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USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v neveĜejném zasedání dne 16. þervna 2016, o dovoláních
obvinČných 1. JUDr. Miloše Almásyho, nar. 30. 3. 1968 v Šale, Slovenská republika, bytem
Brno, Provazníkova 50, 2. Ing. Eduarda Slaniny, nar. 28. 6. 1970 v BrnČ, bytem Na
Královkách 10, KuĜim, 3. Radoslava Petra, nar. 7. 3. 1977 v BrnČ, bytem BoĜetice 271,
okr. BĜeclav, 4. Mgr. Lubomíra Mokrého, nar. 3. 1. 1964 v BrnČ, bytem Brno, Pálavské
námČstí 9, 5. Ing. Romana Veleckého, nar. 10. 2. 1973 v Karviné, bytem Merhautova 143,
Brno, 6. Bc. Milana Vítka, nar. 22. 3. 1956 ve VsetínČ, bytem Brno, SoubČžná 5,
7. Mgr. Romana Procházky, nar. 25. 7. 1970 ve Valticích, bytem UhĜice 266, Kyjov,
8. Ing. Bc. Petra KĜipského, nar. 12. 12. 1972 v Boskovicích, bytem Lomnice, ul. Podlesí
311, okr. Brno – venkov, 9. Jaromíra Šálka, nar. 8. 9. 1961 v BrnČ, bytem LipĤvka 170,
okr. Blansko, a 10. ZdeĖka Olaha, nar. 2. 2. 1951 v Teplicích, zemĜelého dne 4. 10. 2015,
poslednČ bytem Mlýnská 4, Brno, která podali proti rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze
dne 5. 3. 2015, sp. zn. 1 To 73/2014, v trestní vČci vedené u Krajského soudu v BrnČ pod
sp. zn. 1 T 12/2012, t a k t o :

I.
Podle § 265k odst. 1, 2 tr. Ĝ. se z r u š u j í rozsudek Vrchního soudu v Olomouci ze
dne 5. 3. 2015, sp. zn. 1 To 73/2014, pokud jím bylo zamítnuto odvolání obvinČného
Ing. Bc. Petra KĜipského, a rozsudek Krajského soudu v BrnČ ze dne 28. 2. 2014, sp. zn.
1 T 12/2012, ohlednČ obvinČného Ing. Bc. Petra KĜipského v odsuzující þásti.
Podle § 265k odst. 2 tr. Ĝ. se zrušují také další rozhodnutí na zrušené þásti obou
rozsudkĤ obsahovČ navazující, pokud vzhledem ke zmČnČ, k níž došlo zrušením, pozbyla
podkladu.
Podle § 265l odst. 1 tr. Ĝ. se Krajskému soudu v BrnČ p Ĝ i k a z u j e, aby vČc
obvinČného Ing. Bc. Petra KĜipského v potĜebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

II.
Podle § 265i odst. 1 písm. b) tr. Ĝ. se dovolání obvinČných Mgr. Lubomíra Mokrého
a Mgr. Romana Procházky o d m í t a j í.
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Podle § 265i odst. 1 písm. e) tr. Ĝ. se dovolání obvinČných JUDr. Miloše Almásyho,
Ing. Eduarda Slaniny, Radoslava Petra, Ing. Romana Veleckého, Bc. Milana Vítka, Jaromíra
Šálka a ZdeĖka Olaha o d m í t a j í.
OdĤvodnČní:
I.
Rozsudkem Krajského soudu v BrnČ ze dne 28. 2. 2014, sp. zn. 1 T 12/2012, byli
obvinČní uznáni vinnými, že:
1) Ing. Eduard Slanina v pĜesnČ nezjištČném období závČru roku 1999 do 4. 9. 2000 nabídl
v prostorách zastavárny v KuĜimi na ul. Tyršova 190 Miroslavu Kratochvilovi,
nar. 23. 12. 1968, že za þástku 800 000 Kþ ovlivní blíže nezjištČné trestní Ĝízení proti
Miroslavu Kratochvilovi a Robertu KrþmáĜovi, nar. 14. 11. 1975, v jejich prospČch, aþ toto
nemČl v úmyslu, pĜiþemž uvedenou þástku následnČ obžalovaný Ing. Eduard Slanina od
Miroslava Kratochvila a Roberta KrþmáĜe pĜevzal v BrnČ u hotelu Brno – Boby centrum,
Sportovní 2. Po uplynutí nČkolika dalších mČsícĤ pak k obdobnému požadavku obžalovaného
Ing. Eduarda Slaniny, vysloveného ve stejném úmyslu a týkajícího se stejného pĜípadu,
Miroslav Kratochvil a Robert KrþmáĜ pĜedali v prostorách pĜed zastavárnou v KuĜimi na ulici
Tyršova 190 požadovanou þástku 400 000 Kþ;
2) JUDr. Miloš Almásy v pĜesnČ nezjištČném období let 2000-2001 jako pĜíslušník PýR,
SJMK, SKPV, OHK Brno, nabídl na blíže nezjištČném místČ v BrnČ Pavlu Vimrovi,
nar. 9. 6. 1955, že za þástku 300 000 Kþ ovlivní v jeho prospČch trestní Ĝízení vedené proti
jeho osobČ u téhož útvaru PýR pod KVJM:74/21-2000Al, v nČmž vystupoval jako
vyšetĜovatel, což Pavel Vimr akceptoval a následnČ obžalovanému JUDr. Miloši Almásymu
požadovanou þástku vyplatil;
3) JUDr. Miloš Almásy a Radoslav Petr v pĜesnČ nezjištČném období let 2000-2002
v rodinném domČ v blíže nezjištČné þtvrti mČsta Brna, požadovali po Gabrielu Beláþkovi,
nar. 16. 10. 1975, obþanu Slovenské republiky, dlužné finanþní prostĜedky takovým
zpĤsobem, že tomuto nejprve nadávali, poté vyhrožovali újmou na jeho životČ a zdraví
a následnČ ho obžalovaný Radoslav Petr bodl nožem do stehna pravé nohy, a obžalovaný
JUDr. Miloš Almásy Gabrielu Beláþkovi pĜiložil pistoli k hlavČ a k ústĤm a vyhrožoval, že ho
zastĜelí. NáslednČ obžalovaný Radoslav Petr využívaje atmosféry použitého násilí pĜikázal
Gabrielu Beláþkovi, aby odevzdal všechny vČci, které u sebe mČl, pĜiþemž po jejich prohlídce
mu obžalovaní vČci vrátili, vyjma mobilního telefonu, který si ponechali;
4) JUDr. Miloš Almásy
- v pĜesnČ nezjištČném období roku 2002 nabídl prostĜednictvím Mgr. Petra Michka,
nar. 1. 12. 1973, v kanceláĜi spoleþnosti BrnČnská správcovská, a. s., v BrnČ na ulici VinaĜská
3 Stanislavu Pražanovi, nar. 13. 6. 1951, policejní materiály, a to vztahovou analýzu týkající
se provČĜování spoleþnosti LIHO KĜižanov, spol. s. r. o., s vyznaþením vazeb a kontaktĤ osob
majících vztah k šetĜenému subjektu, a další blíže nezjištČné policejní materiály, vþetnČ
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pĜepisĤ telefonních hovorĤ zájmových osob, a za tyto materiály požadoval a následnČ
i obdržel od Stanislava Pražana þástku 500 000 Kþ,
- v pĜesnČ nezjištČném období roku 2002 nabídl prostĜednictvím Mgr. Petra Michka,
nar. 1. 12. 1973, v kanceláĜi spoleþnosti BrnČnská správcovská, a. s., v BrnČ na ulici VinaĜská
3, Radomíru Vybíralovi, nar. 12. 11. 1958, policejní materiály, a to vztahovou analýzu týkající
se provČĜování spoleþnosti LIHO KĜižanov, spol. s. r. o., s vyznaþením vazeb a kontaktĤ osob
majících vztah k šetĜenému subjektu, a dále policejní lustraci Radomíra Vybírala a za tyto
materiály požadoval a následnČ i obdržel od Radomíra Vybírala þástku 120 000 Kþ;
5) Mgr. Lubomír Mokrý v období od srpna 2002 do srpna 2003 v BrnČ, jako vedoucí
oddČlení Inspekce ministra vnitra poskytl JUDr. Miloši Almásymu informaci o tom, že
probíhá provČĜování jeho osoby tímto orgánem ve vČci vedené po þ. j. IN-61/05-TR-2002 pro
podezĜení ze spáchání trestného þinu podvodu dle § 250 odst. 1, 4 tr. zákona, a to vþetnČ
skuteþnosti, že byly vydány Okresním soudem Brno-venkov pĜíkazy k odposlechu a záznamu
telekomunikaþního provozu v souvislosti s jím používanými telefonními þísly, pĜiþemž za toto
obdržel od JUDr. Miloše Almásyho þástku 120 000 Kþ a takovým jednáním zcela zmaĜil úþel
tohoto provČĜování;
6) Ing. Eduard Slanina dne 13. 7. 2003 na ulici Bezruþova þtvrĢ þ. 1120, v bytČ þ. 5
v KuĜimi, jakožto pĜíslušník PýR Kě, SKPV, OHK Brno, požadoval po Miroslavu
Kratochvilovi finanþní þástku 10 000 000 Kþ, jakožto podíl na údajném obchodu Miroslava
Kratochvila za 100 000 000 Kþ, a to pod hrozbou trestního stíhání jeho osoby pro blíže
nezjištČnou údajnou trestnou þinnost, což Miroslav Kratochvil odmítl;
7) JUDr. Miloš Almásy v pĜesnČ nezjištČném období let 2003-2004 nabídl na blíže
nezjištČném místČ v BrnČ MUDr. Václavu Jodránovi, že za blíže nezjištČnou þástku (nejménČ
však 220 000 Kþ) ovlivní trestní Ĝízení vedené proti jeho osobČ pro trestný þin podvodu dle
§ 250 odst. 1, 3 písm. b) tr. zákona orgánem PýR Mě, SKPV, OHK Brno pod
