dán jiný 
důvod, z něhož by bylo možno na podjatost usoudit (např. pokud by zaměstnavatel byl 
zároveň účastníkem trestního řízení), nemůže vést k automatickému závěru, že tyto osoby 
nemohou objektivně zhodnotit práci jeden druhého a k automatické presumpci podjatosti. 
Takto široce pojaté chápání institutu podjatosti u osob daného procesního postavení by 
nutně vedlo k vylučování celých skupin odborníků pracujících, popř. kooperujících na 
specializovaných pracovištích a jejich nepoužitelnosti v trestním řízení. 
 
Jako významné zde Nejvyšší soud shledává i to, že stěžovatel napadá vztah pracovní kolegiality mezi 
JUDr. S. a Mgr. Š., ale již mlčí o tom, že znalec PhDr. V. je spjat s kriminalistickým ústavem rovněž, 
když z výslechu znalce Mgr. Š. mj. vyplývá, že PhDr. V. byl dlouholetým zaměstnancem 
Kriminalistického ústavu Praha (č. l. 326) a JUDr. S. a PhDr. V. byli rovněž kolegové. Podle této 
logiky by v dané věci nesměl být činný ani PhDr. V., a v naznačeném smyslu by vůči jeho osobě bylo 
možno vznášet stejnou námitku podjatosti. 
 
Je tedy možné prohlásit, že vztah mezi posuzovanými osobami se odehrával pouze 
v zákonné rovině obecného pracovně právního vztahu a Nejvyšší soud zde nezjistil žádnou 
konkrétní podobu osobního vztahu mezi nimi. 
 
Závěrem proto Nejvyšší soud konstatuje, že podjatost znalců v posuzovaném případě 
neshledal. Nelze tedy souhlasit se stěžovatelem, že by se nalézací soud dopustil pochybení, 
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pokud přibral v dané věci Kriminalistický ústav Praha. Toto rozhodnutí bylo v daném 
případě důvodné a podložené skutečnostmi, které se v předchozím řízení objevily. Pokud se 
pak odvolací soud po podrobném seznámení s předmětnou problematikou vyplývající 
z doplněného dokazování ztotožnil se soudem nalézacím, nelze v daném případě jeho 
rozhodnutí shledat nelogickým či nesprávným. 
 
Zdroj: 4 Tz 90/2006, Nejvyšší soud  
 
Proti osobě znalce lze vznést námitky z důvodů, které stanoví zvláštní zákon. Vedle 
toho lze vznést námitky proti odbornému zaměření znalce nebo proti formulaci otázek 
položených znalci. V přípravném řízení důvodnost takových námitek posoudí státní 
zástupce a v řízení před soudem předseda senátu soudu, před kterým se v době 
oznámení námitek vede řízení; jsou-li námitky uplatněny v rámci opravného prostředku, 
posoudí je orgán, kterému přísluší o opravném prostředku rozhodnout. 
  
Vyhoví-li tento orgán námitkám a důvody pro vyžádání znaleckého posudku trvají, 
učiní opatření k vyžádání znaleckého posudku bud' jiným znalcem nebo podle jinak 
formulovaných otázek; v opačném případě oznámí osobě, která námitky vznesla, že 
neshledal k takovému postupu důvody. Stanovisko k námitkám uplatněným v rámci 
opravného prostředku zpravidla tvoří součást odůvodnění rozhodnutí o takovém 
opravném prostředku. 
 
Námitky je možno vznést: 
 
a. z důvodů, které stanoví zvláštní zákon – možná podjatost, 

b. proti odbornému zaměření znalce – zejména z hlediska jeho odborné erudice, a to 
nejen z hlediska příslušného oboru a odvětví, kde to plyne ze zařazení příslušného 
druhu znalecké činnosti do oboru a následně i odvětví, ale i z hlediska jeho odborné 
úrovně, specializovaného zaměření a jeho schopnosti řešit konkrétní odbornou 
problematiku v posuzované trestní věci, 

 c. proti formulaci otázek položených znalci – v opatření o přibrání znalce musí být 
uvedeny i otázky položené znalci, neboť jimi je vymezen jeho znalecký úkol,  

 
Námitky je možné vznést kdykoli v průběhu trestního řízení, jakmile byl znalec orgánem 
činným v trestním řízení přibrán, ale i později, když se pro ně objeví důvod. Uplatnění 
námitek není vázáno žádnou lhůtou, ale zásadně by měly být uplatněny do právní moci 
rozhodnutí. 
 
 

 Vyloučení znalce, ekonomická závislost 
 
 
Dle § 17 ve spojení s § 14 odst. 1 o. s. ř. jsou znalci vyloučeni z podání znaleckého posudku 
v případě, že se zřetelem na jejich poměr k věci, k účastníkům nebo jejich zástupcům je tu 
důvod pochybovat o jejich nepodjatosti. Jedním z takových důvodů, kdy lze zcela důvodně 
pochybovat o nepodjatosti znalce pro poměr k účastníkovi řízení, je skutečnost, že mezi 
nimi existuje pracovní poměr k témuž zaměstnavateli. Je totiž zřejmé, že se v takovém 
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případě jednak jedná o vztah ekonomické závislosti, jednak nelze ani vyloučit možnost, že 
přístup znalce při vypracování znaleckého posudku mohou (vědomě či nevědomě) ovlivnit 
pocity kolegiality a loajality či obavy před nepříznivými pracovně-společenskými dopady. 
Takový případ např. nastává, podává-li soudu jako znalec znalecký posudek pracovník 
Generální inspekce Českých drah ve věci zaměstnance Českých drah.  
 
Ústavní soud rozhodl v senátu v právní věci stěžovatele I. V., zastoupeného advokátem JUDr. M. K., o 
ústavní stížnosti proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 5. 11. 2002,                             
č. j. 47 Co 255/2002-140, a rozsudku Okresního soudu v Lounech ze dne 9. 4. 2002,                                       
č. j. 10 C 495/98-123, za účasti Krajského soudu v Ústí nad Labem a Okresního soudu v Lounech, jako 
účastníků řízení, a Č. d., a. s., jako vedlejšího účastníka řízení, takto: 
 
Napadeným rozsudkem okresního soudu bylo k žalobě Č. d., s. o. se sídlem v P., na zaplacení částky  
31 795,- Kč s příslušenstvím rozhodnuto mezitímně tak, že základ nároku, kterým se žalobce domáhal 
na žalovaném (tj. stěžovateli) náhrady škody, je opodstatněný, přičemž o výši nároku a náhradě 
nákladů řízení měl soud rozhodnout v konečném rozhodnutí. Svůj nárok žalobce opíral o to, že 
stěžovatel při posunu v železniční stanici B. dne 8. 7. 1996 způsobil v důsledku porušení 
návěstního předpisu střet vlaků. 
 
Okresní soud se v řízení zabýval otázkou, zda jsou naplněny předpoklady odpovědnosti za škodu, 
tedy zda na straně žalobce vznikla škodu, což bylo dle okresního soudu prokázáno, a dále zda na straně 
žalovaného došlo k porušení povinností při plnění pracovních úkolů a toto porušení je v příčinné 
souvislosti se vzniklou škodou, kterou žalovaný zavinil. Pokud jde o otázku porušení pracovních 
povinností ze strany stěžovatele, okresní soud odmítl jeho námitku, že ke vzniku škody došlo tím, že 
mu byl opožděně podán pokyn posunovačem, panem Z., neboť to nebylo podpořeno žádným 
z provedených důkazů. Z výpovědi svědků B., P., B. a Z. soud dovodil, že stěžovateli jako 
strojvedoucímu bylo dáváno vysílačkou návěstí, opakovaně ve vysílačce bylo slyšet slovo stůj, a to 
nepřetržitě po dobu půl minuty, přesto souprava jela stále stejnou rychlostí, přičemž sám stěžovatel 
potvrdil, že vysílačka fungovala; i kdyby nebyla v provozu (po dobu pěti sekund), bylo povinností 
stěžovatele, jak vyplývá ze služebních předpisů, zastavit. Kromě zvukového návěstí existuje i návěstí 
ruční, které dával svědek P. poté, co ve vysílačce uslyšel výzvu stůj. Výpovědi svědků byly 
podpořeny i znaleckým posudkem znalce P. Z. z oboru doprava, odvětí doprava železniční, 
který dospěl k závěru, že na straně stěžovatele došlo k porušení návěstních předpisů ČD D1 
a dopravních předpisů ČD D2, kdy stěžovatel nerespektoval dávané návěstí. Dle znalce čelo 
vlaku musí zastavit před návěstidlem, avšak stěžovatel brzdění či snížení rychlosti, jak 
vyplývá z rychlostního proužku, před návěstidlem L4 neprováděl. Přitom stěžovatel toto 
návěstidlo mohl sám vidět na opačném zhlaví. Stěžovatel reagoval pozdě, až na návěst stůj, 
kdy užil průběžné brzdy. Znalec současně vyloučil vliv jiných okolností na vznik nehodové 
události.  
 
Dle soudu tak došlo na straně stěžovatele k porušení povinností při plnění pracovních 
úkolů, a to jeho nedbalostí, kdy stěžovatel své povinnosti jako strojvůdce s patnáctiletou 
praxí měl a musel znát. 
 
K odvolání stěžovatele krajský soud shora uvedeným rozsudkem potvrdil rozsudek soudu prvého 
stupně. Své rozhodnutí zdůvodnil tak, že s ohledem na povahu sporu je třeba považovat za významný 
zejména vyžádaný znalecký posudek. Pokud by se soud měl odchýlit od závěrů znalce, musel by si 
vyžádat nový znalecký posudek, pro což by svědčila skutečnost, že znalec je podjatý, 
tj. pokud s ohledem na jeho vztah k některému z účastníků řízení lze mít pochybnost o jeho 
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nepodjatosti. Taková skutečnost by musela být spolehlivě zjištěna, přičemž odvolací soud nově 
zjistil, že znalec P. Z. byl v době vypracování posudku zaměstnancem G. i. Č. d. Daná 
okolnost však dle názoru odvolacího soudu nemůže vést k vyloučení z podání posudku; 
s ohledem na povahu sporu a výši uplatněného nároku lze totiž jen těžko předpokládat, že 
by jmenovaný v rozporu se svými znaleckými povinnostmi uváděl nepravdu. Kromě toho lze 
dle soudu pochybovat o tom, že by se našel znalec z oboru železniční přepravy, který by neměl 
žádný vztah k Č. d., protože jinak by totiž nemohl získat potřebné odborné znalosti. Proto 
odvolací soud pokládal námitku podjatosti znalce za účelovou. K námitce stěžovatele, že soud prvého 
stupně se dostatečně nevypořádal s rozpory ve výpovědích svědků, příp. že skutková zjištění soudu 
jsou jako celek nesprávná, krajský soud uvedl, že odlišnosti ve výpovědích při popisu téže události jsou 
obvyklé a je věcí okresního soudu, jakým způsobem hodnotí jednotlivé výpovědi s přihlédnutím 
k dalším zjištěním, přičemž ke způsobu hodnocení důkazů ze strany soudu prvého stupně neměl 
uvedený soud výhrady. 
 
V posuzované ústavní stížnosti stěžovatel tvrdí, že okresní soud dospěl k nesprávným skutkovým 
zjištěním na základě pouze formálních výslechů svědků, z jejichž obsahu nelze zjistit všechny 
podstatné okolnosti nehodové události, uvedený soud se nevypořádal s rozpory ve výpovědích svědků, 
některé důkazy vůbec neprovedl (např. důkaz rychloměrným proužkem z hnacího vozidla) a své závěry 
opřel o nejasný a neúplný znalecký posudek znalce P. Z. Stěžovatel dále namítá, že odvolací 
soud neshledal důvodnou námitku podjatosti jmenovaného soudního znalce, který byl, jak 
bylo odvolacím soudem zjištěno, pracovníkem G. i. Č. d. Vzhledem k těmto skutečnostem 
stěžovatel navrhuje, aby Ústavní soud napadená rozhodnutí zrušil. 
 
Ústavní soud si spolu s příslušným soudním spisem vyžádal vyjádření účastníků řízení a vedlejšího 
účastníka řízení k ústavní stížnosti. Krajský soud v Ústí n. L. plně odkázal na skutkové a právní 
závěry obsažené v odůvodnění svého rozsudku s tím, že nepovažuje ústavní stížnost za důvodnou. 
Okresní soud v Lounech vyslovil přesvědčení, že při jednání a rozhodnutí ve věci nedošlo k porušení 
ústavně zaručených práv a svobod stěžovatele. V řízení byly dle uvedeného soudu provedeny 
účastníky navržené důkazy a důkazy, jejichž provedení bylo třeba ke zjištění skutkového stavu. Při 
stanovení osoby znalce soud vycházel ze seznamu znalců, obor železniční doprava, kdy 
znalci z tohoto oboru jsou pracovníky Č. d., a. s., jakožto právní nástupce žalobce, uvedly, že 
soud prvého stupně provedl poměrně rozsáhlé dokazování, stěžovatel při jednáních soudu měl možnost 
klást svědkům otázky, výslechy byly podrobné, přičemž názor stěžovatele, že tyto byly pouze formální, 
pokládá za nedůvodný. Eventuální rozpory ve výpovědích svědků soud řešil, když i za tímto 
účelem nechal vypracovat znalecký posudek, ve kterém znalec odpověděl na soudem 
položené otázky a své závěry odůvodnil, tento znalec byl vyslechnut i při jednání za 
přítomnosti stěžovatele, a proto je třeba označení posudku jako nejasného a neúplného 
odmítnout. Pokud jde o námitku podjatosti znalce, vedlejší účastník má za to, že při jejím řešení 
obecné soudy postupovaly správně. Vzhledem k tomu navrhuje zamítnutí ústavní stížnosti. 
 
Po přezkoumání napadených rozsudků a řízení, které jejich vydání předcházelo, a po zvážení důvodů 
ústavní stížnosti dospěl Ústavní soud k závěru, že ústavní stížnost je důvodná. Podstatou ústavní 
stížnosti je jednak nesouhlas stěžovatele s tím, jakým způsobem obecné soudy prováděly dokazování 
a hodnotily provedené důkazy, a jednak, že tyto vycházely ze znaleckého posudku, který 
vypracoval údajně podjatý znalec, neboť byl v době vypracování tohoto posudku 
zaměstnancem žalobce (pracovníkem G. i. Č. d.). Jak vyplynulo z rozsudku krajského soudu, tento 
soud se námitkou stěžovatele eventuální podjatosti jmenovaného znalce zabýval a dospěl k závěru, že 
nelze předpokládat, že by v rozporu se svými znaleckými povinnostmi uváděl nepravdu, a to vzhledem 
k povaze a výši uplatněného nároku. Dle § 17 ve spojení s § 14 odst. 1 o. s. ř. jsou znalci vyloučeni z 
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podání znaleckého posudku v případě, že se zřetelem na jejich poměr k věci, k účastníkům 
nebo jejich zástupcům je tu důvod pochybovat o jejich nepodjatosti. Jedním z takových 
důvodů, kdy lze zcela důvodně pochybovat o nepodjatosti znalce pro poměr k účastníkovi 
řízení, je v případě, že mezi nimi existuje pracovní poměr (srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu ze 
dne 9. 12. 1999, sp. zn. Skno 4/99, publ. in: Soudní rozhledy č. 5/2000, dle kterého znalec, jenž je 
zaměstnancem jednoho z účastníků řízení, nemůže podle § 11 odst. 1 zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích 
a tlumočnících, podat posudek, neboť by mohly vzniknout pochybnosti o jeho nepodjatosti). Je totiž 
zřejmé, že se v takovém případě jednak jedná o vztah ekonomické závislosti (srov. Bureš, J., 
Drápal, L., Mazanec, M.; Občanský soudní řád, komentář, C. H. Beck, 5. vydání, 2001, str. 56; dle 
těchto autorů příkladem této závislosti je /pouze/ vědecká či publikační činnost), nelze ani nevzít 
v úvahu, že přístup znalce při vypracování znaleckého posudku mohou (vědomě či nevědomě) 
ovlivnit pocity kolegiality a loajality či obavy před nepříznivými pracovně-společenskými 
dopady. 
 
Ústavní soud ani v tomto konkrétním případě nezjistil skutečnosti, jež by shora uvedené pochybnosti 
o nepodjatosti znalce odstranily, když vyšetřováním předmětné události v rámci Českých drah se 
zabývala, jak vyplývá z rozsudku okresního soudu, i Generální inspekce Českých drah, jejímž 
pracovníkem znalec byl, a tato dospěla k závěrům pro stěžovatele nepříznivým, v důsledku čehož byla 
na něm požadována náhrada škody údajně vzniklé jeho zaviněním. Vzhledem k výše uvedenému má 
Ústavní soud za to, že Okresní soud v Lounech zásadním způsobem pochybil, když ustanovil 
znalcem P. Z., a když poté ze znaleckého posudku vypracovaného jmenovaným jako důkazu 
soudy obou stupňů vycházely při své rozhodovací činnosti. Ve vztahu k odvolacímu řízení je 
pak třeba odmítnout argument krajského soudu, že znalec nebude s ohledem na své zákonné povinnosti 
(§ 6 odst. 2 zákona č. 36/1967 Sb.) uvádět nepravdu, protože pak by dle názoru Ústavního soudu 
právní úprava otázek týkajících se podjatosti (nejen) znalců v podstatě ztratila smysl. Skutečnosti, 
jako je výše uplatněného nároku nebo povaha daného sporu, jež uváděl krajský soud, jen stěží může 
poskytnout objektivní kritéria pro posouzení, zda (nebo do jaké míry) mohou znalce, u něhož 
objektivně existuje vztah k účastníkovi řízení, v jeho znalecké činnosti ovlivňovat. Stejně tak 
není možné akceptovat východisko, že není znalce, který by neměl s Č. d. co do činění, protože jednak 
jistě ne všichni znalci zapsaní v seznamu znalců jsou současnými zaměstnanci Č. d., a i kdyby tomu 
tak bylo, ze soudního spisu nevyplývá, že by se obecné soudy pokusily postupovat podle § 21, event. § 
24 zákona č. 36/1967 Sb. 
  
Pokud tedy obecné soudy při zjišťování skutkového stavu vycházely ze znaleckého posudku znalce, 
který byl z podání posudku vyloučen (§ 11 odst. 1 zákona č. 36/1967 Sb., § 17 ve spojení s § 14 odst. 1 
o. s. ř.), přičemž se jednalo o důkaz, jak lze dovozovat z odůvodnění rozsudku odvolacího soudu, pro 
rozhodnutí ve věci samé klíčový, zatížily své rozhodnutí zásadní procesní vadou. Jak Ústavní soud 
dovodil v řadě svých dřívějších rozhodnutí, z čl. 36 odst. 1 Listiny vyplývá povinnost soudů dbát 
stanoveného, tj. zákonného postupu, což znamená bezvýhradné a bezvýjimečné respektování 
procesních předpisů a kautel z nich vyplývajících (viz např. nález Ústavního soudu ze dne 3. 11. 1994, 
sp. zn. III. ÚS 150/93; publ. in: Ústavní soud České republiky, Sbírka nálezů a usnesení, sv. 2, č. 6), 
přičemž mezi tyto procesní předpisy patří i ty, jež upravují otázky podjatosti subjektů řízení a osob na 
něm zúčastněných. Vzhledem k výše uvedenému nezbývá Ústavnímu soudu než konstatovat, že 
obecné soudy při nalézání práva nepostupovaly v souladu se zásadami spravedlivého procesu, čímž 
porušily čl. 36 odst. 1 Listiny. 
 
Zdroj: ÚS 35/3 , Ústavní soud 
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Obdobné oprávnění má také znalec, který může namítat nejen okolnosti tvořící možný 
obsah posudku, popřípadě i jiné skutečnosti, které mu brání znalecký posudek podat, 
jež se váží k dané věci, osobě obviněného, odbornému zaměření či specializaci apod. 
 
Znalecký posudek je zvláštním, samostatným druhem důkazu. Znalec se seznamuje se 
skutečnostmi týkajícími se trestné činnosti (o nichž má podat s použitím svých 
odborných znalostí posudek) teprve během trestního řízení, a to studiem spisu nebo 
přítomností při provádění úkonů trestního řízení. 
 

 

Znalecký posudek jako důkaz u soudu 
 
 
Znalecký posudek, který znalec vypracoval na žádost některé strany ve smyslu ustanovení 
§ 89 odst. 2 tr. ř., lze přečíst podle § 211 odst. 4 tr. ř., jen pokud byl znalec před podáním 
posudku poučen některým orgánem činným v trestním řízení podle § 106 tr. ř. Jestliže se tak 
do hlavního líčení nestalo a soud má záměr provést důkaz takovým posudkem jako 
důkazem znaleckým, musí nejprve znalce poučit podle § 106 tr. ř. a pak jej k posudku 
vyslechnout podle § 108 tr. ř. Je-li pro rozhodnutí soudu o tomto postupu nutné takový 
posudek v hlavním líčení přečíst, nakládá s ním soud jako s důkazem listinným. 
 
Rozsudkem Okresního soudu v Prachaticích ze dne 16. 10. 1996 sp. zn. 4 T 66/96 byl obžalovaný 
M. V. uznán vinným trestným činem ublížení na zdraví podle § 224 odst. 1 , 2 tr. zák. a odsouzen 
k trestu odnětí svobody na osmnáscti měsíců, jehož výkon mu byl podle § 58 odst. 1 písm. a) a § 59 
odst. 1 tr. zák. podmíněně odložen na zkušební dobu dvou let, a k trestu zákazu činnosti spočívajícímu 
v zákazu řízení motorových vozidel všeho druhu na tři roky. 
 
Podle zjištění okresního soudu spáchal obžalovaný citovaný trestný čin tím, že dne 18. 6. 1995 kolem 
17.00 hod. na silnici II. třídy v úseku Vadkov, jako řidič osobního automobilu tov. zn. Škoda 105 L, 
SPZ STC 41-73, po projetí mírnější pravotočivé zatáčky z důvodu jízdy smykem napříč vozovkou 
narazil v protisměru vlevo zadní částí řízeného vozidla v místě levého zadního kola do levé přední části 
protijedoucího automobilu při pravé krajnici ve směru své jízdy a způsobil tím závažná zranění 
posádky vozidla zn. Škoda 100, jehož řidič J. N. utrpěl vykloubení levého kyčelního kloubu se 
zlomením kloubní jamky v místě vykloubení, zlomeninu pravé kosti holení, nalomení čéšky levého 
kolenního kloubu, četné tržné ranky na dolních končetinách s četnými oděrkami kůže těla a pooperační 
ochrnutí nervů levé dolní končetiny s dosud trvajícím léčením, spolujezdkyně nezl. M. N. utrpěla 
zlomeninu čelní kosti vpravo, zhmoždění mozku a jeho otok, tržně zhmožděnou ránu na čele vpravo 
a při okraji pravého křídla nosního, tedy poškození důležitého orgánu.  
 
Spolujezdkyně M. Š., sedící se zraněným dítětem na zadním sedadle utrpěla zhmoždění hlavy, 
zhmoždění pravé krajiny bederní, zhmoždění obou kloubů holeních a bérců a poúrazovou blokádu 
krční páteře s léčením v trvání do 6. 8. 1995. 
 
Proti tomuto rozsudku podal včas odvolání obžalovaný. Zdůraznil, že napadený rozsudek považuje za 
nesprávný ve všech výrocích. Soudu prvního stupně vytknul, že provedené důkazy hodnotil v rozporu 
s ustanovením § 2 odst. 6 tr. ř., nepostupoval v souladu s ustanovením § 2 odst. 5 tr. ř. 
a nerespektoval základní zásadu trestního řízení „in dubio pro reo“. Podle názoru odvolatele se 
soud v rozporu s citovanými ustanoveními trestního řádu nevypořádává se znaleckým 
posudkem znalce Ing. M. U., který si nechal zpracovat právě odvolatel a předložil jej jako 
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důkaz. Z tohoto posudku se podává, že především ohledání místa dopravní nehody bylo 
provedeno způsobem, který znemožňuje učinit jednoznačný závěr o tom, kde došlo ke střetu 
obou vozidel, a to jak z hlediska příčného, tak podélného. Z ohledání místa dopravní nehody se 
nepodává lokalizace stopy, která je v legendě fotodokumentace popsaná „zviditelněná smyková stopa 
levého kola Š 105“. 
 
Podle závěru znalce nelze s výjimkou jejího směru z dokumentace přesněji definovat její polohu. 
V posudku se znalec také zabývá tím, proč považuje boční smyk za vyloučený, když zanechané 
a zjištěné stopy považuje za stopy nikoli smykové, ale brzdné. Odvolatel se proto domnívá, že se 
soud prvního stupně dostatečně nevypořádal se závěry tohoto posudku a vycházel pouze 
z důkazů, které byly opatřeny již v přípravném řízení. Také jeho závěr o určitém znehodnocení 
stop čelního skla vozidla Š 100 nenachází oporu v provedeném dokazování, když z protokolu o ohledání 
místa dopravní nehody se podává, že vzhledem k použití vapexu byla tato stopa znehodnocena před 
příjezdem policie. O tom, jakým způsobem byla znehodnocena, se v protokolu o ohledání místa 
dopravní nehody nehovoří, bližší podrobnosti nejsou, a proto je obžalovaný toho názoru, že závěr 
znalce Ing. J. P., který soud bezvýhradně přijímá, o tom, že došlo k znehodnocení pouze pro 
účely fotodokumentace, je spekulativní a nemá oporu v provedených důkazech. Za této 
důkazní situace není závěr soudu o vině obžalovaného dostatečně odůvodněn. Stojí zde proti sobě dva 
znalecké posudky z oboru silniční dopravy, jejichž závěry si naprosto odporují. Za této situace měl 
soud vynést bud rozsudek zprošťující, anebo měl rozpor řešit zadáním revizního posudku 
znaleckému ústavu. 
 
Krajský soud by proto měl napadený rozsudek zrušit a sám rozhodnout tak, že se obžalovaný zprošťuje 
obžaloby, nebo by měl po zrušení napadeného rozsudku vrátit věc soudu prvního stupně k novému 
projednání a rozhodnutí. 
 
Z podnětu tohoto odvolání přezkoumal krajský soud podle § 254 odst. 1 tr. ř. napadený rozsudek 
i řízení jemu předcházející a dospěl k těmto závěrům: 
 
Není sporu o tom, že soud prvního stupně v dosavadním řízení usiloval o náležité objasnění věci 
a s tímto cílem provedl řadu důkazů. Vyslechl obžalovaného, vyslechl svědka - poškozeného J. N., 
znalce Ing. J. P, se souhlasem stran přečetl listinné důkazy, a to protokol o nehodě v silničním 
provozu, protokol o lékařském vyšetření ke zkoušce na alkohol v krvi a lékařské zprávy, provedl důkaz 
fotodokumentací a plánkem místa nehody, se souhlasem stran přečetl znalecký posudek z oboru 
zdravotnictví, odvětví soudního lékařství, znalce MUDr. V. S. a doplněk znaleckého 
posudku Ing. J. P. a přečetl také znalecký posudek znalce Ing. M. U. Přes toto konstatování 
a výčet provedených důkazů nelze mít za to, že by dokazování bylo úplné a bezvadné a skýtalo tak 
základ pro zjištění skutkového stavu věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, a to v rozsahu, který je 
nezbytný pro rozhodnutí (§ 2 odst. 5 tr. ř.). 
 
Zásadní procesní vadou, které se soud prvního stupně dopustil, bylo přečtení znaleckého 
posudku znalce Ing. M. U. podle § 211 odst. 4 tr. ř. Nehledě na to, že k takovému postupu 
neměl okresní soud souhlas stran (alespoň takový souhlas není v protokolu o hlavním líčení 
ze dne 16. 10. 1996 uveden), je třeba zdůraznit, že čtení obhajobou předloženého znaleckého 
posudku popsaným způsobem je vyloučeno. Za znalecký posudek v tomto slova smyslu, 
který pak lze číst za splnění dalších podmínek podle § 211 odst. 4 tr. ř., lze podle trestního 
řádu považovat pouze takový posudek, jenž byl vypracován a podán znalcem či znalci 
přibranými podle příslušného ustanovení trestního řádu nebo, jde-li o posudek znalce 
vypracovaný na žádost některé strany ve smyslu ustanovení § 89 odst. 2 tr. ř., jen když byl 
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znalec před podáním posudku poučen některým orgánem činným v trestním řízení podle 
§ 106 tr. ř. Znalecký posudek opatřený jiným způsobem je důkazem listinným a jako takový 
má být čten podle § 213 odst. 1 tr. ř. Slouží tak jako podklad k úvaze, zda bude třeba 
s ohledem na požadavky objasnění věci nutné vyslechnout jeho zpracovatele jako znalce 
postupem podle § 106 věta druhá tr. ř. (poučení) a § 108 tr. ř., nebo bude možno stranou 
předložený znalecký posudek odmítnout jako nadbytečný. Provedený jako důkaz listinný 
nemůže sloužit jako podklad k objasnění skutečností, k nimž je třeba odborných znalostí, ve 
smyslu § 105 odst. 1 tr. ř. 
  
Toto konstatování ve svém důsledku znamená, že uvedený znalecký posudek, nebyl-li proveden 
v souladu s trestním řádem, není zatím znaleckým důkazem použitelným pro potřeby 
trestního řízení. Již vzhledem k této skutečnosti je zřejmé, že vedle vadného řízení byl 
vadným i napadený rozsudek, neboť soud prvního stupně v rámci odůvodnění hodnotil 
zatím nepoužitelný důkaz. 
 
Naznačená vada pak ve svém důsledku vedla k závěru o neúplnosti dokazování. Vzhledem k obhajobě 
obžalovaného, který stručně řečeno odmítá nést vinu na posuzované dopravní nehodě a poukazuje 
prostřednictvím svého obhájce na nedostatek použitelných stop na místě této nehody, pro které podle 
jeho názoru nelze průběh sledovaného děje jednoznačně objasnit, měl soud využít všech dostupných 
a pro objasnění věcí významných důkazů, aby mohl učinit spolehlivé a důvodně nezpochybnitelné 
skutkové závěry a na jejich základě závěry právní.  
 
Tím, že řádně neprovedl důkaz předložený obhajobou a nevyslechl podrobně znalce Ing. M. U. 
(a v návaznosti na to ani nemohl podrobně vyslechnout znalce Ing. J. P), se zbavil možnosti 
dostát ustanovení § 2 odst. 5 tr. ř. 
  
Za tohoto stavu věci je třeba označit napadený rozsudek za rozhodnutí předčasné, nemající zatím 
dostatečnou oporu v důkazním řízení. 
 
Odvolací soud proto podle § 258 odst. 1 písm. a), b), c) tr. ř. napadený rozsudek v celém rozsahu zrušil 
a podle § 259 odst. 1 tr. ř. věc vrátil soudu prvního stupně, aby ji v potřebném rozsahu znovu 
projednal a rozhodl. Toto rozhodnutí učinil se zřetelem k ustanovení § 263 odst. 1 písm. b) tr. ř. 
v neveřejném zasedání, neboť bylo zřejmé, že zjištěné vady nelze odstranit ve veřejném zasedání. 
 

V dalším řízení musí soud prvního stupně provést řádné a úplné dokazování. Musí tedy 
zákonným způsobem provést důkaz znaleckým posudkem předloženým obhajobou, musí 
vyslechnout k věci znalce Ing. M. U. a též znalce Ing. J. P. (nejvhodnější se jeví výslech 
znalců v témže hlavním líčení tak, aby měli možnost vzájemně se ke své argumentaci a ke 
svým závěrům vyjádřit). Je dále nutné vyslechnout policisty, kteří prováděli ohledání místa 
dopravní nehody, a to především k zjištěným stopám a jejich případnému znehodnocení (v tomto 
směru je třeba poukázat na zásadu bezprostřednosti a ústnosti v konkrétních souvislostech především 
znamenající, že objasnění naznačených otázek je třeba řešit na základě důkazu nejbližšího zjišťovaným 
skutečnostem, kterým mohou být výpovědi policistů provádějících ohledání). Nelze pochopitelně 
vyloučit, že v průběhu dalšího řízení vyvstane potřeba provedení důkazů dalších, v tomto rozhodnutí 
výslovně neuvedených (v úvahu by mohl přicházet např. revizní znalecký posudek k posudkům 
znalců Ing. M. U. a Ing. J. P). Pak bude na soudu prvního stupně, aby i takové důkazy provedl.  
 
 
Provedené důkazy musí okresní soud hodnotit důsledně v mezích ustanovení § 2 odst. 6 tr. ř. tak, aby 
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mohl učinit skutkové závěry ve smyslu § 2 odst. 5 tr. ř. Teprve na tomto základě může učinit správná 
skutková zjištění a jim odpovídající závěry právní. 

Zdroj: Rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích, 4 To 862/96 
 
Orgán činný v trestním řízení je povinen přibrat znalce, i když sám má takové odborné 
znalosti, které jsou třeba k objasnění konkrétní důležité skutečnosti pro trestní řízení. 
Takové znalosti mu však umožní lépe zhodnotit podaný znalecký posudek jako důkaz. 
 
Znalce je možno přibrat v kterémkoli stádiu trestního řízení, tedy i v rámci postupu před 
zahájením trestního stíhání nebo v řízení vykonávacím.  
 
 

 Odmítnutí znaleckého posudku jako nadbytečného 
  
 
Zásada uvedená v ustanovení § 89 odst. 2 věta druhá tr. ř. nevylučuje, aby znalecký 
posudek, který nevyžádal orgán činný v trestním řízení, ale předložil jej v hlavním líčení 
obhájce obžalovaného, soud po prostudování odmítl jako nadbytečný a rozhodl, že jej 
neprovede (§ 216 odst. 1 tr. ř.). Nadbytečnost provedení takového důkazu v hlavním líčení 
nebo ve veřejném zasedání nemůže však záležet jen ve skutečnosti, že ve věci byl 
k posouzení otázek, pro jejichž objasnění je třeba odborných znalostí, orgány činnými 
v trestním řízení znalecký posudek již opatřen. 
 
K odvolání okresního státního zástupce a obžalovaného Krajský soud v Českých Budějovicích zrušil 
rozsudek Okresního soudu v Prachaticích ze dne 12. 5. 1994 sp. zn. 1 T 249/93 a tomuto soudu 
přikázal, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl. 
 
Obžalovaný J. V. byl napadeným rozsudkem uznán vinným trestným činem ublížení na zdraví podle 
§ 224 odst. 1, 2 tr. zák. a odsouzen k trestu odnětí svobody na patnáct měsíců, jehož výkon mu byl 
podmíněně odložen na zkušební dobu tří roků, a k trestu zákazu činnosti záležejícím v zákazu řídit 
motorová vozidla všeho druhu na tři roky. Poškozený V. K. a poškozený M. P. byli podle § 229 odst. 1 
tr. ř. odkázáni s uplatněnými nároky na náhradu škody na řízení ve věcech občanskoprávních. 
 
Podle skutkových zjištění okresního soudu se obžalovaný dopustil uvedeného trestného činu tím, že 
dne 22. 8. 1993 kolem 11.30 hod. v obci Dub, okr. Prachatice, jako řidič nákladního automobilu tov. 
zn. Škoda Liaz 27, SPZ PT 32-25, z majetku Rolnické mlékárny Dub, při odbočování vpravo ze silnice 
III. třídy č. 14 1 25 na silnici III. třídy č. 1421 3 najel k levému okraji silnice č. 141 25, aniž by to však 
vyžadoval rozměr řízeného automobilu nebo tvar odbočky (křižovatky), a poté po zrychlení náhle 
odbočil vpravo a vjel do jízdní dráhy řidiči motocyklu zn. Simson S 51, SPZ PH 59-21, který jel ve 
svém jízdním pruhu, tím došlo k nárazu motocyklu do pravého předního kola automobilu. Řidič 
motocyklu M. P. utrpěl příčnou zlomeninu těla pravé stehenní kosti s posunem, zlomeninu zevního 
kotníku levé dolní končetiny s podélnou tržnou ránou a oděrky v oblasti obou bérců a levé hýždě 
s dobou léčení v trvání asi čtyř měsíců. Jeho spolujezdec V. K. utrpěl rozsáhlá zranění, na jejichž 
následky na místě nehody zemřel. 
 
Proti tomuto rozsudku podal včas odvolání okresní státní zástupce, včas se odvolal i obžalovaný 
a v zákonné osmidenní lhůtě zaslal okresnímu soudu písemné podání, které je třeba podle jeho obsahu 
považovat za odvolání, i poškozený V K. st., otec zemřelého poškozeného. 
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Obžalovaný J. V. prostřednictvím svého obhájce především namítal, že napadený rozsudek byl vydán 
na základě neúplně a nedostatečně zjištěného skutkového stavu věci. Ohledání místa dopravní nehody 
bylo provedeno v přípravném řízení způsobem, který neumožňuje učinit základní poznatky potřebné 
pro určení stop včetně místa, na kterém se vozidla po nehodě nacházela. Navíc v opatřených údajích se 
objevují značné rozpory. Z těchto nepřesných podkladů vycházeli soudní znalec z oboru soudního 
lékařství i soudní znalec z oboru silniční dopravy. Proto si obžalovaný nechal vypracovat jinými 
soudními znalci posudky z těchto oborů a jejich písemné vyhotovení předložil okresnímu 
soudu. Okresní soud však tyto posudky po prostudování nepřijal s tím, že jsou nadbytečné. 
To podle obžalovaného odporuje trestnímu řádu, neboť bylo povinností okresního soudu písemný 
posudek přinejmenším přijmout jako listinný důkaz a vypořádat se s ním. Jestliže tak neučinil, rozhodl 
o vině obžalovaného na základě neúplného dokazování a v rozporu s objektivním hodnocením důkazů. 
Pak ovšem nemohl rozhodnout správně ani o trestu. Obžalovaný proto navrhl, aby odvolací soud 
napadený rozsudek zrušil a věc vrátil okresnímu soudu k novému projednání a rozhodnutí. Písemné 
vyhotovení posudků připojil k podanému odvolání, takže v současné době jsou posudky 
součástí spisu. 
 
Krajský soud v Českých Budějovicích, jak je mu uloženo ustanovením § 254 odst. 1 tr. ř., přezkoumal 
napadený rozsudek ve všech jeho výrocích, přezkoumal i řízení tomuto rozsudku předcházející, 
přihlížel přitom i k tomu, zda nedošlo k vadám, které odvoláními výslovně vytýkány nebyly, a dospěl 
k závěru, že rozsudek okresního soudu musí být zrušen a věc je třeba vrátit okresnímu soudu, aby ji 
v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl. 
 
Zjištěná pochybení jsou přitom takové povahy, že je nemohl odstranit ani odvolací soud ve veřejném 
zasedání. Proto nařídil ve věci neveřejné zasedání, jak to odpovídá ustanovení § 263 odst. 1 písm. b) 
tr. ř. 
  
Především je třeba přisvědčit odvolání obžalovaného v tom, že okresní soud nemohl odmítnout 
znalecké posudky vypracované k žádosti obhájce obžalovaného soudními znalci Ing. M. U. 
a MUDr. F. V., CSc. jako nadbytečné bez toho, aby se jimi dále zabýval a tvrzenou nadbytečnost 
náležitě zdůvodnil. 
 
Změnou trestního řádu zákonem č. 292/1993 Sb. byla u § 89 odst. 2 připojena věta: „Skutečnost, že 
důkaz nevyžádal orgán činný v trestním řízení, ale předložila jej některá ze stran, není 
důvodem k odmítnutí takového důkazu.“ S tímto ustanovením bezprostředně souvisí 
i novelizované ustanovení § 106 tr. ř., podle něhož upozornění a poučení znalce obsažené v tomto 
ustanovení se vztahuje i na znalce, který podal posudek na základě žádosti některé strany podle § 89 
odst. 2 tr. ř. 
  
Z uvedeného je zřejmé, že znalecké posudky nevyžádané orgánem činným v trestním řízení, ale 
vypracované k žádosti obhájce obžalovaného a předložené v průběhu hlavního líčení, 
nemohl okresní soud odmítnout, aniž by se jimi náležitě zabýval stejně jako důkazy 
opatřenými orgány činnými v trestním řízení, na jejichž provedení obžalovaný trvá. Při 
hodnocení nutnosti provedení takových důkazů je především nutno vycházet z následující úvahy: 
Skutečnost, že ve věci byly k posouzení otázek důležitých pro trestní řízení, pro jejichž objasnění bylo 
třeba odborných znalostí, orgány činnými v trestním řízení znalecké posudky již opatřeny, není sama 
o sobě důvodem, pro který by byly stranou předložené znalecké posudky nadbytečné. Závěry 
obhájcem předložených znaleckých posudků měl okresní soud konfrontovat se závěry 
znaleckých posudků, které byly vypracovány již v průběhu přípravného řízení přibranými 
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soudními znalci Ing. J. P. a prim. MUDr. V. S. Pokud by vznikly pochybnosti o správnosti, popř. 
úplnosti znaleckých posudků přibraných znalců, bylo by nutno provést předložené posudky jako 
znalecký důkaz podle příslušných ustanovení trestního řádu. K tomu je třeba připomenout, že před 
výslechem se znalec, jenž zpracoval předložený posudek, formálně nepřibírá podle § 105 tr. ř., ale je 
nezbytné, aby byl orgánem činným v trestním řízení poučen o významu znaleckého posudku 
z hlediska obecného zájmu a o trestních následcích křivé výpovědi a vědomě nepravdivého znaleckého 
posudku (106 tr. ř.). 
 
Pokud by soud v hlavním líčení dospěl k závěru, že provedení těchto důkazů není potřebné pro 
rozhodnutí, měl takový návrh s náležitým vysvětlením zamítnout. Proč tomuto návrhu na doplnění 
dokazování nevyhověl, mělo být patrno i z odůvodnění rozsudku (§ 125 tr. ř.). 
 
Jestliže okresní soud takovým způsobem nepostupoval, dopustil se vážného procesního pochybení. 
Proto musel být napadený rozsudek zrušen a věc byla vrácena okresnímu soudu, aby ji v potřebném 
rozsahu znovu projednal a rozhodl. 
 
Zdroj: 4 To 475/94, Krajský soud v Českých Budějovicích 
 
Znalec je oprávněn přibrat si konzultanta k posuzování zvláštních dílčích otázek, 
jestliže to vyžaduje povaha věci. Přitom musí postupovat tak, aby jeho odpovědnost 
znalce nebyla dotčena ani v té části posudku, o níž bylo konzultováno. To znamená, že 
sice není vyloučeno, aby konzultant byl odborníkem z jiného oboru, než je znalec, jeho 
úkolem však musí být jen posouzení dílčí otázky z tohoto jiného oboru, jež tvoří podklad 
pro posudek z oboru znalce. Úlohou konzultanta znalce nemůže být vypracování 
znaleckého posudku namísto pověřeného znalce.  
 
 

 Výkon znalecké činnosti – přibrání konzultanta 
 
 
 § 10 zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících 

 
1)  Znalec (tlumočník) je povinen vykonávat svou činnost osobně. 

2)  Jestliže to vyžaduje povaha věci, je znalec (tlumočník) oprávněn přibrat konzultanta k posuzování 
zvláštních dílčích otázek; tuto okolnost spolu s důvody, které k ní vedly, musí uvést v posudku. 
Odpovědnost znalce (tlumočníka) není dotčena ani v oné části posudku (překladu), o níž bylo 
konzultováno. 
 
 

 

 Přibrání konzultanta  
  
 
Znalec přibraný podle § 105 odst. 1 tr. ř. je podle § 10 odst. 2 zák. č. 36/1967 Sb., o znalcích 
a tlumočnících oprávněn přibrat si konzultanta k posuzování zvláštních dílčích otázek, 
jestliže to vyžaduje povaha věci. Přitom musí postupovat tak, aby jeho odpovědnost znalce 
nebyla dotčena ani v té části posudku, o níž bylo konzultováno. To znamená, že sice není 
vyloučeno, aby konzultant byl odborníkem z jiného oboru, než je znalec, jeho úkolem však 
musí být jen posouzení dílčí otázky z tohoto jiného oboru, jež tvoří podklad pro posudek 
z oboru znalce. V případě, kdy je k objasnění více skutečností důležitých pro trestní řízení 
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třeba odborných znalostí z více oborů a nejde jen o dílčí otázky v uvedeném smyslu, je nutné 
postupem podle § 105 odst. 1 tr. ř. přibrat znalce z každého z těchto oborů. 
 
K odvoláním obžalovaného J. S. a poškozené H. O. zrušil Krajský soud v Českých  
 
Rozsudkem Okresního soudu v Písku ze dne 27. 11. 1997 sp. zn. 8 T 449/96 byl obžalovaný J. S. 
uznán vinným trestným činem obecného ohrožení podle § 180 odst. 1, odst. 2 písm. b), odst. 4 tr. zák. 
a odsouzen podle § 180 odst. 4 tr. zák. k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na pět let, pro jehož 
výkon byl podle § 39a odst. 2 písm. a) tr. zák. zařazen do věznice s dohledem, a podle § 49 odst.               
1 tr. zák. také k trestu zákazu činnosti spočívajícímu v zákazu řízení všech motorových vozidel 
v trvání sedmi let. 
 
Podle okresního soudu spáchal obžalovaný uvedený trestný čin tím, že dne 20. 7. 1996 při řízení 
osobního automobilu značky Ford Granada v rozporu s ustanoveními § 16 odst. 1, § 39 odst. 3 písm. 
c) a § 39 odst. 2 vyhlášky č. 99/1989 Sb., o pravidlech provozu na pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů s vozidlem, do kterého umožnil nastoupit sedmi osobám, nepřizpůsobil rychlost 
jízdy stavu a povaze vozovky a svým schopnostem a vlastnostem vozidla a v levotočivé zatáčce sjel 
mimo vozovku, kde narazil do stromu. Následkem této dopravní nehody ve vozidle sedící B. S. utrpěla 
zranění, kterému na místě podlehla; H. O. utrpěla zranění s dlouhodobou pracovní neschopností dosud 
neukončenou s trvalými následky částečného ochrnutí a poúrazového psychosyndromu, O. P., V. P., 
V. H., J. H. a L. S. zranění s pracovní neschopností. Obžalovaný po způsobené dopravní nehodě 
z místa nehody odešel. 
 
Proti tomuto rozsudku podali včas odvolání obžalovaný a poškozená H. O. Obžalovaný napadl 
rozsudek ve výroku o vině a trestu. Nepopřel, že jako řidič nezabránil tomu, aby do jeho osobního 
automobilu pro pět osob nasedlo sedm návštěvníků diskotéky, s nimiž vozidlo řídil, jízdu nezvládl 
a zavinil uvedenou dopravní nehodu, při níž B. S. zemřela a někteří další pasažéři utrpěli různě těžká 
zranění. K tomuto jednání se od počátku trestního stíhání doznával a projevil nad ním upřímnou 
lítost. 
 
Dále zdůraznil, že považuje za zásadní otázku příčinné souvislosti mezi svým jednáním 
a následkem, který vznikl. Soud prvního stupně dovodil jako příčinnou souvislost 
nepřizpůsobení rychlosti jízdy, stavu a povaze vozovky a schopnostem řidiče, což se však 
v důkazech, které byly soudu prvního stupně předloženy, nikde neobjevuje. Ve věci byl opatřen 
znalecký posudek, kterým znalec E. S. došel k závěru, že na vozidle nebyla zjištěna žádná 
závada, rychlost vozidla byla rychlostí nepřevyšující 90 km/h, takže i v tomto případě 
nepřevýšila povolenou maximální rychlost, ale naopak výpočtem znalce Ing. J. K. byla 
stanovena přibližná rychlost před začátkem brzdění okolo 76 km/h. Rychlost vozidla a jeho 
technický stav tedy vylučují porušení důležité povinnosti. Bylo pak nutno zkoumat, zda 
jízda s větším počtem spolujezdců v osobním automobilu je porušením důležité povinnosti 
či nikoliv a zda větší počet spolujezdců zvyšuje nebezpečnost činu pro společnost tím, že 
mezi porušením této povinnosti a následkem je opět příčinná souvislost. Ani v tomto 
případě však žádný důkaz nesvědčí tomuto závěru, že by mezi větším počtem spolujezdců 
a následkem byla příčinná souvislost. Z těchto úvah lze dojít k závěru, že příčinou dopravní 
nehody mohla být špatná technika jízdy či shoda náhod. Obžalovaný přitom prohlásil, že se nechce 
žádným způsobem bránit odpovědnosti za své jednání, žádným způsobem nechce svádět odpovědnost 
na poškozené, ale na druhou stranu nelze přehlédnout skutečnost, že všichni spolujezdci byli vlastníky 
řidičských průkazů, všem bylo naprosto jasné, že svým jednáním porušují pravidla silničního provozu. 
Nelze tedy za tohoto stavu tvrdit, že výlučná odpovědnost za dopravní nehodu padá na obžalovaného, 



 C. Zadání ekonomických znaleckých posudků �  115   

 
což je tvrzení, které obžalovaného staví do pozice, že pouze on je odpovědný za tento následek. Jestliže 
k tomuto závěru soud prvního stupně dochází, potom by bylo nutno uvažovat o tom, že všichni 
ostatní, kteří do osobního automobilu nastoupili, byli nesvéprávní, protože by nevěděli, co činí, 
a neuvědomovali by si, že svým jednáním sami porušují vyhlášku o provozu motorových vozidel. 
 
Za další pochybení označil odvolatel určení těžšího následku. Mimo jakoukoli pochybnost je smrt 
poškozené B. S. a těžká újma na zdraví poškozené H. O. Nesprávně však jako těžká újma na zdraví 
podle § 89 odst. 7 písm. e), ch) tr. zák. bylo posouzeno zranění V. H. Přitom obžalovaný 
poznamenal, že pojem „těžká újma na zdraví“ je pojem právní, takže znalci MUDr. V. S. 
nepříslušelo se k této otázce vyjadřovat. Pokud se k ní přesto vyjádřil a nalézací soud jeho 
vyjádření nekriticky převzal, jde o názor nesprávný. Znalec i nalézací soud považují 
u tohoto poškozeného za nejzávažnější zranění poškození mozku, v čemž spatřují těžkou 
újmu na zdraví v podobě poškození důležitého orgánu; podle výrokové části rozsudku však 
poškozený V. H. utrpěl pouze drobnou mozkovou kontuzi. Je tak evidentní, že znalec 
neoprávněně a soud nekriticky usoudili na poškození důležitého orgánu jen proto, že šlo 
o poškození mozku, byt nepatrné, a tudíž jednoznačně nedosahující kvality těžké újmy na 
zdraví podle ustanovení § 89 odst. 7 písm. ch) tr. zák. I tuto alternativu těžké újmy na 
zdraví znalec neoprávněně hodnotil a nalézací soud jeho neoprávněné a nesprávné 
hodnocení nekriticky převzal.  
 
Z podnětu odvolání přezkoumal krajský soud podle § 254 odst. 1 tr. ř. zákonnost a odůvodněnost 
všech výroků napadeného rozsudku i správnost postupu řízení, které rozsudku předcházelo, přihlédl 
přitom i k vadám, které nebyly odvoláními vytýkány, a dospěl k těmto závěrům: 
 
V dosavadním řízení projevily orgány činné v trestním řízení včetně soudu prvního stupně zřetelnou 
snahu o náležité objasnění věci. Již v přípravném řízení bylo provedeno ohledání místa dopravní 
nehody, o čemž byl pořízen příslušný protokol, plánek a fotodokumentace, byl vyslechnut obžalovaný 
a svědci, o čěmž byly pořízeny příslušné protokoly, byly opatřeny znalecké posudky z oboru 
zdravotnictví, odvětví soudního lékařství a z oboru strojírenství, odvětví všeobecného 
strojírenství, konstrukce motorových vozidel, lékařské zprávy včetně protokolu o lékařském 
vyšetření ke zkoušce na alkohol v krvi a další listinné důkazy, zvláště osobní výkazy 
obžalovaného. Tyto důkazy provedl soud prvního stupně při hlavním líčení. Vyslechl obžalovaného 
a svědky, přečetl potom, co s tím strany vyslovily souhlas, podle § 211 odst. 1 tr. ř. výpovědi svědků, 
přečetl rovněž po výslovném souhlasu stran zmíněné znalecké posudky podle § 211 odst. 4 tr. ř. 
a podle § 213 tr. ř. provedl důkaz listinami. Nad tento rámec vyslechl svědkyni H. O. a opatřil, poté co 
řádně přibral znalce MUDr. V. S., znalecký posudek z oboru zdravotnictví, odvětví soudního 
lékařství, k objasnění zranění jednotlivých poškozených, jímž provedl důkaz přečtením 
podle § 211 odst. 4 tr. ř. (po souhlasu stran). Nad rámec listinných důkazů opatřených v 
přípravném řízení provedl důkaz ještě listinami předloženými poškozenou H. O. k nároku na náhradu 
škody, který v rámci trestního řízení uplatnila. 
 
Přes tato konstatování nemohl odvolací soud považovat dokazování za bezvadné a úplné. 
 
Z dosud provedených důkazů lze spolehlivě činit závěr o tom, že dne 20. 7. 1996 došlo k dopravní 
nehodě, přičemž obžalovaným řízený osobní automobil, v němž cestovalo dalších sedm osob tak, jak 
jsou shora při popisu skutkových zjištění okresního soudu jmenovány, vyjel v levotočivé zatáčce 
vpravo mimo vozovku a zde narazil do stromu. V důsledku této nehody utrpěla B. S. zranění, zejména 
těžký otok mozku při jeho zhmoždění, s terminálním vdechnutím krve, a tomuto zranění 
bezprostředně po nehodě podlehla. Zraněny byly i další osoby, přičemž utrpěly újmy na zdraví výše 



116 � Ekonomické znalecké posudky v trestním řízení   
 

uvedené. 
 
Tyto skutečnosti byly objasněny především na základě protokolu o nehodě v silničním provozu, plánku 
místa dopravní nehody a fotodokumentace, dále na základě výpovědi obžalovaného a svědků, 
lékařských zpráv a znaleckého posudku z oboru zdravotnictví, odvětví soudního lékařství, a znalců 
MUDr. V. S. a MUDr. V. F. Co do skutkových závěrů, nebyly mezi těmito důkazy rozpory či 
významnější rozdíly. 
 
Za nesporné bylo pak možno považovat ještě zjištění, že příčinu dopravní nehody nelze spatřovat 
v technickém stavu uvedeného vozidla. Toto zjištění bylo podloženo pochybnosti nevzbuzujícím 
znaleckým posudkem z oboru strojírenství, odvětví všeobecné strojírenství, konstrukce 
motorových vozidel – znalce E. S. 
 
Dosavadním dokazováním však nebyly spolehlivě a úplně objasněny okolnosti určující příčinu 
dopravní nehody a podmiňující z tohoto pohledu právní kvalifikaci skutku, nebyly bezezbytku 
objasněny ani všechny rozhodné okolnosti stran jeho následku (účinku) zvláště ve vztahu ke zranění 
poškozeného V. H., a rovněž tak spoluurčující právní závěry. 
 
V tomto směru musel odvolací soud přisvědčit námitkám obžalovaného rozvedeným v podaném 
odvolání. Správně obžalovaný poukázal na to, že soud se může ve svých skutkových zjištěních opírat 
jen o skutečnosti, které byly zákonným způsobem prokázány. Závěry soudu prvního stupně o rychlosti 
jízdy vozidla řízeného obžalovaným, o rychlosti přiměřené stavu a povaze vozovky a obsazení 
uvedeného vozidla však patřičně důkazně podloženy nebyly. Odvolací soud musel konstatovat, že šlo 
v podstatě pouze o volné úvahy soudu prvního stupně. 
 
Okresní soud vymezuje rychlost vozidla řízeného obžalovaným velmi vágně, v podstatě ji ani 
konkrétněji nestanovil. Hovoří pouze o tom, o jaké rychlosti vypovídají svědkové a jakou rychlost 
odhadl znalec. Pokud však jde o tvrzený odhad znalce, pak nebylo možno přehlédnout, že 
v tomto směru nebylo provedeno patřičné, tedy i procesně bezvadné dokazování. Zmíněný 
poznatek okresní soud čerpal ze znaleckého posudku znalce F. S. tak, jak byl již výše 
zmíněn. Znalec E. S. je však znalcem oprávněným podávat posudky v oboru strojírenství, 
odvětví všeobecného strojírenství, konstrukce, ceny a odhady motorových vozidel 
a autoopravárenství, a není oprávněn řešit otázky spadající do oboru doprava, odvětví 
dopravy silniční. Již vzhledem k této skutečnosti nemohl a neměl být jmenovaný znalec přibrán 
k objasnění rychlosti jízdy vozidla, neboť řešení takové otázky mu vůbec nepříslušelo. Za 
zcela nepřípustný přitom bylo nutno označit způsob, jakým znalec poté, co mu byla i tato otázka 
položena, postupoval; tedy to, že k jejímu zodpovězení přibral konzultanta Ing. J. K., znalce 
z oboru dopravy, odvětví dopravy silniční. Šlo totiž o řešení problematiky diametrálně 
odlišné a naprosto nesouvisející s okruhem problémů, které je znalec E. S. oprávněn 
posuzovat a v tomto smyslu podávat znalecký posudek. Podle ustanovení § 10 odst. 2 zák. 
č. 36/1967 Sb. je znalec, jestliže to vyžaduje povaha věci, oprávněn přibrat konzultanta 
k posuzování zvláštních dílčích otázek. Je tedy zřejmé, že zásadně není vyloučeno, aby si 
znalec přibral ke zpracování posudku konzultanta, je však nutno zdůraznit, že přibrání 
konzultanta musí směřovat k posuzování otázek, které je znalec oprávněn řešit. Přibrání 
konzultanta tedy nepřichází v úvahu pro posuzování dílčích otázek, které přímo nesouvisejí 
s řešením otázek spadajících do působnosti znalce. 
 
Z uvedeného je tak zřejmé, že část posudku, v níž znalec E. S. podal odpověď na otázku 
rychlosti jízdy vozidla, byla, byť vycházela z podkladů konzultanta, jímž byl znalec 
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z příslušného oboru a odvětví, důkazně nepoužitelná. Navíc tato část posudku byla velmi 
kusá, nedostatečná, málo určitá a nepřesvědčivá. 
 
Za této situace nebyl v dosavadním řízení proveden bezvadně žádný důkaz, který by umožnil 
spolehlivě a bez důvodných pochybností objasnit rychlost vozidla, jako jednoho ze základních 
předpokladů pro rozhodnutí ve věci. K této otázce se sice vyjádřili sám obžalovaný i někteří ze svědků, 
jejich tvrzení však nebylo možno považovat za spolehlivá vodítka, a to proto, že šlo nikoli 
o jednoznačné, přesvědčivé a zcela konkrétní údaje, nýbrž o odhady či dojmy. 
 
Přitom nelze pochybovat o tom, že soudem prvního stupně uvažovanou verzi, podle níž k nehodě 
mohlo dojít v důsledku rychlosti jízdy, nepřiměřené rychlosti bezpečné pro průjezd levotočivou 
zatáčkou, v níž k nehodě došlo, je třeba objasnit. Se zjištěním přiměřené rychlosti jízdy souvisí také 
vyřešení další otázky. V obecné rovině lze přisvědčit názoru okresního soudu, že při zjištěném 
obsazení vozidla osmi osobami muselo dojít ke změně jízdních vlastností a chování vozidla při zcela 
běžných rychlostech jízdy. To samozřejmě muselo mít vliv na otázku přiměřenosti rychlosti jízdy, 
zvláště v zatáčkách. Bez náležitého znaleckého zkoumání však nelze tuto otázku patřičně 
specifikovat, nelze určit, jaká rychlost byla přiměřená pro vozidlo zatížené (přetížené) osmi 
cestujícími. Přitom bez zjištění skutečné rychlosti jízdy v kritickém úseku vozovky nelze učinit 
spolehlivý závěr o příčinné souvislosti mezi tímto porušením pravidel silničního provozu, spočívajícím 
v překročení povoleného počtu přepravovaných osob a povoleného zatížení vozidla, a mezi vznikem 
nehody a jejích následků. 
 
Zdroj: Rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích, 4 To 70/98  
 
                 

 Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové – znalecký ústav a přibrání   
               konzultanta  
 
Krajský soud v Hradci Králové rozhodl o odvolání znaleckého ústavu - E CZ, s. r. o., a žalobců proti 
usnesení Okresního soudu v Hradci Králové ze dne 26. listopadu 2009, č. j. 11C 313/2007-358,   
takto :  
 
Okresní soud výrokem I usnesení označeného v záhlaví určil odměnu a náhradu nákladů znaleckého 
ústavu - E CZ, s. r. o., dále jen znalecký ústav, za znalecký posudek číslo 006/2009 ze dne 17. 4. 2009 
celkem částkou 55 465,90 Kč. Výrokem II odměnu znaleckého ústavu za podání výpovědi zástupců 
znaleckého kolektivu u jednání soudu dne 30. 9. 2009 a dne 21. 10. 2009 určil částkou 3 748,50 Kč. 
V obsáhlém a podrobném odůvodnění svého usnesení okresní soud především uzavřel, že znaleckému 
ústavu přiznal odměnu. 
 
Nepřiznal znaleckému ústavu náhradu nákladů za konzultace, neboť konzultant nebyl 
přibrán a podle § 18 odst. 2 ve spojení s § 22 odst. 3 zák. č. 36/1967 Sb. by měl znalecký ústav 
nárok na náhradu nákladů spojených s přibráním konzultanta jen tehdy, jestliže by soud 
s přibráním konzultanta vyslovil souhlas.  
 
Znalecký posudek obsahuje zákonem stanovené náležitosti. Není nepřípustným, pokud 
ústav k vypracování posudku použil další znalce, kteří nebyli ustanoveni v řízení. 
Proti tomuto usnesení podali včasné odvolání znalecký ústav a žalobci.  
Znalecký ústav namítal, že okresní soud vyúčtování odměny spojené s konzultacemi nesprávně 
posoudil podle § 10 odst. 2 zák. č. 36/1967 Sb., ačkoliv šlo o pracovní konzultace uvnitř ústavu, 
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konané logicky v pracovním kolektivu v průběhu řešení a vypracování znaleckého posudku. 
Nesprávně pak znaleckému ústavu nepřiznal odměnu za 64 hodin práce spočívající 
v konzultacích. Nesprávně v určitých položkách snížil odměnu na sazbu 250 Kč nebo i 100 Kč. 
Nebyly dány jinak žádné důvody pro krácení odměny předpokládané právním předpisem. Znalecký 
ústav proto navrhl, aby odvolací soud usnesení okresního soudu změnil tak, že odměnu znaleckému 
ústavu přizná v plné výši 94 855 Kč.  
 
Žalobci ve svém obsáhlém odvolání v zásadě namítali, že znalecký ústav v rozporu se 
zákonem nevypracoval znalecký posudek vlastními pracovníky, ale sám zadal vypracování 
znaleckého posudku třetím osobám a došlo tak k porušení ustanovení § 10 odst. 2 ve spojení 
s § 22 zák. č. 36/1967 Sb., neboť znalecký ústav byl ze zákona povinen vypracovat znalecký 
posudek výlučně svými pracovníky, popř. členy statutárního orgánu, kteří jsou k tomu 
pověřeni. Výklad, který použil okresní soud, by znamenal možnost obcházení rozhodnutí 
soudu o přibrání konkrétního znaleckého ústavu. Z posudku rovněž nevyplývá, v jakém 
rozsahu a ohledně jakých konkrétních dílčích otázek se měly jednotlivé osoby označené za 
zpracovatele na vypracování znaleckého posudku podílet. Není tedy zřejmé, zda se 
posouzení jednotlivých otázek skutečně věnovaly osoby s příslušnou odbornou specializací.  
 
K odvolacím námitkám znaleckého ústavu a žalobců pak odvolací soud, pokud je toho třeba nad 
rámec odůvodnění usnesení okresního soudu, dodává následující. Podle § 10 odst. 2 
zák. č. 36/1967 Sb. jestliže to vyžaduje povaha věci, je znalec oprávněn přibrat konzultanta 
k posuzování zvláštních dílčích otázek; tuto okolnost spolu s důvody, které k ní vedly, musí 
uvést v posudku. Odpovědnost znalce není dotčena ani v oné části posudku, o níž bylo 
konzultováno. Podle § 18 odst. 2 věta druhá zák. č. 36/1967 Sb. jestliže znalec přibral 
konzultanta, má nárok na náhradu nákladů s tím spojených jen tehdy, jestliže státní orgán, 
který jej znalcem ustanovil, s přibráním konzultanta vyslovil souhlas. 
 
Znalecký ústav v odvolání namítal, že okresní soud vyúčtování odměny za konzultace nesprávně 
vyložil jako vyúčtování náhrady s přibráním konzultanta ve smyslu shora citovaných zákonných 
ustanovení. Ve skutečnosti šlo ovšem o konzultace v rámci znaleckého kolektivu. Odvolací 
soud k této odvolací námitce musí prvořadě konstatovat, že nemůže být jakýchkoliv pochyb o tom, 
že znalecký posudek v případě, kdy je ustanoven znalecký ústav, je zpravidla dílem většího 
či menšího odborného kolektivu a jeho členové spolu odbornou problematiku související se 
splněním znaleckého úkolu konzultují a tyto konzultace je třeba považovat za odbornou 
práci znalce, protože lze rozumně předpokládat, že právě při takových konzultacích se tvoří 
odborná páteř závěrů znaleckého posudku.  
 
Konzultace mezi jednotlivými osobami, které za znalecký ústav posudek vypracovaly nebo 
se jakkoli na jeho vypracování podílely, je práce, kterou lze zahrnout do samotné práce na 
posudku.  
 
Odvolací soud nepovažuje za správný právní názor žalobců, že by v případě, kdy je 
znalecký posudek vyžadován od znaleckého ústavu (§ 21 odst. 1 zák. č. 36/1967 Sb.), musel 
znalecký posudek vypracovat fakticky pracovník ústavu a jiný postup – a o ten šlo 
v projednávané věci – by znamenal porušení § 10 odst. 1 ve vztahu k § 22 zák. č. 36/1967 Sb. 
 
Ze žádného právního ustanovení kogentní povahy nelze dovodit, že by se na tvorbě 
znaleckého posudku v případě, kdy je znalecký posudek vyžadován od ústavu podle § 21 odst. 1 
zák. č. 36/1967 Sb., mohly podílet pouze osoby, které jsou v pracovním nebo obdobném 
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poměru k ústavu nebo jsou jeho statutárními orgány.  
 
§ 22 odst. 3 zák. č. 36/1967 Sb. je ovšem vždy třeba aplikovat s přihlédnutím k povaze toho dalšího 
ustanovení zákona, které je za jeho pomoci vykládáno. Pokud zákon znalci ukládá, aby vykonal 
svou činnost osobně, nelze toto ustanovení v případě znaleckého ústavu vyložit úzce tak, že 
by znalecký ústav byl povinen vykonávat svou znaleckou činnost pouze prostřednictvím 
svých pracovníků nebo osob v obdobném právním poměru, a nebo prostřednictvím svých 
statutárních orgánů. Nelze totiž přehlížet úpravu obsaženou v § 22 odst. 2 zák. č. 36/1967 
Sb., podle které za včasné a řádné provedení posudku odpovídá ústav. Znalecký ústav 
v projednávané věci opatřil znalecký posudek znaleckou doložkou a stvrdil tak mimo jiné 
odbornou erudovanost a způsobilost všech osob, které se na vypracování znaleckého 
posudku jakkoli podílely. Pokud zákon na znalecký ústav zcela přenáší odpovědnost za 
řádné provedení znaleckého posudku, pak je pouze na ústavu, jaké konkrétní osoby pověří 
jakou konkrétní prací na znaleckém posudku.  
 
Zdroj: Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 7. června 2010, č. j. 21Co 57/2010  
 
V případě, kdy je k objasnění více skutečností důležitých pro trestní řízení třeba 
odborných znalostí z více oborů a nejde jen o dílčí otázky v uvedeném smyslu, je nutné 
postupem podle tohoto odstavce přibrat znalce z každého z těchto oborů. 
 
K přibrání jiného znalce přistoupí orgán činný v trestním řízení teprve po vyčerpání 
postupu podle § 109 trestního řádu - vady posudku, dále jen TrŘ, tj. teprve tehdy, jestliže 
nejasnosti nebo neúplnosti posudku nebyly odstraněny ani osobním výslechem znalce 
a vysvětlením, které od něho bylo vyžádáno. 
 

 

Odvolání znalce 
 
 

I.  Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících neobsahuje procesní úpravu odvolávání 
znalce; použije se proto podpůrně správní řád. 
 
II.  Rozhodnutí ministra spravedlnosti o odvolání znalce podle § 20 zákona č. 36/1967 Sb., 
o znalcích a tlumočnících, představuje autoritativní rozhodnutí orgánu státní správy, které 
má vliv na již existující subjektivní práva a povinnosti dané osoby. Takové rozhodnutí 
proto podléhá soudnímu přezkumu ve správním soudnictví. 
 
RNDr. Ing. František P. v P. proti Ministerstvu spravedlnosti o odvolání z funkce znalce. Správní 
žalobou se žalobce domáhal zrušení rozhodnutí ministra spravedlnosti ze dne 11. 3. 2002, kterým 
ministr spravedlnosti podle § 20 písm. a) zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících odvolal 
žalobce z funkce znalce pro obory znalecké činnosti ekonomika, ceny a odhady, a to proto, že odpadly 
podmínky pro jmenování znalcem. Ministr spravedlnosti na základě vyjádření odborných 
orgánů k obsahu dvou znaleckých posudků dospěl k závěru, že žalobce se ve znalecké 
činnosti opakovaně dopouští chyb, které svým charakterem nepříznivě ovlivňují věcné 
závěry jím podaných znaleckých posudků. Žalobce prokázal neznalost platné právní úpravy 
v předmětu znalecké činnosti s následným nesprávným znaleckým posouzením věci 
a v posudcích vyslovil závěry, které jsou zcela mimo rozsah jeho znaleckého oprávnění.  
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Žalobce namítal, že napadené rozhodnutí je protizákonné a protiústavní, neboť žalobce má nárok na 
odlišný odborný názor a jeho uvedení do znaleckého posudku oproti odborným názorům jiných znalců, 
přičemž tento názor nelze označovat za odbornou neschopnost či chybu. Žalobce tvrdil, že zákon 
č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících neupravuje žádný procesní postup umožňující zjistit 
objektivně „znalosti a zkušenosti znalce v oboru“ a kvalitu posudků. Znalec není k ministrovi ve 
vztahu podřízenosti a ten není oprávněn rozhodovat o jeho kvalifikovanosti. Uznání 
kvalifikovanosti znalce, provedené jeho jmenováním, by mělo vykazovat rysy neměnnosti 
a právní jistoty. Napadené rozhodnutí však tento princip právní jistoty porušuje. Zákon 
č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících neobsahuje ustanovení o hodnocení znaleckých posudků 
úředníky ministerstva či ministrem, a znalce proto nelze ani odvolat s poukazem na ustanovení § 20 
písm. a) citovaného zákona. Tento zákon neuvádí procesní postup ve správním řízení a nezaručuje ani 
opravné prostředky proti rozhodnutí. Tento procesní postup teprve má být vydán formou vyhlášky na 
základě zmocnění obsaženého v § 26 citovaného zákona, k čemuž však zatím údajně nedošlo. Proto je 
nutno postupovat podle správního řádu. Teprve až vyjde vyhláška o procesním postupu při odvolání 
znalce, pak teprve bude podle žalobcova názoru možné znalce z funkce odvolat. Ministr 
spravedlnosti se však dopustil porušení správního řádu, neboť se žalobcem nebylo vůbec 
zahájeno správní řízení.  
 
Žalovaný ve svém vyjádření mimo jiné poukázal na to, že při jmenování a odvolání znalce údajně 
dlouhodobá praxe vycházela z toho, že se jedná o specifický akt, kdy na jmenování znalcem není právní 
nárok a odvolání z funkce nemá povahu správního rozhodnutí. Jedná se tak o „opatření sui generis 
vyplývající ze zákona o znalcích a tlumočnících, které nepodléhá právním předpisům o správním 
řízení“.  
 
Nejvyšší správní soud rozhodnutí ministra spravedlnosti zrušil pro nepřezkoumatelnost spočívající 
v nedostatku důvodů a zároveň pro podstatné porušení ustanovení o řízení před správním orgánem, 
které mohlo mít vliv na zákonnost rozhodnutí o věci samé [§ 76 odst. 1 písm. a) a c) s. ř. s.], a věc 
vrátil žalovanému k dalšímu řízení (§ 78 odst. 4 s. ř. s.).  
 
Nejvyšší správní soud shledal, že při rozhodování souzené věci je nutno zodpovědět tři klíčové otázky. 
Především je nezbytné posoudit samotnou pravomoc ministra spravedlnosti odvolat znalce, 
neboť žalobce namítá, že do vydání prováděcí vyhlášky ministr touto pravomocí nedisponuje. Za druhé 
je zapotřebí se vypořádat s právní povahou napadeného rozhodnutí ministra spravedlnosti 
a konečně za třetí je nutno se zabývat otázkou procesního postupu při vydání napadeného 
rozhodnutí. Zatímco totiž žalobce toto rozhodnutí považuje za rozhodnutí, které by mělo být vydáno 
ve správním řízení, žalovaný je označuje za „opatření sui generis vyplývající ze zákona o znalcích 
a tlumočnících, které nepodléhá právním předpisům o správním řízení“ a které nemá povahu 
správního rozhodnutí.  
 
K první nastolené otázce Nejvyšší správní soud uvádí, že právo ministra spravedlnosti odvolat 
znalce (a tlumočníka) je založeno ustanovením § 20 zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích 
a tlumočnících, podle něhož ten orgán, který znalce jmenoval, jej odvolá a zařídí jeho 
vyškrtnutí ze seznamu pro některý ze zákonem taxativně vymezených důvodů. Mezi tyto 
důvody patří, že 
 
a.  se dodatečně ukáže, že nebyly splněny podmínky pro jmenování znalce, anebo jestliže tyto 

podmínky odpadly,  

b.  po jmenování nastaly skutečnosti, pro které znalec nemůže svou činnost vykonávat,  
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c.  znalec přes výstrahu neplní nebo porušuje své povinnosti,  

d.  organizace, u které je znalec zaměstnán, prokáže, že mu znalecká činnost brání v řádném výkonu 
povinností vyplývajících z pracovního poměru,  

e.  znalec požádá o své odvolání.  
 
Nejvyšší správní soud proto konstatuje, že právo ministra spravedlnosti odvolat znalce a vyškrtnout 
jej ze seznamu je založeno zákonem, a neztotožňuje se tedy s názorem žalobce v tom směru, že teprve 
po vydání prováděcí vyhlášky o procesním postupu při odvolání znalce (k němuž zatím nedošlo) bude 
možno znalce odvolat. Tento názor není správný již i z toho důvodu, že vyhláška představuje 
sekundární pramen práva, který je možno vydat pouze na základě zákona, v jeho mezích a podle 
výslovného zákonného zmocnění (čl. 79 odst. 3 Ústavy ČR). Prováděcí vyhláška má tedy svůj 
nezastupitelný význam v tom, že blíže konkretizuje příslušný zákon, avšak nemůže zakládat nová 
práva a povinnosti, v tomto zákoně dosud obecněji nevymezená. V daném případě, kdy zákon 
č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících neobsahuje žádnou procesní úpravu odvolávání znalce – byť 
jeho ustanovení § 26 v tomto směru zmocňuje Ministerstvo spravedlnosti k úpravě „řízení při 
jmenování a odvolání znalce (tlumočníka)“ – proto východiskem pro rozhodování nemůže být procesní 
úprava zakotvená pouze ve formě prováděcí vyhlášky, a to ani kdyby takováto vyhláška zmiňovanou 
procesní úpravu skutečně obsahovala (což vyhláška č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích 
a tlumočnících zjevně nečiní). Takováto vyhláška by totiž byla neaplikovatelná, neboť by nebyla 
vydána na základě zákona a v jeho mezích ve shora uvedeném smyslu.  
 
Ke druhé položené otázce, tedy k právní povaze napadeného rozhodnutí, Nejvyšší správní soud pro 
stručnost odkazuje na judikaturu Vrchního soudu v Praze (rozsudek ze dne 27. 9. 2001,                                 
sp. zn. 7 A 160/99), podle níž rozhodnutí ministra spravedlnosti o odvolání znalce představuje 
autoritativní rozhodnutí orgánu státní správy, které má vliv na již existující subjektivní 
práva a povinnosti dané osoby. Takovýto akt proto podléhá soudnímu přezkumu, a to bez ohledu 
na to, že toto rozhodnutí není nijak formálně označeno a není vydáno na základě stanoveného procesu 
(obdobný názor viz usnesení Ústavního soudu ČR ze dne 22. 1. 2002, sp. zn. I. ÚS 567/01). Nejvyšší 
správní soud se s tímto právním názorem ztotožňuje. To znamená, že napadené rozhodnutí o odvolání 
znalce je nutno považovat za správní rozhodnutí, kterým se zasahuje do práv a povinností žalobce. 
Nejedná se přitom pouze o právo chráněné zákonem, nýbrž i o základní právo, zakotvené v čl. 26 odst. 
1 Listiny základních práv a svobod.  
 
Z tohoto hlediska není rozhodující, že znalecká činnost není podnikáním ani nezávislým 
povoláním (viz rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 14. 10. 1994, sp. zn.                     
10 Ca 348/94, Výběr soudních rozhodnutí ve věcech správních č. 87/1995) a že se znalci ve vztahu 
k ministerstvu nenacházejí v zaměstnaneckém poměru. Výkon činnosti znalce totiž s výkonem práva 
podnikat a provozovat jinou hospodářskou činnost podle citovaného článku natolik souvisí, že odvolání 
z této funkce bezprostředně zasahuje do uvedených práv. Kromě toho není možno přehlížet ani 
skutečnost, že odvolání z funkce znalce již z povahy věci zpravidla představuje 
i zpochybnění odbornosti dotčené osoby, což se může následně přímo i nepřímo projevit 
v jejím dalším profesním životě.  
 
Při hledání odpovědi na třetí otázku (procesní postup při vydávání napadeného rozhodnutí) je nutno 
přisvědčit žalobci v tom směru, že procesní úprava odvolávání znalce v zákoně č. 36/1967 Sb., 
o znalcích a tlumočnících skutečně obsažena není. Ze skutečnosti, že rozhodnutí o odvolání znalce 
zasahuje do jeho práv a povinností, však nevyplývá toliko příslušnost správních soudů k ochraně 
tohoto veřejného subjektivního práva (§ 2 s. ř. s.), nýbrž je nutno konzistentně dovodit rovněž aplikaci 
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správního řádu (viz jeho § 1), byť s vědomím značné specifičnosti rozhodování v těchto případech. 
Pokud totiž zvláštní právní předpis neupravuje procesní pravidla, podle nichž musí správní 
orgán postupovat při vydání rozhodnutí nebo náležitosti rozhodnutí, je třeba subsidiárně 
použít procesní předpis, kterým je správní řád (viz např. rozsudek Vrchního soudu v Praze ze 
dne 27. 12. 2001, sp. zn. 7 A 84/99).  
 
Při tomto konstatování byl Nejvyšší správní soud veden rovněž úvahou, podle níž je nutno 
v konkrétní věci vždy hledat proporcionalitu mezi povahou správních rozhodnutí a intenzitou jejich 
dopadů do právní sféry dotčených subjektů na straně jedné a mezi procesními zárukami ochrany jejich 
práv na straně druhé. V této konkrétní věci je proto zřejmé, že zatímco na jmenování znalce 
neexistuje právní nárok a skutečnost, že konkrétní osoba nebyla na základě výběru 
jmenována znalcem, by mohla právní sféru této osoby zasáhnout pouze ve výjimečných 
případech (např. tehdy, pokud by se jednalo o zjevnou diskriminaci), při odvolání znalce naopak 
k zásadnímu zásahu do – již existujících – práv příslušného subjektu zpravidla dochází 
(pokud samozřejmě k odvolání nedošlo např. na jeho vlastní žádost). Proto také míra procesní ochrany 
v těchto případech musí být podstatně vyšší.  
 
V souzené věci je však již ze shora popsané rekapitulace patrné, že žalovaný při 
rozhodování o odvolání žalobce z funkce znalce podle správního řádu nepostupoval, což 
především prakticky viděno znamená, že nerespektoval jeho základní procesní práva, 
jakými jsou právo vyjádřit se k podkladu rozhodnutí, uplatnit svoje návrhy, nahlížet do 
spisu atd.  
 
Zdroj: Rozsudek 6 A 57/2002-61, Nejvyšší správní soud 
 
 

 

Akciová společnost a jmenování znalce 
 
 
Není-li rozhodnutí o jmenování znalce v právní moci, nemůže založit překážku věci pravomocně 
rozhodnuté ve smyslu § 159a odst. 5 o. s. ř.  
 
Z pojetí řízení o jmenování znalce jako jediného řízení plyne závěr, podle něhož bylo-li o návrhu na 
jmenování znalce pro účely přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami již jednou 
rozhodnuto (byť nesprávně), přičemž toto rozhodnutí nebylo nijak odklizeno, nemohlo být o témže 
předmětu řízení rozhodováno znovu (Usnesení Nejvyššího soudu České republiky                                          
sp. zn. 29 Cdo 4480/2011, ze dne 31.1.2013). 
 
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v právní věci navrhovatelů a) Ing. V. R., a b) Ing. B. H., obou 
zastoupených Mgr. Ing. A. T., advokátem, se sídlem v B., za účasti 1) Ing. I. P. H., CSc., zastoupené 
Mgr. Ing. A. T., advokátem, se sídlem v B., a 2) ČSAD S. a. s., se sídlem ve S., zastoupené                     
JUDr. J. Š., advokátem, se sídlem v J., o jmenování znalce, vedené u Městského soudu v Praze pod         
sp. zn. 2 Nc 4861/2010, odovolání navrhovatelů proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 
22. března 2011, č. j. 14 Cmo 118/2011-69, tak, že usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 
22. Března 2011, č. j. 14 Cmo 118/2011-69, a usnesení Městského soudu v Praze ze dne 3. ledna 2011, 
č. j. 2 Nc 4861/2010-47, se ruší a věc se vrací soudu prvního stupně k dalšímu řízení.  
Z odůvodnění: 
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Usnesením ze dne 3. ledna 2011, č. j. 2 Nc 4861/2010-47, jmenoval Městský soud v Praze soudní 
znalkyni Ing. I. P. H., CSc., znalkyní pro přezkoumání zprávy společnosti ČSAD Slaný a. s. (dále jen 
společnost“) o vztazích mezi ovládající osobou a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou 
a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (propojené osoby) za rok 2009 (výrok I.) 
a rozhodl o nákladech řízení (výrok II.). 
  
K odvolání společnosti Vrchní soud v Praze v záhlaví označeným usnesením zrušil usnesení soudu 
prvního stupně a řízení zastavil (výrok první) a rozhodl o nákladech řízení před soudy obou stupňů 
(výrok druhý).  
 
Vyšel přitom z toho, že k návrhu osob odlišných od navrhovatelů Městský soud v Praze již dříve 
usnesením ze dne 7. září 2010, sp. zn. 2 Nc 4954/2010-19, jmenoval znalce Ing. J. L. pro účely 
přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2009. Rozhodnutí mělo dle doložky 
nabýt právní moci dne 30. září 2010. Jmenovaný znalec již zprávu vypracoval.  
 
Odvolací soud dovodil, že v projednávané věci a v řízení vedeném soudem prvního stupně pod 
sp. zn. 2 Nc 4954/2010 jde o stejnou věc, neboť předmět obou řízení je totožný – jmenování znalce pro 
účely přezkoumání zprávy o vztazích mezi totožnými propojenými osobami za rok 2009. Na tomto 
základě uzavřel, že projednání věci brání překážka věci pravomocně rozhodnuté (§ 159a odst. 5 o. s. ř. 
zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu; dále jen „o. s. ř.“).  
 
Navrhovatelé napadli rozhodnutí odvolacího soudu v celém rozsahu dovoláním, uplatňujíce dovolací 
důvody dle § 241a odst. 2 o. s. ř. a navrhujíce, aby rozhodnutí bylo zrušeno.  
 
Dovolatelé mají za to, že rozhodnutí v řízení vedeném Městským soudem v Praze pod 
sp. zn. 2 Nc 4954/2010, zahájené na základě návrhu doručeného soudu dne 29. Července 2010, 
nemůže vyvolat překážku věci pravomocně rozhodnuté ve vztahu k řízení zahájenému na základě 
jejich návrhu, který byl doručen soudu dne 2. července 2010, neboť podle § 66a odst. 12 zákona 
č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku (dále jen „obch. zák.“), se návrh každého dalšího společníka na 
jmenování znalce pro účely přezkoumání zprávy mezi propojenými osobami, podaný dříve, než je 
řízení pravomocně skončeno, považuje za přistoupení k řízení. Z dikce § 66a odst. 12 obch. zák. je 
zřejmé, že o jmenování znalce pro účely přezkoumání zprávy mezi propojenými osobami může být 
vedeno toliko jedno soudní řízení, jehož účastníky jsou všichni, kdo před skončením tohoto soudního 
řízení do řízení přistoupí. I ze spisových značek přidělených oběma řízením je zjevné, že návrh, na 
základě kterého bylo zahájeno řízení vedené pod sp. zn. 2 Nc 4954/2010, představuje právě onen další 
návrh, který je dle zákona přistoupením do řízení zahájeného navrhovateli pod 
sp. zn. 2 Nc 4861/2010.  
 
Projednání věci tak podle názoru dovolatelů nebrání překážka věci pravomocně rozhodnuté, neboť:  
 
1. návrh ve věci sp. zn. 2 Nc 4954/2010 představoval přistoupení do řízení v projednávané věci 
 (sp. zn. 2 Nc 4861/2010),  
2. řízení ve věci sp. zn. 2 Nc 4954/2010 nemělo vůbec proběhnout pro překážku litispendence,  
3. pokud řízení ve věci sp. zn. 2 Nc 4954/2010 probíhá, navrhovatelé jsou jeho účastníky  
4. žádné rozhodnutí ve věci sp. zn. 2 Nc 4954/2010 nebylo navrhovatelům doručeno, a proto nemůže 
 být v právní moci.  
 
Společnost ve vyjádření k dovolání namítla nedostatek aktivní věcné legitimace navrhovatelů 
a přihlásila se k závěru, podle něhož projednání věci brání překážka věci pravomocně rozhodnuté.  
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Dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu je přípustné podle § 239 odst. 1 písm. a) o. s. ř., ve znění 
účinném do 31. prosince 2012, a je i důvodné.  
 
Z § 182 odst. 3 obch. zák. vyplývá, že akcionáři uvedení v § 181 odst. 1 mohou požádat soud, aby 
jmenoval znalce pro přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládanou osobou a propojenými osobami 
podle § 66a odst. 12, jsou-li pro to závažné důvody, i když nejsou splněny předpoklady uvedené 
v § 66a odst. 13.  
 
Podle § 66a odst. 12 obch. zák. má každý společník nebo člen ovládané osoby právo požádat soud, aby 
jmenoval znalce pro účely přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami, a to do jednoho 
roku ode dne, kdy bylo zveřejněno oznámení o uložení této zprávy do sbírky listin. Na jmenování 
a odměňování znalce platí obdobně ustanovení § 59 odst. 3 s tím, že místně příslušným soudem je 
soud, v jehož obvodu je sídlo společnosti. Návrh každého dalšího společníka na jmenování znalce pro 
účely přezkoumání vztahů mezi propojenými osobami podaný dříve, než je řízení pravomocně 
skončeno, se považuje za přistoupení k řízení, a to ode dne podání návrhu. Jakmile řízení o jmenování 
znalce bylo pravomocně skončeno jmenováním znalce, nejsou návrhy dalších oprávněných osob na 
jmenování znalce přípustné.  
 
Ustanovení § 66a odst. 12 obch. zák. zakládá každému společníku (akcionáři) nebo členu ovládané 
osoby právo požádat soud, aby jmenoval znalce pro účely přezkoumání zprávy o vztazích mezi 
propojenými osobami. Zákon pamatuje na situaci, kdy tohoto práva využije více aktivně 
legitimovaných osob, když stanoví, že návrh každého dalšího společníka (akcionáře) na jmenování 
znalce podaný dříve, než je řízení pravomocně skončeno, se považuje za přistoupení k řízení.  
 
Tuto procesní konstrukci volí zákon i proto, že všechny návrhy na jmenování znalce pro účely 
přezkoumání vztahů mezi týmiž propojenými osobami (za totéž období) mají totožný (jediný) předmět 
řízení. Tím je ovšem vyloučeno, aby o návrzích všech dalších společníků bylo vedeno samostatné 
„řízení“. Jinými slovy, zákon přepokládá toliko jediné řízení o jmenování znalce, v němž bude 
rozhodnuto jediným rozhodnutím.  
 
V projednávané věci bylo řízení o jmenování znalce zahájeno návrhem dovolatelů (ze dne 30. června 
2010, doručeným soudu prvního stupně 2. července 2010). Dovolatelům lze proto přisvědčit v tom, že 
s ohledem na § 66a odst. 12 obch. zák. nebyl (další) návrh na zahájení řízení o jmenování znalce 
(vedený u soudu prvního stupně pod sp. zn. 2 Nc 4954/2010) návrhem na zahájení řízení, ale 
podáním, jímž další navrhovatelé přistoupili do již dříve zahájeného řízení vedeného u téhož soudu 
v projednávané věci pod sp. zn. 2 Nc 4861/2010.  
 
Tento další návrh neměl být samostatně projednán a rozhodnut. Usnesení ze dne 7. Září 2010, jímž 
Městský soud v Praze samostatně vyhověl dalšímu (nikoli prvnímu) návrhu na jmenování znalce, 
který se podle ustanovení § 66a odst. 12 obch. zák. zákona považuje za přistoupení k řízení 
o původním (prvním) návrhu na jmenování znalce, je postiženo zmatečností podle ustanovení § 229 
odst. 1 písm. d/ o. s. ř., jelikož soud takto rozhodl o návrhu, kterého zde (vzhledem k úpravě obsažené 
v § 66a odst. 12 obch. zák.) není (srov. obdobně např. též usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. března 
2012, sen. zn. 29 NSČR 21/2012, uveřejněné pod číslem 99/2012 Sbírky soudních rozhodnutí 
a stanovisek). Skutečnost, že takové zmatečné rozhodnutí bylo vydáno, však – lhostejno, zda je vydal 
jiný soudce, než ten, jenž byl povolán v prvním stupni rozhodnout o původním (prvním) návrhu 
dovolatelů na jmenování znalce (což případně zakládá i zmatečnost dle § 229 odst. 1 písm. f/ o. s. ř.) – 
ono zmatečné rozhodnutí nezbavuje povahy rozhodnutí o podání, jež je přistoupením do řízení 
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o původním (prvním) návrhu na jmenování znalce, tedy rozhodnutí vydaného v rámci řízení 
o původním (prvním) návrhu na jmenování znalce.  
 
Účastníky tohoto řízení jsou – vedle společnosti – všichni navrhovatelé, tedy i dovolatelé. Pakliže bylo 
o návrhu na jmenování znalce rozhodnuto (usnesením Městského soudu v Praze ze dne 7. září 2010), 
usnesení nemohlo nabýt právní moci, nebylo-li doručeno všem účastníkům řízení (§ 159 ve spojení 
s § 167 odst. 2 o. s. ř.). Dovolatelé jakožto účastníci řízení tak mohou proti rozhodnutí o jmenování 
znalce brojit opravnými prostředky (a to jak mimořádnými opravnými prostředky, tak odvoláním). 
V situaci, kdy jim usnesení ze 7. září 2010 ještě nebylo doručeno, jim zatím lhůta k podání odvolání 
ani nezačala běžet.  
 
Není-li rozhodnutí o jmenování znalce v právní moci, nemůže založit překážku věci pravomocně 
rozhodnuté ve smyslu § 159a odst. 5 o. s. ř. Důvod k zastavení řízení v projednávané věci zde proto 
není.  
 
Z pojetí řízení o jmenování znalce jako jediného řízení nicméně plyne i závěr, podle něhož bylo-li 
o návrhu na jmenování znalce pro účely přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami již 
jednou rozhodnuto (byť nesprávně v „řízení“ vedeném soudem prvního stupně pod                                         
sp. zn. 2 Nc 4954/2010), přičemž toto rozhodnutí nebylo nijak odklizeno, nemohlo být o témže 
předmětu řízení rozhodováno znovu. Nesprávné je tudíž i rozhodnutí soudu prvního stupně, kterým 
byl pro účely přezkoumání zprávy mezi totožnými propojenými osobami za stejné období jmenován 
další (v pořadí druhý) znalec.  
 
Rozhodnutí soudu prvního stupně i rozhodnutí odvolacího soudu vydaná v řízení vedeném soudem 
prvního stupně pod sp. zn. 2 Nc 4861/2010 jsou – za situace, kdy o jmenování znalce bylo dříve 
rozhodnuto (dosud nepravomocným) usnesením Městského soudu v Praze ze dne 7. září 2010,                 
č. j. 2 Nc 4954/2010-19 – předčasná.  
 
Protože právní posouzení věci co do řešení procesní otázky, na níž napadené rozhodnutí spočívá                  
(tj. zda projednání věci brání překážka věci pravomocně rozhodnuté), není správné a dovolací důvod 
podle § 241a odst. 2 písm. b/ o. s. ř. byl uplatněn právem, Nejvyšší soud, aniž ve věci nařizoval 
jednání (§ 243a odst. 1 věta první o. s. ř.), usnesení odvolacího soudu podle § 243b odst. 2 věty za 
středníkem a odst. 3 o. s. ř. zrušil. Spolu s ním zrušil i usnesení soudu prvního stupně a věc vrátil 
tomuto soudu k dalšímu řízení (§ 243b odst. 3 věta první o. s. ř.).  
 
Právní názor dovolacího soudu je pro odvolací soud i pro soud prvního stupně závazný (§ 243d odst. 1 
věta druhá a § 226 odst. 1 o. s. ř.).  
 
V další fázi řízení bude soud prvního stupně vycházet z toho, že o jmenování znalce může být vedeno 
toliko jediné řízení. K tomu přijme odpovídající opatření, zejména dovolatelům doručí rozhodnutí ve 
věci (tj. usnesení Městského soudu v Praze ze dne 7. září 2010).  
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C4 Posudek ústavu 
 
Existuje zásadní rozdíl mezi dvěmi variantami posudku ústavu. V prvním případě může 
podat znalecký ústav znalecký posudek, který není označován jako posudek ústavní. 
K tomu je oprávněn znalecký ústav zapsaný v oddílu I seznamu znaleckých ústavů. Děje 
se tak v případech, kdy je předmětem posuzování případ většího rozsahu, 
komplexnější kauza, věc vyžadující kombinaci několika příbuzných znaleckých 
oprávnění a nebo se jedná o přezkoumání znaleckého posudku znalce fyzické osoby.  
 
Podání ústavního posudku míří na výjimečné případy. Při tomto postupu lze přibrat tzv. 
vědecké znalecké instituce, které lze požádat o podání ústavního znaleckého posudku 
a jimiž jsou: 
 
� státní orgány, kterými jsou např. ministerstva, Česká národní banka, 
� vědecké ústavy, kterými jsou např. ústavy Akademie věd ČR nebo výzkumné ústavy, 
� vysoké školy, nebo 
� instituce specializované na znaleckou činnost uvedené v oddíl II seznamu znaleckých 

ústavů vedeném Ministerstvem spravedlnosti. 
 
Vědecké znalecké instituce poskytující zvláštní vědecké posouzení, od nichž mohou 
orgány činné v trestním řízení ve zvlášť obtížných případech žádat znalecké posudky, 
jsou uvedeny v oddílu II seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost.  
 
Jde o jiné vědecké ústavy a znalecké instituce než ústavy a jiná pracoviště specializovaná 
na znaleckou činnost, které jsou zapsány v oddílu I seznamu ústavů kvalifikovaných pro 
znaleckou činnost vedeného Ministerstvem spravedlnosti. 
 
Vědecký ústav nebo jiná taková znalecká instituce (tedy státní orgán, vědecký ústav, vysoká 
škola nebo instituce specializovaná na znaleckou činnost) může být za podmínek uvedených 
v tomto ustanovení přibrána: 
 
� k podání prvotního posudku, aniž by předtím již byl podán jiný znalecký posudek, 

nebo  
� k přezkoumání posudku podaného znalcem. 
 
Má-li být vypracován ústavní znalecký posudek vědeckým ústavem nebo jinou takovou 
znaleckou institucí, musí se v každém případě jednat o výjimečný, zvlášť obtížný 
případ, vyžadující zvláštního vědeckého posouzení. 
 
Vědecký ústav nebo jiná taková znalecká instituce se přibere podobně jako znalec pouze 
opatřením. O přibrání vědeckého ústavu nebo jiné takové znalecké instituce je třeba 
vyrozumět osoby jako v případě posudku znalce. 
 
Posudek se podává vždy písemně, přičemž vědecký ústav (analogicky i jiný ústav či 
pracoviště) v něm uvede, kdo posudek zpracoval a kdo jej může, jestliže to je podle 
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procesních předpisů třeba, osobně stvrdit a podat žádané vysvětlení. Pokud by i po 
podaném vysvětlení přetrvávaly pochybnosti o jeho správnosti, bylo by třeba s ohledem 
na povahu věci přibrat jiný ústav k podání nového posudku. Osoba naznačená ve větě 
druhé jako zpracovatel posudku ani jiná osoba podílející se na vypracování ústavního 
posudku nesmí být totožná se znalcem, který podal předchozí posudek v téže věci, jenž 
je přezkoumáván vědeckým ústavem. 
 
 

 Posudek zpracovaný znaleckým ústavem 
 
 
Je-li pochybnost o správnosti posudku nebo je-li posudek nejasný nebo neúplný, což je třeba 
náležitě v usnesení o vrácení věci státnímu zástupci k došetření konkretizovat, je nutné 
požádat znalce o vysvětlení. Kdyby to nevedlo k výsledku, přibere se znalec jiný. Ve 
výjimečných zvlášť obtížných případech, vyžadujících zvláštního vědeckého posouzení, 
může policejní orgán nebo státní zástupce a v řízení před soudem předseda senátu přibrat 
státní orgán, vědecký ústav, vysokou školu nebo instituci specializovanou na znaleckou 
činnost k podání znaleckého posudku nebo přezkoumání posudku podaného znalcem. 
 
Nejvyšší soud České republiky projednal ve veřejném zasedání stížnost pro porušení zákona, kterou 
podal ministr spravedlnosti České republiky v neprospěch obviněných akad. arch. V. S., M. S.,             
a Ing. L. P. , proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 24. 7. 2006, sp. zn. 12 To 29/2006, kterým 
byla zamítnuta stížnost krajského státního zástupce v Praze proti usnesení Krajského soudu v Praze ze 
dne 15. 12. 2005, sp. zn. 5 T 56/2005, a podle § 268 odst. 2 tr. ř. rozhodl tak, že pravomocným 
usnesením Vrchního soudu v Praze ze dne 24. 7. 2006, sp. zn. 12 To 29/2006, byl porušen zákon 
v ustanoveních § 147 odst. 1 a § 148 odst. 1 písm. c) tr. ř. a v řízení mu předcházejícím v ustanovení 
§ 188 odst. 1 písm. e) tr. ř., ve prospěch obviněných akad. arch. V. S. , M. S. a Ing. L. P. 
 
Odůvodnění 
 
Usnesením Krajského soudu v Praze ze dne 15. 12. 2005, sp. zn. 5 T 56/2005, byla po předběžném 
projednání obžaloby v neveřejném zasedání vrácena podle § 188 odst. 1 písm. e) tr. ř. státnímu 
zástupci k došetření trestní věc obviněných akad. arch. V. S. , M. S. a Ing. L. P., stíhaných pod bodem 
A. I. a II. obžaloby státního zástupce Krajského státního zastupitelství v Praze ze dne 12. srpna 2005, 
sp. zn. KZv 145/95, pro dva trestné činy porušování povinnosti při správě cizího majetku podle 
§ 9 odst. 2 tr. zák. k § 255 odst. 1, 2 písm. b) tr. zák., ve znění zákona č. 290/1993 Sb., obviněných 
akad. arch. V. S. a M. S. stíhaných pod bodem B. téže obžaloby pro trestný čin porušování 
povinnosti při správě cizího majetku podle § 255 odst. 1, odst. 2 písm. b) tr. zák., ve znění zákona 
č. 290/1993 Sb., obviněných akad. arch. V. S. a M. S. stíhaných pod bodem C. této obžaloby pro 
trestný čin zneužívání informací v obchodním styku podle § 128 odst. 2, 4 tr. zák., a obviněného                      
Ing. L. P. stíhaného pod bodem C. uvedené obžaloby pro účastenství na trestném činu zneužívání 
informací v obchodním styku formou pomoci podle 10 odst. 1 písm. c) tr. zák. k § 128 odst. 2, 4 
tr. zák. 
 
Proti tomuto usnesení podal krajský státní zástupce v Praze stížnost, jež byla usnesením Vrchního 
soudu v Praze ze dne 24. 7.2006, sp. zn. 12 To 29/2006, podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. ř. jako 
nedůvodná zamítnuta. 
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Proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 24. 7. 2006 sp. zn. 12 To 29/2006, kterým byla 
zamítnuta stížnost státního zástupce proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 15. 12. 2005, 
sp. zn. 5 T 56/2005, podal ministr spravedlnosti České republiky stížnost pro porušení zákona 
v neprospěch obviněných akad. arch. V. S. , M. S. a Ing. L. P. s tím, že zákon byl porušen 
v ustanoveních § 147 odst. 1, § 148 odst. 1 písm. c) a § 188 odst. 1 písm. e) tr. ř. ve spojení 
s ustanovením § 2 odst. 5 tr. ř. 
 
V odůvodnění stížnosti pro porušení zákona ministr spravedlnosti uvedl celkem tři okruhy námitek, 
když pokud jde o porušení práva obviněného M. S. na obhajobu, a to ve vztahu k faktické možnosti 
prostudovat po skončení vyšetřování v přiměřené lhůtě spis (§ 166 tr. ř.), se závěry soudů obou 
stupňů podle jeho názoru polemizovat nelze. K odůvodnění stížnosti pro porušení zákona především 
namítl, že stížnostní soud v napadeném usnesení a zejména soud prvního stupně v usnesení ze dne 
15. 12. 2005, sp. zn. 5 T 56/2005 uvedl, že orgány činné v trestním řízení v rámci došetření mají brát 
v úvahu omezení plynoucí z aktuálního duševního stavu obviněného akad. arch. V. S. při provádění 
úkonů v trestním řízení, a to v souvislosti s umožněním prostudování spisu, neboť je u něj schopnost 
soustředění při studiu spisu poněkud problematická. K tomu ministr spravedlnosti zdůraznil, že tento 
znalecký závěr jistě není důvodu zpochybňovat, ale na druhé straně byl obviněný akad. arch. V. S. 
řádně vyrozuměn o možnosti prostudovat spis, což je doloženo na č. l. 4300, nicméně se k tomuto 
úkonu nedostavil bez udání důvodu, pouze jeho obhájce se omluvil a domluvil se na náhradním 
termínu pro prostudování, na který se už dostavil jak obhájce, tak obviněný akad. arch. V. S. Ze spisu 
na č. l. 4320 až 4321 vyplynulo, že obviněný prohlásil, že se „sice cítí mizerně“, nicméně měl zájem 
pouze o prostudování dodatku ke znaleckému posudku, a poté již neměl zájem ani o další prostudování 
spisu, ani nechtěl doplnit dokazování. Vzhledem k tomu, že studium spisu ve smyslu § 166 tr. ř. je 
právem obviněného a jeho obhájce, je výtka ze strany soudu naprosto nedůvodná. 
 
Další skupina námitek ve stížnosti pro porušení zákona brojila proti požadavku soudu, který se týkal 
nedostatečně zpracovaného znaleckého posudku z oboru ekonomiky. Krajský soud ve svém 
shora uvedeném usnesení poznamenal, že orgány činné v trestním řízení nedbaly jeho pokynů 
v předchozím usnesení o vrácení věci k došetření. Znalec se měl ve vztahu ke všem skutkům pod 
bodem A., B. a C. obžaloby zejména vyjádřit ke komplexní finanční a majetkové situaci 
předmětné obchodní společnosti. K tomu ministr spravedlnosti uvedl, že znalec byl požádán 
o doplnění posudku přípisem založeným na č. l. 3454 a ž 3456 spisu, přičemž formulace otázek 
odpovídala rozsahu požadovanému soudy. Znalec požádal o další doklady, které mu orgány 
činné v trestním řízení zajistily. Dodatek znaleckého posudku je založen na č. l. 3571 až 
3592 spisu a dává jednoznačnou odpověď na základní otázku, kterou je třeba řešit ve vztahu 
ke skutku sub A. obžaloby, totiž zda předmětné společnosti měly v konkrétních termínech 
splatnosti dostatečné finanční prostředky na to, aby odvody povinných plateb byly 
realizovány. Jestliže pak pachatel použije takové disponibilní finanční prostředky pro jiný účel, a to 
minimálně ve srozumění s tím, že povinné platby v důsledku toho nebyly odvedeny. 
 
Pokud jde o jednání popsané v obžalobě pod bodem B., které bylo právně kvalifikované jako trestný čin 
porušování povinnosti při správě cizího majetku podle § 255 odst. 1, odst. 2 písm. b) tr. zák., tkví jeho 
podstata v tom, že obvinění akad. arch. V. S. a M. S. využili svého postavení jednatelů několika 
společností k tomu, aby založili společnost P. S., a. s., jejíž základní jmění vytvořili vložením movitého 
a nemovitého investičního majetku dalších společností, jež byly následně nuceny si tento majetek pro 
zajištění vlastní výrobní činnosti pronajímat, čímž jim byla způsobena škoda, a dále k tomu, že do 
společnosti P. S., a. s., vložili i ochranné známky „P. “. Z toho je zjevné, že oba obvinění překročili 
svá jednatelská oprávnění. Poškozené společnosti P. O., s. r. o., K. oceli P., s. r. o., a H. P. 
ušlechtilé oceli, s. r. o., byly tímto krokem fakticky zbaveny své produkční základny a byly donuceny si 
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příslušná zařízení za nemalé částky pronajímat, přičemž k takovému postupu evidentně neexistoval 
žádný ekonomický důvod a zejména se poškozeným společnostem nedostalo žádné ekvivalentní 
protihodnoty. Tyto skutečnosti již z důkazní materie ve spise obsažené jednoznačně vyplývají a nejeví 
se potřebným a ani možným tuto důkazní materii dále doplňovat. Obdobná je situace i ve vztahu 
k jednání pod bodem C. obžaloby, právně kvalifikovanému jako trestný čin zneužívání informací 
v obchodním styku podle § 128 odst. 2, 4 tr. zák., resp. u obviněného Ing. L. P. jako účastenství 
formou pomoci podle § 10 odst. 1 písm. c) tr. zák. k tomuto trestnému činu. Podstata tohoto jednání 
spočívá v tom, že byl uzavřen celý komplex smluv, jednostranně výhodných pro společnost                         
B. A., s. r. o., v důsledku nichž byly poškozené společnosti P. O., s. r. o., K. o. P., s. r. o., a H. P. 
ušlechtilé oceli, s. r. o., nuceny odesílat tržby na účet společnosti B. A., s. r. o., jež část těchto 
prostředků použila pro sebe. Dále byly tyto společnosti nuceny i k bezúročným půjčkám společnosti 
B. A., s. r. o. a společnost P. O., s. r. o. byla nucena vzít na sebe úrokové břemeno za úvěr jinak 
čerpaný společností B. A., s. r. o.  
 
Z již provedených důkazů rovněž jednoznačně vyplývá, že fakticky byly ve prospěch 
společnosti B. A., s. r. o., odčerpávány likvidní finanční prostředky z poškozených 
společností. I touto otázkou se znalec v doplňku znaleckého posudku zevrubně zabýval.  
 
Třetí výhrada směřovala k požadavku soudu prvního stupně, který trval na tom, aby orgány činné 
v trestním řízení v přípravném řízení obstaraly materiály pro zjištění celkové ekonomické situace 
obchodních společností jako podklad pro znalecké zkoumání ve vztahu ke skutkům pod 
písmeny B. a C. obžaloby, a to zejména od finančního úřadu a od K. banky. V tomto směru soud 
dále uvedl, že nebyla prověřena obhajoba obviněného akad. arch. V. S. týkající se nevyfakturovaných 
aktivit společnosti B. A., s. r. o. ve vztahu k ostatním firmám, a taktéž ohledně praxe poskytování 
bezúročných půjček v obchodních společnostech P. v době předcházející působení obviněných v těchto 
společnostech. Ministr spravedlnosti k tomu namítl, že požadavky soudu jsou celkově velmi obecné, 
přičemž pro skutek pod bodem A. obžaloby je shora požadované zjištění nerozhodné a pro ostatní 
skutky platí, že z důkazů a závěrů znalce doposud v řízení zjištěných a provedených jasně 
a jednoznačně vyplynulo, že šlo ze strany obviněných o jednání poškozující, přičemž u jednání pod 
bodem B. obžaloby pak je základní skutečností, že obvinění vůbec nebyli oprávněni majetek 
poškozených společností do společnosti P. S., a. s., transferovat a stejně tak do ní nebyli oprávněni 
transferovat práva k ochranným známkám „P. “. Ve vztahu k jednání pod bodem C. obžaloby je pak 
již ze samé podstaty patrno, že smlouvy byly uzavírány tak, aby jednostranně prospívaly společnosti 
B. A., s. r. o.  
 
Závěrem stížnosti pro porušení zákona ministr spravedlnosti navrhl, aby Nejvyšší soud podle § 268 
odst. 2 tr. ř. vyslovil, že usnesením Vrchního soudu v Praze ze dne 24. 7. 2006, sp. zn. 12 To 29/2006, 
byl porušen zákon v ustanoveních § 147 odst. 1 a § 148 odst. 1 písm. c) tr. ř. a jemu předcházejícím 
usnesením Krajského soudu v Praze ze dne 15. 12. 2005 sp. zn. 5 T 56/2005 byl porušen zákon 
v ustanovení § 188 odst. 1 písm. e) tr. ř. v souvislosti s ustanovením § 2 odst. 5 tr. ř., a to ve prospěch 
obviněných akad. arch. V. S. , M. S. a Ing. L. P.  
 
Obviněný M. S. prostřednictvím svého obhájce JUDr. R. M. doručil Nejvyššímu soudu dne             
26. 3. 2007 písemné stanovisko ke stížnosti pro porušení zákona podané ministrem spravedlnosti 
v jeho neprospěch, v němž vyslovil nesouhlas se závěry v této stížnosti vyslovenými a zdůraznil, že 
podle jeho názoru stížností napadenými rozhodnutími zákon porušen nebyl. Oba soudy ve svých 
rozhodnutích plně respektovaly zejména ustanovení § 2 odst. 2 tr. ř. Tato zásada se pak promítla 
v požadavku Vrchního soudu v Praze v usnesení ze dne 24. 7. 2006, sp. zn. 12 To 29/2006, kde tento 
soud na straně 7 konstatuje, že nebyly splněny všechny pokyny k doplnění dokazování tak, jak byly 
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uloženy v rámci rozhodnutí o vrácení věci k došetření v předchozích rozhodnutích soudy obou stupňů. 
Vrchní soud uzavřel svou argumentaci o správnosti rozhodnutí Krajského soudu v Praze o vrácení 
věci státnímu zástupci k došetření tak, že napadené usnesení Krajského soudu v Praze shledal věcně 
správným a nezjistil ani pochybení v řízení, které mu předcházelo, a stížnost krajského státního 
zástupce v Praze proto zamítl jako nedůvodnou podle ustanovení § 148 odst. 1 písm. c) tr. ř. 
Požadavek Krajského soudu v Praze, potvrzený Vrchním soudem v Praze, aby podkladové materiály 
pro zjištění celkové ekonomické situace obchodních společností byly obstarány od finančního úřadu 
a od úvěrující K. b., a. s., je podle názoru obviněného M. S. zcela oprávněný. Znalecký posudek 
znalce Ing. V. K. za současného stavu trpí značnými vadami. Tento znalecký posudek je 
zmatečný, nepřehledný, nekontrolovatelný, nemá jasně stanovené závěry a chybí přesné 
vyčíslení škody. Je podle obviněného zřejmé, že i policejní orgán, který předmětnou trestní 
věc vyšetřoval, si je rovněž vědom důkazní nedostatečnosti a chybnosti znaleckého posudku 
Ing. V. K. a dodatků k tomuto posudku, neboť jen tak si lze vysvětlit postup policejního 
orgánu, konkrétně pplk. J. J. z Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování, Policejního 
prezidia České republiky, který opatřením ze dne 1. 3. 2007 rozhodl o přibrání znaleckého 
ústavu podle § 110 odst. 1 tr. ř. k podání znaleckého posudku a přezkoumání znaleckého 
posudku, včetně jeho dodatků č. 1 a 2 zpracovaného znalcem Ing. V. K. Obviněný se pozastavil 
nad tím, že takto Policie rozhodovala v době, kdy již byla ministrem spravedlnosti podána stížnost pro 
porušení zákona. Navíc v opatření policejního orgánu ze dne 1. 3. 2007 opět nebyl zohledněn 
požadavek znalecky prozkoumat materiály od finančního úřadu a K. b., a. s. Rovněž tak lhůta 
pro vyhotovení znaleckého posudku nově přibraného znaleckého ústavu, společnosti Č. z., a. s., H. K., 
vymezená do 30. 6. 2007, je s ohledem na potřebu znalecky prozkoumat mimořádně rozsáhlý listinný 
materiál naprosto nereálná. Obviněný M. S. se na rozdíl od ministra spravedlnosti domnívá, že zákon 
byl porušen, avšak v neprospěch obviněného. Na podporu své argumentace uvádí, že jeho trestní 
stíhání se vede již od 4. 6. 1996, přičemž dobu od 26. 11. 1996 do 11. 2. 1997 strávil ve vazbě. Ne vždy 
z důvodu zdravotního stavu obviněného je trestní řízení neúměrně protahováno, zejména po vrácení 
obžaloby ze dne 7. 8. 2000 Krajským soudem v Praze, orgány činné v trestním řízení neprovedly 
odstranění nedostatků a soustavně odmítaly i návrhy obhajoby. V této souvislosti obviněný poukázal 
na rozhodnutí Ústavního soudu pod sp. zn. I. ÚS 554/04 a usnesení Nejvyššího soudu ČR pod 
sp. zn. 4 Tz 1/2002 a 7 Tz 316/2001. 
 
Obviněný M. S. je toho názoru, že v dané trestní věci rozhodnutími Vrchního soudu v Praze ze dne 
24. 7. 2006, sp. zn. 12 To 29/2006, a Krajského soudu v Praze ze dne 15. 12. 2005, sp. zn. 5 T 
56/2005, zákon porušen nebyl. Proto navrhl, aby Nejvyšší soud České republiky rozhodl tak, že podle § 
268 odst. 1 písm. c) tr. ř. se stížnost pro porušení zákona podaná Nejvyššímu soudu České republiky 
ministrem spravedlnosti České republiky dne 16. 1. 2007, zamítá, neboť uvedená stížnost není 
důvodná. 
 
Nejvyšší soud České republiky podle § 267 odst. 3 tr. ř. přezkoumal zákonnost a odůvodněnost těch 
výroků rozhodnutí, proti nimž byla stížnost pro porušení zákona podána, v rozsahu a z důvodů v ní 
uvedených, jakož i řízení napadené části rozhodnutí předcházející, a dospěl k závěru, že zákon porušen 
byl. V ustanovení § 147 odst. 1 tr. ř. je uvedeno, že při rozhodování o stížnosti přezkoumá nadřízený 
orgán jednak správnost všech výroků napadeného usnesení, proti nimž může stěžovatel podat stížnost, 
a jednak řízení předcházející napadenému usnesení. Podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. ř. nadřízený orgán 
zamítne stížnost, není-li důvodná. 
 
Z obsahu trestního spisu vedeného u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. 5 T 56/2005 vyplývá, že 
krajský státní zástupce v Praze podal stížnost proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne            
15. 12. 2005, sp. zn. 5 T 56/2005, kterým byla věc po předběžném projednání obžaloby v neveřejném 
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zasedání vrácena podle § 188 odst. 1 písm. e) tr. ř. státnímu zástupci k došetření. O této stížnosti 
následně rozhodl Vrchní soud v Praze, a to tak, že ji jako v celém rozsahu nedůvodnou podle § 148 
odst. 1 písm. c) tr. ř. zamítl. 
 
Nejvyšší soud pokládá za nutné na počátku odůvodnění svého rozhodnutí uvést, že důvody, které 
vedly Vrchní soud v Praze k zamítnutí stížnosti státního zástupce, byly v té části, do které se 
soustředily námitky obsažené ve stížnosti pro porušení zákona, skutečně formulovány značně obecně, 
a to s odkazem na ztotožnění se s názorem Krajského soudu v Praze ohledně vrácení trestní věci 
státnímu zástupci k došetření. 
 
Z hlediska vad procesně právního charakteru soud prvního stupně ohledně obviněného M. S. státnímu 
zástupci vytknul, že došlo k procesnímu pochybení při stanovení dalších termínů pro nahlédnutí do 
spisu do 19. 4. 2005, neboť vyrozumění při doručení podle § 64 odst. 2 tr. ř. bylo oznámeno uložením 
zásilky dne 11. 4. 2005, tzn. poslední den desetidenní lhůty, jenž byl již po termínu stanoveném ke 
studiu spisu, a nebylo proto možné postupovat podle § 166 odst. 2 tr. ř., jak to policejní rada učinil. 
V souvislosti s tím soud uvedl, že nedošlo k řádnému skončení vyšetřování v souladu s ustanovením 
§ 166 tr. ř., znalci neměli zřejmě k dispozici kompletní zdravotní dokumentaci obviněného 
M. S. a je potřeba k návrhu obhajoby vyslechnout zpracovatele znaleckého posudku z oboru 
neurologie, případně doplnit tento znalecký posudek. Dále je nutné stanovit obviněnému M. S. 
více dnů k prostudování spisového materiálu, přičemž je třeba i počítat s jejich nevyužíváním 
v důsledku častých hospitalizací a zdravotní neschopnosti jmenovaného. K tomu Nejvyšší soud uvádí, 
že stížnost pro porušení zákona s touto výtkou souhlasí, když v tomto směru ani nebyly vzneseny 
jakékoli námitky, a proto není třeba k tomuto důvodu vrácení věci státnímu zástupci k došetření cokoli 
dodávat. 
 
Poněkud jiná je však situace u obviněného akad. arch. V. S., ohledně něhož opět ve vztahu k možnosti 
prostudovat spis soud orgánům činným v přípravném řízení vytkl porušení práva obviněného na 
obhajobu při úkonech podle § 166 odst. 1 tr. ř., a to v souvislosti s jeho zdravotním stavem. Stížnost 
pro porušení zákona této výtce oponuje s tím, že obviněný akad. arch. V. S. byl řádně vyrozuměn 
o možnosti prostudovat spis, což je ve spise doloženo na č. l. 4300, nicméně se nedostavil bez udání 
důvodu, přičemž jen jeho obhájce se omluvil a dohodl se s orgány činnými v přípravném řízení na 
náhradním termínu pro prostudování spisu, na který se už dostavil jak obhájce, tak i obviněný. 
 
Nejvyšší soud k tomu uvádí, že tato výhrada obsažená ve stížnosti pro porušení zákona je důvodná, 
protože výtka soudu první instance na straně 13 jeho usnesení je zcela nekonkrétní a soud v ní pouze 
zdůraznil, že je nutno při provádění úkonů přípravného řízení brát v úvahu i omezení obviněného 
plynoucí z jeho duševního stavu s ohledem na duševní poruchu, kterou trpí. Obviněný byl o možnosti 
prostudovat spis od středy dne 20.4.2005 řádně vyrozuměn přípisem policejního orgánu ze dne          
4. 4. 2005, založeným na č. l. 4300 spisu, který byl jemu samotnému i jeho obhájci JUDr. J. Č. 
doručen dne 8. 4. 2005, jak vyplynulo z dokladů o doručení založených na č. l. 4317 p. v. Tento 
obviněný se k úkonu v tomto termínu nedostavil, aniž by pro to uvedl jakýkoli důvod. Jeho obhájce 
svoji neúčast v konkrétním termínu předem telefonicky a pak i písemně (č. l. 4316) omluvil s tím, že se 
spisem se seznámí v náhradním termínu dne 25. 4. 2005. Tohoto dne se k úkonu dostavili jak 
obviněný akad. arch. V. S., tak i jeho obhájce JUDr. J. Č. (č. l. 4320 – 4321), přičemž sám obviněný 
prohlásil, že se sice necítí dobře, nicméně má zájem prostudovat pouze dodatek znaleckého posudku 
z oboru ekonomiky, přičemž obhajoba v tomto kontextu nevznesla žádné námitky a obviněný naopak 
prohlásil, že nemá žádné návrhy na doplnění vyšetřování a nemá ani zájem o další studium spisu. 
Námitky ministra spravedlnosti obsažené ve stížnosti pro porušení zákona jsou proto zcela důvodné 
a navíc v plném rozsahu odpovídají obsahu spisu.Další námitky uvedené ve stížnosti pro porušení 
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zákona se již týkají jednotlivých skutků v obžalobě. 
 
Ke skutku pod bodem A. obžaloby Vrchní soud ve vztahu k obviněným akad. arch. V. S. , M. S.                    
a Ing. L. P. shrnul a vytknul, že nebyly splněny pokyny k doplnění dokazování, zejména nebyl splněn 
požadavek doplnit dokazování tak, aby ve všech souvislostech a ve vztahu ke všem skutkům, jako 
podmínka posouzení jednání obviněných po objektivní i subjektivní stránce i z hlediska společenské 
nebezpečnosti, byly objasněny jednak vývoj ekonomické situace uvedených společností od vstupu 
společnosti B. A., s. r. o., a jednak vzájemné vazby a vztahy mezi těmito společnostmi. Zejména musí 
být zjištěna komplexní výchozí majetková a finanční situace, která zůstala bez odpovědi 
znalce ve znaleckém posudku, což znalec zdůvodnil neúplností a neprůkazností podkladů, 
přičemž nebyla využita zřejmá reálná možnost získat potřebné účetní doklady nebo výkazy 
z finančního úřadu K. a také z K. b., a. s., která uvedené společnosti financovala 
a nepochybně měla od počátku přehled o jejich finanční situaci a vývoji. Znalec se podle 
názoru soudu nevypořádal s otázkou solventnosti firem, pouze porovnal disponibilní 
prostředky – zůstatky finančních prostředků na účtech společnosti a v pokladně s předpisy 
a úhradami zákonných odvodů zdravotního a sociálního pojištění a daně z příjmu za 
zaměstnance, nezkoumal solventnost jako celkovou schopnost firem hradit své závazky, 
tj. i ve vztahu k ostatním obchodním partnerům. Pro posouzení jednání pod bodem A. považoval 
i Vrchní soud v Praze v napadeném usnesení tuto otázku za zcela zásadní, jak vyplynulo 
z odůvodnění jeho rozhodnutí na straně 7. 
 
Ministr spravedlnosti v podané stížnosti pro porušení zákona k tomuto požadavku soudů obou stupňů 
namítl, že tento závěr nemůže obstát, neboť když znalec požádal o další doklady, orgány činné 
v trestním řízení mu tyto doklady opatřily. Navíc dodatek znaleckého posudku, který je založen na č. l. 
3571 spisu, jednoznačně řeší skutečnost, zda předmětná společnost měla v rozhodné době k dispozici 
dost finančních prostředků na to, aby mohla provést i odvody pojištění a daně z příjmu zaměstnanců, 
přičemž právě toto je rozhodné pro právní posouzení jednání obviněných kvalifikované pod bodem 
A. I. a II. obžaloby jako dva trestné činy porušování povinnosti při správě cizího majetku podle § 9 
odst. 2 tr. zák. k § 255 odst. 1, 2 písm. b) tr. zák., ve znění zákona č. 290/1993 Sb. 
 
Jednání obviněných spočívající v neodvádění pojistného na zdravotní pojištění a záloh na daň z příjmu 
ze závislé činnosti bylo pod bodem A. I. a II. v obžalobě kvalifikováno jako dva trestné činy porušování 
povinnosti při správě cizího majetku podle § 9 odst. 2 tr. zák. k § 255 odst. 1, 2 písm. b) tr. zák., ve 
znění zákona č. 290/1993 Sb. Toto jejich jednání konkrétně spočívalo v neodvedení pojistného na 
zdravotní pojištění a záloh na daň z příjmu ze závislé činnosti. Tento trestný čin spáchá ten, 
kdo jinému způsobí škodu nikoli malou tím, že poruší podle zákona mu uloženou nebo smluvně 
převzatou povinnost opatrovat nebo spravovat cizí majetek. Podle odstavce 2 písm. b) bude potrestán 
ten, kdo způsobí takovým činem značnou škodu. 
 
Nejvyšší soud shledal i tuto námitku ministra spravedlnosti důvodnou. Na rozdíl od původního, 
v tomto směru zcela nekonkrétního, usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 28. 12. 2000,                           
sp. zn. 5 T 64/2000, jímž byla věc poprvé podle § 188 odst. 1 písm. e) tr. ř. vrácena státnímu zástupci 
k došetření, a navazujícího usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 27. 4. 2001, sp. zn. 12 To 29/01, 
se znalec konkrétně k otázkám zformulovaným orgány činnými v přípravném řízení všemi 
rozhodnými skutečnostmi zabýval a své závěry přehledným a jednoznačným způsobem vysvětlil (č. l. 
3571 až 3592 spisu). Soudy obou stupňů však v obecných výtkách, učiněných bez konkrétního rozboru 
důkazní situace a jejího vztahu k žalovaným skutkům, pokračovaly i ve svých nových rozhodnutích, 
které již tato stížnost pro porušení zákona napadá, když zejména podle nich nebyl splněn požadavek 
doplnit dokazování i ke skutkům pod body A. I. a II. obžaloby, a to objasněním jednak vývoje 
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ekonomické situace shora uvedených společností od vstupu společnosti B. A., s. r. o., a jednak 
vzájemných vazeb a vztahů mezi těmito společnostmi, přičemž zejména musí být zjištěna 
komplexní výchozí majetková a finanční situace. 
 
Ve smyslu ustálené judikatury Nejvyššího soudu trestnost jednání spočívajícího v neodvedení daně, 
pojistného na zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení včetně příspěvku na státní 
politiku zaměstnanosti jako trestného činu podle § 255 tr. zák. (resp. od 1. 1. 1998 podle § 147 tr. zák.) 
je podmíněna zjištěním, že zaměstnavatel měl k dispozici potřebné finanční prostředky, 
tj. že příslušné částky ze mzdy svým zaměstnavatelům z jejich hrubých mezd skutečně srazil 
a v rozporu se zákonem je neodvedl oprávněným příjemcům, ale použil je k jiným účelům 
(srov. č. 30/2001 Sb. rozh. tr.). Z tohoto hlediska není tedy nutné zjišťovat vývoj ekonomické situace 
uvedených společností od vstupu společnosti B. A., s. r. o., a jejich vzájemné vazby a vztahy a již 
vůbec není potřebné zjišťovat jejich komplexní výchozí majetkovou a finanční situaci. Takový 
požadavek jde zcela nad rámec potřebného dokazování ohledně jednání obviněných spočívajícího 
v neodvádění pojistného na zdravotní pojištění a záloh na daň z příjmu ze závislé činnosti, které bylo 
pod bodem A. I. a II. v obžalobě kvalifikováno jako dva trestné činy porušování povinnosti při správě 
cizího majetku podle § 9 odst. 2 tr. zák. k § 255 odst. 1, 2 písm. b) tr. zák., ve znění zákona č. 290/1993 
Sb. 
 
Poslední okolností, kterou je třeba se zabývat ohledně skutků pod bodem A. I. a II. obžaloby, je tvrzení 
Krajského soudu, že nebyla důsledně prověřena obhajoba obviněného akad. arch. V. S. o značném 
rozsahu nevyfakturovaných aktivit firmy B. A., s. r. o. ve směru k ostatním firmám. Krajský soud 
v Praze na straně 14 odůvodnění svého usnesení vytkl, že znalec podrobně nezkoumal veškeré 
účetnictví, přičemž podle názoru soudu prvního a potažmo i druhého stupně je třeba také 
přihlédnout k přehledům, které předložil obviněný akad. arch. V. S., a které vyžadují 
podrobný výslech svědků i obviněných, přičemž dále v rámci došetření uložil orgánům 
činným v přípravném řízení, aby provedly i takové důkazy, jejichž potřeba nově vyvstane. 
 
K tomu ministr spravedlnosti ve stížnosti pro porušení zákona vznesl výhradu, že požadavky soudu 
jsou celkově velmi obecné, pro skutky uvedené v obžalobě pod bodem A. I. a II. je požadované zjištění 
zcela nerozhodné. Nejvyšší soud se v tomto směru v zásadě s námitkami obsaženými ve stížnosti pro 
porušení zákona ztotožňuje, neboť v uvedeném usnesení Krajského soudu v Praze jsou vysloveny jen 
blíže nezdůvodněné pochybnosti o závěrech znalce s poukazem na to, že nebylo zkoumáno 
veškeré účetnictví, aniž by Krajský soud uvedl, z čeho tyto pochybnosti vyplývají a jaký požadavek 
ve vztahu ke znalci je z toho činěn. Přitom je třeba zdůraznit, že znalec zkoumal dostupné účetnictví, 
pokud se vztahovalo ke skutkům pod body A. I. a II. obžaloby. Požadavek, aby zkoumal veškeré 
účetnictví, je jednak nadbytečný a jednak i neuskutečnitelný, neboť, jak vyplývá ze spisu, 
není toto v celém rozsahu k dispozici. Pokud pak dále soud první instance konstatoval, že nelze 
přehlížet přehledy, které v tomto směru předložil obviněný akad. arch. V. S., a které podle jeho názoru 
vyžadují podrobný výslech obviněných a svědků, u nichž je předpoklad vědomosti v tomto směru, jde 
opět o další zcela nekonkrétní požadavek, neboť z tohoto pokynu není zřejmé, k čemu mají být obvinění 
ohledně těchto blíže neurčených přehledů vyslýcháni, dále nejsou jmenovitě uvedeni obvinění a svědci, 
kteří by k tomu měli být vyslechnuti atd. Z tohoto hlediska jde v zásadě o nesplnitelný požadavek pro 
jeho nekonkrétnost. Soudem uváděné přehledy navíc nejsou náležitě specifikovány, není uvedeno, co 
z nich soud hodlá vyvozovat, ke kterým skutečnostem z nich vyplývajícím mají být obvinění a svědci 
vyslechnuti. Z hlediska konkretizace svědků je nedostatečný „předpoklad vědomosti“ o zmíněných 
přehledech, neboť není ani zřejmé, kdo a na základě čeho má takový předpoklad konkretizovat. 
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Další skupina námitek vznesených stížností pro porušení zákona směřuje ke skutku pod bodem C. 
v obžalobě. Krajský soud v Praze státnímu zástupci vytkl, že nebyla prověřena obhajoba 
obviněných o existenci praxe bezúročných půjček v obchodní společnosti P. v době 
předcházející působení obviněných, a dále státnímu zástupci uložil, že je nutno obstarat 
originál smlouvy o půjčce ze dne 25. 5. 1993 mezi KO P., s. r. o. jako věřitelem a P. K., a. s. 
jako dlužníkem, kdy se jednalo o částku 104 791 610,- Kč, založit tuto a další obhajobou 
požadované smlouvy do spisu a vycházet z nich. 
 
Ministr spravedlnosti však dospěl k závěru, že uvedené požadavky jsou nedůvodné a skutečnosti 
v obžalobě uvedené a konkretizované jednoznačně vyplývají z již provedeného dokazování, přičemž se 
nejeví potřebným a ani možným dokazování v naznačeném směru doplňovat. Ohledně jednání 
obsažených ve skutcích pod body B. a C. pak shodně namítl, že z důkazů a závěrů znalce doposud 
v řízení zjištěných a provedených vyplynulo, že šlo ze strany obviněných o jednání poškozující. 
Z jednání specifikovaného pod bodem C. obžaloby je z merita věci patrno, že smlouvy byly uzavírány 
tak, aby jednostranně prospívaly společnosti B. A., s. r. o. 
 
Jednání v obžalobě podřazené pod bod C. je státním zástupcem kvalifikováno v případě obviněných 
akad. arch. V. S. a M. S. jako trestný čin zneužívání informací v obchodním styku podle § 128 odst. 2, 
4 tr. zák., u obviněného Ing. L. P. pak jako účastenství na trestném činu zneužívání informací 
v obchodním styku formou pomoci podle 10 odst. 1 písm. c) tr. zák. k § 128 odst. 2, 4 tr. zák. 
Předmětné smlouvy měly být uzavřeny na úkor společností P. O., s. r. o. , K. o. P., s. r. o., a H. P., 
ušlechtilé oceli, s. r. o. Tento trestný čin spáchá ten, kdo jako pracovník, člen orgánu, společník, 
podnikatel nebo účastník na podnikání dvou nebo více podniků nebo organizací se stejným nebo 
podobným předmětem činnosti v úmyslu uvedeném v odstavci 1 uzavře nebo dá popud k uzavření 
smlouvy na úkor jedné nebo více z nich. Podle odstavce 4 téhož zákonného ustanovení pak bude 
potrestán ten, kdo získá takovým jednáním pro sebe nebo jiného prospěch velkého rozsahu. 
 
K požadavku na prověření praxe ohledně existence praxe bezúročných půjček v obchodní společnosti 
P. v době předcházející působení obviněných Nejvyšší soud považuje za nutné zdůraznit, že není 
třeba prověřovat praxi bezúročných půjček v obchodní společnosti P. v době předcházející 
působení obviněných akad. arch. V. S. a M. S. a Ing. L. P., tedy ohledně smluv, které oni sami 
neuzavírali. Aniž by se Nejvyšší soud chtěl vyjadřovat k tomu, zda se obvinění dopustili jim 
v obžalobě kladeného jednání a zda naplnili znaky uvedeného trestného činu, nejedná se v tomto 
případě o okolnost, která by měla význam pro posouzení jejich trestní odpovědnosti, neboť jde 
o jednání jiných osob a mimo žalovaný skutek, a z tohoto důvodu nelze také požadovat takové doplnění 
v rámci vrácení věci státnímu zástupci k došetření. Krajskému soudu navíc nic nebrání, pokud to 
považuje za potřebné, opatřit si tyto smlouvy, pokud skutečně existují, provést s nimi v hlavním líčení 
důkaz a v řízení před soudem je z hledisek, na které poukazuje, posoudit. Nejvyšší soud jen v této 
souvislosti zdůrazňuje, že jde na jedné straně o praxi, ohledně níž by bylo sice možno za splnění 
zákonných podmínek a při dodržení zásady obžalovací vyvozovat případnou trestní odpovědnost 
jiných osob, nikoli ale osob obviněných, avšak na druhé straně pouze z takové praxe, pokud by k ní 
skutečně v obchodní společnosti P. dříve docházelo, nelze dovodit vyloučení jejich trestní odpovědnosti 
za jednání jim kladené v obžalobě za vinu. 
 
K jednání obviněných akad. arch. V. S. a M. S. uvedenému pod bodem B. obžaloby ministr 
spravedlnosti prostřednictvím stížnosti pro porušení zákona uvedl, že jeho podstata tkví v tom, že 
obviněný akad. arch. V. S. a obviněný M. S. využili svého postavení jednatelů několika 
společností k tomu, aby založili společnost P. S., a. s., jejíž základní jmění vytvořili 
vložením movitého i nemovitého investičního majetku dalších společností, jež byly 
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následně nuceny si tento majetek pro zajištění vlastní výrobní činnosti pronajímat, čímž 
jim byla způsobena škoda, a dále k tomu, že do společnosti vložili i ochranné známky „P. “. 
Ministr spravedlnosti se domnívá, že je zjevné, že oba obvinění zcela flagrantním způsobem překročili 
svá jednatelská oprávnění. Poškozené společnosti P. O., s. r. o., K. o. P. , s. r. o., a H. P. u. o., s. r. o., 
byly tímto krokem fakticky zbaveny své produkční základny a byly donuceny si příslušná zařízení za 
nemalé částky pronajímat. K takovému postupu přitom evidentně neexistoval žádný ekonomický 
důvod a zejména se poškozeným společnostem nedostalo žádné ekvivalentní protihodnoty. Ministr 
spravedlnosti poukázal na to, že tyto skutečnosti jsou také obsaženy ve spise v podobě provedených 
důkazů, přičemž stejně tak jako v předchozích případech není nutné ani možné toto dokazování 
doplňovat. U tohoto skutku je rozhodné, že obvinění vůbec nebyli oprávněni majetek poškozených 
společností do společnosti P. S., a. s., transferovat a stejně tak do ní nebyli oprávněni transferovat 
práva k ochranným známkám „P. “. 
 
Jednání v obžalobě uvedené pod bodem B. kvalifikoval státní zástupce opět jako trestný čin porušování 
povinnosti při správě cizího majetku podle § 9 odst. 2 tr. zák. k § 255 odst. 1, 2 písm. b) tr. zák., ve 
znění zákona č. 290/1993 Sb. Porušení smluvně převzaté povinnosti spravovat cizí majetek je 
spatřováno v jednání obviněných, o němž je v obžalobě tvrzeno, že je v rozporu s konkrétně uvedeným 
článkem VIII bod b) Společenské smlouvy o založení společnosti P. O., s. r. o., ze dne 13. 9. 1993, ve 
znění dodatku ze dne 23. 3. 1994, a dále článku XIV odst. 5 Smlouvy o převodu obchodního podílu 
a o účasti společnosti B. A., s. r. o., ve společnosti P. O., s. r. o., ze dne 25. 2. 1994. 
 
Nejvyšší soud shledal i tuto námitku obsaženou ve stížnosti pro porušení zákona důvodnou, a to 
z následujících důvodů. Krajský soud totiž konstatuje, že sám znalec upozornil, že bez hlubší 
analýzy není možno hodnotit celkový dopad založení společnosti P. S., a. s., daným 
způsobem a jeho závěry se týkají jen okamžitých ekonomických dopadů. Zcela rozptýleny 
podle jeho názoru nebyly ani pochybnosti o způsobu vypracování znaleckého posudku, 
když nebyl splněn v rámci došetření pokyn vyslechnout přibrané konzultanty v návaznosti 
na jimi provedenou činnost, čímž mělo být prověřeno, v jakém rozsahu znalec výsledky 
jejich činnosti verifikoval, a proto je nutno provést výslechy těchto osob. Dále soud prvního 
stupně požadoval i ohledně tohoto skutku doplnit dokazování zejména komplexním znaleckým 
posouzením ekonomického stavu společnosti od vstupu společnosti B. A., s. r. o., včetně vzájemných 
finančních toků a vazeb tak, aby mohly být aktivity obou obviněných hodnoceny ve všech 
souvislostech. V demonstrativním výčtu na stranách 15 a 16 odůvodnění svého usnesení Krajský soud 
uvedl, že ve vztahu k tomuto doplnění dokazování jde např. o důsledky zatížení starými dluhy, 
souvislosti problémů při dodávkách energií, otázku financování K. B., zejména okolnosti a dopady 
zastavení financování, včetně schopnosti firem plnit své závazky, dále o příčiny a důsledky zastavení 
výroby, ekonomické důsledky spojené s popsaným způsobem vzniku P. S., a. s., pro ostatní společnosti, 
zohledňující nikoliv jen bezprostřední dopad – pronájmy, podmínky a ekonomické dopady půjček 
a bankovních úvěrů atd., to vše v rámci ekonomického propojení firem. 
 
Komplexní znalecké posouzení ekonomického stavu společnosti od vstupu společnosti              
B. A., s. r. o., včetně vzájemných finančních toků a vazeb tak, aby mohly být aktivity 
odsouzených hodnoceny ve všech souvislostech, není podle názoru Nejvyššího soudu 
ohledně skutku pod bodem B. obžaloby, spočívajícího v porušení smluvně převzaté 
povinnosti spravovat cizí majetek, které má podle obžaloby spočívat ve shora popsaném 
založení společnosti P. S., a. s., dne 27. 6. 1996, vůbec třeba, neboť jde o posouzení, zda došlo 
k porušení uvedených článků předmětných smluv a zda tím byla způsobena škoda na majetku těchto 
společností ve výši uvedené v žalobním návrhu obžaloby, která je náležitě konkretizována, a to 
společnosti P. O., s. r. o., ve výši 592 500,- Kč, společnosti K. o. P., s. r. o., ve výši 52 133 000,- Kč 
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a společnosti H. P. u. o., s. r. o., ve výši 60 832 000,- Kč. 
 
Dále k těmto skutkům Nejvyšší soud podotýká, že soudy tvrzenou „reálnou možnost“ získat potřebné 
účetní doklady nebo výkazy z finančního úřadu K. a také z K. b., která společnosti financovala a měla 
mít od začátku přehled o jejich finanční situaci a vývoji, měl ověřit nejprve soud postupem podle § 185 
odst. 2 tr. ř., neboť jinak jde o ničím nepodložený předpoklad. Podobně je tomu s obecným tvrzením, že 
výčet okolností, které je nutno objasnit, je jen demonstrativní, a že v úvahu spíše přichází znalecký 
posudek ústavu. Takový postup Krajského soudu v Praze neodpovídá ustanovením § 109 a § 110 tr. ř., 
podle kterých, je-li pochybnost o správnosti posudku nebo je-li posudek nejasný nebo 
neúplný, což je třeba náležitě v usnesení o vrácení věci státnímu zástupci k došetření 
konkretizovat, je nutné požádat znalce o vysvětlení. Kdyby to nevedlo k výsledku, přibere se 
znalec jiný. Ve výjimečných zvlášť obtížných případech, vyžadujících zvláštního vědeckého 
posouzení, může policejní orgán nebo státní zástupce a v řízení před soudem předseda 
senátu přibrat státní orgán, vědecký ústav, vysokou školu nebo instituci specializovanou na 
znaleckou činnost k podání znaleckého posudku nebo přezkoumání posudku podaného 
znalcem. Z těchto ustanovení vyplývají jednoznačně podmínky pro možnost přibrat 
k podání ústavního znaleckého posudku ve smyslu § 110 odst. 1 tr. ř. státní orgán, vědecký 
ústav, vysokou školu nebo instituci specializovanou na znaleckou činnost. V této souvislosti 
Nejvyšší soud poukazuje i na tvrzení Vrchního soudu v Praze v původním usnesení ze dne 27. dubna 
2001, sp. zn. 12 To 29/01, že rozsah materiálů je na hranici možnosti posuzování jedné osoby, což 
vedlo soud prvního stupně k požadavku, aby byl vypracován ústavní posudek (srov. č. 3419 spisu). 
Takové pokyny obsažené v uvedených usneseních o vrácení věci státnímu zástupci k došetření 
neodpovídají citovaným ustanovením trestního řádu, a to jednak s přihlédnutím k požadavku na jejich 
konkrétnost, ale zejména z hlediska jejich zákonnosti. 
 
V zásadě je tedy možno souhlasit se stížností pro porušení zákona, že tato Krajským soudem v Praze 
jen obecně uvedená a požadovaná doplnění nenaplňují podmínky pro vrácení věci státnímu zástupci 
k došetření ve smyslu § 188 odst. 1 písm. e) tr. ř. Přitom považuje Nejvyšší soud za nutné zdůraznit, 
že shora uvedené požadavky týkající se jednotlivých bodů A., B. a C. obžaloby jsou z hlediska jejich 
konkrétnosti a přesnosti vymezení s poukazem na navazující ustanovení zákona v příkrém kontrastu 
se zjištěním a pokyny týkajícími se jediného důvodného pokynu, a to řádného skončení vyšetřování 
v souladu s ustanovením § 166 tr. ř. ohledně obviněného M. S., který naopak tyto požadavky splňuje 
(srov. str. 8 až 13 oproti str. 13 až 16 usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 15. 12. 2005,                      
sp. zn. 5 T 56/2005). 
 
Nejvyšší soud zdůrazňuje, že podle § 188 odst. 1 písm. e) tr. ř. po předběžném projednání obžaloby 
soud vrátí věc státnímu zástupci k došetření, je-li toho třeba k odstranění závažných procesních vad 
přípravného řízení, které nelze napravit v řízení před soudem, nebo k objasnění základních skutkových 
okolností, bez kterých není možné v hlavním líčení ve věci rozhodnout, a v řízení před soudem by 
takové došetření bylo v porovnání s možnostmi opatřit takový důkaz v přípravném řízení spojeno 
s výraznými obtížemi, nebo by zřejmě bylo na újmu rychlosti řízení. V případě obviněných akad. arch. 
V. S. , M. S. i Ing. L. P. však, s výjimkou procesních pochybení týkajících se osoby M. S. , které však 
ani ve stížností pro porušení zákona namítány nejsou, nebylo možno s ohledem na shora uvedené 
důvody dospět k závěru, že byly splněny podmínky uvedené v citovaném ustanovení § 188 odst. 1 
písm. e) tr. ř. Pouze pro úplnost Nejvyšší soud uvádí, že skutečnosti obsažené ve vyjádření obhájce 
obviněného M. S. JUDr. R. M., ať už jde o v mezidobí učiněné opatření policejního orgánu 
o přibrání znaleckého ústavu podle § 110 odst. 1 tr. řádu, nebo o délku trestního řízení 
a případné průtahy v jeho průběhu, byť nepochybně mají z hlediska projednávané věci 
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zásadní význam, nemůže Nejvyšší soud v řízení o této podané stížnosti pro porušení zákona 
s přihlédnutím k § 267 odst. 3 tr. ř. přezkoumávat. 
 
Z těchto shora podrobně rozvedených důvodů Nejvyšší soud podle § 268 odst. 2 tr. ř. vyslovil, že 
napadeným usnesením Vrchního soudu v Praze ze dne 24. 7. 2006, sp. zn. 12 To 29/2006 byl porušen 
zákon v ustanoveních § 147 odst. 1 a § 148 odst. 1 písm. c) tr. ř. a v řízení mu předcházejícím 
v ustanovení § 188 odst. 1 písm. e) tr. ř., a to ve prospěch obviněných akad. arch. V. S., M. S.                      
a Ing. L. P. 
 
Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 5 Tz 4/2007, ze dne 25.4.2007 
 

 
 

 

Znalecký posudek a úvaha soudu 
 
 
Má-li soud pochybnosti o věcné správnosti znaleckého posudku, nemůže jej nahradit vlastním 
názorem, nýbrž musí znalci uložit, aby podal vysvětlení, posudek doplnil nebo jinak odstranil jeho 
nedostatky, popřípadě aby vypracoval nový posudek, nebo musí ustanovit jiného znalce, aby věc znovu 
posoudil a vyjádřil se i ke správnosti již podaného posudku. 
 
(Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 30 Cdo 5252/2007, ze dne 23. 6. 2009) 
 
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v právní věci žalobce A. Z., zastoupeného advokátkou, proti 
žalovanému T., o zaplacení 634 200,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Opavě pod    
sp. zn. 8 C 202/2001, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 
27. srpna 2007, č. j. 57 Co 299/2007-175, tak, že rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 
27. srpna 2007, č. j. 57 Co 299/2007-175, ve výroku, jímž byl změněn rozsudek Okresního soudu 
v Opavě ze dne 8. prosince 2006, č. j, 8 C 202/2001-151, tak, že žalovaný je povinen zaplatit žalobci 
289 920,- Kč s 8% úrokem z prodlení od 2. 8. 2002 do zaplacení, a dále ve výrocích o nákladech řízení 
ve vztahu mezi účastníky před soudy obou stupňů a vůči státu se zrušuje a věc se vrací v tomto 
rozsahu tomuto soudu k dalšímu řízení. 
 
Žalobce se domáhal, aby žalovanému byla uložena povinnost zaplatit mu částku 634 200,- Kč 
s příslušenstvím z titulu bezdůvodného obohacení vzniklého žalovanému tím, že v období od 
listopadu 1999 do listopadu 2001 užíval bez právního důvodu bezplatně pozemek parc. č. 497/2 
(zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 906 m2) v k. ú. D. B. ve vlastnictví žalobce, který je 
zastavěn budovou (restauračním zařízením) ve vlastnictví žalovaného. Při určení výše 
vzniklého bezdůvodného obohacení žalobce vyšel ze sdělení MÚ v D. B., podle nějž byla 
cena nájmu pozemku pro podnikatelskou činnost ve městě D. B. stanovena radou města na 
částku 350,- Kč/m2/rok. 
 
Okresní soud v Opavě rozsudkem ze dne 25. 11. 2003, č. j. 8 C 202/2001-54, uložil žalovanému 
povinnost zaplatit žalobci částku 27. 180,- Kč s 8 % úrokem z prodlení od 20. 12. 2001 do zaplacení, 
co do zaplacení další částky 607 020,- Kč s 8% úrokem z prodlení od 5. 11. 2001 do budoucna, jakož i 
8% úroku z prodlení z částky 27 180,- Kč od 5. 11. 2001 do 19. 12. 2001 žalobu zamítl, a rozhodl o 
náhradě nákladů řízení ve vztahu mezi účastníky a vůči státu. Vyšel ze zjištění, že dne 30. 6. 1997 
uzavřel žalobce jako kupující s městem D. B. jako prodávajícím kupní smlouvu o převodu vlastnického 
práva k označenému pozemku za dohodnutou kupní cenu ve výši 144 960,- Kč, že žalobce je v katastru 
nemovitostí zapsán jako vlastník pozemku, na němž stojí stavba objektu restaurace N. ve vlastnictví 
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žalovaného, a že mezi účastníky nebyla uzavřena nájemní smlouva o nájmu předmětného pozemku. 
Při určení výše bezdůvodného obohacení vzniklého žalovanému, odpovídajícího nájemnému 
za užívání nemovitosti, vycházel soud prvního stupně ze znaleckého posudku jím 
ustanoveného znalce z oboru ekonomiky - ceny a odhady nemovitostí, odvětví stavby 
obytné, průmyslové a zemědělské, S. D., ze kterého zjistil, že výše obvyklého nájemného činí 
celkem 13 590,- Kč ročně. Vzhledem k tomu, že žalobce požadoval vydání bezdůvodného 
obohacení za dobu od listopadu 1999 do listopadu 2001, činí bezdůvodné obohacení vzniklé 
na straně žalovaného částku 27 180,- Kč; v tomto rozsahu proto žalobě, včetně 
požadovaného příslušenství, vyhověl, a ve zbývající části žalobu zamítl. 
 
K odvolání žalobce Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 7. 9. 2004,č. j. 57 Co 339/2004-78 jeho 
odvolání proti vyhovujícímu výroku rozsudku soudu prvního stupně odmítl a v dalších výrocích jej 
z důvodu nedostatečně zjištěného skutkového stavu věci a procesních vad řízení zrušil a věc 
mu v tomto rozsahu vrátil k dalšímu řízení. 
 
Okresní soud v Opavě poté rozsudkem ze dne 16. 6. 2005, č. j. 8 C 202/2001-108 žalobu o zaplacení 
částky 607 020,- Kč s příslušenstvím zamítl a rozhodl o náhradě nákladů řízení ve vztahu mezi 
účastníky a vůči státu. Po doplnění dokazování dospěl k závěru, že žalobce se nestal 
vlastníkem předmětného pozemku a že se tak žalovaný nemohl na jeho úkor bezdůvodně 
obohatit. 
 
K odvolání žalobce Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 31. 3. 2006, č. j. 57 Co 644/2005-126 
rozsudek soudu prvního stupně zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení, neboť na rozdíl od něj dospěl 
k závěru, že žalobce se stal vlastníkem předmětného pozemku, avšak zatím nebylo prokázáno, zda 
žalobce nevstoupil jako pronajímatel do již existujícího právního vztahu nájmu mezi původním 
vlastníkem pozemku a žalovaným. 
 
Po doplnění dokazování v naznačeném směru Okresní soud v Opavě rozsudkem ze dne 8. 12. 2006,   
č. j. 8 C 202/2001-151 žalobu o zaplacení částky 607 020,- Kč s příslušenstvím znovu zamítl a rozhodl 
o náhradě nákladů řízení ve vztahu mezi účastníky a vůči státu. Vycházeje ze závazného právního 
názoru odvolacího soudu dovodil, že mezi žalobcem a městem D. B. byla dne 30. 6. 1997 uzavřena 
platná kupní smlouva, na jejímž základě se žalobce stal vlastníkem předmětného pozemku. Vzhledem k 
tomu, že v řízení bylo zjištěno, že předchozí vlastník město D. B. neměl s vlastníkem stavby (]. O., 
spotřební družstvo) na pozemku uzavřenou nájemní smlouvu, z níž by nájemci vyplývala povinnost 
platit vlastníkovi nájemné, bylo lze uvažovat o oprávněnosti žalobcem uplatněného nároku na vydání 
bezdůvodného obohacení (§ 451 obč. zák.), když bylo prokázáno, že mezi účastníky neexistuje žádný 
smluvně založený právní vztah, do něhož by žalobce jako právní nástupce předchozího vlastníka 
pozemku vstoupil. Okresní soud při svém rozhodnutí opětovně vycházel ze závěrů znaleckého 
posudku znalce S. D., který stanovil obvyklou cenu nájemného za předmětný pozemek ve 
výši 13 590,- Kč ročně, a z nějž dále vyplývá, že znalec vycházel jednak z platného cenového 
předpisu v době vypracování posudku (tedy v roce 2003), přičemž výši nájemného 
představující 5 % z ceny stavební plochy stanovil tak, že vyšel z cenového věstníku ze dne 
20. 5. 1999, v němž je stanovena cena simulovaného nájemného, aniž by byl rozlišován 
nájem pozemku určeného k podnikatelské činnosti či jiného pozemku. Stanovená výše 
nájmu 5 % z ceny nemovitosti odpovídá podle znaleckého posudku obvyklé ceně úrokových 
sazeb peněžních ústavů a navíc respektuje skutečnost, že pořizovací kupní cena pozemku by 
měla korespondovat s nájemným vybraným z tohoto pozemku za období 20 let, tedy že 
návratnost investice do pozemku je 20 let při placení tzv. simulovaného nájemného z 
pozemku. Podle názoru soudu prvního stupně je cena nájemného podle rozhodnutí rady 
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města D. B. ve výši 350,- Kč ročně za 1 m2 pozemku příliš vysoká s ohledem na 
administrativní cenu pozemku, která činí 175,- Kč za 1 m2 pozemku.  
 
Protože tedy žalobci bezdůvodné obohacení ve výši obvyklé ceny nájemného za pozemek za období dvou 
let spolu s úrokem z prodlení v částce 27 180,- Kč již bylo pravomocně přisouzeno, soud žalobu 
o zaplacení další částky zamítl. 
 
K odvolání žalobce Krajský soud v Ostravě rozsudkem ze dne 27. 8. 2007, č. j. 57 Co 299/2007-175 
rozsudek soudu prvního stupně v zamítavém výroku „v té části, kterou byla zamítnuta žaloba na 
zaplacení 289 920,- Kč s 8% úrokem od 2. 8. 2002 do zaplacení“, změnil tak, že „žalovaný je povinen 
zaplatit žalobci 289 920,- Kč s 8% úrokem od 2. 8. 2002 do zaplacení“, ve zbývající části tohoto 
výroku jej potvrdil, a dále jej změnil ve výroku o nákladech řízení ve vztahu mezi účastníky a vůči 
státu a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení. Odvolací soud převzal skutková zjištění 
okresního soudu a ztotožnil se s jeho závěrem, že mezi žalobcem a městem D. B. byla uzavřena platná 
kupní smlouva a že žalovaný užívá cizí věc bez platné nájemní smlouvy, takže na jeho straně došlo 
užíváním bez právního důvodu ke vzniku bezdůvodného obohacení ve smyslu § 451 odst. 2 obč. zák. 
(viz rozsudky Nejvyššího soudu sp. zn. 30 Cdo 1789/2000, sp. zn. 33 Odo 1186/2004 a sp. zn. 29 Cdo 
2235/2000); nepřisvědčil mu však v závěru o výši bezdůvodného obohacení, které se v případě užívání 
cizí nemovitosti bez nájemní smlouvy určí peněžitou částkou, která odpovídá částkám vynakládaným 
obvykle v daném místě a čase na užívání obdobných nemovitostí, přičemž výše náhrady se odvozuje od 
prospěchu, jež získal plněním bez právního důvodu účastník mající za povinnost majetkový prospěch 
vydat. Podle jeho názoru obvyklá cena nájmu pozemku, tak jak ji stanovil znalec D., 
„neodpovídá reáliím daného místa a provedený způsob výpočtu znalcem nezohledňuje 
obvyklou cenu nájmu pozemku v daném regionu“. Za situace, kdy bylo zjištěno, že město 
D. B. pronajímá pozemky k podnikatelským účelům za 350,- Kč/m2/rok, byl by žalobce 
neúměrně znevýhodněn, pokud by výše nájmu měla činit jen 15,- Kč/m2/rok. Krajský soud „při 
úvaze podle § 136 o. s. ř. o reálnosti výše obvyklé ceny nájmu“, kterou by měl žalovaný žalobci 
zaplatit, zohlednil skutečnost, že žalobce sám pozemek nikdy nevyužíval, že jej koupil jako zastavěný, 
že do budoucna je jeho využití žalobcem omezeno, že žalovaný pozemek využívá k podnikatelskému 
účelu a že město D. B. pronajímá pozemky k podnikatelským účelům za 350,- Kč/m2/rok, takže za 
odpovídající výši nájmu považoval částku 175,-Kč/m2/rok. Při této výši nájmu činí roční nájemné za 
předmětný pozemek částku 158 550,- Kč, takže výše bezdůvodného obohacení představuje celkem 
částku 317 100,- Kč. Protože žalobci již byla pravomocně přisouzena částka 27 180,- Kč, zbývá 
k doplacení 289 920,- Kč; příslušenství pak odpovídá ustanovení § 517 odst. 2 obč. zák. a jeho výše je 
dána vyhláškou č. 142/1994 Sb. 
 
Proti měnícímu výroku rozsudku odvolacího soudu podal žalovaný dovolání z důvodů uvedených 
v § 241a odst. 2 písm a), b), odst. 3 o. s. ř, neboť především nesouhlasí se skutkovým zjištěním 
odvolacího soudu ohledně výše nájemného 350,- Kč/m2/rok, které podle obsahu spisu nemá v podstatné 
části oporu v provedeném dokazování. Namítá, že krajský soud nesprávně vyhodnotil znalecký 
posudek znalce S. D., který se při stanovení výše obvyklého nájmu informoval jak na 
Městském úřadě v D. B., tak i u místní realitní kanceláře A. A., podle níž činí obvyklá tržní 
cena za pozemek v dané lokalitě 300,- Kč/m2, což odpovídá obvyklé ceně pozemku určené 
znalcem ve výši 302,77 Kč/m2; bylo proto logické, že výši nájemného stanovenou městem 
D. B. znalec nebral v úvahu, neboť roční nájemné by bylo vyšší než obvyklá kupní cena 
předmětného pozemku. Odvolací soud však při svém zjištění obvyklé výše nájmu vycházel pouze ze 
sdělení města D. B. a nevypořádal se s tím, že výše nájmu je v rozporu se všemi ostatními 
skutečnostmi zjištěnými v průběhu řízení (opomenul též žalobcem předložený znalecký posudek 
vypracovaný znalcem V. V., který byl realitní kanceláří R. R. informován, že obvyklá cena nájmu za 
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pozemek činí 51,- Kč/m2/rok) i s tržní cenou předmětného pozemku. Žalovaný má za to, že sporné 
sdělení města nevypovídá o obvyklé výši nájmu pozemku v dané lokalitě, ale že jde o rozhodnutí města, 
za jakou částku bude jako vlastník pozemky pronajímat, které však samo o sobě nemůže být rozhodující 
při určení obvyklé ceny nájmu pozemků v dané lokalitě (navíc bez ohledu na způsob jejich využití), 
k níž by bylo třeba v realitních kancelářích podnikajících v daném místě zjistit, za jakou cenu se 
pronajímají pozemky v dané lokalitě i jinými subjekty. 
 
Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) po zjištění, že dovolání proti 
pravomocnému rozsudku odvolacího soudu bylo podáno včas, osobou k tomu oprávněnou, účastníkem 
řízení, řádně zastoupeným advokátem, a že proti výroku o věci samé, jímž byl rozsudek soudu prvního 
stupně změněn, je přípustné podle § 237 odst. I písm. a) o. s. ř., dospěl po přezkoumání napadeného 
výroku rozsudku odvolacího soudu podle § 242 o. s. ř., k závěru, že dovolání je důvodné. 
 
Nesprávnost rozhodnutí odvolacího soudu je v dovolání vyvozována především z toho, že odvolací 
soud při určení výše bezdůvodného obohacení vycházel pouze ze sdělení města D. B. ze dne                        
11. 11. 2002, z nějž vyplývá, že podle rozhodnutí rady města činí obvyklá cena za pronájem pozemku 
k podnikatelským účelům v intravilánu města 350,- Kč/m2/rok, a že nepřihlédl k ostatním 
skutečnostem zjištěným v průběhu řízení. 
 
Podle § 451 odst. 1 obč. zák., kdo se na úkor jiného bezdůvodně obohatí, musí obohacení vydat. Podle 
odstavce 2 tohoto ustanovení bezdůvodným obohacením je majetkový prospěch získaný plněním bez 
právního důvodu, plněním z neplatného právního úkonu nebo plněním z právního důvodu, který 
odpadl, jakož i majetkový prospěch získaný z nepoctivých zdrojů. Podle § 458 odst. 1 obč. zák. musí 
být vydáno vše, co bylo nabyto bezdůvodným obohacením. Není-li to dobře možné, zejména proto, že 
obohacení záleželo ve výkonech, musí být poskytnuta peněžitá náhrada. 
 
Plnění bez právního důvodu je jednou ze skutkových podstat bezdůvodného obohacení, jejímž 
důsledkem je povinnost vydat vše, čeho bylo plněním při absenci právního titulu nabyto. Problémy 
s vydáním předmětu bezdůvodného obohacení zpravidla nenastávají v případech, kdy plnění bylo 
poskytnuto ve věcech či penězích, neboť způsob a rozsah plnění, které má být vráceno, je zřejmý. Jiná 
je situace tam, kde plnění má charakter nehmotný, takže je nelze vydat (ustanovení § 458 odst. 1 věta 
druhá obč. zák. příkladmo uvádí plnění v podobě výkonů). Citované ustanovení výslovně upravuje, že 
tehdy se poskytuje peněžitá náhrada, která musí pochopitelně odpovídat peněžitému ocenění získaného 
obohacení. V případě užívání cizí nemovitosti bez nájemní či jiné smlouvy spočívá obohacení v užívání 
cizí věci bez placení úhrady za užívání, Uživatel přirozeně není schopen spotřebované plnění v podobě 
výkonu práva nájmu vrátit. Je proto povinen vrátit bezdůvodné obohacení peněžitou formou; pokud 
její výše není předpisem stanovena, určí ji soud postupem podle § 136 o. s. ř. opírajícím se o jeho 
volnou úvahu. Tato úvaha musí vycházet z finančního ocenění prospěchu, který účastníku užíváním 
věci vznikl. Majetkovým vyjádřením tohoto prospěchu je peněžitá částka, která odpovídá částkám 
vynakládaným obvykle v daném místě a čase na užívání obdobného předmětu nájmu, a kterou by 
nájemce za obvyklých okolností byl povinen platit podle nájemní smlouvy (srovnej např. rozsudek 
Nejvyššího soudu České republiky ze dne 15. června 1999 sp. zn. 25 Cdo 2578/98, publikovaný ve 
Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod R 53/2000). Jestliže je v daných poměrech výše obvyklého 
nájemného závislá i na účelu a způsobu užívání, musí soud přihlédnout k tornu, jak ten, kdo se tímto 
způsobem obohatil, věc skutečně užíval a jaké nájemné by za takové užívání věci byl nucen za 
normálních okolností platit. 
 
Institut bezdůvodného obohacení směřuje k odčerpání prostředků od osoby, která je získala některou ze 
skutkových podstat uvedených v ustanovení § 451 a § 454 obč. zák. Výše plnění za užívání cizí věci 
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(pozemku) bez právního důvodu se proto odvozuje od prospěchu, jenž získal obohacený, který je 
povinen vydat vše (nikoliv více), co sám získal (§ 451 odst. l, § 456 věta první a § 458 odst. 1 obč. 
zák.). 
 
Za bezdůvodné obohacení tedy není možno považovat jakýkoliv prospěch, jehož by mohl 
vlastník věci teoreticky dosáhnout, nýbrž pouze ten prospěch, o nějž na jeho úkor obohacený 
bud' zvýšil svůj majetkový stav anebo o nějž se jeho majetkový stav nezmenšil, ač by se tak 
za běžných okolností stalo. 
 
Na rozdíl od soudu prvního stupně, který vycházel ze znaleckého posudku jím ustanoveného znalce 
S. D., jenž stanovil obvyklou cenu nájemného za předmětný pozemek ve výši 13 590,- Kč ročně, 
odvolací soud své zjištění o výši částky odpovídající obvyklé výši nájemného založil na sdělení města 
D. B. ze dne 11. 11. 2002, z nějž vyplývá, že podle rozhodnutí rady města činí obvyklá cena za 
pronájem pozemku k podnikatelským účelům v intravilánu města 350,- Kč/m2/rok. Takové sdělení 
však není dostatečným podkladem pro zjištění obvyklé výše nájemného a ani pro úvahu 
soudu podle 136 o. s. ř. Závěr odvolacího soudu o výši bezdůvodného obohacení v částce 175,- 
Kč/m2/rok je pak odůvodněn též poukazem na to, že žalobce sám pozemek nikdy nevyužíval, že jej 
koupil jako zastavěný, že do budoucna je jeho využití žalobcem omezeno a že žalovaný pozemek 
využívá k podnikatelskému účelu. Z těchto okolností však skutkové zjištění o obvyklé výši nájemného 
v daném místě a čase, které by žalovaný za užívání nemovitosti k danému účelu byl nucen za 
normálních okolností platit, dovodit nelze, nýbrž bylo třeba zjistit výši nájemného pro podmínky 
srovnatelné s užíváním předmětné nemovitosti, popř. výši peněžité náhrady určit úvahou podle § 136 
o. s. ř., která však musí být podložena zjištěním konkrétních skutečností o výši nájemného v daném 
místě a čase, na jejichž posouzení lze úvahu soudu podle § 136 o. s. ř. založit. Má-li soud 
pochybnosti o věcné správnosti znaleckého posudku, nemůže jej nahradit vlastním názorem, 
nýbrž musí znalci uložit, aby podal vysvětlení, posudek doplnil nebo jinak odstranil jeho 
nedostatky, popřípadě aby vypracoval nový posudek, nebo musí ustanovit jiného znalce, 
aby věc znovu posoudil a vyjádřil se i ke správnosti již podaného posudku. 

 
Z uvedeného vyplývá, že rozhodnutí odvolacího soudu o výši nároku žalobce spočívá na nesprávném 
právním posouzení a že vychází ze skutkového zjištění, které nemá podle obsahu spisu v podstatné 
části oporu v provedeném dokazování [§ 241a odst. 2 písm. b), odst. 3 o. s. ř. 

 
Nejvyšší soud České republiky proto rozsudek odvolacího soudu ve výroku o věci samé, jímž byl 
změněn rozsudek soudu prvního stupně tak, že žalovanému byla uložena povinnost zaplatit žalobci 
289 920,- Kč s 8% o úrokem od 2. 8. 2002 do zaplacení, a v závislých výrocích o nákladech řízení ve 
vztahu mezi účastníky a vůči státu zrušil (§ 243b odst. 2 část věty za středníkem o, s. ř.) a v tomto 
rozsahu věc vrátil Krajskému soudu v Ostravě k dalšímu řízení (§ 243b odst. 3 věta první o. s. ř.), 
aniž se pro nadbytečnost zabýval dalšími námitkami uplatněnými v dovolání. 

 
Zdroj: Rozhodnutí Nejvyššího soudu, 30 Cdo 5252/2007 
 

C5 Kompetence znalce v trestním řízení 
 
Znalec provádí znalecké zkoumání na základě informací zpravidla zprostředkovaných 
a získaných již v době probíhajícího trestního řízení a pro účel trestního řízení. Znalecké 
zkoumání je tedy prováděno na základě informací, které znalec získal vlastní 
experimentální činností, studiem materiálů poskytnutých znalci orgánem činným 
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v trestním řízení, účastí na některých vyšetřovacích úkonech apod. Činnost znalce je 
nahraditelná (zastupitelná) jiným znalcem. Znalec je proto zastupitelný, neboť na rozdíl 
od svědka si tytéž znalosti může ze spisu nebo vlastním znaleckým zkoumáním opatřit 
i jiný znalec a s využitím stejné znalecké odborné kvalifikace podat znalecký posudek. 
 
Znalci, který je pověřen znaleckým úkonem, se ke znaleckému zkoumání a zpracování 
znaleckého posudku poskytnou potřebná vysvětlení a informace ze spisů a nelze mu 
v žádném případě uložit, aby obstaral sám důkazy nebo aby prováděl důkazní 
prostředky. Znalec totiž nesmí provádět vyšetřovací úkony. Úkoly znalce musí být 
vymezeny v souladu s jeho konkrétní znaleckou odborností, kterou nesmí překročit. 
Předmětem znalecké činnosti jsou tedy jen otázky skutkové, nikoliv právní. 
 
To jsou základní meze kompetence soudního znalce. Jejich respektování je důležitou 
zárukou podání správného a objektivního znaleckého závěru i zárukou objektivnosti 
samotného trestního řízení. 
 
V praktické činnosti orgánů činných v trestním řízení se lze setkat s případy porušení 
mezí kompetence znalce ať již znalcem samotným nebo k tomuto porušení kompetencí je 
znalec vybízen přímo osobou, která jej přibrala jako znalce v trestním řízení. 
 
Povinnost přezkoumávat činnost znalce co do dodržení jeho kompetencí má každý 
orgán činný v trestním řízení a i znalec samotný. V případě, že otázky jemu kladené 
překračují jeho kompetence, by na tuto skutečnost měl zadavatele znaleckého posudku 
upozornit. 
 
Znalci, aby vyhověli kladeným otázkám, se zabývají zaviněním osob a dokonce 
v ojedinělých případech dávají vyšetřovateli i „pokyny” a doporučení, jakým směrem 
zaměřil další šetření. To je samozřejmě zcela nepřípustné. Takové znalecké zkoumání 
nelze považovat za objektivní, protože znalec překračuje své odborné znalosti, a to                        
i v případě, že vedle své znalecké odbornosti vystudoval práva.  
 
Nejspornější otázkou v praxi je, zda je znalec kompetentní zjišťovat osobu odpovědnou 
za porušení zvláštních pravidel, instrukcí a jiných směrnic. 
 
Judikatura týkající se kompetencí znalce v trestním řízení je velmi rigorózní 
a nepřipouští výjimky. Požaduje, aby úkoly znalci byly vymezeny tak jednoznačně, aby 
byl znalec ve znaleckém zkoumání důsledně omezen jenom na objasnění skutečností, 
k nimž je potřeba odborných znalostí.  
 
Zcela jednoznačně vylučuje, aby znalci byl stanoven úkol zajistit pro účely trestního 
řízení důkazní prostředky. Jestliže provedené důkazy jsou nejednoznačné nebo jsou 
dokonce ve vzájemném rozporu, znalec je povinen vypracovat posudek s ohledem na 
všechny v úvahu přicházející alternativy.  
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Zcela rigorózně je judikaturou stanoveno, že znalec se při znaleckém zkoumání nesmí 
opírat o zjištění, která sám učinil na místě činu. Potřebuje-li k podání znaleckého 
posudku doplnění informací, nemůže tyto úkony provést sám, ale musí požádat orgán 
činný v trestním řízení o doplnění vyšetřování o další důkazní prostředky. 
 