ýTS:679/OHK-Tý-2-2002, v jeho prospČch, aþ toto nemČl v úmyslu, pĜiþemž jako záruku na
slíbené finanþní prostĜedky MUDr. Václav Jordán vystavil dne 25. 10. 2003 smČnku na
70 000 Kþ a dne 21. 1. 2004 smČnku na 150 000 Kþ, které obžalovaný pĜevzal;
8) Ing. Eduard Slanina v létČ þi na podzim roku 2004 jako pĜíslušník PýR Kě, SKPV, OHK
Brno, nejménČ ve dvou pĜípadech v restauraci Sport bar na ulici Palackého v BrnČ, Ĝešil
s Lumírem ŠindeláĜem, jakým zpĤsobem ovlivnit ve prospČch tohoto provČĜování trestních
oznámení vČĜitelĤ spoleþnosti Agrostav Hustopeþe, a. s., Havlíþkova 28, Hustopeþe u Brna,
vedené u orgánu PýR, SJMK, SKPV, OHK Brno pod PJM-69/OHK-25-2005, a to za úplatu
v blíže nezjištČné výši, když k tomuto úþelu zajišĢoval obžalovaný Ing. Eduard Slanina ještČ
v prvním pololetí roku 2005 ze spisového materiálu, na jehož tvorbČ se i sám jakožto policejní
komisaĜ od 27. 1. 2005 do 27. 5. 2005 podílel, dĤkazní materiály;
9) JUDr. Miloš Almásy v mČsíci þervnu 2005 v AK JUDr. SvČtlany Žabenské v BrnČ,
Drobného 48, nabídl JUDr. SvČtlanČ Žabenské, že za finanþní þástku 200 000 Kþ ovlivní
trestní Ĝízení vedené proti ní a jejímu klientovi Ing. Aleši Novákovi u téhož útvaru pod PJM268/OHK-21-2005, v jejich prospČch, aþ toto nemČl v úmyslu, pĜiþemž JUDr. SvČtlana
Žabenská v koneþném dĤsledku nabídku stejnČ neakceptovala;
10) Mgr. Stanislav Dobrovolný (pozn. dovolání nepodal) dne 3. 8. 2005 od 12:30 hodin
v BrnČ na ulici Kobližná v restauraci Charlies slíbil Mgr. Tomáši Rotreklovi, policejnímu
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komisaĜi Útvaru odhalování nelegálních výnosĤ a daĖové kriminality, SKPV, PýR,
Expozitura Brno, který v té dobČ zpracovával trestní spis ýTS: FIPO-30/BR-ND-2005, jenž se
týkal mimo jiné podezĜení Ing. Salema Ali Ahmada Mohameda ze spáchání trestného þinu
zkrácení danČ, poplatku a podobné povinné platby podle § 148 odst. 1, 4 tr. zákona, þástku
600 000 Kþ, pokud v uvedené trestní vČci nepovede nadále šetĜení, které by smČĜovalo
k obvinČní Ing. Salema Ali Ahmada Mohameda, což Mgr. Tomáš Rotrekl odmítl;
11) JUDr. Miloš Almásy v prosinci roku 2005 v obci ŽebČtín nabídl Mgr. Petru Michkovi, že
za þástku 2 000 000 Kþ ovlivní trestní Ĝízení vedené Útvarem odhalování nelegálních výnosĤ
a daĖové kriminality SKPV, PýR, pod ýTS: FIPO-3/ND-2005, v jeho prospČch, což nemČl
v úmyslu, pĜiþemž Mgr. Petr Michek toto neakceptoval a následnČ na pĜelomu roku 20052006 na blíže nezjištČném místČ v BrnČ nabídl Mgr. Petru Michkovi, že za þástku
1 000 000 Kþ zajistí, aby nebyl v trestní vČci vedené u MČstského soudu v BrnČ pod sp. zn.
70 Nt 3760/2005 opČtovnČ omezován na svobodČ, což rovnČž nemČl v úmyslu, pĜiþemž na
tuto nabídku Mgr. Petr Michek rovnČž nepĜistoupil;
12) Ing. Bc. Petr KĜipský v dobČ od 7. 12. 2005 do 20. 10. 2006 v BrnČ a v Uherském
Hradišti opakovanČ nutil Igora Kadlþíka v rámci provČĜování jeho možné trestné þinnosti
vedené pod ýVS: PJM-748/OHK-21-2005, v níž vystupoval jako policejní komisaĜ OHK,
SKPV, PýR, SJMK Brno, pod pohrĤžkou vazebního stíhání jeho osoby, k vyplacení
900 000 Kþ, jakožto dlužné þástky spoleþnosti Globtrans Trade, s. r. o. Ostrava, což Igor
Kadlþík následnČ uþinil a uvedenou þástku dle požadavku uhradil;
13) Bc. Milan Vítek dne 8. 4. 2006 v BrnČ na BrnČnské pĜehradČ, pĜed restaurací Prýgl bar,
nabídl Samanu El Talabanimu, že zaplatí-li blíže neurþeným osobám z Ĝad policie a státního
zastupitelství þástku 3 000 000 Kþ, nebude proti nČmu zahájeno trestní stíhání za údajnou
trestnou þinnost z února – bĜezna 2005, což Saman El Talabani neakceptoval, pĜiþemž
obžalovaný Bc. Milan Vítek vČdČl, že není v jeho moci ovlivnit výsledek trestního Ĝízení v jím
uvádČném smyslu;
14) Bc. Milan Vítek poþátkem mČsíce Ĝíjna 2009 v BrnČ, u obchodního centra IBC na ulici
PĜíkop, požadoval po Samanu El Talabanim þástku 500 000 Kþ s tím, že pokud tuto nezaplatí
policistovi pplk. Mgr. Tomáši Rotreklovi, tento na nČj a na Pavla Komárka podá trestní
oznámení a dále tomuto sdČlil, že pokud obsah schĤzky oznámí orgánĤm þinným v trestním
Ĝízení, bude mít on i jeho rodina problémy, což Saman El Talabani neakceptoval;
15) Jaromír Šálek poté kdy, poþínaje datem 14. 6. 2006 a následnČ, obdržel Vlastimil Sehnal
na svĤj mobilní telefon z rĤzných telefonních þísel anonymních karet výhrĤžné SMS zprávy
od nezjištČných osob, týkající se požadavku na zaplacení finanþních þástek od 2 do 3 milionĤ
korun s podmínkou, že nestane-li se tak pĤjde jeho rodinČ o život þi o zdraví, sdČlil
obžalovaný Jaromír Šálek Vlastimilu Sehnalovi v dubnu 2007, že pokud zaplatí blíže
neurþeným osobám þástku 2 000 000 Kþ, nebudou vĤþi nČmu použity kompromitující
materiály týkající se pozemkĤ v obci LipĤvka, a protože Vlastimil Sehnal nabídku
neakceptoval, došlo k odvysílání nahrávky ýeskou televizí a k následnému provČĜování
Vlastimila Sehnala orgánem PýR a dále poté, kdy došlo v první polovinČ dubna 2008
k pĜedání výhrĤžného dopisu neznámou osobou synovi Vlastimila Sehnala, Martinu
Sehnalovi, jehož obsahem byl požadavek na zaplacení þástky 1 000 000 Kþ Vlastimilem
Sehnalem, nebo s ním spadne jeho sportovní letadlo a poté, kdy došlo dne 23. 7. 2008
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neznámým pachatelem k uvolnČní nČkolika šroubĤ levého pĜedního kola osobního vozidla
manželky Vlastimila Sehnala, Jany Sehnalové, obvinČný Jaromír Šálek oslovil v srpnu 2008
v restauraci U NČmcĤ v BrnČ-Medlánkách Vlastimila Sehnala s požadavkem zaplacení þástky
1 000 000 Kþ, jinak vĤþi nČmu budou použity blíže neurþenými osobami další kompromitující
nahrávky, které mu „zlomí vaz“ a v dĤsledku celé výše popsané situace v prvním týdnu záĜí
2008 pĜedal Vlastimil Sehnal obžalovanému Jaromíru Šálkovi v restauraci U NČmcĤ v BrnČMedlánkách požadovanou þástku 1 000 000 Kþ za pĜítomnosti dalších dvou nezjištČných
mužĤ, pĜiþemž za nČkolik dnĤ obžalovaný Jaromír Šálek jmenovaného opČtovnČ kontaktoval
s požadavkem na vyplacení þástky 200 000 Kþ a s odĤvodnČním, že se ve vČci také angažoval,
kteroužto þástku Vlastimil Sehnal obžalovanému v místČ jeho bydlištČ z dĤvodu výše
popsaných rovnČž pĜedal;
16) JUDr. Miloš Almásy a Ing. Roman Velecký po vzájemné domluvČ v pĜesnČ nezjištČném
období roku 2007, kdy Ing. Roman Velecký jako pĜíslušník PýR, SJMK, SKPV, OHK Brno
zpracovával pod þ. j. PJM-493/OHK-23-2006 trestní spis týkající se podezĜení Ing. Petra
Kuby ze spáchání trestného þinu zneužívání informací v obchodním styku dle § 128 odst. 2
tr. zákona, a trestného þinu podvodu dle § 250 odst. 1, 4 tr. zákona, oslovil obžalovaný
JUDr. Miloš Almásy pĜed budovou sídla spoleþnosti Winston International, a. s., se sídlem
Brno, Hudcova 78b, opakovanČ Ing. Petra Kubu s tím, že za þástku 1 000 000 Kþ ovlivní toto
trestní Ĝízení v jeho prospČch, což Ing. Petr Kuba odmítl. NáslednČ byl na Ing. Petra Kubu
vyvíjen nátlak neznámými osobami v podobČ slovních výhrĤžek a najíždČní vozidlem, þemuž
Ing. Petr Kuba posléze podlehl a v sídle spoleþnosti BrnČnská správcovská, a. s., Brno, na
ulici VinaĜská 3, se na konci roku 2007 setkal s obČma obžalovanými a s ujištČním
JUDr. Miloše Almásyho, že pĜedá-li þástku 500 000 Kþ, bude celá kauza odložena, prostĜedky