Všechny materiály potřebné k provedení posudku musí znalec obdržet od orgánu 
činného v trestním řízení. V případě, že jsou podklady pro vypracování znaleckého 
posudku neúplné nebo nedostatečné, je oprávněn požadovat na orgánu činném 
v trestním řízení jejich doplnění nebo provedení tak, aby mohl znalecký posudek 
dokončit. Orgán činný v trestním řízení je povinen součinnost znalci poskytnout. 
V opačném případě je znalec oprávněn vypracování znaleckého posudku odmítnout. 
Soudní znalec není oprávněn samostatně získávat informace od svědků, z úřadů 
a institucí bez vědomí zadavatele posudku. 
 
Podle současné právní úpravy může znalec sám zkoumat a dokumentovat úkony 
znaleckého zkoumání, které jsou v rozsahu jeho znaleckého oprávnění.  
 
Vše uvedené neznamená, že znalec je do jisté míry „pasivním subjektem trestního 
řízení“, protože bez vědomí a v některých případech účasti orgánu činného v trestním 
řízení nemůže provést žádný úkon, který by mohl mít charakter důkazního prostředku. 
Tak tomu samozřejmě není, protože znalec musí vystupovat ve znaleckém zkoumání 
aktivně, využít v plném rozsahu své kompetence, odborné znalosti a nebát se 
vyžadovat na orgánu činném v trestním řízení potřebné informace pro znalecké 
zkoumání. Má významné právo přibrat si k posouzení zvláštních dílčích otázek 
konzultanta, ovšem za znalecký posudek nese odpovědnost on. 
 
Součinnost orgánů činných v trestním řízení 
 
Znalcům od počátku jejich přibrání k podání znaleckého posudku jsou orgány činnými 
v trestním řízení poskytovány spisové materiály. Zpravidla jsou s nimi konzultovány 
otázky, na které by měl ve znaleckém posudku odpovědět. Podle požadavků znalců 
jsou zváni k rozhodujícím výslechům a dalším procesním úkonům.  
 

C6 Odpovědnost znalce  
 
Mlčenlivost 
 
Znalec je ze zákona povinen zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se 
dozvěděl v souvislosti s výkonem své znalecké činnosti, a to i po jejím skončení. 
Výjimku tvoří přiměřené využití těchto informací pro vědecké nebo vzdělávací účely.  
 
Povinnost mlčenlivosti se vztahuje i na konzultanty a další osoby, které se na znalecké 
činnosti podílely, tj. i na zaměstnance znaleckého ústavu.  
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Mlčenlivosti může znalce či další osoby zprostit pouze orgán veřejné moci, který znalce 
ustanovil, nebo subjekt, pro nějž znaleckou činnost na základě smlouvy vykonal. 
 
Správní delikt 
 
Znalec či znalecký ústav se mohou při výkonu své činnosti dopustit přestupku (znalec), 
příp. správního deliktu (znalecký ústav) tím, že 
 
a)  nevykoná znaleckou činnost řádně, ve stanovené lhůtě nebo ve stanoveném odvětví, 

pro které byl jmenován, příp. zapsán, 

b)  nevykoná svoji činnost osobně, 

c)  poruší povinnost zachovávat mlčenlivost, 

d)  podá znalecký posudek ve věci, z níž byl jako znalec vyloučen, 

e)  bez vážných důvodů odmítne orgánu veřejné moci podat znalecký posudek, 

f)  opakovaně nepodepíše nebo nepřipojí otisk pečeti na písemný znalecký posudek, 

g)  nevede znalecký deník nebo ho nevede řádně, 

h)  nesprávně vyúčtuje odměnu za podání znaleckého posudku, 

i)  vykonává činnost znalce v době pozastavení práva vykonávat znaleckou činnost. 
 
Za uvedené přestupky může být znalci uložena pokuta, u vybraných skutků do 50 000 
Kč a u ostatních do 100 000 Kč nebo vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků. Za 
přestupek podle odstavce 2 lze uložit pokutu do 200 000 Kč. Pro znalecké ústavy platí 
dvojnásobná výše sankcí. 
 
Při stanovení druhu a výměry sankce za přestupek se přihlíží ke skutečnosti, zda již 
v minulosti byla znalci udělena výstraha. 
 
  

 § 25d zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících 
 Výstraha 
 
 
Jestliže zjištěné porušení povinností uložené tímto zákonem nelze posoudit jako správní delikt 
postižitelný podle tohoto nebo jiného zákona nebo jako přestupek podle zákona o přestupcích anebo jako 
trestný čin, může ministerstvo spravedlnosti nebo předseda krajského soudu udělit znalci 
(tlumočníkovi) nebo ústavu písemnou výstrahu. Při ukládání výstrahy se části druhá a třetí správního 
řádu nepoužijí. 
 
Správní delikty podle zákona o znalcích a tlumočnících v prvním stupni projednává 
ministerstvo spravedlnosti nebo předseda krajského soudu. Údaj o pravomocném 
rozhodnutí, kterým byl znalec uznán vinným ze spáchání přestupku, nebo údaj, kterým 
byl ústav uznán vinným ze spáchání správního deliktu, zaznamená ministerstvo 
spravedlnosti nebo předseda krajského soudu v seznamu znalců a tlumočníků nebo 
v seznamu znaleckých ústavů.  
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Trestní odpovědnost 
 
Vedle odpovědnosti za správní delikty nese znalec rovněž trestní odpovědnost, která je 
upravena v zákoně č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. Jedná se především o odpovědnost za 
podání nepravdivého nebo hrubě zkresleného znaleckého posudku. 
 
Znalecké posudky v praxi mohou být a často také jsou na počátku trestné činnosti 
zejména v přípravné fázi některých trestných činů později kvalifikovaných jako 
podvody nebo úvěrové podvody, kdy jsou znalecky oceňovány určité movité věci, ale 
zejména nemovitosti jako budoucí zástavy, a tyto znalecké posudky slouží k vylákání 
úvěrů, které pachatelé nejsou od počátku ochotni, ale ani schopni splácet.  
 
Velmi známé jsou případy takových zcela jasně nepravdivých znaleckých posudků 
v případech oceňování „drahých kamenů“, které pak posloužily jako zástavy při mnoha- 
miliónových úvěrech poskytovaných bankami, ač jejich skutečná hodnota nezřídka 
později zjišťovaná na základě znaleckých posudků vypracovaných někdy i těmi samými 
znalci, kteří původně jejich cenu odhadli na milióny, byla stanovena pouze ve zlomcích 
těchto částek, často jen ve statisících korun.  
 
Další z oblastí, ve kterých došlo, lze říci masově, k podávání takových nepravdivých 
znaleckých posudků, byly případy oceňování nemovitostí – různých zchátralých 
zámků, vil, továren, skladovacích hal apod., které také pak sloužily jako zástavy u nikdy 
nesplácených úvěrů, poskytnutých zejména našimi bankami. Podobně je tomu 
u pojistných podvodů, kdy pachatelé používají znaleckých posudků při oceňování, ale 
spíše při přeceňování pojišťovaných nemovitostí, zejména továren, pivovarů, hotelů, 
rekreačních zařízení i jiných provozoven, které pak náhle vyhoří či dojdou jiné úhony, 
a vůči pojišťovně je uplatňován nárok na plnění z pojistné smlouvy. Další nepravdivé 
znalecké posudky se uplatňují u pojistných podvodů při oceňování vzniklých škod při 
pojistné události.  
 
Trestní zákon upravuje trestní odpovědnost znalce přímo v ustanovení o trestném činu 
křivé výpovědi a nepravdivého znaleckého posudku. 
 
 

 § 346 – Křivá výpověď a nepravdivý znalecký posudek 
 
 
1) Kdo jako znalec podá nepravdivý, hrubě zkreslený nebo neúplný znalecký posudek, bude potrestán 
odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti. 

2) Kdo jako svědek nebo znalec před soudem nebo před mezinárodním soudním orgánem, před notářem 
jako soudním komisařem, státním zástupcem nebo před policejním orgánem, který koná přípravné 
řízení podle trestního řádu, anebo před vyšetřovací komisí Poslanecké sněmovny Parlamentu České 
republiky 
a)  uvede nepravdu o okolnosti, která má podstatný význam pro rozhodnutí nebo pro zjištění 
vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, nebo 
b)  takovou okolnost zamlčí, 
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bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta nebo zákazem činnosti. 

3) Odnětím svobody na dvě léta až deset let bude pachatel potrestán, 
a)  způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 značnou škodu, nebo 
b)  spáchá-li takový čin v úmyslu jiného vážně poškodit v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy 
nebo způsobit mu jinou vážnou újmu. 
 
Znalci, kteří při záměrném přeceňování hodnoty znalecky odhadovaných věcí a jiných 
hodnot jednají na žádost nebo v dohodě s osobami připravujícími nebo páchajícími 
podvodné vylákání úvěrů, naplňují podle formy své součinnosti buď znaky podvodu či 
vědomě nepravdivého posudku.  
 
V případě, že by to byl znalec, který by navedl jiné osoby ke spáchání takového 
trestného činu, tedy vzbudil v pozdějším pachateli či pachatelích rozhodnutí spáchat 
trestný čin úvěrového podvodu za pomoci nepravdivého znaleckého posudku, byl by 
trestný jako návodce.  
 
Složitější problematika bude ovšem spojena s prokazováním podílu znalců 
podávajících nepravdivé znalecké posudky na vlastním jednání pachatele či 
spolupachatelů některého z uvedených trestných činů, kdy se v praxi zpravidla 
vyskytuje obhajoba spočívající v tvrzení, že znalec podal svůj posudek na základě svých 
odborných znalostí s nejlepším vědomím a svědomím, a že v žádném případě nebylo 
jeho záměrem oceňovanou movitou či nemovitou věc nadhodnotit.  
 
Odhlédneme-li od případů, kdy se znalec dozná nebo je usvědčován spolupachateli, 
popř. podá ten samý znalec o jedné oceňované věci zcela rozdílné znalecké posudky, 
aniž tato věc doznala v mezidobí podstatnější změny (to se např. vyskytlo v některých 
případech oceňování zmíněných drahých kamenů, jež sloužily jako zástava bankovních úvěrových 
smluv), které jsou v praxi spíše výjimečné, je často prokazování trestné činnosti znalců 
komplikováno tím, že od podání původního posudku do konání trestního řízení 
uplynula zpravidla delší doba, což vede k uplatnění obhajoby, že nemovitost či jiná věc, 
která nebyla zpravidla užívána, zchátrala, nebo naopak byla užíváním opotřebena, 
znehodnocena nebo dokonce zdevastována. V takových případech se orgány činné 
v trestním řízení neobejdou bez nového znaleckého posuzování, přičemž je třeba opatřit 
i potřebné podklady, např. popis či fotografie oceňované věci z doby, kdy byla původně 
oceňována, doklady o investicích do předmětné věci, jiné znalecké posudky týkající se této věci 
podávané v minulosti, často v souvislosti s jinými formami nakládání s nemovitostí (nabídkou 
k prodeji, dražbou apod.), kdy mohlo být např. zájmem osob, které s nemovitostí nakládaly, její 
pravdivé ohodnocení nebo naopak podhodnocení apod. Proto je třeba již na počátku trestního 
řízení, v kterém podání nepravdivého znaleckého posudku přichází v úvahu, zaměřit 
prvotní operativní úkony také na opatření a zajištění potřebných podkladů pro následné 
posouzení ve věci se vyskytujících znaleckých posudků, což může být rozhodující nejen 
pro posouzení případné trestní odpovědnosti znalce, ale i při zvažování trestní 
odpovědnosti hlavních obviněných (např. z podvodného jednání).  
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Nestranné a objektivní zpracování znaleckých posudků, a samozřejmě i řádný výkon 
znalecké činnosti, je v zájmu celé společnosti. Na toto musí být kladen důraz, zejména 
slouží-li znalecké posudky jako podklady pro rozhodování či jiné postupy státních 
orgánů. Odborná činnost znalce zapsaného v seznamu znalců spočívající v podání 
znaleckého posudku může být obstaráváním věcí obecného zájmu ve smyslu § 331 odst. 
1 TZ. V případě, že znalec v souvislosti s vypracováním znaleckého posudku (např. pro 
potřeby státního orgánu za účelem kontroly hospodaření s veřejnými finančními prostředky) 
požaduje úplatek za to, že ve znaleckém posudku uvede zkreslené údaje, může se 
dopustit trestného činu přijímání úplatku podle § 331 odst. 2 tr. zák. II. V případě, že se 
jedná o znalecký posudek ve smyslu § 346 odst. 1 TZ o trestném činu křivé výpovědi 
a znaleckého posudku, je rozhodující skutečnost, že posudek vypracovala osoba, která 
je znalcem ve smyslu zákona o znalcích a tlumočnících a obsahuje zákonem vyžadované 
formální a obsahové náležitosti znaleckého posudku. Zákonný znak spočívající v podání 
znaleckého posudku“ podle § 346 odst. 1 TZ je v případě písemně vypracovaného 
znaleckého posudku naplněn tím, že znalec vyhotoví posudek a předá ho objednateli, 
popřípadě i jiné osobě. 
 
   

 Trestný čin přijímání úplatku, křivé výpovědi a nepravdivého znaleckého 
 posudku 

   
Rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 6 ze dne 15. 4. 2009, č. j. 2 T 5/2008-671, byl obviněný 
A. D. v bodě 1) výroku uznán vinným trestným činem přijímání úplatku podle § 160 odst. 2 
trestního zákona na skutkovém základě, že „dne 18. 6. 2007 na adrese P., N. R. požadoval po 
Z. T., předsedovi představenstva společnosti YOSSARIAN Investments, a. s., se sídlem Š., 
blíže nespecifikovanou částku za to, že jako člen kontrolní skupiny pověřené provedením 
kontroly vypracuje znalecký posudek, který vyžádalo Ministerstvo pro místní rozvoj 
v souvislosti s veřejnosprávní kontrolou adekvátnosti nákladů na realizaci akce, 
Vybudování Lanového parku S. v B. ve smyslu § 13 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., aby závěr jím 
vypracovaného znaleckého posudku zněl na částku cca čtyři milióny Kč, v důsledku čehož 
nebude muset společnost YOSSARIAN Investments, a. s. přidělenou dotaci ve výši          
1 829 000,- Kč včetně penále, vrátit do státního rozpočtu, jak vyplývá z § 44a odst. 4 písm. c) 
zákona č. 218/2000 Sb., přičemž dne 8. 7. 2007 částku ve své kanceláři při osobním jednání 
upřesnil na sumu ve výši 150 000,- Kč, kterou na základě toho přijal od Z. T. dne 9. 7. 2007 na 
adrese P., N. R.“, a v bodě 2) výroku trestným činem křivé výpovědi a nepravdivého 
znaleckého posudku podle § 175 odst. 1 tr. zák. na tom skutkovém základě, že „jako znalec a člen 
kontrolní skupiny pověřené Ministerstvem pro místní rozvoj provedením veřejnosprávní kontroly 
adekvátnosti nákladů na realizaci akce Vybudování Lanového parku S. v B., vypracoval hrubě 
zkreslený znalecký posudek „O ceně lanového centra S. v B.“ ze dne 7. 7. 2007, kdy k jeho 
vypracování použil nevhodnou metodiku podle neplatného oceňovacího předpisu 
aplikovanou na nevhodný případ a se závěrem neodpovídajícím zadání posouzení podle 
objednávky Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 29. 5. 2007, a tento posudek dne 9. 7. 2007 
v P., N. R., předal Z. T., předsedovi představenstva společnosti YOSSARIAN lnvestmens, a. s., 
se sídlem Š. 
 
Za tyto trestné činy byl obviněný podle § 160 odst. 2 tr. zák. za použití § 35 odst. 1 tr. zák. odsouzen 
k úhrnnému peněžitému trestu ve výši 500 000,- Kč. Pro případ, že by peněžitý trest nebyl ve 
stanovené lhůtě vykonán, mu soud podle § 54 odst. 3 tr. zák. uložil trest odnětí svobody 
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v trvání šesti měsíců. Podle § 49 odst. 1 tr. zák. byl obviněnému dále uložen trest zákazu 
činnosti spočívající v zákazu výkonu znalecké činnosti v oboru ekonomika – odvětví cen a odhad 
nemovitostí na dobu tří let. 
 
O odvolání obviněného proti předmětnému rozsudku rozhodl ve druhém stupni Městský soud 
v Praze usnesením ze dne 29. 7. 2010, č. j. 7 To 230/2009-695, jímž podané odvolání podle § 256 
tr. ř. jako nedůvodné zamítl. Rozsudek soudu prvního stupně tak nabyl právní moci. 
Proti shora citovanému rozhodnutí odvolacího soudu podal obviněný A. D. následně dovolání, 
jímž současně napadl i rozsudek soudu prvního stupně. Uplatněným dovolacím důvodem byl důvod 
uvedený v ustanovení § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. Dovolací argumentace obviněného (dovolatele) 
v zásadě vychází z námitek, které uplatnil již v rámci řádného opravného prostředku v řízení před 
odvolacím soudem.  
 
Státní zástupce k podanému dovolání uzavřel tím, že soudy činné ve věci postupovaly správně, když 
jednání dovolatele posoudily jako trestný čin přijímání úplatku podle § 160 odst. 2 tr. zák. 
i jako trestný čin křivé výpovědi a nepravdivého znaleckého posudku podle § 175 odst. 1 
tr. zák. Dovolání obviněného je tak dle jeho názoru nutno považovat za zjevně 
neopodstatněné. Proto navrhl, aby je Nejvyšší soud České republiky v neveřejném zasedání [§ 265r 
odst. 1 písm. a) tr. ř.] podle § 265i odst. 1 písm. e) tr. ř. odmítl. V návaznosti na to pak neshledal ani 
podmínky pro obviněným navrhovaný odklad výkonu napadeného rozhodnutí podle § 265o odst. 1 
tr. ř. 
 
V nyní posuzované věci se soud prvního stupně ve svém rozsudku provedenými důkazy náležitě 
zabýval a zároveň v souladu s ustanovením § 125 odst. 1 tr. ř. podrobně vyložil a odůvodnil, jaké 
skutečnosti vzal ve vztahu k obviněným popírané trestné činnosti a okolnostem jejího spáchání za 
prokázané a z jakých důvodů (viz zejména str. 10 a 11 rozsudku). Odvolací soud pak v rámci 
provedeného přezkumu (§ 254 odst. 1 tr. ř.) při svém rozhodování na skutkový stav věci zjištěný 
soudem prvního stupně navázal a v souladu s ustanovením § 134 odst. 2 tr. ř. uvedl důvody, pro které 
shledal rozsudek soudu prvního stupně ve skutkových i právních závěrech bezchybným (viz zejména 
str. 2 – 5 napadeného usnesení). 
 
Při posuzování opodstatněnosti dovolatelovy relevantní hmotně právní argumentace dospěl Nejvyšší 
soud k následujícím závěrům: 
 
V obecné rovině je nejprve třeba poznamenat, že trestného činu přijímání úplatku podle § 160 odst. 
2 tr. zák. se dopustí pachatel, který v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu žádá úplatek. 
Pachatelem trestného činu dle § 160 odst. 1 i odst. 2 tr. zák. tedy může být jen osoba, která obstarává 
věci obecného zájmu. Povahu obstarávání věcí obecného zájmu musí mít přitom konkrétní činnost 
určité osoby, a to ta její činnost, k níž má úplatek přímý vztah. Vyžaduje se tedy, aby mezi úplatkem 
a obstaráváním věcí obecného zájmu byla souvislost, a tak je tomu tehdy, jestliže žádaný, přijatý nebo 
slíbený úplatek má vztah k činnosti osoby, která věci obecného zájmu sama obstarává, nebo osoby, 
která při tom spolupůsobí, např. koná přípravné práce. Obstaráváním věcí obecného zájmu je činnost, 
která souvisí s plněním úkolů týkajících se věcí obecného zájmu, tedy nejen rozhodování orgánů státní 
moci a správy, ale i jiná činnost při uspokojování zájmů občanů a právnických osob v oblasti 
materiálních, sociálních, kulturních a jiných potřeb. Úplatkem se rozumí neoprávněná výhoda 
spočívající v přímém majetkovém obohacení, které se dostává nebo má dostat uplácené 
osobě a na kterou není nárok. Znak „úplatek žádá“ je naplněn tehdy, jestliže pachatel dal sám 
podnět k poskytnutí úplatku nebo slibu úplatku. Trestný čin přijímání úplatku podle § 160 odst. 2 tr. 
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zák. je dokonán již tím, že pachatel úplatek žádá. Je nerozhodné, zda mu byl úplatek poskytnut nebo 
slíben. 
 
Ze skutkových zjištění popsaných v tzv. skutkové větě výroku rozsudku soudu prvního stupně pod 
bodem 1) a podrobně rozvedených v jeho odůvodnění vyplývá, že obviněný (dovolatel) dne                    
18. 6. 2007 požadoval po předsedovi představenstva společnosti YOSSARIAN Investments, 
a. s., se sídlem Š., Z. T., blíže nespecifikovanou peněžní částku za to, že jako člen kontrolní 
skupiny pověřené provedením kontroly vypracuje znalecký posudek, který si vyžádalo 
Ministerstvo pro místní rozvoj v souvislosti s veřejnosprávní kontrolou k adekvátnosti 
nákladů na realizaci akce „Vybudování Lanového parku S. v B.“ ve smyslu § 13 odst. 1 zákona 
č. 320/2001 Sb., a to tak, aby závěr jím vypracovaného znaleckého posudku zněl na částku cca čtyři 
milióny Kč, v důsledku čehož by společnost YOSSARIAN Investments, a. s. nemusela vracet 
přidělenou dotaci ve výši 1 829 000,- Kč, včetně penále do státního rozpočtu, jak vyplývá z § 44a odst. 
4 písm. c) zákona č. 218/2000 Sb. Dne 8. 7. 2007 pak požadovanou částku ve své kanceláři při osobním 
jednání upřesnil na sumu ve výši 150 000,- Kč, kterou poté od Z. T. dne 9. 7. 2007 ve svém bydlišti 
také přijal. 
 
Je tedy zřejmé, že obviněný požadoval po svědku T. neoprávněnou výhodu (úplatek) 
spočívající v přímém majetkovém obohacení o částku 150 000,- Kč, na které neměl nárok, a to za 
úmyslné uvedení hrubě zkreslených závěrů ve znaleckém posudku, ačkoliv za řádné zpracování 
posudku měl být odměněn Ministerstvem pro místní rozvoj. Ani Nejvyšší soud neakceptoval jako 
správný zužující výklad znaku obstarávání věcí obecného zájmu, jak jej obviněný předkládá ve svém 
dovolání. Kontrolu hospodaření s veřejnými finančními prostředky a v případě zjištění pochybení či 
dokonce trestně postižitelného jednání investora i jejich návratnost do státního rozpočtu nepochybně je 
nutno za věc obecného zájmu považovat. Na tom nic nemění ani skutečnost, že Ministerstvo pro 
místní rozvoj nebylo tím orgánem státní správy, který by sám v případě zjištění pochybení investora či 
úmyslného předražení projektu a realizace výstavby lanového centra mohl odejmout investorovi 
poskytnutou dotaci. Uvedené ministerstvo přitom mělo možnost postupovat podle zákona o finanční 
kontrole a udělit investorovi v něm předpokládané sankce.  
 

Věcí obecného zájmu je rovněž objektivní a nestranné podávání znaleckých posudků. Znalecké 
posudky mají totiž často klíčový význam jako podklad pro rozhodnutí či postup řady 
různých orgánů, fyzických či právnických osob. V tomto smyslu mají široký dopad a zájem 
na řádném výkonu znalecké činnosti má proto celá společnost.  
 

S dovolatelovou námitkou ve vztahu k právní kvalifikaci jeho jednání jako trestného činu křivé 
výpovědi a nepravdivého znaleckého posudku podle § 175 odst. 1 tr. zák., že nepodával posudek 
znalecký, nýbrž toliko posudek odborný, a proto svým jednáním skutkovou podstatu 
trestného činu nenaplnil, se odvolací soud vypořádal řádně. Správně poukázal na skutková zjištění, 
podle nichž obviněný jednak sám svůj posudek označil jako znalecký, opatřil ho znaleckou 
doložkou a otiskem znaleckého razítka, posudek zapsal do znalecké knihy pod položku 
a předložil Ministerstvu pro místní rozvoj dne 17. 7. 2007 fakturu za zpracování znaleckého 
posudku. Bez významu pak není ani to, že ministerstvo při sestavovaní kontrolní komise oslovilo 
výhradně znalce ze seznamu znalců a posudek byl vyžádán v souvislosti s kontrolou investice do 
státem dotovaného projektu – zhotovení díla „Lanový park“, kdy postup je upraven zákonem 
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (dále jen „zákon 
o finanční kontrole“). Za daných okolností se pak nepochybně jednalo o výkon znalecké 
činnosti ve smyslu § 1 již zmiňovaného zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, v tehdy 
účinném znění, podle něhož „účelem zákona je zajištění řádného výkonu znalecké a tlumočnické 
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činnosti v řízení před státními orgány a orgány, na které přešly úkoly státních orgánů (dále jen státní 
orgány), jakož i znalecké a tlumočnické činnosti prováděné v souvislosti s právními úkony 
občanů nebo organizací“. 
 

V posuzované věci byl dovolateli za trestné činy přijímání úplatku podle § 160 odst. 2 tr. zák. a křivé 
výpovědi a nepravdivého znaleckého posudku podle § 175 odst. 1 tr. zák. podle § 160 odst. 2 tr. zák. za 
použití § 35 odst. 1 tr. zák. uložen úhrnný trest, a to jednak trest peněžitý ve výměře 500 000,- 
Kč, a jednak trest zákazu činnosti spočívající v zákazu výkonu znalecké činnosti v oboru 
ekonomika – odvětví cen a odhad nemovitostí na dobu tří let. Účelem jeho uložení bylo vedle 
výchovného působení na obviněného též odčerpání majetkového prospěchu z trestné činnosti, když 
podle zjištění soudu obviněný (dovolatel) dostal za vypracování inkriminovaného znaleckého 
posudku „prokazatelně zaplacenou odměnu ve výši 120 000,- Kč“). 
 

S ohledem na skutečnosti jednotlivě rozvedené v předcházejících odstavcích dospěl Nejvyšší soud 
k závěru, že dovolání bylo dílem podáno z jiných důvodů, než jsou uvedeny v ustanovení § 265b tr. ř., 
a v jeho relevantně uplatněných částech pak nebylo shledáno jakkoliv neopodstatněným. Proto rozhodl 
tak, že se dovolání obviněného A. D. podle § 265i odst. 1 písm. e) tr. ř. odmítá jako zjevně 
neopodstatněné.  

Zdroj Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. června 2010, č. j. 3 Tdo 1483/2009 
 
Ustanovení § 254 odst. 2 TZ, které sankcionuje i toho, kdo zásadním způsobem zfalšuje 
či jinak ovlivní podklady sloužící pro vypracování znaleckého posudku, jenž se 
přikládá k návrhu na zápis do obchodního rejstříku, nebo jiného ohrozí nebo omezí na 
právech tím, že ač mu to ukládá zákon včas nepodá návrh na zápis stanoveného údaje 
nebo neuloží určenou listinu do sbírky listin, která je součástí obchodního rejstříku.  
 
Z toho vyplývá, že toto ustanovení trestního zákona se sice také týká znaleckých 
posudků, ale prvotně nesměřuje k trestnímu stíhání znalců, ale naopak těch pachatelů, 
kteří falšují či jinak ovlivňují podklady pro vypracování znaleckého posudku, jenž se 
přikládá k návrhu na zápis do obchodního rejstříku, čímž naopak „podvádějí“ znalce, 
který pak vypracuje nesprávný nebo neúplný posudek v důsledku zfalšování či 
ovlivnění podkladů pro jeho zpracování. V praxi si však lze představit i případ, kdy 
znalec není podvedenou osobou, ale naopak aktivně spolupracující osobou s pachatelem 
trestného činu zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění podle § 254 TZ, který mu 
poskytuje falešné nebo jinak ovlivněné podklady, kdy mu například právě na základě 
svých odborných znalostí může radit, které podklady a jakým způsobem upravit, které 
doklady zatajit nebo zničit, anebo dokonce sám se na takovém jednání pachatele podílet 
tím, že některé podklady zfalšuje či jinak ovlivní (např. zničí, poškodí či učiní 
neupotřebitelnými) apod. V takovém případě může být i spolupachatelem trestného činu 
zkreslování údajů o stavu hospodaření. 
 
Odpovědnost za škodu 
 
Soudem ustanovený znalec, který vypracoval chybný znalecký posudek, odpovídá za 
škodu, která vznikla účastníku řízení tím, že mu soud na základě tohoto posudku 
přiznal nižší plnění. 
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 Odpovědnost znalce za škodu 
 
 
Žalobkyně se domáhala zaplacení 219 171 Kč s příslušenstvím s odůvodněním, že žalovaný v řízení 
vedeném u Okresního soudu v Domažlicích pod sp. zn. 4 C 108/2000 o zrušení společného nájmu 
družstevního bytu žalobkyně a jejího bývalého manžela K. G. chybně vypracoval znalecký posudek ze 
dne 28. 2. 2002 na ocenění členských práv a povinností ve Stavebním bytovém družstvu D., vážící se 
k předmětnému bytu. Žalovaný jako znalec z oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady 
nemovitostí, stanovil výslednou cenu práv a povinností v daném místě a čase na částku 
373 188 Kč, jejíž polovina (186 594 Kč) byla žalobkyni K. G. uhrazena. Poté si žalobkyně 
nechala vypracovat dva znalecké posudky, které stanovily obvyklou cenu převodu členských práv 
a povinností k předmětnému bytu na 800 000 Kč. Žalobkyně proto dovozuje odpovědnost 
žalovaného za škodu, která jí byla způsobena chybně vypracovaným znaleckým posudkem 
a vynaložením nákladů za následné zpracování dvou znaleckých posudků. 
 
Okresní soud v Domažlicích rozsudkem ze dne 17. 6. 2005 uložil žalovanému povinnost zaplatit 
žalobkyni 100 696 Kč s 2% úrokem z prodlení z částky 94 931 Kč od 20. 9. 2003 do zaplacení a s 2,5% 
úrokem z prodlení z částky 5 765 Kč od 22. 7. 2004 do zaplacení, řízení ohledně částky 118 475 Kč s 
2% úrokem z prodlení od 20. 9. 2003 do zaplacení zastavil a rozhodl o náhradě nákladů řízení ve 
vztahu mezi účastníky a vůči státu.  
 
Vyšel ze zjištění, že v řízení vedeném u téhož soudu soudem ustanovený znalec (žalovaný) 
stanovil obvyklou cenu převodu členských práv a povinností ve Stavebním bytovém 
družstvu D. v daném místě a čase na 373 188 Kč, zatímco znalecký posudek vypracovaný 
v nynějším řízení, jenž žalovaným užitou metodu až na drobné nedostatky nezpochybnil, na 
563 050 Kč. Žalovaný především při výpočtu podlahových ploch bytu vyšel z převzatých údajů, aniž 
sám provedl měření, neodpovídajícím způsobem započetl lodžii a sklepní kóji (rozdíl ve výměře 
5,88 m2) a při výpočtu koeficientu K4 nezařadil správně svislé konstrukce, krov, střechu a vnitřní 
obklady (rozdíl v koeficientu 0,9860 - 0,8320). Při právním posouzení věci vycházel soud prvního 
stupně z ustanovení § 415 a § 420 obč. zák. a dovodil, že žalovaný při zpracování znaleckého posudku 
ze dne 28. 2. 2002 porušil vyhlášku Ministerstva financí č. 279/1997 Sb., kterou se provádějí některá 
ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon 
ooceňování majetku). Pokud by při vypracování znaleckého posudku žalovaným nedošlo 
k uvedeným nedostatkům, soud by při svém rozhodování o vypořádání členských práv 
a povinností vycházel z jiné výsledné ceny a tato skutečnost by se pak projevila ve zvětšení 
majetku na straně žalobkyně o 94 931 Kč a zároveň by nedošlo ke zmenšení majetku na 
straně žalobkyně vynaložením prostředků na znalecké posudky ve výši 5 765 Kč. Předpoklady 
odpovědnosti žalovaného za škodu podle § 420 obč. zák. včetně presumovaného zavinění jsou tedy 
naplněny. V průběhu řízení vzala žalobkyně žalobu ohledně částky 118 475 Kč zpět, soud proto řízení 
v této části se souhlasem žalovaného zastavil. 
 
K odvolání obou účastníků Krajský soud v Plzni rozsudkem ze dne 15. 12. 2005 rozsudek soudu 
prvního stupně změnil tak, že žalobu na zaplacení 100 696 Kč s příslušenstvím zamítl, a rozhodl 
o náhradě nákladů řízení před soudy obou stupňů ve vztahu mezi účastníky a vůči státu. Odvolací 
soud vycházel ze skutkových zjištění soudu prvního stupně, na rozdíl od něj však neshledal 
příčinnou souvislost mezi porušením právní povinnosti, spočívající v nesprávně 
vyhotoveném znaleckém posudku žalovaného, a tvrzenou škodou; k tomu uvedl, že soud, 
který provádí důkaz znaleckým posudkem, hodnotí přesvědčivost posudku co do jeho 
úplnosti ve vztahu k zadání, dále logické odůvodnění a soulad s ostatními provedenými 
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důkazy. Proto rozhodl-li soud ve sporu o zrušení společného nájmu družstevního bytu o právech 
a povinnostech účastníků na základě volného hodnocení důkazů, není dána příčinná souvislost mezi 
případným porušením právní povinnosti žalovaného při podání znaleckého posudku a škodou, která 
měla být žalobkyni způsobena tímto rozhodnutím soudu. Navíc měla žalobkyně v předmětném 
řízení možnost bránit se proti znaleckému posudku žalovaného předložením jiných posudků 
či posléze podáním řádného opravného prostředku, žádný takový procesní institut však 
nevyužila. 
 
Proti tomuto rozsudku podala žalobkyně dovolání z důvodu nesprávného právního posouzení podle 
§ 241a odst. 2 písm. b) o. s. ř. Nesouhlasí s právním názorem odvolacího soudu o neexistenci vztahu 
příčinné souvislosti, z nějž plyne nepřijatelný závěr, že i když by znalec podal v rámci soudního řízení 
„sebenesprávnější znalecký posudek“, nemohl by nikdy odpovídat za škodu vzniklou účastníku řízení, 
když rozsudek je výsledkem volného hodnocení důkazů. Tvrdí, že soud (ani žalobkyně) neměl důvod 
pochybovat o správnosti znaleckého posudku, neboť pochybení specifikovaná v revizním znaleckém 
posudku jsou takového charakteru a natolik odborná, že je osoba bez těchto znalostí neodhalí. Není 
pravdou, že by žalobkyně porušila právní princip vigilantibus iura (požadavek aktivní ochrany svých 
práv), neboť v předmětném řízení neměla ani nemohla mít pochybnost o správnosti závěrů znaleckého 
posudku žalovaného. Poté, co jejich nesprávnost zjistila, podala žalobu na obnovu řízení a ačkoliv ta 
byla v odvolacím řízení zamítnuta, aktivně o ochranu svých práv dbala. Na podporu svých závěrů 
poukazuje též na nález Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 312/05. Jelikož je přesvědčena o odpovědnosti 
žalovaného znalce za škodu vzniklou v soudním řízení nesprávně podaným znaleckým posudkem, 
navrhuje, aby dovolací soud napadené rozhodnutí odvolacího soudu zrušil a věc mu vrátil k dalšímu 
řízení. 
 
Žalovaný se ve vyjádření k dovolání ztotožnil se skutkovými zjištěními i právním posouzením 
odvolacího soudu a uvedl, že v řízení nebylo prokázáno, že žalovaný porušil právní povinnost danou 
mu zákonem č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, a prováděcí vyhláškou č. 37/1967 Sb. a že je 
dán vztah příčinné souvislosti. Bylo na uvážení soudu, nikoliv žalovaného, na základě jakých 
důkazů a kterou z hodnot ze znaleckého posudku ze dne 28. 2. 2002 použije jako základ pro 
stanovení povinnosti k náhradě příslušného podílu a v jaké výši. Žalobkyně k těmto 
závěrům znalce neměla výhrady, nepředložila jiné důkazy o tom, že posudek je nesprávně 
zpracovaný, ani nenavrhla provedení revizního posudku. Navrhuje proto, aby bylo dovolání 
odmítnuto. 
 
Nejvyšší soud zrušil rozhodnutí odvolacího soudu a věc mu vrátil k dalšímu řízení. 
 
O vztah příčinné souvislosti, který je podmínkou existence odpovědnostního vztahu za 
škodu, se jedná tehdy, vznikla-li škoda následkem zaviněného porušení právních povinností 
škůdcem (tj. bez zaviněného porušení povinnosti škůdcem by škoda nevznikla tak, jak 
vznikla). Při řešení otázky příčinné souvislosti mezi jednáním nebo opomenutím osoby a vznikem 
škody nejde o otázku právní, nýbrž o otázku skutkovou, jež nemůže být řešena obecně, ale pouze 
v konkrétních souvislostech. Postup při zjišťování příčinné souvislosti spočívá v tom, že škodu je třeba 
vyjmout z její všeobecné souvislosti a zkoumat ji izolovaně, toliko z hlediska jejích příčin. Protože 
příčinná souvislost je zákonitostí přírodní a společenskou, jde o hledání jevu, který škodu vyvolal. 
Z celého řetězce všeobecné příčinné souvislosti (každý jev má svou příčinu, zároveň však je příčinou 
jiného jevu) je třeba sledovat jen ty příčiny a následky, které jsou důležité pro odpovědnost za škodu. 
 
Odvolací soud svůj závěr o neexistenci příčinné souvislosti mezi porušením právní 
povinnosti (chybný znalecký posudek) a tvrzenou škodou odůvodnil tím, že je to pouze 
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soud, kdo hodnotí přesvědčivost posudku co do jeho úplnosti ve vztahu k zadání, dále 
logické odůvodnění a soulad s ostatními provedenými důkazy, a proto opřel-li soud 
v předmětném řízení svůj závěr, že obvyklá cena převodu členských práv a povinností ve 
Stavebním bytovém družstvu D. v daném místě a čase činí 373 188 Kč, o odborné posouzení 
znalce a na základě volného hodnocení důkazů rozhodl o právech a povinnostech, není dána 
příčinná souvislost mezi případným porušením právní povinnosti žalovaného při podání 
znaleckého posudku a škodou, která měla být žalobkyni způsobena. 
 
Odvolacímu soudu lze přisvědčit v tom, že pro hodnocení důkazu znaleckým posudkem platí 
ustanovení § 132 o. s. ř. a že tedy soud závěry znaleckého posudku nemůže bez dalšího 
přebírat, ale v případě potřeby je musí ověřovat i jinými důkazy, a to zejména tehdy, jestliže 
mohou být pochybnosti o správnosti závěrů znaleckého posudku. Má-li soud pochybnosti 
o věcné správnosti znaleckého posudku, nemůže jej nahradit vlastním názorem, nýbrž musí 
znalci uložit, aby podal vysvětlení, posudek doplnil nebo jinak odstranil jeho nedostatky, 
popřípadě aby vypracoval nový posudek, nebo musí ustanovit jiného znalce, aby věc znovu 
posoudil a vyjádřil se i ke správnosti již podaného posudku; oprávnění vyjadřovat se 
k obsahu znaleckého posudku mají i účastníci řízení. V dané věci nebyly výhrady k posudku 
vzneseny proto, že pochybení znalce vyšlo najevo až po pravomocném rozhodnutí sporu. 
Nemůže-li se žalobkyně v rámci původního řízení (ani v řízení o opravných prostředcích) domoci 
plnění, jež jí vůči bývalému manželovi náleží, vznikla jí škoda, která byla vyvolána nesprávností 
znaleckého posudku, na jehož základě byla soudem stanovena výše platební povinnosti jejího bývalého 
manžela. 
 
Je tedy zřejmé, že právní posouzení vztahu příčinné souvislosti odvolacím soudem, který za 
příčinu tvrzené škody označuje soudní rozhodnutí, nikoliv porušení právní povinnosti 
žalovaného soudního znalce, není správné. I na tyto případy totiž dopadá tzv. teorie adekvátnosti 
kausálního nexu, formulovaná v nálezu Ústavního soudu ze dne 1. 11. 2007, sp. zn. I. ÚS 312/05, byť 
se v něm dovozuje vztah příčinné souvislosti mezi chybně vypracovaným znaleckým posudkem mimo 
soudní řízení a škodou spočívající v tom, že prodávající z kupní smlouvy obdržel v důsledku vady 
posudku nižší kupní cenu. V dané věci jde o srovnatelný případ, kdy posudek znalce ustanoveného 
soudem posloužil jako jeden z důkazů v soudním řízení, které vyústilo ve vydání soudního 
rozhodnutí, stanovícího právo žalobkyně na zaplacení peněžité částky vůči protistraně ve 
sporu. Je tedy zřejmé, že i když byl znalecký posudek především podkladem pro vydání 
rozhodnutí, byl zároveň jeho obsah důležitou, podstatnou a značnou (byť ne jedinou) 
příčinou vzniku majetkové újmy, čímž je dán vztah příčinné souvislosti mezi porušením 
právní povinnosti na straně znalce a škodou, která vznikla žalobkyni. 
 
Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu, 25 Cdo 883/2006 
 
 

 Odpovědnost znaleckého ústavu za škodu 
 
 
Okresní soud v Hradci Králové rozhodl ve věci žalobkyně: M. V. proti žalované C-Z, o náhradě 
škody ve výši 974 500 Kč s příslušenstvím, takto: 
 
Zamítá se žaloba, kterou se žalobkyně domáhala po žalované zaplacení částky 974 500 Kč 
s úroky z prodlení za dobu od 9. 2. 2009 do zaplacení ve výši odpovídající v každém 



154 � Ekonomické znalecké posudky v trestním řízení   
 

kalendářním pololetí trvání prodlení součtu číslice 7 a výše repo sazby platné pro první den 
příslušného kalendářního pololetí a vyhlášené ve Věstníku České národní banky. 
 
Žalobkyně se domáhala žalobou, podanou soudu proti žalované dne 9. 2. 2009, zaplacení částky         
74 500 Kč s příslušenstvím. Tvrdila, že škodu v této výši jí způsobila žalovaná vypracováním 
nesprávného znaleckého posudku ve věci vedené u Okresního soudu v Hradci Králové pod 
spisovou značkou 11 C 201/2004. V tomto řízení se jednalo o vypořádání rozvodem zaniklého 
společného jmění bývalých manželů M. V. (žalobkyně) a V. V. Předmětem vypořádání společného 
jmění byl 15% obchodní podíl V. V. v obchodní společnosti V. a S., spol. s r. o., identifikační číslo 
osoby 00 00 00 00. Za účelem zjištění hodnoty obchodního podílu rozhodl Okresní soud 
v Hradci Králové usnesením číslo jednací 11 C 201/2004-77 ze dne 22. 10. 2004 o vypracování 
znaleckého posudku pro určení tržní hodnoty obchodního podílu k datu 5. 2. 2003 (datum 
rozvodu manželství) a k datu zpracování znaleckého posudku. Znalcem pro vypracování tohoto 
znaleckého posudku ustanovil soud žalovanou. Žalovaná stanovila znaleckým posudkem č. 1 664-08-
2004 ze dne 31. 12. 2004 tržní hodnotu obchodního podílu k datu 5. 2. 2003 ve výši 3 633 000 Kč a k 
datu zpracování znaleckého posudku, tj. k datu 30. 12. 2004, tržní hodnotu ve výši 5 545 000 Kč. Od 
okamžiku, kdy se žalobkyně dozvěděla o vypracování znaleckého posudku, jí začala vznikat škoda. 
V průběhu soudního řízení o vypořádání společného jmění prodal pan V. V. svůj 15% 
obchodní podíl jednateli společnosti V. a S., spol. s r. o., za částku 4 675 000 Kč. Rozsudkem 
Okresního soudu v Hradci Králové č. j. 11 C 201/2004-230 ze dne 28. 2. 2006 bylo rozhodnuto o 
vypořádání společného jmění tak, že žalovanému V. V. soud uložil povinnost zaplatit žalobkyni částku           
2 337 500 Kč. Soud přitom vycházel z ceny, za niž V. V. svůj obchodní podíl prodal a v 
odůvodnění rozsudku uvedl, že jde o cenu vyšší, než je cena určená znaleckým posudkem 
žalované. Žalobkyně zadala zpracování oponentního znaleckého posudku a znalec V. P. stanovil 
znaleckým posudkem č. 182/2007 ze dne 23. 02. 2007 a ze dne 16. 3. 2007 tržní hodnotu obchodního 
podílu k datu 5. 2. 2003 ve výši 6 624 000 Kč a k datu 31. 12. 2004 ve výši 10 661 100 Kč. S ohledem 
na značný rozdíl v ocenění tržní hodnoty obchodního podílu znaleckým posudkem 
žalovaného a znaleckým posudkem V. P. měla žalobkyně za to, že znalecký posudek 
žalované byl nesprávný, neboť nebyl vypracován v souladu s příslušnými právními předpisy 
o oceňování majetku. Žalovaný proto dle názoru žalobkyně porušil svou právní povinnost, kterou 
měl coby soudem ustanovený soudní znalec, tj. povinnost podat správný a pravdivý znalecký posudek. 
Žalobkyně tvrdila, že žalovaná nevykonávala znaleckou činnost řádně, neověřila si 
podklady předložené ke zpracování znaleckého posudku a v důsledku porušení právní 
povinnosti ze strany žalované vznikla žalobkyni škoda spočívající v částce, kterou 
žalobkyně neobdržela v rámci vypořádání společného jmění a kterou ve skutečnosti obdržet 
měla. V dalším řízení před okresním soudem žalobkyně namítala, že znalec pro vypracování 
znaleckého posudku zvolil chybnou metodu a vytýkala žalované, že nezahrnula do ocenění nemovitosti 
(pozemky pro výstavbu rodinných domů, sídlo firmy, prodejnu, sklad, malou vodní elektrárnu). 
Žalobkyně provedla rozbor jednotlivých metod vhodných pro ocenění a označila nejdůležitější 
podklady, které znalec nezbytně potřebuje pro vypracování znaleckého posudku. Namítala, že částka, 
za kterou V. V. obchodní podíl prodal, nebyla tržní cenou, ale jednalo se pouze o cenu dohodnutou 
mezi účastníky smlouvy. Tvrdila, že v původním řízení 11 C 201/2004 nebyly námitky učiněné 
žalobkyní vypořádány. 
 
Žalovaná navrhla zamítnutí žaloby a byla přesvědčena, že neporušila žádnou právní povinnost, tedy 
nejednala v rozporu s objektivním právem, když v důsledku její znalecké činnosti žádná škoda 
nevznikla. Namítala, že žalobkyně netvrdí konkrétní porušení právní povinnost ze strany 
žalovaného, které by zapříčinilo vznik škody žalobkyni. Skutečnost, že znalec nepodal 
„správný a pravdivý" znalecký posudek, nelze dovodit pouze z toho, že jiný znalec podal 
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posudek odlišný a dospěl k jinému závěru, v daném případě k jinému stanovení tržní 
hodnoty obchodního podílu. Žalovaná byla ustanovena znalcem Okresním soudem v Hradci 
Králové na základě usnesení ze dne 22. 10. 2004, č. j. 11 C 201/2004-77, když znalecký posudek, který 
je žalobkyní označen jako vadný a nepravdivý, byl vyhotoven v souladu s požadavkem soudu. 
V průběhu soudního řízení se žalovaná vypořádala i s námitkami zúčastněných stran ke 
znaleckému posudku. Znalecký posudek pak byl Okresním soudem v Hradci Králové v řízení 
sp. zn. 11 C 201/2004 akceptován a soud jej hodnotil v odůvodnění svého rozsudku ze dne 28. 2. 2006,                       
č. j. 11 C 201/2004 - 230 jako důkaz objektivní, o jehož správnosti neměl pochybnosti. K odvolání 
žalobkyně pak Krajský soud v Hradci Králové rozsudkem ze dne 12. 06. 2006,                                                  
č. j. 21 Co 232/2006 - 248, výše uvedený rozsudek soudu prvního stupně jako věcně správný potvrdil. 
Dle názoru odvolacího soudu provedené důkazy (tedy i znalecký posudek žalované) řádně 
hodnotil a učinil správné skutkové i právní závěry. Tvrzení žaloby, že žalovaná si byla 
nepochybně vědoma vadnosti svého posudku, když v něm mimo jiné uvedla, že informace 
a podklady, z nichž bylo vycházeno, nebyly ve všech případech ověřovány, ačkoliv dle 
názoru žalobkyně bylo objektivně zřejmé, že podklady jsou nepravdivé, zkreslené či neúplné, 
je toliko důsledkem neznalosti znalecké činnosti, resp. členění znaleckého posudku. Znalec 
nemá právní povinnost přezkoumávat úplnost, věrohodnost a správnost podkladů 
předložených zadavatelem, resp. osobou vyzvanou znalcem k součinnosti (zde opakovaně 
společnost V. a S., spol. s r.o.) pro zpracování znaleckého posudku, a tudíž tuto skutečnost 
dává na vědomí v obecných předpokladech a omezujících podmínkách, přičemž tato 
formulace nemá nic společného s vlastním nálezem, tj. výsledkem znaleckého zkoumání.  
 
Pokud žalobkyně tvrdila, že kdyby žalovaná ohodnotila předmětný obchodní podíl na vyšší 
částku, jak byla stanovena znalcem žalobkyně V. P., pak by soud zcela nepochybně vycházel 
z takto určené ceny, a skutečnost, za kolik byl obchodní podíl prodán, by nezohlednil, pak 
jde o spekulativní a ničím nepodloženou úvahu žalobkyně předjímající, jak by soud 
hodnotil důkazy a jak by rozhodl, kdyby nastala nějaká skutečnost. V řízení                                   
sp. zn.                            11 C 201/2004-104 soud považoval za nadbytečné zadat vypracování doplnění 
znaleckého posudku, resp. revizního znaleckého posudku, neboť skutečnou tržní hodnotu nejlépe 
vystihuje částka, za kterou byl podíl skutečně prodán, tj. 4 675 000 Kč. Žalovaná byla 
přesvědčena, že nebyla splněna žádná zákonná podmínka pro její odpovědnost za 
způsobenou škodu dle ustanovení § 420 a násl. obč. zák. Při jednání ve věci konaném dne 
9.11.2009 namítla žalovaná promlčení žalobou uplatněného nároku, a to v subjektivní lhůtě dle § 106 
odst. 1 občanského zákoníku, neboť žalobkyně sama uvedla, že škoda jí začala vznikat ode dne, kdy se 
dozvěděla o zpracování znaleckého posudku žalovanou. Námitky vznesené žalobkyní v dalším řízení 
před okresním soudem žalovaná považovala za účelové, neboť V. P., znalec najatý žalobkyní, použil 
stejné metody ocenění, z velké části dokonce převzal veškeré hodnoty žalované, přičemž dosahoval u 
výnosového ocenění identické výsledné hodnoty, což je nekonzistentní s argumentací žalobkyně 
o vhodnosti použitých metod. Žalobkyně i znalec V. P. se odkazují na metodické postupy oceňování, 
které se zjevně vztahují k jinému účelu ocenění, než je stanovení tržní hodnoty obchodního podílu (viz 
aplikace srážky za minoritu). Žalobkyně používá časově nekonzistentní údaje, když sjednanou 
kupní cenu v rámci převodu obchodního podílu V. V. srovnává účelově s oceněním k datu 
5.2.2003, tj. téměř tři roky před datem převodu obchodního podílu V. V. Žalobkyně rovněž 
účelově zcela opomíjí ocenění provedené k 31. 12. 2004, které je mnohem blíže datu převodu 
obchodního podílu V. V. a které naopak sjednanou cenu převyšuje. Žalobkyně také 
opomenula fakt, že ve věci vypořádání zaniklého společného jmění soud rozhodl nezávisle 
na znaleckém posudku žalované. 
 
Soud provedl dokazování a vzal za prokázané následující právně významné skutečnosti: 
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Ze spisu Okresního soudu v Hradci Králové spisové značky 11 C 201/2004 bylo zjištěno, že na základě 
žaloby podané soudu dne 26. 5. 2003 soud vedl řízení o vypořádání rozvodem zaniklého společného 
jmění bývalých manželů M. V. (v řízení o vypořádání v procesním postavení žalobkyně) a V. V. 
(v řízení o vypořádání v procesním postavení žalovaného). Z rozsudku Okresního soudu v Hradci 
Králové č. j. 11 C 201/2004 - 230 ze dne 28. 2. 2006 bylo zjištěno, že soud uložil žalovanému 
povinnost zaplatit žalobkyni částku 2 337 500 Kč ve lhůtě tří dnů od právní moci rozsudku. Z obsahu 
spisu a z odůvodnění rozsudku bylo zjištěno, že soud rozhodoval o vypořádání 15% obchodního podílu 
V. V. v obchodní společnosti V. a S., spol. s r.o., identifikační číslo osoby 00 00 00 00. Ke zjištění tržní 
hodnoty obchodního podílu soud pověřil znalecký ústav – C-Z - vypracováním znaleckého posudku pro 
určení tržní hodnoty obchodního podílu k datu 5. 2. 2003 a k datu zpracování znaleckého posudku. Ze 
znaleckého posudku bylo zjištěno, že znalecký ústav podkladové materiály pro účely zpracování 
znaleckého posudku požadoval na vedení společnosti V. a S., spol. s r. o. Veškeré požadavky 
byly ze strany posuzované obchodní společnosti splněny a byly poskytnuty účetní závěrky 
podniku za účetní období let 1999 až 2003 tvořené rozvahou, výsledovkou a přílohou, účetní 
výkazy společnosti a obratová předvaha, sestavená ke konci ledna 2003, účetní výkazy 
společnosti a obratová předvaha, sestavené ke konci října 2004 a listopadu 2004 a další 
nezbytné informace. Při zpracování znaleckého znalecký ústav dále vycházel 
z internetových stránek Ministerstva financí, Ministerstva průmyslu a obchodu, 
ratingových agentur Moody´s a Standard and Poor's a Damodaran Online. Znalecký ústav 
ve znaleckém posudku uvedl, jaké metody existují a uvedl, že v daném případě bylo 
vycházeno z majetkové metody (substanční) a výnosové metody kapitalizovaných zisků. 
Uvedl, že účetní majetková metoda je nepřímou metodou určení hodnoty podniku, kdy 
hodnoty všech aktiv podniku jsou oceněny odděleně s ohledem na jejich reálnou hodnotu 
v rámci tzv. „pokračujícího podniku". Odhad reálné hodnoty aktiv je potom snížen o odhad 
skutečné výše závazků. Výnosová metoda kapitalizovaných zisků vychází z analýzy 
ekonomických výsledků společnosti v minulých účetních obdobích. Žalovaný znalecký 
ústav stanovil znaleckým posudkem č. 1 664-08-2004 ze dne 31. 12. 2004 tržní hodnotu 15% 
obchodního podílu k datu 5. 2. 2003 v částce 3 633 000 Kč, přičemž hodnota obchodní 
společnosti byla k tomuto datu vyčíslena ve výši 37 264 000 Kč. K datu zpracování znaleckého 
posudku, tj. k datu 30. 12 .2004, byla hodnota 15% podílu v oceňované společnosti stanovena ve výši 
5 545 000 Kč a bylo vycházeno z hodnoty obchodní společnosti k tomuto datu ve výši 56 876 000 Kč. 
Znalecký ústav uvedl, že stanovená hodnota 15% podílu v oceňovaném podniku vychází z hodnoty 
společnosti jako celku. Výsledek však bylo třeba korigovat podle toho, jakou má držitel podílu možnost 
ovlivňovat chod společnosti. S odkazem na ve znaleckém posudku citovanou odbornou literaturu 
provedl znalecký ústav srážku 35 %, přičemž vzal v úvahu skutečnost, že ve společnosti existoval 
majoritní vlastník B. V., který byl držitelem 67% podílu základního kapitálu. Znaleckým posudkem 
soud prováděl důkaz při jednání dne 28. 4. 2005 za přítomnosti žalobkyně a tento den byl také 
vyslechnut zmocněnec zpracovatele znaleckého posudku, který uvedl, že trvá na znaleckém posudku, 
byť s ohledem na námitky účastníků by bylo možno znalecký posudek dopracovat. Jednání bylo 
odročeno za účelem doplnění námitek žalobkyně proti majetkovému stavu společnosti ke dni               
5. 2. 2003. Ještě předtím soud znalecký posudek doručil advokátovi žalobkyně a žalobkyně dne            
7. 3. 2005 podala ke znaleckému posudku vyjádření, ve kterém vyjádřila nesouhlas se znaleckým 
posudkem, poukazovala na konkrétní pochybení a také metodiku výpočtu podílu 15 % z celkové 
hodnoty 56 876 000 Kč označila za chybnou. Žalobkyně namítala, že znalecký ústav neprovedl řádné 
ocenění obchodní společnosti V. a S., spol. s. r. o. Znalecký ústav nezohlednil, že obchodní společnost 
vlastnila od roku 2003 několik desítek stavebních parcel v Roudničce, Roudnici nad Labem, ve Lhotě 
pod Libčany atd., cena jedné parcely byla cca jeden milión korun. Na těchto parcelách firma staví a B. 
V. je jako fyzický osoba prodával. Znalec také nevzal v úvahu tržní cenu malé vodní elektrárny. 
Žalovaný V. V. také sdělil žalobkyni, že ho navštívil B. V. a ujišťoval ho, že nemá smysl znalecký 
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posudek zpochybňovat, protože on se snažil cenu srazit co nejníže. Žalobkyně byla přesvědčena, že 
tržní cena firmy činí okolo 130 000 000 Kč a žádala, aby byl zpracován revizní znalecký posudek. Se 
znaleckým posudkem nesouhlasil ani žalovaný V. V., který namítal, že tržní cena byla silně 
podhodnocena a že znalecký posudek vycházel pouze z informací poskytnutých jednatelem firmy V. a 
S., spol. s r. o. Jednatel společnosti poskytl znaleckému ústavu podklady pro účetní závěrky, a přitom 
tyto podklady s účetní vytvářel. Žalovaný měl pochybnosti o správnosti krácení 15% obchodního 
podílu koeficientem 0,68 a také nebylo zřejmé, jakým způsobem byly oceněny firemní parcely v 
Roudničce – minimálně 20 stavebních parcel cca 600 m2, kdy běžná tržní cena činí 2300 až 2500 
Kč/m2. Rovněž namítal, že nebyla zjištěna tržní cena malé vodní elektrárny. Z odůvodnění 
rozsudku č. j. 11 C 20112004-230 bylo zjištěno, že vzhledem k tomu, že dne 12. 10. 2005 došlo 
k převodu obchodního podílu žalovaným V. V., soud již pro nadbytečnost nezadal 
zpracování dodatku ke znaleckému posudku, resp. revizního znaleckého posudku, neboť by 
to již ničeho nezměnilo na rozhodnutí soudu ve věci samé. Podle názoru soudu bylo nutno 
v projednávané věci zohlednit převod obchodního podílu žalovaným a částku, kterou za 
tento převod obdržel, nebylo možno bez dalšího pominout. V části rozsudku zabývající se 
právním hodnocením věci, soud uvedl, že uložil žalovanému zaplatit žalobkyni částku   
2 337 500 Kč na vypořádacím podílu zaniklého společného jmění manželů. Jedná se o jednu 
polovinu z částky 4 675 000 Kč, kterou žalovaný obdržel za převod svého obchodního podílu 
a kterou žalovaný sám dle svého vyjádření ze dne 16. 12. 2005 navrhoval a byl ochoten 
žalobkyni v rámci vypořádání zaplatit.  
 
Soud přitom neshledával výši této částky za převod obchodního podílu nepřiměřenou 
(podhodnocenou), resp. okolnosti převodu obchodního podílu žalovaným za účelové, vedené 
snahou žalovaného vyhnout se zaplacení vypořádacího podílu žalobkyni. Tržní hodnota 
podílu žalovaného ve společnosti totiž byla k datu 5. 2. 2003 (jako datu zániku manželství 
účastníků) stanovena na částku 3 633 000 Kč, tj. na částku značně nižší, než za kterou 
následně žalovaný podíl prodal. Jestliže tedy účastníci na jedné straně nesouhlasili se 
znaleckým posudkem a poukazovali na to, že tržní hodnota podílu by měla být vyšší, než 
3 633 000 Kč a na straně druhé žalovaný tento podíl dne 12. 10. 2005 prodal za částku       
4 675 000 Kč. tak soud s přihlédnutím k § 149 odst. 2 obč. zák. považoval za rozumné 
a spravedlivé, aby se při vypořádání vycházelo právě z částky, za kterou byl podíl 
žalovaným prodán, tj. z částky, kterou žalovaný za prodej podílu obdržel, o kterou se byl 
i ochoten s žalobkyní rozdělit a která sama o sobě nejlépe vystihuje pravou tržní hodnotu 
tohoto podílu. Z rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové č. j. 21 Co 232/2006 251 ze dne        
12. 6. 2009 soud zjistil, že tímto rozsudkem odvolací soud potvrdil výše uvedený rozsudek soudu 
prvního stupně a v odůvodnění mimo jiné uvedl, že pokud jde o tržní hodnotu obchodního podílu 
žalovaného v obchodní společnosti V. a S., spol. s r. o., okresní soud postupoval zcela správně, 
když vyšel z hodnoty, za kterou žalovaný prodal svůj obchodní podíl další osobě. I když 
došlo k prodeji v pozdější době než k datu zániku manželství, je zřejmé, že tímto způsobem byla nejlépe 
zjištěna tržní hodnota obchodního podílu. Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 10. 7. 2006. 
Žalobkyně podala proti rozsudku krajského soudu dovolání, které Nejvyšší soud odmítl usnesením 
číslo jednací 22 Cdo 2881/2006-340 ze dne 15. 11. 2007. Z odůvodnění usnesení bylo zjištěno, že 
žalobkyně v dovolání neformulovala otázku, jejíž řešení činí rozhodnutí odvolacího soudu zásadně 
právně významným. 
 
Z listiny – znaleckého posudku V. P. č. 182/2007 ze dne 23. 2. 2007 a z dodatku č. 1 ze dne              
16. 3. 2007, bylo zjištěno, že znalec vycházel z účetních závěrek obchodní společnosti V. a S.,         
spol. s r. o. za účetní období let 1999 až 2003 tvořených rozvahou, výsledovkou a přílohou, z účetních 
výkazů společnosti sestavené ke konci ledna 2003 a listopadu 2004, z internetových stránek 
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Ministerstva financí a České národní banky, ze znaleckého posudku Č. z., a. s., č. 1664-05-2004, ze 
znaleckého posudku o ceně malé vodní elektrárny č. 229/14/2007 ze dne 10.2.2007 zpracovaného 
znalcem M. B., z výpisu z katastru nemovitostí a z informací poskytnutých M. V. Ing. V. P. stanovil 
tržní hodnotu 15% obchodního podílu k datu 5. 2. 2003 v částce 6 624 000 Kč, přičemž hodnota 
obchodní společnosti byla k tomuto datu vyčíslena ve výši 44 163 000 Kč. K datu zpracování 
znaleckého posudku, tj. k datu 30. 12. 2004, byla hodnota 15% podílu v oceňované společnosti 
stanovena ve výši 10 661 100 Kč a bylo vycházeno z hodnoty obchodní společnosti k tomuto datu ve 
výši 71 074 000 Kč. V. P. neprovedl srážku za minoritu a uvedl, že čerpal z názoru Komise pro cenné 
papíry (dnes České národní banky). Komise zastávala názor, že v ocenění pro účely povinných odkupů 
nelze používat tzv. srážky za minoritu, které mají odrážet omezenou možnost minoritních akcionářů 
ovlivňovat řízení společnosti. Výsledná hodnota by podle Komise pro cenné papíry neměla být závislá 
na rozložení akciových podílů ve společnosti, a to s ohledem na zásadu rovnosti a nediskriminace všech 
akcionářů. 
 
Výslechem V. H., jednatele žalované, bylo zjištěno, že žalovaná zpracovala pro soudní řízení znalecký 
posudek č. 1664-08-2004, zadání pro znalce bylo srozumitelné a znalec měl k dispozici dostatek 
podkladů pro zpracování znaleckého posudku. Pro znalce v daném případě nebyla dána žádná právní 
norma, která by nařizovala použití určité metody při zpracování znaleckého posudku. Žalovaná zvolila 
pro ocenění takovou metodu, která v konečném výsledku vyjádřila skutečnou tržní cenu oceňovaného 
obchodního podílu. To, že různí znalci docházejí k různým závěrům, vyplývá z rozdílného přístupu 
a různých poměrů kombinace jednotlivých metod. V daném případě při zpracování znaleckého 
posudku žalovanou společností byla také použita kombinace metod, a to kombinace metody majetkové 
v poměru 0,4 a metody výnosové v poměru 0,6. Srážky za minoritu odpovídaly skutečnému stavu na 
trhu. Znalec V. P. se minoritní srážkou nezabýval, protože zvolil jinou metodu. V. P. neurčoval tržní 
hodnotu obchodního podílu, ale stanovil přiměřenou cenu obchodního podílu podle metodiky České 
národní banky. 
 
Z dalších provedených důkazů nebyla učiněna zjištění podstatná pro rozhodnutí ve věci. Soud také 
neprovedl další navržené důkazy, neboť skutkový stav pro rozhodnutí ve věci byl dostatečně zjištěn. 
 
O skutkovém stavu věci soud uzavřel, že žalovaná neporušila při zpracování znaleckého 
posudku č. 1 664-08-2004 v řízení vedeném u Okresního soudu v Hradci Králové pod 
spisovou značkou 11 C 201/2004 právní povinnost, žalobkyni tudíž nevznikla škoda 
v příčinné souvislosti s porušením právní povinnosti žalovanou. 
 
Právní posouzení věci pak vychází především z příslušných ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., 
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Okresní soud dále vycházel ze závazných právních 
názorů vyjádřených v usnesení Krajského soudu v Hradci Králové číslo jednací 21 Co 204/2010-245 
ze dne 31. 5. 2010 a z judikatury Nejvyššího soudu. 
 
Žalobkyně se domáhala náhrady škody podle § 420 občanského zákoníku a žalovaná namítala, že nárok 
žalobkyně je promlčen. Krajský soud v Hradci Králové zaujal ve věci závazný právní názor, že nárok 
promlčen není, v dalším řízení před okresním soudem již tedy námitka promlčení nebyla řešena 
(§ 101, § 106 občanského zákoníku). 
 
Obecná odpovědnost za škodu podle ustanovení § 420 občanského zákoníku je založena na splnění 
čtyř podmínek, a to porušení právní povinnosti, existence škody, vztahu příčinné souvislosti 
mezi porušením povinnosti a škodou a zavinění. První tři podmínky jsou podmínkami 
objektivními, musí být splněny současně a jejich existenci prokazuje poškozený (žalobkyně). Podmínka 
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zavinění je považována za podmínku subjektivní (jedná se o psychický vztah jednajícího ke svému 
protiprávnímu jednání a ke škodě jako následku takového jednání) a právní konstrukce obecné 
odpovědnosti je založena na presumpci zavinění, tj. prokáže-li poškozený splnění objektivních 
podmínek odpovědnosti, zavinění škůdce se předpokládá. Škůdce se však odpovědnosti za škodu může 
podle ustanovení § 420 odst. 3 občanského zákoníku zprostit, pokud prokáže, že škodu nezavinil, tedy 
že na jeho straně není dáno zavinění ani ve formě nevědomé nedbalosti; povinnost tvrzení a důkazní 
povinnost je tak na straně škůdce. 
 
V daném případě žalobkyně tvrdila, že žalovaná porušila právní povinnost vadným zpracováním 
znaleckého posudku a v příčinné souvislosti s tímto protiprávním jednáním žalobkyni vznikla škoda 
spočívající v rozdílu částky, kterou žalobkyně získala na základě rozhodnutí soudu v řízení 
o vypořádání společného jmění, a částku, kterou by získala, pokud by byla cena obchodního podílu 
stanovena na základě řádně vypracovaného znaleckého posudku. 
 
Podle judikatury Nejvyššího soudu (rozhodnutí spisové značky 25 Cdo 883/2006) odpovídá soudem 
ustanovený znalec, který vypracoval chybný znalecký posudek, za škodu, která vznikla 
účastníku řízení tím, že mu soud na základě tohoto posudku přiznal nižší plnění. Uplatnění 
nároku na náhradu škody vůči znalci přichází v úvahu jedině v případě, že účastník již nemůže 
uplatnit námitky proti vadám znaleckého posudku v rámci řízení, v němž byl znalec 
ustanoven, a to ani v řízení o opravných prostředcích. Takový nárok lze uplatnit jedině 
v případě, jestliže pochybení znalce vyšlo najevo až po pravomocném rozhodnutí sporu. 
 
V daném případě žalobkyně uplatnila námitky proti vadám znaleckého posudku již v řízení 
spisové značky 11 C 201/2004 a namítané vady vyšly najevo až po pravomocném rozhodnutí 
ve věci. 
 
Krajský soud ve zrušujícím usnesení uvedl, že jak okresní, tak krajský soud ve věci vedené pod 
sp. zn. 11 C 201/2004 (před krajským soudem byla věc vedena pod sp. zn. 21 Co 232/2006) vycházely 
při určení výše vypořádacího podílu ze závěru, že tržní hodnota obchodního podílu činí částku       
4 675 000 Kč, za kterou byl obchodní podíl V. V. ve společnosti V. a S., spol. s r. o. prodán dne         
12. 10. 2005, přičemž jmenovaný byl ochoten polovinu z této částky žalobkyni na vypořádání zaplatit. 
Takové rozhodnutí považovaly soudy za spravedlivé s ohledem na to, že ke dni rozvodu manželství 
M. V. a V. V., tj. ke dni 5. 2. 2003, činila tržní hodnota obchodního podílu nižší částku, a to částku 
3 633 000 Kč. Závěr soudů obou stupňů tedy byl závislý na závěrech znaleckého posudku. Při 
učinění tohoto závěru se odvolací soud vypořádal s námitkami žalobkyně směřujícími proti 
správnosti v řízení podaného znaleckého posudku a přisvědčil žalobkyni, že pokud by byla 
znaleckým posudkem zjištěna tržní hodnota obchodního podílu ke dni rozvodu manželství 
ve vyšší částce, nebylo by k tomuto způsobu vypořádání přistoupeno. Do dalšího řízení krajský 
soud uložil okresnímu soudu důsledně porovnat vady, které žalobkyně vytýkala znaleckému posudku 
v žalobě či v jejích doplňcích, s vadami, které již namítala v řízení vedeném pod sp. zn. 11 C 201/2004. 
 
V dalším řízení okresní soud porovnal vady vytýkané znaleckému posudku žalované v řízení spisové 
značky 11 C 201/2004 (viz výše uvedená skutková zjištění učiněná ze spisu 11 C 201/2004) 
a s vadami, které žalobkyně označila v řízení spisové značky 14 C 42/2009. Po provedeném porovnání 
soud uzavřel, že námitky, které žalobkyně uplatnila v řízení o náhradě škody, byly již vzneseny 
v řízení spisové značky 11 C 201/2004 (znalecký ústav neprovedl řádné a úplné ocenění obchodní 
společnosti V. a S., spol. s r.o., znalecký ústav nezohlednil, že obchodní společnost vlastnila od roku 
2003 několik desítek stavebních parcel v Roudničce, Roudnici nad Labem, ve Lhotě pod Libčany atd., 
přičemž cena jedné parcely byla cca jeden milión korun, že na těchto parcelách firma staví a B. V. jako 
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fyzická osoba parcely prodává, že znalec nevzal v úvahu tržní cenu vodní elektrárny, že byla 
nesprávně provedena srážka za minoritu). 
 
Nově žalobkyně namítala, že znalecký ústav zvolil při vypracování znaleckého posudku chybnou 
metodu. 
 
Volbu chybné metody při zpracování znaleckého posudku jako případné protiprávní jednání žalované 
by bylo nutno posuzovat dle zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících. Povinnosti znalců jsou 
upraveny v § 8 až § 15 a znalci jsou povinni vykonávat znaleckou činnost řádně (§ 8). Trestněprávní 
odpovědnost znalců pak byla v daném období upravena v § 175 odst. 1 zákona č. 140/1961 Sb., 
trestního zákona, podle kterého platilo, že kdo jako znalec podá nepravdivý, hrubě zkreslený nebo 
neúplný znalecký posudek, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti nebo 
peněžitým trestem. 
 
V souzené věci měl znalecký ústav za úkol určit tržní hodnotu 15% obchodního podílu v obchodní 
společnosti. Pro případ tohoto znaleckého úkolu ze žádného právního předpisu nevyplývá povinnost 
použít určitou zákonem stanovenou metodu. Znalecký posudek je jedním z důkazních prostředků 
(§ 125, § 127 občanského soudního řádu), který soud sice hodnotí jako každý jiný důkaz podle § 132 
občanského soudního řádu, od jiných se však liší tím, že odborné závěry v něm obsažené nepodléhají 
hodnocení soudem podle zásad § 132 o. s. ř. Soud hodnotí přesvědčivost posudku co do jeho úplnosti ve 
vztahu k zadání, logické odůvodnění jeho závěrů a soulad s ostatními provedenými důkazy, soud však 
nemůže přezkoumávat věcnou správnost odborných závěrů (srov. např. rozsudek Nejvyššího soudu 
sp. zn. 25 Cdo 583/200]). Otázka správnosti stanovení tržní ceny není otázkou právní, ale skutkovou 
a je na znalci, aby v souladu s poznatky dosaženými v jeho oboru zvolil, jakou metodu ocenění použije. 
 
V daném případě znalecký ústav ve znaleckém posudku náležitě vysvětlil důvody pro zvolenou 
metodu a volba metod byla podrobně objasněna i výslechem předsedy představenstva žalované. Ve 
zvolené metodě (metodách) nelze v souzené věci spatřovat protiprávní jednání žalované, 
a soud tudíž uzavřel, že nebyla splněna základní podmínka vzniku odpovědnosti za škodu 
spočívající v porušení právní povinnosti. 
 
Soud navíc neshledává ani existenci příčinné souvislosti mezi vznikem škody (pokud vůbec lze o škodě 
hovořit) a výsledkem znaleckého zkoumání. Žalovaný znalecký ústav stanovil znaleckým posudkem 
tržní hodnotu 15% obchodního podílu k datu 5. 2. 2003 v částce 3 633 000 Kč a k datu 30. 12. 2004 
byla hodnota 15% podílu v oceňované společnosti stanovena ve výši 5 545 000 Kč. Dne 12. 10. 2005 
uzavřel pan V. V. smlouvu o převodu obchodních podílů, kterou převedl 15% podíl za cenu 
4 675 000 Kč. Jestliže tedy byla žalobkyni rozsudkem přisouzena částka 2 337 500 Kč, nestalo 
se tak v přímé příčinné souvislosti se znaleckým posudkem žalované, ale v přímé příčinné 
souvislosti s rozhodnutím soudu v návaznosti na jednání smluvních stran dohody 
o převodu obchodních podílů, na základě čehož pan V. V. obdržel částku 4 657 000 Kč. 
Z obsahu smlouvy o převodu obchodních podílů nevyplynulo, že by smluvní strany vycházely alespoň 
orientačně ze znaleckého posudku zpracovaného žalovanou společností. Znalecký ústav přitom ke dni 
31. 12. 2004, tedy k datu několik měsíců před uzavřením smlouvy o převodu podílů, stanovil tržní 
hodnotu 15% obchodního podílu vyšší, než byla cena smluvená v dohodě o převodu obchodních podílů. 
Z uvedeného vyplývá, že znalecký posudek zpracovaný žalovanou nemohl být přímou, 
podstatnou a rozhodující příčinou pro přisouzení částky 2 337 500 Kč žalobkyni. 
 
Žalobkyně provedla obsáhlý rozbor výhrad vůči znaleckému posudku žalované, kriticky se vyjadřovala 
k použitým metodám a celkový postup při vypracování znaleckého posudku považovala za chybný. 
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Namítala, že podnik se dle § 24 odst. 1 zákona č. 151/19997 Sb. o oceňování majetku, oceňuje součtem 
cen jednotlivých druhů majetků zjištěných podle tohoto zákona sníženým o ceny závazků. Ocenění 
firmy pracuje s očekávaným, to znamená budoucím příjmem. Majetek a služba se dle zákona č. 
151/1997 Sb. oceňují obvyklou cenou, pokud tento zákon nestanoví jiný způsob oceňování. Obvyklou 
cenou se pro účely tohoto zákona rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích stejného, popřípadě 
obdobného majetku ke dni ocenění. Namítala, že ze znaleckého posudku nebylo zřejmé, jaké 
nemovitosti se oceňovaly. Žalobkyně uvedla, že znalecký posudek musí splňovat následující 
požadavky: být komplexní, z pohledu časového má zohledňovat minulý vývoj, současný stav 
a předvídatelný budoucí vývoj společnosti. Za porušení této zásady se považuje především, pokud 
znalec celou vahou přihlédne k minulému hospodaření v situaci, kdy existují zásadní odlišnosti mezi 
minulým a očekávaným vývojem. V tomto případě znalec přihlédl pouze k minulému hospodaření, 
zatímco již byly připraveny další pozemky pro rozparcelování a jiné už pro další výstavbu. Znalec sám 
uvedl, že tyto budoucí výnosy opravdu neuvažoval. O výnosech z malé vodní elektrárny zde znalec 
vysloveně uvádí, že malá vodní elektrárna byla v rámci podniku oceněna metodou kapitalizovaných 
výnosů. Znalecký ústav při zpracování posudku nepoužil podklady všeobecně dostupné na internetu, 
jako výpisy z katastru nemovitostí. 
 
K výše uvedeným námitkám žalobkyně lze uvést, že v řízení 11 C 201/2004 byl zadán znalecký úkol 
směřující nikoliv k určení ceny podniku, nýbrž k určení tržní hodnoty 15% obchodního podílu 
ve společnosti. Tržní hodnotu lze definovat jako hodnotový ekvivalent, vyjádřený v penězích, 
kterého lze v daném čase a místě na trhu s obchodními podíly dosáhnout, a to 
s přihlédnutím k poptávce a nabídce v daném místě a čase. Řízení o vypořádání rozvodem 
zaniklého společného jmění je pak specifické tím, že je nezbytné zjistit tržní cenu, kterou by bylo 
možno získat v době rozhodování soudu za obchodní podíl ve stavu, ve kterém se nacházel v době 
rozvodu manželství. Znalecký ústav splnil zadání soudu, stanovil tržní hodnoty obchodního 
podílu k určeným datům, přičemž zvolené metody a odborné závěry znaleckého ústavu 
soudu nepřísluší přezkoumávat. 
 
Žalobkyně také vyslovila pochybnosti o nestrannosti znaleckého ústavu a navrhovala, aby 
soud provedl důkaz znaleckým deníkem za účelem prověření, zda žalovaná se společností 
V. a S., spol. s r. o. spolupracovala i v jiných kauzách, než poskytla znalecký posudek ve 
věci spisové značky 11 C 204/2011. 
 
Podle § 11 odst. 1 zákona č. 3611967 Sb., o znalcích a tlumočnících platí, že znalec nesmí podat 
posudek, jestliže lze mít pro jeho poměr k věci, k orgánům provádějícím řízení, k účastníkům nebo 
k jejich zástupcům pochybnost o jeho nepodjatosti. Jakmile se znalec dozví o skutečnostech, pro které je 
vyloučen, oznámí to neprodleně; stejnou povinnost mají i účastníci řízení. O tom, zda znalec je 
vyloučen, rozhoduje orgán, který jej pro podání posudku ustanovil (§ 11 odst. 2). 
 
Soud neprovedl důkaz znaleckým deníkem, neboť žalobkyně v řízení 11 C 204/2011 proti 
znaleckému ústavu žádné námitky nevznesla a ani v řízení o náhradě škody neuvedla žádné 
konkrétní skutečnosti, které by svědčily o porušení právní povinnosti znalcem stanovené 
v § 11 odst. 1 zákona o znalcích a tlumočnících. Znalecký ústav žádné skutečnosti, pro které 
by byl vyloučen neoznámil. I kdyby ze znaleckého deníku soud zjistil, že žalovaná 
spolupracovala s obchodní společností V. a S., spol. s r. o., i v jiných kauzách, pak by v této 
skutečnosti samo o sobě nebylo možno spatřovat porušení právní povinnosti. 
 
S ohledem na výše uvedená skutková zjištění a právní posouzení věci soud žalobu jako 
nedůvodnou zamítl. 
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O náhradě nákladů řízení (výrok 11) rozhodl soud dle 142 odst. 1 občanského soudního řádu, neboť 
žalovaná se úspěšně žalobě ubránila. Náklady řízení spočívaly v odměně advokáta za zastupování 
žalované v prvním řízení před okresním soudem ve výši 56 790 Kč + 11 358 daň z přidané hodnoty, 
v odměně advokáta za zastupování žalované v odvolacím řízení ve výši 28 395 Kč (poskytnut jeden 
úkon, odměna snížena o 50 %) + 5 679 daň z přidané hodnoty a v odměně advokáta za zastupování 
žalované v dalším řízení před okresním soudem ve výši 56 790 Kč + 11 358 daň z přidané hodnoty. 
Práva na náhradu dalších nákladů řízení se žalovaná vzdala (§ 3 odst. 1, § 18 odst. 1 vyhlášky 
č. 484/2000 Sb. § 137 odst. 3 občanského soudního řádu, § 47 odst. 1 písm. al zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty). 
 
Žalobkyně je povinna zaplatit náhradu nákladů řízení k rukám advokáta, který žalovanou v řízení 
zastupoval (§ 149 odst. 1 občanského soudního řádu). Důvody zvláštního zřetele hodné, pro které by 
soud právo na náhradu nákladů řízení zcela nebo zčásti nepřiznal, nevyšly v průběhu řízení najevo 
(§ 150 občanského soudního řádu). 
 
Lhůtu k plnění soud stanovil dle § 160 odst. 1 občanského soudního řádu. 
 
Zdroj: Rozhodnutí Okresního soudu v Hradci Králové 
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D.  Získávání podkladů pro zpracování ekonomických 
znaleckých posudků  

 
Orgány činné v trestním řízení požadují při vyšetřování trestných činů proti majetku 
a hospodářských trestných činů nejčastěji posouzení ekonomické situace společnosti. 
Většina z těchto případů je spojena s otázkou, zda byla dotčená společnost schopna 
splácet své závazky a jak se vyvíjela její ekonomická situace ve sledovaném období. Tyto 
dotazy jsou kladeny nejčastěji v návaznosti na posouzení možného úpadku společnosti 
případně v návaznosti na zhoršení ekonomických výsledků a snížení majetku 
společnosti. 
 

V některých případech bývá posouzení ekonomické situace využíváno i k získání 
určitého dlouhodobého pohledu na celkový vývoj společnosti v minulosti, které může 
vyjasnit dílčí otázky týkající se páchané trestné činnosti. 
 

Znalci pověřenému zpracováním ekonomického znaleckého posudku poskytne orgán 
činný v trestním řízení možnost získat potřebné podklady a informace zejména ze 
spisového materiálu. Je-li toho k podání posudku třeba, umožní znalci nahlédnout do 
spisů, popřípadě spis znalci zapůjčí. Znalci může být také dovoleno, aby byl přítomen 
při výslechu obviněného či svědků, případně jim kladl otázky vztahující se 
k předmětu znaleckého zkoumání.  
 

Velmi důležité je přitom dbát na skutečnost, že znalci nepřísluší provádět hodnocení 
důkazů a řešit právní otázky. Na druhé straně znalec může navrhnout, aby byly jinými 
důkazy napřed objasněny okolnosti potřebné k podání posudku. 
 

Znalec rovněž není oprávněn zajišťovat si jakékoliv podklady potřebné pro 
zpracování znaleckého posudku. Děje se tak výhradně v kooperaci s orgány činnými 
v trestním řízení, kdy znalec předkládá přehled podkladů pro zpracování, které poté 
orgány v dostupné době a míře zajistí. 
 

Často se stává, že je znalec policejním orgánem „zavalen“ řadou podkladů, které jsou 
pro posouzení dané věci zcela nepotřebné, ale se kterými se znalec musí vypořádat 
a prostudovat je bez konečného efektu pro zpracovávaný znalecký posudek. To vede 
k prodlužování doby pro zpracování znaleckého posudku a také k navýšení 
znalečného, což je v rozporu se zájmem o efektivní a ekonomický průběh řízení. 
 

Orgán činný v trestním řízení je povinen poskytnout znalci ke zpracování znaleckého 
posudku nejméně tyto podklady: 
 

� rozhodnutí (opatření) o přibrání znalce, 
� vymezení otázek a úkolů znalce pro znalecké zkoumání v konkrétně určené věci, 
� poučení znalce, 
� další materiály podle požadavku znalce. 
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D1 Okruh hospodářských trestných činů 
 
Znalecké posudky na posouzení jednotlivých obchodních transakcí  
 
Znalecké posudky zaměřené na posouzení použití ceny obvyklé při zkoumaných 
obchodních transakcích jsou nejčastěji zpracovávány v případě trestních kauz 
s podezřením na krácení daně, poplatku či jiné povinné dávky a v souvislosti 
s podezřením na zneužívání informací v obchodním styku.  
 
Při zpracování znaleckých posudků pro určení ceny obvyklé se vychází z ustanovení 
zákona o oceňování majetku č. 151/1997 Sb. 
 
Ten v § 2 [Způsoby oceňování majetku a služeb] uvádí, že: 
 
  

 § 2 [Způsoby oceňování majetku a služeb] 
 
 
1)  Majetek a služba se oceňují obvyklou cenou, pokud tento zákon nestanoví jiný způsob oceňování.  

 
Obvyklou cenou se pro účely tohoto zákona rozumí cena, která by byla dosažena při 
prodeji stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo 
obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se 
zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají 
vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani 
vliv zvláštní obliby.  
 
Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí například: 
� stav tísně prodávajícího nebo kupujícího,  
� důsledky přírodních kalamit či jiných mimořádných událostí a havárií. 
 
Osobními poměry se rozumějí zejména: 
� vztahy majetkové,  
� příbuzenské vztahy,  
� jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím.  
 
Zvláštní oblibou se pak rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku nebo službě 
vyplývající z osobního vztahu k nim. 
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 Standardně požadované podklady pro posouzení obchodních transakcí 
 

� Výkazy účetní závěrky – rozvaha, výkaz zisků a ztrát, příloha k účetní závěrce, přehled o 
peněžních tocích, zpráva auditora. 

� Deník, hlavní kniha, obratová předvaha, soupisy jednotlivých majetkových 
a závazkových kategorií. 

� Prvotní účetní doklady, jiné znalecké posudky zpracované v dané věci. 
� Trestní oznámení, sdělení obvinění, výpovědi obviněných a klíčových svědků. 

Tučně uváděné podklady jsou pro zkoumání zcela nezbytné. 

 
Znalecké posudky při dokazování trestného činu „Neodvedení daně, pojistného na 
sociální zabezpečení a podobné povinné platby“ dle § 241 TZ  
 
V případě zpracovávání znaleckého posudku v takovém případě bývá nejčastěji 
požadováno zpracování přehledů provedených srážek z mezd a přehledy provedených, 
či neprovedených odvodů. Často je v této souvislosti požadováno i posouzení 
ekonomické situace společnosti, spolu s posouzením její likvidity a stavu 
disponibilních finančních prostředků. 
 
Standardně požadované podklady pro posouzení neodvedení daně či pojistného 
a podobné platby 
 

� Výkazy účetní závěrky – rozvaha, výkaz zisků a ztrát, příloha k účetní závěrce. 
� Mzdové sestavy. 
� Obraty jednotlivých účtů 
 - 331 – Zaměstnanci,  
 - 336 – Zúčtování s institucemi SZ a ZP,  
 - 342 – Ostatní přímé.  
� Obratové předvahy, hlavní knihy. 
� Účetní deníky. 

Tučně uváděné podklady jsou pro zkoumání zcela nezbytné. 

 
Znalecké posudky při dokazování trestného činu zkrácení daně, poplatku a podobné 
povinné platby – § 240 TZ 
 
K uvedenému trestnému činu může docházet celou řadou způsobů, z nichž každý 
vyžaduje specifické podklady. Může se jednat o krácení: 
 
� daně z příjmů fyzických osob (nejméně časté),  
� daně z přidané hodnoty (snižováním daňového základu např. při dovozu), 
� cla (snižováním základu pro výpočet cla),  
� daně z příjmů právnických osob (snižováním základu daně). 
 
V případě snižování základu daně z příjmů právnických osob se může jednat například 
o úmyslně chybné posuzování oprav a technického zhodnocení nemovitého majetku. 
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Tato problematika je obtížná i z hlediska znaleckého zkoumání, protože se musí spojovat 
i s posouzením rozsahu stavebních úprav.  
 
Z účetního pohledu lze problematiku zjednodušit následovně. Za technické zhodnocení 
nemovitosti je třeba považovat vše, na co je třeba vydat kolaudační rozhodnutí. To je 
třeba vždy, když dochází ke změně základních charakteristik stavby. Pokud tyto opravy 
nejsou posouzeny jako technické zhodnocení majetku a započteny do zvýšené pořizovací 
ceny, jsou uplatněny jako náklad realizovaný v daném období a tím dochází ke snížení 
základu daně z příjmů právnických osob. 
 
Standardně požadované podklady pro posouzení zkrácení daně, poplatku či jiné podobné 
platby 
 

� Obratové předvahy. 
� Obraty účtů účtové skupiny 34 – Zúčtování daní a dotací. 
� Obraty účtů souvisejících s konkrétní činností – např. účtu 321 – Dodavatelé. 
� Daňová přiznání plátce daně k dani, u které existuje podezření na její krácení.  
� Daňová přiznání dalších subjektů, které se účastnily vyšetřovaného trestného činu. 
� Jednotné celní deklarace – pokud se jedná o krácení cla. 
� Vyloučené, případně nedoložené doklady (faktury, pokladní doklady, …) z účetnictví 

dotčených subjektů. 
� Informace o tom, zda předmětný subjekt je plátcem DPH v případě, že tato skutečnost 

není zřejmá z jiných dokladů. 

Tučně uváděné podklady jsou pro zkoumání zcela nezbytné. 

 
Znalecké posudky při dokazování trestného činu zneužití informací a postavení 
v obchodním styku – § 255 TZ 
 
Nejčastěji se jedná o situace, kdy osoba na místě statutárního orgánu jedné společnosti 
zprostředkovává obchody pro jinou společnost či společnosti, ve kterých je rovněž 
statutárním představitelem či dokonce majitelem. Všechny tyto společnosti mají stejný či 
velmi podobný předmět činnosti. 
 
Dochází tak k poškozování jedné společnosti ve prospěch druhých, ve kterých mívá 
pachatel svůj majetkový podíl. Statutární orgán porušuje povinnosti vyplývající z péče 
řádného hospodáře. 
 
Celý proces posouzení účetnictví v tomto případě spočívá ve stanovení ceny obvyklé, 
za kterou byly výrobek či služba poskytovány všem ostatním odběratelům a která byla 
běžná i na trhu.  
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Standardně požadované podklady pro posouzení zneužití informací a postavení 
v obchodním styku 
 

� Výkazy účetní závěrky - rozvaha, výkaz zisků a ztrát, příloha k účetní závěrce. 
� Hlavní knihy, obratové předvahy.  
� Obraty jednotlivých účtů 
 - 321 – Dodavatelé,  
 - 311 – Odběratelé.  
� Saldokonto účtu 321 – Dodavatelé podle jednotlivých věřitelů. 
� Vystavené faktury za příslušné období. 
� Ceníky společnosti. 
� Smlouvy o dlouhodobých dodávkách. 

Tučně uváděné podklady jsou pro zkoumání zcela nezbytné. 
 

D2 Okruh trestných činů proti majetku 
 

Znalecké posudky ve věci posouzení trestných činů poškození věřitele – § 222 TZ 
a zvýhodnění věřitele – § 223 TZ 
 

V uvedeném případě bývá posuzováno, zda v dotčené společnosti byly prováděny 
úhrady závazků a zda někteří věřitelé nebyli upřednostňováni při úhradách, nebo 
naopak, zda nebyl některý z věřitelů z úhrad trvale vynecháván. 
 

Zároveň je posuzováno, zda společnost neprováděla se svým majetkem transakce, které 
by vedly k snížení jeho objemu, aniž by docházelo i ke snižování závazků společnosti. 
Daná problematika také úzce souvisí s problematikou insolvenčního řízení. 
 

Často bývá v uvedeném případě také posuzována ekonomická situace společnosti. 
 

Standardně požadované podklady pro posouzení poškození či zvýhodnění věřitele 
 

� Výkazy účetní závěrky – rozvaha, výkaz zisků a ztrát, příloha k účetní závěrce. 
� Hlavní knihy, obratové předvahy.  
� Obraty jednotlivých účtů 
 - 321 – Dodavatelé,  
 - 211 – Pokladna,  
 - 221 – Běžné účty.  
� Saldokonto účtu 321 – Dodavatelé podle jednotlivých věřitelů. 
� Účetní deníky. 

Tučně uváděné podklady jsou pro zkoumání zcela nezbytné. 
 
Znalecké posudky k porušení povinnosti v insolvenčním řízení – § 225 TZ 
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K uvedenému porušení dochází nejčastěji vědomým opomenutím povinnosti 
statutárního orgánu podat insolvenční návrh v případě, že společnost podle účetních 
výkazů splňuje podmínky úpadku. 
Standardně požadované podklady pro posouzení porušení povinností v insolvenčním 
řízení 
, 

� Výkazy účetní závěrky – rozvaha, výkaz zisků a ztrát, příloha k účetní závěrce, přehled 
peněžních tocích, zpráva auditora. 

� Deník, hlavní kniha, obratová předvaha. 
� Saldokonto dodavatelů a odběratelů. 

Tučně uváděné podklady jsou pro zkoumání zcela nezbytné. 

 
D3 Úpadkové trestné činy 
 
Posouzení ekonomického stavu a podnikatelské činnosti dlužníka v období před 
faktickým zahájením insolvenčního řízení je ze strany orgánů činných v trestním 
řízení požadováno z důvodu podezření například pro trestné činy: 
 
a) způsobení úpadku 
 
  

 Příklad – nepřiměřená vydání 
 
 
K výše uvedenému poslouží jako zajímavý přístup jednoho živnostníka k prostředkům vytvořeným 
podnikatelskou činností. Jako podnikatel se zabýval opravou automobilů a jeho činnost se mu postupně 
velmi dařila. Dopouštěl se ovšem zásadního omylu v tom, že ze svého podnikání vždy ke konci roku 
odebral všechny disponibilní prostředky a použil je na soukromé účely. Kromě zaplacených 
záloh na sociální a zdravotní pojištění a zálohy na daň z příjmů nevypořádával svoje závazky k těmto 
institucím a postupně jeho dluhy dosáhly řádu několika desítek tisíc korun.  
 
Na základě daňových přiznání bylo zjištěno, že trvale dosahuje ve svém podnikání ztráty. Proto se 
správa sociálního zabezpečení a finanční úřad rozhodly podat na majetek podnikatele návrh 
na konkurz a zároveň trestní oznámení. Teprve při znaleckém přezkoumání účetní evidence 
obviněného bylo zjištěno, že jeho podnikání bylo vlastně velmi dobře výdělečné a ztráty v jednotlivých 
letech byly způsobeny odčerpáváním peněžních prostředků. Paradoxní je, že si tento podnikatel 
přivodil účetně stav předlužení, aniž by tomu odpovídala i skutečná situace. V konečném 
důsledku mu stále hrozilo trestní stíhání.  
 
b)  zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění 

 
  

 Příklad – ztráta účetních dokladů 
 
Ukázkou může být skupina podnikatelů v oblasti poskytování služeb, kteří kvůli snížení daňových 
základů prováděli část transakcí fiktivně mezi sebou. V průběhu vyšetřování se pak zjistilo, že 
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nevedli, nebo orgánům činným v trestním řízení zatajili veškerou svoji účetní evidenci. Vystavují 
se tak sice trestnímu stíhání za zkreslování údajů, ale pravděpodobně se jim podaří tímto způsobem 
odvrátit obvinění z jiných trestných činů, které by jim bylo možné dokázat na základě úplné účetní 
evidence. Je možné i to, že se na základě dílčích informací podaří získat potřebnou část účetních 
dokladů a záměrné zničení či zatajení účetní evidence se pro obviněné stane přitěžující okolností 
a dalším trestným činem, ze kterého budou obviněni. 
 
Příklad – zničení účetnictví při povodni 
 
Dalším příkladem byli podnikatelé, kteří využili opakovaných povodní na našem území v roce 1997. 
Tvrdili, že jim jejich účetní evidenci zničila voda. V mnoha případech se jim spáchání trestného činu 
prokázat opravdu nepodařilo, ale našla se i celá řada opačných příkladů, kde podnikatel byl za 
zatajení či zničení evidence postihnut. 
 

c)  porušení povinnosti v insolvenčním řízení 
 
  

 Příklad – nespolupráce úpadce 
 
 
Příkladem obou způsobů naplnění skutkové podstaty může být podnikatel, který provozoval výkup 
zemědělských produktů. Během tří po sobě jdoucích let vykazovalo jeho podnikání všechny znaky 
úpadku. V prvním období pouze ve formě úpadku z likvidity (neschopnost splácet své závazky), 
v dalších dvou obdobích i ve formě předlužení (hodnota majetku firmy byla menší než hodnota 
závazků).  
 
V takové situaci měl podnikatel povinnost podat na sebe sám návrh na prohlášení konkurzu. Učinili 
tak ovšem až nespokojení věřitelé. Podnikatel poté odmítl předat správci jakékoliv účetní doklady 
a ani ho nepustil do provozovny. Přístup do provozovny byl zajištěn až za spolupráce Policie ČR 
a účetní evidence byla postupně nahrazována zjištěními z různých registrů a informací získaných 
od různých orgánů a institucí – finanční úřady, katastr nemovitostí, registr vozidel.  
 

d)  poškozování či zvýhodňování věřitele 
 

  

 Příklad – upřednostnění vlastní firmy 
 
 
Příkladem může být jednání ředitele nemocnice, který z titulu své funkce upřednostňoval platby 
za služby a dodávky realizované jím ovládanou a vlastněnou firmou, a tuto tím zvýhodňoval 
oproti jiným věřitelů. U nich naproti tomu docházelo ke zpožďování plateb, částečným úhradám nebo 
neuhrazení celé dlužné částky. 
 
e)  pletichy při konkurzním řízení  
 
  

 Příklad – úplatky mezi věřiteli 
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Jako příklad si uveďme hypotetickou situaci, kdy by správce přijal úplatek od věřitele jako 
protihodnotu za uznání sporné pohledávky, nebo například úplatnou dohodu mezi věřiteli 
o jednotném hlasováním v určité věci (např. neuznání určité pohledávky). Trestnost tohoto jednání je 
oboustranná, tzn. hrozí osobě, která úplatek nabízí i která ho přijme. 
 
Standardně požadované podklady pro posouzení: 
 

� Výkazy účetní závěrky - rozvaha, výkaz zisků a ztrát, příloha k účetní závěrce, přehled 
peněžních tocích, zpráva auditora. 

� Deník, hlavní kniha, obratová předvaha, soupisy jednotlivých majetkových 
a závazkových kategorií. 

� Prvotní účetní doklady, jiné znalecké posudky zpracované v dané věci, zprávy 
Finančních úřadů, případně jiných institucí jako VZP, OSSZ. 

� Trestní oznámení, sdělení obvinění, výpovědi obviněných a klíčových svědků. 

Tučně uváděné podklady jsou pro zkoumání zcela nezbytné. 

 
Znalec provádí znalecké zkoumání na základě informací zpravidla zprostředkovaných 
a získaných již v době probíhajícího trestního řízení a pro účel trestního řízení. Znalecké 
zkoumání je tedy prováděno na základě informací, které znalec získal vlastní 
experimentální činností, studiem materiálů poskytnutých znalci orgánem činným 
v trestním řízení, účastí na některých vyšetřovacích úkonech apod. Činnost znalce je 
nahraditelná (zastupitelná) jiným znalcem. Znalec je proto zastupitelný, neboť na rozdíl 
od svědka si tytéž znalosti může ze spisu nebo vlastním znaleckým zkoumáním opatřit 
i jiný znalec a s využitím stejné znalecké odborné kvalifikace podat znalecký posudek. 
 
Znalci, který je pověřen znaleckým úkonem, se ke znaleckému zkoumání a zpracování 
znaleckého posudku poskytnou potřebná vysvětlení a informace ze spisů a nelze mu 
v žádném případě uložit, aby obstaral sám důkazy nebo aby prováděl důkazní 
prostředky. Znalec totiž nesmí provádět vyšetřovací úkony. Úkoly znalce musí být 
vymezeny v souladu s jeho konkrétní znaleckou odborností, kterou nesmí překročit. 
Předmětem znalecké činnosti jsou tedy jen otázky skutkové, nikoliv právní. 
 
To jsou základní meze kompetence soudního znalce. Jejich respektování je důležitou 
zárukou podání správného a objektivního znaleckého závěru i zárukou objektivnosti 
samotného trestního řízení. 
 
V praktické činnosti orgánů činných v trestním řízení se lze setkat s případy porušení 
mezí kompetence znalce ať již znalcem samotným nebo k tomuto porušení kompetencí je 
znalec vybízen přímo osobou, která jej přibrala jako znalce v trestním řízení. 
 
Povinnost přezkoumávat činnost znalce co do dodržení jeho kompetencí, má každý 
orgán činný v trestním řízení a i znalec samotný. V případě, že otázky jemu kladené 
překračují jeho kompetence, by na tuto skutečnost měl zadavatele znaleckého posudku 
upozornit. 
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Znalci, aby vyhověli kladeným otázkám, se zabývají zaviněním osob a dokonce 
v ojedinělých případech dávají vyšetřovateli i „pokyny” a doporučení, jakým směrem 
zaměřit další šetření. To je samozřejmě zcela nepřípustné. Takové znalecké zkoumání 
nelze považovat za objektivní, protože znalec překračuje své odborné znalosti, a to                        
i v případě, že vedle své znalecké odbornosti vystudoval práva.  
 
Nejspornější otázkou v praxi je, zda je znalec kompetentní zjišťovat osobu odpovědnou 
za porušení zvláštních pravidel, instrukcí a jiných směrnic. 
 
Judikatura týkající se kompetencí znalce v trestním řízení je velmi rigorózní 
a nepřipouští výjimky. Požaduje, aby úkoly znalci byly vymezeny tak jednoznačně, aby 
byl znalec ve znaleckém zkoumání důsledně omezen jenom na objasnění skutečností, 
k nimž je potřeba odborných znalostí.  
 
Zcela jednoznačně vylučuje, aby znalci byl stanoven úkol zajistit pro účely trestního 
řízení důkazní prostředky. Jestliže provedené důkazy jsou nejednoznačné nebo jsou 
dokonce ve vzájemném rozporu, znalec je povinen vypracovat posudek s ohledem na 
všechny v úvahu přicházející alternativy.  
 
Zcela rigorózně je judikaturou stanoveno, že znalec se při znaleckém zkoumání nesmí 
opírat o zjištění, která sám učinil na místě činu. Potřebuje-li k podání znaleckého 
posudku doplnění informací, nemůže tyto úkony provést sám, ale musí požádat orgán 
činný v trestním řízení o doplnění vyšetřování o další důkazní prostředky. 
 
Všechny materiály potřebné k provedení posudku musí znalec obdržet od orgánu 
činného v trestním řízení. V případě, že jsou podklady pro vypracování znaleckého 
posudku neúplné nebo nedostatečné, je oprávněn požadovat na orgánu činném 
v trestním řízení jejich doplnění nebo provedení tak, aby mohl znalecký posudek 
dokončit. Orgán činný v trestním řízení je povinen součinnost znalci poskytnout. 
V opačném případě je znalec oprávněn vypracování znaleckého posudku odmítnout. 
Soudní znalec není oprávněn samostatně získávat informace od svědků, z úřadů 
a institucí bez vědomí zadavatele posudku. 
 
Podle současné právní úpravy může znalec sám zkoumat a dokumentovat úkony 
znaleckého zkoumání, které jsou v rozsahu jeho znaleckého oprávnění.  
 
Vše uvedené neznamená, že znalec je do jisté míry „pasivním subjektem trestního 
řízení“, protože bez vědomí a v některých případech účasti orgánu činného v trestním 
řízení nemůže provést žádný úkon, který by mohl mít charakter důkazního prostředku. 
Tak tomu samozřejmě není, protože znalec musí vystupovat ve znaleckém zkoumání 
aktivně, využít v plném rozsahu své kompetence, odborné znalosti a nebát se 
vyžadovat na orgánu činném v trestním řízení potřebné informace pro znalecké 
zkoumání. Má významné právo přibrat si k posouzení zvláštních dílčích otázek 
konzultanta, ovšem za znalecký posudek nese odpovědnost on. 
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Součinnost orgánů činných v trestním řízení 
 
Znalcům od počátku jejich přibrání k podání znaleckého posudku jsou orgány činnými 
v trestním řízení poskytovány spisové materiály. Zpravidla jsou s nimi konzultovány 
otázky, na které by měli ve znaleckém posudku odpovědět. Podle požadavků znalců 
jsou zváni k rozhodujícím výslechům a dalším procesním úkonům.  
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E.  Vlastní zpracování ekonomického posudku 
 
Vymezení úkolů znalci se děje tak, že se uvedou okolnosti, které má znalec objasnit 
(např. hodnota věci v době odcizení, ekonomická situace společnosti v době před 
prohlášením konkurzu, rozsah způsobené škody na podkladě účetních dokladů), popř. 
jestliže to je vhodné a účelné, se formulují přímo příslušné otázky. 
 
Znalecký posudek se skládá: 
 
a. z nálezu, obsahujícího popis zkoumaného materiálu, resp. jevů, a souhrn důkazního 

materiálu a skutečností, k nimž znalec přihlížel, 

b. z vlastního posudku, ve kterém znalec uvede závěr, ke kterému dospěl zpravidla 
výčtem otázek, na které má odpovědět, s odpověďmi na tyto otázky, včetně 
odůvodnění, v němž znalec uvede a zhodnotí skutečnosti, které jej k závěru vedly, 
přičemž popíše i postup, jímž k závěru dospěl; z odůvodnění tedy musí logicky 
vyplývat závěr posudku, a 

c. ze znalecké doložky, kterou znalec v písemném posudku připojí na závěr znaleckého 
posudku a v ústním posudku ji znalec ústně sdělí do protokolu sepsaného orgánem 
činným v trestním řízení; znalecká doložka obsahuje označení seznamu, v němž je 
znalec zapsán, označení oboru, v němž je oprávněn podávat posudky, a číslo položky, 
pod kterou je úkon zapsán ve znaleckém deníku. 

 
Písemný znalecký posudek musí být sešit, jednotlivé strany očíslovány, sešívací šňůra 
připevněna k poslední straně posudku a přetištěna znaleckou pečetí. 
 

E1 Lhůta k provedení úkonu 
 
Při vyžádání znaleckého úkonu uloží státní orgán v mezích stanovených zákonem znalci 
lhůtu, ve které má být úkon proveden; před stanovením lhůty je podle okolností nutno 
se znalcem projednat, zda může v zamýšlené lhůtě úkon provést. Z praktického hlediska 
je to velmi výhodné, protože tak lze předejít opakovanému prodlužování lhůt pro 
zpracování znaleckého posudku. 
 
V naléhavých případech může státní orgán žádat spěšné provedení znaleckého úkonu; 
v tomto případě se uvede v opatření, kterým je znalec ustanoven, výslovně, že je žádáno 
spěšné provedení úkonu, a stanoví se lhůta k jeho provedení. 
 
Znalecký posudek nelze odmítnout jen proto, že znalec se nad rámec svého oprávnění 
vyjadřoval i k otázkám právním. Skutečnost, že znalec ve svém posudku zaujme 
stanovisko k otázce, jejíž zodpovězení přísluší soudu, nečiní tento posudek 
nepoužitelným, pokud obsahuje odborné poznatky a zjištění, z nichž znalec právní 
závěr učinil a které umožňují, aby si soud tentýž nebo jiný takový závěr dovodil sám. 
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Odpověď na otázku, který právní předpis, resp. které ustanovení určitého právního 
předpisu bylo porušeno a v jakém směru, je řešení právních otázek, které přísluší 
výlučně orgánům činným v trestním řízení. 
 

E2 Příklad znalecké doložky 
 

Znalecká doložka 
 
 
Znalecký posudek podal znalecký ústav xxxxxxxxxxxxx, zapsaný Ministerstvem spravedlnosti ČR na 
základě Rozhodnutí ministra spravedlnosti č. xxxxxxxx/xxx do I. oddílu seznamu znaleckých ústavů 
podle ustanovení § 21 odst. 3 zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, a ustanovení § 6 odst. 1 
vyhlášky 37/1967 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pro obor ekonomika s rozsahem znaleckého 
oprávnění pro: 

� oceňování podniku jako celku 
� oceňování cenných papírů a obchodování 

s nimi 
� oceňování derivátů kapitálového trhu 
� oceňování hmotného majetku, aktiv a pasiv 
� oceňování nehmotného majetku 

a majetkových práv 
� oceňování pohledávek a závazků 
� oceňování podílů v obchodních 

společnostech 
� oceňování nepeněžních vkladů 
� oceňování nemovitostí 
� oceňování přístrojů, strojů, strojních zařízení 

a technologických celků včetně posuzování 
jejich technického stavu 

� posuzování úvěrové způsobilosti fyzických a 
právnických osob,  

� posuzování bonity podnikatelských subjektů 
� hodnocení úvěrových rizik, transferové ceny 
� mezinárodní daňové plánování 
� oceňování jmění obchodní společnosti při 

fúzi, rozdělení a změně právní formy 

 

� oceňování zastaveného obchodního podílu 
pro účely převodu na úhradu dluhu 

� oceňování vypořádacího podílu z čistého 
obchodního majetku 

� přezkoumání úvěrových transakcí, vztahů 
mezi propojenými osobami, činnosti člena 
statutárního orgánu z hlediska 
ekonomických zájmů, vztahů mezi 
majoritními a minoritními akcionáři, ovládací 
smlouvy z ekonomického hlediska 

� přezkoumání ceny obvyklé, přiměřenosti 
plnění a dalších ekonomických aspektů 
vyplývajících ze smlouvy o převodu podniku 
nebo jeho části, smlouvy o nájmu podniku 
nebo jeho části, ovládací smlouvy a smlouvy 
o převodu zisku 

� přezkoumání projektu přeměny a dalších 
ekonomických aspektů vyplývajících ze 
smlouvy o fúzi 

� posouzení přiměřené ceny nebo směnného 
poměru cenných papírů při povinné nabídce 
převzetí nebo nabídce na odkoupení 

� účetnictví a cash – flow  

Znalecký úkon je zapsán pod pořadovým číslem xxxx/2012 deníku znaleckého stavu. 

 
Podpis statutárního zástupce znaleckého ústavu 
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E3 Příklad přehledu použitých podkladů      

 
Podklady pro zpracování znaleckého posudku 
 
Jako podklady pro zpracování znaleckého posudku nám byly poskytnuty následující materiály 
a informace od Policie ČR a správce konkurzní podstaty úpadce CDE, s. r. o., JUDr. xxxxxxxxxx .   
 
Tyto podklady a informace jsme pokládali za věrohodné a úplné. 
 
Jednalo se zejména o 
 
� elektronickou podobu účetnictví za roky 2003, 2004 a částečně za rok 2005 (do 12. července 

2005) 

� roční účetní závěrku za rok 2001 

� roční účetní závěrku za rok 2002 

� bankovní výpisy za rok 2001 – č. účtu 162 331 531/0300 

� bankovní výpisy za rok 2001 – č. účtu 111 032 988/0300 

� bankovní výpisy za rok 2001 – č. účtu 124 852 627/0300 

� bankovní výpisy za rok 2001 – č. účtu 161 842 903/0300 

� bankovní výpisy za rok 2002 – č. účtu 162 331 531/0300 

� bankovní výpisy za rok 2002 – č. účtu 176 819 298/0300 

� bankovní výpisy za rok 2002 – č. účtu 111 032 988/0300 

� bankovní výpisy za rok 2002 – č. účtu 161 842 903/0300 

� bankovní výpisy za rok 2002 – č. účtu 124 852 627/0300 

� bankovní výpisy za rok 2003 – č. účtu 162 331 531/0300 

� bankovní výpisy za rok 2003 – č. účtu 161 842 903/0300 

� bankovní výpisy za rok 2003 – č. účtu 111 032 988/0300 

� bankovní výpisy za rok 2003 – č. účtu 124 852 627/0300 

� bankovní výpisy za období od 1. ledna 2003 do 30. 9. 2003 – č. účtu 176 819 298/0300 

� bankovní výpisy za období od 1. ledna 2003 do 5. září 2003 – č. účtu 410 350 010/7500 (SKK) 

� bankovní výpisy za období od 5. září 2003 do 31. prosince 2003 – č. účtu 326 077 593/7500 
(SKK) 

� bankovní výpisy za rok 2003 – č. účtu 186 901 391/0300 

� bankovní výpisy za rok 2004 – č. účtu 111 032 988/0300 

� bankovní výpisy za období od 1. ledna 2004 do 31. srpna 2004 – č. účtu 162 331 531/0300 

� bankovní výpisy za období od 8. července 2004 do 31. prosince 2004 – č. účtu 191 672 837 

� faktury přijaté za rok 2003 – D23010441 – D23010930 

� faktury vydané za rok 2003 – D30001 – D30369 

� faktury přijaté za rok 2004 - D24060001 - D24060320 

� faktury vydané za rok 2004 - D2403001 - D24040001 

� hlavní pokladna za rok 2003 

� pokladny v cizích měnách za rok 2003 

� hlavní pokladna za rok 2004 

� pokladny v cizích měnách za rok 2004 
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E4 Otázky kladené znalci k posouzení 
 
E4.1  Posuzování celkové ekonomické situace společnosti 
 
Nejčastějšími otázkami, které jsou znalcům kladeny v souvislosti s požadavkem na 
posouzení ekonomické situace, jsou následující. 
 
� Jaká byla celková ekonomická situace v období od vzniku společnosti do současné doby, resp. 

jaká byla finanční a majetková situace společnosti od doby jejího vzniku do současnosti?  
� V kontextu celého zadání přezkoumat činnost obžalovaného jako statutárního orgánu 

z hlediska ekonomických zájmů společnosti. 
� Posoudit, zda v průběhu zkoumaného období došlo u společnosti ke stavu insolvence či 

předlužení, jakým způsobem, k jakému datu je možné tyto stavy konstatovat, zda a jakým 
způsobem se o nich obžalovaný jako statutární orgán dozvěděl.  

� Posuďte, zda daná společnost byla v tzv. druhotné platební neschopnosti a co bylo příčinou. 
� Stanovte rozsah závazků a pohledávek ke konci roku xxxx. 
� Posuďte, zda byla společnost schopna plnit své závazky od svého vzniku do současné doby. 

Kdy (měsíc, rok) a na základě jakých skutečností došlo k tomu, že společnost nebyla schopná 
své závazky uhrazovat.   

� Uveďte, zda měla společnost v předmětném období dlouhodobé nesplacené závazky, v jakém 
rozsahu, uvést věřitele. Zda tyto závazky postupně uhrazovala a v jakém rozsahu. 

� Posuďte, zda společnost v předmětném období, kdy obžalovaný jako statutární orgán již věděl, 
že je společnost v úpadku, bral na společnost další závazky, jimž by nemohla společnost dostát. 

� Jaký dopad na ekonomickou situaci společnosti měl prodej nemovitého/movitého majetku, a to 
jak ve vztahu k samotné společnosti a možnosti dosahování zisků v dalším období, tak ve 
vztahu k věřitelům této společnosti a jejich možnosti se uspokojit z majetku této společnosti? 
Pokud je to možné, vyjádřete tyto dopady v konkrétních částkách v Kč.  

� Zda v době splatnosti závazků společnosti umožňoval čistý obchodní majetek společnosti splnit 
její závazky a v jakém rozsahu. 

� Posuďte, zda účetnictví společnosti bylo vedeno v souladu s požadavky ustanovení 
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a dalších souvisejících předpisů upravujících vedení 
účetnictví.  
 

E4.2 Posuzování jednotlivých obchodních transakcí 
 
Znalecké posudky zaměřené na uvedenou oblast jsou nejčastěji zpracovávány v případě 
trestních kauz s podezřením na krácení daně, poplatku či jiné povinné dávky                                 
a v souvislosti s podezřením na zneužívání informací v obchodním styku, ale mohou 
být součástí dotazů i při podezření na předlužení či další zde zmiňované trestné činy.  
 
Zaměření otázek směřujících k jednotlivým obchodním transakcím se dá rozdělit na 
dva základní okruhy: 
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1. Přezkoumání transakce z hlediska průběhu – v takovém případě je zkoumán průběh 
transakce, jeho soulad se zákony, je zkoumáno zaúčtování a je posuzován dopad na 
ekonomickou situaci posuzovaného subjektu. Například se může jednat o dotazy 
směřující ke zjištění, zda podezřelý (obviněný) neprováděl transakce s majetkem 
firmy, které by vedly ke snížení hodnoty nebo celkového objemu majetku firmy 
(nevyváděl majetek), případně zda nebyla činěna vydání nepřiměřená ekonomické 
situaci podnikatelského subjektu, nebo zda nebyly prostředky odčerpávány pro 
soukromé využití. 

2. Přezkoumání transakce z pohledu převáděných hodnot – jedná se o oblast 
zaměřenou na stanovení ceny obvyklé v případě podezření, že některé hodnoty 
užité v rámci transakce neodpovídají cenám obvyklým na trhu, ať už je to z důvodu 
spřízněnosti subjektů nebo jiných důvodů. 

 
Mezi nejčastěji kladené charakteristické otázky patří: 
 
� Posoudit převody obchodních podílů a prodeje movitého majetku vzhledem k závazkům 

společnosti obžalovaného a jejich výhodnost či nevýhodnost, včetně posouzení obvyklé ceny 
převáděného majetku.  

� Posoudit výhodnost nákupu cenných papírů/movitého/nemovitého majetku a způsob úhrady či 
započtení s ohledem na snižování či zvyšování majetku. 

� Zda, jakým způsobem a v jaké formě byla na základě darovací/kupní smlouvy z majetku 
společnosti A. převedena částka xxx,-- Kč do majetku společnosti Z.?  

� Uveďte, zda převodem uvedených smluv získala společnost majetkový prospěch a v jaké výši? 
� Jaká byla prodejní, tržní a obvyklá cena uvedených nemovitostí/movitého majetku společnosti 

ke dni xxx a ke dni xxx.  
� Posuďte, jakým způsobem a k jakým účelům byly použity prostředky ve výši xxx,-- Kč získané 

společností prodejem nemovitého/movitého majetku.  
� Posuďte výhodnost provedených zápočtů vůči postoupeným pohledávkám, které vyplývaly 

z kupní smlouvy ze dne xxx.  

 
E4.3  Posouzení odvodů povinných plateb 
 
Znalecké posudky zaměřené na posouzení odvedení povinných plateb jsou nejčastěji 
zpracovávány v případě trestních kauz s podezřením na neodvedení daně, pojistného 
na sociální zabezpečení, na zdravotní pojištění a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti. 
 
Typické jsou pro tuto oblast následující otázky: 
 
� Zda v období od xxx do současnosti, popř. do doby yyy byla zaměstnancům strhávána záloha 

na zdravotní a sociální pojištění a zda tyto zálohy byly řádně odváděny. Zda společnost hradila 
za své zaměstnance zdravotní a sociální pojištění – vyčíslete za jednotlivá období.  

� Uveďte, zda společnost uhradila v předmětném období čisté mzdy všem svým zaměstnancům. 
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� Posuďte existenci dluhu na pojistném za zaměstnance po celé rozhodné období, uveďte, zda 
z předloženého účetnictví je možno vyhodnotit a vyhodnoťte, zda příjmy povinného subjektu 
po odečtení mezd a případně všech plateb byly dostatečné na úhradu povinných odvodů za 
zaměstnance v předmětném období. 

� Zjistěte po jednotlivých měsících výši hrubé mzdy všech zaměstnanců plátce v období od 
1. ledna xxx do současnosti (dále jen sledované období). 

� Zjistěte po jednotlivých měsících celkovou výši příjmů, které plynuly plátci z podnikatelské 
i jiné činnosti, jež dosáhl ve sledovaném období na účtu (účtech) pokladny a bankovním účtu 
(účtech), oproštěných od průběžných položek. Zároveň uveďte výši finančních prostředků, se 
kterými mohl plátce v daném měsíci volně disponovat, tedy výši finančních prostředků, které 
nebyly vázány exekucí či soudním rozhodnutím (dále jen „volné finanční prostředky“). 

� Pokud bude zkoumáním zjištěno, že plátce měl volné finanční prostředky ve výši nejméně 
hrubé mzdy všech zaměstnanců, uveďte, v jakých jednotlivých měsících sledovaného období to 
bylo a jakou část z těchto volných finančních prostředků použil na odvody zákonných plateb 
daně a pojištění. 

� Zjistěte, zda plátce ve sledovaném období zaměstnanců srazil z hrubé mzdy příslušné částky 
zálohy na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, pojistného na zdravotní pojištění 
a pojistného na sociální zabezpečení včetně příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. 

 
E4.4  Posuzování dodavatelsko-odběratelských vztahů 
 
V uvedeném případě bývá posuzováno, zda v dotčené společnosti byly prováděny 
úhrady závazků a zda někteří věřitelé nebyli upřednostňováni při úhradách, nebo 
naopak, zda nebyl některý z věřitelů z úhrad trvale vynecháván. Součástí je téměř vždy 
i požadavek na sestavení přehledu věřitelů a dlužníků posuzované společnosti 
s uvedením výše dluhu.  
 
Zároveň může být posuzováno, zda společnost neprováděla se svým majetkem 
transakce, které by vedly ke snížení jeho objemu, aniž by docházelo i ke snižování 
závazků společnosti. Daná problematika úzce souvisí s posouzením stavu úpadku 
dotčeného subjektu. Často proto bývá v uvedeném případě také posuzována 
ekonomická situace společnosti.  
 
Součástí dotazu rovněž bývá požadavek na seřazení věřitelů podle pořadí, v jakém měli 
být uspokojeni, nebo dokonce požadavek na vyčíslení poměrného uspokojení. První 
požadavek lze z ekonomického pohledu naplnit pouze tak, že budou věřitelé seřazeni 
podle lhůty splatnosti jejich pohledávek, protože nelze stanovit jakýkoliv jiný princip 
uspokojování pohledávek, který by mohl některé subjekty znevýhodňovat. Vyčíslit 
poměrné uspokojení pohledávek věřitelů k datu, kdy byl zjištěn stav úpadku 
z ekonomického pohledu, nelze, protože subjekt má do okamžiku zahájení 
insolvenčního řízení (konkurzu) povinnost hradit své závazky zcela a nikoliv poměrně. 
Poměrné uspokojení nebo jen částečné uspokojení pohledávek věřitelů je vyhrazeno 
pouze pro insolvenční řízení a je jej oprávněn činit pouze insolvenční správce, a to navíc 
na základě pravomocného rozvrhového usnesení, nikoliv svévolně. 
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Mezi nejčastěji kladené charakteristické otázky patří: 
 
� Stanovte rozsah závazků a pohledávek společnosti k datu v období od xxx do xxx. 
� Přezkoumejte vztahy mezi propojenými osobami, stranami jednotlivých obchodních operací 

s ohledem na celkovou ekonomickou situaci společnosti. 
� Zda obžalovaný jako statutární orgán společnosti měl nebo mohl mít přehled o závazcích 

a pohledávkách společnosti za období r. xxx?  
� Zda měla společnost v předmětném období dlouhodobé nesplacené závazky, v jakém rozsahu, 

uvést věřitele. Zda tyto závazky postupně uhrazovala. 
� Posoudit výhodnost nákupu cenných papírů/movitého/nemovitého majetku a způsob úhrady či 

započtení s ohledem na snižování či zvyšování majetku. 
� Posuďte výhodnost provedených zápočtů vzájemných pohledávek a závazků.  
� Zjistěte cenu obvyklou vybraného druhu majetku společnosti. 
 

E5 Příklad vlastního posudku  
 
 1. Východiska znaleckého posudku 
 
 1.1 Předmět znaleckého posudku 
 
Předmětem znaleckého posudku je zodpovězení následujících otázek Policie České republiky 
souvisejících s vyšetřováním J. Z. obviněného pro trestný čin poškozování věřitele podle § 256/1a), 3 
tr. zákona: 
 
1. Zda se společnost R.T.G. s. r. o., se sídlem … IČ 00 00 00 00, od 22. 6. 2005 v konkurzu, 

dále jen R., dostala v období od 1. 1. 2003 do 22. 6. 2005 do stavu úpadku ve smyslu § 1 
zákona č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů a doplnění, 
pokud ano, o jakou formu úpadku se jednalo, zda o insolvenci, tj. neschopnost po delší 
dobu plnit své závazky dle § 1 odst. 2 cit. zákona, nebo předlužení dle § 1 odst. 3 cit. 
zákona, anebo zda došlo k úpadku oběma formami, a kdy zákonem předpokládaný stav 
úpadku nastal? V případě existence obou forem úpadku je třeba určit dobu vzniku u každé 
formy zvlášť.  

2. Pokud existoval stav úpadku formou insolvence, jaká kritéria byla znalcem použita při 
výkladu pojmu „po delší dobu“, který je v ustanovení § 1 odst. 2 zákona č. 328/1991 Sb. 
Uveden, tedy jak byla „delší doba“ stanovena? 

3. Pokud existoval stav úpadku formou insolvence, od kdy nebyla společnost R. schopna 
plnit své splatné závazky, zda došlo za tohoto stavu k plnění již splatných závazků, 
pokud ano, zda bylo plnění závazků vzhledem ke všem věřitelům poměrné a rovnoměrné 
v souladu se zásadami řízení konkurzního a vyrovnávacího?  

4. Zda existoval stav úpadku formou insolvence v době prodeje nemovitého majetku 
společnosti R. sestávajícího z rekreačního areálu „R.“ v obci R., který byl uskutečněn na 
základě kupní smlouvy ze dne 20. 12. 2004 za částku 11 000 000,-- Kč a prodeje movitého 
majetku, který byl uskutečněn na základě kupní smlouvy ze dne 5. 1. 2005 za částku 
479 200 Kč, v jaké výši měli být uspokojeni věřitelé společnosti R. s ohledem na uvedené 
prodeje majetku a prostředky jimi získané při dodržení zásad poměrnosti 
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a rovnoměrnosti, vyjádřeno jak v procentech, tak v konkrétní částce v Kč, ve vztahu ke 
každému věřiteli?  

5. Pokud došlo za stavu úpadku formou insolvence po prodejích majetku, jak je uvedeno 
pod bodem 4, k následnému plnění splatných závazků společnosti R., které nebylo 
poměrné a rovnoměrné, uvést kteří věřitelé obdrželi méně a o jakou částku, než by jim 
náleželo při poměrném a rovnoměrném uspokojení, stejně tak uvést, kteří věřitelé 
obdrželi více a o jakou částku, než by jim náleželo při poměrném a rovnoměrném 
uspokojení? Která konkrétní plnění již splatných závazků společnosti R. byla provedena 
nad rámec poměrného a rovnoměrného uspokojení, jakým způsobem, v jaké výši v Kč, 
jakého věřitele či věřitelů a zda šlo o splnění závazku v celé jeho výši nebo o plnění vyšší 
než poměrné, ale ne v celé výši závazku?  

6. V případě nerovnoměrného uspokojování závazků vyjádřete škodu způsobenou těm 
věřitelům, kteří neobdrželi za existence stavu úpadku formou insolvence, po prodeji 
majetku, jak je uvedeno pod bodem 4, žádné plnění nebo plnění nižší, než by jim dle výše 
uvedených zásad náleželo. Škodu určete jako rozdíl mezi požadovaným (správně 
provedeným poměrným a rovnoměrným) plněním závazků a plněním závazků tak, jak 
bylo společností R. skutečně provedeno. Škodu vyjádřete v Kč jak ve vztahu 
k jednotlivým věřitelům, tak celkovou částkou.  

7. Pokud existoval stav úpadku formou předlužení, v důsledku jakých událostí tento stav 
nastal?  

8. Jaký dopad na ekonomickou situaci společnosti R. (ve smyslu pozitivním či negativním) 
měl prodej nemovitého majetku sestávajícího z rekreačního areálu „R.“ v obci R., který 
byl uskutečněn na základě kupní smlouvy ze dne 20. 12. 2004 a prodej movitého majetku, 
který byl uskutečněn na základě kupní smlouvy ze dne 5. 1. 2005, a to jak ve vztahu 
k samotné společnosti a možnosti dosahování zisků v dalším období, tak ve vztahu 
k věřitelům této společnosti a jejich možnosti se uspokojit z majetku této společnosti? 
Pokud je to možné, vyjádřete tyto dopady v konkrétních částkách v Kč.  

9. Nechť znalec posoudí, jakým způsobem a k jakým účelům byly použity prostředky ve 
výši 11 000 000,-- Kč získané společností R. prodejem rekreačního areálu „R“ v obci R., 
který byl uskutečněn na základě kupní smlouvy ze dne 20. 12. 2004, především ta část 
prostředků, která zůstala společnosti po úhradě závazků z úvěrů u GE M. B., a. s. ve výši 
4 321 766,77 Kč a u Č. s., a. s. ve výši 3 727 933,20 Kč a po odečtení zápočtů vůči 
postoupeným pohledávkám, které z kupní ceny dle kupní smlouvy ze dne 20. 12. 2004 
uhradil za společnost R. kupující ve výši 1 618 664,76 Kč.  

10.  Jiná zjištění znalce.  
 
1.2 Použité vysvětlivky a zkratky 
 
Přehled zkratek, používaných v dalším textu znaleckého posudku 
 
� R.T.G., s. r. o., IČ 00 00 00 00 ................................................................................... SPOLEČNOST 
 
1.3 Podklady pro zpracování znaleckého posudku 
 
Jako podklady pro zpracování znaleckého posudku nám byly poskytnuty následující materiály 
a informace od Policie ČR a správce konkurzní podstaty úpadce R.T.G., s. r. o., J. Š..  
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Tyto podklady a informace jsme pokládali za věrohodné a úplné. 
 
Jednalo se zejména o 

� koncept vyšetřovacího spisu (č. j.xxx/TČ/XXXX) – svazek I., II., a III. na č. l. 1 – 444, 

� elektronickou podobu účetnictví za roky 2003, 2004 a částečně za rok 2005 (do 10. června 2005). 

 

1.4 Charakteristika posuzovaného subjektu 
 

Obchodní f i rma R.T.G. ,  s .  r .  o.   

Sídlo … 

IČ  00 00 00 00  

 
viz příloha č. 1 
 
2. Odpovědi na zadané otázky 
 
Otázka č. 1 
 
Zda se společnost R.T.G. s. r. o., se sídlem …, IČ 00 00 00 00, od 22. 6. 2005 v konkurzu, dále 
jen R., dostala v období od 1. 1. 2003 do 22. 6. 2005 do stavu úpadku ve smyslu § 1 zákona 
č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů a doplnění, pokud ano, 
o jakou formu úpadku se jednalo, zda o insolvenci, tj. neschopnost po delší dobu plnit své 
závazky dle § 1 odst. 2 cit. zákona, nebo předlužení dle § 1 odst. 3 cit. zákona, anebo zda 
došlo k úpadku oběma formami, a kdy zákonem předpokládaný stav úpadku nastal? 
V případě existence obou forem úpadku je třeba určit dobu vzniku u každé formy zvlášť.  
 
Úpadek je definován v ustanovení § 1 odst. 2 a 3 zákona č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání 
(znění platném od 1. května 2000), ve kterého vyplývá následující: 
 
2) Dlužník je v úpadku, jestliže má více věřitelů a není schopen po delší dobu plnit své splatné 

závazky. Jestliže dlužník zastavil platby, má se za to, že není schopen po delší dobu plnit své 
splatné závazky. 

3) Fyzická osoba, je-li podnikatelem, a právnická osoba je v úpadku i tehdy, jestliže je předlužena. 
O předlužení jde tehdy, jestliže tato osoba má více věřitelů a jestliže její splatné závazky jsou vyšší 
než její majetek; do ocenění dlužníkova majetku se zahrne i očekávaný výnos z pokračující 
podnikatelské činnosti, lze-li příjem převyšující náklady při pokračování podnikatelské činnosti 
důvodně předpokládat. 

 
Platební schopnost ekonomických subjektů je možné zkoumat na základě ukazatelů likvidity. Při jejich 
výpočtech za období od 1. ledna 2003 do 22. června 2005 jsme vycházeli z elektronické podoby 
měsíčních rozvah sestavovaných k poslednímu dni jednotlivých kalendářních měsíců.  
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V níže uvedené tabulce jsou obsaženy hodnoty majetku a závazků, které vstupují do výpočtů ukazatelů 
likvidity. Krátkodobé závazky jsou navýšeny o krátkodobé bankovní úvěry a krátkodobé finanční 
výpomoci.  
 
Vyčíslili jsme všechny tři ukazatele likvidity, přičemž se jedná o: 
 
� běžnou likviditu (poměr oběžných aktiv ke splatným závazkům), 
� rychlou likviditu (poměr součtu krátkodobých pohledávek a finančního majetku ke splatným 

závazkům) a 
� okamžitou likviditu (poměr finančního majetku ke splatným závazkům).  
 
Výsledné hodnoty ukazatelů likvidity informují o procentním podílu z celkové sumy krátkodobých 
(splatných) závazků, který byla schopna SPOLEČNOST uhradit s použitím buď celkových oběžných 
aktiv (běžná likvidita) nebo finančního majetku a krátkodobých pohledávek (rychlá likvidita) nebo 
pouze finančního majetku (okamžitá likvidita).  
 
Obvykle doporučované hodnoty ukazatelů likvidity jsou uváděny v následujících výších: 
 
� běžná likvidita 200 %, 
� rychlá likvidita 150 % a 
� okamžitá likvidita 20 %. 
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Období 

Položky rozvahy (Kč) Hodnoty ukazatele likvidity 

OA FM + KP FM KZ běžná rychlá okamžitá 

 
Účetní období roku 2003 

k 31. lednu 2003 5 316 401,24 4 171 387,65 1 744 120,26 20 330 059,15 26,15 % 20,52 % 8,58 % 

k 28. únoru 2003 6 238 029,64 5 098 461,55 2 536 251,77 22 258 682,13 28,03 % 22,91 % 11,39 % 

k 31. březnu 2003 7 740 908,45 6 601 340,36 3 237 227,37 24 845 675,98 31,16 % 26,57 % 13,03 % 

k 30. dubnu 2003 10 194 582,95 9 055 014,86 3 682 849,25 29 407 838,12 34,67 % 30,79 % 12,52 % 

k 31. květnu 2003 11 609 507,85 10 467 029,76 2 831 254,87 31 952 400,22 36,33 % 32,76 % 8,86 % 

k 30. červnu 2003 14 589 966,64 13 455 704,15 1 834 917,41 33 534 920,93 43,51 % 40,12 % 5,47 % 

k 31. červenci 2003 22 235 438,33 21 103 123,24 2 271 935,63 36 441 539,76 61,02 % 57,91 % 6,23 % 

k 31. srpnu 2003 26 631 091,48 25 496 608,39 2 397 434,58 36 669 929,04 72,62 % 69,53 % 6,54 % 

k 30. září 2003 23 894 181,47 22 761 866,38 1 209 417,45 35 780 020,48 66,78 % 63,62 % 3,38 % 

k 31. říjnu 2003 13 262 558,17 12 132 623,08 800 259,62 28 514 999,86 46,51 % 42,55 % 2,81 % 

k 30. listopadu 2003 14 630 037,42 13 500 102,33 794 815,62 28 346 256,24 51,61 % 47,63 % 2,80 % 

k 31. prosinci 2003 3 802 688,13 2 680 898,99 568 972,27 19 028 499,75 19,98 % 14,09 % 2,99 % 

 

Účetní období roku 2004 

k 31. lednu 2004 3 825 322,52 2 706 921,38 729 047,71 19 461 534,28 19,66 % 13,91 % 3,75 % 

k 29. únoru 2004 4 108 889,62 2 993 278,48 916 609,21 21 207 295,85 19,37 % 14,11 % 4,32 % 

k 31. březnu 2004 4 593 575,87 3 472 129,73 1 805 401,91 23 932 259,94 19,19 % 14,51 % 7,54 % 

k 30. dubnu 2004 5 275 822,99 4 153 573,52 2 248 496,71 26 165 571,68 20,16 % 15,87 % 8,59 % 

k 31. květnu 2004 8 689 316,67 7 567 067,20 4 404 427,71 23 278 885,26 37,33 % 32,51 % 18,92 % 
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Období 

Položky rozvahy (Kč) Hodnoty ukazatele likvidity 

OA FM + KP FM KZ běžná rychlá okamžitá 

 
k 30. červnu 2004 13 803 048,80 12 680 799,33 3 212 240,79 28 179 220,51 48,98 % 45,00 % 11,40 % 

k 31. červenci 2004 18 418 962,56 17 296 713,09 2 519 594,66 32 378 445,02 56,89 % 53,42 % 7,78 % 

k 31. srpnu 2004 22 722 352,67 21 600 103,20 1 912 448,67 35 002 560,08 64,92 % 61,71 % 5,46 % 

k 30. září 2004 21 584 107,40 20 461 857,93 438 884,86 35 625 207,82 60,59 % 57,44 % 1,23 % 

k 31. říjnu 2004 20 778 321,78 19 656 537,31 317 022,09 32 562 399,66 63,81 % 60,37 % 0,97 % 

k 30. listopadu 2004 20 393 705,76 19 271 456,29 343 907,63 31 867 023,99 64,00 % 60,47 % 1,08 % 

k 31. prosinci 2004 4 260 626,19 3 679 419,49 13 085,56 18 220 130,41 23,38 % 20,19 % 0,07 % 

 
Účetní období roku 2005 

k 31. lednu 2005 15 428 613,51 14 971 861,80 122 490,67 16 402 982,20 94,06 % 91,28 % 0,75 % 

k 28. únoru 2005 13 150 084,29 12 693 332,58 163 539,67 14 577 519,40 90,21 % 87,07 % 1,12 % 

k 31. březnu 2005 4 113 256,60 3 656 504,89 182 331,17 13 043 814,93 31,53 % 28,03 % 1,40 % 

k 30. dubnu 2005 3 981 047,00 3 524 295,29 169 907,17 13 068 215,31 30,46 % 26,97 % 1,30 % 

k 31. květnu 2005 3 896 916,80 3 440 165,09 138 351,67 12 970 144,57 30,05 % 26,52 % 1,07 % 

k 22. červnu 2005 3 865 991,10 3 411 711,59 112 218,67 12 952 770,04 29,85 % 26,34 % 0,87 % 

 
Pozn.: OA  ...... oběžná aktiva 
 FM  ...... finanční majetek 
 KP  ....... krátkodobé pohledávky 
 KZ ........ krátkodobé závazky 
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Porovnáním výsledných hodnot ukazatelů likvidity SPOLEČNOSTI s doporučovanými hodnotami 
(viz výše) je zcela zřejmé, že se pohybovaly hluboko pod požadovanými úrovněmi.  
 
Hodnota okamžité likvidity se přiblížila k doporučované hodnotě 20 % pouze v měsíci květnu 2004 
(18,92 %). Jednalo se však o přechodný stav, neboť od následujícího měsíce hodnoty ukazatele 
okamžité likvidity opět postupně klesaly a od září 2004 oscilovaly okolo hodnoty 1 %. 
 
Skutečnost, že se ukazatelé likvidity pohybovaly v předmětném období hluboko pod doporučenými 
hodnotami, byla způsobena tím, že oběžná aktiva nedosahovala výše krátkodobého cizího kapitálu, tj. 
závazky byly vyšší než prostředky, kterými by tyto závazky SPOLEČNOST uhradila. Za účelem 
úhrady krátkodobých závazků by tedy bylo nutné zpeněžit fixní aktiva (nebo jejich část).  
 
Dle výše zjištěných (vyčíslených) hodnot konstatujeme, že lze pozorovat jejich výši na podprůměrné 
úrovni již v lednu roku 2003. Přijatelných hodnot (11 % až 19 %) dosahují ukazatele okamžité 
likvidity pouze: 
 
� v měsících únor 2003 až duben 2003 a 
� v měsících květen 2004 a červen 2004.  
 
V souvislosti s měsíci květen 2004 a červen 2004 je však nutné uvést, že byl čerpán dlouhodobý úvěr 
(17. května 2004) u České spořitelny, a. s., a to ve výši 3,5 mil. Kč, jehož výše do výpočtu ukazatelů 
likvidity vstupuje jen zčásti. Na jedné straně přijetí úvěru zvyšuje finanční prostředky na bankovních 
účtech (vstup do výpočtu), avšak již není zohledněn v závazcích, a to z důvodu již zmíněného 
dlouhodobého charakteru (závazek není splatný v celé výši). Tímto poukazujeme na fakt, že i přes 
příznivé hodnoty ukazatelů okamžité likvidity nelze hodnotit SPOLEČNOST v měsících květen 2004 
a červen 2004 za finančně zdravou.  
 
Kritických hodnot, tj. okolo 1 %, bylo dosaženo v období od září 2004 až do prohlášení konkurzu na 
SPOLEČNOST, tedy v měsíci červenci 2005.  
 
Vedle ukazatelů likvidity, které jsou jednoduchým a základním nástrojem pro posouzení schopnosti 
podniku dostát svým závazkům, jsme dále zkoumali vývoj plateb dodavatelům. Za tímto účelem jsme 
analyzovali knihu závazků, která obsahuje informace o dodavatelích, vzniku závazků a jejich případné 
úhradě (třeba i částečné).  
 
Zhoršená „platební morálka“ SPOLEČNOSTI je zřejmá od září 2003, kdy byly zjištěny neuhrazené 
závazky zejména následujícím věřitelům (jedná se o subjekty, kterým SPOLEČNOST dluží z titulu 
několika neuhrazených přijatých faktur): 
 
� T., spol. s r. o.,  
� J. J., P. M. d. o. o. (Chorvatsko),  
� D. d. o. o. (Chorvatsko),  
� J. T. (Chorvatsko),  
� D. T. P. (Chorvatsko),  
� S. Š. (Chorvatsko),  
� I. d. d. (Chorvatsko),  
� Č. p. p., a. s., 
� M., spol. s r. o. a  
� Č. T., a. s.  
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Výše uvedené skutečnosti nás vedou k závěru, že SPOLEČNOST naplnila jeden ze znaků úpadku, 
a to neschopnost splatit své splatné závazky více věřitelům již v říjnu 2003.  
 
Dalším kritériem posouzení případného úpadku ekonomického subjektu je předlužení. Zjišťovali jsme 
výši majetku na jedné straně a splatných (krátkodobých) závazků na straně druhé. Záporný rozdíl 
uvedených veličin pak indikuje předlužení. Údaje jsou shromážděny v následující tabulce.  
 

Období Majetek (tis. Kč) 
Splatné závazky 

(tis. Kč) 
Rozdíl (tis. Kč) 

 
Účetní období roku 2003 

leden 24 970 20 330 4 640 

únor 26 357 22 259 4 098 

březen 28 261 24 846 3 415 

duben 31 721 29 408 2 313 

květen 33 824 31 952 1 872 

červen 37 435 33 535 3 900 

červenec 45 181 36 442 8 739 

srpen 49 857 36 670 13 187 

září 46 937 35 780 11 157 

říjen 36 229 28 515 7 714 

listopad 37 443 28 346 9 097 

prosinec 26 357 19 148 7 209 

 
Účetní období roku 2004 

leden 25 778 19 461 6 317 

únor 26 445 21 208 5 237 

březen 27 423 23 932 3 491 

duben 28 462 26 165 2 297 

květen 31 925 23 279 8 646 

červen 37 185 28 179 9 006 

červenec 42 013 32 379 9 634 

srpen 46 658 35 003 11 655 

září 44 750 35 625 9 125 

říjen 43 131 32 562 10 569 

listopad 41 707 31 867 9 840 

prosinec 25 936 18 220 7 716 

 
Účetní období roku 2005 

leden 19 039 16 403 2 636 

únor 16 804 14 577 2 227 

březen 4 750 13 044 -8 294 
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Období Majetek (tis. Kč) 
Splatné závazky 

(tis. Kč) 
Rozdíl (tis. Kč) 

 
duben 4 316 13 068 -8 752 

květen 4 124 12 970 -8 846 

červen (22. 06. 2005) 4 094 12 953 -8 859 

 
Z tabulky je patrné, že předlužení se u námi posuzovaného subjektu vyskytlo až v březnu 2005. 
Podotýkáme však, že pro hodnocení případného předlužení vstupují do výpočtu hodnota aktiv celkem 
a splatné (krátkodobé) závazky. Závazky dlouhodobé tedy zohledněny v uvedené tabulce nejsou, avšak 
nabývaly výší v řádech miliónů Kč.  
 
Máme-li se závěrem odpovědi na tuto otázku vyjádřit, zda se SPOLEČNOST dostala 
v období od 1. ledna 2003 do 22. června 2005 do stavu úpadku, tak konstatujeme, že ano, a to 
oběma v zákonem o konkurzu a vyrovnání uvedenými formami.  
 
Pokud se jedná o insolvenci, tj. neschopnost po delší dobu plnit své splatné závazky vůči 
více než dvěma věřitelům, nastala tato v říjnu 2003.  
 
Stav předlužení, tj. že majetek nedosahuje výše splatných závazků, je zaznamenán až od 
března 2005.  
 
Otázka č. 2 
 
Pokud existoval stav úpadku formou insolvence, jaká kritéria byla znalcem 
použita při  výkladu pojmu „po delší dobu“, který je v ustanovení § 1 odst. 2  
zákona č .  328/1991 Sb. uveden, tedy jak byla „delší doba“ stanovena? 
 
V české úpadkové soudní praxi se výklad pojmu „delší doba“ ustálil na tříměsíční období (např. viz 
ZELENKA, J., MARŠÍKOVÁ, J. Zákon o konkurzu a vyrovnání a předpisy související, komentář. 
2. vyd. Praha: Linde Praha, 2002. 1169 s. ISBN 80-7201-323-8). Toto je možné uvést s výhradou, že 
vlastní posouzení této doby přísluší při rozhodování o prohlášení konkurzu soudu.  
 
Otázka č. 3 
 
Pokud existoval stav úpadku formou insolvence, od kdy nebyla společnost R. 
schopna plnit své splatné závazky, zda došlo za tohoto stavu k plnění již 
splatných závazků ,  pokud ano, zda bylo plnění závazků  vzhledem ke všem 
věřitelům poměrné a rovnoměrné v souladu se zásadami řízení konkurzního 
a vyrovnávacího?  
 
V úpadku formou insolvence projevujícím se neschopností SPOLEČNOSTI plnit své splatné závazky, 
se SPOLEČNOST nacházela od října 2003. Podrobně k tomuto je uvedeno v odpovědi na otázku č. 1.  
 
K druhé části otázky uvádíme následující skutečnosti. 
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Na základě analýzy knihy závazků sestavené k datu 30. září 2003 a datu prohlášení konkurzu, 
tj. 22. června 2005, bylo zjištěno, že i v období od října 2003, tj. období, kdy SPOLEČNOST již byla 
v platební neschopnosti, a následujícím docházelo k úhradám splatných závazků.  
 
Z knihy závazků sestavené k datu 22. června 2005 je pak zřejmé, že úhrady závazků neprobíhaly 
poměrně a rovnoměrně vzhledem ke všem věřitelům. Některé závazky byly uhrazeny zcela, jiné ani 
částečně.  
 
Při úhradách nebyl brán zřetel ani na délku doby závazku po splatnosti (hrazení závazků postupně od 
nejstaršího), neboť kniha závazků k datu prohlášení konkurzu obsahuje závazky splatné v letech 2001 
– 2005.  
 
Máme-li se závěrem odpovědi vyjádřit k otázce č. 3, uvádíme, že SPOLEČNOST v období, 
kdy již byla v platební neschopnosti (od října 2003), prováděla úhrady splatných závazků, 
přičemž tyto platby nebyly v souladu se zásadami konkurzního a vyrovnávacího řízení 
poměrné a rovnoměrné vzhledem ke všem existujícím věřitelům.  
 
Otázka č. 4 
 
Zda existoval stav úpadku formou insolvence v době  prodeje nemovitého 
majetku společnosti  R. sestávajícího z rekreačního areálu „R.“ v obci R. , 
který byl uskutečněn na základě  kupní smlouvy ze dne 20.  12. 2004 za částku 
11 000 000 Kč  a prodeje movitého majetku, který byl uskutečněn na základě  
kupní smlouvy ze dne 5. 1.  2005 za částku 479 200 Kč ,  v jaké výši měli  být 
uspokojeni věřitelé společnosti R. s ohledem na uvedené prodeje majetku 
a prostředky jimi získané při  dodržení zásad poměrnosti a rovnoměrnosti,  
vyjádřeno jak v procentech,  tak v konkrétní částce v Kč ,  ve vztahu ke 
každému věřiteli?  
 
Jak bylo uvedeno odpovědi na otázku č. 1, stav insolvence je patrný od října 2003. Tento stav 
přetrvával i v období, kdy se uskutečnily prodeje specifikované v zadání otázky.  
 
Dle elektronické podoby účetnictví probíhala úhrada za prodej rekreačního areálu „R.“ v obci R. na 
základě kupní smlouvy ze dne 20. prosince 2004 následujícím způsobem:  
 

 Datum účetního 
případu 

Způsob úhrady Částka Kč 

   
23. 12. 2004 na účet 400 000,00 

07. 02. 2005 na účet 95 000,00 

28. 02. 2005 interní doklad – zápočet (D. W.) 14 280,00 

28. 02. 2005 interní doklad – zápočet (E. M., spol. s r. o.) 122 000,00 

28. 02. 2005 interní doklad – zápočet (M. K.) 10 472,00 

28. 02. 2005 interní doklad – zápočet (JF prádelna) 6 549,00 

28. 02. 2005 interní doklad – zápočet (V. plus a. s.) 4 095,00 
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 Datum účetního 
případu 

Způsob úhrady Částka Kč 

   
28. 02. 2005 interní doklad – zápočet (M. T. s. r. o.) 13 078,10 

28. 02. 2005 interní doklad – zápočet (A. Ž. s. r. o.) 210 769,55 

28. 02. 2005 interní doklad – zápočet (J. R.r) 2 459,00 

28. 02. 2005 interní doklad – zápočet (L. I. s. r. o.) 103 513,60 

28. 02. 2005 interní doklad – zápočet (J. K.) 9 254,70 

28. 02. 2005 interní doklad – zápočet (A. s. r. o.) 231 752,00 

28. 02. 2005 interní doklad – zápočet (J. J.) 850 767,00 

28. 02. 2005 interní doklad – zápočet (Z. N. spol. s r. o.) 7 542,00 

28. 02. 2005 interní doklad – zápočet (N. m. a. s.) 5 372,40 

28. 02. 2005 interní doklad – zápočet (V. N.) 8 500,00 

28. 02. 2005 interní doklad – zápočet (A. P.) 18 260,40 

07. 03. 2005 na účet 200 000,00 

22. 03. 2005 na účet 300 000,00 

24. 03. 2005 na účet 200 000,00 

24. 03. 2005 na účet 136 335,24 

25. 03. 2005 na účet 883 173,20 

30. 03. 2005 interní doklad – P. I.s. r. o. 10 760,03 

30. 03. 2005 interní doklad – P. I.s. r. o. 4 299 850,32 

30. 03. 2005 interní doklad – P. I.s. r. o. 21 629,35 

30. 03. 2005 interní doklad – P. I.s. r. o. 2 834 000,00 

30. 03. 2005 interní doklad – P. I.s. r. o. 287,10 

 
Z výše uvedené tabulky je zřejmé, že fyzicky obdržela SPOLEČNOST na bankovní účty peněžní 
prostředky pouze ve výši Kč 2 214 508,44. Zbývající úhrady za prodej rekreačního areálu „R.“ byly 
uskutečňovány formou zápočtů, a to v celkové výši Kč 8 785 191,55. Dle účetnictví zbývá k úhradě 
ještě Kč 300,01.  
 
Formou zápočtů v částce Kč 1 618 664,75 došlo skutečně k úhradě závazků z obchodního vztahu 
evidovaných v účetnictví SPOLEČNOSTI. Zápočty ve výši Kč 7 166 526,80 byly uskutečňovány se 
společností P. I. s. r. o., za níž je vedena pohledávka z titulu prodeje uvedeného majetku. Těmito 
zápočty byly hrazeny úvěry a úroky z úvěrů poskytnutých Českou spořitelnou, a. s. a GE Money 
Bank, a. s. 
 
Úhrada za prodej movitého majetku na základě kupní smlouvy ze dne 5. ledna 2005 probíhala dle 
elektronické podoby účetnictví následujícím způsobem:  
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Datum účetního 
případu 

Způsob úhrady Částka Kč 

   
14. 02. 2005 na účet 100 000,00 

28. 02. 2005 na účet 400 000,00 

24. 03. 2005 na účet 70 298,00 

 
Z výše uvedené tabulky je zřejmé, že SPOLEČNOST postupně obdržela na bankovní účet peněžní 
prostředky ve výši celé kupní ceny, včetně DPH.  
 
Při stanovení výše, v jaké měli být uspokojeni věřitelé SPOLEČNOSTI s ohledem na uvedené prodeje 
majetku a prostředky jimi získané, při dodržení zásad poměrnosti a rovnoměrnosti, jsme vycházeli 
z knihy závazků sestavené k datu prodeje.  
 
V případě prodeje rekreačního areálu „R.“ to byla kniha závazků sestavená ke dni 20. prosince 2004. 
Pro výpočet uspokojení jednotlivých věřitelů v % byl dán do poměru příjem z prodeje k výši veškerých 
závazků k uvedenému datu.  
 
Za příjem bylo považováno celých Kč 11 000 000,--. V účetnictví nadále vedená neuhrazená částka ve 
výši Kč 300,01 nebyla zohledněna. Jako veškeré závazky byly brány všechny neuhrazené závazky 
k datu 20. prosince 2004, k tomuto datu splatné, ale i takové, které byly splatné později, a to s ohledem 
na způsob úhrady kupní ceny (viz výše uvedená tabulka).  
 
Výpočet:  
 
11 000 000,00 / 27 975 983,34 = 0,3931944 
 
Procentní podíl tedy po zaokrouhlení činí 39,32 %.  
 
Poměrné uspokojení z tohoto prodeje ve vztahu ke každému věřiteli v konkrétní částce 
v Kč je obsahem tabulky uvedené v příloze č. 2 tohoto znaleckého posudku.  
 
V případě prodeje movitého majetku to byla kniha závazků sestavená ke dni 5. ledna 2005. Pro výpočet 
uspokojení jednotlivých věřitelů v % byl dán do poměru příjem z prodeje k výši veškerých závazků 
k uvedenému datu. Za příjem byla považována částka ve výši Kč 479 200 plus uhrazené DPH ve výši 
Kč 91 048, tj. celkem Kč 570 248. Jako veškeré závazky byly brány všechny neuhrazené závazky k datu 
5. ledna 2005, k tomuto datu splatné, ale i takové, které byly splatné později, a to s ohledem na způsob 
úhrady kupní ceny (viz výše uvedená tabulka).  
 
Výpočet: 
 
570 248,00 / 12 745 049,64 = 0,0447427 
 
Procentní podíl tedy po zaokrouhlení činí 4,47 %.  
 
Poměrné uspokojení z tohoto prodeje ve vztahu ke každému věřiteli v konkrétní částce 
v Kč je obsahem tabulky uvedené v příloze č. 3 tohoto znaleckého posudku.  
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Máme-li se závěrem odpovědi na tuto otázku vyjádřit, zda existoval stav úpadku formou 
insolvence v době prodeje nemovitého majetku SPOLEČNOSTI, pak konstatujeme, že ano.  
 
Při odpovědi na otázku, v jaké výši měli být uspokojeni věřitelé SPOLEČNOSTI s ohledem 
na uvedené prodeje majetku a prostředky jimi získané při dodržení zásad poměrnosti 
a rovnoměrnosti, vyjádřeno jak v procentech, tak v konkrétní částce v Kč ve vztahu ke 
každému věřiteli, odkazujeme na přílohy č. 2 a 3 tohoto znaleckého posudku.  
 
Otázka č. 5 
 
Pokud došlo za stavu úpadku formou insolvence po prodejích majetku, jak je 
uvedeno pod bodem 4, k následnému plnění splatných závazků  společnosti 
R.,  které nebylo poměrné a rovnoměrné a uvést, kteří  věřitelé obdrželi méně  
a o jakou částku, než by jim náleželo při  poměrném a rovnoměrném 
uspokojení, stejně  tak uvést, kteří  věřitelé obdrželi více a o jakou částku,  
než by jim náleželo při  poměrném a rovnoměrném uspokojení? Která 
konkrétní plnění již splatných závazků  společnosti R. byla provedena nad 
rámec poměrného a rovnoměrného uspokojení, jakým způsobem, v jaké výši  
v Kč ,  jakého věřitele  či  věřitelů  a zda šlo o splnění závazku v celé jeho výši 
nebo o plnění vyšší než poměrné, ale ne v celé výši  závazku?  
 
Při odpovědi na tuto otázku jsme vycházeli z knihy závazků sestavené k 22. červnu 2005 a porovnávali 
jsme ji s knihami závazků sestavenými k datům 20. prosince 2004 a 5. ledna 2005, tj. k datům 
uskutečněných prodejů majetku. V úvahu přitom nebyly brány závazky, které vznikly po datu 5. ledna 
2005, a to z důvodu, že tyto nevstupovaly do výpočtu výše poměrného uspokojení z uvedených 
prodejů.  
 
Z analýzy závazků zachycených v uvedených knihách bylo zjištěno, že po předmětných prodejích 
majetku docházelo k úhradě závazků, které byly většinou již splatné.  
 
Úhrady závazků jednotlivým věřitelům s uvedením rozdílu mezi výší úhrady a výší poměrného 
uspokojení, zjištěnou v odpovědi na předchozí otázku, ve vztahu k jednotlivým věřitelům a jejich 
jednotlivým pohledávkám, a způsob úhrady jsou uvedeny v tabulce v příloze č. 4 znaleckého posudku.  
 
Diferenci mezi výší poměrného a rovnoměrného uspokojení a provedenou úhradou závazků zachycuje 
sloupec nazvaný jako Rozdíl. Kladná hodnota znamená, že věřitel obdržel uvedenou částku nad rámec 
poměrného a rovnoměrného uspokojení. Záporná hodnota potom uvádí, o kolik méně bylo věřiteli 
uhrazeno, než kdyby došlo k úhradě v poměrné výši.  
 
U věřitelů označených hvězdičkou (*) nesouhlasí výše původního závazku s výší závazku k datu 
22. června 2005, a to s ohledem na provedené úhrady. Toto je způsobeno zúčtovanými kursovými 
rozdíly, neboť se jedná o závazky v cizích měnách. Výše závazku se tedy mohla změnit, aniž by byla 
provedena jakákoliv úhrada.  
 
Otázka č. 6 
 
V případě  nerovnoměrného uspokojování závazků  vyjádřete škodu 
způsobenou těm věřitelům, kteří  neobdrželi za existence stavu úpadku 
formou insolvence, po prodeji majetku,  jak je uvedeno pod bodem 4, žádné 
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plnění nebo plnění nižší,  než by jim dle výše uvedených zásad náleželo.  
Škodu určete jako rozdíl mezi požadovaným (správně  provedeným poměrným 
a rovnoměrným) plněním závazků  a plněním závazků  tak,  jak bylo 
společností R. skutečně  provedeno. Škodu vyjádřete v Kč  jak ve vztahu 
k jednotlivým věřitelům, tak celkovou částkou.  
 
Přehled věřitelů, kteří v období od uskutečnění prodejů, tj. 20. prosince 2004 do 22. června 2005 
neobdrželi žádné plnění nebo plnění nižší, než by jim náleželo v případě poměrného a rovnoměrného 
uspokojení, včetně vyčíslení škody tím způsobené, je uveden v příloze č. 5 znaleckého posudku.  
Celková škoda způsobená věřitelům neuplatněním zásady poměrného a rovnoměrného uspokojení byla 
vyčíslena na částku Kč 3 557 438,21.  
 
Máme-li se závěrem vyjádřit k otázce č. 6, uvádíme, že celková škoda způsobená věřitelům 
neuplatněním zásady poměrného a rovnoměrného uspokojení byla vyčíslena na částku 
Kč 3 557 438,21. V případě škody ve vztahu k jednotlivým věřitelům, odkazujeme na přílohu 
č. 5 znaleckého posudku. 
 
Otázka č. 7 
 
Pokud existoval stav úpadku formou předlužení, v důsledku jakých událostí  
tento stav nastal?  
 
Níže uvádíme tabulku, ze které vyplývá okamžik vzniku stavu předlužení.  
 

Období Majetek (tis. Kč) 
Splatné závazky 
(tis. Kč) 

Rozdíl (tis. Kč) 

 
Účetní období roku 2004 

leden 25 778 19 461 6 317 

únor 26 445 21 208 5 237 

březen 27 423 23 932 3 491 

duben 28 462 26 165 2 297 

květen 31 925 23 279 8 646 

červen 37 185 28 179 9 006 

červenec 42 013 32 379 9 634 

srpen 46 658 35 003 11 655 

září 44 750 35 625 9 125 

říjen 43 131 32 562 10 569 

listopad 41 707 31 867 9 840 

prosinec 25 936 18 220 7 716 

 
Účetní období roku 2005 

leden 19 039 16 403 2 636 

únor 16 804 14 577 2 227 

březen 4 750 13 044 -8 294 
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Období Majetek (tis. Kč) 
Splatné závazky 
(tis. Kč) 

Rozdíl (tis. Kč) 

 
duben 4 316 13 068 -8 752 

květen 4 124 12 970 -8 846 

červen (22. 06. 2005) 4 094 12 953 -8 859 

 
Z tabulky je patrné, že stav předlužení nastal v březnu 2005. 
 
K otázce, v důsledku jakých událostí tento stav nastal, uvádíme následující. Při posuzování stavu 
předlužení dochází k porovnání majetku a splatných (krátkodobých závazků).  
 
V případě SPOLEČNOSTI došlo k zásadní změně v objemu aktiv v březnu 2005. Ještě ke konci roku 
2004 evidovala SPOLEČNOST majetek v účetní hodnotě 25 936 tis. Kč. V březnu 2005 dosahuje 
majetek účetní hodnoty pouhých 4 750 tis. Kč. Za příčinu tohoto poklesu lze označit prodej 
rekreačního areálu „R.“ včetně vybavení. Tento tvořil veškerý nemovitý majetek SPOLEČNOSTI 
a podstatnou část majetku movitého.  
 
Na straně závazků však tak výrazný pokles nebyl zaznamenán, a to zřejmě z důvodu způsobu úhrady 
kupních cen, když převážná většina peněžních prostředků byla použita na úhradu úvěrů, které nebyly 
v danou chvíli splatné. Jednalo se o předčasné splacení úvěru. Ke konci roku 2004 činily krátkodobé 
závazky 18 220 tis. Kč, v březnu 2005 potom dosahovaly částky 13 044 tis. Kč.  
 
Máme-li se závěrem odpovědi vyjádřit k výše uvedené otázce, konstatujeme, že stav úpadku 
formou předlužení existoval od března 2005, a to v důsledku výrazného poklesu aktiv 
SPOLEČNOSTI, ke kterému došlo po prodeji rekreačního areálu „R.“, přičemž nenastalo 
proporcionální snížení krátkodobých splatných závazků.  
 
Otázka č. 8 
 
Jaký dopad na ekonomickou situaci společnosti R. (ve smyslu pozitivním či  
negativním) měl  prodej nemovitého majetku sestávajícího z rekreačního 
areálu „R.“ v obci R.,  který byl uskutečněn na základě  kupní smlouvy ze dne 
20. 12. 2004 a prodej movitého majetku, který byl uskutečněn na základě  
kupní smlouvy ze dne 5. 1.  2005, a to jak ve vztahu k samotné společnosti  
a možnosti dosahování zisků  v dalším období, tak ve vztahu k věřitelům 
této společnosti a jejich možnosti se uspokojit z majetku této společnosti? 
Pokud je to možné, vyjádřete tyto dopady v konkrétních částkách v Kč .   
 
Jak bylo uvedeno výše, měl prodej nemovitého majetku sestávajícího z rekreačního areálu „R.“ dopad 
na výši aktiv, když tato byla podstatným způsobem snížena, a to na takovou hodnotu, že tato 
nedosahovala úrovně krátkodobých splatných závazků a SPOLEČNOST se tak následně dostala do 
stavu předlužení.  
 
K podrobnějšímu posouzení dopadu na ekonomickou situaci SPOLEČNOSTI a možnosti dosahování 
zisku je nutné jednoznačně určit, zda prodávaný majetek představoval pro SPOLEČNOST provozní 
či neprovozní aktiva. Protože k takovému konstatování nemáme dostatek podkladů, popíšeme následně 
obě situace.  
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Neprovozními aktivy se obvykle rozumí takové majetkové položky, které nejsou nezbytné pro 
podnikání posuzované SPOLEČNOSTI. Mezi nejčastěji uvažované provozně nepotřebné majetkové 
položky patří:  
 
� dlouhodobý finanční majetek  
� nadbytečný krátkodobý finanční majetek 
� další provozně nepotřebný majetek (nejčastěji nevyužívané nemovitosti a movitý majetek, 

pohledávky nesouvisející s hlavní činností apod.) 
 
V případě, že by areál „R.“ nebyl vůbec SPOLEČNOSTÍ využíván k provozní činnosti, byl by 
pronajímán třetímu subjektu, který by ho samostatně provozoval, a inkasovaný nájem by výrazně 
nepřevyšoval náklady spojené se správou a údržbou objektu, představoval by pro SPOLEČNOST tedy 
neprovozní aktivum. Pak by jeho prodej bylo možné označit za pozitivní v tom smyslu, že prostředky 
získané z něj by SPOLEČNOST mohla použít k financování své hlavní činnosti spočívající 
v provozování cestovní kanceláře (úhrada existujících splatných závazků, nákup nových služeb apod.).  
 
Za situace, že rekreační areál „R.“ představoval aktivum provozní, tedy sloužil k samotnému 
naplňování předmětu podnikání (rekreace klientů SPOLEČNOSTI), pak musí být na jeho prodej 
nahlíženo jako na ztrátu zdroje příjmů, potažmo zisku (v případě, že provoz areálu byl ziskový).  
 
Vzhledem k tomu, že v době prodeje se SPOLEČNOST nacházela v úpadkovém stavu (z důvodu 
insolvence), v případě prohlášení konkurzu by se předmětné nemovitosti a movitý majetek staly 
součástí konkurzní podstaty a příjmy z jejich zpeněžení by byly použity pro poměrné uspokojení 
existujících konkurzních věřitelů, jejichž pohledávky by se dnem prohlášení konkurzu staly splatnými.   
 
Výše uvedené dopady nejsme schopni na základě dostupných informací vyjádřit v konkrétních 
částkách v Kč.  
 
Máme-li se závěrem odpovědi vyjádřit k výše uvedené otázce, konstatujeme, že na ni nelze 
jednoznačně opovědět, neboť ekonomické dopady prodeje jsou závislé na povaze aktiva – 
rekreačního areálu „R.“, tj. zda-li se jednalo o provozní či neprovozní aktivum. Z důvodu 
nedostatku podkladů k identifikaci povahy aktiva jsou výše popsány obě varianty.  
 
Otázka č. 9 
 
Nechť  znalec posoudí, jakým způsobem a k jakým účelům byly použity 
prostředky ve výši 11 000 000 Kč  získané společností R. prodejem 
rekreačního areálu „R.“ v obci R.,  který byl uskutečněn na základě  kupní 
smlouvy ze dne 20.  12. 2004, především ta část prostředků ,  která zůstala 
společnosti po úhradě  závazků  z  úvěrů  u GE Money Bank,  a. s .  ve výši     
4 321 766,77 Kč  a u České spořitelny,  a. s.  ve výši 3 727 933,20 Kč  a po 
odečtení zápočtů  vůči  postoupeným pohledávkám, které z kupní ceny dle 
kupní smlouvy ze dne 20. 12. 2004 uhradil za společnost R.  kupující ve výši  
1 618 664,76 Kč .   
 
Jak již bylo uvedeno v odpovědi na otázku č. 4, byla kupní cena ve výši Kč 11 000 000,-- za prodej 
rekreačního areálu „R.“ uhrazena následujícím způsobem:  
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Datum účetního 
případu 

Způsob úhrady Částka Kč 

   
23. 12 .2004 na účet 400 000,00 

07. 02. 2005 na účet 95 000,00 

28. 02. 2005 interní doklad – zápočet (D. W.) 14 280,00 

28. 02. 2005 interní doklad – zápočet (E. M., spol. s r. o.) 122 000,00 

28. 02. 2005 interní doklad – zápočet (M. K.) 10 472,00 

28. 02. 2005 interní doklad – zápočet (JF prádelna) 6 549,00 

28. 02. 2005 interní doklad – zápočet (V. plus a. s.) 4 095,00 

28. 02. 2005 interní doklad – zápočet (M. T. s. r. o.) 13 078,10 

28. 02. 2005 interní doklad – zápočet (A. Ž. s. r. o.) 210 769,55 

28. 02. 2005 interní doklad – zápočet (J. R.) 2 459,00 

28. 02. 2005 interní doklad – zápočet (L. I. s. r. o.) 103 513,60 

28. 02. 2005 interní doklad – zápočet (J. K.) 9 254,70 

28. 02. 2005 interní doklad – zápočet (A. s. r. o.) 231 752,00 

28. 02. 2005 interní doklad – zápočet (J. J.) 850 767,00 

28. 02. 2005 interní doklad – zápočet (Z. N. spol. s r. o.) 7 542,00 

28. 02. 2005 interní doklad – zápočet (N. m. a. s.) 5 372,40 

28. 02. 2005 interní doklad – zápočet (V. N.) 8 500,00 

28. 02. 2005 interní doklad – zápočet (A. P.) 18 260,40 

07. 03. 2005 na účet 200 000,00 

22. 03. 2005 na účet 300 000,00 

24. 03. 2005 na účet 200 000,00 

24. 03. 2005 na účet 136 335,24 

25. 03. 2005 na účet 883 173,20 

30. 03. 2005 interní doklad – P. I. s. r. o. 10 760,03 

30. 03. 2005 interní doklad – P. I. s. r. o. 4 299 850,32 

30. 03. 2005 interní doklad – P. I. s. r. o. 21 629,35 

30. 03. 2005 interní doklad – P. I. s. r. o. 2 834 000,00 

30. 03. 2005 interní doklad – P. I. s. r. o. 287,10 

 
Z výše uvedené tabulky je zřejmé, že fyzicky obdržela SPOLEČNOST na bankovní účty peněžní 
prostředky ve výši Kč 2 214 508,44, a to následujícím způsobem:  
 
� Kč 400 000 - uhrazeno dne 23. 12. 2004 na účet č. 168009228/0600 vedený u GE M. B., a. s.,  
� Kč 95 000 - uhrazeno dne 7. 2. 2005 na účet č. 1411602/0800 vedený u Č. s., a. s.,  
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� Kč 200 000,-- - uhrazeno dne 7. 3. 2005 na účet č. 1411602/0800 vedený u Č. s., a. s.,  
� Kč 300 000,-- - uhrazeno dne 22. 3. 2005 na účet č. 1411602/0800 vedený u Č. s., a. s.,  
� Kč 200 000,-- - uhrazeno dne 24. 3. 2005 na účet č. 1411602/0800 vedený u Č. s., a. s.,  
� Kč 136 335,24 – uhrazeno dne 24. 3. 2005 na účet č. 1411602/0800 vedený u Č. s., a. s.,  
� Kč 883 173,20 – uhrazeno dne 25. 3. 2005 na účet č. 1411602/0800 vedený u Č. s., a. s. 
  