v této výši JUDr. Miloši Almásymu pĜedal. NáslednČ pak v prĤbČhu první poloviny roku 2008
na schĤzce vyžádané obžalovaným JUDr. Milošem Almásym na témže místČ, tento již nad
rámec vzájemné domluvy s obžalovaným Ing. Romanem Veleckým sdČlil Ing. Petru Kubovi,
že pokud by o výše popsané události s nČkým hovoĜil, pak by se jednání vĤþi jeho osobČ
opakovalo;
17) Bc. Milan Vítek v prĤbČhu let 2007-2010 na rĤzných místech v BrnČ oslovil Ing. Pavla
Kuparowitze s tím, že za þástku 2 000 000 Kþ ovlivní jeho trestní stíhání vedené orgánem
PýR, SJMK, SKPV, OHK Brno, pod PJM-143/Tý-2008-03-KM, v jeho prospČch, což nemČl
v úmyslu, pĜiþemž Ing. Pavel Kuparowitz v koneþném dĤsledku nabídku stejnČ neakceptoval;
18) Mgr. Roman Procházka a Bc. Milan Vítek v blíže nezjištČném období léta 2009 až
poþátku roku 2010 v BrnČ, v kavárnČ Patio na ulici Jánská, požádal obžalovaný Mgr. Roman
Procházka jako komisaĜ pĤsobící v trestní vČci Mgr. Petra Michka, vedené u PýR Kě, PJMK,
OHK Brno, pod MRBM-17-106/Tý-2008-83-RP, Libora Sedláka, aby vyĜídil Mgr. Petru
Michkovi, že za þástku 250 000 Kþ ovlivní kauzu v jeho prospČch, a s touto nabídkou Libor
Sedlák v únoru 2010 obeznámil Mgr. Petra Michka, který však toto neakceptoval, a následnČ
po vzájemné domluvČ obou obžalovaných oslovil obžalovaný Bc. Milan Vítek ve dnech
18. 4. 2011, 3. 5. 2011 a 24. 5. 2011, vždy v hotelu International na HusovČ ulici v BrnČ,
Mgr. Petra Michka s nabídkou v téže trestní vČci Mgr. Petra Michka, jejímž obsahem bylo
úþinkování obžalovaného Bc. Milana Vítka v celé záležitosti zpĤsobem, který zajistí ukonþení
trestního stíhání Mgr. Petra Michka, a to za þástku 200 000 Kþ, což Mgr. Petr Michek rovnČž
nepĜijal;
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19) Mgr. Lubomír Mokrý v období mezi 22. 9. 2010 a 24. 9. 2010, na blíže nezjištČném
místČ v ýeské republice, požádal s pĜíslibem blíže neurþené odmČny Lućka Hrubého, aby
vyhledal Ladislava Göbela a tohoto zbil, k þemuž následnČ také došlo, když LudČk Hrubý
spoleþnČ s dalšími dvČma nezjištČnými muži dne 24. 9. 2010 zastihl Ladislava Göbela
v pizzerii Veronika na ulici Hlavní v Dolních Kounicích, okr. Brno-venkov, a tohoto fyzicky
napadl takovým zpĤsobem, že jej udeĜil opakovanČ pČstmi do obliþeje, v dĤsledku þehož
Ladislav Göbel utrpČl tržnou ránu na zevním pravém koutku pravého oka, tržnou ránu
o velikosti 1 cm na dolním rtu a odlomení þásti druhého Ĝezáku vpravo cca 3 mm, tedy
povrchní poranČní, nicménČ s ohledem na charakter a intenzitu útoku mohlo zcela reálnČ
u Ladislava Göbela dojít k poruše zdraví, která by, nikoli jen po krátkou dobu, znesnadĖovala
jeho obvyklý zpĤsob života a k níž nedošlo pouhou shodou okolností;
20) ZdenČk Olah v období mČsíce bĜezna až dubna 2011 v hotelu International v BrnČ
požadoval po Mgr. Petru Michkovi, aby nadále pĜed orgány þinnými v trestním Ĝízení
nevypovídal v neprospČch JUDr. Miloše Almásyho pod pohrĤžkou blíže nespecifikované
újmy jemu a jeho rodinČ, a ovlivnČní výsledku obžaloby podané MČstským státním zástupcem
v BrnČ pod sp. zn. 1ZT 143/2009 u MČstského soudu v BrnČ v jeho neprospČch.
Uvedeným jednáním podle rozsudku krajského soudu obvinČní spáchali:
JUDr. Miloš Almásy
- trestný þin pĜijímání úplatku dle § 160 odst. 2, 3 písm. b) tr. zákona úþinného do
30. 6. 2008 (v bodČ 2)
- trestný þin vydírání dle § 235 odst. 1, 2 písm. c) tr. zákona úþinného do 31. 8. 2006
(v bodČ 3)
- trestný þin loupeže dle § 234 odst. 1 tr. zákona úþinného do 31. 8. 2006 (v bodČ 3)
- pokraþující trestný þin zneužívání pravomoci veĜejného þinitele dle § 158 odst. 1
písm. a), odst. 2 písm. a) tr. zákona úþinného do 31. 12. 2009 (v bodČ 4)
- trestný þin podvodu dle § 250 odst. 1, 2 tr. zákona úþinného do 30. 6. 2006 (v bodČ 7)
- pokus trestného þinu podvodu dle § 8 odst. 1 k § 250 odst. 1, 2 tr. zákona úþinného do
30. 6. 2006 (v bodČ 9)
- pokus trestného þinu podvodu dle § 8 odst. 1 k § 250 odst. 1, 3 písm. b) tr. zákona
úþinného do 30. 6. 2006 (v bodČ 11)
- organizátorství trestného þinu zneužívání pravomoci veĜejného þinitele dle § 10 odst. 1
písm. a) k § 158 odst. 1 písm. a), odst. 2 písm. a) tr. zákona úþinného do 31. 12. 2009
(v bodČ 16)
- organizátorství trestného þinu pĜijímání úplatku dle § 10 odst. 1 písm. a) k § 160
odst. 2, 4 písm. b) tr. zákona úþinného do 30. 6. 2008 (v bodČ 16)
- trestný þin vydírání dle § 235 odst. 1, 2 písm. e) tr. zákona úþinného do 31. 12. 2009
(v bodČ 16)
Ing. Eduard Slanina
- trestný þin podvodu dle § 250 odst. 1, 3 písm. b) tr. zákona úþinného do 30. 6. 2006
(v bodČ 1)
- pokus trestného þinu vydírání dle § 8 odst. 1 k § 235 odst. 1, 3 tr. zákona úþinného do
31. 8. 2006 (v bodČ 6)
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trestný þin pĜijímání úplatku dle § 160 odst. 1, 3 písm. b) tr. zákona úþinného do
30. 6. 2008 (v bodČ 8)
trestný þin zneužívání pravomoci veĜejného þinitele dle § 158 odst. 1 písm. a)
tr. zákona úþinného do 31. 12. 2009 (v bodČ 8)

Radoslav Petr
- trestný þin vydírání dle § 235 odst. 1, 2 písm. c) tr. zákona úþinného do 31. 8. 2006
(v bodČ 3)
- trestný þin loupeže dle § 234 odst. 1 tr. zákona úþinného do 31. 8. 2006 (v bodČ 3)
Mgr. Lubomír Mokrý
- trestný þin zneužívání pravomoci veĜejného þinitele dle § 158 odst. 1 písm. a), odst. 2
písm. c) tr. zákona úþinného do 31. 12. 2009 (v bodČ 5)
- trestný þin pĜijímání úplatku dle § 160 odst. 1, 3 písm. b) tr. zákona úþinného do
30. 6. 2008 (v bodČ 5)
- návod k pokusu pĜeþinu ublížení na zdraví dle § 24 odst. 1 písm. b), § 21 odst. 1
tr. zákoníku k § 146 odst. 1 tr. zákoníku (v bodČ 19)
Ing. Roman Velecký
- trestný þin zneužívání pravomoci veĜejného þinitele dle § 158 odst. 1 písm. a), odst. 2
písm. a) tr. zákona úþinného do 31. 12. 2009 (v bodČ 16)
- trestný þin pĜijímání úplatku dle § 160 odst. 2, 4 písm. b) tr. zákona úþinného do
30. 6. 2008 (v bodČ 16)
Bc. Milan Vítek
- pokus trestného þinu podvodu dle § 8 odst. 1 k § 250 odst. 1, 3 písm. b) tr. zákona
úþinného do 30. 6. 2006 (v bodČ 13)
- pokus trestného þinu vydírání dle § 8 odst. 1 k § 235 odst. 1, 2 písm. d) tr. zákona
úþinného do 31. 12. 2009 (v bodČ 14)
- pokus trestného þinu podvodu dle § 8 odst. 1 k § 250 odst. 1, 3 písm. b) tr. zákona
úþinného do 31. 12. 2009 (v bodČ 17)
- pomoc k zvlášĢ závažnému zloþinu pĜijetí úplatku dle § 24 odst. 1 písm. c) k § 331
odst. 2, 3 písm. b) tr. zákoníku úþinného do 30. 11. 2011 (v bodČ 18)
Mgr. Roman Procházka
zvlášĢ závažný zloþin pĜijetí úplatku dle § 331 odst. 2, 3 písm. b) tr. zákoníku úþinného do
30. 11. 2011 (v bodČ 18)

Ing. Bc. Petr KĜipský
- trestný þin zneužívání pravomoci veĜejného þinitele dle § 158 odst. 1 písm. a), odst. 2
písm. a) tr. zákona úþinného do 31. 12. 2009 (v bodČ 12)
- trestný þin vydírání dle § 235 odst. 1, 2 písm. d) tr. zákona úþinného do 31. 12. 2009
(v bodČ 12)
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Jaromír Šálek
trestný þin vydírání dle § 235 odst. 1, 2 písm. d) tr. zákona úþinného do 31. 12. 2009 (v bodČ
15)
Mgr. Stanislav Dobrovolný
trestný þin podplácení dle § 161 odst. 1, 2 písm. a), b) tr. zákona úþinného do 30. 6. 2008
(v bodČ 10)
ZdenČk Olah
zloþin vydírání dle § 175 odst. 1, 2 písm. e) tr. zákoníku (v bodČ 20).