K charakteru uvedených bankovních účtů uvádíme, že se v případě GE M. B., a. s. jednalo o běžný 
účet v Kč, krátkodobého charakteru = bez časového omezení výběru nebo jiného použití finančních 
prostředků. V případě účtu vedeného u Č. s., a. s. šlo o běžný účet v Kč s možností debetního čerpání, 
krátkodobého charakteru = bez časového omezení výběru nebo jiného použití finančních prostředků.  
 
K požadavku posouzení, jakým způsobem a k jakým účelům byly použity získané peněžní prostředky 
z prodeje rekreačního areálu „R.“, které SPOLEČNOST obdržela na bankovní účet, konstatujeme, že 
toto nelze jednoznačně určit. Není možné specifikovat, které konkrétní platby byly hrazeny konkrétně 
z těchto peněžních prostředků.  
 
Pro dokreslení uvádíme tabulku, která obsahuje pohyb na účtu (výdaje) po připsání jednotlivých 
plateb, a to vždy přibližně až do výše předmětné úhrady.  
 
�  účet č .  168009228/0600 vedený u GE M. B.,  a.  s .  
 

Datum 
Příjem 
/ Výdaj 

Charakter platby Částka (Kč) 
Kumulativní 
výše výdajů 
(Kč) 

Stav účtu (Kč) 

      
23. 12. 2004 příjem  400 000,00  400 500,00 

      
23. 12. 2004 výdaj pohonné hmoty 13 779,81 13 779,81 386 720,19 

23. 12. 2004 výdaj doprava Chorvatsko 41 310,00 55 089,81 345 410,19 

23. 12. 2004 výdaj výběr hotovosti 100 000,00 155 089,81 245 410,19 

23. 12. 2004 výdaj splátka úvěru 36 277,26 191 367,07 209 132,93 

27. 12. 2004 příjem 
vratka přeplatku 
k VZ č. 24030878 

-364,00 191 731,07 208 768,93 

27. 12. 2004 výdaj 
potraviny, kuchyň, 
spotřeba 

458,00 192 189,07 208 310,93 

27. 12. 2004 výdaj 
potraviny, kuchyň, 
spotřeba 

472,50 192 661,57 207 838,43 

27. 12. 2004 výdaj odvoz odpadu 476,00 193 137,57 207 362,43 

27. 12. 2004 výdaj odvoz odpadu 476,00 193 613,57 206 886,43 

27. 12. 2004 výdaj prádelna 549,00 194 162,57 206 337,43 

27. 12. 2004 příjem 
vratka přeplatku 
k VZ č. 24012737 

-606,00 194 768,57 205 731,43 

27.12.2004 příjem 
vratka přeplatku 
k VZ č. 24012735 

646,00 195 414,57 205 085,43 
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Datum 
Příjem 
/ Výdaj 

Charakter platby Částka (Kč) 
Kumulativní 
výše výdajů 
(Kč) 

Stav účtu (Kč) 

      
27. 12. 2004 výdaj štětce, barvy 688,00 196 102,57 204 397,43 

27. 12. 2004 výdaj odvoz odpadu 703,00 196 805,57 203 694,43 

27. 12. 2004 výdaj odvoz odpadu 703 197 508,57 202 991,43 

27. 12. 2004 výdaj pečivo 1 017,00 198 525,57 201 974,43 

27. 12. 2004 výdaj 
potraviny, kuchyň 
spotřeba 

1 395,60 199 921,17 200 578,83 

27. 12. 2004 výdaj 
potraviny, kuchyň 
spotřeba 

1 485,00 201 406,17 199 093,83 

27. 12. 2004 příjem 
reklamace k rekreaci 
– LDT 

- 1 495,00 202 901,17 197 598,83 

27. 12. 2004 výdaj 
potraviny, kuchyň 
spotřeba 

1 845,20 204 746,37 195 753,63 

27. 12. 2004 výdaj 
potraviny, kuchyň 
spotřeba 

2 056,00 206 802,37 193 697,63 

 

Datum 
Příjem 
/ Výdaj 

Charakter platby Částka (Kč) 
Kumulativní 
výše výdajů 
(Kč) 

Stav účtu (Kč) 

      

27. 12. 2004 výdaj 
potraviny, kuchyň 
spotřeba 

2 492,00 209 294,37 191 205,63 

27. 12. 2004 výdaj prádelna 2 623,50 211 917,87 188 582,13 

27. 12. 2004 výdaj 
potraviny, kuchyň 
spotřeba 

2 844,00 214 761,87 185 738,13 

27. 12. 2004 výdaj pečivo 2 846,00 217 607,87 182 892,13 

27. 12. 2004 výdaj prádelna 2 920,50 220,528,37 179 971,63 

27. 12. 2004 výdaj prádelna 2 964,50 223 492,87 177 007,13 

27. 12. 2004 příjem vratka přeplatku -3 000,00 226 492,87 174 007,13 

27. 12. 2004 výdaj pečivo 3 036,00 229 528,87 170 971,13 

27. 12. 2004 výdaj pečivo 3 059,00 232 587,87 167 912,13 

27. 12. 2004 výdaj 
potraviny, kuchyň 
spotřeba 

3 396,80 235 984,67 164 515,33 

27. 12. 2004 výdaj doprava 3 600,00 239 584,67 160 915,33 

27. 12. 2004 příjem 
vratka přeplatku 
k VZ č. 24010439 

-3767,00 243 351,67 157 148,33 

27. 12. 2004 výdaj prádelna 4 048,50 247 400,17 153 099,83 

27. 12. 2004 výdaj potraviny, kuchyň 4 080,50 251 480,67 149 019,33 
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Datum 
Příjem 
/ Výdaj 

Charakter platby Částka (Kč) 
Kumulativní 
výše výdajů 
(Kč) 

Stav účtu (Kč) 

      
spotřeba 

27. 12. 2004 výdaj 
záloha na silniční 
daň 

4 500,00 255 980,67 144 519,33 

27. 12. 2004 výdaj pečivo 4 720,00 260 700,67 139 799,33 

27. 12. 2004 výdaj 
potraviny, kuchyň 
spotřeba 

4 849,70 265 550,37 134 949,63 

27. 12. 2004 výdaj 
potraviny, kuchyň 
spotřeba 

5 154,30 270 704,67 129 795,33 

27. 12. 2004 výdaj tržní ocenění 5 355,00 276 059,67 124 440,33 

27. 12. 2004 výdaj doprava Chorvatsko 7 000,00 283 059,67 117 440,33 

27. 12. 2004 výdaj doprava Chorvatsko 7 200,00 290 259,67 110 240,33 

27. 12. 2004 příjem 
vratka přeplatku 
z PPD 2404P0281 

-7 735,00 297 994,67 102 505,33 

27.12.2004 výdaj prádelna 8 617,00 306 611,67 93 888,33 

27. 12. 2004 výdaj 
penále k dlužnému 
ZP 

9 700,00 316 311,67 84 188,33 

27. 12. 2004 výdaj 
potraviny, kuchyň, 
spotřeba 

11 010,00 327 321,67 73 178,33 

27. 12. 2004 výdaj 
oprava SPZ 
1E84204 

13 018,30 340 339,97 60 160,03 

27. 12. 2004 výdaj telefon 16 522,18 356 862,15 43 637,85 

27. 12. 2004 výdaj 
Nájem nebytových 
prostor Olomouc na 
rok 2004 

18 150,00 375 012,15 25 487,85 

30. 12. 2004 výdaj poplatek 225,00 375 237,15 25 262,5 

31. 12. 2004 výdaj poplatek 57,00 375 294,15 25 205,85 

31. 12. 2004 výdaj úrok z úvěru 24 289,81 399 583,96 916,04 

31. 12. 2004 výdaj poplatek 99,00 399 682,96 817,04 

31. 12. 2004 výdaj poplatek 63,00 399 745,96 754,04 

31. 12. 2004 Výdaj poplatek 62,00 399 807,96 692,04 

31. 12. 2004 výdaj poplatek 153,00 399 960,96 539,04 

31. 12. 2004 příjem úrok 2,99  542,03 
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�  účet č .  1411602/0800 vedený u Č .  s . ,  a .  s .  
 

Datum 
Příjem 
/ Výdaj 

Charakter platby Částka (Kč) 
Kumulativní 
výše výdajů 
(Kč) 

Stav účtu (Kč) 

      
7. 2 .2005 příjem  95 000,00  -883 730,32 

      
9. 2. 2005 výdaj právní služby 4 165,00 4 165,00 -887 895,32 

9. 2. 2005 výdaj ověření listiny 607,00 4 772,00 -888 502,32 

9. 2. 2005 výdaj penále k DPH 777,00 5 549,00 -889 279,32 

9. 2. 2005 výdaj nevyjasněná platba 3 853,00 9 402,00 -893 132,32 

9. 2. 2005 výdaj nevyjasněná platba 1 438,00 10 840,00 -894 570,32 

9. 2. 2005 výdaj splátka leasingu 90 340,00 101 180,00 -984 910,32 

      

7. 3. 2005 příjem  200 000,00  -804 012,16 

      
7. 3. 2005 výdaj poplatek 11,23 11,23 -804 023,39 

7. 3. 2005 výdaj daň z příjmu FO 145 969,00 145 980,23 -949 992,39 

7. 3. 2005 výdaj platba SP 11/04 27 660,00 173 640,23 -977 652,39 

7. 3. 2005 výdaj telefonní poplatky 14 451,50 188 091,73 -992 103,89 

14. 3.2005 výdaj občerstvení 304,01 188 395,74 -992 407,90 

      

      

14. 3. 2005 výdaj 
ostatní provozní 
náklad 

360,56 188 756,30 -992 768,46 

14. 3. 2005 výdaj pohonné hmoty 828,24 189 584,54 -993 596,70 

16. 3. 2005 výdaj pohonné hmoty 765,00 190 349,54 -994 361,70 

16. 3. 2005 výdaj pohonné hmoty 1 915,00 192 264,54 -996 276,70 

21. 3. 2005 výdaj splátka úvěru 3 723,30 195 987,84 - 1 000 000,00 

      

22. 3. 2005 příjem  300 000,00  -700 000,00 

      
22. 3. 2005 výdaj výběr hotovosti 210 000,00 210 000,00 -910 000,00 

22. 3. 2005 výdaj poplatek 20,00 210 020,00 -910 020,00 

22. 3. 2005 výdaj sankční úrok 31,04 210 051,04 -910 051,04 

22. 3. 2005 výdaj splátka úvěru 70 276,70 280 327,74 -980 327,74 

      

24. 3. 2005 příjem  200 000,00  -780 327,74 
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Datum 
Příjem 
/ Výdaj 

Charakter platby Částka (Kč) 
Kumulativní 
výše výdajů 
(Kč) 

Stav účtu (Kč) 

      

24. 3. 2005 příjem 
prodej movitého 
majetku R. 

70 248,00  -710 079,74 

      

24. 3. 2005 příjem  136 335,24  -573 744,50 

      
24. 3. 2005 výdaj výběr hotovosti 170 000,00 170 000,00 -743 744,50 

24. 3. 2005 výdaj poplatek 20,00 170 020,00 -743 764,50 

24. 3. 2005 výdaj 
vratka zálohy z roku 
2004 

19 800,00 189 820,00 -763 564,50 

24. 3. 2005 výdaj 
vratka zálohy z roku 
2004 

28 600,00 218 420,00 -792 164,50 

25. 3. 2005 příjem úrok 0,40  -792 164,10 

      

25. 3. 2005 příjem  883 173,20  91 009,10 

      
25. 3. 2005 výdaj poplatek 5,56 5,56 91 003,54 

25. 3. 2005 výdaj úrok z KTK 3 811,26 3 816,82 87 192,28 

25. 3. 2005 výdaj platba SP 2/05 5 889,00 9 705,82 81 303,28 

25. 3. 2005 výdaj platba ZP 2/05 2 189,00 11 894,82 79 114,28 

25. 3. 2005 výdaj platba ZP 2/05 3 105,00 14 999,82 76 009,28 

25. 3. 2005 výdaj 
platba daně z mezd 
2/05 

4 255,00 19 254,82 71 754,28 

25. 3. 2005 výdaj právní služby 4 165,00 23 419,82 67 589,28 

29. 3. 2005 výdaj 
platba SP za rok 
2004 

46 175,00 69 594,82 21 414,28 

29. 3. 2005 výdaj 
dlužné ZP za rok 
2004 

11 282,00 80 876,82 10 132,28 

30. 3. 2005 výdaj 
dlužné ZP za rok 
2003 + 2004 

9 825,00 90 701,82 307,28 

30. 3. 2005 výdaj 
dlužné ZP za rok 
2003 

41,00 90 742,82 266,28 

31. 3. 2005 příjem úrok 1,19  267,47 

31. 3. 2005 příjem 
přefakturace volací 
jistiny 

1 000,00  1 267,47 

31. 3. 2005 výdaj poplatek 6,00 90 748,82 1 261,47 

31. 3. 2005 výdaj poplatek 84,00 90 832,82  1777,47 

31. 3. 2005 výdaj poplatek 14,00 90 846,82 1 163,47 
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Datum 
Příjem 
/ Výdaj 

Charakter platby Částka (Kč) 
Kumulativní 
výše výdajů 
(Kč) 

Stav účtu (Kč) 

31. 3. 2005 výdaj poplatek 200,00 91 046,82 963,47 

31. 3. 2005 výdaj poplatek 22,00 91 068,82 941,47 

31. 3. 2005 výdaj poplatek 200,00 91 268,82 741,47 

6. 4. 2005 příjem úrok 0,02  741,49 

6. 4. 2005 výdaj 
poplatek za uzavření 
účtu 

300,00 91 568,82 441,49 

6. 4. 2005 výdaj poplatek 12,00 91 580,82 429,49 

6. 4. 2005 výdaj 
převod zůstatku na 
účet vedený u GE 

429,49 92 010,31 0,00 

 
Máme-li se závěrem odpovědi na tuto otázku vyjádřit, jakým způsobem a k jakým účelům 
byly použity prostředky získané prodejem rekreačního areálu „R.“, které SPOLEČNOST 
obdržela na bankovní účty, tak konstatujeme, že toto nelze jednoznačně určit, neboť není 
možné přiřadit konkrétnímu příjmu konkrétní platby (výdaje). 
 
Výše uvedené tabulky pak pro ilustraci obsahují přehled výdajů uskutečněných následně po 
přijetí předmětných úhrad kupní ceny na bankovní účet, a to přibližně do výše 
realizovaného příjmu. 
 
Otázka č. 10 
 
Jiná zjištění znalce.  
 
V odpovědi na tuto otázku konstatujeme, že veškerá relevantní zjištění, která jsme získali při 
posuzování vývoje ekonomické situace a ukazatelů úpadku, nakládání s peněžními prostředky 
získanými prodejem nemovitého a movitého majetku SPOLEČNOSTI a použitím těchto prostředků, 
jsou uvedena v předcházejícím textu. 
 
Považujeme však za nutné uvést, že v otázkách a následně v odpovědích uváděný pojem „poměrné 
a rovnoměrné uspokojení věřitelů“ se nám jeví jako hypotetický. Dle našeho mínění není v praxi 
obvyklé, resp. reálně možné, rozpočítávat každý příjem rovnoměrně mezi všechny v danou chvíli 
existující splatné závazky. Vztahování poměrného uspokojení k datům dříve specifikovaných prodejů 
považujeme za teoretické, a to vzhledem k tomu, že úhrada kupních cen probíhala postupně v určitém 
časovém období.  
 
K uplatňování zásady poměrného a rovnoměrného uspokojení věřitelů dochází až v rámci konkurzního 
řízení, když prohlášením konkurzu se všechny závazky a pohledávky úpadce stávají splatnými 
a pohledávky věřitelů vzniklé před prohlášením konkurzu se až na výjimky stanovené zákonem 
uspokojí poměrně v rámci rozvrhového usnesení. 
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Příloha 02 – Kniha závazků společnosti R. T. G., s. r. o. ke dni 20. prosince 2004 
 

Vznik 
závazku 

Věřitel 
Charakter 
závazku 

Zbývá 
uhradit 
(Kč) 

Splatné dne 

Výše 
poměrného 
uspokojení 
(Kč) 

      
27. 08. 2004 AD – Z. s. r. o. doprava 743,00 10. 09. 2004 292,15 

 C e l k e m za věřitele 743,00  292,15 

      
19.09.2004 A. a. s. doprava  16 888,50 06. 10. 2004 6 640,56 

 C e l k e m  za věřitele 16 888,50  6 640,56 

      
11. 09. 2004 

A. L., s. r. o., 
cestovní kancelář 

nákup služeb k 
rekreaci – Chorvatsko  

57 602,64 20. 12. 2004 22 649,36 

18. 09. 2004 
A. L., s. r. o., 
cestovní kancelář 

nákup služeb k 
rekreaci – Chorvatsko 

46 665,92 20. 12. 2004 18 349,04 

 C e l k e m  za věřitele 104 268,56  40 998,40 

      
01. 11. 2004 A. R. T. 

nákup cizích služeb k 
rekreaci  

40 621,00 31. 12. 2004 15 972,18 

01. 11. 2004 A. R. T. 
nákup cizích služeb k 
rekreaci  

3 736,00 10. 11. 2004 1 469,00 

 C e l k e m  za věřitele 44 357,00  17 441,17 

      
16. 12. 2004 A., s. r. o. údržba počítačové sítě  37 009,00 30. 12. 2004 14 551,94 

 C e l k e m  za věřitele 37 009,00  14 551,94 

      
30. 11. 2004 A. L. s. r. o. internet 4 641,00 15. 12. 2004 1 824,84 

31. 10. 2004 A., J. K. – internet internet 4 641,00 15. 11. 2004 1 824,84 

 C e l k e m  za věřitele 9 282,00  3 649,68 

      
31. 07. 2004 

A. P., Chatová 
osada Slunečnice 

nákup služeb k 
rekreaci tuzemsko  

6 265,00 12. 08. 2004 2 463,40 

09.08.2004 
A. P., Chatová 
osada Slunečnice 

nákup služeb k 
rekreaci tuzemsko  

5 670,00 16. 08. 2004 2 229,44 

 C e l k e m  za věřitele 11 935,00  4 692,84 

: 
pokračování položek tabulky 
: 

26. 05. 2004 
V.-L.-P., a.s., 
divize Jižní Morava 

inzerce  961,00 16. 06. 2004 377,87 

09. 06. 2004 
V.-L.-P., a.s., 
divize Jižní Morava 

inzerce  961,00 01. 07. 2004 377,87 

23. 06. 2004 
V.-L.-P., a.s., 
divize Jižní Morava 

inzerce 961,00 15. 07. 2004 377,87 

21. 07. 2004 
V.-L.-P., a. s., 
divize Jižní Morava 

inzerce 1 921,90 09. 08. 2004 755,69 

18. 08. 2004 V.-L.-P., a. s., inzerce  961,00 02.09. 2004 377,87 
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divize Jižní Morava 

01. 09. 2004 
V.-L.-P., a. s., 
divize Jižní Morava 

inzerce 961,00 15.09. 2004 377,87 

11. 10. 2004 
V.-L.-P., a. s., 
divize Jižní Morava 

inzerce 961,00 11. 10. 2004 377,87 

11. 10. 2004 
V.-L.-P., a. s., 
divize Jižní Morava 

inzerce 961,00 25. 10. 2004 377,87 

 
C e l k e m  za 
věřitele 

 8 648,90  3 400,75 

      
12. 09. 2004 Z. S. 

nákup služeb k 
rekreaci tuzemsko 

23 413,30 28. 09. 2004 9 206,11 

 
C e l k e m  za 
věřitele 

 23 413,30  9 206,11 

      
01. 12. 2004 ZPMV 

penále k dlužnému 
zdrav, pojištění 

28 074,00 15. 12. 2004 11 038,70 

 
C e l k e m  za 
věřitele 

 28 074,00  11 038,70 

      
17. 12. 2004 Z. N. spol. s r.o. 

nákup zboží – bar – 
mražené výrobky 

7 542,00 31. 12. 2004 2 965,51 

 
C e l k e m  za 
věřitele 

 7 542,00  2 965,51 

       
C e l k e m × 27 975 983,34 × 11 000 156,65 

 
 
Příloha 03 - Kniha závazků společnosti R. T. G., s. r. o. ke dni 5. ledna 2005 
 

Vznik 
závazku 

Věřitel Charakter závazku 
Zbývá 
uhradit 
(Kč) 

Splatné 
dne 

Výše 
poměrného 
uspokojení 
(Kč) 

      
27. 08. 2004 AD – Z. s. r. o. doprava 743,00 10. 09. 2004 33,21 

 
C e l k e m  za 
věřitele 

 743,00  33,21 

      
19. 09. 2004 A. a. s. doprava  16 888,50 06. 10. 2004 754,92 

 
C e l k e m  za 
věřitele 

 16 888,50  754,92 

      
11. 09. 2004 

A. L., s.r.o., 
cestovní kancelář 

nákup služeb k rekreaci 
– Chorvatsko  

57 602,64 20. 12. 2004 2 574,84 

18. 09. 2004 
A. L., s.r.o., 
cestovní kancelář 

nákup služeb k rekreaci 
– Chorvatsko 

46 665,92 20. 12. 2004 2 085,97 

 
C e l k e m  za 
věřitele 

 104 268,56  4 660,80 
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Vznik 
závazku 

Věřitel Charakter závazku 
Zbývá 
uhradit 
(Kč) 

Splatné 
dne 

Výše 
poměrného 
uspokojení 
(Kč) 

30. 11. 2004 A. L. s. r. o. internet 4 641,00 15. 12. 2004 207,45 

31. 10. 2004 
A., J. K. – 
internet 

internet 4 641,00 15. 11. 2004 207,45 

31. 12. 2004 
A., J. K. – 
internet 

internet 4 641,00 15. 01. 2005 207,45 

 
C e l k e m  za 
věřitele 

 13 923,00  622,36 

      
31. 07. 2004 

A. P., Chatová 
osada Slunečnice 

nákup služeb k rekreaci 
tuzemsko  

6 265,00 12. 08. 2004 280,05 

09. 08. 2004 
A. P., Chatová 
osada Slunečnice 

nákup služeb k rekreaci 
tuzemsko  

5 670,00 16. 08. 2004 253,45 

 
C e l k e m  za 
věřitele 

 11 935,00  533,49 

: 
pokračování  položek tabulky 
: 

26. 05. 2004 
V.-L.-P., a. s., 
divize Jižní 
Morava 

inzerce  961,00 16. 06. 2004 42,96 

09. 06. 2004 
V.-L.-P., a. s., 
divize Jižní 
Morava 

inzerce 961,00 01. 07. 2004 42,96 

23. 06. 2004 
V.-L.-P., a. s., 
divize Jižní 
Morava 

inzerce 961,00 15. 07. 2004 42,96 

21. 07. 2004 
V.-L.-P., a. s., 
divize Jižní 
Morava 

inzerce 1 921,90 09. 08. 2004 85,91 

18. 08. 2004 
V.-L.-P., a. s., 
divize Jižní 
Morava 

inzerce 961,00 02. 09. 2004 42,96 

01. 09. 2004 
V.-L.-P., a. s., 
divize Jižní 
Morava 

inzerce 961,00 15. 09. 2004 42,96 

11. 10. 2004 
V.-L.-P., a. s., 
divize Jižní 
Morava 

inzerce 961,00 11. 10. 2004 42,96 

11. 10. 2004 
V.-L.-P., a. s., 
divize Jižní 
Morava 

inzerce 961,00 25. 10. 2004 42,96 

 
C e l k e m  za 
věřitele 

 8 648,90  386,61 

      
31. 12. 2004 V. s. ČT s. r. o.  

energie spotř. – vodné 
a stočné ČT 

123,50 21. 01. 2005 5,52 
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31. 12. 2004 V. s. ČT s. r. o.  
spotřeba energie – 
vodné a stočné 

324,00 21. 01. 2005 14,48 

 
C e l k e m  za 
věřitele 

 447,50  20,00 

      

31. 12. 2004 VZP  
penále k dlužnému 
pojistnému – zdrav. 
poj. 

20 448,00 14. 01. 2005 914,03 

 
C e l k e m  za 
věřitele 

 20 448,00  914,03 

      
12. 09. 2004 Z. S. 

nákup služeb k rekreaci 
tuzemsko 

23 413,30 28. 09. 2004 1 046,57 

 
C e l k e m  za 
věřitele 

 23 413,30  1 046,57 

      
01. 12. 2004 ZPMV 

penále k dlužnému 
zdrav, pojištění 

18 374,00 15. 12. 2004 821,32 

 
C e l k e m  za 
věřitele 

 18 374,00  821,32 

      
17. 12. 2004 Z. N. spol. s r.o. 

nákup zboží - bar – 
mražené výrobky 

7 542,00 31. 12. 2004 337,13 

 
C e l k e m  za 
věřitele 

 7 542,00  337,13 

       
C e l k e m × 12 745 049,64  × 569 703,72 
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Příloha 04 - Přehled závazků a jejich vývoj od 20. 12. 2004 do 22. 6. 2005 (údaje jsou obsaženy v Kč) 
 

Věřitel 
Závazek 

k 20.12.2004 
Uhrazeno 

do 5.1.2005 
Ú 

Závazek 
k 5.1.2005 

Uhrazeno 
do 22.6.2005 

Ú 
Závazek 

k 22.6.2005 

Výše 
poměrného 
uspokojení 

celkem 

Výše úhrady Rozdíl  

           
AD – Z. s. r. o.  743,00 0,00  743,00 0,00  743,00 325,36 0,00 -325,36 

C e l k e m  za věřitele 743,00 0,00  743,00 0,00  743,00 325,36 0,00 -325,36 

           
A. a. s. 16 888,50 0,00  16 888,50 0,00  16 888,50 7 395,47 0,00 -7 395,47 

C e l k e m  za věřitele 16 888,50 0,00  16 888,50 0,00  16 888,50 7 395,47 0,00 -7 395,47 

           
A. L., s. r. o., cestovní 
kancelář  

57 602,64 0,00  57 602,64 0,00  57 602,64 25 224,20 0,00 -25 224,20 

A. L., s. r. o., cestovní 
kancelář 

46 665,92 0,00  46 665,92 0,00  46 665,92 20 435,01 0,00 -20 435,01 

C e l k e m  za věřitele 104 268,56 0,00  104 268,56 0,00  104 268,56 45 659,20 0,00 -45 659,20 

           
A. R. G. 40 621,00 40 621,00 P 0,00 0,00  0,00 15 972,18 40 621,00 24 648,82 

A. R. G. 3 736,00 3 736,00 P 0,00 0,00  0,00 1 469,00 3 736,00 2 267,00 

C e l k e m  za věřitele 44 357,00 44 357,00  0,00 0,00  0,00 17 441,17 44 357,00 26 915,83 

           
A., s. r. o. 37 009,00 37 009,00 B 0,00 0,00  0,00 14 551,94 37 009,00 22 457,06 

C e l k e m  za věřitele 37 009,00 37 009,00  0,00 0,00  0,00 14 551,94 37 009,00 22 457,06 

           
A. L. s. r. o. 4 641,00 0,00  4 641,00 0,00  4 641,00 2 032,29 0,00 -2 032,29 

A.,  J. K. – internet 4 641,00 0,00  4 641,00 0,00  4 641,00 2 032,29 0,00 -2 032,29 

A., J. K. – internet 0,00 0,00  4 641,00 0,00  4 641,00 207,45 0,00 -207,45 

C e l k e m  za věřitele 9 282,00 0,00  13 923,00 0,00  13 923,00 4 272,04 0,00 -4 272,04 



 E. Vlastní zpracování ekonomického posudku �  207   

 

 

Věřitel 
Závazek 

k 20.12.2004 
Uhrazeno 

do 5.1.2005 
Ú 

Závazek 
k 5.1.2005 

Uhrazeno 
do 22.6.2005 

Ú 
Závazek 

k 22.6.2005 

Výše 
poměrného 
uspokojení 

celkem 

Výše úhrady Rozdíl  

           
           
A. P., Chatová osada 
Slunečnice 

6 265,00 0,00  6 265,00 0,00  6 265,00 2 743,44 0,00 -2 743,44 

A. P., Chatová osada 
Slunečnice 

5 670,00 0,00  5 670,00 0,00  5 670,00 2 482,89 0,00 -2 482,89 

: 
pokračování tabulky 
: 

Věřitel 
Závazek 

k 20.12.2004 
Uhrazeno 

do 5.1.2005 
Ú 

Závazek 
k 5.1.2005 

Uhrazeno 
do 22.6.2005 

Ú 
Závazek 

k 22.6.2005 

Výše 
poměrného 
uspokojení 

celkem 

Výše úhrady Rozdíl  

           
V.-L.-P., a. s., divize Jižní 
Morava 

961,00 0,00  961,00 0,00  961,00 420,82 0,00 -420,82 

V.-L.-P., a. s., divize Jižní 
Morava 

961,00 0,00  961,00 0,00  961,00 420,82 0,00 -420,82 

V.-L.-P., a. s., divize Jižní 
Morava 

961,00 0,00  961,00 0,00  961,00 420,82 0,00 -420,82 

V.-L.-P., a. s., divize Jižní 
Morava 

1 921,90 0,00  1 921,90 0,00  1 921,90 841,60 0,00 -841,60 

V.-L.-P., a. s., divize Jižní 
Morava 

961,00 0,00  961,00 0,00  961,00 420,82 0,00 -420,82 

V.-L.-P., a. s., divize Jižní 
Morava 

961,00 0,00  961,00 0,00  961,00 420,82 0,00 -420,82 

V.-L.-P., a. s., divize Jižní 961,00 0,00  961,00 0,00  961,00 420,82 0,00 -420,82 
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Věřitel 
Závazek 

k 20.12.2004 
Uhrazeno 

do 5.1.2005 
Ú 

Závazek 
k 5.1.2005 

Uhrazeno 
do 22.6.2005 

Ú 
Závazek 

k 22.6.2005 

Výše 
poměrného 
uspokojení 

celkem 

Výše úhrady Rozdíl  

           
Morava 

V.-L.-P., a. s., divize Jižní 
Morava 

961,00 0,00  961,00 0,00  961,00 420,82 0,00 -420,82 

C e l k e m  za věřitele 8 648,90 0,00  8 648,90 0,00  8 648,90 3 787,35 0,00 -3 787,35 

           
V. s. ČT s. r. o. 0,00 0,00  123,50 123,50 P 0,00 5,52 123,50 117,98 

V. s. ČT s. r. o. 0,00 0,00  324,00 324,00 P 0,00 14,48 324,00 309,52 

C e l k e m  za věřitele 0,00 0,00  447,50 447,50  0,00 20,00 447,50 427,50 

VZP 0,00 0,00  20 448,00 0,00  20 448,00 914,03 0,00 -914,03 

C e l k e m  za věřitele 0,00 0,00  20 448,00 0,00  20 448,00 914,03 0,00 -914,03 

           
Z. S. 23 413,30 0,00  23 413,30 0,00  23 413,30 10 252,68 0,00 -10 252,68 

C e l k e m  za věřitele 23 413,30 0,00  23 413,30 0,00  23 413,30 10 252,68 0,00 -10 252,68 

ZPMV 28 074,00 9 700,00 B 18 374,00 0,00  18 374,00 11 860,01 9 700,00 -2 160,01 

C e l k e m  za věřitele 28 074,00 9 700,00  18 374,00 0,00  18 374,00 11 860,01 9 700,00 -2 160,01 

           
Z. N. spol. s r.o. 7 542,00 0,00  7 542,00 7 542,00 Z 0,00 3 302,64 7 542,00 4 239,36 

C e l k e m  za věřitele 7 542,00 0,00  7 542,00 7 542,00  0,00 3 302,64 7 542,00 4 239,36 

           
C e l k e m 27 975 983,34 15 433 255,93  12 745 049,64 1 891 427,27  10 853 599,07 11 569 860,37 17 324 683,20 5 754 822,83 

  
Vysvětlivky:  
*) závazek v cizí měně ovlivněný zúčtovaným kursovým rozdílem 
Ú způsob úhrady závazku 
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Z  úhrada závazku zápočtem 
B úhrada závazku prostřednictvím bankovního účtu 
P úhrada závazku prostřednictvím pokladny  

Příloha 05 - Přehled věřitelů, kteří neobdrželi žádné plnění nebo plnění nižší (údaje jsou uvedeny v Kč) 
 

Věřitel 
Závazek 

k 20.12.2004 
Uhrazeno 

do 5.1.2005 
Závazek 

k 5.1.2005 
Uhrazeno 

do 22.6.2005 
Závazek 

k 22.6.2005 

Výše 
poměrného 
uspokojení 

k 20.12.04 

Výše 
poměrného 
uspokojení 

k 5.1.2005 

Výše 
poměrného 
uspokojení 

celkem 

Výše 
úhrady 

Rozdíl  

           
AD – Z. s. r. o. 743,00 0,00 743,00 0,00 743,00 292,15 33,21 325,36 0,00 -325,36 

C e l k e m  za 
věřitele 

743,00 0,00 743,00 0,00 743,00 292,15 33,21 325,36 0,00 -325,36 

           
A. a. s. 16 888,50 0,00 16 888,50 0,00 16 888,50 6 640,56 754,92 7 395,47 0,00 -7 395,47 

C e l k e m  za 
věřitele 

16 888,50 0,00 16 888,50 0,00 16 888,50 6 640,56 754,92 7 395,47 0,00 -7 395,47 

           
A. L., s. r. o., cestovní 
kancelář 

57 602,64 0,00 57 602,64 0,00 57 602,64 22 649,36 2 574,84 25 224,20 0,00 -25 224,20 

A. L., s. r. o., cestovní 
kancelář 

46 665,92 0,00 46 665,92 0,00 46 665,92 18 349,04 2 085,97 20 435,01 0,00 -20 435,01 

C e l k e m  za 
věřitele 

104 268,56 0,00 104 268,56 0,00 104 268,56 40 998,40 4 660,80 45 659,20 0,00 -45 659,20 

           
A. L. s. r. o. 4 641,00 0,00 4 641,00 0,00 4 641,00 1 824,84 207,45 2 032,29 0,00 -2 032,29 

A., J. K. – internet 4 641,00 0,00 4 641,00 0,00 4 641,00 1 824,84 207,45 2 032,29 0,00 -2 032,29 

A., J. K. – internet 0,00 0,00 4 641,00 0,00 4 641,00 0,00 207,45 207,45 0,00 -207,45 

C e l k e m  za 
věřitele 

9 282,00 0,00 13 923,00 0,00 13 923,00 3 649,68 622,36 4 272,04 0,00 -4 272,04 
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Věřitel 
Závazek 

k 20.12.2004 
Uhrazeno 

do 5.1.2005 
Závazek 

k 5.1.2005 
Uhrazeno 

do 22.6.2005 
Závazek 

k 22.6.2005 

Výše 
poměrného 
uspokojení 

k 20.12.04 

Výše 
poměrného 
uspokojení 

k 5.1.2005 

Výše 
poměrného 
uspokojení 

celkem 

Výše 
úhrady 

Rozdíl  

           
A. P., Chatová osada 
Slunečnice 

6 265,00 0,00 6 265,00 0,00 6 265,00 2 463,40 280,05 2 743,44 0,00 -2 743,44 

A. P., Chatová osada 
Slunečnice 

5 670,00 0,00 5 670,00 0,00 5 670,00 2 229,44 253,45 2 482,89 0,00 -2 482,89 

C e l k e m  za 
věřitele 

11 935,00 0,00 11 935,00 0,00 11 935,00 4 692,84 533,49 5 226,34 0,00 -5 226,34 

 
: 
pokračování tabulky 
: 



 E. Vlastní zpracování ekonomického posudku �  211   

 

 

Věřitel 
Závazek 

k 20.12.2004 
Uhrazeno 

do 5.1.2005 
Závazek 

k 5.1.2005 
Uhrazeno 

do 22.6.2005 
Závazek 

k 22.6.2005 

Výše 
poměrného 
uspokojení 

k 20.12.04 

Výše 
poměrného 
uspokojení 

k 5.1.2005 

Výše 
poměrného 
uspokojení 

celkem 

Výše 
úhrady 

Rozdíl  

           
V.-L.-P., a. s., divize Jižní 
Morava 

961,00 0,00 961,00 0,00 961,00 377,87 42,96 420,82 0,00 -420,82 

V.-L.-P., a. s., divize Jižní 
Morava 

961,00 0,00 961,00 0,00 961,00 377,87 42,96 420,82 0,00 -420,82 

V.-L.-P., a. s., divize Jižní 
Morava 

961,00 0,00 961,00 0,00 961,00 377,87 42,96 420,82 0,00 -420,82 

V.-L.-P., a. s., divize Jižní 
Morava 

1 921,90 0,00 1 921,90 0,00 1 921,90 755,69 85,91 841,60 0,00 -841,60 

V.-L.-P., a. s., divize Jižní 
Morava 

961,00 0,00 961,00 0,00 961,00 377,87 42,96 420,82 0,00 -420,82 

V.-L.-P., a. s., divize Jižní 
Morava 

961,00 0,00 961,00 0,00 961,00 377,87 42,96 420,82 0,00 -420,82 

V.-L.-P., a. s., divize Jižní 
Morava 

961,00 0,00 961,00 0,00 961,00 377,87 42,96 420,82 0,00 -420,82 

V.-L.-P., a. s., divize Jižní 
Morava 

961,00 0,00 961,00 0,00 961,00 377,87 42,96 420,82 0,00 -420,82 

C e l k e m  za věřitele 8 648,90 0,00 8 648,90 0,00 8 648,90 3 400,75 386,61 3 787,35 0,00 -3 787,35 

           
VZP 0,00 0,00 20 448,00 0,00 20 448,00 0,00 914,03 914,03 0,00 -914,03 

C e l k e m  za věřitele 0,00 0,00 20 448,00 0,00 20 448,00 0,00 914,03 914,03 0,00 -914,03 

           
Z. S. 23 413,30 0,00 23 413,30 0,00 23 413,30 9 206,11 1 046,57 10 252,68 0,00 -10 252,68 

C e l k e m  za věřitele 23 413,30 0,00 23 413,30 0,00 23 413,30 9 206,11 1 046,57 10 252,68 0,00 -10 252,68 

           
ZPMV 28 074,00 9 700,00 18 374,00 0,00 18 374,00 11 038,70 821,32 11 860,01 9 700,00 -2 160,01 

C e l k e m  za věřitele 28 074,00 9 700,00 18 374,00 0,00 18 374,00 11 038,70 821,32 11 860,01 9 700,00 -2 160,01 

           
C e l k e m 8 143 890,02 8 759,77 8 409 472,52 11 883,00 8 397 589,52 3 202 177,56 375 903,42 3 578 080,98 20 642,77 -3 557 438,21 
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F.  Vybrané předměty posuzování v ekonomických 
 znaleckých posudcích 
 

F1 Posouzení podmínek úpadku podle insolvenčního zákona 
 
Z ustanovení insolvenčního zákona vyplývají otázky, jejichž zodpovězení je závislé na 
ekonomické odbornosti znalce a problematika, jejíž řešení může být předmětem 
činnosti znalce. Jde o otázky posouzení, zda je či není dlužník v úpadku, tedy 
v situaci, kterou je třeba řešit podle insolvenčního zákona. 

F 1.1 Úpadek 

� jeho nezbytným předpokladem v obou formách popsaných dále je existence 
nejméně dvou dlužníkových věřitelů, nikoli však pluralita jeho závazků. 

� dlužník proto není v úpadku, má-li pouze jednoho věřitele, lhostejno s kolika 
splatnými pohledávkami. 

� oproti dosavadní úpravě IZ čelí umělému vytvoření dalšího věřitele. Již nelze 
účelově postoupit některou z pohledávek (nebo její části) insolvenčního navrhovatele 
proti dlužníkovi v době šesti měsíců před podáním insolvenčního návrhu nebo po 
zahájení insolvenčního řízení.  

� insolvenční soud za této situace insolvenční návrh zamítne. 
 
F1.2  Úpadek ve formě platební neschopnosti (insolvence) 
 
Dlužník je v úpadku formou insolvence (§ 3 Úpadek, IZ), jestliže má:  
 
1. více věřitelů a 

2. peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti (nahrazuje dosavadní 
nekonkrétní termín „delší doba“ lhůtou, od níž se v obchodně-právních vztazích 
odvozuje právo na zaplacení úroku z prodlení) a 

3. tyto závazky není schopen plnit (pro nedostatek finančních prostředků, dále jen 
„platební neschopnost“). 

 
Ustanovení § 3 stanoví podmínky pro závěr o úpadku dlužníka ve formě insolvence. 
Těmito podmínkami jsou: 
 
1.  Podmínka mnohosti věřitelů stanoví požadavek existence nejméně dvou věřitelů 

dlužníka. Jediný věřitel je povinen vymáhat svoji pohledávku vůči dlužníkovi mimo 
insolvenční řízení formou exekuce. Mnohost věřitelů může být pro insolvenční řízení 
dosažena rovněž rozdělením původně jediné pohledávky nebo postoupením jedné 
z více pohledávek věřitele, v případě, že druhý věřitel nabyl jednu z pohledávek nebo 
její část od insolvenčního navrhovatele v době delší než šesti měsíců před podáním 
insolvenčního návrhu.  
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2. Lhůta 30 dnů jako určení délky doby po splatnosti závazku, jejímž uplynutím je 
splněna podmínka trvání časového intervalu, po nějž dlužník neplní svoje splatné 
závazky. Důsledkem toho je závěr o úpadku dlužníka. U dlužníka, který je 
objektivně schopen plnit svoje splatné závazky, nejsou dány podmínky pro závěr 
o jeho úpadku přesto, že již po dobu delší 30 dnů po splatnosti neplní svoje 
závazky. V tomto případě se však musí prokazatelně jednat o neochotu dlužníka, 
nikoliv jeho objektivní neschopnost plnit věřiteli. Tato neochota dlužníka může být 
založena např. na neuznání uplatněné pohledávky věřitele, vedení sporu o jejich výši 
aj. V takovém případě je třeba ovšem prokázat držení likvidních prostředků, které 
dlužníku umožňují bez zbytečného odkladu splatné pohledávky věřitelů uhradit.  

3.  Dlužník není schopen plnit své peněžité závazky, a to jestliže: 
a. zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků, nebo 
b. své peněžité závazky neplní po dobu delší tří měsíců po lhůtě splatnosti, nebo 
c. není možné dosáhnout uspokojení některé ze splatných peněžitých pohledávek 

vůči němu výkonem rozhodnutí nebo exekucí, nebo 
d. nesplnil povinnost předložit seznamy majetku, závazků a zaměstnanců, kterou 

mu uložil insolvenční soud. 
 
Otázka zjišťování objektivní platební neschopnosti na základě zkušeností s právní 
úpravou danou zákonem č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání, naráží na značné 
obtíže při prokazování úpadku dlužníka. S ohledem na tento problém insolvenční zákon 
v ustanovení § 3 odst. 2 definoval podmínky, při jejichž naplnění se má za to, že dlužník 
není objektivně schopen plnit své splatné závazky v případě, že: 
 
a. zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků. Při hodnocení rozsahu 

zastavených plateb bude za podstatnou část peněžitých závazků dlužníka považován 
při neplacení závazků ten rozsah, který s přihlédnutím ke stavu hospodaření 
dlužníka nebude možno vyhodnotit za nepodstatný. Musí jít o výrazný exces z jinak 
běžného provádění plateb dlužníkem, který je zcela patrně znakem ekonomických 
problémů dlužníka.  

b. dlužník neplní své peněžité závazky po dobu delší tří měsíců po lhůtě splatnosti. 
Tato situace doplňuje lhůtu 30 dnů uvedenou v ustanovení § 3 odst. 1 písm. b) IZ. V 
případě, že je osvědčena existence pohledávek vůči dlužníkovi déle než tři měsíce po 
splatnosti, nemusí být již dále zjišťována objektivní platební neschopnost dlužníka. 
Prokázat úpadek dlužníka již po uplynutí lhůty 30 dnů po splatnosti pohledávky je 
velmi obtížné, neboť v tomto případě je třeba prokazovat dlužníkovu neschopnost 
závazky plnit. Uvedené závěry lze pak zjednodušit v postačující podmínku osvědčení 
úpadku dlužníka, kterou je mnohost věřitelů (tedy více než jeden věřitel) 
s pohledávkami po lhůtě splatnosti déle než tři měsíce. 

c. dlužník není schopen plnit své peněžité závazky, pokud je dána nemožnost 
dosáhnout uspokojení některé ze splatných pohledávek vůči dlužníkovi výkonem 
rozhodnutí. Marný pokus o výkon rozhodnutí k vykonatelné pohledávce věřitele je 
v konečném důsledku usnadnění důkazní situace věřitele v rámci insolvenčního 
řízení.  
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d.  v případě, že dlužník nesplní povinnost předložit seznamy dle ustanovení § 104 
odst. 1 IZ, tedy seznam dlužníkova majetku včetně jeho pohledávek s uvedením 
svých dlužníků, seznam jeho závazků s uvedením jeho věřitelů a seznam 
dlužníkových zaměstnanců. V takovém případě dojde k naplnění domněnky, že jeho 
úpadek nastal a soud to stvrdí svým rozhodnutím.  

 
F1.3  Úpadek ve formě předlužení 
 
Dlužník je v úpadku formou předlužení: 
 
� má-li dlužník více věřitelů, 

� souhrn jeho závazků převyšuje hodnotu jeho majetku. 
 
Při stanovení hodnoty dlužníkova majetku se přihlíží také k další správě jeho majetku, 
případně k dalšímu provozování jeho podniku, lze-li se zřetelem ke všem okolnostem 
důvodně předpokládat, že dlužník bude moci ve správě majetku nebo v provozu 
podniku pokračovat. 
 
Tato zákonná úprava dopadá pouze na podnikatele (právnické osoby a fyzické osoby). Svojí 
podstatou tak zahrnuje subjekty povinné vést účetnictví, bez něhož tato forma úpadku 
není zjistitelná. Podmínkami pro definování úpadku ve formě předlužení je: 
 
a.  opět mnohost věřitelů, 

b.  souhrn závazků převyšuje hodnotu majetku. Pro zjištění předlužení insolvenční 
zákon oproti zavedené praxi tedy hodnotí výši všech závazků nikoliv jen splatných. 
Podmínkou pro závěr o předlužení dlužníka je aktuální a úplná znalost jeho 
ekonomické situace, která se nepochybně váže na znalost jeho ekonomické situace 
zpracované v jeho účetnictví.  

 
F1.4 Hrozící úpadek 
 
O hrozící úpadek jde tehdy, lze-li se zřetelem ke všem okolnostem důvodně 
předpokládat, že dlužník nebude schopen řádně a včas splnit podstatnou část svých 
peněžitých závazků. 
 
Dlužníkovi je dána možnost řešit svoji majetkovou situaci insolvenčním řízením bez 
toho, aby jeho ekonomická situace již obsahovala znaky úpadku. Může jít například 
o situaci vzniklého dominového efektu, kdy v důsledku úpadku odběratele mohou 
i jeho dodavatelé očekávat problémy s vlastním hospodařením, jež je možno se pokusit 
vyřešit pod ochranou insolvenčního soudu. 
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F1.5  Způsoby řešení úpadku 
 
Způsobem řešení úpadku nebo hrozícího úpadku je podle ustanovení § 4 odst. 1 IZ: 
 
� konkurz jako likvidační forma za situace, kdy dlužník již fakticky nepodniká, 

a v jehož rámci se věřitelé uspokojí z výtěžku zpeněžení majetkové podstaty 
dlužníka, 

� reorganizace určená pro podnikatele, přičemž jejím smyslem je zachovat provoz 
dlužníkova podniku za postupného uspokojování pohledávek věřitelů, 

� oddlužení určené pro nepodnikatele, kdy dlužník splatí pouze část svých dluhů 
s tím, že zbývající část dluhů zaniká (zpeněžením majetkové podstaty nebo plněním 
splátkového kalendáře), 

� zvláštní způsoby řešení úpadku, které IZ stanoví pro určité subjekty nebo pro určité 
druhy případů. 

 
Přestože citované ustanovení zahrnuje čtyři možnosti řešení úpadku, s ohledem na 
obsah jednotlivých institutů se tyto možnosti dále rozšiřují až na šest způsobů řešení. Za 
způsoby řešení úpadku je tedy možno považovat: 
 
a.  moratorium – ač není uvažováno jako způsob řešení úpadku, s ohledem na volnost 

a variabilitu v jeho použití není vyloučeno, aby během něj došlo k vyřešení úpadku 
nebo hrozícího úpadku, 

b.  konkurz – zůstává nadále převažujícím způsobem řešení, jehož charakter spočívá 
v likvidaci majetku dlužníka se záměrem maximalizace peněžního výnosu pro 
insolvenční věřitele, 

c.  nepatrný konkurz – je sice uváděn v kontextu úpravy pouze jako jedna z variant 
konkurzu, je však zdůrazňován vzhledem k silnému akcentu na rychlost řízení, kdy 
pro dosažení tohoto účelu využívá rozsáhlé možnosti pragmatického odklonu od 
institutů a postupů obecné úpravy konkurzu, 

d.  reorganizace – by mohla umožnit velkým právnickým osobám zachování jejich 
existence i ekonomické funkce a postavení. Institut reorganizace klade důraz na 
samostatné aktivní kroky dlužníka v průběhu řešení jeho úpadku s dalším důrazem 
na preferenci dohody dlužníka s věřiteli o způsobu řešení úpadku.  

e.  oddlužení se zaměřuje na ekonomické problémy fyzických osob zpravidla 
způsobené neschopností splácet závazky z půjček, úvěrů a leasingů, 

f.  některý ze zvláštních způsobů řešení insolvence (např. úpadek finančních institucí). 
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F2  Ocenění majetku pro účely insolvenčního řízení 
 
Při oceňování majetku pro účely insolvenčního řízení jde v současnosti již téměř 
výhradně o aplikaci insolvenčního zákona (zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a 
způsobech jeho řešení). Insolvenční zákon zachoval možnost řešit úpadek dlužníka 
formou konkurzu, který je nadále jedním ze způsobů řešení úpadku dlužníka, jak bude 
zmíněno dále. 
 
  

 Konkurz 
 
 
způsob řešení úpadku spočívající v tom, že na základě rozhodnutí o prohlášení konkurzu 
jsou zjištěné pohledávky věřitelů zásadně poměrně uspokojeny z výnosu zpeněžení 
majetkové podstaty. 
 
Úprava konkurzu v insolvenčním zákoně vychází z dosavadní úpravy konkurzu 
v původním zákoně o konkurzu a vyrovnání (zákon č. 328/1991 Sb., o konkurzu a 
vyrovnání), do které insolvenční zákon přinesl jen omezené množství novinek.  
 
Nezměněny zůstaly charakteristické atributy konkurzu:  
 
� v zásadě likvidační charakter pro právnické osoby,  
� skutečnost, že neuspokojené pohledávky ani po skončení konkurzu nezanikají. 
 
Stěžejní fází konkurzu z pohledu oceňování je zjištění a zajištění majetkové podstaty 
a její zpeněžení insolvenčním správcem. V této fázi je zpravidla žádáno stanovení 
obvyklé ceny majetkové podstaty, ať již pro účely stanovení hodnoty v soupisu 
majetkové podstaty, nebo pro účely související s prodejem.  
 
  

 Majetková podstata 
 
 
představuje majetek, který dlužníkovi patřil ke dni zahájení insolvenčního řízení, jakož i 
majetek, který dlužník nabyl v průběhu insolvenčního řízení. 
 
Majetkovou podstatu tvoří zejména následující majetkové složky: 
 
a.  peněžní prostředky (hotovostní i na účtech), 

b.  věci movité a nemovité (pozemky, budovy, inventář, stroje), 

c.  podnik (movité i nemovité věci, pohledávky, smluvní vztahy, zaměstnanci, atd.) 

d.  soubor věcí a věci hromadné (sbírka obrazů, soubor knih) 

e.  vkladní knížky, vkladní listy a jiné formy vkladů, 

f.  akcie, směnky, šeky nebo jiné cenné papíry anebo jiné listiny, jejichž předložení je 
nutné k uplatnění práva, 
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 g. obchodní podíl, 

 h. dlužníkovy peněžité i nepeněžité pohledávky, včetně pohledávek podmíněných 
a pohledávek, které dosud nejsou splatné, 

 i.  dlužníkova mzda nebo plat, jeho pracovní odměna jako člena družstva a příjmy, 
které dlužníkovi nahrazují odměnu za práci (důchod, nemocenské, peněžitá pomoc 
v mateřství, stipendia, náhrady ucházejícího výdělku, náhrady poskytované za výkon 
společenských funkcí, podpora v nezaměstnanosti), 

 j.  další práva a jiné majetkové hodnoty, mají-li penězi ocenitelnou hodnotu (patenty, 
ochranné známky, know-how). 

 
Ocenění majetkové podstaty vychází ze seznamu (soupisu) majetku a závazků 
se jmenovitým uvedením dlužníků i věřitelů, který je úpadce povinen sestavit 
a odevzdat insolvenčnímu správci spolu s účetnictvím i všemi potřebnými doklady. 
 
Veškerý majetek náležející do majetkové podstaty se zapisuje do soupisu samostatnými 
položkami. Sepisovaný majetek je v soupisu označen způsobem, který umožňuje jeho 
jednoznačnou identifikaci i pro ocenění. 
 
Podnik nebo soubory věcí se zapisují jedinou položkou, ze které však musí být zřejmé, 
co všechno do podniku nebo souboru věcí náleží v den zápisu do soupisu podstaty (to 
znamená, že je stejně uveden položkový výčet všech složek majetku). Součástí soupisu je 
i ocenění provedené správcem, který přitom vychází z údajů v účetnictví dlužníka. 
Ocenění musí být v souladu se zvláštními právními předpisy o oceňování majetku, 
tj. zákonem o oceňování majetku (zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku). Pak je 
možno se domnívat, že položky seznamu majetkové podstaty se oceňují cenou 
obvyklou. 
 
Požaduje-li to věřitelský výbor, lze provést ocenění majetkové podstaty znaleckým 
posudkem za předpokladu, že to věřitelský výbor finančně zajistí. 
 
Ocenění obtížně ocenitelného majetku (např. podnik, výrobní technologie apod.) může 
insolvenční správce zadat znalci i bez žádosti věřitelského výboru. Omezení představuje 
pouze podmínka, že náklady na ocenění majetku znalcem nebudou vyšší než přínos 
pro majetkovou podstatu získaný tímto způsobem jeho ocenění. 
 
Vyžádat ocenění majetkové podstaty ovšem nemusí pouze věřitelský výbor nebo 
insolvenční správce. Jestliže insolvenční soud rozhodne, že způsobem řešení úpadku je 
konkurz, spojí s tímto rozhodnutím i rozhodnutí o ustanovení znalce za účelem ocenění 
majetkové podstaty. 
 
Rovněž schůze věřitelů, která doporučí zpeněžení podniku úpadce jednou smlouvou, 
může též přijmout usnesení, kterým určí osobu znalce pro ocenění podniku (všech jeho 
majetkových složek). 
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Znalecký posudek v tomto případě předkládá znalec insolvenčnímu soudu, který 
neprodleně poté svolá za účelem jeho projednání a schválení schůzi věřitelů, ke které 
předvolá i znalce.  
 
Po projednání znaleckého posudku rozhodne schůze věřitelů o tom, zda jej schvaluje. Na 
základě usnesení schůze věřitelů o schválení znaleckého posudku vydá insolvenční 
soud rozhodnutí o ceně majetkové podstaty. 
 
Jestliže schůze věřitelů znalecký posudek neschválí, může přijmout usnesení, kterým 
určí osobu nového znalce. Následuje znovu proces ocenění majetkové podstaty 
v podobě podniku úpadce.  
 
Z pohledu ocenění je důležité, co je součástí práv a závazků při prodeji podniku 
z majetkové podstaty. Na nabyvatele přechází pouze majetková podstata včetně práv 
a povinností vyplývajících z pracovněprávních vztahů k zaměstnancům dlužníkova 
podniku, s výjimkou pracovněprávních pohledávek dlužníkových zaměstnanců 
vzniklých do účinnosti smlouvy. Proto se do ocenění nezahrnují závazky úpadce, které 
na nového nabyvatele nepřecházejí.  
 
F2.1  Přístupy k ocenění majetku v rámci insolvenčního řízení 
 
Ve vztahu k ocenění majetkové podstaty v režimu zákona o úpadku a způsobech jeho 
řešení lze sice nalézt celou řadu nejrůznějších pojmů, avšak v konečném důsledku se 
používání těchto pojmů může jevit jako chaotické (ocenění znalcem, ocenění správcem, 
ocenění hodnoty zajištění, ocenění hodnoty zpeněžovaného majetku, znalecký posudek, odhad 
hodnoty, hodnota, hodnota zajištění, hodnota majetku, hodnota nepatrná, cena, cena majetku, 
cena majetkové podstaty, cena odhadní, cena obvyklá, cena tržní, cena plnění, cena kupní), 
přičemž terminologie připouští řadu výkladů. 
 
Podmínky, za kterých dochází ke zpeněžení celé majetkové podstaty nebo i jednotlivých 
majetkových položek z ní, jednoznačně nebudou v souladu s definicí tržní hodnoty. 
Správce není v pozici ochotného prodávajícího, ale je k prodeji nucen; není dostatečný 
časový prostor pro řádný marketing prodeje, nehledá se ani nejlepší a nejvyšší využití 
majetku. Je více než zřejmé, že v některých ohledech se situace dostává i do rozporu 
s definicí obvyklé ceny. 
 
Obecně se předpokládá, že účelem ocenění je odhad takové hodnoty jednotlivých 
položek majetkové podstaty, která se bude co nejvíce blížit prodejním cenám, jichž by 
bylo možné dosáhnout při zpeněžení na trhu k datu ocenění. Při prodeji majetku 
z majetkové podstaty je ale nezbytné předpokládat, že prodejní ceny nedosáhnou 
úrovně ostatních tržních cen, protože se jedná o nucený prodej pod časovým tlakem. 
S ohledem na výše uvedené přichází v úvahu ocenění některou z následujících hodnot 
majetku, která nejlépe zohlední specifika prodeje z majetkové podstaty. 
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 Hodnota specializovaného majetku 
  
 
jedná se o hodnotu majetku pro individuální účely, která je ovlivněna tím, že 
majetek je výjimečný svou specifickou povahou, vzhledem, rozměry, umístěním či jinými 
faktory. Majetek takovéhoto typu se na trhu nevyskytuje a obchoduje se 
s ním jen velmi zřídka (např. výrobní technologie mlékárny). 
  
  

 Likvidační hodnota  
 
 
popisuje situaci, kdy soubor majetkových složek působících společně v podniku je v rámci 
transakce nabízen pro prodej odděleně, obvykle po ukončení provozu 
podniku. Často je spojována s nuceným prodejem, přesto má ale likvidační hodnota 
poněkud odlišný význam.  
 
Výše uvedené hodnoty ovšem nemohou být v ocenění využity samostatně bez dalšího 
vysvětlení a podrobného rozboru omezujících podmínek platnosti dané hodnoty. 
V opačném případě může být znalecký posudek zmatečný a zavádějící. V případě 
prodeje z majetkové podstaty sice neexistuje objektivní důvod, proč by nemohla být 
prodána aktiva podniku normálním prodejem za normálních podmínek na trhu, 
nicméně skutečná situace v praxi se normálním tržním podmínkám skutečně vymyká. 
 
Výraz nucený prodej je užíván za situace, kdy prodávající je pod tlakem nebo čas na 
marketing je omezený a hodnota závislá na těchto okolnostech není slučitelná s tržní 
hodnotou majetku. Záleží na míře omezení jak z pohledu času, tak i na tom, zda je tlak 
na prodejce zřejmý. Proto cena nuceného prodeje nemůže být realisticky odhadnuta. 
Cena, kterou bude akceptovat prodejce, bude reflektovat aktuální okolnosti spíše než 
jeho hypotetickou ochotu definovanou v tržní hodnotě. Cena dosažená v nuceném 
prodeji bude mít k tržní hodnotě či jiné odhadnuté hodnotě náhodný vztah. V některých 
případech může být významně nižší, v jiných bude tržní hodnotu kopírovat. V daném 
případě nejde provést jakékoliv objektivní poměření těchto hodnot. 
 
I odhad takové hodnoty na netržní bázi, jako je například cena nuceného prodeje, ovšem 
zachovává standardní metody oceňování. Podrobněji k metodám ocenění podniku viz 
HÁLEK, V. Oceňování majetku v praxi. Bratislava: DonauMedia, vyd. 1., 2009. 247 s. 
ISBN 978-80-89364-07-7. 
 
F2.2  Praktický příklad posouzení stavu úpadku z pohledu policejního orgánu 
 
Problematikou, jejíž řešení může být předmětem činnosti znalce, je posouzení otázek: 
 
1. zda je či není dlužník v úpadku, tedy v situaci, kterou je třeba řešit podle 

insolvenčního zákona a 

2. kdy stav úpadku u dlužníka nastal.  



220 � Ekonomické znalecké posudky v trestním řízení   

 

V praktickém příkladu se budeme věnovat posouzení otázek směřujících k prokázání 
trestného činu předlužení a zároveň trestného činu zkreslování údajů o stavu 
hospodaření. Jedná se o typický soubor otázek, který je nejčastěji kladen v souvislosti 
s vyšetřováním.  
 
 

Pro zpracování uvedeného znaleckého posudku byly k dispozici následující podklady: 
 
� přehled příjmů a výdajů za období roku 2001 až 2003, 
� přehled majetku a závazků za období roku 2001 až 2003, 
� daňová přiznání za období roku 2001 až 2003, 
� podklady daňové evidence, zejména záznamy plateb přijatých a vydaných. 
 
Pro názornost jsou k otázkám předloženy závěry dvou znalců, které jsou ovšem ve značném rozporu. 
Proto je stanovisko druhého znalce podrobně zdůvodněno a vyjmenovává i závady ve stanovisku 
zpracovaném prvním znalcem. Na okraj je ještě třeba podotknout, že s ohledem na období, ke kterému 
se věc vztahuje, bylo posuzováno ještě podle zákona o konkurzu a vyrovnání, nicméně definice úpadku 
jsou v obou zákonech velmi podobné. 
 
           

1. otázka  
Posuďte ekonomickou situaci uvedeného podnikatelského subjektu za období od ledna roku 2002 
do září roku 2005 a konstatujte, zda byl subjekt v daném období schopen uhradit své závazky, zda 
nebyl v daném období v úpadku či stavu blízkém úpadku. 

  
Stanovisko 1. znalce Stanovisko 2. znalce 

Závěr: Ekonomickou situaci nelze zhodnotit, nicméně 
podnikatelský subjekt je trvale předlužen. 

Závěr: Ekonomickou situaci nelze zhodnotit podrobně, nejsou 
úplné a postačující podklady. Navíc nelze ani tvrdit, že by 
subjekt byl trvale předlužen. Zhodnocení stavu úpadku je 
podrobněji popsáno v odpovědi na 7. otázku. 

Zdůvodnění: Podnikatelský subjekt byl od počátku svého 
podnikání silně předlužen, závazky trvale převyšovaly 
celkovou výši pohledávek. 

Zdůvodnění: Pouze na základě porovnání výše pohledávek a 
závazků nelze v žádném případě činit žádné závěry týkající se 
předlužení. Stav předlužení lze identifikovat podle zákona 
o konkurzu a vyrovnání pouze na základě porovnání celkového 
objemu majetku (veškerých aktiv) a splatných závazků. 
Pokud hodnota splatných závazků převyšuje hodnotu 
majetku, je možné konstatovat stav předlužení. 

 

2. otázka  
Posuďte, zda byla podnikatelská činnost vedena racionálně, resp. co bylo příčinou vzniku špatné 
hospodářské situace. 

  
Stanovisko 1. znalce Stanovisko 2. znalce 

Závěr: Znalec nemůže z důvodu chybějící 
dokumentace a účetnictví určit přesný důvod špatné 
ekonomické situace, ale je zřejmé, že účetnictví 
podnikatelského subjektu bylo vedeno v rozporu 

Závěr: Na základě dostupných podkladů není možné 
podnikatelskou činnost zhodnotit. 
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se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších změn, docházelo k neadekvátním výběrům 
hotovosti nebo ke krácení tržeb.  
 

Zdůvodnění: Předložené závěrky za období 2002 
a 2003 neodpovídají skutečnosti, jsou zkreslené, 
vykazují lepší ekonomickou situaci subjektu, než byla 
skutečnost. 

Zdůvodnění: Závěry 1. znalce jsou v rozporu, pokud 
konstatuje, že nelze určit důvody špatné ekonomické 
situace a zároveň vyjmenovává například důvody 
v podobě neadekvátních výběrů hotovosti. 
Navíc nejsou uvedeny žádné konkrétní 
transakce, které by toto tvrzení dokládaly. 

 
Takto položené otázce je třeba rovněž vytknout, že tazatel předjímá špatnou ekonomickou situaci, 
i když nezná závěry posouzení ekonomické situace z otázky č. 1, proto je tato otázka navádějící. 
 

3. otázka  
Zhodnoťte, zda v průběhu podnikatelské činnosti vznikly mimořádné výdaje (konkrétně uveďte o 
jaké šlo a v jaké výši) a zda tyto výdaje měly vliv na finanční situaci uvedeného podnikatelského 
subjektu a vliv na provádění úhrad závazků. 

  
Stanovisko 1. znalce Stanovisko 2. znalce 

Závěr: Znalec nemůže z důvodu chybějící 
dokumentace a účetnictví určit přesný důvod špatné 
ekonomické situace, ale je zřejmé, že docházelo k 
neadekvátním výběrům hotovosti nebo ke krácení 
tržeb. 

Závěr: Na základě dostupných podkladů není možné 
podnikatelskou činnost zhodnotit. 

Zdůvodnění:  Zdůvodnění: Znalec opakuje svůj závěr, kdy tvrdí, 
že docházelo k neadekvátním výběrům hotovosti nebo 
ke krácení tržeb, ale nejsou uvedeny žádné konkrétní 
transakce. 

 

4. otázka  
Ověřte, zda podezřelý neodebíral ze svého podnikání disponibilní prostředky pro soukromé účely či 
nečinil nepřiměřená vydání.  

  
Stanovisko 1. znalce Stanovisko 2. znalce 

Závěr: Znalec nemůže z důvodu chybějící 
dokumentace a účetnictví určit přesný důvod špatné 
ekonomické situace, ale je zřejmé, že účetnictví 
podnikatelského subjektu bylo vedeno v rozporu se 
zákonem o účetnictví, docházelo k neadekvátním 
výběrům hotovosti nebo ke krácení tržeb. 

Závěr: Na základě dostupných podkladů není možné 
podnikatelskou činnost zhodnotit. 

Zdůvodnění:  Zdůvodnění: Znalec opakuje svůj závěr, kdy tvrdí, 
že docházelo k neadekvátním výběrům hotovosti nebo 
ke krácení tržeb, ale nejsou uvedeny žádné konkrétní 
transakce. 
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5. otázka  
K výše uvedeným datům sestavte soupis věřitelů uvedeného podnikatelského subjektu v pořadí, 
v jakém měli být uspokojení na svých pohledávkách. 

  
Stanovisko 1. znalce Stanovisko 2. znalce 

Závěr: Pro nedostatek podkladů nelze určit seznam 
věřitelů uvedeného podnikatelského subjektu dle 
požadovaného pořadí. 

Závěr: Na základě dostupných podkladů není možné 
seznam zpracovat.  

Zdůvodnění:  
 

Zdůvodnění: Nebyla předložena žádná evidence 
závazků v podobě knihy závazků nebo jí 
odpovídající evidence. 

 
Ke znění této otázky lze mít několik výhrad. Jednak je zde velmi vágně určeno období, ke kterému 
mají být soupisy sestaveny. Je třeba brát v potaz fakt, že soupis věřitelů je dynamický dokument, 
který se v čase výrazně mění podle toho, jak přibývají pohledávky a naopak jsou jiné hrazeny. Proto je 
nutné určit konkrétně datum, ke kterému má být soupis zpracován, případně alespoň určit 
frekvenci, například ke konci účetního období, po měsících apod. Další výtka směřuje k určení pořadí, 
v jakém měli být věřitelé uspokojeni. Jediným možným klíčem pro takové pořadí je lhůta uplynulá od 
data splatnosti závazku. Tento fakt musí být obsažen v otázce. 
 

6. otázka  
Zda na základě transakcí v této době došlo k poškození věřitelů či zvýhodňování věřitelů a pokud 
ano, kteří věřitelé byli tímto jednání poškozeni. 

  
Stanovisko 1. znalce Stanovisko 2. znalce 

Závěr: Pro nedostatek podkladů nelze určit seznam 
věřitelů ani jejich poměrné uspokojování. 

Závěr: Není možné posoudit podnikatelskou činnost 
ani existenci konkrétních závazků k danému datu. 

Zdůvodnění:  
 

Zdůvodnění: Nebyla předložena žádná evidence 
závazků v podobě knihy závazků nebo jí 
odpovídající evidence. 

 
Je více než zřejmé, že znalci nepřísluší rozhodovat o tom, zda byl či nebyl spáchán trestný čin. 
V daném případě se tazatel snaží zjednodušit si situaci a dostat přímou odpověď i přes fakt, že by 
znalec takové závěry učinit neměl. Otázka by měla směřovat k posouzení úhrad jednotlivým 
věřitelům, kdy jim bylo hrazeno, s jakým zpožděním, případně zda některému z věřitelů nebylo 
hrazeno přednostně, případně některému naopak nebylo hrazeno vůbec nebo pouze z části.  
 

7. otázka  
Nechť znalec posoudí, zda v průběhu zkoumaného období nedošlo k předlužení, případně jakým 
způsobem, a dále pak, zda vzhledem k ekonomické situaci subjektu nebylo na místě podání návrhu 
na prohlášení konkurzu. Pokud ano, upřesněte období, kdy vznikla povinnost podat návrh na 
prohlášení konkurzu. 

  
Stanovisko 1. znalce Stanovisko 2. znalce 

Závěr: Podnikatelský subjekt měl povinnost na sebe Závěr: Na základě provedené analýzy majetku 
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podat návrh na prohlášení konkurzu dle zákona o 
konkurzu a vyrovnání nejpozději za období roku 2002. 
Vzhledem k tomu, že účetní jednotka byla 
zastupovaná daňovým poradcem, měla povinnost 
podávat přiznání k dani z příjmů k 30. 6. 
následujícího roku za předchozí zdaňovací období – 
rok. Statutární orgán znal výsledky hospodaření 
vždy k 31. 3. následujícího roku po uzávěrce 
příslušného roku. V tomto případě k 30. 6. 2003. 

a závazků k závěru účetního období v letech 2001 až 
2003 nebyl podnikatelský subjekt v úpadku ani k 
datu 31. prosince 2003, což znamená, že ani k datu 
30. června 2004 (termín podání daňového přiznání) 
nemusel statutární orgán podávat návrh na 
prohlášení konkurzu. 
Na základě všech výše uvedených skutečností jsme 
rovněž toho názoru, že znalecký posudek 1. znalce 
nebyl zpracován s náležitou odbornou péčí. Jeho 
obsah i závěry vykazují velké množství nedostatků a 
hrubých chyb. 

Zdůvodnění: Z porovnání aktiv a pasiv dle závěrek za 
období 2001 – 2003 znalec konstatuje, že 
podnikatelskému subjektu v roce 2003 chyběla hotovost 
(která je vykazována v účetnictví na úhradu závazků) 
o 1 946 103 Kč, v roce 2002 o 2 067 844 Kč. Pokud 
znalec přihlédne k očekávanému výnosu z 
předpokládané pokračující podnikatelské činnosti v 
roce 2003.  

Zdůvodnění: Ekonomická situace podniku byla 
k datu 31. prosince 2001 velmi dobrá. Účetní hodnota 
majetku byla ve výši Kč 7 104 574 a účetní hodnota 
závazků ve výši Kč 5 895 960, z čehož vyplývá 
kladná hodnota čistého obchodního majetku ve výši 
Kč 1 208 614.  
V roce 2002 došlo k určitému zhoršení ekonomické 
situace podniku proti roku 2002. K datu 31. prosince 
2002 podnik vykazoval účetní hodnotu majetku ve 
výši Kč 6 823 043 a účetní hodnotu cizích zdrojů ve 
výši Kč 7 759 999, z čehož vyplývá záporná hodnota 
čistého obchodního majetku ve výši  
Kč -1 056 082. K tomu je nutné konstatovat, že 
zákon o konkurzu a vyrovnání v otázce 
předlužení jasně hovoří pouze o splatných 
závazcích. Je zcela zjevné, že minimálně závazky z 
titulu bankovního úvěru (Kč 2 846 749) nebyly mimo 
jakoukoli pochybnost splatné, protože z vyjádření 
zástupce ČSOB, a. s. jednoznačně vyplývá, že úvěr 
byl čerpán do března roku 2003 a počátek splácení byl 
sjednán od dubna 2003. Skutečná hodnota majetku 
podniku tedy byla k datu 31. prosince 2002 o téměř 3 
mil. Kč vyšší než hodnota účetní. 
V roce 2003 došlo opět k určitému zhoršení 
ekonomické situace podniku proti roku 2002. K datu 
31. prosince 2002 podnik vykazoval účetní hodnotu 
majetku ve výši Kč 9 663 587 a účetní hodnotu cizích 
zdrojů ve výši Kč 10 719 669, z čehož vyplývá 
záporná hodnota čistého obchodního majetku ve výši  
Kč -936 756. Je zcela zjevné, že závazky z titulu 
půjček a bankovních úvěrů v celkové výši Kč     
7 404 000,--, které zahrnují úvěr přijatý od ČSOB, a. 
s. a půjčku od společnosti Pharmos a. s., byly splatné 
pouze ze zcela zanedbatelné části, protože z výpovědí 
u hlavního líčení vyplývá, že úvěr od ČSOB, a. s. byl 
splatný v jednotlivých splátkách až od dubna roku 
2003, když v roce 2003 byl úvěr splácen bez 
problémů a problémy se splácením nastaly až v roce 
2004. Celková výše splatných závazků podniku 
k datu 31. prosince 2003 nedosáhla výše evidovaného 
majetku a nejednalo by se tedy o předlužení.  
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Znění této otázky kopíruje z části otázku první, kdy se tazatel opětovně dotazuje na totéž. Navíc je 
otázkou, s jakou přesností lze určit okamžik naplnění podmínek úpadku a kdy je statutární 
orgán povinen podat insolvenční návrh. Znalec by v tomto případě měl postupovat racionálně a 
vzít v úvahu i reálné podmínky zpracování účetnictví. 
 

8. otázka  
Posuďte způsob vedení účetnictví podnikatelského subjektu v daném období. 

  
Stanovisko 1. znalce Stanovisko 2. znalce 

Závěr: Účetnictví účetní jednotky je správné, jestliže 
účetní jednotka vede účetnictví tak, že to neodporuje 
zákonu a ostatním právním předpisům ani neobchází 
jejich účel. Účetnictví účetní jednotky je úplné, 
jestliže účetní jednotka zaúčtovala v účetním období 
v účetních knihách všechny účetní případy, které v 
něm měla zaúčtovat podle § 3, a nejpozději do konce 
tohoto období za jemu bezprostředně předcházející 
účetní období sestavila účetní závěrku, popřípadě i 
konsolidovanou účetní závěrku, vyhotovila výroční 
zprávu, popřípadě i konsolidovanou výroční zprávu, 
zveřejnila informace podle § 21a a má o těchto 
skutečnostech veškeré účetní záznamy, a to přehledně 
uspořádané. Dále pak účetnictví účetní jednotky je 
průkazné, jestliže všechny účetní záznamy tohoto 
účetnictví jsou průkazné (§ 33a) a účetní jednotka 
provedla inventarizaci. 
V tomto případě byly porušeny všechny body výše 
uvedené, neboť účetnictví buď nebylo zpracováváno 
vůbec, předložené výkazy za období 2002 a 2003 jsou 
zkreslené, neodpovídají skutečnosti, nebo nebylo 
zajištěno proti ztrátě tak, aby mohlo být předloženo. 

Závěr:  
Pokud se týká kvality vedení účetnictví, byla tato 
pravděpodobně na velmi nízké úrovni, jak vyplývá 
z výpovědí jednotlivých účetních, které se na jeho 
vedení v průběhu podnikatelské činnosti podniku 
podílely. Nicméně na straně druhé právě výpovědi 
těchto osob potvrzují, že účetnictví podniku vedeno 
bylo, a i když podnikatel sám nemá vzdělání 
ekonomického směru a znalosti účetnictví, snažil se 
vždy zabezpečit vedení účetnictví podniku 
prostřednictvím jiných osob, které k tomu měly 
odborné předpoklady. 
Předložená účetní evidence nesplňuje 
požadavky kladené zákonem na takovou 
evidenci. 

Zdůvodnění:  
Účetní jednotka není zapsaná v obchodním rejstříku, 
nemá tedy povinnost vést účetnictví tzv. podvojné. 
Veškeré výstupy jsou evidované v daňové evidenci, 
dříve jednoduchém účetnictví. Pro stanovení hodnoty 
majetku a závazků bylo nutné tyto závěrky převést do 
podvojného účetnictví. 
V roce 2004 nebylo účetnictví vedeno, nebylo podáno 
daňové přiznání a daň z příjmu fyzických osob byla 
finančním úřadem vyměřena na základě pomůcek. 

Zdůvodnění:  
K faktu, že nebylo podáno daňové přiznání za rok 
2004, je třeba uvést, že lhůta pro podání daňového 
přiznání za rok 2004 byla do 30. června 2005 a dle 
dostupných podkladů byl již před tímto datem 
jmenován na základě rozhodnutí exekutorského 
úřadu správce podniku, který dle svých výpovědí 
účetnictví podniku převzal. Z jeho výpovědi v 
žádném případě nevyplývá, že by účetnictví podniku 
nebylo vedeno.  
Závěry 1. znalce v tom směru, že jsou výstupy 
evidované v daňové evidenci a pro stanovení hodnoty 
majetku je nutné je převádět do podvojného 
účetnictví, jsou zcela mylné. 

 
Další závěry druhého znalce: 
 
Z dostupných podkladů vyplývá, že podnik v předmětném období nesporně evidoval majetek v řádu 
několika miliónů Kč ve formě nemovitého majetku, movitých věcí, zásob a pohledávek. Ze stanoviska 
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prvního znalce jednoznačně vyplývá, že pro stanovení předlužení využívá porovnání oběžného 
majetku, popř. pouze pohledávek a celkových závazků, přičemž logicky zdůvodnitelný postup by 
měl spočívat ve srovnání veškerého majetku se splatnými závazky (alespoň pokud věc probíhala ještě 
podle zákona o konkurzu a vyrovnání). 
 
V této souvislosti bych chtěl doplnit, že dle mého názoru probíhala podnikatelská činnost podnikatele 
po mnoho let velmi příznivě. Podnik sice měl již v letech 2002 a zejména 2003 určité finanční 
problémy, jednalo se však o problémy týkající se přechodné platební neschopnosti způsobené zejména 
tím, že zásadní odběratelé podniku nedodržovali své lhůty k proplácení závazků. V tomto 
období však byly dle námi provedených analýz splatné závazky podnikatelského subjektu v plné míře 
kryty jeho majetkem.  
 
Je zjevné, že zcela zásadní problémy nastaly až v roce 2004, a to v souvislosti s prováděnou 
rekonstrukcí nemovitého majetku podniku. Za zcela zásadní podnikatelské pochybení považujeme 
skutečnost, že na počátku této investice nebyla jasná její celková výše, která by byla promítnuta 
do smlouvy o dílo s příslušnou stavební firmou. Následně se ukázalo, že úvěr ve výši 4 mil. Kč přijatý 
od ČSOB, a. s. nemůže ani zdaleka pokrýt celkovou výši investice, podnikatel začal tuto investici 
financovat z provozních prostředků podniku a právě tato skutečnost vedla ve svém důsledku 
k prohlášení konkurzu na podnik. 

 
F3.  Problematika DPH ve výsledcích ocenění 

 
Problematika daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) řeší především otázky, zda 
ocenění má být prováděno s DPH nebo bez DPH a zda je v kompetenci či dokonce 
v povinnosti znalce určovat účast DPH na ocenění. Ve většině případů je DPH položka 
nikoli zanedbatelná. Předesílám, že uvažujeme sazby DPH na stabilní úrovni. Základní 
sazba DPH v roce 2013 činí 21 %, snížená sazba činí 15 % (teplo, chlad, potraviny, zvířata, 
rostliny, knihy, palivové dřevo, ubytovací služby, služby pro nemocné a zdravotně postižené,…).  

 
Zákon o dani z přidané hodnoty 
 
Předmětem daně je (velice zjednodušeně) dodání zboží, převod (a někdy i přechod) 
nemovitosti a poskytnutí služby. Pokud je prodejce, dodavatel, zhotovitel… plátcem 
DPH, pak má za povinnost přiznat DPH na výstupu. To znamená, že k ceně se vztahuje 
DPH v základní nebo ve snížené sazbě daně. Pokud není plátcem, pak se k ceně DPH 
nevztahuje. 
 
Jinými slovy: podle toho, zda poskytovatel je či není plátcem DPH, se k ceně vztahuje či 
nevztahuje DPH. Pokud je prodejce, dodavatel, poskytovatel plátcem DPH, pak se 
k ceně může vztahovat daň ve výši 21 nebo 15 %, nebo může jít o plnění osvobozené od 
daně. Existuje však rovněž příliš mnoho pravidel a výjimek z nich, stejně jako různých 
forem osvobození od daně, které tuto jednoduchou poučku zcela rozkládají. 
 
Nejčastěji se lze s podobnými rozdíly setkat u převodu nemovitostí. V tomto případě 
platí celá řada podmínek, kterými se konečná sazba řídí. Převod nemovitostí je pouze 
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jedním z případů, ve kterých různé sazby daně či osvobození od daně mají vliv na 
konečnou hodnotu převáděného majetku. Složitá situace vzniká rovněž u kupujícího. 
Pokud bude nabývat bytový dům za 100 (cena bez DPH) + 21 (DPH), pak hodnota 
domu pro něj může být 100 (pokud je plátcem DPH), nebo 121 (pokud není plátcem 
DPH), nebo jakákoli hodnota mezi 100 a 121, pokud je plátcem DPH a krátí daň na 
vstupu. 
 
Výsledkem toho pak je, že není v možnostech, natož pak v povinnostech znalců, aby 
analyzovali dopady široké škály alternativ DPH a zohledňovali je ve svých odhadech. 
Ostatně nemají – alespoň obvykle – dostatečné vstupní údaje pro takové ocenění. 
Daňové posouzení je práce daňových poradců, kteří s tím mají často rovněž dost starostí, 
i když je to jejich specializace. To ale neznamená, že by znalci a odhadci mohli na druhé 
straně DPH ignorovat, jde stále o významnou část ceny. 
 
Uplatnění DPH ve vztahu k cenám je třeba posuzovat podle jednotlivých druhů cen 
a ocenění. 
 
F3.1  Cena sjednaná 
 
Cenu lze sjednat s DPH i bez DPH. Toto ustanovení přináší výkladové problémy 
v případě, že strany si sjednají cenu, ze které není zřejmé, zda je s DPH nebo bez DPH. 
V takovém případě je součástí ceny i daň z přidané hodnoty a clo, nevyplývá-li 
z dohody stran něco jiného. V daném případě tedy nelze dodatečně dohodnutou cenu 
díla zvyšovat o daň z přidané hodnoty.  
 
V popisovaném případě se tedy má za to, že byla sjednána cena včetně DPH. 
 
F3.2  Cena zjištěná podle zákona o oceňování majetku 
 
Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku s DPH nepracuje. Stejně tak z prováděcí 
vyhlášky č. 3/2008 Sb. není zřejmé, zda cena zjištěná je s DPH nebo bez DPH. Není-li 
u ceny zjištěné výslovně uvedeno, že se jedná o cenu bez daně nebo včetně daně, 
jedná se vždy o cenu včetně daně, pokud oceňovaný majetek dani při prodeji 
podléhal a byl by prodáván plátcem daně. Tento závěr platí i v současnosti, přestože za 
uplynulé období se několikrát změnila ustanovení definující, co je předmětem DPH. 
K takovému závěru dojdeme výkladem historickým i teleologickým. Přestože výslovná 
úprava ze zákona chybí. 
 
Při pravdivosti tohoto názoru platí, že znalec nemusí v posudku na cenu zjištěnou 
uvádět, zda jde o ceny s DPH nebo bez DPH. DPH je v ceně zjištěné již obsaženo, byť 
jen výkladově. 
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F3.3  Tržní hodnota 
 
Jde o ocenění, které není v české legislativě právně vymezeno. Jde o hodnotu, jejíž obsah 
se dovozuje ze znalecké nauky a zažité praxe. Proto ani nemůže být právním 
předpisem určeno, zda jde o ocenění s DPH nebo bez DPH. 
 
V takovém případě by měl znalecký posudek uvádět, zda tržní hodnota je s DPH či 
bez DPH. Jiná možnost není. Znalec či odhadce podle použitých metod ocenění musí být 
schopen určit postavení DPH v jím stanovené tržní hodnotě. Tím spíše, že v současnosti 
je předmětem DPH i vložení majetkového vkladu v nepeněžité podobě do obchodní 
společnosti nebo družstva. 
 
Dopady jsou uvedeny na následujícím příkladu. Obchodní společnost ABC (plátce DPH) 
vkládá do základního kapitálu obchodní společnosti DEF (plátce DPH) administrativní 
budovu, jejíž převod nesplňuje podmínky pro osvobození od DPH. Znalec stanoví tržní 
hodnotu vkládané nemovitosti ve výši 100.  
 
a. Pokud hodnota 100 bude bez DPH, pak lze navýšit základní kapitál o 100, 

společnost DEF bude evidovat vstupní cenu stavby ve výši 100 a k převodu se bude 
vztahovat DPH ve výši 21 %. 

b. Pokud hodnota 100 bude včetně DPH, pak lze navýšit základní kapitál o 82,64 
(100/1,21 = 82,64), společnost DEF bude evidovat vstupní cenu ve výši 82,64 
a k převodu se bude vztahovat DPH ve výši 17,36 (100 – 82,64 = 17,36). Rozdíl bude 
významný, zejména pokud hodnota 100 vyjadřuje řády milionů Kč.  

 
Pro úplnost je ještě třeba uvést, že ke vkladu do obchodní společnosti se může vztahovat 
i daň z převodu nemovitostí. Zažitá praxe je taková (protože ze zákonné úpravy tento 
názor nedovodíme), že základem daně z převodu nemovitostí je cena podle posudku 
znalce bez DPH. Pak se obě dvě uváděné alternativy (100 bez DPH, 100 s DPH) liší                        
i v základu daně a v dani z převodu nemovitostí. Při hodnotě 100 bez DPH činí daň 
z převodu nemovitostí 4 (při sazbě daně z převodu nemovitostí 4 %), při hodnotě 
nemovitosti 100 s DPH činí daň z převodu nemovitostí 3,31 (82,64/100 x 4 = 3,31). Pokud 
tato čísla budou opět v milionech, jde o rozdíl na dani z převodu nemovitostí ve výši 
690 000 Kč; to je částka, kterou správce daně těžko nechá bez povšimnutí. Opět ale není 
v možnostech znalce určit, zda jím oceňovaná stavba bude při převodu podléhat dani, 
jaká sazba daně se k převodu bude vztahovat, či zda bude převod osvobozen od DPH.  
 
Proto by se znalec měl v posudku vyjádřit, že jím stanovená tržní hodnota je včetně 
případné DPH nebo bez případné DPH. Tím vyjadřuje, že pokud se posudek vůbec 
vztahuje ke zdanitelnému plnění na DPH, pak DPH je či není ve výsledné částce 
obsaženo. 
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F3.4.  Ostatní ceny a oceňování z pohledu zákona o oceňování 
 
Je na znalci či odhadci, aby skutečnost, zda hodnota stanovená v posudku je včetně 
DPH, nebo naopak bez DPH, jednoznačně uvedl a (z důvodů přezkoumatelnosti 
posudku) i zdůvodnil. 
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G.  Vyúčtování znalečného 
 
Vyúčtování znalečného jako odměny za provedený znalecký úkon podléhá vyhlášce 
k zákonu o znalcích a tlumočnících ministerstva spravedlnosti ze dne 17. dubna 1967 
č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění vyhlášky 
č. 11/1985 Sb., vyhlášky č. 184/1990 Sb., vyhlášky č. 77/1993 Sb. a vyhlášky č. 432/2002 
Sb. 
 

G1 Sazby odměn za znalecké posudky 
 
Odměna za znalecký posudek se stanoví podle jeho náročnosti a podle míry odborných 
znalostí, které bylo nutné k jeho podání vynaložit, za jednu hodinu práce 100 až 350 Kč. 
 
� Je-li znalecký posudek vzhledem k okolnostem případu mimořádně obtížný, může 

být ve zvlášť odůvodněných případech odměna výjimečně přiměřeně zvýšena až 
o 20 %. 

� Jde-li o posudek, kterým je přezkoumáván posudek jiného znalce, může být odměna 
zvýšena až o 10 %. 

� Je-li nutné spěšné provedení úkonu, nebo bylo-li znalci uloženo úkon provést v den 
pracovního volna nebo pracovního klidu anebo v noci, může být odměna zvýšena až 
o 50 %. 

 
Tato zvýšení lze slučovat, což znamená, že ve zcela ojedinělých případech by mohla 
sazba dosáhnout až částky 630 Kč za hodinu znaleckého úkonu. K tomu je ovšem třeba 
podotknout, že se opravdu musí jednat o zcela výjimečný případ. 
 

G2 Snížení odměny za znalecký posudek 
 
U často se opakujících jednoduchých znaleckých posudků spočívajících v odborném 
zjišťování v podstatě stejných skutečností, zejména v provádění zkoušek pomocí 
speciálního zařízení, popřípadě laboratorního postupu, snižují se hranice uvedených 
sazeb o 20 %. 
 

G3 Odměňování znaleckých ústavů 
 
Ústavům a jiným pracovištím vykonávajícím znaleckou činnost náleží za výkon této 
činnosti odměna a náhrada nákladů (dále jen „znalečné“) rovněž podle uvedené 
vyhlášky. 
 

Odměna příslušející znaleckému ústavu se stanoví podle sazeb odměn za znalecké 
posudky, pokud je znalecký posudek podáván v řízení před soudem, jiným státním 
orgánem nebo orgánem vykonávajícím na základě zákona veřejnou správu, a znalecký 
ústav byl k podání znaleckého posudku ustanoven orgánem, který řízení vede.  
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V případech, kdy je pro podání znaleckého posudku znaleckým ústavem vyžadována 
zvláštní odborná specializace, lze sazbu odměny příslušející znaleckému ústavu zvýšit 
až o 50 %, tedy na částku 525 Kč.  
 
Nejde-li o podání znaleckého posudku, ale o podání odborných posudků, expertíz či 
provedení jiných odborných úkonů zadaných znalci soudem, jiným státním orgánem 
nebo orgánem vykonávajícím na základě zákona veřejnou správu, náleží znaleckému 
ústavu znalečné ve výši odpovídající smluvní ceně účtované znaleckým ústavem.  
 
Státní orgán je oprávněn znalečné snížit, byl-li znalecký úkon proveden opožděně 
nebo nekvalitně v rámci sazby snížené až na polovinu. Jde-li o zvlášť závažný případ 
nekvalitního provedení úkonu, může státní orgán odměnu odepřít.  
 
Státní orgán, který si vyžádal znalecký posudek, rozhodne o odměně a náhradě nákladů, 
popřípadě o náhradě mzdy znalce v rámci řízení.  
 
Při určování výše odměny za znalecký úkon se hodnotí především:  
 
a. povaha a rozsah úkonu a stupeň odborné kvalifikace potřebné k jeho provedení, a to 

v každé z položek provedeného úkonu, 

b. charakter a účelnost pomocných prací – při znaleckém úkonu je studium spisu 
zpravidla součástí úkonu, 

c. přiměřenost doby trvání úkonu, a to též porovnáním s obdobnými odbornými úkony 
a částkami odměn za ně účtovanými, 

d. dodržení stanovené lhůty znalcem, zejména bylo-li uloženo spěšné provedení úkonu, 

e. zda úkon spočíval v přezkoumávání posudku provedeného jiným znalcem. 
 

G4 Náhrada cestovních a jiných hotových výdajů 
 
Znalec, který podává posudek, má nárok  
 
a. na náhradu cestovních a jiných výdajů, a to podle obecných předpisů o náhradě 

cestovních, stěhovacích a jiných výdajů při pracovních cestách. Mezi hotové výdaje 
náleží i částky, které znalec zaplatil za použití zařízení nebo pomůcek organizaci při 
provádění znaleckého úkonů a za pomocné práce; 

b. na náhradu mzdy za dobu strávenou podáním ústního znaleckého posudku při 
jednání před státním orgánem, včetně čekací doby a doby strávené na cestě k jednání 
a zpět, jestliže jde o dobu, která se kryje s jeho pracovní dobou. 

 
Náhrada hotových výloh se poskytuje znalci na základě předložených dokladů; 
obdobně se postupuje i v případech, kdy znalec účtuje odměnu, kterou poskytl za 
provedení pomocných prací jiné osobě. Za pomocné práce lze přiznat náhradu 
vyplacené odměny v souladu se mzdovým (platovým) tarifem platným pro takové nebo 
obdobné činnosti.  
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Výše uvedené vyúčtování je zpracováno podle požadavků kladených policií a soudy na 
vyúčtování znalečného a zároveň zohledňuje i vyúčtování daně z přidané hodnoty, které 
bylo zavedeno od července 2006.  
 

G6 Judikatura ve věci přiznání znalečného 
 
Uvedená judikatura popisuje problematiku, kdy soud prvního stupně jmenoval znalce, 
jehož úkolem bylo určit, jaká je hodnota společnosti Východočeská energetika, a. s., 
jaká je hodnota jedné akcie společnosti a další otázky. Soud přiznal znalci za 
vypracování znaleckého posudku odměnu – znalečné s jehož výší navrhovatelé 
nesouhlasili a uvedli výhrady i ke zpracování posudku.  
  
  

 Přezkoumání výše přiznaného znalečného 
 
 
Krjaský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudcem ve věci žalobce a) MRk, b) KUL proti 
žalovenému 1) VV, a. s a 2) EZ, a. s. o žádost o přezkoumání přiměřenosti protiplnění 
a přiznání práva na jinou výši protiplnění podle § 183k odst. 1 a 3 obch. zák. takto:  
 
Soud přiznal znaleckému ústavu ABC, a. s. za podaný znalecký posudek 
 

 Hodiny  po Kč  19 % DPH Celkem 

zpracování znaleckého posudku  305 h 350,00 20 282,50   127 032,50  

zpracování znaleckého posudku 84 h  350,00       5 586,00 34 986,00 

grafická a obsahová korektura 16 h 250,00        760,00              4 760,00 

kompletace znaleckého posudku 8 h  250,00      380,00              2 380,00 

zpracování vyjádření celkem  40 h 350,00      2 660,00           16 660,00  

zpracování stanoviska celkem  40 h 300,00       2 280,00           14 280,00  

 
celkem 200 098,50 Kč 
 
Zdroj Usnesení Krajskéh soudu v Hradci Králové dne 14. prosince 2009, č. j. 34 Cmo 123/2005 
 
Navrhovatelé se proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové odvolali k Vrchnímu 
soudu v Praze s námitkou, že přiznané znalečné je neodůvodněně vysoké, že jsou 
účtovány jen nekonkrétní práce a vyúčtování znalečného je proto nepřezkoumatelné. 
 
  

 Usnesení Vrchního soudu v Praze – zrušení usnesení soudu prvního stupně             
  
  
Vrchní soud v Praze rozhodl v právní věci navrhovatelů a) MR b) KUL a dalšího účastníka řízení EZ, 
a. s. o přezkoumání přiměřenosti protiplnění, k odvolání navrhovatelů proti usnesení Krajského 
soudu v Hradci Králové ze dne 14. prosince 2009 o přiznání znalečného takto: 
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Proti tomuto usnesení podali navrhovatelé v zákonné lhůtě odvolání. Namítají, že přiznané 
znalečné za neodůvodněně vysoké, jsou účtovány jen nekonkrétní práce a vyúčtování znalečného 
je proto nepřezkoumatelné. Oprava chyb v posudku by měla být bezplatná. Položku „zpracování 
vyjádření celkem“, jež představuje čas, který strávil znalec sepsáním odpovědí na výtky navrhovatelů, 
nelze považovat za účelně vynaložený čas. Znalecký posudek obsahuje chyby, které vedly 
k podhodnocení protiplnění za jednu akcii, a „vyjádření“ a „stanovisko“ znalce se pouze snaží chyby 
znaleckého posudku zamlžit. Navrhli, aby odvolací soud napadené usnesení soudu prvního stupně 
zrušil. 
 
Vrchní soud v Praze jako soud odvolací posoudil napadené usnesení a dospěl k závěru, že odvolání 
je důvodné. 
 
Znalci podle ustanovení § 139 odst. 2 o. s. ř. vzniká za podání znaleckého posudku nárok na odměnu 
a náhradu hotových výdajů. Toto ustanovení zároveň stanoví, že výši znalečného, které se vyplácí, 
stanoví zvláštní předpis, kterým je vyhláška č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích 
a tlumočnících. Podle ustanovení § 25 odst. 1 a 2 citované vyhlášky o odměně a náhradě nákladů 
rozhoduje orgán, který si znalecký posudek vyžádal, přičemž při určování výše odměny za 
znalecký úkon hodnotí především povahu a rozsah úkonu, stupeň odborné kvalifikace 
potřebné k jeho provedení, a to v každé z položek provedeného úkonu, charakter a účelnost 
pomocných prací, přiměřenost doby trvání úkonu, dodržení stanovené lhůty znalcem. Dle § 25 odst. 4 
této vyhlášky v rozhodnutí, kterým se určuje odměna a náhrada nákladů, se s odkazem na příslušné 
ustanovení vyhlášky uvedou důvody, podle kterých bylo rozhodnuto o jednotlivých položkách, z nichž 
se skládá odměna a náhrada nákladů. 
 
Z uvedeného vyplývá, že znalci vzniká nárok na odměnu, pokud podá soudem vyžádáný 
posudek, odpovídající na soudem zadané otázky, a že je na soudu, aby zhodnotil zda 
znalcem požadovaná odměna za podání znaleckého posudku ve všech jím uváděných 
položkách je opodstatněná. Jinými slovy, je povinností soudu, aby posoudil oprávněnost výše 
znalcem požadované odměny (všech položek, ze kterých se jím požadovaná odměna skládá) a aby 
výši znalečného stanovil (§ 16, 20, 25 a 27 vyhlášky č. 37/1996 Sb.), nikoli aby znalci 
automaticky přiznal znalečné v jím vyúčtované a požadované výši. Své rozhodnutí o přiznání 
znalečného a o jeho výši pak musí odůvodnit (§ 25 odst. 4 vyhlášky č. 37/1967 Sb.) 
 
V daném případě soud napadaným usnesením automaticky přiznal ustanovenému znalci za 
zpracování znaleckého posudku včetně zpracování vyjádření a stanoviska znalečné v jím požadované 
výši, bez toho, že by své rozhodnutí jakkoli odůvodnil. Je tak zřejmé, že nepostupoval podle 
ustanovení § 25 odst. 2 a 4 vyhlášky č. 37/1967 Sb., nehodnotil znalcem předložený znalecký 
posudek a jednotlivé položky (jejich oprávněnost), z nichž se skládá znalcem požadovaná 
odměna. Při absenci odůvodnění napadeného usnesení, resp. bez toho, že by soud uvedl z jakých úvah 
vycházel při rozhodování o přiznání znalečného v znalcem požadované výši, je rozhodnutí soudu 
nepřezkoumatelné. 
 
Odvolací soud proto napadané usnesení soudu prvního stupně podle § 219a odst. 1 písm. b) 
o. s. ř. z důvodu jeho nepřezkoumatelnosti zrušil a podle § 221 odst. 1 písm. a) o. s. ř. mu věc 
vrátil k dalšímu řízení. Při novém rozhodnutí se pak vypořádá i s námitkami žalobců uvedenými 
v jejich odvoláních.  
  
Zdroj: Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 1. listopadu 2010, č. j. 7 Cmo 18/2010   
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Vrchní soud konstatoval, že Krajský soud v Hradci Králové v daném případě odměnu 
znalci přiznal automaticky bez toho, aby jeho výši jakkoli zdůvodnil. Z toho důvodu 
vrátil věc k dalšímu přezkoumání. 
 
  

 Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové – přezkoumání přiznání 
 znalečného přiznání jiné výše protiplnění 
 
          
Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudcem Mgr. LT ve věci navrhovatelů: a) MR b) 
KUL, oba zastoupeni Mgr. NT, a dalšího účastníka: EZ, a. s., zastoupeného JUDr. DF, žádost 
o přezkoumání přiměřenosti protiplnění a přiznání práva na jinou výši protiplnění podle § 183k 
odst. 1 a 3 obch. zák., o určení znalečného, t a k t o :  
 
Soud přiznává znaleckému ústavu: ABC, a. s., znalecký ústav za podaný znalecký posudek 
odměnu: 

 Hodiny  po Kč  19 % DPH Celkem 

zpracování znaleckého posudku  305 h 350,00 20 282,50   127 032,50  

zpracování znaleckého posudku 84 h  350,00       5 586,00 34 986,00 

zpracování vyjádření celkem 20 h 350,00      1 330,00           8 330,00  

zpracování stanoviska celkem  20 h 300,00       1 140,00          7 140,00  

 
celkem 177 488,50 Kč. 
 
Odůvodnění: 
 
Znalec řádně podal znalecký posudek v písemné i ústní podobě a svoji odměnu a hotové 
výdaje soudu vyúčtoval. Krajský soud v Hradci Králové na to usnesením                                                    
č.j. 34Cm 123/2005-699, ze dne 14. 12. 2009, přiznal znalci znalečné v celkové výši                       
200 098,50 Kč. 
 
Proti usnesení podali oba navrhovatelé odvolání s odůvodněním, že znalečné je neodůvodněně 
vysoké a posudek vykazuje chyby. Konkrétně je podle navrhovatelů účtován přehnaný počet 
hodin za práci dvou osob na posudku (413), když většina stran posudku je pouhým přepisem 
informací z jiných zdrojů. Posudek obsahuje i velké množství stran pouze formálního charakteru bez 
významu pro samotné ocenění. Znalec uvedl pouze nekonkrétní rozpis prací. Položka za 
grafickou a obsahovou korekturu je nadsazená, protože posudek obsahuje pouze několik 
barevných schémat a pokud měly být odstraněny chyby v posudku, pak bezplatně. Není přiměřená 
ani položka za „zpracování vyjádření celkem" v rozsahu 10 stran A4. Znalec by měl disponovat 
takovou erudicí, aby reagoval na výtky účastníky v přiměřené lhůtě. Podobná situace je za položku 
„zpracování stanoviska celkem", které čítá celkem 4 strany A4. Stanovisko obsahuje pouhý opis 
údajů ze stránek www.damdaran.com sestavených do tabulek. Údaje v nich obsažené ale nejsou pro 
předmětné období relevantní. I doba zpracování stanoviska je zjevně nepřiměřená kvalifikaci 
znaleckého ústavu. Znalecký posudek je i z věcného hlediska nesprávný, obsahuje zřejmé chyby 
a znalec se nevypořádal s předběžnými otázkami. 
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Vrchní soud v Praze usnesením č.j. 7Cmo 1812010-719, ze dne 1. 11. 2010, usnesení soudu 
prvního stupně zrušil s tím, aby soud zhodnotil, zda znalcem požadovaná odměna je ve všech 
uváděných položkách opodstatněná, nikoli jak ji bez řádného odůvodnění znalci automaticky přiznal 
jím vyúčtované znalečné. Soud tedy nepostupoval podle § 25 odst. 4 vyhl. č. 37/1967Sb. 
a nehodnotil znalcem předložený posudek a jednotlivé položky. Rozhodnutí je proto 
nepřezkoumatelné. 
 
Krajský soud vázán právním názorem soudu nadřízeného proto přezkoumal znalecký posudek 
a konkrétní znalcem popsané položky a výši účtovaného znalečného. 
 
Jak již bylo dříve popsáno, při přiznání konkrétní výše odměny má tedy soud, který znalce 
ustanovil, posuzovat samostatně jednotlivé úkoly, z nichž se znalecký úkon skládal, podle 
stupně odbornosti potřebné k jejich provedení. Stejnou sazbou odměňuje i výslech znalce před 
soudem. Podobně i studium spisu není přípravnou prací, ale zahrnuje se do vyúčtování odměny 
znalce jako znalecký úkon. Oproti tomu studium literatury je možno účtovat pouze v případě, že 
znalec dovodí, že jde o výjimečný případ vyžadující zvláštní studium nad rámec doplňování 
znalostí, které je nutno u znalce příslušného oboru předpokládat. Zcela jednotná praxe není 
u přiznávání odměny znalce přípravu na jednání nebo výslech u soudu. Většinou se však 
znalci do vyúčtované odměny započítává čas 1 - 2 hodiny na přípravu. Méně je tolerováno účtování 
odměny za čas, který stráví znalec na cestě. Tato položka by spadala podle § 18 zákona o znalcích 
a tlumočnících spíše do náhrady nákladů. Její účtování je však možné pouze jako náhrada mzdy 
(jiného příjmu). Proto znalci v některých případech zahrnují čas strávený cestou do přípravy na 
jednání. Částky, které znalec účtuje za práce jiné osoby, nebo odměna konzultanta spadají do 
vyúčtování náhrady nákladů znalce. Snížení odměny může provést soud dle své úvahy v 
případech, kdy se jedná o často se opakující jednoduché posudky spočívající v odborném zjišťování v 
podstatě stejných skutečností. 
 
Soud předně akcentuje již dříve mnohokrát popsané, že v civilním řízení soud získává jako jeden 
z poznatků, které mohou být důležité pro rozhodnutí ve věci samé, odborné znalosti 
z mimoprávních oblastí, přesahující znalosti laika v daném oboru, právě prostřednictvím 
znalce. Znalec nenahrazuje činnost soudu, ale jeho úkolem je posouzení již zjištěných 
hmotněprávních faktů z odborného hlediska. 
 
V konkrétním případě znalec účtoval za zpracování znaleckého posudku v období od října 2008 do 
ledna 2009 celkem 389 hodin v paušální sazbě 350,- Kč/hod. Soud má za to, že vzhledem 
k velmi náročné povaze, velkému rozsah úkonů a stupni odborné kvalifikace potřebné 
k provedení znaleckého posudku, je jak rozsah, tak výše sazby zcela přiměřená. 
Zpracování posudku v konkrétním rozsahu a oboru si nepochybně vyžádalo vysoké odborné 
znalosti, kterými znalecký ústav disponuje. Výtky nesprávnosti závěrů znalce a přepis 
informací formálního charakteru nejsou podle soudu na místě. Posudek j e  podle názoru 
soudu ucelený, přehledný, a srozumitelný i pro osobu nevzdělanou v konkrétním oboru. 
V plném rozsahu je pak zcela použitelný pro účely soudního řízení. Pro ucelený názor soudu je 
pak nepochybně minimálně vhodné, že je doplněn i případnými navrhovali tvrzenými 
formálními údaji. Výše hodinové paušální sazby je přiměřená i s ohledem na dobu trvání 
obsahem obsáhlých a vysoce odborných úkonů. Znalec zpracoval posudek podle soudu 
i v přiměřené lhůtě. Soud prvního stupně ale dal za pravdu navrhovatelům, že nepřiměřená 
a řádně neodůvodněná je znalcem vyúčtovaná odměna za tzv. grafickou a obsahovou 
korekturu a kompletaci znaleckého posudku. Znalec nepopsal v čem konkrétně spočívaly 
právě popsané úkony a podle soudu by navíc měly být součástí celkové odměny za 
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zpracování posudku. Z těchto důvodů soud znalci v této výši odměnu nepřiznal. Pokud se 
týká odměny za zpracování vyjádření a stanoviska, soud částečně přisvědčil navrhovatelům 
a vzhledem k rozsahu a obsahu úkonů znalce mu přiznal pouze 50 % účtované odměny. 
Protože znalec je plátcem daně z přidané hodnoty, soud mu přiznal odměnu zvýšenou 
o tuto daň, s odkazem na vše shora popsané soud proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku 
tohoto usnesení (§ 139 odst. 2; 4 o. s. ř.). 
                                                              
Zdroj: Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 17. ledna 2011,  č. j. 34Cm 123 /2005-727 
 
Při určování výše odměny se postupuje dle následujících ustanovení. 
 
 

 Určování výše odměny 
 
 
Podle § 17 odst. 1 zák. č. 36/1967Sb. o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších 
předpisů, znalec má za podání posudku právo na odměnu podle stanovených sazeb. 
Podle § 17 odst. 2 zák, č. 36/1967Sb. odměna se stanoví podle stupně odbornosti 
potřebného k provedení úkonu a podle množství účelně vynaložené práce. Odměna se 
může přiměřeně krátit, jestliže úkon nebyl proveden řádně nebo ve stanovené lhůtě. 
 
Sazebník odměn je strukturován vyhláškou podle hodinové sazby (paušální sazby). 
Podle § 16 vyhl. č. 3711967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění 
pozdějších předpisů odměna za znalecký posudek činí podle jeho náročnosti a podle míry 
odborných znalostí, které bylo nutné k jeho podání vynaložit, za jednu hodinu práce 100 až 
350 Kč. 
 
Podle § 23 vyhl č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících v případech, 
uvedených v příloze této vyhlášky, náleží za znalecký posudek odměna a náhrada 
nákladů ve výši stanovené paušální částky, nestanoví-li tato vyhláška jinak; ustanovení 
§ 16, 20 a 21 se v těchto případech nepoužijí. 
  
Podle § 25 odst. 1 vyhl. č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících státní 
orgán, který si vyžádal znalecký posudek, rozhodne o odměně a náhradě nákladů, 
popřípadě o náhradě mzdy znalce v rámci řízení, v němž byl znalecký úkon proveden. 
 
Podle § 25 odst. 2 vyhl. č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících při 
určování výše odměny za znalecký (tlumočnický) úkon se hodnotí především: 
 
a) povaha a rozsah úkonu a stupeň odborné kvalifikace potřebné k jeho provedení, a to 
v každé z položek provedeného úkonu, 
b) charakter a účelnost pomocných prací; při znaleckém úkonu je studium spisu zpravidla 
součástí úkonu, 
c) přiměřenost doby trvání úkonu, a to též porovnáním s obdobnými odbornými úkony 
a částkami odměn za ně účtovanými, 
d) dodržení stanovené lhůty znalcem, zejména bylo-li uloženo spěšné provedení úkonu, 
e) zda úkon spočíval v přezkoumávání posudku provedeného jiným znalcem. 
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Podle § 25 odst. 3 vyhl. č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících 
pokud za znalecký posudek náleží odměna a náhrada nákladů stanovená paušální částkou, 
určuje se odměna a náhrada nákladů touto částkou. Pokud znalec doloží mimořádné 
okolnosti svědčící pro to, aby odměna nebyla paušální částkou určena, může státní orgán 
při určení odměny postupovat podle  § 16 a 20, v takovém případě rozhodne též o výši 
náhrady nákladů. 
 
Podle § 25 odst. 4 vyhl. č. 37/1967 Sb. k provedení zákona o znalcích a tlumočnících 
v rozhodnutí, kterým se určuje odměna a náhrada nákladů, popř. náhrada mzdy, se 
s odkazem na příslušné ustanovení vyhlášky uvedou důvody, podle kterých bylo 
rozhodnuto o jednotlivých položkách, z nichž se skládá odměna a náhrada nákladů, 
popř. náhrada mzdy. 
 
Vrchní soud v Praze odvolací řízení zastavil z důvodu zpětvzetí návrhu na přezkoumání 
přiměřenosti výše znalečného.  
 
  

 Usnesení Vrchního soudu v Praze – zastavení odvolacího řízení – přiznání 
 znalečného 
  
 
Vrchní soud v Praze rozhodl v právní věci navrhovatelů a) MR. b) KUL. a dalšího účastník řízení EZ, 
a. s. o přezkoumání přiměřenosti protiplnění, k odvolání navrhovatelů proti usnesení 
Krajského soudu v Hradci Králové ze dne k odvolání navrhovatelů proti usnesení Krajského soudu 
v Hradci Králové ze dne 17. ledna 2011, č. j. 34 Cm 123/2005 takto: 
 
Odvolací řízení se zastavuje. 
 
Odůvodnění.  
 
Navrhovatelé se v řízení před soudem prvního stupně domáhají přezkoumání přiměřenosti protiplnění 
dle ustanovení § 183k obchodního zákoníku. 
 
Soud prvního stupně v záhlaví uvedeným usnesením přiznal znaleckému ústavu ABC, a. s. za 
podaný znalecký posudek odměnu ve výši Kč 177 488,50 Kč. 
 
Proti usnesení soudu prvního stupně podali navrhovatlé odvolání, které podáním ze dne 
22. července 2011, došlým odvolacímu soudu dne 28. července 2011, vzali zpět v plném rozsahu. 
 
Vrchní soud v Praze jako soud odvolací v důsledku zpětvzetí odvolání, což je procesní úkon 
odvolatelů, který nepodléhá schválení soudu, odvolací řízení podle § 207 odst. 2 o. s. ř. zastavil. 
  
Zdroj: Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 15. srpna 2010, č. j. 7 Cmo 158/2011.   
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Usnesení Krajského soudu 
 
 
Krajský soud v Hradci Králové rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Mgr. Šárky Petrové a soudců 
JUDr. M. K. a JUDr. J. P ve věci žalobkyně M. V., bytem …, zastoupené Mgr. M. K., obecnou 
zmocněnkyní, proti žalované C-Z, IČ 00000000, se sídlem …, zastoupené JUDr. J. O., advokátem se 
sídlem …, o náhradu škody ve výši 974.500 Kč s příslušenstvím, o odvolání žalobkyně proti rozsudku 
Okresního soudu v Hradci Králové ze dne 5.9.2012, takto: 
 
I. Rozsudek Okresního soudu se potvrzuje. 
 
II. Žalobkyně je povinna nahradit žalované náklady odvolacího řízení v částce 66.901 Kč do tří dnů od 

právní moci tohoto rozsudku k rukám zástupce žalované 
 
 
Odůvodnění 
 
Okresní soud shora citovaným rozsudkem zamítl žalobu, kterou se žalobkyně domáhala po žalované 
zaplacení částky 974.500 Kč s úroky z prodlení za dobu od 9.2.2009 do zaplacení ve výši odpovídající 
v každém kalendářním pololetí trvání prodlení součtu číslice 7 a výše repo sazby platné pro první den 
příslušného kalendářního pololetí a vyhlášené ve Věstníku České národní banky. Současně žalobkyni 
uložil povinnost nahradit žalované náklady řízení v částce 170.370 Kč. Žalobkyně se domáhala 
zaplacení žalované částky s tím, že škodu v této výši jí způsobila žalovaná vypracováním nesprávného 
znaleckého posudku ve věci vedené u Okresního soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou                
11C 201/2004, V tomto řízení se jednalo o vypořádání rozvodem zaniklého společného jmění bývalých 
manželů M. V. (žalobkyně) a V. V. Předmětem vypořádání společného jmění byl 15% obchodní podíl 
V. V. v obchodní společnosti V. a spol. S ohledem na značný rozdíl v ocenění tržní hodnoty 
obchodního podílu znaleckým posudkem žalovaného a znaleckým posudkem Ing. V. P. měla žalobkyně 
za to, že znalecký posudek žalované byl nesprávný, neboť nebyl vypracován v souladu s příslušnými 
právními předpisy o oceňování majetku. Žalobkyně tvrdila, že žalovaná nevykonávala znaleckou 
činnost řádně, neověřila si podklady předložené ke zpracování znaleckého posudku a v důsledku 
porušení právní povinnosti ze strany žalované vznikla žalobkyni škoda spočívající v částce, kterou 
žalobkyně neobdržela v rámci vypořádání společného jmění a kterou ve skutečnosti obdržet měla. 
V dalším řízení před Okresním soudem žalobkyně namítala, že znalec pro vypracování znaleckého 
posudku zvolil chybnou metodu a vytýkala žalované, že nezahrnula do ocenění nemovitosti (pozemky 
pro výstavbu rodinných domů, sídlo firmy, prodejnu, sklad, malou vodní elektrárnu). Žalobkyně 
provedla rozbor jednotlivých metod vhodných pro ocenění a označila nejdůležitější podklady, které 
znalec nezbytně potřebuje pro vypracování znaleckého posudku. Namítala, že částka, za kterou pan 
V. obchodní podíl prodal, nebyla tržní cenou, ale jednalo se pouze o cenu dohodnutou mezi účastníky 
smlouvy. Tvrdila, že v původním řízení 11C 201/2004 nebyly námitky učiněné žalobkyní vypořádány. 
Žalovaná navrhla zamítnutí žaloby s tím, že neporušila žádnou právní povinnost, tedy nejednala 
v rozporu s objektivním právem, když v důsledku její znalecké činnosti žádná škoda nevznikla. 
Okresní soud posuzoval nárok žalobkyně dle § 420 občanského zákoníku. K námitce žalované, že nárok 
žalobkyně je promlčen, Okresní soud odkázal na závazný právní názor odvolacího soudu (vyslovený 
v usnesení ze dne 31.5.2010 č. j. 21 Co 204/2010-245). 1 v dalších otázkách Okresní soud vycházel ze 
závazných právních názorů vyjádřených v usnesení Krajského soudu v Hradci Králové shora 
citovaného. Připomněl závěr Krajského soudu ze zrušujícího usnesení, podle něhož jak Okresní, tak 
Krajský soud ve věci vedené pod sp. zn. 11C 201/2004 (před Krajským soudem byla věc vedena pod 
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sp. zn. 21 Co 232/2006) vycházely při určení výše vypořádacího podílu ze závěru, že tržní hodnota 
obchodního podílu činí částku 4.675.000 Kč, za kterou byl obchodní podíl V. V. ve společnosti 
V. a spol., prodán dne 12.10.2005, přičemž jmenovaný byl ochoten polovinu z této částky žalobkyni na 
vypořádání zaplatit. Takové rozhodnutí považovaly soudy za spravedlivé s ohledem na to, že ke dni 
rozvodu manželství M. a V. V., tj. ke dni 5.2.2003, činila tržní hodnota obchodního podílu nižší 
částku, a to částku 3.633.000 Kč. Závěr soudů obou stupňů tedy byl závislý na závěrech znaleckého 
posudku. Při učinění tohoto závěru se odvolací soud vypořádal s námitkami žalobkyně směřujícími 
proti správnosti v řízení podaného znaleckého posudku a přisvědčil žalobkyni, že pokud by byla 
znaleckým posudkem zjištěna tržní hodnota obchodního podílu ke dni rozvodu manželství ve vyšší 
částce, nebylo by k tomuto způsobu vypořádání přistoupeno. Do dalšího řízení Krajský soud uložil 
Okresnímu soudu důsledně porovnat vady, které žalobkyně vytýkala znaleckému posudku v žalobě či v 
jejích doplňcích, s vadami, které již namítala v řízení vedeném pod sp. zn. 11C 201/2004. V dalším 
řízení Okresní soud porovnal vady vytýkané znaleckému posudku žalované v řízení spisové značky 
11C 201/2004 (viz výše uvedená skutková zjištění učiněná ze spisu 11C 201/2004) s vadami, které 
žalobkyně označila v řízení v této věci. Po provedeném porovnání soud uzavřel, že námitky, které 
žalobkyně uplatnila v řízení o náhradě škody, byly již vzneseny v řízení spisové značky 11C 201/2004 
(znalecký ústav neprovedl řádné a úplné ocenění obchodní společnosti V. a spol., znalecký ústav 
nezohlednil, že obchodní společnost vlastnila od roku 2003 několik desítek stavebních parcel 
v Roudničce, Roudnici nad Labem, ve Lhotě pod Libčany atd., přičemž cena jedné parcely byla cca 
jeden milion korun, že na těchto parcelách firma staví a p. V. jako fyzická osoba parcely prodává, že 
znalec nevzal v úvahu tržní cenu vodní elektrárny, že byla nesprávně provedena srážka za minoritu). 
Okresní soud uvedl, že nově žalobkyně namítala, že znalecký ústav zvolil při vypracování znaleckého 
posudku chybnou metodu. Okresní soud uzavřel, že volbu chybné metody při zpracování znaleckého 
posudku jako případné protiprávní jednání žalované by bylo nutno posuzovat dle zákona č. 36/1967 
Sb., o znalcích a tlumočnících. Povinnosti znalců jsou upraveny v § 8 až § 15. Trestněprávní 
odpovědnost znalců pak byla v daném období upravena v § 175 odst. 1 zákona č. 140/1961 Sb., 
trestního zákona. Ve věci 11C 201/2004 měl znalecký ústav za úkol určit tržní hodnotu 15 % 
obchodního podílu v obchodní společnosti. Pro případ tohoto znaleckého úkolu ze žádného právního 
předpisu nevyplývá povinnost použít určitou zákonem stanovenou metodu. V daném případě znalecký 
ústav ve znaleckém posudku náležitě vysvětlil důvody pro zvolenou metodu a volba metod byla 
podrobně objasněna i výslechem předsedy představenstva žalované. Ve zvolené metodě (metodách) 
nelze v souzené věci spatřovat protiprávní jednání žalované, a tedy nebyla splněna základní 
podmínka vzniku odpovědnosti za škodu spočívající v porušení právní povinnosti. Dále 
uzavřel, že neshledává ani existencí příčinné souvislosti mezi vznikem škody (pokud vůbec lze o škodě 
hovořit) a výsledkem znaleckého zkoumání. Žalovaný znalecký ústav stanovil znaleckým posudkem 
tržní hodnotu I5 % obchodního podílu k datu 5.2.2003 v částce 3.633.000 Kč a k datu 30.12.2004 byla 
hodnota 15 % podílu v oceňované společnosti stanovena ve výši 5.545.000 Kč. Dne 12.10.2005 
uzavřel pan V. V. smlouvu o převodu obchodních podílů, kterou převedl 15 % podíl za cenu 4.675.000 
Kč. Jestliže tedy byla žalobkyni rozsudkem přisouzena částka 2.337.500 Kč, nestalo se tak v přímé 
příčinné souvislosti se znaleckým posudkem žalované, ale v přímé příčinné souvislosti s rozhodnutím 
soudu v návaznosti na jednání smluvních stran dohody o převodu obchodních podílů, na základě 
čehož pan V. V. obdržel částku 4.657.000 Kč. Z obsahu smlouvy o převodu obchodních podílů 
nevyplynulo, že by smluvní strany vycházely alespoň orientačně ze znaleckého posudku zpracovaného 
žalovanou společností. Okresní soud poukázal na to, že žalobkyně provedla obsáhlý rozbor výhrad vůči 
znaleckému posudku žalované, kriticky se vyjadřovala k použitým metodám a celkový postup při 
vypracování znaleckého posudku považovala za chybný. Namítala, že podnik se dle § 24 odst. 1 zákona 
č. 151/19997 Sb., o oceňování majetku, oceňuje součtem cen jednotlivých druhů majetků zjištěných 
podle tohoto zákona sníženým o ceny závazků. Ocenění firmy pracuje s očekávaným, to znamená 
budoucím příjmem. Majetek a služba se dle zákona 151/1997 Sb. oceňují obvyklou cenou, pokud tento 
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zákon nestanoví jiný způsob oceňování. Namítala, že ze znaleckého posudku nebylo zřejmé, jaké 
nemovitosti se oceňovaly. Žalobkyně uvedla, jaké požadavky musí splňovat znalecký posudek. K 
námitkám žalobkyně Okresní soud zdůraznil, že v řízení 11 C 201/2004 byl zadán znalecký úkol 
směřující nikoliv k určení ceny podniku, nýbrž k určení tržní hodnoty 15 % obchodního podílu v 
obchodní společnosti. Znalecký ústav splnil zadání soudu, stanovil tržní hodnoty obchodního podílu k 
určeným datům, přičemž zvolené metody a odborné závěry znaleckého ústavu soudu nepřísluší 
přezkoumávat. Žalobkyně také vyslovila pochybnosti o nestrannosti znaleckého ústavu a navrhovala, 
aby soud provedl důkaz znaleckým deníkem za účelem prověření, zda žalovaná se společností V. a 
spol., spolupracovala i v jiných kauzách, než poskytla znalecký posudek ve věci spisové značky 11C 
204/2011. V této souvislosti Okresní soud odkázal na ust. § 11 odst. 1 zákona č. 36/1967 Sb., o 
znalcích a tlumočnících. Uvedl, že neprovedl důkaz znaleckým deníkem, neboť žalobkyně v řízení 11C 
204/201 i proti znaleckému ústavu žádné námitky nevznesla a ani v řízení o náhradě škody neuvedla 
žádné konkrétní skutečnosti, které by svědčily o porušení právní povinnosti znalcem ustanovení v § 11 
odst. 1 zákona o znalcích a tlumočnících. Znalecký ústav žádné skutečnosti, pro které by byl vyloučen, 
neoznámil. I kdyby ze znaleckého deníku soud zjistil, že žalovaná spolupracovala s obchodní 
společností V. a spol., i v jiných kauzách, pak by v této skutečnosti samo o sobě nebylo možno 
spatřovat porušení právní povinnosti. 
 
Proti tomuto rozsudku podala včas odvolání žalobkyně. Vytýkala Okresnímu soudu, že vytčené vady 
posudku neporovnal s původními s tím, že nemůže přezkoumávat věcnou správnost odborných závěrů 
znalce a že odborné závěry nepodléhají hodnocení soudem, Připomněla, že hlavní argumentací 
Okresního soudu v otázce porušení povinnosti je stále výběr metody. Namítala, že porušení právní 
povinnosti žalované není jen ve výběru metody, ale i v tom, že znalec nepostupoval podle zák. 
č. 151/1997 Sb. V posudku se nejedná o dílčí a nepodstatné nesrovnalosti, ale o zcela zásadní 
a podstatné okolnosti, které rozhodujícím způsobem zkreslují cenu společnosti i obchodního podílu. 
Znalec též porušil právní povinnosti dle § 11 odst. 1 zák. č. 36/1967 Sb. nepodat znalecký posudek, 
pokud lze pochybovat o jeho nepodjatosti. Uvedla, že znalec v minulosti vypracovával znalecké 
posudky pro společnost V. a spol. a tuto skutečnost neoznámil. Dodala, že na tuto skutečnost 
upozornila, ale důkaz znaleckým deníkem žalované nebyl proveden. Zdůraznila, že určení ceny 
podniku je východiskem pro určení tržní hodnoty podílů. Odkázala na zák. č. 151/1997 Sb. Vyslovila 
přesvědčení, že i pouhý podíl ve výši 15 % byl na trhu pravděpodobně vysoce lukrativní, neboť 
společnost měla v majetku pozemky, rozestavěné domy, a vlastnila malou vodní elektrárnu v kat. 
území Roudnička. To, že žalovaná nepostupovala podle zák. č. 151/1997 Sb., je jednou z hlavních 
nových námitek. Ocenění, k němuž znalec došel použitím účetní metody, naprosto neodpovídá 
skutečné hodnotě podniku, k níž by se došlo, kdyby znalec postupoval podle zák. č. 151/1997 Sb. 
Účetní hodnota se zcela rozchází s tržní cenou společnosti. Namítala, že znalec náležitě nevysvětlil 
volbu metod. Poukázala na rozbor vhodnosti metod v podání z 20.4.2012. Poukazovala na to, že znalec 
při ocenění neměl k dispozici potřebné podklady. Nesouhlasila se závěrem Okresního soudu, že její 
námitky byly v řízení sp. zn. 11C 201/2004 vypořádány, naopak k nim nebylo žádným způsobem 
přihlédnuto. Namítala, že nová pochybení znalce vyšla najevo až po pravomocném rozhodnutí 
předchozího sporu. Uvedla, že výše škody může být stanovena jen novým znaleckým posudkem, který 
soud zadá a bude vyžadovat kompletní podklady. Zdůraznila, že ve svých podáních vymezila námitky, 
s nimiž se soud v předchozím řízení ve věci sp. zn. 11C 201/2004 nevypořádal. Ohledně tvrzení 
o podjatosti žalované odkázala na výslech znalce F. u soudu dne 28.4.2005, který měl před soudem 
prohlásit, že firma již pracovala pro firmu V. a spol. Toto sdělení ovšem v protokolu nebylo 
zaznamenáno. K tomu navrhla důkaz výpovědí advokáta Mgr. R. K., Bc. J. F. a V. V. Poukazovala na 
to, že jednání V. vůči V. bylo vždy spíše manipulativní a nátlakové a ani v případě prodeje obchodních 
podílů se nejednalo o dohodu. P. V. podal na jednatele V. v roce 2003 trestní oznámení pro podezření 
z podvodu, zpronevěry a zneužívání informací v obchodním styku. Hlavním argumentem bylo 
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vyvádění financí jednatelem ze společnosti ve vlastní prospěch. K tomu navrhla důkazy výpověďmi 
svědků V. V., V. Š., JUDr. M. S. Těmito důkazy hodlala prokazovat, že se při prodeji firmy nejednalo 
o dohodu, ale o nátlak jednatele. Nelze proto částku navrženou jednatelem považovat za tržní. 
Výpovědí V. a O. K. hodlala prokazovat nátlakové jednání V. a podjatost žalované. Zrekapitulovala, že 
v řízení vedeném pod sp. zn. 11C 201/2004 byly uvedeny, ale nebyly pravomocně vypořádány, 
následující námitky: podhodnocení malé vodní elektrárny; nezařazení nemovitostí v hodnotách mnoha 
desítek miliónů korun, které byly hlavním zdrojem příjmů společnosti, do ocenění; znalec nevycházel 
z kompletních podkladů, čemuž sám u soudního jednání přisvědčil a sám navrhl doplnění posudku. 
Zdůraznila, že uvedeným námitkám nebyla v předchozím řízení věnována pozornost, jsou tedy 
pravomocně nevypořádané. Dodala, že nejpodstatnější je to, že značná část majetku byla zamlčena. 
Tvrdila, že v době, kdy byl zpracováván znalecký posudek, jí pan V. sdělil, že za ním přišel p. V. 
a ujistil ho, že posudek nemá smysl zpochybňovat, neboť on se snažil srazit cenu co nejníže. Proto 
žalobkyně žádá zpracování posudku nezávislým znalcem. Připomněla, že v původním řízení se soud 
vypořádal pouze s jedinou námitkou, a to s protiprávním konáním jednatele společnosti. Požadovala, 
aby byly provedeny navržené důkazy a aby byl rozsudek Okresního soudu změněn, případně zrušen, 
a aby odvolací soud nařídil v dalším řízení projednání věci jiným senátem z jiného okresu v kraji, 
neboť předpokládá podjatost Okresního soudu v Hradci Králové. Ohledně nákladů řízení se domáhala 
aplikace ust. § 150 o. s. ř. s tím, že bylo doloženo porušení právní povinnosti znalce, žalobkyně nemá 
jinou možnost, jak se domoci nápravy, má v péči postiženou dceru a nemá dostatečné výdělečné 
možnosti. 
 
Žalovaná s rozsudkem Okresního soudu souhlasila a navrhla jeho potvrzení. Poukazovala na to, že 
žalobkyně v odvolání fakticky opakuje argumenty, které v různých obměnách uplatňovala v průběhu 
celého řízení před Okresním soudem. Zdůraznila, že Okresní soud v dalším řízení postupoval 
v souladu se závazným právním názorem Krajského soudu. Ačkoli byla žalobkyně poučena, aby 
označila povinnost, kterou žalovaná porušila, žalobkyně této povinnosti nedostála. Připomněla, že na 
výtky žalobkyně ohledně použité metody ocenění reagovala věcně ve svém podání z 23.7.2012 a ve 
výpovědi předsedy představenstva Dr. Ing. V. H. před soudem dne 26.10.2011. K tvrzení o podjatosti 
uvedla, že žalobkyně nedoložila žádný důkaz, že by tomu tak bylo, a žalovaná tuto spekulaci odmítla. 
K námitkám žalobkyně, že porušila zák. č. 151/1997 Sb., odkázala na ust. 23 citovaného zákona. Dále 
citovala z rozhodnutí Krajského soudu vydaného v této věci. Zdůraznila, že Okresní soud se musel 
zabývat nikoli otázkou, zda žalovaná při zpracování znaleckého posudku použila správnou či chybnou 
metodu, ale především otázkou, zda pochybení znalce, pokud k němu vůbec došlo, vyšlo najevo až po 
pravomocném rozhodnutí sporu. Uvedla, že ze spisu sp. zn. 11C 201/2004 je zřejmé, že všechny 
námitky, které dosud žalobkyně uplatnila různou formou, byly v celém rozsahu uplatněny 
v původním řízení ve věci vypořádání společného jmění manželů V. Zdůraznila, že nebyla ani splněna 
podmínka pro odpovědnost za škodu spočívající v tom, že „soud na základě tohoto posudku přiznal 
nižší plnění“. Soud přiznal plnění nikoli na základě posudku, ale na základě jiné skutečnosti, 
dle soudu vystihující tržní hodnotu obchodního podílu, tedy ceny, za kterou byl obchodní 
podíl skutečně prodán. Zdůraznila, že nebylo prokázáno, že by při vypracování znaleckého posudku 
porušila právní povinnosti, které by byly v příčinné souvislosti se žalobkyní subjektivním vnímáním 
vzniku škody. Odmítla, že by vůbec žalobkyni vznikla. Natož v důsledku jejího protiprávního jednání. 
 
Odvolací soud z podnětu odvolání přezkoumal napadený rozsudek včetně řízení, které jeho vydání 
předcházelo, a dospěl k závěru, že odvolání žalobkyně není důvodné. 
 
Odvolací soud v této věci již dříve na základě odvolání žalobkyně rozhodoval, jak zmínil i Okresní 
soud, a zrušil rozsudek Okresního soudu ze dne 25.1.2010 č. j. 14C 42/2009-220. Tehdy se jednak 
vypořádal s námitkou promlčení nároku žalobkyně vznesenou žalovanou. Na závěrech k otázce 
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promlčení odvolací soud trvá. Dále se odvolací soud zabýval problematikou nároku na náhradu škody 
vůči znalci, který v soudním řízení vypracoval chybný znalecký posudek. Odvolací soud se přitom 
opíral o judikaturu Nejvyššího soudu ČR, konkrétně o rozhodnutí ze dne 30.7.2008 sp. zn. 25Cdo 
883/2006. Podle tohoto rozhodnutí soudem ustanovený znalec, který vypracoval chybný znalecký 
posudek, odpovídá za škodu, která vznikla účastníku řízení tím, že mu soud na základě tohoto posudku 
přiznal nižší plnění. Uplatnění nároku na náhradu škody vůči znalci přichází v úvahu jedině 
v případě, že účastník již nemůže uplatnit námitky proti vadám znaleckého posudku v rámci řízení, 
v němž byl znalec ustanoven (a to ani v řízení o opravných prostředcích). Odvolací soud 
dovozoval, že nárok na náhradu škody vůči znalci lze uplatnit jedině v případě, jestliže 
pochybení znalce vyšlo najevo až po pravomocném rozhodnutí sporu, tedy vznik 
odpovědnosti znalce za škodu může být spojen jen s takovými vadami posudku, které se 
projevily až po pravomocném rozhodnutí původního sporu. Odvolací soud se vyjádřil též k 
otázce příčinně souvislosti mezi vznikem případné škody a jednáním žalované, která podala znalecký 
posudek ve věcí vedené pod sp. zn. 11C 20112004. Zdůraznil, že jak Okresní, tak Krajský soud ve věci 
vedené pod sp. zn. 11C 201/2004 (před Krajským soudem byla věc vedena pod sp. zn. 21 Co 232/2006) 
vycházely při určení výše vypořádacího podílu ze závěru, že tržní hodnota obchodního podílu činí 
částku 4.675.000 Kč, za kterou byl obchodní podíl V. V. ve společnosti V. a spol. prodán dne 
12.10.2005, přičemž jmenovaný byl ochoten polovinu z této částky žalobkyni na vypořádání zaplatit. 
Takové rozhodnutí považovaly za spravedlivé s ohledem na to, že ke dni rozvodu manželství M. a V. 
V., tj. ke dni 5.2.2003, činila tržní hodnota obchodního podílu nižší částku, a to částku 3.633.000 Kč 
dle znaleckého posudku podaného v řízení o vypořádání společného jmění manželů V. Dodal, že pokud 
by byla znaleckým posudkem zjištěna tržní hodnota obchodního podílu ke dni rozvodu manželství ve 
vyšší částce, nebylo by k tomuto způsobu vypořádání přistoupeno. 
 
V dalším řízení Okresní soud vycházel ze závazného právního názoru odvolacího soudu vysloveného 
v rozhodnutí ze dne 25.1.2010 č. j. 14C 42/2009-220. Porovnával, jaké námitky proti znaleckému 
posudku již byly vzneseny v původním řízení a jaké jsou proti znaleckému posudku vznášeny nyní. 
Nedůsledně však vyhodnotil to, že příčinou vzniku eventuální škody mohou být jen takové vady, které 
se projevily až po pravomocném rozhodnutí původního sporu. Přesto je rozhodnutí Okresního soudu 
věcně správné. 
 
V řízení vedeném pod sp. zn. 1 EC 201/2404 ve věci žalobkyně M. V. proti žalovanému V. V. 
o vypořádání společného jmění manželů vznesla žalobkyně následující námitky proti znaleckému 
posudku: 
1. znalecký posudek byl vypracován jen na základě podkladů, které znaleckému ústavu předložil 

společník a jednatel firmy V. a spol., která je zainteresována na co možná nejnižším znaleckém 
odhadu; 

2. znalecký ústav připustil, že nebyly z hlediska přesnosti a úplnosti podklady ověřovány;  
3. úvaha o hodnotě vodní elektrárny činí znalecký posudek nevěrohodným; 
4. znalecký ústav nepočítal s dalšími hodnotami, které byly z obchodní společnosti vyvedeny;  
5. skutečný majetek společnosti je evidentně vyšší, než k jakému dospívá znalecký posudek, různými 

majetkovými transakcemi byl záměrně majetek společnosti zmenšován; 
6. znalecký posudek se nevypořádal s realitou, že existují pozemky v katastrálním území Roudnička 

a nevypořádal se ani s možným vlastnictvím dalších nemovitostí (ve Lhotě pod Libčany a ve 
Všestarech); 

7. snížení tržní hodnoty obchodního podílu V. V. z důvodu nižšího vlivu; 
8. v odvolání žalobkyně vznesla již jen námitky, že mělo být přihlédnuto k majetkovým transakcím, 

které ve společnosti byly provedeny, k majetkovým hodnotám, které měly být ze společnosti 
protiprávně vyvedeny; 
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9. konečně v dovolání žalobkyně namítala, že znaleckým ústavem určená cena je pouze účetní 
hodnotou obchodního podílu, nikoli jeho tržní hodnotou (to dovozovala z konzultace se znalcem 
Ing. V. P.). 

 
Žalovaný V. V. v uvedeném řízení vznesl následující námitky: 
1. znalecký posudek byl vypracován jen na základě podkladů, které znaleckému ústavu předložil 

společník a jednatel firmy V. a spol.; 
2. vytýkal určení tržní hodnoty – metodou účetní hodnoty (40 %) a metodou výnosové hodnoty 

(60 %); 
3. nesouhlasil s tím, že minoritní podíl V. V. (15 %) byl krácen koeficientem 0,65; 
4. nesouhlasil s odpočítáváním nákladových položek (garance, vánoční výprodej, předpokládané 

závazky), aniž by se vědělo, že budou skutečně uplatněny; 
5. namítal, že není zřejmé, jakým způsobem byly oceněny veškeré parcely firmy v k. ú. Roudnička, 

Lhota pod Libčany, Nový Hradec Králové; 
6. vznášel připomínky k ocenění malé vodní elektrárny. 
 
V souzené věci žalobkyně uváděla jako nové námitky proti znaleckému posudku podanému ve věci 
sp. zn. 11C 201/2004 (tedy námitky, které se měly projevit až po pravomocném rozhodnutí původního 
sporu): 
1.  znalec nevycházet ze zákona č. 151/1997 Sb., který stanoví způsob ocenění podniku; 
2. nebyla určena obvyklá cena obchodního podílu, jako cena, která byla dosažena při prodejích 

stejného, popř. obdobného majetku; 
3. průměrování se již nedoporučuje; 
4. v posudku je zmíněna substanční metoda, ale majetek jí oceněn nebyl; 
5. pro zjištění cen pozemků a novostaveb je vhodné ocenění tržním porovnáním s již realizovanými 

koupěmi; 
6. další vhodná metoda je metoda nákladová; 
7. znalec nevycházel z kompletních podkladů – znalec uvedl, že nevycházel z výpisů z katastru 

nemovitostí, přitom prodej nemovitostí – novostaveb je hlavním zdrojem příjmu společnosti; 
8. znalci chyběly podklady potřebné k vyhotovení znaleckého posudku; 
9. oceňovaly se nemovitosti, ale z posudku není zřejmé, jaké nemovitosti to byly; 
10. námitka nestrannosti znalce (žalobkyně požadovala, aby žalovaná doložila, že její znalci společnost 

V. a spol. neznali a pro společnost nic neoceňovali, pokud již pro V. něco oceňovali před sporným 
znaleckým posudkem, je to důkazem, že věděli o hlavní činnosti společnosti); 

11. vytýkala krácení podílu společníka V. V. koeficientem 35 %; 
12. znalecký ústav přihlédl k minulému hodnocení, ale budoucí výnosy neuvažoval; 
13. pokud by znalecký ústav nahlédl do katastru nemovitostí, minulé i soudobé vlastnictví pozemků by 

mu nezůstalo utajeno – výstavba na pozemcích v Roudničce, výstavba v Roudnici, výstavba ve 
Lhotě pod Libčany, pozemky v Roudničce, pozemky pro výstavbu ve Všestarech, výstavba v lokalitě 
Nový Hradec – veškeré tyto nemovitosti měly být zahrnuty v účetnictví společnosti. 

 
Odvolací soud při porovnání námitek vznášených oběma účastníky (M. V. a V. V.) vůči znaleckému 
posudku vyhotovenému žalovanou v řízení vedeném pod p. zn. 11C 201/2004 a námitek vznášených 
žalobkyní vůči témuž znaleckému posudku v tomto řízení musí konstatovat, že jde o námitky shodné, 
vyjma námitky, že znalecký posudek zpracoval podjatý znalec a důvody podjatosti soudu neoznámil. 
Tedy veškeré námitky (až na námitku podjatosti) uváděné žalobkyní proti znaleckému posudku 
v tomto řízení již byly žalobkyní či V. V. uplatněny v původním řízení o vypořádání společného jmění 
manželů, byt' v tomto řízení jsou námitky odborněji formulovány a více osvětleny. V tomto řízení 
námitkami popisované vady posudku proto nelze kvalifikovat jako vady posudku, které se projevily až 
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po pravomocném rozhodnutí původního sporu. Ani vada spočívající v tom, že znalecký posudek měl 
podat znalecký ústav, který byl podjatý, není vadou, která se projevila až po pravomocném rozhodnutí 
sporu. Žalobkyně k této námitce u odvolacího jednání objasnila, že podjatost znaleckého ústavu 
dovozuje z výpovědi zástupce znaleckého ústavu pana F., který měl v rámci své výpovědi před 
Okresním soudem ve věci sp. zn. 11C 201/2004 uvést, že „nekoukal na katastr, že pro firmu V. již 
pracovali a je to odpovědná firma". Podjatost dále dovozovala z toho, že je znalec nevyzval 
k předložení podkladů. O uvedených skutečnostech tedy žalobkyně věděla již v původním řízení 
a nelze proto uzavřít, že se jako vady posudku projevily až po pravomocném skončení původního 
sporu. I kdyby se o skutečnostech vyvolávajících pochybnost o nepodjatosti znalce žalobkyně dozvěděla 
až po pravomocném skončení původního sporu, lze pochybovat o tom, že by z nich soud dovodil 
podjatost znalce. Podle § 11 odst. 1 zák. č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, znalec (tlumočník) 
nesmí podat posudek (provést tlumočnický úkon), jestliže lze mít pro jeho poměr k věci, k orgánům 
provádějícím řízení, k účastníkům nebo k jejich zástupcům pochybnost o jeho nepodjatosti. Žalobkyně 
dovozovala podjatost znalce z toho, že měl ještě před podáním znaleckého posudku ve věci                            
sp. zn. 11C 201/2004 zpracovávat znalecké posudky pro společnost V. a spol. a že si od účastníků 
nevyžádal podklady. Z těchto skutečností ještě bez dalšího nelze dovozovat, že by měla žalovaná jako 
znalec poměr k účastníkům řízení (což byli M. V. a V. V.) či poměr k věci (což bylo ocenění 
obchodního podílu V. V. ve společnosti V a spol. v rámci řízení o vypořádání společného jmění 
manželů). 
 
Odvolací soud se neztotožňuje se závěrem Okresního soudu, že nově namítanou vadou posudku je to, 
že znalec zvolil při vypracování znaleckého posudku chybnou metodu. Jak vyplývá ze shora 
předestřeného výčtu vad, které v řízení před Okresním soudem o vypořádání společného jmění 
manželů vytýkali žalobkyně i žalovaný V. V., i tato vada znaleckého posudku byla namítána. 
Konkrétně byla namítána V. V., který kromě jiného znaleckému posudku vytýkal, že znalci byl zadán 
úkol, aby určil tržní hodnotu obchodního podílu, znalec však ve znaleckém posudku určil z 40 % 
účetní hodnotu a z 60 % výnosovou hodnotu. Uvedené hodnoty jsou stanoveny na základě použitých 
metod ocenění. Metody ocenění přitom vycházely ze zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, jak 
vyplývá z části 3. znaleckého posudku Č. 1664-08-2004 ze dne 31.12.2004 nazvané „Východisko 
znaleckého posudku". 
 
Jak vyplývá se shora uvedeného, odvolací soud v žádné z námitek vznášených žalobkyní v tomto řízení 
vůči znaleckému posudku č. 1664-08-2004 ze dne 31.12.2004 podanému žalovanou v řízení vedeném 
Okresním soudem pod sp. zn. 11 C 201/2004 neshledal vytýkanou vadu, která by se projevila až po 
pravomocném skončení sporu sp. zn. 11C 201/2004. V tomto řízení vytýkané vady znaleckého 
posudku byly vznášeny již v původním řízení a byly vypořádány pravomocným rozhodnutím 
v původním řízení. Vytýkané vady je třeba mít za vypořádané, přestože se jimi Okresní soud 
v  rozsudku výslovně nezabýval. Pokud žalobkyně se způsobem vyčíslení vypořádacího podílu nebyla 
spokojena, mohla námitky proti znaleckému posudku opakovat v odvolání proti rozsudku Okresního 
soudu. V odvolání proti rozsudku Okresního soudu v Hradci Králové ze dne 28.2.2006                                
č. j. 11C 201/2004-230, jímž bylo vypořádáno společné jmění manželů V., žalobkyně vznášela pouze 
jedinou námitku, a to námitku spočívající v tom, že Okresní soud neurčil správně tržní hodnotu 
obchodního podílu žalovaného ve společnosti V. a spol., když nepřihlédl k těm majetkovým hodnotám, 
které byly protiprávně ze společnosti vyvedeny. Tvrdila, že mělo být přihlédnuto ke všem 
protiprávním majetkovým transakcím a k tomu, že majetek, který může být účetně veden již mimo 
společnost V. spol., může být ve skutečnosti s ohledem na neplatnost těchto právních úkonů součástí 
majetkových hodnot společnosti V. a spol. Odvolací soud se s touto námitkou podrobně vypořádal, 
v tomto se odkazuje na rozhodnutí ze dne 12.6.2006 č. j. 21 Co 232/2006-248. Jiné námitky žalobkyně 
proti závěrům rozsudku Okresního soudu včetně otázky hodnocení znaleckého posudku v řízení 



 H. Praktické příklady znaleckých posudků �  245   

 

 

o vypořádání společného jmění manželů nevznesla. Námitky, které vznáší proti znaleckému posudku 
v tomto řízení a uplatňuje je jako vady posudku, jimiž jí byla způsobena škoda, mohly být žalovanou 
uplatněny již v odvolání proti rozsudku Okresního soudu. Tehdy je však žalobkyně neuplatnila 
a neuplatnila ani dostatečné námitky proti rozsudku odvolacího soudu v dovolání, které proti 
rozsudku odvolacího soudu podala. O dovolání bylo rozhodnuto Nejvyšším soudem ČR usnesením ze 
dne 15.11.2007 sp. zn. 22 Cdo 2881/2006 tak, že dovolání žalobkyně bylo odmítnuto. 
 
Jelikož nebyl naplněn první z předpokladů pro odpovědnost znalce - žalované za škodu, 
která měla být způsobena podáním vadného znaleckého posudku v řízení o vypořádání 
společného jmění manželů, a to existence vady znaleckého posudku, která se projevila až po 
pravomocném skončení řízení o vypořádání společného jmění manželů, byla žaloba 
žalobkyně správně jako nedůvodná zamítnuta. Odvolací soud proto napadený rozsudek 
Okresního soudu dle § 219 o. s. ř. potvrdil. 
 
Rozsudek byl potvrzen i ve výroku o náhradě nákladů řízení mezi účastníky. Okresní soud 
o povinnosti k náhradě nákladů řízení rozhodl správně podle úspěchu ve věci dle § 142 odst. I o. s. ř. 
a správně určil také výši žalovanou účelně vynaložených nákladů. Žalobkyně se dovolávala pro 
rozhodnutí o náhradě nákladů řízení aplikace ust. § 150 o. s. ř. Podle tohoto ustanovení jsou-li tu 
důvody hodné zvláštního zřetele, nebo odmítne-li se účastník bez vážného důvodu zúčastnit prvního 
setkání s mediátorem nařízeného soudem, nemusí soud výjimečně náhradu nákladů řízení zcela nebo 
zčásti přiznat. Důvody zvláštního zřetele hodné musí být dány na straně žalobce i žalovaného. Úvaha 
o tom, zda jde o výjimečný případ a zda tu jsou důvody hodné zvláštního zřetele, musí vycházet 
z posouzení všech okolností konkrétní věci. Musí se jednat o okolnosti, pro které by se jevilo 
v konkrétním případě nespravedlivým ukládat náhradu nákladů řízení tomu účastníku, který ve věci 
úspěch neměl, a zároveň by bylo možno spravedlivě požadovat na úspěšném účastníku, aby náklady 
vynaložené v souvislosti s řízením nesl ze svého. Soud především přihlíží k majetkovým, sociálním, 
osobním a dalším poměrům všech účastníků řízení. Tyto poměry však samy o sobě k aplikaci ust. 
§ 150 o. s. ř. nestačí. K tomu musí přistoupit další skutečnosti, jako povaha nároku, okolnosti, které 
vedly k soudnímu uplatnění nároku, postoje účastníků v průběhu řízení apod. I kdyby odvolací soud 
mohl uzavřít, že osobní, sociální a majetkové poměry žalobkyně by odůvodňovaly odepření práva na 
náhradu nákladů řízení žalované, nelze však uzavřít, že by na žalované bylo možné spravedlivě 
požadovat, aby vynaložené náklady nesla ze svého. V žádném případě pak neshledal další okolnosti, 
které by svědčily pro aplikaci ust. § 150 o. s. ř. 
 
Stejné závěry pro aplikaci ust. § 150 o. s. ř. platí pro odvolací řízení. V odvolacím řízení měla plný 
úspěch žalovaná, má proto vůči žalobkyní podle § 224 odst. 1 a 142 odst. 1 o. s. ř. vůči žalobkyni právo 
na náhradu nákladů, které účelně vynaložila. Žalovaná jako účelně vynaložené náklady požadovala 
odměnu za řízení dle vyhl. č. 484/2000 Sb. a náhradu daně z přidané hodnoty z odměny, ostatních 
nákladů se vzdala. Odměna a náhrada dané z přidané hodnoty, kterou je advokát povinen z odměny 
odvést, jsou účelně vynaloženými náklady v odvolacím řízení, proto byly žalované vůči žalobkyni dle 
§ 142 odst. 1 a § 224 odst, I o. s. ř. přiznány. Odměna činí dle 3 odst. 1 bod 8. vyhl. č. 484/2000 Sb. ve 
znění účinném do 7.5.2013 55.290 Kč a náhrada daně z přidané hodnoty ve výši 21 % z této částky 
činí 11.611 Kč (§ 137 odst. 3 o. s. ř. a zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). Účelně 
vynaložené náklady odvolacího řízení, které je žalobkyně povinna nahradit žalované, činí 66.901 Kč. 
Lhůta k zaplacení nákladů byla stanovena dle § 160 odst. 1 o. s. ř. 
 
Poučení: Proti tomuto rozsudku je přípustné dovolání, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení 
otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené 
rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla 
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vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená 
právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání (§ 237 až 238a) je oprávněn zkoumat jen 
dovolací soud. Dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení rozsudku u Okresního soudu v Hradci 
Králové a rozhoduje o něm Nejvyšší soud ČR se sídlem v Brně. 
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H.  Praktické příklady znaleckých posudků 
 

H1 Znalecký posudek na stanovení ceny obvyklé obchodního podílu  
 
Předmětem znaleckého posudku je zodpovězení konkrétních otázek policejního 
komisaře, týkajících se prověřování prodeje 49% obchodního podílu ve společnosti 
R., spol. s r. o. , kde je prověřováno podezření ze spáchání trestných činů porušování 
závazných pravidel hospodářského styku dle § 127 odst. 1 tr. zákona, nekalé soutěže dle 
§ 149 tr. zákona a porušování povinností při správě cizího majetku dle § 255 odst. 1, 3 tr. 
zákona, kterých se měl dopustit neznámý pachatel ku škodě společnosti ČD, a. s. 
 
H.1.1 Zadání znaleckého posudku 
 
Dle Opatření je třeba ve znaleckém posudku posoudit a zodpovědět následující otázky: 
 
1. Jaká byla hodnota, resp. cena obvyklá společnosti R., s. r. o.                                   

IČ 00 00 00 00, se sídlem … jako celku a to ke dni 5. dubna 2007 (dne 6. dubna 
2007 došlo k rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu této společnosti)? 

2. Jaká byla hodnota, resp. cena obvyklá 49% obchodního podílu ve společnosti R., 
spol. s r. o. , IČ 00 00 00 00 se sídlem …, a to ke dni 5. dubna 2007? 

3. Ostatní údaje dle uvážení znalce. 
 
H.1.2 Podklady pro zpracování  
 
V rámci vyhotovení tohoto znaleckého posudku jsme vycházeli zejména z následujících 
podkladových materiálů:  
 
� spisový materiál ve věci – ČTS: PSP-2492/OHK-3-2007, 
� znalecký posudek Y. C. – znalecký ústav s. r. o. č. 2216/2007 ze dne 2. března 2007 jako 

součást spisu, 
� úplná účetní závěrka společnosti R., spol. s r. o. k datu 31. prosince 2005, 
� úplná účetní závěrka společnosti R., spol. s r. o. k datu 31. prosince 2006, 
� rozvaha a výkaz zisků a ztrát k datu 31. března 2007, 
� přehled dlouhodobého majetku podle skupin k datu 31. března 2007, 
� kniha pohledávek k datu 30. března 2007, 
� kniha závazků k datu 30. března 2007, 
� přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2006, 
� podnikatelský plán na rok 2007 ve formě výkazu zisků a ztrát. 
 
H.1.3 Přehled použitých zkratek 
 

R. spol. s r. o., IČ 00 00 00 00  ............................................................................ R., SPOLEČNOST 

Česká národní banka  .................................................................................................................. ČNB 
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H.1.4  Makroekonomická analýza 
 
Makroekonomická analýza je zpracována ve stavu informací známých před datem ocenění. tzn. 
výsledky roku 2006 jsou zde prezentovány ještě ve formě odhadu a nikoliv skutečných výsledků. 
 
Níže uvedený tabulkový přehled vybraných základních ukazatelů vývoje české ekonomiky za roky 
2002 – 2006 dokládá pozitivní vývoj trendu základních národohospodářských ukazatelů. 
 

Hodnoty za roky  2002 2003 2004 2005 
2006 
odhad  

 
HDP s. c. 1995 (%) 1,9 3,6 4,2 6,1 5,9 

HDP b. c. (%) 4,8 4,6 7,9 6,8 7,7 

Míra inflace prům. (%) 1,8 0,1 2,8 1,9 2,5 

Deflátor HDP prům. (%) 2,8 0,9 3,5 0,7 1,7 

Růst mezd (reálný) meziročně (%) 5,4 6,5 3,7 3,6 4,0 

Růst mezd (nominální) meziročně (%) 7,3 6,6 6,6 5,5 3,6 

PRIBOR 3M průměr (%) 3,6 2,3 2,4 2,0 2,3 

CZK/USD průměr (Kč) 32,7 28,2 25,7 24,0 22,6 

CZK/EUR průměr (Kč) 30,8 31,8 31,9 29,8 28,3 

 
Pramen: MF (leden 2007) 
 
Dále uvádíme odhad vývoje české ekonomiky, který vychází z makroekonomické predikce MF ČR 
(leden 2007) a predikce společnosti PATRIA (4. 4. 2007).  
 
Predikce je založena na předpokladu pokračování dynamického růstu světové ekonomiky. 
Ke globální dynamice budou stále výrazně přispívat asijské ekonomiky, zejména Čína a Indie, 
naproti tomu se sníží dynamika růstu USA. Růst v eurozóně, který v roce 2006 dosáhl nejvyšších 
hodnot od roku 2000, by se v roce 2007 měl rovněž mírně zvolnit. Ceny ropy sestoupily 
z rekordních úrovní přes 70 USD za barel ropy Brent. V roce 2007 se předpokládá větší pokles na 
roční průměr kolem 58 USD.  
 
Česká ekonomika se pohybuje po růstové trajektorii nad úrovní potenciálního produktu. Meziroční 
přírůstek reálného HDP podle posledních platných údajů ČSÚ dosáhl ve 3. čtvrtletí 2006 hodnoty 
5,8 % (proti odhadu z října 2006 ve výši 5,9 %). Tempo mezičtvrtletního růstu sezónně 
očištěného HDP se po dosažení vrcholu ve výši 1,7 % ve 2. čtvrtletí roku 2005 mírně zpomalilo. 
Ve 3. čtvrtletí byl dosažen přírůstek 1,4 % stejně jako v obou předcházejících čtvrtletích. 
V celoročním vyjádření se odhaduje, že za rok 2006 růstová dynamika dosáhla 5,9 % (proti 
6,0 %).  
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V následujícím období se očekává postupné uzavírání kladné produkční mezery a návrat 
k potenciálnímu produktu spojený s mírným zpomalením růstu HDP. Pro rok 2007 se odhaduje 
přírůstek HDP na 5,0 % (proti 4,9 %). Nejistota ohledně budoucího vývoje je znásobena absencí 
znalosti vládních priorit v oblasti fiskální politiky a strukturálních politik. 
 
Pro rok 2007 se předpokládá snížení průměrné míry inflace na 2,4 % (proti 3,0 %). Působení 
administrativních opatření zaváděných v roce 2007 (zvýšení regulovaných cen energií, další etapa 
úpravy spotřebních daní u cigaret a změn věcně usměrňovaných cen) s příspěvkem 1,9 p. b. se 
projeví zrychlením inflace ve 2. pololetí roku. Prosincový meziroční růst spotřebitelských cen se 
odhaduje na 3,1 %. Výše uvedené odhady vývoje cen byly provedeny na bázi struktury (váhového 
schématu) spotřebitelského koše z prosince 1999. Od roku 2007 statistika cen přechází na nový 
spotřebitelský koš. O jeho váhové struktuře a rozdílech proti předchozímu schématu bude ČSÚ 
informovat v únoru 2007. Proto lze předpokládat, že současné odhady inflace mohou být zatíženy 
chybou, kterou ČSÚ odhaduje až na 0,5 p. b. 
 
Růst implicitního deflátoru HDP byl snižován cenami ropy, které přispěly ke zhoršení směnných 
relací. Ve 3. čtvrtletí 2006 však přírůstek deflátoru dosáhl již 2,4 % (proti 1,5 %). Za celý rok 
2006 odhadujeme, že růst deflátoru HDP dosáhl 1,7 % (proti 1,4 %), v roce 2007 se čeká jeho růst 
o 2,5 % (proti 2,6 %). 
 
Růst mezd se ve 3. čtvrtletí 2006 zpomalil a nepředstavoval významné inflační ani konkurenční 
riziko. Stabilní a poměrně výrazná růstová trajektorie mzdového vývoje byla v 1. pololetí 2006 
dána převážně politikou odměňování v produkčních odvětvích, kde růst odměn za práci závisí 
souběžně na výkonnosti jednotlivce a na hospodářském výsledku podniku. Zpomalení ve 
3. čtvrtletí lze přičíst možnému četnějšímu zaměstnávání osob s nižší kvalifikací či cizích státních 
příslušníků a/nebo důchodců ochotných pracovat za nižší mzdy. Průměrná hrubá měsíční mzda 
v roce 2006 by však i za těchto podmínek měla překročit hranici 20 000 Kč a v roce 2007 
dosáhnout cca 21 600 Kč. Úplné jednotkové náklady práce by se měly v roce 2006 zvýšit o 1,5 % 
(proti 1,7 %) a o 2,2 % (proti 2,8 %) v roce 2007. Tento vývoj by neměl zakládat proinflační 
tlaky. 
 
Přestože se prognóza inflace ČNB v horizontu měnové politiky pohybovala okolo horní hranice 
tolerančního pásma inflačního cíle, referenční úrokové sazby byly během posledního čtvrtletí 
zachovány na původní úrovni. Na konci roku 2006 tak byla 2T repo sazba nastavena na 2,50 %. 
Obavy z inflačních tlaků, jež vyplývaly z kladné produkční mezery, vyšších úrokových sazeb 
v EMU a potenciálního vzestupu cen ropy na světových trzích, byly vyvráceny apreciujícím 
kurzem koruny, propadem cen ropy v kombinaci se slábnoucím dolarem a nižším než očekávaným 
dopadem regulačních opatření. 
 
Evropská centrální banka v polovině prosince zvýšila referenční úrokové sazby o 0,25 p. b. 
Základní úroková sazba EMU odpovídá 3,50 %. Záporný úrokový diferenciál ČNB se tak zvýšil 
na 1,00 p. b. V USA ke změnám nastavení měnové politiky nedošlo. Od konce června 2006 je 
referenční sazba udržována na 5,25 %. Základní úrokové sazby v USA tak převyšují sazby ČNB 
o 2,75 p. b. 
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Krátkodobá výnosová křivka mezibankovních úrokových sazeb PRIBOR se ve 4. čtvrtletí 2006 
posunula po celé své délce směrem nahoru. Byl to důsledek zářijového zvýšení úrokových sazeb 
ČNB. Skutečný vývoj inflace spolu s ostatními determinujícími faktory oslabil očekávání růstu 
úrokových sazeb v průběhu roku 2007, což mělo v listopadu a prosinci za následek korekci 
dlouhého konce výnosové křivky směrem dolů.  
 
Průměrná hodnota tříměsíční sazby PRIBOR dosáhla ve 4. čtvrtletí 2006 hodnoty 2,62 %. V roce 
2007 se odhaduje průměrně na úrovni 2,8 % (proti 2,9 %). 
 
Výnosy do doby splatnosti desetiletých státních dluhopisů pro konvergenční účely v porovnání 
3. čtvrtletím poklesly. Jde pravděpodobně o důsledek zhoršení investiční nálady na trhu 
s dolarovými finančními aktivitami a přesunem značného objemu investičních prostředků 
do oblasti střední a východní Evropy. Pro rok 2007 je odhadován průměrný výnos desetiletých 
státních dluhopisů na 4,2 % (oproti 4,5 %). 
 
V následující tabulce uvádíme výhled vývoje základních makroekonomických ukazatelů do roku 
2012. 
 

Predikce pro roky 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 
HDP s. c. (%) 4,6 4,5 3,8 4,8 5,2 5,5 

Deflátor HDP (%) 2,5 2,9 × × × × 

Míra inflace prům. (%) 2,4 3,0 2,1 1,9 2,3 2,2 

Růst mezd (reálný) meziročně (%) 4,4 4,1 4,2 5,5 5,6 5,9 

Růst mezd (nominální) meziročně (%) 6,8 7,1 6,3 7,4 7,9 8,1 

PRIBOR 3M prům., p. a. (%) 2,7 3,2 3,7 4,1 4,3 4,3 

CZK/USD průměr (Kč) 21,2 20,7 20,7 20,7 20,8 20,9 

CZK/EUR průměr (Kč) 27,7 27,1 26,4 25,7 25,2 24,8 

 
Pramen: MF, PATRIA 
 
H.1.5  Finanční analýza 
 
Na základě finančních výkazů za období od roku 2003 do roku 2006 jsme provedli finanční 
analýzu společnosti R., jejíž výsledky uvádíme v příloze č. 2 tohoto znaleckého posudku. 
 
Na základě výše uvedené analýzy konstatujeme následující závěry: 
 
� Vývoj výkonů vykazuje ve sledovaném období převážně růst v průměrné výši okolo 20 % 

ročně. Vlastní výkony představují rozhodující složku výnosů, mimo nich společnost 
nevykazuje žádné další zdroje výnosů. 

� Výkonová spotřeba v jednotlivých letech kolísá na úrovni 70 % z celkových výkonů. 
V absolutním vyjádření vykazuje spotřeba ve sledovaném období mírný nárůst. 
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� Přidaná hodnota se pohybuje v úrovni 27 až 38 % z celkových výkonů. V absolutním 
vyjádření má přidaná hodnota rostoucí trend. 

� Osobní náklady představují ve sledovaném období 13 až 15 % z celkových výkonů, přičemž 
vývoj podílu má spíše klesající trend. V absolutním vyjádření má vývoj osobních nákladů 
rostoucí trend. 

� Odpisy společnosti představují ve vztahu k výkonům nízkou úroveň – v zásadě nepřevyšují 
7 %.  

� Provozní hospodářský výsledek se v daném období pohybuje od 6 do 12 % z celkových výkonů. 
Ve sledovaném období vykazuje vývoj podílu jednoznačný klesající trend, i když ve vybraných 
letech mírně osciluje. 

� Finanční výsledek hospodaření se pohybuje na úrovni od -1,7 až do 0,4 % z výkonů. 
V absolutním vyjádření nepřevyšuje -1 500 000 Kč. 

� Hospodářský výsledek za běžnou činnost v celém sledovaném období dosahuje kladných 
hodnot, jeho výše však ve vztahu k tržbám značně kolísá, od úrovně cca 11 % po úroveň cca 3 
% v posledních letech.  

� Struktura aktiv je ve sledovaném období téměř neměnná. Rozhodující složkou jsou oběžná 
aktiva, která představují v průměru 75 až 80 % z bilanční sumy. Nejvýznamnějšími položkami 
jsou pak pohledávky a krátkodobý finanční majetek. 

� V případě kapitálové struktury představuje ve sledovaném období vlastní kapitál okolo 70 až 
75 % z bilanční sumy. Pokles úrovně vlastního kapitálu k datu ocenění je způsoben 
vyplacením podílů na zisku ve výši Kč 16 800 000.  

� Struktura cizích zdrojů je v zásadě identická. Zhruba 17 až 25 % bilanční sumy představují 
krátkodobé závazky, bankovní úvěry společnost nečerpala. 

� Ukazatele rentability dosahují průměrných hodnot, ovšem se znatelně klesajícím trendem.  

� V oblasti likvidity vykazuje společnost vysokých hodnot ukazatelů. Pozitivně hodnotíme 
stabilní úroveň likvidity, která ovšem může způsobovat kumulaci provozně nepotřebných 
prostředků. 

� Vzhledem ke stabilní struktuře pasiv vykazuje společnost rovněž stabilně nízké hodnoty 
ukazatelů zadluženosti, které odpovídají výše popsané situaci. 

� V případě ukazatelů aktivity v jednotlivých letech kolísají hodnoty doby obratu až do poměrně 
kritických hodnot. Z hlediska likvidity však pozitivně hodnotíme stejné vývojové trendy 
u aktivních i pasivních položek pracovního kapitálu. 

 
Celkově hodnotíme ekonomickou a finanční situaci společnosti jako stabilizovanou, bez výrazně 
negativních vývojových trendů, které by mohly v dohledné době významněji zhoršit stabilitu 
společnosti. 
 
H.1.6 Metody ocenění 

 
Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku (dále jen Zákon o oceňování majetku), stanovuje 
v § 2, že majetek a služba se oceňují obvyklou cenou, pokud zákon nestanoví jiný způsob 
oceňování. 
 



252 � Ekonomické znalecké posudky v trestním řízení   

 
Obvyklou cenou se rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích stejného, popřípadě 
obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku 
v tuzemsku ke dni ocenění. Při tom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do 
její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo 
kupujícího, ani vliv zvláštní obliby.  
 
Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí například stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, 
důsledky přírodních nebo jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména majetkové, 
rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí 
zvláštní hodnota přikládaná majetku nebo službě vyplývající z osobního vztahu k nim.  
Jako jiné způsoby oceňování stanovuje zákon následující metody: 
 
a. nákladový způsob, který vychází z nákladů, které by bylo nutno vynaložit na pořízení 

předmětu ocenění v místě ocenění a podle jeho stavu ke dni ocenění, 

b. výnosový způsob, který vychází z výnosu z předmětu ocenění skutečně dosahovaného nebo 
z výnosu, který lze za daných podmínek z předmětu ocenění skutečně získat, a z kapitalizace 
tohoto výnosu (pomocí úrokové míry), 

c. porovnávací způsob, který vychází z porovnání předmětu ocenění se stejným nebo 
obdobným předmětem a cenou sjednanou při jeho prodeji, je jím též ocenění věci odvozením 
z ceny jiné funkčně související věci, 

d. oceňování podle jmenovité hodnoty, které vychází z částky, na kterou předmět ocenění 
zní nebo která je jinak zřejmá, 

e. oceňování podle účetní hodnoty, které vychází ze způsobů oceňování stanovených na 
základě předpisů o účetnictví, 

f. oceňování podle kurzové hodnoty, které vychází z ceny předmětu ocenění zaznamenané 
ve stanoveném období na trhu, 

g. oceňování sjednanou cenou, kterou je cena předmětu ocenění sjednaná při jeho prodeji, 
popřípadě cena odvozená ze sjednaných cen. 

 
Zákon o oceňování majetku v § 24 uvádí: 
 
Oceňování podniku 

1. Podnik nebo jeho část (dále jen podnik) se oceňuje součtem cen jednotlivých druhů 
majetků zjištěných podle tohoto zákona, sníženým o ceny závazků. 

2. Stanoví-li tak vyhláška, oceňuje se podnik výnosovým způsobem, popřípadě jeho 
kombinací s oceněním podle odstavce 1. 

3. Ocenění podniku výnosovým způsobem se zjistí jako součet diskontovaných budoucích 
čistých ročních výnosů podniku. Způsob zjištění těchto výnosů a diskontování stanoví 
vyhláška. 
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Pro stanovení hodnoty podniku jsou standardně používány následující metody: 
 
Výnosové metody 
 
� diskontované peněžní toky 

� kapitalizované čisté výnosy 

� kombinované výnosové metody 
Tržní metody na základě  
 
� tržní kapitalizace 

� srovnatelných podniků 

� srovnatelných transakcí 
 
Majetkové metody 
 
� vlastní jmění 

� likvidační hodnota 

� substanční hodnota 
 
Tržní hodnota je stanovena podle dostupných metod a podkladových údajů, které jsou reálně 
použitelné v současných podmínkách oceňování a nejlépe se snaží vystihnout současnou hodnotu 
majetku. Použití metod a způsob stanovení tržní hodnoty majetku je ovlivněn i účelem, pro který 
se tržní hodnota majetku zjišťuje. 
 