Za uvedené trestné þiny byli obvinČní odsouzeni:
- JUDr. Miloš Almásy, za výše uvedenou trestnou þinnost, a za sbíhající se trestný þin
podvodu dle § 250 odst. 1, 2 tr. zákona, jímž byl uznán vinným rozsudkem MČstského soudu
v BrnČ ze dne 24. 10. 2011, þ. j. 12 T 107/2011-528, ve spojení s usnesením Krajského soudu
v BrnČ ze dne 13. 3. 2012, þ. j. 8 To 22/2012-590, podle § 158 odst. 2 tr. zákona, za použití
§ 35 odst. 2 tr. zákona, k souhrnnému trestu odnČtí svobody v trvání 9 rokĤ, za souþasného
zrušení výroku o trestu z rozsudku MČstského soudu v BrnČ ze dne 24. 10. 2011, sp. zn.
12 T 107/2011, ve spojení s usnesením Krajského soudu v BrnČ ze dne 13. 3. 2012, sp. zn.
8 To 22/2012, jakož i všech dalších rozhodnutí na tento výrok obsahovČ navazujících, pokud
vzhledem ke zmČnČ, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu. Podle § 39a odst. 2 písm. d)
tr. zákona byl pro výkon uloženého trestu odnČtí svobody zaĜazen do vČznice se zvýšenou
ostrahou. Podle § 53 odst. 1 tr. zákona, za použití § 54 odst. 1 tr. zákona, mu byl uložen také
penČžitý trest ve výmČĜe 1 200 000 Kþ, a podle § 54 odst. 3 tr. zákona mu byl stanoven pro
pĜípad, že by ve stanovené lhĤtČ nebyl penČžitý trest vykonán, náhradní trest odnČtí svobody
v trvání 1 roku.
- Ing. Eduard Slanina podle § 235 odst. 3 tr. zákona, za použití § 35 odst. 1
tr. zákona, k úhrnnému trestu odnČtí svobody v trvání 8 rokĤ a podle § 39a odst. 2 písm. d)
tr. zákona byl pro výkon tohoto trestu zaĜazen do vČznice se zvýšenou ostrahou. Podle § 53
odst. 1 tr. zákona, za použití § 54 odst. 1 tr. zákona, mu byl uložen také penČžitý trest ve
výmČĜe 600 000 Kþ, pĜiþemž podle § 54 odst. 3 tr. zákona pro pĜípad, že by ve stanovené
lhĤtČ nebyl penČžitý trest vykonán, byl stanoven náhradní trest odnČtí svobody v trvání 1 roku.
- Radoslav Petr, za výše uvedenou trestnou þinnost, a za sbíhající se trestné þiny
krádeže dle § 247 odst. 1 písm. b) tr. zákona ve stadiu pokusu dle § 8 odst. 1 tr. zákona,
a trestný þin poškozování cizí vČci dle § 257 odst. 1 tr. zákona, jimiž byl uznán vinným
trestním pĜíkazem Okresního soudu v Blansku ze dne 18. 12. 2009, sp. zn. 1 T 324/2009,
a sbíhající se trestný þin podvodu dle § 250 odst. 1, 3 písm. b) tr. zákona, jímž byl uznán
vinným rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 8 ze dne 27. 6. 2011, sp. zn. 1 T 102/2010, ve
spojení s rozsudkem MČstského soudu v Praze ze dne 4. 10. 2011, sp. zn. 9 To 345/2011,
podle § 234 odst. 1 tr. zákona, za použití § 35 odst. 2 tr. zákona, k souhrnnému trestu odnČtí
svobody v trvání 7 rokĤ, za souþasného zrušení výrokĤ o trestu z trestního pĜíkazu Okresního
soudu v Blansku ze dne 18. 12. 2009, sp. zn. 1 T 324/2009, a rozsudku Obvodního soudu pro

Pokraþování

9

7 Tdo 1535/2015

Prahu 8 ze dne 27. 6. 2011, sp. zn. 1 T 102/2010, ve spojení s rozsudkem MČstského soudu
v Praze ze dne 4. 10. 2011, sp. zn. 9 To 345/2011, jakož i všech dalších rozhodnutí na tyto
výroky obsahovČ navazujících, pokud vzhledem ke zmČnČ, k níž došlo zrušením, pozbyla
podkladu. Podle § 39a odst. 2 písm. c) tr. zákona byl pro výkon tohoto trestu odnČtí svobody
zaĜazen do vČznice s ostrahou.
- Mgr. Lubomír Mokrý podle § 158 odst. 2 tr. zákona, za použití § 35 odst. 1
tr. zákona, k úhrnnému trestu odnČtí svobody v trvání 6 rokĤ, pro jehož výkon byl podle § 39a
odst. 2 písm. c) tr. zákona zaĜazen do vČznice s ostrahou. Podle § 53 odst. 1 tr. zákona, za
použití § 54 odst. 1 tr. zákona, mu byl uložen také penČžitý trest ve výmČĜe 120 000 Kþ,
a podle § 54 odst. 3 tr. zákona pro pĜípad, že by ve stanovené lhĤtČ nebyl penČžitý trest
vykonán, byl stanoven náhradní trest odnČtí svobody v trvání 3 mČsícĤ.
- Ing. Roman Velecký podle § 158 odst. 2 tr. zákona, za použití § 35 odst. 1
tr. zákona, k úhrnnému trestu odnČtí svobody v trvání 6 rokĤ. Podle § 39a odst. 2 písm. c)
tr. zákona byl pro výkon tohoto trestu odnČtí svobody zaĜazen do vČznice s ostrahou. Podle
§ 53 odst. 1 tr. zákona, za použití § 54 odst. 1 tr. zákona, mu byl uložen také penČžitý trest ve
výmČĜe 250 000 Kþ, pĜiþemž podle § 54 odst. 3 tr. zákona byl pro pĜípad, že by ve stanovené
lhĤtČ nebyl penČžitý trest vykonán, stanoven náhradní trest odnČtí svobody v trvání 6 mČsícĤ.
- Bc. Milan Vítek podle § 235 odst. 2 tr. zákona, za použití § 35 odst. 1 tr. zákona,
k úhrnnému trestu odnČtí svobody v trvání 5 rokĤ a 6 mČsícĤ, pro jehož výkon byl podle § 39a
odst. 2 písm. c) tr. zákona zaĜazen do vČznice s ostrahou. Podle § 53 odst. 1 tr. zákona, za
použití § 54 odst. 1 tr. zákona, mu byl uložen také penČžitý trest ve výmČĜe 300 000 Kþ,
a podle § 54 odst. 3 tr. zákona byl stanoven pro pĜípad, že by ve stanovené lhĤtČ nebyl
penČžitý trest vykonán, náhradní trest odnČtí svobody v trvání 6 mČsícĤ.
- Mgr. Roman Procházka podle § 331 odst. 3 tr. zákoníku k trestu odnČtí svobody
v trvání 5 rokĤ. Podle § 56 odst. 2 písm. c) tr. zákoníku byl pro výkon tohoto trestu odnČtí
svobody zaĜazen do vČznice s ostrahou. Podle § 67 odst. 1 tr. zákoníku, za použití § 68
odst. 1, 2 tr. zákoníku, mu byl uložen také penČžitý trest ve výmČĜe 100 000 Kþ, s náhradním
trestem odnČtí svobody podle § 69 odst. 1 tr. zákoníku v trvání 3 mČsícĤ.
- Ing. Bc. Petr KĜipský podle § 158 odst. 2 tr. zákona, za použití § 35 odst. 1
tr. zákona, k úhrnnému trestu odnČtí svobody v trvání 4 rokĤ a 6 mČsícĤ. Podle § 39a odst. 2
písm. c) tr. zákona byl pro výkon uloženého trestu odnČtí svobody zaĜazen do vČznice
s ostrahou. Podle § 53 odst. 1 tr. zákona, za použití § 54 odst. 1 tr. zákona, mu byl uložen také
penČžitý trest ve výmČĜe 200 000 Kþ. Podle § 54 odst. 3 tr. zákona mu byl pro pĜípad, že by ve
stanovené lhĤtČ nebyl penČžitý trest vykonán, stanoven náhradní trest odnČtí svobody v trvání
5 mČsícĤ.
- Jaromír Šálek podle § 235 odst. 2 tr. zákona k trestu odnČtí svobody v trvání 4 rokĤ.
Podle § 39a odst. 2 písm. c) tr. zákona byl pro výkon uloženého trestu odnČtí svobody zaĜazen
do vČznice s ostrahou. Podle § 53 odst. 1 tr. zákona, za použití § 54 odst. 1 tr. zákona, mu byl
uložen také penČžitý trest ve výmČĜe 1 200 000 Kþ. Podle § 54 odst. 3 tr. zákona mu byl pro
pĜípad, že by ve stanovené lhĤtČ nebyl penČžitý trest vykonán, stanoven náhradní trest odnČtí
svobody v trvání 1 roku a 6 mČsícĤ.
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- Mgr. Stanislav Dobrovolný podle § 161 odst. 2 tr. zákona k trestu odnČtí svobody
v trvání 3 rokĤ. Podle § 39a odst. 2 písm. c) tr. zákona byl pro výkon uloženého trestu odnČtí
svobody zaĜazen do vČznice s ostrahou.
- ZdenČk Olah podle § 175 odst. 2 tr. zákoníku k trestu odnČtí svobody v trvání 3
rokĤ. Podle § 39a odst. 2 písm. c) tr. zákona [pozn. správnČ § 56 odst. 2 písm. c) tr. zákoníku]
byl pro výkon uloženého trestu odnČtí svobody zaĜazen do vČznice s ostrahou.
Podle § 229 odst. 1 tr. Ĝ. bylo rozhodnuto také o uplatnČném nároku na náhrady škody,
a to tak, že poškozený Saman El Talabani byl odkázán s nárokem na náhradu škody na Ĝízení
ve vČcech obþanskoprávních.
Uvedeným rozsudkem Krajského soudu v BrnČ byli nČkteĜí obvinČní dále podle § 226
písm. a), b) resp. c) tr. Ĝ. zproštČni obžaloby Vrchního státního zástupce v Olomouci –
poboþka v OstravČ ze dne 1. 8. 2012, sp. zn. 4VZV 8/2011, pro další skutky uvedené
v obžalobČ a konkrétnČ v rozsudku popsané.

II.