Metoda majetková (substanční metoda) 
 
Metoda ocenění aktiv (majetková metoda) je nepřímou metodou určení hodnoty podniku, 
kdy hodnoty všech aktiv podniku jsou určeny odděleně s ohledem na jejich hodnotu v rámci tzv. 
pokračujícího podniku. Tato metoda proto vyžaduje oddělené ocenění následujících kategorií aktiv: 
 
1.  běžná aktiva (hotovosti, ceniny, pohledávky, zásoby, náklady příštích období aj.), 

2.  hmotná aktiva (pozemky a budovy, inventář a vybavení, nástroje, stroje a zařízení), 

3.  nehmotná aktiva (goodwill, hodnota trvale fungujícího podniku, zákaznické kontakty, 
 kvalifikovaná pracovní síla, ochranná známka, patenty a technologické postupy). 
 
Touto metodou se určí hodnota každé z výše uvedených kategorií aktiv při použití nejvhodnějších 
oceňovacích technik pro každou kategorii. Sečtením hodnot jednotlivých kategorií se získá reálná 
hodnota všech aktiv podniku.  
 
Dále je určena aktuální hodnota všech závazků, krátkodobých i dlouhodobých. Sečtením všech 
aktuálních závazků se získá reálná hodnota závazků podniku. 
 
Reálná hodnota všech závazků se odečte od reálné hodnoty všech aktiv. Tento rozdíl vyjadřuje 
reálnou tržní hodnotu majetku podniku určenou metodou ocenění aktiv.  
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Metoda kapitalizovaných čistých zisků 
 
Základní myšlenkou kapitalizace zisku je, že hodnotu podniku lze stanovit na základě 
tzv. udržitelné úrovně zisku, která je odvozena od výkonnosti podniku v minulých letech nebo 
v budoucích letech (zpravidla 3 – 5 let).  
 
Vlastní výpočet hodnoty společnosti na základě odhadu budoucích dosažitelných výnosů je možné 
odvodit podle dvoufázového modelu výpočtu současné hodnoty odnímatelných zisků: 
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kde HP ................ hodnota společnosti 
 TČV ............. trvale dosažitelný výnos 
 r .................... diskontní míra (náklady vlastního kapitálu) 
 T ................... délka období, pro které odhadujeme čistý výnos 
 g  .................. tempo růstu odnímatelného výnosu ve II. fázi 
 
Metoda kapitalizovaných zisků má ve smyslu obecně doporučovaných zásad pro oceňování řadu 
zvláštních rysů: 
 
� Budoucí zisky se počítají ve stálých cenách platných v období ocenění. 
� Investice jsou kalkulovány pouze ve výši odpisů. 
� Při potřebě vyšších investic, než odpovídá odpisům, pracujeme s předpokladem plného cizího 

financování. Jeho výše se do odpisu promítá pouze formou úroků z cizího kapitálu, nutného pro 
financování investic. 

� Metoda kapitalizovaných zisků vede k přímému zjištění hodnoty vlastního kapitálu podniku. 
 
V případě kapitalizace zisku na základě minulých výsledků lze hodnotu podniku stanovit 
na základě tzv. udržitelné úrovně zisku, která je odvozena od výkonnosti podniku v minulých 
letech (zpravidla 3 – 5 let). Vlastní výpočet hodnoty společnosti je možné odvodit podle vztahu: 
 

r
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kde HP ................ hodnota společnosti 
 TČV ............. trvale dosažitelný výnos 
 r .................... míra kapitalizace (náklady vlastního kapitálu minus tempo růstu TČV) 
 
Trvale dosažitelný čistý výnos je zpravidla odvozen od hodnoty zisku dosahovaného v minulosti. 
Přitom je třeba zohlednit mimořádné výnosy, popřípadě náklady, které měly vliv na hospodářský 
výsledek a které se nebudou v budoucnu opakovat.  
 
Výpočet trvale dosažitelného čistého výnosu je potom stanoven například váženým průměrem 
očištěných hospodářských výsledků, přičemž hodnotám bližším datu ocenění je přiřazován větší 
význam. 
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Metoda diskontovaných peněžních toků  (DCF) 
 
Metoda diskontovaných peněžních toků bere v úvahu velikost peněžních toků, které vlastník 
podniku, popř. vlastník a věřitelé, předpokládají v budoucnosti, rozložení těchto peněžních toků 
v čase a míru rizika spojenou s budoucími peněžními toky.  
Principy metody diskontovaných peněžních toků jsou následující:  
 
� analýza zisku a ztrát za posledních 3 – 5 let, 
� prognóza výnosů a nákladů do budoucnosti, 
� výpočet očekávaných peněžních toků, 
� určení diskontní sazby pro výpočet současné hodnoty peněžních toků, 
� výpočet hodnoty podniku.  
 
Hodnota podniku vypočtená metodou diskontovaných peněžních toků je odvozena následujícím 
vztahem: 
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kde  V1 ....... tržní hodnota stanovená výnosovou metodou (I. fáze) 
 FCFi  ... peněžní tok v i-tém roce  
 r  ......... diskontní sazba 
 
Při předpokladu nepřetržitého trvání podniku je komplikované extrapolovat peněžní toky 
na období delší než pět let, proto je obvykle hodnota podniku stanovena dvoufázovou metodou, kdy 
je hodnota podniku vypočtena ze dvou složek.  
 
Pro první fázi v trvání 3 – 5 let jsou vypočteny diskontované peněžní toky na toto období podle 
výše popsaného algoritmu. 
 
Pro druhou fázi je nejčastěji vypočtena trvalá renta z odhadu stabilizovaného cash-flow v dalším 
období podle vzorce: 
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kde  V2 .......... tržní hodnota stanovená výnosovou metodou (II. fáze) 
 FCFn+1 ... peněžní tok ve II. fázi 
 r ............. diskontní sazba 
 g ............. tempo růstu peněžního toku ve druhé fázi 
 
 
V závislosti na způsobu kalkulace volného peněžního toku je potom stanovena hodnota podniku 
brutto, která představuje hodnotu aktiv společnosti (tento model ocenění je obvykle označován 
jako metoda diskontovaného volného peněžního toku pro vlastníky a věřitele – FCFF), popř. 
hodnotu podniku netto, která odpovídá reálné hodnotě vlastního kapitálu (tento model ocenění je 
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obvykle označován jako metoda diskontovaného volného peněžního toku pro vlastníky – FCFE). 
Rozdíl mezi hodnotu podniku brutto a netto je představován hodnotou dlouhodobých úročených 
cizích zdrojů oceňovaného podniku. 
 
Pro účely stanovení diskontní sazby jsou v závislosti na zvolené metodě ocenění využívány různé 
způsoby. V případě stanovení hodnoty podniku brutto je diskontní sazba stanovena na úrovni 
vážených průměrných nákladů kapitálu (WACC), stanovených jako vážený průměr nákladů na 
vlastní a cizí kapitál, v případě stanovení hodnoty podniku netto je pro účely diskontování 
peněžních toků využíváno pouze nákladů na vlastní kapitál.  
 
Východiskem stanovení diskontní míry je tedy v obou případech stanovení nákladů na vlastní 
kapitál. V praxi jsou obvykle využívány dva přístupy ke stanovení nákladů vlastního kapitálu – 
stavebnicový způsob nebo model oceňování kapitálových aktiv. 
 
Při stanovení nákladů vlastního kapitálu (re) stavebnicovým způsobem je možné vycházet 
z metodiky používané Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, který vychází ze vztahu: 
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kde rf  ........ bezriziková míra výnosu 
 rvel ....... přirážka za velikost podniku (vlastního kapitálu) 
 rpod  ..... přirážka za produkční sílu 
 rfstab  .... přirážka za finanční stabilitu 
 rfstr  ...... přirážka za finanční strukturu 
 
Další možností stanovení nákladů vlastního kapitálu je jejich odvození pomocí modelu oceňování 
kapitálových aktiv. Matematicky je možné tento model vyjádřit vztahem (viz např. MAŘÍK. M. 
Metody oceňování podniku. Ekopress 2003): 
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kde rf  ........ bezriziková míra výnosu 
 β  .......... tržní riziko přenesené z USA upravené o zadlužení v tržních cenách konkrétního 
  ............. podniku 
 RPT  ... riziková prémie kapitálového trhu 
 RPZ  ... riziková prémie země 
 R1  ....... přirážka pro malé společnosti 
 R2  ....... přirážka pro společnosti s nejasnou budoucností 
 R3  ....... přirážka za nižší likviditu oceňovaných společností 
 
 
Při stanovení nákladů cizího kapitálu (v případě nutnosti stanovení průměrných vážených 
nákladů kapitálu) se vychází ze struktury cizího kapitálu k datu ocenění, přičemž výše nákladů na 
jednotlivé složky cizího kapitálu je poměrně snadno odvoditelná od sjednaných úrokových sazeb. 
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H.1.6.1 Volba metody ocenění 
 
Pro ocenění čistého obchodního majetku společnosti R. jsme použili majetkové metody 
stanovení účetní hodnoty, likvidační hodnoty a výnosovou metodu DCF založenou na 
zpracovaném finančním plánu. 
Majetkové metody ocenění představují jeden ze základních oceňovacích přístupů. I přes statický 
pohled na podnik ji považujeme pro účely ocenění čistého obchodního majetku pro účely změny 
právní formy za vhodnou, vzhledem k pohledu na podnik blízkému účetnímu přístupu.  
 
Výnosové metody ocenění pak představují základní přístup k tržnímu oceňování podniků. Metodu 
diskontovaných peněžních toků jsme zvolili zejména s ohledem na převažující činnost společnosti, 
která je hlavním generátorem její hodnoty. 
 
Ostatní obvykle využívané metody ocenění jsme nepoužili z následujících důvodů: 
 
� Metody založené na porovnání se srovnatelnými podniky jsme nepoužili s ohledem 

na nedostatek informací o převodech srovnatelných podniků. 
 
H.1.7 Finanční plán 
 
H.1.7.1 Východiska finančního plánu 
 
Finanční plán je sestaven podle finančního výhledu vývoje tržeb na období let                            
duben 2007 – 2014. Finanční plán je sestaven v běžných cenách. Plán roku 2007 částečně vychází 
z plánu nákladů a výnosů vypracovaného před datem ocenění ve společnosti R. 
 
Tržby  
 
Tržby společnosti R. pro konec roku 2007 jsou odhadnuty na základě vlastního plánu společnosti. 
V dalších letech je sledován mírně růstový trend až do roku 2010. V roce 2011 je předznamenán 
pokles jako možný důsledek neprodloužení smlouvy se Správou železniční dopravní cesty. Propad 
není odhadován jako fatální, přestože reklamní aktivity vyplývající z uvedené smlouvy tvořily 
značnou část tržeb společnosti. Vzhledem k delšímu časovému horizontu lze předpokládat, že 
společnost R. by měla dost času na hledání alternativních medií a dokázala by tak část výpadku 
tržeb nahradit. 
 
V dalších letech jsme odhadli tržby opět s mírně růstovým trendem, který by měl odrážet 
dynamiku reklamního trhu. 
 
Tržby zahrnují výhradně výnosy z provozování hlavní podnikatelské činnosti, tzn. reklamní 
činnosti.  
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Spotřeba  
 
Spotřeba je v zásadě odvozena od vývoje v uplynulých letech. Celková výkonová spotřeba se 
pohybovala v posledních letech v úrovni 64 až 73 % z tržeb. V rámci finančního plánu je 
uvažováno s podílem výkonové spotřeby na tržbách v úrovni 73 až 77 % z tržeb. 
 
Vyšší spotřeba služeb vyplývá z využívání externích služeb. Náklady na externí služby se 
v posledních letech pohybovaly na úrovni okolo 64 % z tržeb.  
 
Osobní náklady 
 
Osobní náklady jsou kalkulovány z plánované úrovně roku 2007. V následujících obdobích 
předpokládá finanční plán mírný růst, který ovšem zároveň odráží i vývoj hospodaření 
společnosti. Růst těchto nákladů v převážné části plánovaného období odráží pouze očekávaný 
vývoj inflace. V roce 2011 se zároveň předpokládá určité snížení počtu zaměstnanců.  
 
Investice a odpisy 
 
Vzhledem k tomu, že společnost investovala v minulých letech nárazově a v rozdílných objemech, 
uvažujeme v plánovaném období s pravidelnými investicemi v rozsahu cca 5 až 6,5 mil. Kč tak, 
aby byl zachován podíl stálých aktiv a jejich reprodukce provázena mírným růstem podílu. Tento 
růst není ovšem plánován jako pravidelný, nýbrž je cyklický přibližně po třech letech. Pro období 
roku 2011 a roku následujícího je předpokládán pokles investic. 
 
Nákladové úroky 
 
Nákladové úroky nejsou v rámci finančního plánu uvažovány. Důvodem je skutečnost, že 
společnost nevyužívá úročených cizích zdrojů. 
 
Ostatní náklady a výnosy 
 
Vzhledem ke značné rozkolísanosti a zároveň zanedbatelnosti ostatních nákladů a výnosů 
v hospodaření společnosti nejsou ve finančním plánu další náklady ani výnosy uvažovány. 
 
Daň  z příjmu 
 
Daň z příjmu právnických osob je uvažována pro celé plánované období ve výši 24 %. V dalších 
letech je daň z příjmu kalkulována z účetní hodnoty zisku před zdaněním. 
 
Pracovní kapitál 
 
Potřeba pracovního kapitálu je kalkulována na základě očekávané splatnosti pohledávek a závazků 
ve finančním plánu. V případě doby obratu jednotlivých položek pracovního kapitálu jsme 
uvažovali s následující dobou obratu: 
 
� Zásoby .................................................................................................................................. 7 dnů  
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� Krátkodobé pohledávky  .....................................................................................................  30 dnů 
� Krátkodobé závazky  ..........................................................................................................  25 dnů 
 
H.1.7.2 Finanční analýza finančního plánu 
 
Výsledky finanční analýzy plánu na období 2007 – 2014 uvádíme s ohledem na rozsah dat 
v příloze tohoto znaleckého posudku. 
 
Na základě provedené finanční analýzy můžeme konstatovat následující závěry: 
 
� Tržby společnosti vykazují v období finančního plánu rostoucí trend. Průměrné tempo růstu 

za roky 2007 až 2010 dosahuje pouze 5 až 7 % ročně, což je při srovnání s vývojem 
v uplynulých letech výrazně nižší hodnota. V roce 2011 je uvažováno s přibližně 30% 
propadem tržeb jako odraz skutečnosti, že k datu ocenění nebyla prodloužena dlouhodobá 
obchodní smlouva, jak bylo již uvedeno dříve. V následujícím období je uvažován návrat 
k růstovému trendu ve výši od 5 do 7 % ročně. Tato skutečnost odráží nové nastartování růstu 
po významném propadu v předchozím roce. 

� Výkonová spotřeba v období finančního plánu jednoznačně kopíruje vývoj tržeb. Po roce 2011 
se pohybuje mírně pod úrovní vývoje tržeb, protože předpokládáme, že společnost bude v reakci 
na snížení tržeb v roce 2011 reagovat i opatřeními v oblasti nákladových úspor, což se projeví 
v delším časovém horizontu. 

� Přidaná hodnota vykazuje vzhledem k předpokládanému nestabilnímu vývoji určité výkyvy 
v reakci na změny ve výši výkonů a podílu výkonové spotřeby. 

� Osobní náklady odpovídají podílem na tržbách období historie, jejich podíl na tržbách se 
v průběhu určitého období finančního plánu na tržbách nepatrně zvyšuje. 

� Odpisy vykazují v letech finančního plánu obdobnou úroveň, jako tomu bylo i v minulých 
letech, i když dochází k postupnému nárůstu způsobenému stabilizováním investic na výše 
uvedené výši. 

� Provozní výsledek hospodaření odpovídá svým podílem na tržbách výsledkům posledních let. 
Jeho vývoj v období finančního plánu však má s ohledem na vývoj tržeb a nákladových položek 
nestabilní vývoj. 

� Finanční výsledek hospodaření je v období finančního plánu uvažován v nulové výši, zejména 
z důvodu jeho zcela zanedbatelného objemu. 

� Výsledek hospodaření tak kopíruje vývoj provozního výsledku hospodaření. 
� Struktura aktiv vykazuje v období finančního plánu srovnatelnou strukturu aktiv s historií, 

nedochází k žádným významnějším změnám ve struktuře. Rostoucí podíl finančního majetku 
souvisí s kumulací minulých výsledků hospodaření, reálně lze očekávat jejich distribuci 
vlastníkům společnosti. 

� Kapitálová struktura je rovněž ovlivněna akumulací zisku, reálně lze předpokládat strukturu 
srovnatelnou s obdobím historie. 

� Ukazatele vykazují v období historie stabilní úrovně, ve srovnání s minulostí, vykazují vyšší 
stabilitu a vyšší hodnoty, což souvisí s absencí tvorby a rozpouštění rezerv, které v minulosti 
výrazně ovlivňovaly hospodářský výsledek. 

� Ukazatele likvidity vykazují zvyšující se hodnoty, což souvisí s kumulací zisku, provozně 
nezbytný pracovní kapitál vykazuje mírně rostoucí trend. 
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� S kumulací zisku v období finančního plánu souvisí rovněž zlepšující se ukazatele 

zadluženosti. 
� Doby obratu se pohybují na úrovni srovnatelné s historií. 
 
Celkově hodnotíme finanční situaci společnosti R. v období finančního plánu jako stabilní. 
 
H.1.7.3 Analýza generátorů hodnoty 
 
Veškeré výsledky analýzy generátorů hodnoty uvádíme s ohledem na rozsah výpočtů v příloze 
tohoto znaleckého posudku. 
 
Tržby 
 
Jak již uvádíme v rámci finanční analýzy, růst tržeb dosahuje pouze minimálního růstu. Zatímco 
v období sledované historie se průměrně tempo růstu tržeb pohybuje na úrovni 22,5 %, finanční 
plán je sestaven s průměrným růstem tržeb v úrovni 5, resp. 6 %. Je třeba ovšem poznamenat, že 
v historickém období růst tržeb vykazoval klesající trend a společnost R. sama v plánu pro rok 
2007 uvažovala se značným zpomalením růstu. Plán naopak uvažuje s pomalejším, ale stabilním 
růstem pro celé plánované období s výjimkou roku 2011. 
 
Provozní zisková marže 
 
Průměrná provozní zisková marže po odpisech za období historie dosáhla úrovně 15,31 %, 
provozní marže před odpisy úrovně 8,38 %, v období finančního plánu pak úrovně 9,79 % před 
odpisy a 4,14 % po odpisech. To souvisí jednak s vysokou tvorbou a rozpouštěním rezerv 
a opravných položek, což zkresluje výsledky dosažené v minulosti a jednak se změnami ve 
struktuře vývoje zisku díky propadu v roce 2011. Teprve v závěru finančního plánu se vrací 
hodnota ziskové marže do úrovně srovnatelné s obdobím historie. 
 
Pracovní kapitál 
 
Provozně nezbytný pracovní kapitál dosahuje stabilní úrovně v obdobích finančního plánu, oproti 
situaci v minulých obdobích, kdy byl jeho vývoj nestabilní. Průměrné tempo růstu tak odpovídá 
růstu tržeb, rovněž podíl na tržbách je v období finančního plánu celkově stabilnější. 
 
Investice 
 
Jak již bylo uvedeno, byly pro účely investice stabilizovány v průměrné úrovni 
cca 5 až 6,5 mil. Kč ročně, což zajišťuje obnovu majetku a jeho stabilně mírně rostoucí podíl 
v celkových aktivech. 
 
H.1.8 Ocenění majetkovou metodou – účetní hodnota 
 
Při stanovení účetní hodnoty čistého obchodního majetku vycházíme z poskytnutých účetních 
podkladů k datu 31. března 2007. Pro informaci uvádíme rovněž účetní hodnotu podle výsledků 
k 31. prosinci 2006. Účetní ocenění jednotlivých skupin majetku uvádíme v následující tabulce.  
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Účetní ocenění majetku a závazků (v tis. Kč) 
 

Majetek 
Účetní hodnota 

k 31. 12. 2006  
(tis. Kč) 

Účetní hodnota 
k 31. 3. 2007  

(tis. Kč) 

   
1. Dlouhodobý nehmotný majetek 46 40 

2. Dlouhodobý hmotný majetek 8 468 8 247 

3. Zásoby 1 462 2 086 

4. Krátkodobé pohledávky 13 939 9 645 

5. Krátkodobý finanční majetek 32 287 10 572 

6. Časové rozlišení 1 536 1 459 

   
A. Majetek  c e l k e m 57 738 32 049 

   

Závazky 
Účetní hodnota 

k 31. 12. 2006  
(tis. Kč) 

Účetní hodnota 
k 31. 3. 2007  

(tis. Kč) 

   
1. Rezervy 1 525 1 525 

2. Dlouhodobé závazky 0 0 

3. Krátkodobé závazky 16 376 6 657 

4. Časové rozlišení 584 531 

   
B. Závazky  c e l k e m 18 485 8 713 

   

C. Čistý obchodní majetek (A – B)   39 253 23 336 

 
Na základě účetního ocenění majetku a závazků jsme stanovili hodnotu čistého 
obchodního majetku společnosti R. k datu 31. března 2007 částkou 23 336 000 Kč. 
 
H.1.9 Ocenění majetkovou metodou – likvidační hodnota 
 
Likvidační hodnotu majetku společnosti R. vyčíslujeme z důvodu vymezení určité minimální 
hodnoty společnosti pro případ okamžitého prodeje majetku. 
 
Při odhadu likvidační hodnoty podniku společnosti R. jsme vycházeli z účetní rozvahy sestavené 
k datu 31. března 2007. 
 
Nejvýznamnějšími majetkovými položkami společnosti R. jsou k uvedenému datu jednak 
pohledávky a jednak peněžní prostředky. 
 
Společnost vlastní stavby v hodnotě 40 000 Kč (pořizovací hodnota 124 000 Kč), samostatné 
movité věci v účetní hodnotě 6 611 000 Kč (pořizovací cena 44 581 000 Kč), drobný dlouhodobý 
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majetek v hodnotě 264 000 Kč (pořizovací cena 637 000 Kč) a nedokončený dlouhodobý majetek 
v pořizovací hodnotě 1 332 000 Kč.  
 
Vzhledem k tomu, že se jedná o majetek využívaný společností, odhadujeme jeho potenciální 
realizační cenu v úrovni 20 % pořizovacích nákladů, která podle našeho názoru odpovídá 
zbytkové hodnotě provozuschopného zařízení po skončení jeho předpokládané životnosti, tj. na 
částku cca Kč 9 335 000. 
 
V případě zásob se jedná především o zásoby materiálu v účetní hodnotě 2 086 000 Kč. Vzhledem 
k tomu, že lze očekávat využití zásob materiálu, uvažovali jsme s potenciálním plněním ze 
zpeněžení zásob v účetní hodnotě. 
 
Pokud jde o pohledávky, má společnost vytvořeny 100% opravné položky k pohledávkám po 
splatnosti. Z tohoto důvodu lze považovat účetní hodnotu za dobrou aproximaci potenciálního 
plnění ze strany odběratelů.  
 
Krátkodobý finanční majetek jsme pro účely ocenění uvažovali v účetní hodnotě. 
 
Náklady příštích období jsou představovány akontací týkajících se leasingových smluv. Vzhledem 
ke skutečnosti, že k datu ocenění nemáme k dispozici podrobné informace o najatém majetku, 
uvažujeme uvedenou částku jako svého druhu pohledávku a oceňujeme ji plnou účetní hodnotou. 
 
Pokud jde o závazky, vykazuje společnost rezervy v účetní hodnotě 1 525 000 Kč, krátkodobé 
závazky v účetní hodnotě 6 657 000 Kč a časovým rozlišením v účetní hodnotě 531 000 Kč. 
 
V případě rezerv se podle našich informací nejedná o reálný závazek společnosti (společnost 
vytváří rezervy na opravy dlouhodobého majetku), z tohoto důvodu je pro účely stanovení 
likvidační hodnoty uvažujeme v nulové hodnotě. 
 
V případě ostatních evidovaných závazků jsme nezjistili žádné skutečnosti, které by snižovaly 
nebo zvyšovaly jejich hodnotu, proto je oceňujeme účetní hodnotou. 
 
Vzhledem k tomu, že jsme neměli k dispozici podrobnější informace o uzavřených leasingových 
smlouvách, ocenili jsme práva vyplývající z leasingových smluv v nulové hodnotě a ponechali 
v rámci ocenění pouze účetní hodnotu pohledávky z titulu uhrazených akontací. 
 
Mimo evidovaných závazků jsme do výpočtu zahrnuli očekávané výdaje související s likvidací 
podniku a to: 
 
� Náklady na prodej aktiv, v tomto případě pouze movitého majetku (plnění z titulu evidovaných 

pohledávek lze předpokládat formou jejich úhrady ze strany dlužníků, tzn. nepředpokládáme 
jejich zpeněžení např. formou dražby). Jejich výši jsme uvažovali na úrovni provize bazarů či 
jiných zprostředkovatelů ve výši 5 % z realizované ceny, tj. částkou 280 tis. Kč. 

� Náklady likvidace jsme odhadli na paušální částku Kč 2 000 000, která zohledňuje náklady na 
ukončení činnosti, uzavření účetnictví, zajištění archivace dokumentů atd. 
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� Odstupné zaměstnancům ve výši dvou měsíčních průměrných hrubých mezd. Jeho výši jsme 
odhadli z výše mzdových nákladů za období v roce 2007 částkou  
1 624 000 Kč. 

� Odměnu likvidátora jsme odhadli částkou 1 000 000 Kč. V případě likvidátora najatého 
samotnou společností, resp. jejími společníky, je odměna likvidátora otázkou smluvních cen. 

� Odhad daně z příjmu z prodeje majetku stanovené jako rozdíl mezi prodejní cenou a účetní 
hodnotou a daňové sazby 24 %. 

 
Rekapitulaci odhadované výše zpeněžení aktiv a souvisejících nákladů uvádíme v následující 
tabulce. 
 

Odhad likvidační hodnoty podniku 

 
v tis. Kč Účetní hodnota Realizovatelná hodnota 

 
Dlouhodobý nehmotný majetek 40 0 

Dlouhodobý hmotný majetek 8 247 9 335 

  nemovitý majetek 40 25 

  movitý majetek 8 207 9 310 

Zásoby 2 086 2 086 

Krátkodobé pohledávky 9 645 9 645 

Krátkodobý finanční majetek 10 572   10 572 

Časové rozlišení 1 459 1 459 

 
Majetek celkem 40 296 42 432 

 
Rezervy 1 525 0 

Krátkodobé závazky 6 657 6 657  

Časové rozlišení 531 531 

 
Evidované závazky celkem 8 713 7 188 

Náklady likvidace × 2 467 

Odměna likvidátora × 1 000 

Odstupné zaměstnancům × 1 624 

Odhad daně z příjmu z prodeje majetku × 261 

 
Závazky z likvidace celkem × 5 352 

 
Likvidační hodnota × 29 892 

 
Na základě provedené analýzy jsme odhadli likvidační hodnotu podniku společnosti R. 
k datu 31. března 2007 částkou 29 892 000 Kč. 
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H.1.10 Ocenění metodou diskontovaných peněžních toků 
 
H.1.10.1 Neprovozní aktiva 
 
V případě identifikace neprovozních aktiv jsme vycházeli z informací poskytnutých objednatelem 
znaleckého posudku o společnosti R.  
 
Za neprovozní aktiva považujeme část kumulovaných peněžních prostředků odrážející uvolnění 
části finančních prostředků z titulu požadované minimální likvidity ve výši 20 %. K datu ocenění 
31. března 2007 tyto prostředky představovaly částku Kč 9 241 000. 
 
Další neprovozní aktiva společnosti jsme na základě provedené analýzy neidentifikovaly. 
 
H.1.10.2 Diskontní sazba 
 
S ohledem na použitý model ocenění jsme diskontní sazbu stanovili jako vážené průměrné náklady 
kapitálu. 
 
Náklady vlastního kapitálu 
 
Při stanovení nákladů vlastního kapitálu jsme použili model oceňování kapitálových aktiv CAPM 
a komplexní stavebnicovou metodu. Náklady vlastního kapitálu jsou tímto modelem kalkulovány 
dle vztahu: 
 

321f RRRRPZRPTβrr ++++×+=  

 
kde rf ......... bezriziková míra výnosu 
 β  .......... tržní riziko nezadlužené společnosti upravené o zadlužení konkrétního podniku 
 RPT .... riziková prémie kapitálového trhu USA 
 RPZ .... riziková prémie země 
 R1  ....... přirážka pro malé společnosti 
 R2  ....... přirážka pro společnosti s nejasnou budoucností 
 R3  ....... přirážka za nižší likviditu oceňovaných společností 
 
Východiskem výše uvedené metody je bezrizikový výnos. S ohledem na použitou metodu ocenění, 
založenou na předpokladu běžných cen, jsme pro účely ocenění použili nominální hodnotu 
bezrizikového výnosu. 
 
Ke stanovení bezrizikového výnosu existuje několik přístupů. Jedná se buď o přístupy vycházející 
z aktuální výnosnosti státních dluhopisů, případně přístupy využívající delší časové řady 
výnosnosti státních dluhopisů. 
 
Přístupy založené na aktuální výnosnosti vycházejí obvykle z některých publikovaných 
výnosových indexů. V praxi jsou nejpoužívanější indexy publikované společností Patria, přičemž 
pro stanovení bezrizikového výnosu považujeme za nejvhodnější indexy založené na státních 
dluhopisech s dlouhou dobou splatnosti. Z indexů společnosti Patria považujeme za nejvhodnější 



 H. Praktické příklady znaleckých posudků �  265   

 

 

výnosový index gpri3+ zahrnující dluhopisy se zbytkovou splatností větší než tři roky. Hodnoty 
výnosového indexu gpri3+ a jejich vývoj uvádíme v následující tabulce. 
 

Vývoj výnosového indexu gpri3+ v roce 2007 

 
v % VIII. 06 IX. 06 X. 06 XI. 06 XII. 06 I. 07 II. 07 III. 07 

 
gpri3+ 3,76 3,88 3,89 3,76 3,81 3,96 3,79 3,98 

 
Pramen: Patria 
 
Jak je z uvedeného přehledu zřejmé, vykazuje index i v krátkém časovém období poměrně 
významné změny, které se mohou promítat do výsledného ocenění. 
 
Z hlediska využití aktuálních výnosností používáme dále pro účely stanovení nominálního 
bezrizikového výnosu vážený aritmetický průměr průměrné výnosnosti státních dluhopisů 
s dobou splatnosti vyšší než pět let, dosažené při aukcích státních dluhopisů. Jako váhy 
pro stanovení průměru používáme objem finančních prostředků získaných prodejem dluhopisů. 
Výsledky aukcí státních dluhopisů  od října 2006 do března 2007 uvádíme v následující tabulce. 
 

ISIN 
Kupon 
(roční) 

Datum 
emise 

Splatnost 

Objem 
nabízený  
do aukce 
(mil Kč) 

Prům. 
výnos 

Objem 
prostředků 
získaných 

v aukci (mil 
Kč) 

 
CZ0001001143 3,80 % 04. 10. 06 2015 6 000 3,907% 5 970 

CZ0001001317 3,75 % 15. 11. 06 2020 7 000 4,067% 6 165 

CZ0001001796 4,20 % 29. 11. 06 2036 8 000 4,223% 13 023 

CZ0001001317 3,75 % 06. 12. 06 2020 7 000 3,906% 7 608 

CZ0001001143 3,80 % 10. 01. 07 2015 7 000 3,800% 6 261 

CZ0001001317 3,75 % 07. 02. 07 2020 7 000 4,121% 6 292 

CZ0001001796 4,20 % 14. 03. 07 2036 7 000 4,290% 6 980 

CZ0001001317 3,75 % 21. 03. 07 2020 7 000 4,158% 7 762 

 
Pramen: ČNB 
 
Průměrný výnos z aukcí dluhopisů se pohyboval na úrovni 4,08 %, přičemž průměrná splatnost 
činila 15,75 roku. 
 
V případě použití časových řad výnosů za delší časové období se jako vhodné jeví údaje 
o výnosnosti amerických vládních dluhopisů. Údaje o výnosnosti vycházejí z dat publikovaných 
na www.damodaran.com.  
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Údaje o výnosnosti amerického kapitálového trhu 

 
 Stocks T. Bills T. Bonds 

Aritmetický průměr  

1928 – 2006 11,77 % 3,90 % 5,20 % 

1966 – 2006 11,61 % 6,03 % 7,48 % 

1996 – 2006 11,06 % 4,15 % 5,92 % 

    
Geometrický průměr  

1928 – 2006 9,86 % 3,85 % 4,95 % 

1966 – 2006 10,34 % 6,00 % 7,08 % 

1996 – 2006 9,56 % 4,14 % 5,67 % 

 
Zdroj: www.damodaran.com 
 
V případě amerických dat je nejprve nutné rozhodnout, zda použít aritmetický nebo geometrický 
průměr. Přestože názory na použití aritmetického nebo geometrického průměru nejsou jednotné, 
je v tuzemsku doporučován spíše geometrický průměr. 
 
Dále jsme toho názoru, že data z amerického kapitálového trhu by bylo vhodné upravit o rozdíly 
v dlouhodobě prognózované inflaci mezi Českou republikou a USA. Prof. Mařík uváděl v roce 
2003 tento rozdíl na úrovni 2 %. Celkově by se pak bezrizikový výnos pohyboval na úrovni 
6,95 %. 
 
Pro účely odhadu hodnoty čistého obchodního majetku se přikláníme k hodnotě bezrizikového 
výnosu stanoveného na základě aukcí státních dluhopisů ve výši 4,08 %, a to především z důvodu 
nejdelší průměrné splatnosti dluhopisů zahrnutých do výpočtu. V případě výnosového indexu 
gpri3+ lze konstatovat, že se pohybuje na téměř identické úrovni jako hodnota stanovená na 
základě aukcí. Pokud jde o data z amerického kapitálového trhu, považujeme jejich použití za 
problematické především s ohledem na nejednoznačnou úpravu o inflační rozdíl, kdy se výsledná 
hodnota pohybuje výrazně nad ostatními hodnotami zjištěnými z dostupných zdrojů. 
 
Při stanovení koeficientu β jsme vycházeli z údajů o hodnotě tržního rizika nezadlužené 
společnosti zjišťovaného ve společnostech podnikajících v odvětví stavebnictví 
(viz www.damodaran.com). Výši nezadlužených koeficientů z dat v uplynulých letech uvádíme 
v následující tabulce. 
 

Vývoj koeficientu ββββ  v jednotlivých letech 

 
Sektor Ukazatel 2002 2003 2004 2005 2006 Průměr 

 
Advertising 
USA 

× 1,16 0,98 1,1 1,26 0,83 1,066 

Počet firem 38 34 35 34 36 × 

Advertising Sales × × × 1,15 1,09 0,25 0,83 
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Vývoj koeficientu ββββ  v jednotlivých letech 

 
Sektor Ukazatel 2002 2003 2004 2005 2006 Průměr 

 
Europe Počet firem × × 4 5 5 × 

Advertising Sales 
Emerging mkts. 

× × × 0,79 0,66 0,41 0,62 

Počet firem × × 2 4 3 × 

 
Zdroj: www.damodaran.com 
 
Pro účely stanovení nákladů vlastního kapitálu oceňovaného podniku jsme uvažovali hodnotu 
nezadluženého β koeficientu v úrovni průměrných hodnot stanovených za evropský trh 
a emerging markets ve výši 0,73.  
 
Rizikovou přirážku kapitálového trhu (RPT) jsme stanovili jako rozdíl geometrických průměrů 
výnosnosti akcií v USA a výnosnosti státních dluhopisů emitovaných vládou USA v letech 1928 -
2007 ve výši 4,79 %.  
 
Rizikovou prémii země jsme stanovili ve výši 1,05 % jako součin rizika selhání země (ve výši 
0,70 % – viz www.damodaran.com) a poměru volatility akciového trhu a státních dluhopisů 
(v našich podmínkách je obvykle uvažována ve výši 1,5). 
 
Dále jsme považovali za vhodné zohlednit vliv velikosti společnosti R. (měřeno tržní hodnotou 
vlastního kapitálu podniku) ve vztahu ke kalkulovaným nákladům vlastního kapitálu. Vliv 
velikosti společnosti na hodnotu akcií, resp. výši diskontní sazby, je zmiňován jak tuzemskou, tak 
i zahraniční literaturou. Dostupná tuzemská literatura (např. MAŘÍKOVÁ, Pavla, MAŘÍK, 
Miloš. Diskontní míra v oceňování. 1. vyd. Praha: VŠE Praha, 2001. 101 s. ISBN 80-245-0228-
3.) vychází především z analýz kapitálového trhu v USA. Jedná se např. o analýzy prováděné 
společností I. A. nebo analýzy, které zveřejnil Fama a French. Výsledky analýzy společnosti I. A. 
uvádíme v následující tabulce. 
 

Průměrné rizikové prémie za velikost podle I. A. 

 
Kategorie Označení Kapitalizace  Prémie 

 
I Cenné papíry se střední kapitalizací 617 – 2 570 mil. USD 1,3 % 

II Cenné papíry s malou kapitalizací 147 – 617 mil. USD 2,1 % 

III Cenné papíry s mikrokapitalizací do 147 mil. USD 4,0 % 

 
(Pramen: MAŘÍKOVÁ, Pavla, MAŘÍK, Miloš. Diskontní míra v oceňování. 1. vyd. Praha: VŠE Praha, 2001. 
101 s. ISBN 80-245-0228-3, strana 50) 
 
V případě tuzemské literatury je kalkulace prémie za velikost řešena např. v rámci modelu INFA, 
kde se prémie pohybuje v intervalu 0 – 5 % v závislosti na velikosti vlastního kapitálu (viz 
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KISLINGEROVÁ, Eva. Oceňování podniku. 2. přeprac. vyd. Praha: C. H. Beck, 2001. 367 s. 
ISBN 80-7179-529-1, str. 201), profesor Mařík uvádí rizikovou prémii za velikost do 3 % (viz 
MAŘÍK, Miloš. Metody oceňování podniku. 1. vyd. Praha: Ekopress, 2003. 402 s. ISBN                    
80-86119-57-2, str. 199).  
 
Pro účely kalkulace rizikové prémie za velikost jsme vycházeli z metodologie používané modelem 
INFA s tím, že jsme maximální hranici prémie za velikost uvažovali dle prof. Maříka, tj. do 3 %. 
Závislost prémie za velikost na hodnotě vlastního kapitálu uvádíme v následujícím grafu. 
 

Riziková prémie v závislosti na hodnotě vlastního kapitálu
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Riziková prémie je s ohledem na provozní hodnotu společnosti stanovena ve výši 3 % p. a. 
 
Náklady vlastního kapitálu kalkulované pro jednotlivé roky finančního plánu uvádíme 
v příloze tohoto znaleckého posudku.  
 
Náklady cizího kapitálu 
 
Vzhledem k uvažované absenci cizích úročených zdrojů jsme náklady cizího kapitálu 
nestanovovali. 
 
Průměrné vážené náklady kapitálu (WACC) 
 
Průměrné náklady vlastního kapitálu odpovídají vzhledem k absenci úročených cizích zdrojů 
nákladům vlastního kapitálu. Výpočet uvádíme v příloze tohoto znaleckého posudku. 
 
H.1.10.3 Volný peněžní tok pro II. fázi 
 
Pro stanovení hodnoty II. fáze výnosových metod existuje v praxi několik přístupů. Při ocenění 
akcií společnosti R. jsme použili pro výpočet II. fáze perpetuity.  
 
Perpetuita představuje součet nekonečné řady volných peněžních toků II. fáze, které jsou 
diskontovány k počátku této fáze (tato hodnota je dále diskontována k datu ocenění). Perpetuitu 
jsme vypočetli pomocí Gordonova vzorce. Klíčovými údaji pro výpočet perpetuity pomocí 
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Gordonova vzorce jsou výše stabilizovaného volného peněžního toku, diskontní míra a tempo 
růstu volného peněžního toku. 
 
Výchozí výše volného peněžního toku v prvním roce II. fáze vychází z analýzy jednotlivých 
položek vstupujících do výpočtu volného peněžního toku v letech 2007 – 2014.  
 
Zatímco v prvních letech finančního plánu volný peněžní tok kolísá, ke konci finančního plánu je 
možné považovat jednotlivé položky vstupující do volného peněžního toku (tj. korigovaný 
provozní hospodářský výsledek, investice do pracovního kapitálu a dlouhodobého majetku) za 
stabilizované. Z tohoto důvodu je volný peněžní tok pro první rok II. fáze stanoven jako volný 
peněžní tok v posledním roce finančního plánu zvýšeného o zvolené tempo růstu pro druhou fázi. 
 
Výsledné tempo růstu volného peněžního toku jsme uvažovali ve výši 2 %. Jde o stejné tempo, 
jaké bylo zvoleno i při ocenění provedené znaleckým ústavem YBN CONSULT – znalecký ústav 
s. r. o. k datu 31. prosince 2007. Je tak zachována určitá srovnatelnost ocenění. 
 
Uvedené tempo růstu považujeme za přijatelné a řádně zdůvodněné. 
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H.1.10.4 Stanovení hodnoty podniku 
 
Na základě sestaveného finančního plánu jsme stanovili volný peněžní tok pro vlastníky a věřitele, na základě kterého jsme odhadli výnosovou hodnotu 
podniku společnosti R. 
 

Stanovení hodnoty podniku společnosti  R.  

 
I .  fáze  

v tis. Kč 2007*) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

 
FCFF 4 810  5 169  5 485  5 171  7 425  4 245  4 382  3 939  

Diskontované FCFF 4 425  4 261  4 051  3 422  4 403  2 256  2 086  1 681  

Kumulovaný DCF 4 425  8 686  12 737  16 159  20 562  22 818  24 904  26 585  

Diskontní faktor 0,920 0,824 0,739 0,662 0,593011 0,531 0,476 0,427 

WACC (%) 8,7 %  11,6 %  11,6 %  11,6 %  11,6 %  11,6 %  11,6 %  11,6 %  

 
II.  fáze  Rekapitulace  

    
FCFF pro 2. fázi 3 939 Provozní hodnota podniku 44 086 

WACC pro 2. fázi (%) 11,6 % Neprovozní aktiva 9 241 

Tempo růstu FCFF (%) 1,20 % Výsledná hodnota podniku (brutto) **) 53 327 

Hodnota 2. fáze 17 501 Výsledná hodnota podniku  (netto) ***) 53 327 

 
P o z n á m k y :   

*)  ......... údaje za duben - prosinec roku 2007 
**)  ........ Výsledná hodnota podniku brutto představuje hodnotu majetku oceňovaného podniku. 
***)  ...... Výsledná hodnota podniku netto představuje reálnou hodnotu vlastního kapitálu oceňovaného podniku, tj. hodnotu podniku brutto, sníženou o hodnotu dlouhodobých úročených 

cizích zdrojů ve výši 0 tis. Kč k datu ocenění. 
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Na základě provedených výpočtů jsme stanovili tržní hodnotu vlastního kapitálu, resp. čistého 
obchodního majetku společnosti R. k datu 31. března 2007 částkou 53 327 000 Kč.  
 
H.1.11  Závěry znaleckého posudku 
 
Zodpovězení otázky č . 1 

Jaká byla hodnota, resp. cena obvyklá společnosti R., s. r. o.                                 
IČ  00 00 00 00, se sídlem … jako celku, a to ke dni 5. dubna 2007 (dne 
6. dubna 2007 došlo k rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu této 
společnosti)? 
 
Ocenění společnosti bylo provedeno na základě údajů k datu 31. března 2007. Vzhledem k tomu, 
že jako konečnou a výslednou hodnotu ocenění uvažujeme výnosovou hodnotu společnosti, jsme 
toho názoru, že tato stanovená hodnota společnosti je platná i k předmětnému datu, tj. 5. dubna 
2007. 
 
Na základě výše provedeného ocenění jsme odhadli obvyklou hodnotu společnosti R., spol. s r. o. 
IČ 00 00 00 00, se sídlem … k datu 5. dubna 2007 částkou: 
 
Kč 53 327 000,00 

(slovy Padesát tři miliony tři sta dvacet sedm tisíc korun českých). 
 
Zodpovězení otázky č . 2 

Jaká byla hodnota, resp. cena obvyklá 49% obchodního podílu ve 
společnosti R., spol. s r. o., IČ  00 00 00 00 se sídlem …, a to ke dni 5. dubna 
2007? 
 
 
Na základě výše provedeného ocenění jsme odhadli obvyklou cenu hodnotu 49% obchodního 
podílu ve společnosti R., spol. s r. o. IČ 00 00 00 00, se sídlem … k datu 5. dubna 2007 částkou: 
 
Kč 26 130 230,00 

(slovy Dvacet šest milionů sto třicet tisíc dvě stě třicet korun českých). 
 

Zodpovězení otázky č . 3 

Ostatní údaje dle uvážení znalce. 
 
Veškeré skutečnosti, které jsme v průběhu znaleckého zkoumání zjistili, jsou uvedeny ve výše 
provedeném ocenění a následných odpovědích na zadané otázky. 
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H2 Znalecký posudek na stanovení tržního nájemného  
 
Předmětem znaleckého posudku je stanovení nejvyššího tržního nájemného za pronájem 
smuteční síně.  
 
Zadáním znaleckého posudku bylo zodpovědět následující otázku: 
 
Vypracovat analýzu, jakého nejvyššího tržního nájemného bylo možné dosáhnout při 
pronájmu smuteční obřadní síně v čp. xx a pozemku p. č. xx v M. ul. v obci Litoměřice 
v letech 1998 až v 2006.  
 
H2.1 Předmět ocenění 

 
� budova čp. xx na stavebním pozemku st. p. č. xx – objekt občanské vybavenosti 
� pozemek st. p. č. xx, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 492 m2  
� pozemek p. č. xx, ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, o výměře 1 971 m2  
 
Budova a pozemky jsou zapsány na LV č. xx v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro 
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, pro obec a k. ú. Litoměřice.  
 
Vlastník dle katastru nemovitostí   
 
P. – A. – S. společnost s ručením omezeným 

Mostecká 226/7 
412 01 Litoměřice 
 
Další dokumentace 
 
� Výpis z katastru nemovitostí LV č. xx, k. ú. Litoměřice 
� Snímek z katastrální mapy 
� Podklady získané od objednatele posudku  
 
H2.2. Zjištění obvyklého nájemného 
 
H2.2.1 Popis nemovitostí 
 
Objekt občanské vybavenosti se nachází na jižním okraji města Litoměřice, nedaleko místního 
hřbitova, objekt je přístupný z křižovatky ul. M. a K.. Jedná se o samostatně stojící provozní 
budovu smuteční obřadní síně situovanou na stavebním pozemku st. p. č. xx. Stavební parcela st. 
p. č. xx, zastavěná plocha a nádvoří, a pozemek p. č. xx, v druhu pozemku ostatní plocha 
s využitím jako sportoviště a rekreační plocha, náleží do jednotného funkčního celku s objektem 
občanské vybavenosti.  
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Objekt občanské vybavenosti 
 
Jedná se o samostatně stojící podsklepenou přízemní stavbu objektu občanské vybavenosti 
s plochým zastřešením. Objekt byl vybudován v roce 1974 jako mateřská škola a v roce 1994 
přestavěn na obřadní smuteční síň.  
 
Dispoziční řešení 
 
1. PP ..............sklady a pomocné provozní prostory 

1. NP ..............vstupní část, chodba, místnost pro pozůstalé, sociální zařízení smutečních hostů      
a personálu, místnost první pomoci, prodejna květin, obřadní síň, provozní 
místnost včetně skladů, místnost pro pracovníky cizích pohřebních služeb  

 
Pozemky 
 
Jedná se o stavební pozemek pod objektem občanské vybavenosti st. p. č. xx a pozemkovou parcelu 
p. č. xx, v druhu pozemku ostatní plocha s využitím jako sportoviště a rekreační plocha, 
v jednotném funkčním celku s objektem občanské vybavenosti.  
 
Zpevněné plochy 
 
Jedná se o zpevněnou plochu v jednotném funkčním celku s objektem občanské vybavenosti, je 
provedena z betonové zámkové dlažby šedé barvy o tl. 80 mm. Celková výměra zpevněné plochy je 
620 m2. 
 
H2.2.2 Stanovení obvyklého nájemného porovnáním 
 
�  Zjištění nájemného ze staveb a pozemků  
 
Nájemné ze staveb je počítáno jako průměrné obvyklé nájemné z obdobných objektů v dané 
lokalitě. Obvyklé nájemné v daném místě a čase u určitého typu využití budov je střední hodnotou 
skutečně docilovaného nájemného u tohoto typu objektu s vyloučením hodnot tzv. zvláštní obliby, 
ať už jde o ceny příliš nízké nebo příliš vysoké. Nájemné bude upraveno ke zohlednění specifických 
vlivů, a to velikost obce, velikost objektů a vybavení objektů.  
 
Uvedená stavba smuteční síně je nestandardním objektem, ke kterému je obtížné nalézt pronajaté 
srovnatelné objekty. Proto uvádíme obvyklé nájemné pro nejvíce podobné prostory, a to prostory 
kanceláří a skladů. Podklady pro určení obvyklého nájemného uvádíme v příloze č. 4. 
 
Při určení nájemného jsou zohledněna specifika daných prostor v návaznosti na jejich vybavení 
a na určení obvyklého nájemného k roku 2006. Nájemné z pozemku nebude zohledněno 
samostatně, protože tento pozemek tvoří jednotný funkční celek s objektem občanské vybavenosti, 
a z tohoto důvodu je samostatně nepronajímatelný.  
 
Nájemné v administrativních prostorách ............................................................. od 2 200 Kč/m2/rok 

Nájemné ve skladech ...........................................................................................700 – 900 Kč/m2/rok 
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1. PP 

6,70 × 13,80 + 6,70 × 
13,80 + 21,65*10,50  

= 412,25 329,8 500 164 900,00 

1. NP 
6,70 × 13,80 + 6,70 × 
13,80 + 21,65*10,50 + 29 

= 441,25 353,0 1500 529 500,00 

 
C e l k e m 694 400,00 

 
 H2.2.3 Stanovení ekonomického nájemného 
 
Jelikož výše uvedený způsob stanovení nájemného porovnáním je poměrně nepřesný, bude dále 
užita náhradní metodika stanovení ekonomického nájemného. Ekonomické nájemné bude 
stanoveno jako součet nákladů na provoz objektu. Obvyklé nájemné by mělo dosahovat minimálně 
výše ekonomického nájemného. 
 
Zjištění reprodukční ceny a věcné hodnoty pro rok 2006 
 
Jednotková cena určena dle katalogu ÚRS Praha JKSO č. 801 261 11111, Smuteční obřadní síň. 
Cena je upravena z důvodu chybějícího zařízení koeficientem k = 0,8. 
 
Reprodukční cena objektu 
 
RC = 2 625 m3 × 4 829 (× 0,8) Kč/m3 = 10 140 900,00 Kč 
 
Věcná hodnota objektu 
 
VH = 10 140 900 Kč × (100% – 32%) = 6 895 812 Kč 
 
 
Náklady na provoz objektu 
 
Amortizace 
 
A = (6 895 812 × 0,03) / (1,0330 –1) =  ............................................................................ 144 945 Kč 
 
Opravy a údržba 
 
O = 10 140 900 × 0,5% =  ................................................................................................. 50 705 Kč 
 
 



 H. Trestná činnost související se zpracováním znaleckých posudků  �  275   

 

 

Daň z nemovitosti 
 
D = 441 m2 × (10,0 + 1 × 0,75) =  ....................................................................................... 4 741 Kč 
 
Pojištění 
 
P = 6 316 316 Kč × 0,8 ‰ =  ............................................................................................... 8 113 Kč 
 
Náklady (ekonomické nájemné) c e l k e m .................................................................... 208 504 Kč 
 
Jednotkové ekonomické nájemné 208 504 Kč / (412+441) × 0,8 m2 = ................. 305,55 Kč/m2×rok 
 
Zjištěné ekonomické nájemné je pouze nákladová část nájemného, ke které je pro zjištění obvyklého 
nájemného nutno přičíst přiměřený zisk daný úročením jistiny použité pro nákup nemovitosti. 
Výši přiměřeného zisku zjistíme dle metodiky vyhlášky pro oceňování nemovitostí výnosovým 
způsobem, a to ve výši 60 % z celkového nájemného. 
 
Jednotkové nájemné 305,55 Kč/m2 × rok / (100 % - 60 %) =  ............................ 763,88 Kč/m2 × rok  
 
Nájemné za objekt 763,88 Kč/m2 × rok × 682,80 m2 = .................................... 521.577,00 Kč/rok 
 
H2.3 Rekapitulace nájemného 
 
Na základě výše uvedených výpočtů a konstatovaných závěrů jsme stanovili teoretickou celkovou 
výši nájemného stanoveného porovnáním a ekonomického nájemného za užívání předmětných 
nemovitostí za období roku 2006. 
 

Položka Částka nájemného (Kč) 

  
Nájemné stanovené porovnáním 694 400,00 

Ekonomické nájemné 521 577,00 

 
Obvyklé nájemné volíme ve výši nájemného stanoveného cenovým porovnáním, které lépe odráží 
skutečnosti tržního ocenění a zároveň je vyšší než nájemné ekonomické, jež zohledňuje minimální 
nájemné pro návratnost vložených prostředků.  
 
Obvyklé nájemné od roku 1998 do roku 2006 
 

Období Obvyklé nájemné (Kč) Obvyklé nájemné (Kč) 

  
Rok 1998 10,7 % 529 084,40 

Rok 1999 2,1 % 585 696,40 

Rok 2000 3,9 % 597 996,10 
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Období Obvyklé nájemné (Kč) Obvyklé nájemné (Kč) 

  
Rok 2001 4,7 % 621 317,90 

Rok 2002 1,8 % 650 519,90 

Rok 2003 0,1 % 662 229.20 

Rok 2004 2,8 % 662 891,40 

Rok 2005 1,9 % 681 452,40 

Rok 2006 2,5% 694 400,00 

   
C e l k e m  nájemné od roku 1998 do roku 2006 (Kč) 5 685 587,70 

 
H2.4 Závěr 
 
Obvyklé nájemné za pronájem nemovitostí zapsaných na LV č. 3975 v katastru nemovitostí 
u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, pro obec 
a k. ú. Litoměřice, a to provozního objektu, včetně příslušenství a pozemků, za období od roku 
1998 do roku 2006, je po zaokrouhlení odhadováno částkou ve výši: 
 
Kč 5 685 590,00 

(slovy Pět milionů šest set osmdesát pět tisíc pět set devadesát korun českých). 
 

H3 Znalecký posudek na posouzení obchodních transakcí  
 
Předmětem znaleckého posudku bylo posouzení obchodních transakcí souvisejících 
s uzavřením a především s převodem leasingových smluv.  
 
Zadání znaleckého posudku představovalo celkem pět otázek položených policejním 
orgánem. 
 
H3.1 Předmět znaleckého posudku 
 
Úkolem tohoto znaleckého posudku bylo zodpovězení níže uvedených konkrétních otázek: 
 
1.  Uveďte,  zda převedením konkrétních leasingových smluv, jejichž soupis je  

uveden,  respektive je  součástí  notářského zápisu notářky Z. V.,  č .  j .  xx,  xx,  ze 
dne 14. května 2002 (uvedeno na č .  l .  184 - 187 vyšetřovacího spisu) a také 
leasingové smlouvy č .  101/1999,  ze společnosti N. L.,  s .  r.  o . ,                             
IČ  00 00 00 00,  na společnost V. l . ,  s.  r.  o. ,  IČ  00 00 00 00, vznikla  
společnosti N. L.,  s.  r .  o.  majetková újma? 

2.  Uveďte,  zda tímto převodem uvedených leasingových smluv získala společnost 
V. l . ,  s.  r.  o .  majetkový prospěch a v jaké výši? 
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3.  Uveďte,  zda obviněný M. L. jako fyzická osoba poskytl společnosti N. L.,  s.  r .  
o.  před převedením uvedených leasingových smluv, tj .  před dnem 14.  května 
2002 finanční půjčku,  pokud ano, jakým způsobem byla tato vypořádána? 

4.  Uveďte,  zda J.  L. jako fyzická osoba (př ípadně  i  j iné fyzické či  právnické 
osoby) poskytl společnosti  N. L.,  s .  r .  o.  před převedením uvedených 
leasingových smluv, tj .  před dnem 14.  května 2002 finanční půjčku, pokud 
ano, jakým způsobem byla tato  vypořádána? 

5.  Uveďte,  zda i  v případě ,  že převod uvedených leasingových smluv 
na společnost V. l . ,  s.  r.  o.  byl právě  formou úhrady dluhu, který měla  
společnost N. L. ,  s.  r .  o.  vůči  obviněnému M. L. jako fyzické osobě ,  zda tento 
převod uvedených leasingových smluv negativně  ovlivnil  ekonomickou situaci  
společnosti N. L.,  s.  r .  o. ,  pokud ano, v jakém rozsahu? 

 
H3.2 Podklady pro zpracování znaleckého posudku 
 
Podklady pro zpracování znaleckého posudku nám byly poskytnuty Policií ČR ve formě 
kompletního vyšetřovacího spisu vedeného v předmětné věci. 
 
Dále jsme při zpracování znaleckého posudku využili informace z internetových stránek 
www.justice.cz (obchodní rejstřík, sbírka listin) a konzultace se správcem konkurzní podstaty 
společnosti N. L. s. r. o. F. Č. 
 
H3.3 Zodpovězení zadaných otázek 
 
H3.3.1 Otázka číslo 1 
 
Uveďte,  zda převedením konkrétních leasingových smluv, jejichž soupis je 
uveden, respektive je součástí notářského zápisu notářky Z. V.,  č .  j .  xx,  
xx, ze dne 14.  května 2002 (uvedeno na č .  l .  184 - 187 vyšetřovacího spisu) 
a také leasingové smlouvy č .  xx,  ze společnosti N. L.,  s.  r.  o.,  
IČ  00 00 00 00, na společnost V. l. ,  s .  r.  o.,  IČ  00 00 00 00, vznikla 
společnosti N. L.,  s.  r.  o.  majetková újma? 
 
Z notářského zápisu o průběhu a usnesení mimořádné valné hromady společnosti N. L. s. r. o. 
(dále také jen N. L.) konané dne 14. května 2002 vyplývají ve vztahu k našemu znaleckému 
ústavu položeným otázkám následující skutečnosti: 
 
1. Valná hromada odsouhlasila převod pohledávky M. L. za společností N. L. ve výši Kč      

17 761 521,20 na společnost V. l., s. r. o. (dále také jen V. l.), které byl M. L. jediným 
společníkem a jednatelem.  

2. Výše uvedená pohledávka ve výši Kč 17 761 521,20 měla být vypořádána částečně finančně 
(Kč 5 560 000) v termínu do 31. prosince 2002 a částečně nepeněžitým způsobem respektive 
převodem leasingových smluv, jejichž hodnota byla znaleckým posudkem č. 2196-009/2002 
zpracovaným soudním znalcem P. V. dne 9. května 2002 stanovena na částku ve výši Kč 
11 618 977,-- včetně DPH. 
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3. Dále valná hromada odsouhlasila, že závazky vůči dalším společníkům J. L. a F. Z. budou 

vypořádány také finančně, a to do 31. prosince 2002. Výše pohledávek vůči těmto fyzickým 
osobám nebyly v tomto notářském zápise nijak specifikovány ani vyčísleny. 

 
Z výše uvedeného notářského zápisu, který potvrzují i vyjádření obviněného M. L. a obhajoby, 
vyplývá, že převod práv a povinností k předmětným leasingovým smlouvám byl v zásadě úhradou 
závazku společnosti N. L. vůči společnosti V. l., respektive úhradou původního závazku k M. L.  
 
Pro posouzení skutečnosti, zda výše uvedeným převodem leasingových smluv došlo k poškození 
společnosti N. L., jsou tedy rozhodující dva zásadní faktory: 
 
1. Zda sjednaná výše úplaty za tento převod (Kč 11 618 977) skutečně odpovídá reálné hodnotě 

těchto smluv. 

2. Zda M. L. skutečně měl k datu 14. května 2002 za společností N. L. pohledávku alespoň ve 
výši hodnoty převedených leasingových smluv. 

 
Pokud se týká bodu (1), to znamená stanovení reálné hodnoty předmětných leasingových smluv, 
byly tyto pro účely převodu znaleckým posudkem č. 2196-009/2002 zpracovaným soudním 
znalcem P. V. dne 9. května 2002 stanoveny na částku ve výši Kč 11 618 977 včetně DPH.  
 
Nemáme sice k dispozici podklady pro zpracování znaleckého posudku (všechny leasingové 
smlouvy, splátkové kalendáře, soupisy pohledávek k datu ocenění atd.), nicméně s postupem 
znalce v zásadě souhlasíme a jím stanovenou hodnotu předmětných leasingových smluv 
považujeme za reálnou.  
 
V této souvislosti konstatujeme, že se v zásadě jedná o ocenění současných i budoucích 
pohledávek, což je ze znaleckého hlediska vždy poněkud problematická záležitost. Hodnota 
pohledávek obecně vždy vychází zejména z posouzení ekonomické situace (respektive bonity) 
dlužníka, což představuje v zásadě informace, které nejsou veřejně dostupné. V této souvislosti 
konstatujeme, že nominální hodnota oceňovaných pohledávek byla ve výši Kč 17 320 260 a jejich 
tržní hodnota byla k datu 8. dubna 2002 předmětným znaleckým posudkem stanovena na částku 
ve výši Kč 11 618 977,--. Rozdíl mezi nominální a tržní hodnotou je zjednodušeně dán 
zohledněním rizik vyplývajících z možného neuhrazení leasingových splátek jednotlivými klienty 
a také převedením hodnoty budoucích splátek na jejich současnou hodnotu. Předmětný znalecký 
posudek se s touto problematikou vypořádal pomocí z našeho pohledu ne zcela přehledné indexace 
zohledňující šest různých faktorů [podíl leasingového prodeje k nákupu (A), podíl platebního 
nedoplatku k leasingovému prodeji (B), vliv platební morálky (C), vliv nucené cesse pro insolvenci 
(D), vliv bonity, likvidity (E), koeficient objektivity, prodejnosti (F)], ale jak jme již uváděli výše, 
považujeme jeho celkový výsledek v zásadě za odpovídající.  
 
Při výše uvedeném stanovisku jsme zohlednili i skutečnost, že někteří klienti platili i po převodu 
předmětných leasingových smluv své splátky společnosti N. L., což bylo riziko, se kterým bylo dle 
našeho názoru nutné počítat vzhledem k neúčasti J. L. na předmětné valné hromadě, 
s předpokladem jeho nesouhlasného stanoviska a z toho vyplývající snahy celou situaci zvrátit 
zpět do situace před valnou hromadou.           
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Výše uvedené ostatně v zásadě potvrzuje i stanovisko F. Č, správce konkurzní podstaty 
společnosti N. L. (dále jen SKP), který se svým oznámením ze dne 1. srpna 2007 připojil 
k trestnímu řízení o náhradu škody, kterou vyčíslil na částku ve výši Kč 12 690 928,--, což 
představuje vzhledem k celkovému objemu převodu a charakteru předmětu ocenění (pohledávky) 
za v zásadě zanedbatelný rozdíl. Dle informací poskytnutých SKP je jeho vyčíslení dáno ne na 
základě provedeného ocenění, ale na základě reálných účetních dat jemu známých k datu 
prohlášení konkurzu. SKP tedy ve svém vyčíslení neuvažoval časovou hodnotu peněz, když 
vycházel pouze z prostého součtu nezaplacených leasingových splátek. Rozdíl také dle sdělení SKP 
vychází i ze skutečnosti, že někteří leasingoví nájemci platili i po datu 14. května 2002 své splátky 
na účet společnosti N. L. 
 
Pokud se týká nesrovnalostí, na které upozornilo Městské státní zastupitelství v Praze ve vrácení 
věci obviněného M. L. k vyšetřování ze dne 25. října 2007, můžeme po analýze dostupných 
podkladů z vyšetřovacího spisu konstatovat následující skutečnosti. 
 
Podrobně jsme porovnávali seznamy převedených leasingových smluv dle přílohy zápisu z valné 
hromady (VH) společnosti N. L., seznamy leasingových smluv z textu znaleckého posudku P. V. 
a jeho příloh a seznam převedených leasingových smluv z vyčíslení škody provedeného SKP 
společnosti N. L.   
 
Naše zjištění jsou shrnuta v níže uvedené tabulce, kde v prvních dvou sloupcích jsou uvedena 
pořadová čísla a čísla smluv oceňovaných leasingových smluv ze znaleckého posudku P. V. (ZP), 
ve třetím sloupci je číselně uvedeno označení nesrovnalosti zjištěné státním zastupitelstvím a ve 
čtvrtém sloupci jsou uvedeny naše poznatky k nesrovnalostem zjištěným státním zastupitelstvím 
nebo k nesrovnalostem zjištěným námi prováděným šetřením. 
 

Poř. č. Smlouva SZ Poznámka 

    
3 101/1999 12 

nesrovnalost v seznamu, dle SKP i dle ZP smlouva byla převedena 
i zahrnuta v ocenění 

42 226/2000 1 
překlep v tabulce ZP, dle příloh ZP, dle SKP, dle zápisu z VH i dle 
identifikace klienta se jednalo o smlouvu 227/2000 

69 302/2001  
překlep v příloze ZP i zápisu z VH, dle ZP i dle SKP souhlasí 
302/2001 včetně identifikace klienta 

70 308/2000 2 
překlepy v ZP, dle SKP a identifikace klienta se jednalo o smlouvu 
308/2001 

71 315/2000 4 
překlepy v ZP, dle SKP a identifikace klienta se jednalo o smlouvu 
315/2001 

73 323/2000  
překlep v tabulce ZP, dle data i dle SKP souhlasí 323/2001 včetně 
identifikace klienta 

76 329/2001 6 
překlep v seznamu LS z VH, dle posudku, dle SKP i dle identifikace 
klienta se jedná o smlouvu 329/2001  

83 351/2002 8 
překlep v příloze ZP, dle data i dle identifikace klienta se jednalo 
o smlouvu 351/2002 
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Poř. č. Smlouva SZ Poznámka 

    
84 355/2002 10 

překlep v příloze ZP, dle SKP i dle identifikace klienta se jednalo 
o smlouvu 355/2002 

85 356/2002 11 
překlep v seznamu LS z VH, dle posudku, dle SKP i dle identifikace 
klienta se jedná o smlouvu 356/2002  

98 313/2000 3 
překlepy v ZP, dle SKP a identifikace klienta se jednalo o smlouvu 
313/2001 

99 324/2001 5 
překlep v příloze ZP, dle tabulky i dle SKP souhlasí včetně identifikace 
osoby klienta 

102 338/2001 7 
překlep v příloze ZP, dle tabulky i dle SKP souhlasí včetně identifikace 
osoby klienta 

106 353/2002 9 
překlep v příloze ZP, dle data, dle SKP i dle identifikace osoby klienta 
se jednalo o smlouvu 353/2002 

  13 smlouvy 357/2002 a 362/2002 nebyly dle ZP a ani dle SKP převedeny  

 
Na základě výše uvedené analýzy konstatujeme, že dle našeho názoru jsou v zásadě všechny výše 
uvedené nedostatky chybami v psaní, respektive číselnými překlepy. Dle námi zjištěných 
skutečností ani k záměnám jednotlivých leasingových smluv nemohlo dojít, protože tyto byly 
číslovány vzestupně po celé sledované období a nikoliv vždy od čísla jedna za každý rok. 
 
Přihlédli jsme i ke skutečnosti, že souhlasné prohlášení o hodnotě předmětných leasingových 
smluv vydal i další soudní znalec I. N., a také ke skutečnosti, že ani další společník F. Z. nevznesl 
na valné hromadě proti hodnotě převáděných smluv žádné námitky.  
 
Konstatujeme tedy, že částku ve výši Kč 11 618 977 včetně DPH považujeme za hodnotu 
převedených leasingových smluv ze společnosti N. L. na společnost V. l.. Protože předmětem 
převodu byl soubor práv a povinností vyplývajících z převodu těchto leasingových smluv, bylo dle 
našeho názoru povinností společnosti V. l. odvádět z fakturovaných leasingových splátek daň 
z přidané hodnoty (DPH), jejichž výši stanovil SKP ve výši Kč 1 845 000.  
 
Závěrem této části našeho znaleckého posudku tedy konstatujeme, že hodnotu převedených 
leasingových smluv bez DPH jsme stanovili ve výši Kč 9 773 977. 
 
Pokud se týká bodu (2), to znamená skutečnosti, zda M. L. skutečně měl k datu 14. května 2002 
za společností N. L. pohledávku ve výši Kč 17 761 521,20 (dle předmětného notářského zápisu), 
respektive alespoň ve výši Kč 9 773 977 (to znamená ve výše zjištěné hodnotě převáděných 
leasingových smluv), konstatujeme následující skutečnosti. 
 
Ve vyšetřovacím spise jsou na č. l. 355 a 356 založeny účetní sestavy, které zachycují stav 
pohledávek a závazků M. L. ke společnosti N. L. Jedná se o účet 36510, ze kterého vyplývá, že 
hodnota výše pohledávky M. L. za společností N. L. byla k datu 31. prosince 2001 ve výši 
Kč 17 776 521 (to znamená v hodnotě odpovídající předmětnému notářskému zápisu), k datu    
14. května 2002 však již jen ve výši Kč 11 594 351,20. 
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Pokud porovnáme výše uvedené účetní podklady s vyjádřením SKP společnosti N. L., který 
stanovil výši pohledávky M. L. k datu 14. května 2002 ve výši Kč 10 279 873,45, zjistíme rozdíl 
ve výši Kč 1 314 477,75. Analýzou účetních podkladů společnosti N. L. a materiálu předloženého 
SKP jsme zjistili, že všechny položky se v obou materiálech zcela přesně shodují s výjimkou 
poslední položky ve výši právě Kč 1 314 477,75, která je uvedena ve vyčíslení SKP, ale 
v účetnictví zaúčtována není. Na tento rozdíl jsme se dotazovali SKP, který nám potvrdil, že tato 
položka související s ukončením LS 271 byla zaúčtována až po datu 14. května 2002, a proto z ní 
mohl k datu prohlášení konkurzu vycházet, k datu 14. května 2002 však zaúčtována prokazatelně 
nebyla. 
 
Na základě výše provedených analýz tedy konstatujeme, že pohledávka M. L. za společností N. L. 
k datu 14. května 2002 tedy nebyla ve výši Kč 17 761 521,20,-- (jak deklaruje předmětný notářský 
zápis), ale pouze ve výši Kč 11 594 351,20. 
 
Závěrem tedy konstatujeme, že převedením předmětných leasingových smluv nevznikla 
společnosti N. L. majetková újma, protože výše závazků této společnosti k M. L. (respektive 
následně ke společnosti V. l.) byla vyšší než hodnota převedených leasingových smluv. 
 
H3.3.2 Otázka číslo 2 
 
Uveďte,  zda tímto převodem uvedených leasingových smluv získala 
společnost V. l .  s.  r.  o.  majetkový prospěch a v jaké výši? 
 
Při odpovědi na tuto otázku můžeme vycházet z odpovědi na otázku předcházející. Pohledávka 
společnosti V. l. za společností N. L. byla k datu 14. května 2002 ve výši Kč 11 594 351,20 a tato 
částka v zásadě odpovídá hodnotě převáděných leasingových smluv. 
 
Dle našeho názoru tedy společnost V. l. nezískala převedením předmětných leasingových smluv 
žádný majetkový prospěch.  
 
Pokud by však společnost V. l. vymáhala na společnosti N. L. jakékoliv další částky nad jejich 
námi stanovenou hodnotu (například až do celkové výše Kč 17 776 521,--, to znamená do celkové 
hodnoty odpovídající předmětnému notářskému zápisu), jednalo by se již dle našeho názoru o 
neoprávněný majetkový prospěch, a to z toho důvodu, že skutečná výše pohledávky M. L. 
(respektive následně společnosti V. l.) nedosahovala dle účetnictví společnosti N. L. výše 
deklarované v předmětném notářském zápisu (viz odpověď na předcházející otázku). 
 
O takových platbách společnosti N. L. společnosti V. l. však nejsou ve vyšetřovacím spisu žádné 
zmínky a informace.       
 
H3.3.3 Otázka číslo 3 
 
Uveďte, zda obviněný M. L. jako fyzická osoba poskytl společnosti N. L.,  
s.  r.  o. před převedením uvedených leasingových smluv, tj .  před dnem 14. 
května 2002 finanční půjčku, pokud ano, jakým způsobem byla tato 
vypořádána? 
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Jak jsme uváděli již v odpovědích na předcházející otázky, tak z účetnictví společnosti N. L. 
vyplývá, že obviněný M. L. poskytoval před 14. květnem 2002 finanční půjčky společnosti N. L. 
Tyto půjčky byly poskytovány a částečně vypořádávány průběžně, jak vyplývá z výpisů z účtu 
36510 – Ostatní závazky – M. L., které jsou jako příloha nedílnou součástí tohoto znaleckého 
posudku. 
 
K datu 14. května 2002 byla výše pohledávky M. L. ke společnosti N. L. dle účetnictví ve výši 
Kč 11 594 351,20. 
 
Tato pohledávka byla následně předmětným notářským zápisem převedena M. L. na společnost 
V. l. (byť notářský zápis uvádí dle našeho názoru neoprávněně pohledávku podstatně vyšší). 
 
K vypořádání došlo převedením předmětných leasingových smluv na společnost V. l., jak jsme 
ostatně již podrobně popisovali v odpovědích na předcházející otázky. 
 
Otázkou samozřejmě zůstává samotné následné zaúčtování výše uvedených kroků ve společnosti 
N. L., ale lze je jen obtížně spojovat s M. L., neboť tento dle podkladů obsažených ve vyšetřovacím 
spise převedl v předmětném období svůj obchodní podíl na V. S., což odsouhlasila valná hromada 
společnosti N. L. dne 14. května 2002.  
 
O okolnostech svolání a průběhu valné hromady je ve vyšetřovacím spise obsaženo množství 
zpochybňujících informací a v této věci je vedeno i samostatné soudní řízení. Jedná se však 
o otázky ryze právní a k takovým se našemu znaleckému ústavu jako znalci z oboru ekonomika 
nepřísluší vyjadřovat. 
 
H3.3.4 Otázka číslo 4 
 
Uveďte, zda J. L. jako fyzická osoba (případně  i  jiné fyzické či právnické 
osoby) poskytl společnosti N. L.,  s.  r.  o. před převedením uvedených 
leasingových smluv, tj .  před dnem 14. května 2002 finanční půjčku, pokud 
ano, jakým způsobem byla tato vypořádána? 
 
Jak jsme uváděli již v odpovědích na předcházející otázky, tak z účetnictví společnosti N. L. 
vyplývá, že kromě M. L. poskytovali před 14. květnem 2002 finanční půjčky společnosti N. L. 
i jiné fyzické osoby. Jednalo se o zbývající dva společníky F. Z. aj. L. a o P. S. 
 
Výše poskytovaných a vypořádaných půjček vyplývá z účetních podkladů – účtů 365 – Ostatní 
závazky, které jsou jako příloha nedílnou součástí tohoto znaleckého posudku. Vyplývají z nich 
následující skutečnosti. 
 
Výše půjček poskytnutých F. Z. (Kč 140 000,--) a P. S. (Kč 230 000,--) dne 13. února 2001 byly 
vypořádány ještě do konce roku 2001 finančním plněním, když obě položky byly zaúčtovány dne 
31. prosince 2001 jako „vratka půjčky“. 
 
Pokud se týká půjček poskytovaných J. L., jsou tyto evidovány na účtu 36520 – Ostatní závazky – 
J. L. a vyplývají z něho následující skutečnosti. 
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K datu 31. prosince 2000 byla výše pohledávky J. L. za společností N. L. dle účetnictví ve výši 
Kč 17 502 080,00. 
 
K datu 31. prosince 2001 byla výše pohledávky J. L. za společností N. L. dle účetnictví ve výši 
Kč 19 307 591,20. 
 
K datu 14. května 2002 byla výše pohledávky J. L. za společností N. L. dle účetnictví ve výši      
Kč 18 217 291,20.  
 
Pro zajímavost uvádíme, že SKP společnosti N. L. uvádí ve své výpovědi výši pohledávky J. L. 
k datu 14. května 2002 ve výši Kč 17 738 291. Rozdíl ve výši Kč 532 000 nelze z dostupných 
podkladů rozklíčovat, vzhledem k celkovému objemu evidovaných závazků však považujeme tento 
rozdíl v zásadě za zanedbatelný. 
 
Pokud se týká vypořádání této půjčky po datu 14. května 2002, vycházíme z informací SKP 
společnosti N. L., dle kterého došlo k částečnému vypořádání v roce 2003 (ještě před prohlášením 
konkurzu), a to ve výši Kč 6 170 860. Zbytek pohledávky byl J. L. přihlášen do konkurzního 
řízení.  
 
H3.3.5 Otázka číslo 5 
 
Uveďte, zda i v případě ,  že převod uvedených leasingových smluv 
na společnost V. l. .  s.  r.  o. byl právě  formou úhrady dluhu, který měla 
společnost N. L.,  s.  r.  o. vůči  obviněnému M. L. jako fyzické osobě ,  zda 
tento převod uvedených leasingových smluv negativně  ovlivnil 
ekonomickou situaci společnosti N. L.,  s.  r.  o.,  pokud ano, v jakém 
rozsahu? 
 
Jak jsme uváděli již v odpovědích na předcházející otázky, tak dle našich analýz lze považovat 
z ekonomického hlediska převod předmětných leasingových smluv za úhradu dluhu, které měla 
společnost N. L. vůči obviněnému M. L. 
 
Z účetního hlediska došlo rozhodnutím předmětné valné hromady k okamžitému snížení cizích 
zdrojů společnosti N. L. proti snížení aktiv představovaných současnými a zejména budoucími 
pohledávkami společnosti, a z tohoto hlediska tedy ke zhoršení ekonomické situace společnosti N. 
L. nedošlo. 
 
Jestliže byly půjčky M. L. splatné, bylo jejich splacení z pohledu společnosti N. L. z ekonomického 
hlediska opodstatněné a k poškození společnosti N. L. dle našeho názoru nedošlo. 
 
Jiná je situace z pohledu J. L., protože zatímco pohledávka M. L. ve výši Kč 11 594 351,20 za 
společností N. L. byla událostmi souvisejícími s problematickou valnou hromadou konanou dne 
14. května 2002 bez účasti J. L. proplacena prakticky v plné výši, J. L. byl rozhodnutím valné 
hromady zjevně poškozen, protože jeho pohledávka ve výši cca 18 mil. Kč proplacena 
v předmětném období nebyla a pouze k částečnému proplacení pohledávky J. L. ve výši cca 34 % 
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její nominální hodnoty došlo až v následujícím roce 2003, v období před konkurzem na společnost 
N. L. 
 
Důvody této disproporce nelze z dostupných podkladů zjistit, nicméně lze předpokládat, 
že společnost N. L. byla k datu 14. května 2002 zadlužena, neměla dostatek finančních prostředků 
na vyplacení všech svých závazků v plné výši a její podnikatelská činnost byla celkově ochromena. 
Tomu odpovídá například problematická komunikace mezi jednotlivými společníky (viz události 
související s mimořádnou valnou hromadou), dopis J. D. ze dne 18. července 2002, ve kterém 
uvádí, že již od ledna 2002 urguje předání účetních podkladů za rok 2001 !!! s tím, že bez toho 
nemůže zpracovat účetní závěrku společnosti za rok 2001 a daňové přiznání, a situaci ve 
společnosti ostatně dokládá i prohlášení konkurzu na majetek společnosti již v roce následujícím, 
to znamená v roce 2003 a informace poskytnuté SKP.   
 
Konstatujeme tedy, že převodem předmětných leasingových smluv nedošlo dle našeho názoru 
k poškození společnosti N. L., která byla k datu 14. května 2002 výrazně zadlužená (viz závazky 
ke společníkům a jednatelům M. L. aj. L.), ale spíše k poškození J. L. jako nejvýznamnějšího 
věřitele společnosti N. L. 
 
Z našeho ekonomického pohledu sice hodnotíme počínání M. L. (zejména svolání a průběh 
mimořádné valné hromady) jako do značné míry účelové, zejména vůči druhému společníkovi J. 
L., nicméně rozhodující skutečností je, zda při nich byla či nebyla porušena některá právní 
ustanovení.  
 
Jak jsme však již uváděli v předcházejícím textu tohoto znaleckého posudku, posuzovat tyto právní 
otázky našemu znaleckému ústavu jako znalci z oboru ekonomika nepřísluší.  
 

H4 Znalecký posudek na posouzení neodvedení daně a jiné povinné 
 platby  
 
Následující znalecký posudek byl zpracován ve věci trestního stíhání pro trestný čin 
neodvedení daně, pojistného na sociální zabezpečení, na zdravotní pojištění a příspěvku 
na státní politiku zaměstnanosti 
 
H4.1 Předmět znaleckého posudku 
 
Dle opatření policejního orgánu je třeba posoudit a zodpovědět následující otázky: 
 
1. Zjistěte po jednotlivých měsících výši hrubé mzdy všech zaměstnanců plátce v období od 

1. ledna 2004 do současnosti (dále jen sledované období). 

2. Zjistěte po jednotlivých měsících celkovou výši příjmů, které plynuly plátci z podnikatelské 
i jiné činnosti, jež dosáhl ve sledovaném období na účtu (účtech) pokladny a bankovním účtu 
(účtech), oproštěných od průběžných položek. Zároveň uveďte výši finančních prostředků, se 
kterými mohl plátce v daném měsíci volně disponovat, tedy výši finančních prostředků, které 
nebyly vázány exekucí či soudním rozhodnutím (dále jen „volné finanční prostředky“). 

3. Pokud bude zkoumáním zjištěno, že plátce měl volné finanční prostředky ve výši nejméně 
hrubé mzdy všech zaměstnanců uveďte, v jakých jednotlivých měsících sledovaného období to 
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bylo a jakou část z těchto volných finančních prostředků použil na odvody zákonných plateb 
daně a pojištění. 

4. Zjistěte, zda plátce ve sledovaném období zaměstnanců srazil z hrubé mzdy příslušné částky 
zálohy na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, pojistného na zdravotní pojištění 
a pojistného na sociální zabezpečení včetně příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. 

 
H4.2 Podklady pro zpracování znaleckého posudku  
 
Podklady pro zpracování znaleckého posudku jsme získali výhradně od objednatele – Policie České 
republiky. Podkladové materiály jsme považovali za věrohodné, avšak neúplné pro kompletní 
zodpovězení zadaných otázek. Jednalo se o následující podklady: 
 
� šanon označený „A. pokladna 4. Q. 2005“ obsahující originály i kopie daňových dokladů – 

faktur, zálohových faktur, příjmových a výdajových pokladních dokladů, dále dokladů 
označených jako HP 163 až HP 334, HV 619 až HV 698 a V 484 až V 618, 

� šanon označený jako „A. J. F.– Pokladna 1 – 6/2005“ obsahující originály i kopie daňových 
dokladů – faktur, zálohových faktur, příjmových a výdajových pokladních dokladů, dále 
dokladů označených jako HP 72 až HP 162, P 1 až P 56, FV 43 až FV 112 a FP 1 až FP 99, 

� list označený jako „Prodej vozů v roce 2005“, 
� kopie přiznání k dani z příjmů fyzických osob J. F. za rok 2005, 
� přehled přijatých faktur za rok 2005, 
� přehled vydaných faktur za rok 2006, 
� výpis z účtu číslo 187594805/033, název účtu J. F., za rok 2005, 
� kniha vydaných faktur za rok 2005, 
� šanon označený jako „A. F. – Pokladna 7. – 12. 2005, 3. Q 2005“ obsahující originály i kopie 

daňových dokladů – faktur, zálohových faktur, příjmových a výdajových pokladních dokladů, 
dále dokladů označených jako V 354 až V 483, HV 127 až HV 352 a V 1 až V 125, 

� přiznání k dani z přidané hodnoty za rok 2005 J. F., 
� šanon označený jako „Fanta 2004“ obsahující originály i kopie daňových dokladů – faktur, 

zálohových faktur, příjmových a výdajových pokladních dokladů, karet dlouhodobého majetku, 
dále dokladů označených jako HP 13 až HP 36, HV 7 až HV 176, 

� protokol o ústním jednání Finančního úřadu v Ledči nad Sázavou ze dne 3. října 2008, 
� zpráva o daňové kontrole, č. j. 26503/08/225930/9800 ze dne 3. října 2008, 
� protokol o ústním jednání, č. j. 2456/08/225930/9800 ze dne 4. září 2008, 
� peněžní deník za rok 2004, 
� výpis z účtu číslo 187594805/033, název účtu J. F., za rok 2004, 
� šanon označený jako „A. F. – Pokladna 7 – 12/2006“ obsahující originály i kopie daňových 

dokladů – faktur, zálohových faktur, příjmových a výdajových pokladních dokladů a dále 
dokladů označených jako V 620 až V 853, HV 420 až HV 619, 

� šanon označený jako „A. Pokladna 2006 4 Q“ obsahující originály i kopie daňových dokladů – 
faktur, zálohových faktur, příjmových a výdajových pokladních dokladů a dále dokladů 
označených jako HP 348 až HP 420, 

� šanon označený jako „A. F., faktury vydané 2006“ obsahující originály i kopie daňových 
dokladů – faktur,  

� šanon označený jako „A. F., pokladna 2006“ obsahující originály i kopie daňových dokladů – 
faktur označených jako HV 1 až HV 419, 
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� vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků za rok 2005 

– J. F., 
� vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků za rok 2006 

– J. F., 
� vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků za rok 2007 

– J. F., 
� přehled o vyměřovacích základech a pojistném malé organizace, A. – J. F. (září 2004 – srpen 

2008), 
� karta malé organizace se zaměstnanci – J. F., 
� výpis z živnostenského rejstříku, 
� protokoly o kontrolní činnosti organizace – J. F., 
� přehled exekucí na bankovním účtu – J. F., 
� plná moc k zastupování – J. F. 
 
H4.3 Východisko znaleckého posudku 
 
Ze seznamu podkladů pro zpracování znaleckého posudku, který je uveden v předchozím textu, je 
zřejmé, že poskytnuté podklady obsahují ve většině případů pouze prvotní účetní doklady, 
zejména vydané a přijaté faktury, příjmové a výdajové pokladní doklady, výpisy z bankovního 
účtu (částečně za rok 2005 a 2006). 
 
H4.4 Zodpovězení zadaných otázek 
 
H4.4.1 Otázka číslo 1 
 
Zjistěte po jednotlivých měsících výši hrubé mzdy všech zaměstnanců  
plátce v období od 1. ledna 2004 do současnosti (dále jen sledované 
období).  
 
Součástí poskytnutých podkladů nejsou žádné účetní knihy, účetní výkazy či závěrky. Dle 
informací od objednatele znaleckého posudku není k dispozici ani jiná (např. elektronická) podoba 
účetnictví subjektu J. F., IČ 00 00 00 00. Z poskytnutých podkladů je patrné, že elektronická 
podoba účetnictví byla vedena, když v některých šanonech jsou založeny sestavy vygenerované 
z účetního softwaru. Jedná se o vybrané podklady k dani z přidané hodnoty, karty dlouhodobého 
majetku apod., částečně za roky 2005 a 2006. Prostřednictvím účetního softwaru byly též 
vyhotovovány vystavené faktury.  
 
Dále je nezbytné zmínit ustanovení § 31 zákona č. 563/1991, Sb., o účetnictví, týkající se úschovy 
účetních záznamů, který v odst. 2 stanoví dobu faktické archivace účetních dokumentů: 
 
2. Účetní záznamy se uschovávají, pokud v § 32 není stanoveno jinak, 

a.  účetní závěrka a výroční zpráva po dobu 10 let počínajících koncem účetního období, kterého se 
týkají, 

b. účetní doklady, účetní knihy, odpisové plány, inventurní soupisy, účtový rozvrh, přehledy po 
dobu 5 let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají, 
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c.  účetní záznamy, kterými účetní jednotky dokládají formu vedení účetnictví (§ 33 odst. 2), po 
dobu 5 let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají. 

 
Dle sdělení objednatele znaleckého posudku nejsou k dispozici žádné jiné podkladové materiály, 
které dle zákona o účetnictví má subjekt povinnost archivovat. 
 
Zákon č. 563/1991, Sb., o účetnictví v § 7 a § 8 určuje povinnost vést účetnictví tak, aby účetní 
závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz o účetnictví a finanční situaci 
účetní jednotky. Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví správné, úplné, průkazné, 
srozumitelné, přehledné a způsobem zaručujícím trvalost účetních záznamů. Shora uvedené se 
týká subjektů povinných vést účetnictví. 
 
Rekonstrukce účetnictví by dle našeho názoru nebyla možná, nemáme k dispozici žádné počáteční 
stavy jednotlivých účtů, na které by bylo možné zaúčtováním jednotlivých prvotních dokladů 
navázat. Chybí též zcela mzdová agenda. 
 
S ohledem na shora uvedené budou zadané otázky zodpovídány na základě velmi omezených 
podkladů. 
 
Z protokolu č. j. 24526/08/225930/9800 s předmětem jednání „Zahájení daňové kontroly daně 
z příjmu fyzických osob za zdaňovací období roku 2004 a daně z přidané hodnoty za 4. čtvrtletí 
roku 2004“ ze dne 4. září 2008 vyplývá, že subjekt J. F. provozuje autoservis s vlastními 
zaměstnanci. 
 
V posuzovaném období roku 2004 až 2008 bylo u posuzovaného subjektu evidováno celkem pět 
zaměstnanců, kteří byli současně nahlášeni u Všeobecné zdravotní pojišťovny jako pojištěnci. 
Jednalo se o tyto zaměstnance: 
 

Jméno, příjmení Začátek Konec 

 
K. T. 01. 11. 2004 19 01. 2008 

M. D. 14. 02. 2005 08. 05. 2005 

N. M. 15. 09. 2004 16. 06. 2006 

S. L. 15. 06. 2005 × 

V. J. 08. 01. 2007 18. 12. 2007 

 
Souběžně dle evidence Okresní správy sociální zabezpečení vyplývá, že subjekt J. F. od 
15. září 2004 registroval celkem osm zaměstnanců s proměnlivým zaměstnaneckým poměrem. 
Nahlášeni byli tito zaměstnanci: 
 

Jméno, příjmení Začátek Konec 

 
K. T. 01. 11. 2004 20. 01. 2005 

L. M. 15. 09. 2004 06. 11. 2006 
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Jméno, příjmení Začátek Konec 

 
L. A. 15. 09. 2004 27. 01. 2005 

M. D. 14. 02. 2005 08. 05. 2005 

M. D. 02. 01. 2007 30. 11. 2007 

N. M. 15. 09. 2004 16. 06. 2006 

S. L. 15. 06. 2005 × 

V. J. 08. 01. 2007 18. 12. 2007 

V. Č. 15. 09. 2004 31. 01. 2006 

 
Odpověď na otázku číslo 1 vychází výhradně z přehledů externích organizací (Všeobecná 
zdravotní pojišťovna, Česká správa sociálního zabezpečení), kdy vnitřní účetní přehledy nebylo 
možné v době zpracování předmětného znaleckého posudku zajistit. 
 
Výše hrubé mzdy dle jednotlivých měsíců za sledované období je předmětem dále uvedené tabulky: 
 

Období Vyměřovací základ 
celkem (Kč) 

Počet zaměstnanců 
Rok Měsíc 

 

2004 

1 × × 

2 × × 

3 × × 

4 × × 

5 × × 

6 × × 

7 × × 

8 × × 

9 30 807,00 4 

10 58 964,00 4 

11 63 454,00 5 

12 58 160,00 5 

 

2005 

1 51 307,00 5 

2 33 050,00 4 

3 48 519,00 4 

4 54 292,00 4 

5 49 269,00 4 

6 52 988,00 4 

7 56 116,00 4 

8 56 082,00 4 

9 47 411,00 4 

10 33 920,00 4 
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Období Vyměřovací základ 
celkem (Kč) 

Počet zaměstnanců 
Rok Měsíc 

 
11 28 636,00 4 

12 33 013,00 4 

 

2006 

1 33 017,00 4 

2 33 825,00 3 

3 29 652,00 3 

4 32 755,00 3 

5 25 382,00 3 

6 25 785,00 3 

7 12 404,00 2 

8 17 444,00 2 

9 11 762,00 2 

10 11 021,00 2 

11 11 010,00 2 

12 10 905,00 1 

2007 

1  30 907,00 3 

2 23 862,00 3 

3 32 178,00 3 

4 24 228,00 3 

5 32 429,00 3 

6 29 657,00 3 

7 32 434,00 3 

8 32 449,00 3 

9 32 041,00 3 

10 30 385,00 3 

11 31 940,00 3 

12 21 961,00 2 

  

2008 

1  11 495,00 1 

2 11 000,00 1 

3 11 449,00 1 

4 11 000,00 1 

5 7 016,00 1 

6 11 000,00 1 

7 11 000,00 1 

8 11 000,00 1 

9 × × 

10 × × 

11 × × 
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Období Vyměřovací základ 
celkem (Kč) 

Počet zaměstnanců 
Rok Měsíc 

 
12 × × 

 

2009 

1 × ×  

2 × × 

3 × × 

4 × × 

5 × × 

6 × × 

7 × × 

8 × × 

9 × × 

10 × × 

11 × × 

12 × × 

 
Ze shora uvedeného přehledu vyplývá, že v průběhu kalendářního roku 2004 dosahoval 
vyměřovací základ všech zaměstnanců celkové výše Kč 211 385, kdy během jednotlivých měsíců 
byli zaměstnáni 4 – 5 zaměstnanců. Přehled k vyměřovacímu základu byl poprvé sestaven za 
měsíc září. V roce 2005 pak předmětný vyměřovací základ všech zaměstnanců dosahoval 
souhrnné výše Kč 544 603. Opět se jednalo o 4 – 5 zaměstnanců subjektu J. F. V roce 
následujícím pak celkový vyměřovací základ dosahoval Kč 254 962. V tomto roce poprvé dochází 
k poklesu zaměstnanců z původní 4 v měsíci lednu až na jediného v měsíci prosinci. Tento stav se 
mění v roce 2007, kdy dochází k nárůstu počtu zaměstnanců, jimž je stanoven vyměřovací základ 
na úrovni Kč 354 471. V roce 2008 pak tento základ dosahuje výše Kč 84 960. Posledním 
sledovaným měsícem je pak srpen roku 2008. K dalším měsícům již nedisponujeme ucelenými 
přehledy. 
 
Tyto přehledy vycházejí z „Přehledů o vyměřovacích základech a pojistném malé organizace“ 
v rozčlenění za jednotlivé měsíce, kdy každý jednotlivý přehled je označen razítkem a podpisem A. 
– J. F. 
 
V průběhu sledovaného období dosahoval vyměřovací základ všech 
zaměstnanců  výše Kč  1 450 38. Prvním vykazovaným obdobím byl měsíc 
září roku 2004, poslední pak měsíc srpen roku 2008. Ve sledovaném období 
bylo vykazováno 1 – 5 zaměstnanců .  
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H4.4.2 Otázka číslo 2 
 
Zjistěte po jednotlivých měsících celkovou výši příjmů ,  které plynuly 
plátci z podnikatelské i jiné činnosti, jež dosáhl ve sledovaném období na 
účtu (účtech) pokladny a bankovním účtu (účtech), oproštěných od 
průběžných položek. Zároveň  uveďte výši finančních prostředků ,  se 
kterými mohl plátce v daném měsíci volně  disponovat, tedy výši 
finančních prostředků ,  které nebyly vázány exekucí či soudním 
rozhodnutím (dále jen „volné finanční prostředky“).  
 
Odpověď na otázku číslo 2 vychází z podkladových materiálů omezeného charakteru. Blíže viz 
Podklady pro zpracování znaleckého posudku a Východisko znaleckého posudku. 
 
Následující vyjádření tak reflektuje maximum informací, které se podařilo získat našemu 
znaleckému ústavu při studiu podkladových materiálů. 
 
Rok 2004 
 
Z poskytnutých materiálů vyplývá, že dne 4. září 2008 byla u subjektu J. F. zahájena ze strany 
Finančního úřadu v Ledči nad Sázavou daňová kontrola a pod protokolem č. j. xx dále vydána 
zpráva o daňové kontrole za rok 2004 podle § 16 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, 
ve znění pozdějších předpisů. 
 
Daňové přiznání za zdaňovací období roku 2004 bylo podáno dne 30. června 2005 pod č. j. xx na 
daňovou povinnost Kč 9 540. Předmětem následující tabulky je rekapitulace daňové povinnosti: 
 

(v Kč) dle J. F. dle finančního úřadu rozdíl 

 
Příloha č. 1 

 
ř. 101 příjmy 541 917,00 541 917,00 0,00 

ř. 102 výdaje 428 361,00 428 361,00 0,00 

ř. 104 rozdíl 113 556,00 113 556,00 0,00 

ř. 106 § 23, § 5 6 875,00 6 875,00 0,00 

ř. 113 DZD § 7 106 681,00 106 681,00 0,00 

 
2. oddíl – základ daně 

 
ř. 32 DZD § 7 106 681,00 106 681,00 0,00 

ř. 36 úhrn řádků 106 681,00 106 681,00 0,00 

ř. 37 ZD 106 681,00 106 681,00 0,00 

ř. 38 upl. ztráta 5 000,00 5 000,00 0,00 

ř. 39 ZD 101 681,00 101 681,00 0,00 
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(v Kč) dle J. F. dle finančního úřadu rozdíl 

 
3. oddíl – § 7 – nezdanitelné části  

 
ř. 55 daň dle § 16 9 540,00 9 540,00 0,00 

 
Ze shora uvedené tabulky vyplývá, že za zdaňovací období roku 2004 nebyla pozměněna daňová 
povinnost subjektu J. F. Provedenou kontrolou nebyl zjištěn rozdíl v daňové povinnosti za 
zdaňovací období roku 2004. 
 
Z úředního záznamu o podaném vysvětlení podle § 158 odst. 5 trestního řádu, č. j. xx ze dne 
4. března 2009 vyplývá, že subjekt J. F. disponoval 2 – 3 bankovními účty. Při studiu podkladů 
jsme identifikovali pouze jediný účet číslo 187594805/033, žádné skutečnosti týkající se 
případných ostatních bankovních účtech nám nebyly známy. 
 
Detailnější podkladové materiály, z nichž by bylo možné identifikovat celkovou výši příjmů 
v rozčlenění za jednotlivé měsíce na účtu pokladny a bankovním účtu, se nám ani objednateli 
znaleckého posudku nepodařilo zajistit. 
 
Dle přehledu „Exekuce na bankovním účtu“ předloženém Okresní správou sociálního zabezpečení 
lze identifikovat následující blokace účtů: 
 

Termín blokace Částka (Kč) 

 
23. 05. 2005 96 783,00 

07. 03. 2006 175 308,00 

24. 04. 2007 175 308,00 

27. 11. 2007 175 308,00 

27. 11. 2007 (jiný účet) 175 308,00 

29. 01. 2007 97 521,00 

30. 05. 2007 97 521,00 

10. 04. 2007 72 329,00 

11. 09. 2007 74 060,00 

 
Jiné informace nebylo možné v době zpracování tohoto znaleckého posudku možné získat. 
 
V době  zpracování znaleckého posudku nebylo možné z podkladových 
materiálů  poskytnutých našemu znaleckému ústavu věrohodně  
identifikovat po jednotlivých měsících celkovou výši příjmů ,  které 
plynuly plátci z podnikatelské i  jiné činnosti,  jež dosáhl J.  F. ve 
sledovaném období na účtu (účtech) pokladny a bankovním účtu (účtech), 
oproštěných od průběžných položek. Zároveň  nelze uvést výši finančních 
prostředků ,  se kterými mohl plátce v daném měsíci volně  disponovat, tedy 
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výši finančních prostředků ,  které nebyly vázány exekucí či soudním 
rozhodnutím. 
 
H4.4.3 Otázka číslo 3 
 
Pokud bude zkoumáním zjištěno, že plátce měl volné finanční prostředky 
ve výši nejméně  hrubé mzdy všech zaměstnanců ,  uveďte, v jakých 
jednotlivých měsících sledovaného období to bylo a jakou část z těchto 
volných finančních prostředků  použil na odvody zákonných plateb daně  
a pojištění.   
 
Z odpovědi na otázku číslo 2 vyplývá, že nebylo možné definovat období, po které J. F. disponoval 
volnými finančními prostředky, jakož i jejich výši, nelze tedy ani detailně definovat, jaká výše 
z nich byla použita na odvody zákonných plateb daně a pojištění. 
 
Z neúplných podkladových materiálů a z Výpočtu dlužného pojistného za zaměstnance 
předloženého Okresní správou sociálního zabezpečení lze identifikovat následující platby J. F. 
(pojištění zaměstnavatele za zaměstnance). 
 

Období 
Platba (Kč) 

Rok Měsíc 

 
2005 6 96 783,00 

 

2007 
5 72 329,00 

7 12 264,00 

 

2008 

6 80 000,00 

7 10 928,00 

8 5 000,00 

 
Shora uvedený přehled však nevychází z účetnictví, resp. účtů pokladna/bankovní účet 
vztahujících se k subjektu J. F. Kalkulace vycházejí z Okresní správy sociálního zabezpečení 
Havlíčkův Brod. 
 
Zkoumáním se nepodařilo zjistit výši volných finančních prostředků  ve 
výši nejméně  hrubé mzdy všech zaměstnanců .  Nelze ani stanovit jaká výše 
a v jakém období byla použita na odvody zákonných plateb daně  
a pojištění.  
 
H4.4.4 Otázka číslo 4 
 
Zjistěte, zda plátce ve sledovaném období zaměstnancům srazil  z hrubé 
mzdy příslušné částky zálohy na daň  z příjmů  fyzických osob ze závislé 
činnosti, pojistného na zdravotní pojištění a pojistného na sociální 
zabezpečení včetně  příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.  
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Opět díky absenci potřebných podkladových materiálů lze činit pouze omezené závěry, resp. 
podávat odpověď na otázku číslo 4. 
 
Dle nám dostupných informací lze dle Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé 
činnosti a z funkčních požitků za zdaňovací období roku 2005, 2006 a 2007 sestavit následující 
přehled srážek a odvodů. 
 

Období Na zálohách na daň 
za měsíc bylo 

sraženo (Kč) 

Na zálohách na daň, 
na dani 

a příslušenství mělo 
být odvedeno 

Rok Měsíc 

 

2005 

1 2 500,00 2 085,00 

2 1 410,00 995,00 

3 2 965,00 2 690,00 

4 3 990,00 3 575,00 

5 3 450,00 3 155,00 

6 4 415,00 4 120,00 

7 4 150,00 3 735,00 

8 4 150,00 3 795,00 

9 2 820,00 2 405,00 

10 1 275,00 1 000,00 

11 1 275,00  340,00 

12 1 275,00 1 000,00 

 

2006 

1 576,00 0,00 

2 672,00 25,00 

3 216,00 0,00 

4 576,00 0,00 

5 576,00 0,00 

6 576,00 0,00 

7 564,00 564,00 

8 612,00 612,00 

9 12,00 12,00 

10 564,00 564,00 

11 564,00 564,00 

12 552,00 552,00 

 

2007 

1 2127,00 2127,00 

2 792,00 792,00 

3 2163,00 2163,00 

4 828,00 828,00 

5 2175,00 2175,00 

6 1923,00 1923,00 
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Období Na zálohách na daň 
za měsíc bylo 

sraženo (Kč) 

Na zálohách na daň, 
na dani 

a příslušenství mělo 
být odvedeno 

Rok Měsíc 

 
7 2 175,00 2 175,00 

8 2 163,00 2 163,00 

9 2 163,00 2 163,00 

10 2 163,00 2 163,00 

11 2 175,00 2 175,00 

12 1 923,00 1 923,00 

 
Žádné jiné podklady umožňující poskytnout odpověď na otázku číslo 4 jsme neměli k dispozici. 
 
Z poskytnutých podkladových materiálů  nelze určit,  zda plátce ve 
sledovaném období zaměstnanců  srazil z hrubé mzdy příslušné částky 
zálohy na daň  z  příjmů  fyzických osob ze závislé činnosti, pojistného na 
zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení včetně  příspěvku 
na státní politiku zaměstnanosti.  
 

H5 Znalecký posudek na posouzení úpadku společnosti 
 
Následující znalecký posudek byl zpracován ve věci trestního stíhání pro podezření ze 
spáchání trestného činu způsobení úpadku a zvýhodňování věřitele. Posouzení stavu 
úpadku probíhalo především podle zákona č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání. 
 
H5.1 Předmět znaleckého posudku 
 
Úkolem tohoto znaleckého posudku je zodpovězení níže uvedených konkrétních otázek zadaných 
našemu znaleckému ústavu objednatelem. 
 
1. Posoudit, zda na základě zajištěných účetních dokladů a dalších písemností lze 

zpracovat objektivní znalecký posudek z oboru ekonomika, odvětví účetnictví. 

2. Posoudit, zda předložené účetní doklady a další písemnosti jsou kompletní 
z hlediska žádosti zpracování znaleckého posudku. 

3. Zda a kdy se společnost dostala do úpadku. Kdy vznikla statutárnímu orgánu 
povinnost podat návrh na prohlášení konkurzu ve smyslu ustanovení § 3 odst. 1 
z. č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů 
(případně insolvenčního zákona č. 182/2006), resp. kdy bylo statutárnímu 
orgánu zřejmé, že je v úpadku, a má tedy učinit kroky směřující k podání návrhu 
na prohlášení konkurzu. 

4. Zda úpadek spočíval v předlužení nebo insolvenci. 

5. V případě, že se společnost dostala do úpadku, zda poté ode dne, kdy se tak stalo, 
hradila své závazky svým věřitelům, o jaké věřitele a jaké závazky se jednalo, 
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v jaké výši a době byly uhrazeny a jakou formou (započtení závazků, pohledávek, 
naturálního plnění, platba v hotovosti nebo z účtu). 

6. Posoudit, zda ode dne, kdy se společnost dostala do úpadku, nedošlo 
k upřednostňování uspokojování některých věřitelů a pokud ano, jakou měrou 
bylo zmařeno uspokojení ostatních věřitelů, tedy jakou konkrétní částkou byl 
který věřitel zvýhodněn a znevýhodněn. V posouzení porovnejte uspokojování 
závazků tak, jak bylo prováděno, s tím, jak by mělo být v úpadku dle zákona 
prováděno. Uveďte konkrétní výši škody dle jednotlivých znevýhodněných 
věřitelů a konkrétní výši zvýhodnění ostatních věřitelů. 

7. Jaká a k jakému datu byla poslední známá provedená úhrada závazku provedená 
společností po dni, kdy se dostala do úpadku. 

8. Zda je znalec schopen určit platby, kterými byly zvýhodněni věřitelé společnosti, 
jako platby provedené s odůvodněným předpokladem získání dalších prostředků 
na uspokojení dalších věřitelů. V kladném případě, ať znalec tyto platby 
nezahrne do celkového zpracování svého posudku jako platby, kterými bylo 
zmařeno uspokojení ostatních věřitelů. 

9. Další skutečnosti dle uvážení znalce. 
 

H5.2 Podklady pro zpracování znaleckého posudku 
 
Při zpracování znaleckého posudku jsme vycházeli zejména z následujících podkladů a informací: 
 
� koncept trestního spisu předaný našemu znaleckému ústavu objednatelem znaleckého posudku 

dne 25. ledna 2010 
� kompletní účetnictví společnosti D.S.K. – CZ, spol. s r. o. za období let 2006 – 2008 
� účetní podklady z internetového serveru Ministerstva spravedlnosti ČR (výpisy z obchodního 

rejstříku, sbírka listin) 
 
H5.3 Východisko znaleckého posudku 
 
Z výpisu z obchodního rejstříku společnosti D. S. K. – CZ, spol. s r. o. (dále také jen DSK) 
vyplývá, že společnost byla do obchodního rejstříku zapsána dne 30. července 2004 se základním 
kapitálem ve výši Kč 200 000. 
 
Po celé období existence společnosti byl jejím jediným společníkem (majitelem) a zároveň 
jednatelem M. K. 
 
Dne 19. srpna 2008 bylo na základě vyhlášky Krajského soudu v Ústí nad Labem zahájeno 
ve společnosti insolvenční řízení. 
 
Usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 3. listopadu 2008 byl na majetek 
společnosti prohlášen konkurz. 
 
Ekonomickou situaci a ekonomickou výkonnost společnosti DSK v období let 2005 – 2008 
můžeme dokumentovat na přehledu základních ekonomických ukazatelů zjištěných z účetních 
závěrek společnosti. Všechny částky jsou uváděny v tis. Kč. 
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Rozvahy (v tis. Kč) 
 

AKTIVA 31. 12. 2005 31. 12. 2006 31. 12. 2007 22. 09. 2008 

      
1. Dlouhodobý hmotný majetek 84 72 32  

2. Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 -594 

3. Krátkodobé pohledávky 611 861 283 2 957 

4. Krátkodobý finanční majetek 3 517 3 414 3 204 23 

5. Ostatní aktiva 705 468 3 964 18 

      
A. Aktiva  c e l k e m 4 917 4 815 7 483 2 404 

     

PASIVA – CIZÍ ZDROJE 31. 12. 2005 31. 12. 2006 31. 12. 2007 22. 09. 2008 

      
1. Krátkodobé závazky 3 796 6 796 10 921 16 118 

2. Bankovní úvěry a výpomoci 1 200 763 151 0 

3. Ostatní pasiva 6 12 0 0 

      
B. Cizí zdroje – c e l k e m 5 002 7 571 11 072 16 118 

      
C. ČOM (A – B) -85 -2 756 -3 589 -13 714 

 
Výkazy zisků  a ztrát (v tis.  Kč)  
 

Položka 2005 2006 2007 2008 

     
1. Tržby za prodej zboží 15 0 250 1 203 

2. Náklady na prodané zboží 15 0 0 0 

3. Obchodní marže 0 0 250 1 203 

4. Výkony 16 598 11 389 26 220 8 578 

5. Výkonová spotřeba 11 210 8 345 22 641 16 992 

6. Přidaná hodnota 5 388 3 044 3 827 -7 211 

7. Osobní náklady 5 188 5 594 4 261 2 220 

8. Daně a poplatky 28 50 23 4 

9. Odpisy 31 72 40 32 
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Položka 2005 2006 2007 2008 

     
10. Tržby z prodeje IM a materiálu  0 0 0 162 

11. Zůstatková cena IM a materiálu 0 0 0 0 

12. Jiné provozní výnosy 106 261 2 15 

13. Jiné provozní náklady 62 139 255 792 

14. Provozní HV 185 -2 550 -750 -10 082 

15. Výnosové úroky 0 0 0 0 

16. Nákladové úroky 12 88 47 34 

17. Ostatní finanční výnosy 0 1 0 0 

18. Ostatní finanční náklady 20 36 34 10 

19. HV z finančních operací -31 -123 -81 -44 

20. Mimořádný HV 0 -1 0 0 

      
21. HV účetního období 25 -2 673 -831 -10 126 

 
Komentář k finančním výkazům: 
 
Rok 2005 
 
Z výše uvedených tabulek vyplývá, že ekonomická situace a ekonomická výkonnost společnosti 
DSK nebyla v roce 2005 příliš dobrá. Účetní hodnota čistého obchodního majetku byla mírně 
záporná, když dosáhla výše -85 000 Kč. Účetní hodnota majetku byla ve výši 4 917 000 Kč 
a cizích zdrojů (závazků) ve výši 5 002 000 Kč. Vzhledem ke skutečnosti, že společnost ve svých 
závazcích evidovala i položku bankovní úvěry a výpomoci ve výši 1 200 000 Kč, můžeme 
konstatovat že hodnota splatných závazků nepřevýšila hodnotu majetku společnosti.  
 
Společnost dosáhla zisku ve výši téměř 25 000 Kč při realizovaných výkonech ve výši                      
cca 16,6 mil. Kč. 
 
Ze znění zákona č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání, § 1 (znění platného od 1. května 2000), 
vyplývá následující: 
 
1. Účelem tohoto zákona je uspořádání majetkových poměrů dlužníka, který je v úpadku. 

2. Dlužník je v úpadku, jestliže má více věřitelů a není schopen po delší dobu plnit své splatné 
závazky. Jestliže dlužník zastavil platby, má se za to, že není schopen po delší dobu plnit své 
splatné závazky. 

3. Fyzická osoba, je-li podnikatelem, a právnická osoba je v úpadku i tehdy, jestliže je předlužena. 
O předlužení jde tehdy, jestliže tato osoba má více věřitelů a jestliže její splatné závazky jsou 
vyšší než její majetek; do ocenění dlužníkova majetku se zahrne i očekávaný výnos z 
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pokračující podnikatelské činnosti, lze-li příjem převyšující náklady při pokračování 
podnikatelské činnosti důvodně předpokládat. 

 
Na základě analýzy účetní závěrky společnosti DSK za rok 2005 konstatujeme, že tato nebyla 
k datu 31. prosince 2005 v úpadku. Důvodem je skutečnost, že společnost nebyla předlužena (její 
splatné závazky nebyly vyšší než její majetek) a byla schopná plnit své splatné závazky.  
 
Rok 2006 
 
Z výše uvedených tabulek vyplývá, že ekonomická situace a ekonomická výkonnost společnosti 
DSK se v roce 2006 proti předcházejícímu roku významně zhoršila. Účetní hodnota čistého 
obchodního majetku byla záporná, když dosáhla výše -2 756 000 Kč. Účetní hodnota majetku byla 
ve výši 4 815 000 Kč a cizích zdrojů (závazků) ve výši 7 571 000 Kč.  
 
Společnost dosáhla ztráty ve výši 2 673 000 Kč při realizovaných výkonech ve výši 11 389 000 
Kč. 
 
Z hlediska výše citovaného zákona o konkurzu a vyrovnání je třeba zjistit, zda k datu 31. prosince 
2006 byly splatné závazky společnosti DSK vyšší než její majek a případně přihlédnout i 
k potenciálnímu výnosu z budoucí podnikatelské činnosti. 
 
Na základě analýzy účetní závěrky společnosti DSK za rok 2006 konstatujeme následující 
skutečnosti: 
 
1. Společnost evidovala k datu 31. prosince 2006 cizí zdroje (závazky) ve výši 

7 571 000 Kč, z čehož splatné byly (dle přílohy k účetní závěrce za rok 2006) závazky 
k odběratelům ve výši 2 464 000 Kč a závazky ke státu (daňové závazky, závazky ze sociálního 
zabezpečení a zdravotního pojištění) ve výši 3 873 000 Kč, to znamená závazky v celkové výši 
6 337 000 Kč.  

2. Společnost DSK tedy k datu 31. prosince 2006 evidovala závazky po lhůtě splatnosti ve výši 
6 337 000 Kč a proti tomu majetek v účetní hodnotě 4 815 000 Kč, z čehož vyplývá hodnota 
předlužení dle zákona o konkurzu a vyrovnání ve výši 1 522 000 Kč.  

3. Společnost DSK tedy byla dle první části odstavce (3) § 1 zákona o konkurzu a vyrovnání 
v úpadku z důvodu předlužení, protože její splatné závazky byly k datu 31. prosince 2006 
vyšší než její majetek.  

4. Druhá část příslušného odstavce hovoří o tom, že do ocenění dlužníkova majetku se zahrne 
i očekávaný výnos z pokračující podnikatelské činnosti, lze-li příjem převyšující náklady při 
pokračování podnikatelské činnosti důvodně předpokládat. 

5. V této souvislosti musíme konstatovat, že jestli vyplynula předluženost společnosti DSK 
z účetní závěrky k datu 31. prosince 2006 a jednatel společnosti si ji mohl být vědom nejpozději 
k datu 31. března 2007, tak už na jaře 2007 probíhala jednání mezi společností DSK 
a družstvem N. b. P.o zakázce na výstavbu řadových rodinných domků v Liberci (smlouva byla 
podepsána dne 6. dubna 2007), jejíž hodnota byla ve výši téměř 35 mil. Kč.  

6. Na základě výše uvedené skutečnosti konstatujeme, že pokud podnik s předlužením ve výši cca 
1,5 mil. Kč získal zakázku ve výši 35 mil. Kč, bylo dle našeho názoru důvodné předpokládat, že 
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by ze zisku z této zakázky bylo možné uhradit i ty starší závazky, na jejichž splacení podnik na 
jaře roku 2007 neměl finanční prostředky. 

7. Dle našeho názoru tedy nelze jednoznačně tvrdit, že by společnost DSK byla v období 
březen – duben 2007 v úpadku, respektive že by její ekonomická situace byla natolik 
špatná, že ji už nebylo možné žádným způsobem zvrátit a její pokračování by vedlo 
k prohlubování ztráty a zvyšování jejích závazků. 

 
Rok 2007 
 
Z výše uvedených tabulek vyplývá, že ekonomická situace a ekonomická výkonnost společnosti 
DSK byla v roce 2007 dále poměrně špatná, nicméně meziročně došlo k určitému zpomalení 
negativního trendu z předchozího roku. Účetní hodnota čistého obchodního majetku byla záporná, 
když dosáhla výše -3 589 000 Kč. Účetní hodnota majetku byla ve výši 7 483 000 Kč a cizích 
zdrojů (závazků) ve výši 11 072 000 Kč.  
 
Společnost dosáhla ztráty ve výši 831 000 Kč při realizovaných výkonech ve výši 26,2 mil. Kč.  
 
Můžeme tedy konstatovat, že v roce 2007 společnost zvýšila svůj obrat o 130 % proti 
předcházejícímu roku 2006. Bohužel ani při takto razantním zvýšení obratu nedokázala 
společnost DSK hospodařit se ziskem, byť musíme konstatovat, že i dosažený hospodářský 
výsledek byl v roce 2007 proti roku 2006 výrazně příznivější. 
 
Z hlediska výše citovaného zákona o konkurzu a vyrovnání je třeba zjistit, zda k datu 31. prosince 
2007 byly splatné závazky společnosti DSK vyšší než její majek a případně přihlédnout 
i k potenciálnímu výnosu z budoucí podnikatelské činnosti. 
 
Na základě analýzy účetní závěrky společnosti DSK za rok 2007 konstatujeme následující 
skutečnosti: 
 
1. Společnost evidovala k datu 31. prosince 2007 cizí zdroje (závazky) ve výši  

11 072 000 Kč, z čehož splatné byly (dle přílohy k účetní závěrce za rok 2007) závazky 
k odběratelům ve výši 5 022 000. Kč, závazky ke státu (daňové závazky, závazky ze sociálního 
zabezpečení a zdravotního pojištění) ve výši 3 594 000 Kč.  

2. Společnost DSK tedy k datu 31. prosince 2007 evidovala závazky po lhůtě splatnosti ve výši 
8 616 000 Kč a proti tomu majetek v účetní hodnotě 7 483 000 Kč, z čehož vyplývá hodnota 
předlužení dle zákona o konkurzu a vyrovnání ve výši 1 133 000 Kč.  

3. Společnost DSK tedy byla dle první části odstavce (3) § 1 zákona o konkurzu a vyrovnání 
v úpadku z důvodu předlužení, protože její splatné závazky byly k datu 31. prosince 2007 
vyšší než její majetek. Přesto musíme konstatovat, že k datu 31. prosince 2007 se situace proti 
datu 31. prosince 2006 mírně zlepšila, když výše předlužení dle zákona o konkurzu 
a vyrovnání poklesla z 1 522 000 Kč na 1 133 000 Kč. 

4. Druhá část příslušného odstavce hovoří o tom, že do ocenění dlužníkova majetku se zahrne 
i očekávaný výnos z pokračující podnikatelské činnosti, lze-li příjem převyšující náklady při 
pokračování podnikatelské činnosti důvodně předpokládat. 

5. V této souvislosti musíme konstatovat, že pokud bychom stanovili stav úpadku společnosti 
DSK z důvodu předlužení na základě účetní závěrky k datu 31. prosince 2007, jednatel 
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společnosti si ji mohl být vědom nejpozději k datu 21. března 2008, to znamená k datu 
sestavení účetní závěrky za rok 2007 a podání daňového přiznání za toto období.  

6. Přestože výsledky účetní závěrky k datu 31. prosince 2007 nebyly zcela špatné (společnost 
hospodařila v roce 2007 pouze s mírnou ztrátou, neprohlubovalo se předlužení společnosti 
z hlediska zákona o konkurzu a vyrovnání) a přestože k datu 21. března 2008 stále probíhaly 
práce na předmětné zakázce, muselo být dle našeho názoru jednateli společnosti nejpozději 
k tomuto datu jasné, že společnost je v úpadku. Toto tvrzení opíráme o následující skutečnosti: 

a. Sám jednatel společnosti ve svých výpovědích uvádí, že již od března 2008 nedostal proplaceny 
faktury za provedené práce od svého rozhodujícího odběratele, družstva Nové bydlení 
Pavlovice, když důvodem bylo započítávání nedodělků a dodaného stavebního materiálu. 
Problémem bylo i nedodržení smluvních termínů. 

b. V důsledku výše uvedené skutečnosti společnost již v období březen – duben 2008 neměla 
dostatek finančních prostředků na úhrady odebraného stavebního materiálu ani na mzdy 
zaměstnanců a další platby související s podnikatelskou činností. 

c. Také výše předlužení se stále průběžně zvyšovala o nabíhající penále ze závazků po lhůtě 
splatnosti (zejména ze strany VZP a OSSZ). 

d. Společnost měla prokazatelně problémy i s vyplácením čistých mezd svých zaměstnanců 
v plném rozsahu minimálně již v měsíci dubnu 2008, jak vyplývá z Usnesení Krajského soudu 
v Ústí nad Labem o zahájení insolvenčního řízení.  

7. Na základě výše uvedených skutečností tedy konstatujeme, že společnost se dostala 
do stavu úpadku nejpozději k datu 21. března 2008 a k tomuto datu také musela být 
tato skutečnost zřejmá i jednateli společnosti. 

 
Rok 2008 
 
Z výše uvedených tabulek vyplývá, že ekonomická situace společnosti DSK byla v průběhu roku 
2008 již velmi špatná. 
 
Dne 19. srpna 2008 bylo na základě vyhlášky Krajského soudu v Ústí nad Labem zahájeno 
ve společnosti insolvenční řízení. 
 
Usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 3. listopadu 2008 byl na majetek 
společnosti prohlášen konkurz. 
 
Účetní hodnota čistého obchodního majetku společnosti byla k datu 22. září 2008 záporná, když 
dosáhla výše -13 714 000 Kč. Účetní hodnota majetku byla ve výši 2 404 000 Kč a cizích zdrojů 
(závazků) ve výši 16 118 000 Kč.  
 
Společnost dosáhla za období leden 2008 – září 2008 ztráty ve výši 10 126 000 Kč 
při realizovaném obratu ve výši cca 9,8 mil. Kč. 
 
Vzhledem k ekonomickým výsledkům v roce 2008 bylo prohlášení konkurzu na majetek 
společnosti DSK logickým vyústěním úpadkového stavu této společnosti. 
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H5.4 Zodpovězení zadaných otázek 
 
H5.4.1 Otázka č. 1 
 
Posoudit, zda na základě  zajištěných účetních dokladů a dalších písemností 
lze zpracovat objektivní znalecký posudek z oboru ekonomika, odvětví 
účetnictví. 
 
Na základě zajištěných podkladů a dalších písemností lze zpracovat objektivní znalecký posudek 
z oboru ekonomika, odvětví účetnictví. 
 
Úroveň vedení účetnictví společnosti DSK byla na velmi dobré úrovni a dle našeho názoru 
splňovala všechny legislativní podmínky a požadavky. Určité drobné nesrovnalosti zjištěné 
zejména v roce 2008 (nesoulad mezi datem zaúčtování a datem na prvotním účetním dokladu) 
přičítáme na vrub úpadkové situace společnosti v tomto období, ale na výše uvedeném závěru tato 
skutečnost nic nemění.  
 
H5.4.2 Otázka č. 2 
 
Posoudit, zda předložené účetní doklady a další písemnosti jsou kompletní 
z hlediska žádosti zpracování znaleckého posudku. 
 
 
Při odpovědi na tuto otázku se můžeme částečně odvolat na odpověď na otázku předcházející. 
Úroveň vedení účetnictví společnosti DSK byla na velmi dobré úrovni a dle našeho názoru 
splňovala všechny legislativní podmínky a požadavky.  
 
Vzhledem ke skutečnosti, že jsme měli k dispozici kompletní účetnictví společnosti, považujeme 
předané účetní podklady a další písemnosti za zcela dostačující z hlediska žádosti o zpracování 
znaleckého posudku. 
 
H5.4.3 Otázka č. 3 
 
Zda a kdy se společnost dostala do úpadku. Kdy vznikla statutárnímu 
orgánu povinnost podat návrh na prohlášení konkurzu ve smyslu ustanovení 
§ 3 odst. 1 z. č . 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání, ve znění pozdějších 
předpisů (případně insolvenčního zákona č. 182/2006), resp. kdy bylo 
statutárnímu orgánu zřejmé, že je v úpadku, a má tedy učinit kroky 
směřující k podání návrhu na prohlášení konkurzu. 
 
Na základě podrobné analýzy účetních výkazů společnosti DSK a souvisejících dokumentů 
konstatujeme, že dle našeho názoru se tato společnost dostala do jednoznačně prokazatelného 
stavu úpadku počátkem roku 2008.  
 
Datum, kdy vznikla statutárnímu orgánu společnosti povinnost podat návrh na prohlášení 
konkurzu, jsme stanovili na 21. březen 2008. Jednalo se o datum sestavení účetní závěrky za rok 
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2007 a podání daňového přiznání za toto účetní období. Z této účetní závěrky vyplynulo, že 
společnost je předlužena ve smyslu zákona o konkurzu a vyrovnání (splatné závazky byly vyšší 
než hodnota majetku společnosti). Výše předlužení sice nebyla nijak výrazná, ale již k datu 
21. března 2008 bylo dle našeho názoru zřejmé, že i zakázka na výstavbu řadových rodinných 
domů uzavřená s družstvem N. b. P. skončí ztrátou a celkové předlužení společnosti se ještě 
podstatně zvýší a bude nevyhnutelně provázeno i stavem insolvence. 
 
H5.4.4 Otázka č. 4 
 
Zda úpadek spočíval v předlužení nebo insolvenci. 
 
Jak jsme uváděli výše, tak prvotní úpadek společnosti DSK spočíval v předlužení, když splatné 
závazky společnosti byly vyšší než její majetek a nebylo ani možné důvodně počítat s budoucími 
zisky vyplývajícími z dalšího pokračování v podnikatelské činnosti.  
 
Pokud se týká úpadkového stavu insolvence, je tento stav zpravidla průvodním znakem předlužení 
a ztrátového hospodaření. Společnost DSK se do tohoto stavu dostala v období duben 2008, to 
znamená v období, ve kterém v zásadě přestala inkasovat příjmy z podnikatelské činnosti. 
 
H5.4.5 Otázka č. 5 
 
V případě, že se společnost dostala do úpadku, zda poté ode dne, kdy se tak 
stalo, hradila své závazky svým věřitelům, o jaké věřitele a jaké závazky se 
jednalo, v jaké výši a době  byly uhrazeny a jakou formou (započtení 
závazků, pohledávek, naturálního plnění, platba v hotovosti nebo z účtu). 
 
Při odpovědi na tuto otázku můžeme vycházet z bankovních a z výdajových pokladních dokladů 
společnosti DSK za období od 21. března 2008. 
 
Na bankovním účtu společnosti DSK vedeného u GE Money Bank, a. s. nejsou od                           
21. března 2008 žádné významné obraty a úhrady kromě exekučních plateb. 
 
Na bankovním účtu společnosti DSK vedeného u ČSOB, a. s. byl v dubnu 2008 příjem 
na bankovní účet ve výši 680 tis. Kč a výdaje ve výši 684 tis. Kč. Příjmy jsou zejména 
od družstva Nové bydlení Pavlovice, z debetních obratů jsou nejvýznamnější výběry v hotovosti 
(430 tis. Kč). Dále byly hrazeny drobnější platby v řádu jednotek, maximálně několika málo 
desítek Kč. 
 
V květnu 2008 se jednalo o kreditní příjmy ve výši 112 tis. Kč (opět z rozhodující části úhrada od 
družstva Nové bydlení Pavlovice) a kreditní výdaje ve výši 120 tis. Kč, přičemž z rozhodující části 
se jednalo o výběr hotovosti (99 tis. Kč). 
 
Od června 2008 jsou již obraty na tomto účtu zcela zanedbatelné. 
 
Pokud se týká výdajů z pokladny, jedná se za období od 21. března 2008 o velké množství plateb 
v řádu stovek položek. Ze zcela rozhodující části se jedná o drobné úhrady v hotovosti (PHM, 
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mytí vozidel, stavební materiál, drobné nářadí, poštovní služby, opravy nářadí, parkovné, 
leasingové splátky, dálniční známky, telefony, úklidové služby, mzdy jednotlivých zaměstnanců 
atd.) a z tohoto důvodu je nepovažujeme za nutné na tomto místě podrobněji popisovat. 
 
Pokud se týká úhrad významnějších plateb nad 50 tis. Kč, jedná se o následující případy: 
 

Datum Odběratel Částka v Kč 

   
01. 04. 2008 I. G., s. r. o. 219 000 

01. 04. 2008 F. P. s. r. o. 231 000 

01. 04. 2008 B. a spol. v. o. s. 216 240 

25. 04. 2008 B. a spol. v. o. s. 205 200 

25. 04. 2008 F. P. s. r. o. 209 040 

05. 05. 2008 B. a spol. v. o. s. 210 480 

05. 05. 2008 F. P. s. r. o. 220 920 

24. 03. – 23. 04. 2008 N. s. (N.) 582 463 

   
Celkem 2 094 343 

 
Jedná se vesměs o úhrady faktur za provedené stavební práce v celkové výši 2.094.343 Kč. 
 
Úhrada firmě N. stavby je zaúčtována jednorázově dne 25. srpna 2008 ve výši Kč 2 237 283 ale, 
z prvotních účetních dokladů vyplývá, že peněžní prostředky byly firmě vypláceny průběžně 
v delším časovém úseku a na období od 21. března 2008 připadá částka ve výši Kč 582 463.  
 
Pokud se týká úhrad faktur formou zápočtů, nemáme k dispozici konkrétní písemné údaje týkající 
se podrobností o počtu a výši započtených faktur. Z vyšetřovacího spisu však vyplývá, že mezi 
společností DSK a družstvem N. b. P. nejsou žádné vzájemné závazky a pohledávky. Proto 
můžeme při vyčíslení pohledávek družstva N. b. P. za společností DSK uhrazených formou 
zápočtu vycházet ze soupisu faktur vystavených společností DSK na družstvo N. b. P., které jsou 
v účetnictví vedeny jako neuhrazené (důvodem je skutečnost, že se jednalo o jednostranný zápočet 
ze strany družstva M. K. nepodepsaný, a proto nedošlo k zaúčtování). Jedná se o faktury v celkové 
výši cca 1 321 000 Kč.  
 
Výše uvedená částka koresponduje s výpovědí Martina Kubína, který uvádí celkovou započtenou 
částku ve výši cca 1,4 mil. Kč.   
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H5.4.6 Otázka č. 6 
 
Posoudit, zda ode dne, kdy se společnost dostala do úpadku, nedošlo 
k upřednostňování uspokojování některých věřitelů a pokud ano, jakou 
měrou bylo zmařeno uspokojení ostatních věřitelů, tedy jakou konkrétní 
částkou byl který věřitel zvýhodněn a znevýhodněn. V posouzení porovnejte 
uspokojování závazků tak, jak bylo prováděno s tím, jak by mělo být 
v úpadku dle zákona prováděno. Uveďte konkrétní výši škody dle 
jednotlivých znevýhodněných věřitelů a konkrétní výši zvýhodnění 
ostatních věřitelů. 
 
Dle výše uvedených analýz měl být jednatelem společnosti DSK podán návrh na prohlášení 
konkurzu na majetek společnosti dne 21. března 2008. Po jeho prohlášení by byly zastaveny 
všechny platby závazků společnosti s tím, že budou poměrně uspokojeny na základě soudem 
schváleného rozvrhového usnesení po zpeněžení veškerého majetku úpadce. 
 
Není nám známa žádná legislativní úprava, která by jednateli společnosti nařizovala způsob 
uspokojování závazků společnosti.  
 
Pokud bychom se měli vyjádřit ke skutečnosti, zda došlo ve společnosti DSK v období  
od 21. března 2008 do prohlášení konkurzu ke zvýhodňování nebo naopak znevýhodňování 
některých věřitelů a případně toto poškození exaktně vyčíslit, můžeme konstatovat následující: 
 
a.) Zvýhodnění nebo znevýhodnění některých věřitelů bychom mohli vyvodit jedině na základě 

porovnání dvou situací, a to jak by byly pohledávky jednotlivých věřitelů společnosti DSK 
uspokojeny v případě, kdyby konkurz na společnost DSK byl prohlášen dne 21. března 2008, 
a za druhé v případě, který potom skutečně nastal (opožděné vyhlášení likvidace a následně 
konkurzu). 

b.) Vzhledem ke skutečnosti, že dle dostupných informací nebylo dosud konkurzní řízení 
skončeno, nemáme k dispozici žádné údaje o skutečné míře uspokojení jednotlivých 
konkurzních věřitelů úpadce. Nemůžeme tedy pochopitelně ani posoudit, o jakou částku by 
bylo uspokojení jednotlivých konkurzních věřitelů vyšší, kdyby byl konkurz prohlášen již 21. 
března 2008. 

c.) V každém případě však můžeme konstatovat, že veškeré úhrady závazků prováděné společností 
DSK po datu 21. března 2008 můžeme považovat za zvýhodnění těch věřitelů, kterým byly 
závazky uhrazeny, a naopak poškození těch věřitelů, kterým uhrazeny nebyly. 

d.) Z ekonomických důvodů nepovažujeme za nutné věnovat se drobným částkám, specifikovaným 
v odpovědi na předcházející otázku. Tyto úhrady nákladů (PHM, mytí vozidel, stavební 
materiál, drobné nářadí, poštovní služby, opravy nářadí, parkovné, leasingové splátky, dálniční 
známky, telefony, úklidové služby, mzdy jednotlivých zaměstnanců atd.) se týkaly běžné 
provozní činnosti společnosti DSK a nelze je dle našeho názoru identifikovat jako platby, které 
by zvýhodňovaly určité podniky. 

e.) Pokud se týká objemově významnějších plateb, tak na základě výše provedené analýzy tedy 
můžeme konstatovat, že v předmětném období došlo k určitému zvýhodnění zejména podniků 
I. G., s. r. o., B. a spol. v. o. s., F. P. s. r. o. a N. s. (N.) a naopak znevýhodnění společnosti 
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BPK n., spol. s r. o. a některých státních institucí (zdravotní pojišťovny, správa sociálního 
zabezpečení), které byly největšími věřiteli společnosti DSK. 

 
Podrobněji se budeme problematice konkrétního vyčíslení škody vzniklé v důsledku výše 
uvedeného jednání věnovat v odpovědi na otázku č. 8.  
 
H5.4.7 Otázka č. 7 
 
Jaká a k jakému datu byla poslední známá provedená úhrada závazku 
provedená společností po dni, kdy se dostala do úpadku. 
 
Dle pokladní knihy za rok 2008 je poslední známou provedenou úhradou závazku společnosti 
DSK hotovostní úhrada faktury vystavené firmou R. R. (úklidové služby R.) ve výši Kč 3 105,90 
včetně DPH. Tato úhrada byla zaúčtována dne 22. září 2009, i když dle příjmového pokladního 
dokladu byla úhrada provedena již dne 1. června 2008. 
 
Dále se jedná o vyplacené zálohy na mzdu ze dne 12. září 2009 v celkové výši Kč 79 479. U této 
platby souhlasí datum prvotního účetního dokladu s datem zaúčtování, byť u většiny 
zaměstnanců chybí podpis o převzetí mzdy.  
 
H5.4.8 Otázka č. 8 
 
Zda je znalec schopen určit platby, kterými byly zvýhodněni věřitelé 
společnosti, jako platby provedené s odůvodněným předpokladem získání 
dalších prostředků na uspokojení dalších věřitelů. V kladném případě , ať 
znalec tyto platby nezahrne do celkového zpracování svého posudku jako 
platby, kterými bylo zmařeno uspokojení ostatních věřitelů. 
 
Jak jsme již uváděli výše, tak na základě výše provedených analýz můžeme konstatovat, 
že v předmětném období došlo k určitému zvýhodnění zejména podniků I. G., s. r. o., B. a spol. v. 
o. s., F. P. s. r. o. a N. s. (N.) a naopak znevýhodnění společnosti BPK n., spol. s r. o. a některých 
státních institucí (zdravotní pojišťovny, správa sociálního zabezpečení), které byly největšími 
věřiteli společnosti DSK. 
 
Jednalo se o následující platby: 
 

Datum Odběratel Částka v Kč 

   
01. 04. 2008 I. G., s. r. o. 219 000 

01. 04. 2008 F. P. s. r. o. 231 000 

01. 04. 2008 B. a spol. v. o. s. 216 240 

25.  04. 2008 B. a spol. v. o. s. 205 200 

25. 04. 2008 F. P. s. r. o. 209 040 

05. 05. 2008 B. a spol. v. o. s. 210 480 
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Datum Odběratel Částka v Kč 

   
05. 05. 2008 F. P. s. r. o. 220 920 

24. 03. – 23. 04. 2008 N. s. (N.) 582 463 

   
Celkem 2 094 343 

 
Z výše uvedené tabulky vyplývá, že se jednalo o úhrady faktur za prováděné stavební práce 
(respektive subdodávky) na stavební zakázce pro družstvo N. b. P. Tyto úhrady byly provedeny 
v období od 24. března 2008 do 5. května 2008 v celkové výši Kč 2 094 343.  
 
Z knihy vystavených faktur společnosti DSK vyplývá, že ještě v květnu 2008 vystavila tato 
společnost na družstvo N. b. P. celkem sedm faktur v celkové výši Kč 2 387 404,20.  
 
Dle našeho názoru je tedy možné výše uvedené platby považovat za platby provedené 
s odůvodněným předpokladem získání dalších finančních prostředků pro uspokojení dalších 
věřitelů. 
 
H5.4.9 Otázka č. 9 
 
Další skutečnosti dle uvážení znalce. 
 
Při znaleckém zkoumání jsme nezjistili žádné další skutečnosti, které bychom považovali 
za podstatné. 
 
Považujeme však za účelné vyjádřit se k obecným aspektům podnikatelské činnosti společnosti 
DSK. Z dostupných podkladových materiálů (zejména z výpovědí založených ve vyšetřovacím 
spise, ale i z účetnictví) vyplývá, že v případě společnosti DSK se jednalo o klasické podnikatelské 
selhání, když se relativně malá firma bez významnějších zkušeností s většími stavbami rozhodla 
pro realizaci zakázky v řádu desítek milionů Kč. Tuto zakázku potom společnost DSK manažersky 
nezvládla a výsledkem byla významná ztrátu v řádu mnoha miliónů Kč, která vznikla v relativně 
krátkém období při práci na této zakázce. Hlavními důvody byly dle výpovědí M. K. jednak růst 
cen stavebních materiálů a prací v předmětném období a jednak nízká produktivita práce jak 
vlastních zaměstnanců, tak smluvních subdodavatelů. Můžeme konstatovat, že tyto skutečnosti 
odpovídají jak zjištěným účetním dokladům, tak všeobecně známé situaci na trhu ve stavebnictví 
v předmětném období, to znamená v období vrcholícího stavebního boomu.   
 
Je skutečností, že největší ztrátu utrpěla jednak společnost BPK n., spol. s r. o. jako hlavní 
dodavatel stavebního materiálu a některé státní instituce (zdravotní pojišťovny, správa sociálního 
zabezpečení), které byly největšími věřiteli společnosti DSK. 
 
Z dostupných podkladů však nevyplývá, že by společnost DSK byla dlouhodobě v úpadku nebo že 
by docházelo ke zjevnému poškozování některých věřitelů na úkor jiných. 
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H6 Znalecký posudek na posouzení úpadku společnosti a neodvedení 
 povinných plateb 
 
Následující znalecký posudek byl zpracován ve věci trestního stíhání pro podezření ze 
spáchání trestného činu způsobení úpadku, zvýhodňování věřitele a rovněž neodvedení 
daně, pojistného na sociální zabezpečení, na zdravotní pojištění a příspěvku na státní 
politiku zaměstnanosti. Posouzení stavu úpadku probíhalo ještě podle zákona 
č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání. 
 
H6.1 Předmět znaleckého posudku 
 
Úkolem tohoto znaleckého posudku je zodpovězení níže uvedených konkrétních otázek zadaných 
našemu znaleckému ústavu objednatelem. 
 
1. Ze zajištěného a doloženého účetnictví společnosti M. G. s. r. o. určit, zda je 

možné a následně provést specifikaci příjmů a výdajů u povinného subjektu 
v předmětném dlužném období od 05/2001 do 12/2006, přehledně rozčleňte. 

2. Uveďte, zda povinný subjekt uhradil v předmětném období čisté mzdy všem svým 
zaměstnancům. 

3. Zjistěte, zda povinný subjekt v předmětném období splácel nějaké finanční 
leasingy, provést přehled splátek, uvést platební morálku, způsob ukončení 
plateb. 

4. Posuďte existenci dluhu na pojistném za zaměstnance po celé rozhodné období, 
uveďte, zda z předloženého účetnictví je možno vyhodnotit a vyhodnoťte, zda 
příjmy povinného subjektu po odečtení mezd a případně všech plateb byly 
dostatečné na úhradu povinných odvodů za zaměstnance v předmětném období. 

5. Stanovte přesný časový interval (s datumovým vymezením) a přesné jednotlivé 
výše plateb, ve kterém povinný subjekt dluží za odvody svých zaměstnanců 
oprávněným subjektům. 

6. Zjistěte, zda během podnikatelské činnosti povinnému subjektu vznikla dle znění 
zákona č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů 
povinnost na prohlášení konkurzu. V případě, že ano, sdělte datum, ke kterému 
měl být podán povinným subjektem tento návrh. 

7. Zda měl subjekt v předmětném období dlouhodobé nesplacené závazky, v jakém 
rozsahu, uvést věřitele. Zda tyto závazky postupně uhrazoval, zda tak činil 
poměrně. 

8. Zda subjekt v předmětném období vykazoval nějaké znaky předlužení nebo 
úpadku, v případě že ano, zda bral na sebe další závazky, jimž by nemohl dostát. 

9. Uveďte další skutečnosti a okolnosti, které znalec považuje za důležité uvést. 
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H6.2 Podklady pro zpracování znaleckého posudku 
 
Podklady pro zpracování znaleckého posudku nám byly poskytnuty objednatelem znaleckého 
posudku. Jednalo se zejména o následující podklady: 
 
� kopie vyšetřovacího spisu vedeného v předmětné věci 
� hlavní knihy společnosti M. G. s. r. o. za roky 2002, 2003, 2004 a 2005 
 
H6.3 Východisko znaleckého posudku 
 
Ze záznamu o zahájení trestního řízení vydaného Policií ČR dne 15. května 2006 vyplývá, že M. 
T. a A. T. jsou podezřelí ze spáchání trestného činu neodvedení daně, pojistného na sociální 
zabezpečení, zdravotního pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti dle znění § 147, 
odst. 1 trestního zákona. Toho se měli dopustit tím, že jako jednatelé společnosti M. G. s. r. o. 
(dále také jen M.) neodváděli řádně v období let 2001 – 2005 pojistné na sociální zabezpečení 
a zdravotní pojištění. 
 
Na společnost M. byl dne 14. srpna 2007 prohlášen konkurz. 
 
H6.4 Zodpovězení zadaných otázek 
 
H6.4.1 Otázka číslo 1 
 
Ze zajištěného a doloženého účetnictví společnosti M. G. s. r. o. určit, zda je 
možné a následně  provést specifikaci příjmů a výdajů u povinného subjektu 
v předmětném dlužném období od 05/2001 do 12/2006, přehledně  rozčleňte. 
 
Pokud se týká specifikace příjmů a výdajů (respektive výnosů a nákladů, protože společnost M. G. 
účtovala v soustavě podvojného účetnictví) společnosti M., můžeme vycházet z hlavních knih 
účtů společnosti za období let 2002 – 2005. Pokud se týká hlavní knihy účtů za roky 2001 a 2006, 
nemáme tyto k dispozici. 
 
Zásadní údaje jsou uvedeny v následujících tabulkách. Všechny částky jsou uváděny v Kč. 
 
Náklady 
 

Položka/Rok 2002 2003 2004 2005 

     
501 Spotřeba materiálu 11 949 291 10 215 694 10 471 789 12 869 380 

502 Spotřeba energie  10 431 14 177 12 206 1 017 

511 Opravy a udržování 3 097 921 5 451 489 3 672 647 3 594 760 

512 Cestovné 2 286 309 2 039 932 2 431 981 2 349 205 

513 Náklady na reprezentaci 66 468 83 443 61 822 97 281 

518 Ostatní služby 15 322 752 13 599 371 11 933 465 13 559 764 

521 Mzdové náklady 2 500 635 3 590 293 2 769 917 3 292 211 
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Položka/Rok 2002 2003 2004 2005 

     
522 Příjmy spol ze záv. činnosti 581 143 0 0  

524 Zákonné sociální pojištění 1 073 109 1 248 993 969 548 1 152 755 

527 Zákonné sociální náklady 40 112 25 000 0 9 223 

528 Ostatní sociální náklady 175 958 67 400 42 800 0 

531 Daň silniční 288 469 388 502 213 396 238 318 

538 Ostatní daně a poplatky 150 198 57 870 36 202 40 640 

541 Zůstatková cena prod. DNHM  1 000 39 637 4 860 0 

543 Dary 518 410 509 100 2 276 047 8 073 

544 Smluv. pokuty a úroky z prodl. 13 735 687 177 398 387 123 550 

545 Ostatní pokuty a penále  199 705 1 882 539 410 167 206 028 

546 Odpis pohledávky 3 760 048 48 022 0 0 

548 Ostatní provozní náklady 2 914 323 394 271 1 199 483 3 545 900 

549 Manka a škody provozní 0 0 0 4 000 

551 Odpisy dlouhodobého majetku  89 764 177 639 28 619 10 662 

562 Úroky 21 458 0 490 140 630 644 

563 Kurzové ztráty 375 023 394 271 843 090 456 932 

568 Ostatní finanční náklady 99 590 177 639 123 475 209 824 

569 Manka a škody finanční 0 0 0 88 000 

591 Daň z příjmů – splatná 0 13 950 0 0 

     
5 C e l k e m 45 535 852 41 106 409 38 390 041 42 488 167 

 
Výnosy 
 

Položka/Rok 2002 2003 2004 2005 

     
602 Tržby z prodeje služeb 38 601 276 31 545 664 34 375 238 36 456 150 

604 Tržby z prodeje zboží 0 0 0 3 595 

641 Tržby z prodeje DNHM 500 000 5 870 164 3 500 000 3 251 000 

642 Tržby z prodeje materiálu 0 0 45 781 0 

646 Výnosy z odeps. pohledávek 3 631 279 2 819 47 138 0 

648 Ostatní provozní výnosy 286 257 2 382 988 47 731 430 133 

662 Úroky 1 299 285 175 61 

663 Kurzové zisky 350 924 233 688 428 916 248 873 

668 Ostatní mimořádné výnosy 229 055 19 268 0 0 

     
6 C e l k e m 43 600 090 40 054 876 38 444 979 40 389 812 
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Na základě analýzy dostupných podkladů konstatujeme následující skutečnosti: 
 
1. Rozhodující výnosovou položkou společnosti M. byly po celé sledované období tržby 

z prodeje služeb. 

2. Rozhodující nákladovou položkou společnosti M. byly po celé sledované období služby 
a materiál. 

3. Ještě podrobnější členění výnosů a nákladů za sledované období je zachyceno v hlavních 
knihách účtů, které jsou jako přílohy nedílnou součástí tohoto znaleckého posudku. 

 
H6.4.2 Otázka číslo 2 
 
Uveďte, zda povinný subjekt uhradil v předmětném období čisté mzdy všem 
svým zaměstnancům. 
 
Z dostupných podkladů (hlavní knihy účtů) vyplývá, že společnost M. vykazovala v položce 
závazky vůči zaměstnancům k datu 31. prosince 2005 částku ve výši Kč 406 337. 
 
Vzhledem k celkovému objemu vykazovaných mzdových nákladů se pravděpodobně jednalo 
o dlužné mzdy za měsíc prosinec, které bývají vypláceny v průběhu měsíce ledna. 
 
Z našich zjištění tedy vyplývá, že čisté mzdy byly společností M. svým zaměstnancům vypláceny. 
 
H6.4.3 Otázka číslo 3 
 
Zjistěte, zda povinný subjekt v předmětném období splácel nějaké finanční 
leasingy, provést přehled splátek, uvést platební morálku, způsob ukončení 
plateb. 
 
Z dostupných podkladů jsme zjistili, že společnost M. splácela v předmětném období let 2002 – 
2005 velké množství finančních leasingů. 
 
Tyto leasingové smlouvy včetně případné související korespondence však nemáme k dispozici, 
a proto k nim nemůžeme uvést bližší podrobnosti (pořizovací ceny, výše akontace, platební 
morálka, způsoby ukončení smluv atd.). 
 
H6.4.4 Otázka číslo 4 
 
Posuďte existenci dluhu na pojistném za zaměstnance po celé rozhodné 
období, uveďte, zda z předloženého účetnictví je možno vyhodnotit 
a vyhodnoťte, zda příjmy povinného subjektu po odečtení mezd a případně 
všech plateb byly dostatečné na úhradu povinných odvodů za zaměstnance 
v předmětném období. 
 
V odpovědi na otázku č. 5 tohoto znaleckého posudku jsme zjistili, že dle metodiky stanovené 
Policií ČR dluží společnost M. platby zdravotního pojištění za období říjen 2003 – leden 2007, 
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a to ve výši Kč 103 661. Výsledky naší analýzy jsou shrnuty v následující tabulce. Všechny 
finanční údaje jsou uváděny v Kč. 
 

Období Předpis celkem 
Předpis 

za zaměstnance 
Platby 

Dluh 
za zaměstnance 

     
05/2001 – 09/2003 (PV069) 860 530 286 843 798 880 0 

10/2003 – 01/2007 (PV529) 1 072 313 357 438 253 777 103 661 

     
C e l k e m 103 661 

 
K výše uvedené tabulce uvádíme, že platby vztahující se k platebnímu výměru s koncovkou 069 
byly sice uskutečněny až po období, ke kterému se vztahovaly, ale dle stanovené metodiky je 
započítáváme do období, ke kterému se vztahoval předmětný platební výměr. 
 
Naopak v období vztahujícímu se k platebnímu výměru s koncovkou 529 bylo reálně zaplaceno 
podstatně více plateb, než je uvedeno ve výše uvedené tabulce, ale platby vztahující se 
k platebnímu výměru s koncovkou 069 byly pro účely tohoto výpočtu přesunuty vzhledem 
k použití metodiky stanovené Policií ČR do předcházejícího období. 
 
Pokud se týká části otázky, zda společnost měla dostatek finančních prostředků na úhrady 
zákonných plateb za zaměstnance, tak uvádíme, že jednoznačně ano. Výnosy společnosti 
se pohybovaly po celé sledované období ve výši cca 40 mil. Kč za rok, což představuje při prostém 
přepočtu měsíční obrat ve výši cca 3,3 mil. Kč. Tato částka jednoznačně mnohonásobně převyšuje 
měsíční výši zákonných odvodů za zaměstnance, která se pohybovala v řádu desítek tisíc Kč.  
 
V této souvislosti je však třeba uvést, že hospodaření společnosti M. bylo v předmětném období 
vzhledem k dosahovaným obratům prakticky vyrovnané, nedocházelo k převodu zisku 
společníkům a společnost nevytvářela žádné „volné“ finanční prostředky k odčerpání. Jakékoli 
platby VZP, OSZ a FÚ nad rámec skutečně prováděných by se uskutečnily na úkor jiných 
věřitelů společnosti M.   
 
H6.4.5 Otázka číslo 5 
 
Stanovte přesný časový interval a přesné jednotlivé výše plateb, ve kterém 
povinný subjekt dluží za odvody svých zaměstnanců oprávněným subjektům. 
 
Sociální zabezpečení 
 
Pokud se týká předpisů a plateb sociálního zabezpečení, můžeme vycházet z výpisu z účtu 
společnosti M. vedeného u ČSSZ, ze kterého jsme zjistili následující údaje (v Kč). 
 

Měsíc Předpis celkem 
Z toho 

za zaměstnance 
Zaplaceno 

    
06/2001 45 263 10 650 45 263 
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Měsíc Předpis celkem 
Z toho 

za zaměstnance 
Zaplaceno 

    
07/2001 71 927 16 924 71 927 

08/2001 72 504 17 060 72 504 

09/2001 69 013 16 238 69 013 

10/2001 63 640 14 974 63 640 

11/2001 55 668 13 098 0 

12/2001 65 392 15 386 0 

01/2002 72 521 17 064 0 

02/2002 95 704 22 519 72 521 

03/2002 81 185 19 102 0 

04/2002 76 751 18 059 0 

05/2002 99 335 23 373 0 

06/2002 81 057 19 072 0 

07/2002 92 778 21 830 100 000 

08/2002 78 630 18 501 318 859 

09/2002 78 609 18 496 0 

10/2002 76 967 18 110 0 

11/2002 104 015 24 474 0 

12/2002 73 229 17 230 410 729 

01/2003 77 879 18 324 297 086 

02/2003 86 821 20 428 0 

03/2003 100 451 23 636 0 

04/2003 80 944 19 046 368 741 

05/2003 119 290 28 068 0 

06/2003 106 621 25 087 0 

07/2003 97 217 22 875 311 231 

08/2003 113 019 26 593 0 

09/2003 135 697 31 929 0 

10/2003 81 786 19 244 0 

11/2003 79 797 18 776 0 

12/2003 81 830 19 254 0 

01/2004 79 214 18 639 0 

02/2004 77 739 18 292 0 

03/2004 70 742 16 645 0 

04/2004 76 175 17 924 80 000 

05/2004 75 115 17 674 141 750 

06/2004 71 401 16 800 506 691 

07/2004 73 148 17 211 20 000 

08/2004 83 517 19 651 100 000 
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Měsíc Předpis celkem 
Z toho 

za zaměstnance 
Zaplaceno 

    
09/2004 61 347 14 435 158 948 

10/2004 61 230 14 407 430 912 

11/2004 83 747 19 705 0 

12/2004 83 273 19 594 83 273 

01/2005 83 561 19 661 0 

02/2005 82 052 19 306 0 

03/2005 81 549 19 188 83 561 

04/2005 85 287 20 068 0 

05/2005 94 860 22 320 0 

06/2005 94 348 22 200 274 250 

07/2005 92 863 21 850 0 

08/2005 92 904 21 860 45 293 

09/2005 67 031 15 772 111 125 

10/2005 106 994 25 175 0 

11/2005 98 617 23 204 715 464 

12/2005 90 059 21 190 0 

01/2006 68 393 16 092 0 

02/2006 81 987 19 291 0 

03/2006 89 103 20 965 81 987 

04/2006 95 606 22 496 12 574 

05/2006 86 822 20 429 99 396 

06/2006 82 130 19 325 89 103 

07/2006 78 691 18 516 95 606 

08/2006 101 024 23 770 0 

09/2006 98 069 23 075 94 704 

10/2006 94 760 22 296 0 

11/2006 86 089 20 256 0 

12/2006 127 759 30 061 0 

    
C e l k e m 5 672 746 1 334 764 5 426 151 

 
Z výše uvedené tabulky vyplývá, že společnost M. měla za období od června 2001 do prosince 
2007 zaplatit na platbách sociálního zabezpečení (bez započtení penále) částku ve výši 
Kč 5 672 746, z toho částka za zaměstnance činí Kč 1 334 764.  
 
Dále z výše uvedené tabulky vyplývá, že za toto období zaplatila společnost M. na platbách 
sociálního zabezpečení částku ve výši Kč 5 426 151. 
 
Vzhledem ke skutečnosti, že výše uvedené zákonné platby platila společnost M. ve sledovaném 
období nepravidelně, je předmětem odpovědi na tuto otázku dle zadání Policie ČR zohlednění 



 H. Trestná činnost související se zpracováním znaleckých posudků  �  315   

 

 

výkazů nedoplatků (platebních výměrů) vydaných příslušnými institucemi ve sledovaném období. 
Výsledky naší analýzy jsou shrnuty v následující tabulce. Všechny finanční údaje jsou uváděny 
v Kč. 
 

Období Předpis celkem 
Předpis 

za zaměstnance 
Platby 

Dluh 
za zaměstnance 

     
do 03/02/06  4 650 706 1 094 284 4 952 781 0 

     
C e l k e m 0 

 
Na základě výše uvedené analýzy konstatujeme, že ani dle metodiky stanovené PČR nevznikl 
společnosti M. dluh u OSSZ vyplývající ze zákonných plateb sociálního zabezpečení za 
zaměstnance. 
 
Zdravotní pojištění 
 
Pokud se týká předpisů a plateb zdravotního pojištění, můžeme vycházet z výpisu z účtu 
společnosti M. vedeného u VZP, ze kterého jsme zjistili následující údaje. Všechny částky jsou 
uváděny v Kč. 
 

Měsíc Předpis celkem 
Z toho 

za zaměstnance 
Zaplaceno 

    
06/2001 14 465 4 822 14 857 

07/2001 24 138 8 046 24 530 

08/2001 24 331 8 110 24 765 

09/2001 24 636 8 212 25 075 

10/2001 23 579 7 860 0 

11/2001 26 662 8 887 24 017 

12/2001 22 542 7 514 0 

01/2002 23 175 7 725 0 

02/2002 32 637 10 879 23 175 

03/2002 26 180 8 727 0 

04/2002 25 243 8 414 0 

05/2002 32 877 10 959 0 

06/2002 5 096 1 699 0 

07/2002 29 859 9 953 0 

08/2002 27 391 9 130 57 250 

09/2002 27 533 9 178 0 

10/2002 26 288 8 763 0 

11/2002 34 576 11 525 0 

12/2002 26 377 8 792 0 
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Měsíc Předpis celkem 
Z toho 

za zaměstnance 
Zaplaceno 

    
01/2003 28 444 9 481 0 

02/2003 29 633 9 878 0 

03/2003 35 276 11 759 0 

04/2003 32 395 10 798 0 

05/2003 43 319 14 440 0 

06/2003 38 612 12 871 0 

07/2003 37 556 12 519 0 

08/2003 41 623 13 874 0 

09/2003 48 188 16 063 0 

10/2003 27 899 9 300 0 

11/2003 28 417 9 472 0 

12/2003 28 275 9 425 0 

01/2004 27 086 9 029 0 

02/2004 26 226 8 742 0 

03/2004 24 134 8 045 0 

04/2004 25 393 8 464 0 

05/2004 26 146 8 715 0 

06/2004 25 912 8 637 0 

07/2004 26 138 8 713 0 

08/2004 28 579 9 526 0 

09/2004 24 521 8 174 28 579 

10/2004 24 806 8 269 0 

11/2004 27 670 9 223 0 

12/2004 27 625 9 208 27 625 

01/2005 27 546 9 182 0 

02/2005 27 736 9 245 0 

03/2005 28 189 9 396 58 714 

04/2005 29 377 9 792 84 863 

05/2005 31 957 10 652 0 

06/2005 30 665 10 222 33 931 

07/2005 29 865 9 955 0 

08/2005 29 993 9 998 0 

09/2005 26 486 8 829 42 432 

10/2005 38 981 12 994 0 

11/2005 35 786 11 929 42 432 

12/2005 33 792 11 264 0 

01/2006 29 937 9 979 42 428 

02/2006 31 751 10 584 42 412 
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Měsíc Předpis celkem 
Z toho 

za zaměstnance 
Zaplaceno 

    
03/2006 32 119 10 706 31 751 

04/2006 34 895 11 632 84 863 

05/2006 34 097 11 366 76 524 

06/2006 32 772 10 924 67 014 

07/2006 31 939 10 646 32 772 

08/2006 36 659 12 220 0 

09/2006 33 102 11 034 137 760 

10/2006 33 741 11 247 0 

11/2006 31 871 10 624 16 173 

12/2006 45 954 15 318 0 

01/2007 31 143 10 381 12 715 

    
C e l k e m 2 021 811 673 939 1 056 657 

 
Z výše uvedené tabulky vyplývá, že společnost M. měla za období od června 2001 do ledna 2007 
zaplatit na platbách zdravotního pojištění (bez započtení penále) částku ve výši Kč 2 021 811, 
z toho částka za zaměstnance činí Kč 673 939.  
 
Dále z výše uvedené tabulky vyplývá, že za toto období zaplatila společnost M. na platbách 
sociálního zabezpečení částku ve výši Kč 1 056 657. 
 
Vzhledem ke skutečnosti, že výše uvedené zákonné platby platila společnost M. ve sledovaném 
období nepravidelně, je předmětem odpovědi na tuto otázku dle zadání Policie ČR zohlednění 
výkazů nedoplatků (platebních výměrů) vydaných příslušnými institucemi ve sledovaném období. 
Výsledky naší analýzy jsou shrnuty v následujících tabulkách. Všechny finanční údaje jsou 
uváděny v Kč. 
 

Období Předpis celkem 
Předpis 

za zaměstnance 
Platby 

Dluh 
za zaměstnance 

     
05/2001 – 09/2003 (PV069) 860 530 286 843 798 880 0 

10/2003 – 01/2007 (PV529) 1 072 313 357 438 253 777 103 661 

     
C e l k e m 103 661 

 
K výše uvedené tabulce uvádíme, že platby vztahující se k platebnímu výměru s koncovkou 069 
byly sice uskutečněny až po období, ke kterému se vztahovaly, ale dle stanovené metodiky je 
započítáváme do období, ke kterému se vztahoval předmětný platební výměr. 
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Na základě výše uvedené analýzy konstatujeme, že dle metodiky stanovené PČR činí dluh 
společnosti M. u VZP vyplývající ze zákonných plateb zdravotního pojištění za zaměstnance 
částku ve výši Kč 103 661.  
 
Daň  ze závislé činnosti a funkčních požitků  
 
Ze zprávy Finančního úřadu v Mostě ze dne 7. dubna 2006 vyplývá, že Finančnímu úřadu 
v Mostě nevznikla u společnosti M. žádná škoda vyplývající z neodvedení daně z příjmů fyzických 
osob ze závislé činnosti a funkčních požitků. 
 
H.6.4.6 Otázka číslo 6 
 
Zjistěte, zda během podnikatelské činnosti povinnému subjektu vznikla dle 
znění zákona č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání, ve znění pozdějších 
předpisů povinnost na prohlášení konkurzu. V případě , že ano, sdělte datum, 
ke kterému měl být podán povinným subjektem tento návrh. 
 
Pokud se týká východiska zadání této otázky, konstatujeme, že ze znění zákona č. 328/1991 Sb., 
o konkurzu a vyrovnání, § 1 (znění platného od 1. května 2000), vyplývá následující: 
 
1. Účelem tohoto zákona je uspořádání majetkových poměrů dlužníka, který je v úpadku. 

2. Dlužník je v úpadku, jestliže má více věřitelů a není schopen po delší dobu plnit své 
splatné závazky. Jestliže dlužník zastavil platby, má se za to, že není schopen po delší dobu 
plnit své splatné závazky. 

3. Fyzická osoba, je-li podnikatelem, a právnická osoba je v úpadku i tehdy, jestliže je 
předlužena. O předlužení jde tehdy, jestliže tato osoba má více věřitelů a jestliže její 
splatné závazky jsou vyšší než její majetek; do ocenění dlužníkova majetku se zahrne 
i očekávaný výnos z pokračující podnikatelské činnosti, lze-li příjem převyšující náklady 
při pokračování podnikatelské činnosti důvodně předpokládat. 

 
Při vlastní odpovědi na tuto otázku vycházíme pro roky 2001 – 2003 z účetních závěrek 
společnosti M., pro roky 2004 a 2005 z hlavních knih účtů společnosti M. Účetnictví společnosti 
za rok 2006 nemáme k dispozici.  
 
Zásadní údaje jsou uvedeny v následujících tabulkách. Všechny částky jsou uváděny v tis. Kč. 
 
Rozvahy za období let 2001 – 2003 
 

MAJETEK 31. 12. 2001 31. 12. 2002 31. 12. 2003 

    
1. Dlouhodobý nehmotný majetek 0 4 100 4 100 

2. Dlouhodobý hmotný majetek 190 104 47 

3. Zásoby 0 41 0 

4. Krátkodobé pohledávky 8 265 7 705 8 483 

5. Krátkodobý finanční majetek 101 1 001 1 416 
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MAJETEK 31. 12. 2001 31. 12. 2002 31. 12. 2003 

    
6. Ostatní aktiva 297 438 376 

    
A. MAJETEK  c e l k e m 8 853 13 389 14 422 

 

ZÁVAZKY 31. 12. 2003 31. 12. 2004 31. 12. 2005 

    
1. Krátkodobé závazky 4 627 11 522 9 603 

2. Bankovní úvěry a výpomoci 0 371 114 

3. Ostatní závazky 718 137 25 

    
B. ZÁVAZKY  c e l k e m 5 345 12 030 9 742 

    

C. ČOM (A – B)   3 508 1 359 4 680 

 
Rozvahy za období let 2004 – 2006 
 

MAJETEK 31. 12. 2004 31. 12. 2005 31. 12. 2006 

    
1. Dlouhodobý nehmotný majetek 6 500 6 500 - 

2. Dlouhodobý hmotný majetek 11 46 - 

3. Zásoby 77 90 - 

4. Krátkodobé pohledávky 6 513 6 142 - 

5. Krátkodobý finanční majetek 2 060 2 866 - 

6. Ostatní aktiva 3 006 2 032 - 

    
A. MAJETEK  c e l k e m 18 167 17 676 - 

    
ZÁVAZKY 31. 12. 2004 31. 12. 2005 31. 12. 2006 

    
1. Krátkodobé závazky 10 124 11 604 - 

2. Dlouhodobé závazky 171 171 - 

3. Bankovní úvěry a výpomoci 4 601 3 927 - 

4. Ostatní závazky 147 22 - 

    
B. ZÁVAZKY  c e l k e m 15 043 15 724 - 

    

C. ČOM (A – B)   3 124 1 952 - 
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Na základě analýzy výše uvedených účetních výkazů konstatujeme následující: 
 
1. Ekonomická situace společnosti M. byla z hlediska účetních hodnot majetku a závazků poměrně 

dobrá, když účetní hodnota čistého obchodního majetku byla po celé sledované období kladná. 

2. Rozhodujícími majetkovými položkami společnosti byly ve sledovaném období zejména 
dlouhodobý nehmotný majetek a krátkodobé pohledávky. 

3. Rozhodující závazkovou položkou společnosti byly ve sledovaném období zejména krátkodobé 
závazky. 

4. Můžeme konstatovat, že z hlediska účetních výkazů nebyla společnost M. ve sledovaném 
období předlužena, a nenastal tedy důvod k podání návrhu na prohlášení konkurzu z hlediska 
předlužení. 

5. Otázkou sice zůstává reálná hodnota některých aktiv, zejména dlouhodobého nehmotného 
majetku (blíže nespecifikovaná ocenitelná práva) a krátkodobých pohledávek (nemáme 
k dispozici údaje o výši pohledávek po lhůtě splatnosti), ale na druhou stranu je třeba 
přihlédnout ke skutečnosti, že reálná hodnota jiných majetkových položek může být naopak 
vyšší než jejich účetní hodnota (dlouhodobý hmotný majetek z hlediska odpisů, náklady 
příštích období v závislosti na dobíhání jednotlivých leasingových smluv). 

6. Závěrem konstatujeme, že na základě dostupných podkladů nelze konstatovat, 
že by u společnosti M. nastaly důvody k podání návrhu na prohlášení konkurzu ve smyslu 
výše citovaných ustanovení zákona o konkurzu a vyrovnání. 

 
H6.4.7 Otázka číslo 7 
 
Zda měl subjekt v předmětném období dlouhodobé nesplacené závazky, 
v jakém rozsahu, uvést věřitele. Zda tyto závazky postupně uhrazoval, zda 
tak činil poměrně . 
 
Soupisy závazků společnosti M. k jednotlivým rokům nemáme k dispozici a nemůžeme tudíž 
uvést, jaká část z evidovaných závazků byla po lhůtě splatnosti a jak dlouho. 
 
V zásadě však v souvislosti s odpovědí na výše uvedené otázky můžeme konstatovat, že závazky 
společnosti M. byly postupně uhrazovány, k poměrnému způsobu uhrazování vycházejícímu ze 
zákona o konkurzu a vyrovnání nebyl dle našeho názoru ve sledovaném období let 2001 – 2005 
důvod. 
 
H6.4.8 Otázka číslo 8 
 
Zda subjekt v předmětném období vykazoval nějaké znaky předlužení nebo 
úpadku, v případě  že ano, zda bral na sebe další závazky, jimž by nemohl 
dostát. 
 
Jak jsme uváděli již v předcházejícím textu tohoto znaleckého posudku, z dostupných podkladů 
nevyplývá, že by společnost M. vykazovala v letech 2001 – 2005 nějaké znaky předlužení nebo 
úpadku. 
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H6.4.9 Otázka číslo 9 
 
Uveďte další skutečnosti a okolnosti, které znalec považuje za důležité 
uvést. 
 
Všechny podstatné skutečnosti související se zadanými otázkami jsme uvedli již v předcházejícím 
textu tohoto znaleckého posudku. 
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Praha: C. H. Beck, 2009, 191 p. Studie (Institut pro kriminologii a sociální prevenci). ISBN 
978-807-4001-482. 
 
SCHEINOST, Miroslav a Vladimír BALOUN. Výzkum ekonomické kriminality. Vyd. 1. 
Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2004, 169 s. Studie (Institut pro 
kriminologii a sociální prevenci). ISBN 80-733-8031-5. 
 
ŠÁMAL, Pavel. Podnikání a ekonomická kriminalita v České republice. 1. vyd. Praha: C. H. 
Beck, 2001, xxv, 776 s. ISBN 80-717-9493-7. 
 
HÁLEK, Vítězslav. Spolupráce policejních orgánů se znalci a znaleckými ústavy. 1. vyd. 
Bratislava: DonauMedia, s. r. o., 2012. ISBN 978-80-89364-26-8. 
 
HÁLEK, Vítězslav. Problematika úpadku a konkurzního řízení. 1. vyd. Bratislava: 
DonauMedia, s. r. o., 2012. ISBN 978-80-89364-24-4. 
 
HÁLEK, Vítězslav. Problematika úpadku, konkurzního řízení a insolvenčního řízení. 1. vyd. 
Bratislava: DonauMedia, s. r. o., 2012. ISBN 978-80-89364-25-1. 
 
HÁLEK, Vítězslav. Spolupráce policejních orgánů se znalci a znaleckými ústavy. 1. vyd. 
Bratislava: DonauMedia, s. r. o., 2012. ISBN 978-80-89364-27-5. 
 
VYKOPALOVÁ, Hana. Význam faktorů komunikace v průběhu soudního líčení a jejich 
kongnitivní posouzení: Výkon znalecké činnosti. Soudní inženýrství. 2006, č. 17. 
 
HÁLEK, Vítězslav. Insolvence ABC. 1. vyd. Bratislava: DonauMedia, s. r. o., 2011. 
ISBN 978-80-89364-20-6. 
 
HÁLEK, Vítězslav. Ekonomická činnost statutárních orgánů ABC. 1. vyd. Bratislava: 
DonauMedia, s. r. o., 2012. ISBN 978-80-89364-40-4. 
 
HÁLEK, Vítězslav. Oceňování majetku v praxi. 1. vyd. Bratislava: DonauMedia, s. r. o., 
2009. ISBN 978-80-89364-07-7 
 