Citovaný rozsudek krajského soudu byl napaden odvoláním státního zástupce
Vrchního státního zastupitelství v Olomouci, které bylo podáno v neprospČch obžalovaných
JUDr. Miloše Almásyho, Ing. Eduarda Slaniny, Radoslava Petra, Mgr. Lubomíra Mokrého,
Ing. Romana Veleckého, Bc. Milana Vítka, Mgr. Romana Procházky, Ing. Bc. Petra
KĜipského, Jaromíra Šálka, Mgr. Stanislava Dobrovolného a Eduarda Poláka, a to proti
výrokĤm o vinČ a výrokĤm o trestu. ObvinČní JUDr. Miloš Almásy, Ing. Eduard Slanina, Petr
Radoslav, Mgr. Lubomír Mokrý, Ing. Roman Velecký, Bc. Milan Vítek, Mgr. Roman
Procházka, Ing. Bc. Petr KĜipský, Jaromír Šálek, Stanislav Dobrovolný a ZdenČk Olah také
podali odvolání proti výroku o vinČ a trestu.
Na podkladČ podaných odvolání Vrchní soud v Olomouci pĜezkoumal zákonnost
a odĤvodnČnost napadených výrokĤ rozsudku soudu I. stupnČ, jakož i správnost postupu
Ĝízení, které jim pĜedcházelo, a rozsudkem ze dne 5. 3. 2015, sp. zn. 1 To 73/2014, rozhodl
tak, že podle § 258 odst. 1 písm. d), odst. 2 tr. Ĝ., z podnČtu odvolání obvinČných
JUDr. Miloše Almásyho a Bc. Milana Vítka, a také státního zástupce, napadený rozsudek
þásteþnČ zrušil, a to ohlednČ obžalovaného JUDr. Miloše Almásyho ve výroku o vinČ trestným
þinem podvodu podle § 250 odst. 1, odst. 2 tr. zákona úþinného do 30. 6. 2006 (v bodČ 7),
a ve výroku o trestu, a dále ohlednČ obvinČného Bc. Milana Vítka ve výroku o vinČ pokusem
trestného þinu podvodu podle § 8 odst. 1 tr. zákona k § 250 odst. 1, odst. 3 písm. b) tr. zákona,
úþinného do 31. 12. 2009 (v bodČ 17) a ve výroku o trestu.
Podle § 259 odst. 3 tr. Ĝ. pak vrchní soud v rozsahu zrušení novČ rozhodl tak, že
obvinČný JUDr. Miloš Almásy je vinen, že v pĜesnČ nezjištČném období let 2003-2004 nabídl
na blíže nezjištČném místČ v BrnČ MUDr. Václavu Jordánovi, že za blíže nezjištČnou þástku
(nejménČ však 220 000 Kþ) ovlivní trestní Ĝízení vedené proti jeho osobČ pro trestný þin
podvodu dle § 250 odst. 1, odst. 3 písm. b) tr. zákona orgánem PýR Mě, SKPV, OHK Brno,
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pod ýTS: 679/OHK-Tý-2-2002, v jeho prospČch, aþ toto nemČl v úmyslu, pĜiþemž jako
záruku na slíbené finanþní prostĜedky MUDr. Václav Jordán vystavil dne 25. 10. 2003
smČnku na 70 000 Kþ a dne 21. 1. 2004 smČnku na 150 000 Kþ, které obžalovaný pĜevzal,
þímž spáchal pokus trestného þinu podvodu podle § 8 odst. 1 k § 250 odst. 1, odst. 2
tr. zákona, úþinného do 30. 6. 2006. ObvinČného Bc. Milana Vítka pak novČ uznal vinným, že
v prĤbČhu let 2007 – 2010 na rĤzných místech v BrnČ oslovil Ing. Pavla Kuparowitze s tím, že
za þástku 2 000 000 Kþ ovlivní jeho trestní stíhání vedené orgánem PýR, SJMK, SKPV,
OHK Brno, pod PJM-143/Tý-2008-03-KM, v jeho prospČch, což nemČl v úmyslu, pĜiþemž
Ing. Pavel Kuparowitz v koneþném dĤsledku nabídku stejnČ neakceptoval, þímž spáchal
pokus zloþinu podvodu podle § 21 odst. 1 k § 209 odst. 1, odst. 4 písm. d) tr. zákoníku.
NovČ pak vrchní soud obČma obvinČným uložil trest, a to:
ObvinČnému JUDr. Miloši Almásymu za výše uvedený pokus trestného þinu podvodu,
jakož i za odvoláním nezmČnČný
- trestný þin pĜijímání úplatku podle § 160 odst. 2, odst. 3 písm. b) tr. zákona úþinného do
30. 6. 2008 (v bodČ 2),
- trestný þin vydírání podle § 235 odst. 1, odst. 2 písm. c) tr. zákona úþinného do
31. 8. 2006 (v bodČ 3),
- trestný þin loupeže podle § 234 odst. 1 tr. zákona úþinného do 31. 8. 2006 (v bodČ 3),
- pokraþující trestný þin zneužívání pravomoci veĜejného þinitele podle § 158 odst. 1
písm. a), odst. 2 písm. a) tr. zákona úþinného do 31. 12. 2009 (v bodČ 4),
- trestný þin podvodu podle § 250 odst. 1, odst. 2 tr. zákona úþinného do 30. 6. 2006
(v bodČ 7),
- pokus trestného þinu podvodu podle § 8 odst. 1 k § 250 odst. 1, 2 tr. zákona úþinného do
30. 6. 2006 (v bodČ 9),
- pokus trestného þinu podvodu podle § 8 odst. 1 k § 250 odst. 1, 3 písm. b) tr. zákona
úþinného do 30. 6. 2006 (v bodČ 11),
- organizátorství trestného þinu zneužívání pravomoci veĜejného þinitele podle § 10
odst. 1 písm. a) k § 158 odst. 1 písm. a), odst. 2 písm. a) tr. zákona úþinného do
31. 12. 2009 (v bodČ 16),
- organizátorství trestného þinu pĜijímání úplatku podle § 10 odst. 1 písm. a) k § 160
odst. 2, odst. 4 písm. b) tr. zákona úþinného do 30. 6. 2008 (v bodČ 16),
- trestný þin vydírání podle § 235 odst. 1, odst. 2 písm. e) tr. zákona úþinného do
31. 12. 2009 (v bodČ 16),
podle § 158 odst. 2 tr. zákona, za použití § 35 odst. 1 tr. zákona, úhrnný trest odnČtí svobody
v trvání 9 rokĤ. Podle § 39a odst. 2 písm. d) tr. zákona jej pro výkon uloženého trestu odnČtí
svobody zaĜadil do vČznice se zvýšenou ostrahou. Podle § 53 odst. 1 tr. zákona, za použití
§ 54 odst. 1 tr. zákona, mu uložil také penČžitý trest ve výmČĜe 1 000 000 Kþ, a podle § 54
odst. 3 tr. zákona stanovil pro pĜípad, že by ve stanovené lhĤtČ nebyl penČžitý trest vykonán,
náhradní trest odnČtí svobody v trvání 6 mČsícĤ.
ObvinČnému Bc. Milanu Vítkovi pak Vrchní soud v Olomouci novČ uložil podle § 235
odst. 2 tr. zákona, za použití § 35 odst. 1 tr. zákona, úhrnný trest odnČtí svobody v trvání
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5 rokĤ a 6 mČsícĤ. Podle § 39a odst. 2 písm. c) tr. zákona jej pro výkon uloženého trestu
odnČtí svobody zaĜadil do vČznice s ostrahou. Podle § 53 odst. 1 tr. zákona, za použití § 54
odst. 1 tr. zákona, mu uložil také penČžitý trest ve výmČĜe 300 000 Kþ, a podle § 54 odst. 3
tr. zákona stanovil pro pĜípad, že by ve stanovené lhĤtČ nebyl penČžitý trest vykonán, náhradní
trest odnČtí svobody v trvání 3 mČsícĤ.
Podle § 257 odst. 1 písm. c) tr .Ĝ. vrchní soud dále napadený rozsudek z podnČtu
odvolání obvinČných Ing. Eduarda Slaniny a Mgr. Stanislava Dobrovolného, jakož i odvolání
státního zástupce, zrušil také ohlednČ tČchto obvinČných, a to
- u obžalovaného Ing. Eduarda Slaniny þásteþnČ ve výroku o vinČ pro jednání pod bodem
1) a 8) rozsudku a ve výroku o trestu,
- u obžalovaného Mgr. Stanislava Dobrovolného ve výroku o vinČ pro jednání pod bodem
10) rozsudku a ve výroku o trestu.
Podle § 223 odst. 1 tr. Ĝ., z dĤvodĤ uvedených v § 11 odst. 1 písm. b) tr. Ĝ., pak vrchní
soud zastavil z dĤvodu promlþení trestní stíhání obvinČných:
- Ing. Eduarda Slaniny pro skutek spoþívající v tom, že v pĜesnČ nezjištČném období
závČru roku 1999 do 4. 9. 2000 nabídl v prostorách zastavárny v KuĜimi, na ul. Tyršova 190,
Miroslavu Kratochvilovi, že za þástku 800 000 Kþ ovlivní blíže nezjištČné trestní Ĝízení proti
Miroslavu Kratochvilovi a Robertu KrþmáĜovi v jejich prospČch, aþ toto nemČl v úmyslu,
pĜiþemž uvedenou þástku následnČ obžalovaný Ing. Eduard Slanina od Miroslava Kratochvila
a Roberta KrþmáĜe pĜevzal v BrnČ u hotelu Brno – Boby centrum, Sportovní 2. Po uplynutí
nČkolika dalších mČsícĤ pak k obdobnému požadavku obžalovaného Ing. Eduarda Slaniny,
vysloveného ve stejném úmyslu a týkajícího se stejného pĜípadu, Miroslav Kratochvil
a Robert KrþmáĜ pĜedali v prostorách pĜed zastavárnou v KuĜimi, na ulici Tyršova 190,
požadovanou þástku 400 000 Kþ, v nČmž byl spatĜován trestný þin podvodu podle § 250
odst. 1, odst. 3 písm. b) tr. zákona, úþinného do 30. 6. 2006;
a dále pro skutek spoþívající v tom, že v létČ þi na podzim roku 2004 jako pĜíslušník
PýR Kě, SKPV, OHK Brno, nejménČ ve dvou pĜípadech v restauraci Sport bar na ulici
Palackého v BrnČ, Ĝešil s Lumírem ŠindeláĜem jakým zpĤsobem ovlivnit ve prospČch tohoto
provČĜování trestních oznámení vČĜitelĤ spoleþnosti Agrostav Hustopeþe, a. s., Havlíþkova 28,
Hustopeþe u Brna, vedené u orgánu PýR, SJMK, SKPV, OHK Brno pod PJM-69/OHK-252005, a to za úplatu v blíže nezjištČné výši, když k tomuto úþelu zajišĢoval obžalovaný
Ing. Eduard Slanina ještČ v prvním pololetí roku 2005 ze spisového materiálu, na jehož tvorbČ
se i sám jakožto policejní komisaĜ od 27. 1. 2005 do 27. 5. 2005 podílel, dĤkazní materiály,
v nČmž byl spatĜován trestný þin pĜijímání úplatku podle § 160 odst. 1, odst. 3 písm. b)
tr. zákona úþinného do 30. 6. 2008 a trestný þin zneužívání pravomoci veĜejného þinitele
podle § 158 odst. 1 písm. a) tr. zákona, úþinného do 31. 12. 2009 (bod 8).
- Ing. Stanislava Dobrovolného pro skutek spoþívající v tom, že dne 3. 8. 2005 od
12:30 hodin v BrnČ na ulici Kobližná v restauraci Charlies, slíbil Mgr. Tomáši Rotreklovi,
policejnímu komisaĜi Útvaru odhalování nelegálních výnosĤ a daĖové kriminality, SKPV,
PýR, Expozitura Brno, který v té dobČ zpracovával trestní spis, ýTS: FIPO-30/BR-ND-2005,
jenž se týkal mimo jiné podezĜení Ing. Salema Ali Ahmada Mohameda ze spáchání trestného
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þinu zkrácení danČ, poplatku a podobné povinné platby dle § 148 odst. 1, odst. 4 tr. zákona
þástku 600 000 Kþ, pokud v uvedené trestní vČci nepovede nadále šetĜení, které by smČĜovalo
k obvinČní Ing. Salema Ali Ahmada Mohameda, což Mgr. Tomáš Rotrekl odmítl, v nČmž byl
spatĜován trestný þin podplácení podle § 161 odst. 1, odst. 2 písm. a), písm. b) tr. zákona,
úþinného do 30. 6. 2008 (bod 10).
ObvinČnému Ing. Eduardu Slaninovi pak za odvoláním nezmČnČný pokus trestného
þinu vydírání podle § 8 odst. 1 k § 235 odst. 1, odst. 3 tr. zákona, úþinného do 31. 8. 2006
(bod 6), uložil podle § 235 odst. 3 tr. zákona trest odnČtí svobody v trvání 7 rokĤ, a podle
§ 39a odst. 2 písm. c) tr. zákona jej pro výkon tohoto trestu odnČtí svobody zaĜadil do vČznice
s ostrahou. Podle § 53 odst. 1 tr. zákona, za použití § 54 odst. 1 tr. zákona, mu uložil také
penČžitý trest ve výmČĜe 600 000 Kþ, a podle § 54 odst. 3 tr. zákona stanovil pro pĜípad, že by
ve stanovené lhĤtČ nebyl penČžitý trest vykonán, náhradní trest odnČtí svobody v trvání
4 mČsícĤ.
Podle § 256 tr. Ĝ. byla vrchním soudem odvolání obžalovaných Radoslava Petra,
Mgr. Lubomíra Mokrého, Ing. Romana Veleckého, Mgr. Romana Procházky, Ing. Bc. Petra
KĜipského, Jaromíra Šálka a ZdeĖka Olaha zamítnuta jako nedĤvodná. Jinak zĤstal napadený
rozsudek soudu I. stupnČ nezmČnČn.

III.
Proti citovanému rozsudku Vrchního soudu v Olomouci podali ĜádnČ a vþas dovolání
obvinČní JUDr. Miloš Almásy, Ing. Eduard Slanina, Petr Radoslav, Mgr. Lubomír Mokrý,
Ing. Roman Velecký, Bc. Milan Vítek, Mgr. Roman Procházka, Ing. Bc. Petr KĜipský, Jaromír
Šálek a ZdenČk Olah.
ObvinČný JUDr. Miloš Almásy v dovolání podaném prostĜednictvím obhájkynČ
Mgr. Jany Glogarové, uplatnil dovolací dĤvod podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. Ĝ. s tím, že
soudy nesprávnČ hodnotily jeho jednání, když je ve vČtšinČ pĜípadĤ nesprávnČ právnČ
kvalifikovaly. Poukázal na praxi Nejvyššího soudu, který s ohledem na právo obvinČného na
spravedlivý proces i v dovolacím Ĝízení respektuje názor vyslovený Ústavním soudem v jeho
judikatuĜe o relevanci námitek proti skutkovým zjištČním, v pĜípadČ extrémního rozporu mezi
skutkovým stavem dovozovaným soudy a provedenými dĤkazy. Ve vČci shledává flagrantní
rozpory, „kdy procesnČ zjištČné dĤkazy nemají žádnou vazbu na soudem deklarovaný obsah
provedeného dokazování a v ĜadČ pĜípadĤ jsou dokonce zĜetelným opakem toho, co bylo
skuteþným dokazování“. ObvinČný ale následnČ upozornil, že neprosazuje vlastní skutkové
verze odlišné od tČch, z nichž vychází soud I. stupnČ pĜi právní kvalifikaci, a které by nebyly
dĤkaznČ podloženy, ale naopak namítá Ĝadu relevantních rozporĤ mezi popisem skutku
a soudy aplikovanou právní kvalifikaci.
OhlednČ skutku uvedeného v bodČ ad 2) výroku o vinČ rozsudku soudu I. stupnČ
obvinČný JUDr. M. Almásy struþnČ namítá, že toto jednání odpovídá pĜiléhavČji skutkové
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podstatČ trestného þinu podvodu, nikoliv úplatkáĜství [pozn. pĜijímání úplatku podle § 160
odst. 2, 3 písm. b) tr. zákona], jak dovodily soudy.
Ke skutku v bodČ 3) výroku o vinČ rozsudku soudu I. stupnČ obvinČný
JUDr. M. Almásy namítá (pozn. spáchaný spoleþnČ s R. Petrem), že podle odvolacího soudu
byla jeho vina prokázána výpovČdí svČdka G. Beláþka a obvinČného E. Poláka, ale soud
I. stupnČ zcela nesprávnČ vyhodnotil provedené dĤkazy a dospČl k nesprávnému závČru o jeho
vinČ. V odvolání, že pĜitom poukazoval na zjevný rozpor mezi zjištČným skutkovým stavem
a provedenými dĤkazy, kdy výpovČdi uvedených osob jsou v rozporu, protože každá z nich
popisuje prĤbČh dČje odlišnČ. VýpovČć svČdka G. Beláþka, že pĜitom není podepĜená žádným
jiným dĤkazem, tento svČdek u hlavního líþení sám uvedl, že si není jistý, zda mu obvinČný
Almásy pĜikládal pistoli k hlavČ, a také opakovanČ uvedl, že mu nebylo nic odcizeno ani
sebráno. Skuteþnost, že mobilní telefon nebyl G. Beláþkovi odcizen, že vyplývá také
z výpovČdi E. Poláþka, který uvedl, že G. Beláþek po incidentu s R. Petrem telefonoval
„ďuboši Almásymu“ a navíc E. Polák sám vylouþil jeho (pozn. Almásyho) pĜítomnost na
místČ samém. Proto je obvinČný toho názoru, že závČr soudĤ o jeho vinČ, jednáním uvedeným
v bodČ ad 3) výroku o vinČ rozsudku soudu I. stupnČ, nevyplývá z provedeného dokazování.
Tyto skuteþnosti, že si navzájem odporují, a nelze bez jakýchkoliv pochybností tvrdit, že se
skutek stal a spáchala ho urþitá osoba. SoudĤm také vytýká, že neprovedly jím navržené
dĤkazy k prokázání jeho neviny, a obecnČ namítá, že s ohledem na provedené dokazování byl
skutek zjištČný soudem nesprávnČ právnČ kvalifikován jako trestný þin, aþkoliv o trestný þin
nejde, protože skutek nenaplĖuje po stránce formální ani materiální zákonné znaky trestných
þinĤ vydírání a loupeže, jimiž byl uznán vinným.
Také ohlednČ jednání v bodČ ad 4) výroku o vinČ rozsudku soudu I. stupnČ obvinČný
JUDr. M. Almásy namítá, že s ohledem na provedené dokazování byl skutek zjištČný soudem
nesprávnČ právnČ kvalifikován jako trestný þin, aþkoliv o trestný þin nejde, protože skutek
nenaplĖuje zákonné znaky trestného þinu zneužívání pravomoci veĜejného þinitele podle
§ 158 odst. 1 písm. a) odst. 2 písm. a) tr. zákona, jímž byl uznán vinným. ObecnČ poukázal na
závČry ohlednČ zjišĢování stupnČ spoleþenské nebezpeþnosti þinu, princip subsidiarity trestní
represe a namítá, že jeho jednání v tomto pĜípadČ naplĖuje skutkovou podstatu pĜestupku
porušení povinnosti policisty podle § 101 zákona o Policii. Tomuto závČru, že nasvČdþuje
neuplatnČní stejné právní kvalifikace jako trestný þin zneužívání pravomoci veĜejného þinitele
podle § 158 odst. 1 písm. a) odst. 2 písm. a) tr. zákona soudem I. stupnČ u obvinČného
Ing. E. Slaniny, jak je uvedeno na str. 136 odĤvodnČní rozsudku, kdy tomu bránilo, že
policista mĤže tento trestný þin spáchat pouze pĜi plnČní úkolĤ policisty, ale nikoliv jako
policista, který sice koná nezákonnČ, ale mimo plnČní svých úkolĤ (k tomu odkázal na
rozhodnutí Nejvyššího soudu TR NS 1/2004-T641, 2/2004-T660 a R 43/1987-III).
Ve vztahu ke skutku v bodČ ad 7) rozsudku soudu I. stupnČ, ohlednČ kterého jej
odvolací soud po zrušení novČ sám uznal vinným pokusem trestného þinu podvodu podle § 8
odst. 1 k § 250 odst. 1, 2 tr. zákona, obvinČný bez bližší konkretizace upozornil, že asi
administrativním pochybením byl dvakrát odsouzen za stejný skutek, jednou za pokus
trestného þinu podvodu a jednou za dokonaný trestný þin. Namítá pak, že dané skutkové
závČry nevyplývají z provedeného dokazování, protože byl uznán vinným pouze na základČ
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výpovČdi MUDr. V. Jordána, když výpovČdi svČdkĤ J. Balažoviþe a I. Kolþavy, kteĜí jej podle
soudu nepĜímo usvČdþují, nemohou obstát ve svČtle pĜepisu odposlechĤ z akce Provaz 2,
z nichž je patrné, že tito svČdci u hlavního líþení nehovoĜili pravdu. Všichni ostatní k vČci
slyšení svČdci (Ing. P. Brychta, Mgr. V. Nesvatba a A. ZhánČl), nebo obvinČní (R. Setvák,
E. Polák a R. Petr), že pak zcela jasnČ jeho vinu vyvracejí. Namítá proto extrémní nesoulad
mezi závČry soudĤ a provedenými dĤkazy. K uvedené právní kvalifikaci jednání uvedeného
v bodČ ad 7) rozsudku soudu I. stupnČ (výrok ad II. rozsudku odvolacího soudu) obvinČný
namítá, že z popisu skutku obsaženého ve skutkové vČtČ pĜesvČdþivČ nevyplývá podstata
podvodného jednání, ani okamžik, kdy pojal podvodný úmysl a explicitnČ ani nevystihuje
zákonný znak „obohacení sebe“.
OhlednČ skutku ad 9) rozsudku soudu I. stupnČ, kde soudy vycházely z výpovČdi
JUDr. S. Žabenské, která je podle jejich závČrĤ podpoĜena výpovČćmi svČdkĤ
Ing. J. Pláteníka a Ing. A. Nováka, uplatnil pak stejnou argumentaci jako k bodu ad 7) s tím,
že skutek po stránce formální ani materiální nenaplĖuje zákonné znaky pokusu trestného þinu
podvodu podle § 8 odst. 1 k § 250 odst. 1, 2 tr. zákona.
OhlednČ skutku ad 11) obvinČný JUDr. M. Almásy odkázal na veškerá svá tvrzení
v dovolání s tím, že soudy v rozporu s provedenými dĤkazy uvČĜily „korunnímu svČdkovi“
Mgr. P. Michkovi, jehož tvrzení podporují pouze „jeho“ svČdci, tedy osoby na nČm urþitým
zpĤsobem závislé pracovnČ nebo osobnČ, pĜiþemž výsledky dokazování jasnČ svČdþí v jeho
prospČch, když celá Ĝada osob potvrzuje jeho obhajobu podpoĜenou také listinnými dĤkazy.
Bez bližší konkretizace pak opČt obecnČ namítl, že tento skutek, jímž byl uznán vinným,
nenaplĖuje zákonné znaky pokusu trestného þinu podvodu podle § 8 odst. 1 k § 250 odst. 1, 2
tr. zákona.
Ke skutku ad 16) výroku rozsudku soudu I. stupnČ, právnČ kvalifikovanému jako
organizátorství trestného þinu zneužívání pravomoci veĜejného þinitele podle § 10 odst. 1
písm. a) k § 158 odst. 1 písm. a) odst. 2 písm. a) tr. zákona, organizátorství trestného þinu
pĜijímání úplatku podle § 1 odst. 1 písm. a) k § 160 odst. 2, odst. 4 písm. b) tr. zákona,
a trestný þin vydírání podle § 235 odst. 1, odst. 2 písm. e) tr. zákona, obvinČný
JUDr. M. Almásy k trestnému þinu vydírání uvedl, že o pohrĤžku jiné tČžké újmy jde tehdy,
kdy se újma jako tČžká jeví objektivnČ a kdy napadený ji také jako tČžkou ujmu pociĢuje.
Ing. P. Kuba, že ale nČkolikrát u hlavního líþení výslovnČ uvedl, že jej nevydíral. K tomu
odkázal na rozhodnutí R 10/1979-I. s tím, že nejde o vydírání, pokud daný subjekt
nepociĢoval žádnou újmu. Nesouhlasí ani s právním posouzením jeho jednání podle
kvalifikované skutkové podstaty trestného þinu vydírání podle § 235 odst. 1, odst. 2 písm. e)
tr. zákona, když je toho názoru, že Ing. P. Kubu není možno v dané fázi jeho jednání oznaþit
za osobu, která již byla alespoĖ pĜedvolána jako svČdek, a má tedy procesní postavení svČdka,
ani za osobu, kterou by vydíral pro budoucí výkon její svČdecké povinnosti. Ze skutkové vČty
ani z provedených dĤkazĤ, že pak také nevyplývá, že by nČkoho organizoval, tuto formu
spoluúþasti na uskuteþnČném jednání rozhodnČ vyluþuje, a jeho jednání v rámci tohoto skutku
podle nČj daleko pĜiléhavČji vystihuje zákonné vyjádĜení skutkové podstaty trestného þinu
podvodu. OhlednČ tohoto skutku také shledává extrémní nesrovnalosti mezi právními závČry

16

soudu a provedenými dĤkazy, na základČ kterých vyvstává dĤvodná pochybnost, zda se
popisovaného jednání dopustil a tyto pochybnosti svČdþí v jeho prospČch.
V závČru dovolání obvinČný JUDr. M. Almásy souhrnnČ uvedl, že soudy z nepĜímých
a procesnČ vadných dĤkazĤ vytvoĜily podmínky pro to, aby byl uznán vinným a svým
postupem porušily ustanovení § 2 odst. 5, 6 tr. Ĝ. Poukázal na princip presumpce neviny,
nutnost prokázání viny nade vší pochybnost na základČ dĤkazĤ provedených v souladu
s trestním Ĝádem, a na nutnost použití trestního práva u jednání se soukromoprávním
základem jako „ultima ratio“, tedy jako krajního prostĜedku ochrany základních
spoleþenských hodnot. K uloženému trestu uvedl, že je jako celek nepĜimČĜený, a pĜi ukládání
penČžitého trestu, že nebylo respektováno ustanovení § 54 odst. 1 tr. zákona, podle kterého se
tento druh trestu neuloží, je-li zĜejmé, že by byl nedobytný. U soudu pĜitom opakovanČ
uvádČl, že je nemajetný, což vyplynulo i z provedeného finanþního šetĜení v Ĝízení, a témČĜ
4 roky byl také omezen na osobní svobodČ bez možnosti výdČlku.
ObvinČný JUDr. M. Almásy proto navrhl, aby Nejvyšší soud podle § 265k odst. 1 tr. Ĝ.
zrušil rozsudky soudĤ obou stupĖĤ v napadené þásti, a sám rozhodl podle § 265m tr. Ĝ. tak, že
jej zprostí obžaloby, protože skutky uvedené v žalobním návrhu nejsou trestným þinem.
ObvinČný Ing. Eduard Slanina v dovolání, podaném prostĜednictvím obhájce
JUDr. P. Nováka, uplatnil dĤvody dovolání podle § 265b odst. 1 písm. g) a h) tr. Ĝ. Úvodem
uvedl, že v Ĝízení pĜedcházejícím napadenému rozhodnutí se soud dopustil nČkolika
závažných pochybení, když neprovedl dokazování vyþerpávajícím zpĤsobem tak, aby nade vší
pochybnost byl objasnČn skutkový stav, opomnČl hodnotit provedené dĤkazy dĤležité pro
rozhodnutí o vinČ, nebo je hodnotil v extrémním rozporu s jejich obsahem, a uložil mu
následnČ penČžitý trest, který zákon nepĜipouští, v þemž shledává porušení jeho práva na
spravedlivý proces.
V rámci dĤvodu dovolání podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. Ĝ. obvinČný Ing. E. Slanina
namítá ohlednČ skutku ad 6) výroku o vinČ rozsudku soudu I. stupnČ, právnČ posouzeného
jako pokus trestného þinu vydírání podle § 8 odst. 1 k § 235 odst. 1, 3 tr. zákona, že svČdek
M. Kratochvíl sám nikdy nemluvil zcela jasnČ, že by po nČm mČl chtít 10 mil. Kþ pod
pohrĤžkou zahájení trestního stíhání. Tento svČdek, že své verze nČkolikrát zmČnil. HrozbČ
zahájení trestního stíhání, uvedené ve výroku o vinČ, se nejvíce blíží jedna ze svČdkových
verzí o požadavku penČz za údajné neprovedení domovní prohlídky, ale samotné provedení
domovní prohlídky nemusí ještČ nutnČ znamenat zahájení trestního stíhání. Proto obvinČný
považuje uvedení pohrĤžky zahájením trestního stíhání za niþím nepodložené, pĜiþemž
z pozice svého služebního zaĜazení na pozici „kriminalisty operativce“ ani nemohl zajistit,
zda bude zahájeno trestní stíhání nebo bude provedena domovní prohlídka. To také dobĜe
vČdČl i svČdek M. Kratochvíl, když již byl mnohokrát jako podezĜelý vyslýchán policií, je tak
osobou kriminálnČ velmi zbČhlou a pohrĤžka nemohla mít reálný charakter. K tomu pak
z KomentáĜe k trestnímu zákonu (Šámal, Púry, Rizman, KomentáĜ II. díl 6., C.H.Beck, 2004,
s. 1389) citoval, že „pĜi posuzování zda jde o jinou tČžkou újmu, je nutno pĜihlížet k osobním
pomČrĤm napadeného, k jeho vyspČlosti, zkušenostem, psychickému stavu apod.“
a z judikatury (rozhodnutí publikované pod þ. 27/1982 Sbírky soudních rozhodnutí
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a stanovisek), že „za pohrĤžku tČžké újmy nutno považovat takové jednání pachatele, které
mĤže vést k újmČ napĜ. na cti, dobré povČsti, v rodinném životČ za situace, kdy se újma jako
tČžká újma jeví objektivnČ a kdy napadený ji také jako tČžkou újmu pociĢuje“. SvČdek
M. Kratochvíl, že je ale osobou kriminálnČ velmi otrlou, a i pokud by se jím prezentované
údajné jednání skuteþné stalo, nemohlo jej to vyvést z míry, neboĢ byl na domovní prohlídky
a jiné úkony trestního Ĝízení zvyklý. Jednáním uvedeným ve skutku ad 6) rozsudku soudu
I. stupnČ nemohlo pak ani dojít ke zpĤsobení jiné tČžké újmy na cti a dobré povČsti tohoto
svČdka, když tento žádnou þest ani dobrou povČst nemá. Podle obvinČného pak dané jednání
by mohlo být maximálnČ trestným þinem vydírání podle § 235 tr. zákona, který by ale již byl
promlþen.
Pokud by ke spáchání tohoto skutku (ad 6) v roce 2003 hypoteticky došlo, namítá také
obvinČný, že se soudy mČly po 12 letech od jeho údajného spáchání zabývat mimoĜádným
snížením trestu odnČtí svobody podle § 40 odst. 1, 2 tr. zákona, když to odĤvodĖují pomČry
pachatele, úþelu trestu lze dosáhnout trestem kratšího trvání, jde o pokus a použití trestní
sazby je pro pachatele nepĜimČĜenČ pĜísné.
V další þásti dovolání obvinČný Ing. E. Slanina, s poukazem na rozhodnutí Ústavního
soudu a Nejvyššího soudu zabývajícími se opomenutými dĤkazy, a extrémním nesouladem
mezi provedenými dĤkazy a skutkovými zjištČními soudĤ, namítá tyto vady v rámci dĤvodu
dovolání podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. Ĝ. K uvedenému extrémnímu nesouladu uvedl, že je
objektivnČ usvČdþován pouze výpovČdí svČdka M. Kratochvíla, pĜiþemž nepovažuje za
pravdivé tvrzení Vrchního soudu v Olomouci, který uvedl i jiné dĤkazy. PodrobnČ
rekapituluje jednotlivá vyjádĜení tohoto svČdka (v dopise ministrovi vnitra, v úĜedním
záznamu, v záznamu DVD, ve výpovČdi jako svČdka v pĜípravném Ĝízení, ve svČdecké
výpovČdi v hlavním líþení), poukazuje na rozdíly mezi jejich obsahem, obsáhle na základČ
toho dovozuje, že svČdek spolupracoval a byl pod ochranou policejního týmu i v dobČ
vyhlášení celostátního pátrání po nČm. Na základČ toho pak soudĤm vytýká, že si vybraly
svévolnČ tu verzi výpovČdi svČdka M. Kratochvíla, která se jim hodila, která je ale podle
obvinČného odrazem hodnocení dĤkazĤ v extrémním rozporu s jejich faktickým obsahem.
Druhý zásadní nesoulad spatĜuje obvinČný také v tom, že soudy vĤbec nehodnotily
skuteþnost, že svČdek M. Kratochvíl oznámil jeho údajný požadavek na zaplacení 10 mil. Kþ
až po 7 letech od doby, kdy k tomu mČlo dojít, nezabývaly se rozpory mezi jeho svČdeckými
výpovČćmi a úĜedními záznamy z roku 2003 na Inspekci ministra vnitra (IMV), kde se o nČm
a 10 mil. Kþ nezmiĖuje, což potvrzují i tehdejší pracovníci IMV, svČdci Mgr. B. Novický
a Mgr. J. Válka. PĜesto soud I. stupnČ na str. 68 rozsudku uvedl, že svČdek Mgr. J. Válka
vypovČdČl, že svČdek M. Kratochvíl v roce 2003 zmínil také jeho. Toto tvrzení obvinČný
považuje za výmysl, a za ještČ „vČtší obludný výmysl“, považuje argumentaci soudu I. stupnČ
na str. 70 rozsudku, kde uvedl k námitce obhajoby, že se jeho jméno v inspekþním spise
nevyskytuje, že to bylo proto, aby nedošlo k úniku informací.
Jako tĜetí zásadní nesoulad obvinČný namítá, že soudy absolutnČ nehodnotily osobu
svČdka M. Kratochvíla a jeho trestní minulost, když byl m. j. odsouzen za trestný þin podvodu
k trestu odnČtí svobody na 8,5 roku, také za trestný þin kĜivé výpovČdi, a trestní stíhání pro
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pĜeþin pomluvy bylo vzhledem k pĜedchozímu odsouzení odloženo jako bezvýznamné.
Podstatou i další jeho trestné þinnosti, že je lhaní, podvádČní, vymýšlení a „toto má být sloup
obžaloby“.
Zásadní rozpor pak spatĜuje obvinČný Ing. E. Slanina v tom, že si soudy nČkteré
dĤkazy vymýšlely, resp. mČnily jejich obsah. KonkrétnČ poukázal na þást odĤvodnČní
rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci na str. 62, kde vrchní soud uvedl, že je jeho vina
opĜena o výpovČć M. Kratochvíla, kterou podporují další tam uvedení svČdci a také lékaĜská
zpráva. NČkteĜí svČdci, že sice o nČm hovoĜí, ale v souvislosti s jiným skutkem, pro který bylo
jeho trestní stíhání zastaveno, a pokud jde o lékaĜskou zprávu, vrchní soud vĤbec neuvedl,
o jakou zprávu se jedná. Pokud pak soudy odmítly provést celou Ĝadu navržených dĤkazĤ,
považuje souhrnné odĤvodnČní tohoto postupu soudĤ za odporující konstantní judikatuĜe
Ústavního soudu (napĜ. IV. ÚS 802/02, II. ÚS 623/05), když nebylo hodnoceno z hlediska
jeho nadbyteþnosti odmítnutí každého dĤkazu zvlášĢ a vyþerpávajícím zpĤsobem.
V závČru dovolání proto obvinČný Ing. E. Slanina navrhl, aby Nejvyšší soud zrušil
rozhodnutí soudĤ obou stupĖĤ a Krajskému soudu v BrnČ uložil vČc znovu projednat
a rozhodnout v jiném složení senátu. Navrhl také, aby podle § 265o odst. 1 tr. Ĝ. Nejvyšší soud
pĜed rozhodnutím o dovolání pĜerušil výkon uloženého trestu odnČtí svobody, který nyní
vykonává, pĜiþemž není nutné jej vzít do vazby. VyjádĜil také souhlas s projednáním dovolání
v neveĜejném zasedání.
ObvinČný Radoslav Petr v dovolání podaném prostĜednictvím obhájkynČ
JUDr. H. Klímové uplatnil dĤvod dovolání podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. Ĝ. s tím, že
soudem zjištČný skutek nevykazuje zákonné znaky trestného þinu loupeže podle § 234 odst. 1
tr. zákona, a ve skutkové vČtČ chybí skutkové okolnosti, které by odpovídaly pĜíslušným
znakĤm skutkové podstaty uvedeným ve vČtČ právní. S poukazem na judikaturu Ústavního
soudu o restriktivním výkladu uvedeného dĤvodu dovolání Nejvyšším soudem, pak namítl ve
vČci existenci extrémního nesouladu mezi skutkovými zjištČními soudĤ a provedenými
dĤkazy, když hodnocení dĤkazĤ soudy je podle jeho názoru v „mnoha smČrech v pĜíkrém
rozporu s provedenými dĤkazy a zásadami formální logiky“, což svČdþí o nesprávném
právním posouzení skutku. Ve vČci namítá porušení ustanovení § 2 odst. 5, 6 tr. Ĝ. a za
odpovídající považuje právní kvalifikaci daného jednání jako trestný þin vydírání podle § 235
odst. 1, 2 písm. c) tr. zákona. Poté co obvinČný odcitoval þást odĤvodnČní rozsudku soudu
I. stupnČ zabývající se právním posouzením daného jednání (skutek ad 3 výroku o vinČ
rozsudku soudu I. stupnČ), kterého se mČl vĤþi G. Beláþkovi dopustit jako spolupachatel se
spoluobvinČným JUDr. M. Almásym, vyjádĜil nesouhlas s názorem soudu, že se jedná o dva
odlišnČ právnČ kvalifikované na sebe navazující skutky. Je toho názoru, že se jedná
o „jednolitou skutkovou dČjovou linku, kterou nelze rozdČlit“ jak to uþil soud I. stupnČ
a potvrdil soud odvolací. Podle obvinČného R. Petra se tak nejedná o dva trestné þiny, a to
vydírání a loupež. V kontextu okolností jednání považuje za liché chápání zákonného znaku
trestného þinu loupeže spoþívajícího v pohrĤžce bezprostĜedního násilí, kterého se mČl
dopustit, když svČdek G. Beláþek nehovoĜil o žádných vyhrĤžkách þi pokraþování násilí
z jejich strany. Soudy si tak znak užití pohrĤžky bezprostĜedního násilí dovodily z toho, þeho
se obvinČní dopustili bezprostĜednČ pĜed požadavkem adresovaným poškozenému, a to
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z bodnutí nožem a z pĜikládání stĜelné zbranČ k jeho ústĤm, a následnČ pokraþováním
v jednání, že se mČli zmocnit násilím vČcí, aĢ již údajnČ finanþní þástky þi mobilního telefonu.
ObvinČný proto nesouhlasí se závČrem soudĤ, že se zmocnil mobilního telefonu nebo užil
pohrĤžku bezprostĜedního násilí a tento si ponechal. K tomu také namítl, že soud I. stupnČ
dospČl ke zjištČní, že se zmocnil mobilního telefonu, nepĜijatelnČ a v rozporu se zásadou „in
dubio pro reo“ pĜesto, že svČdek G. Beláþek v pĜípravném Ĝízení sice uvedl, že mu byl mobil
vzat, ale po relativnČ krátkém þasovém úseku od této jeho výpovČdi si již u hlavního líþení
touto skuteþností nebyl jistý, a na dotaz státního zástupce odpovČdČl, že „nic mi nebylo
sebrané“ a dále „nejsem si jist, je to 11 let, nevzpomínám si, zda mi byl telefon sebraný nebo
ne“.
ObvinČný R. Petr proto v závČru dovolání navrhl, aby Nejvyšší soud postupem podle
§ 265k odst. 1 tr. Ĝ. zrušil v plném rozsahu rozsudky soudĤ obou stupĖĤ, a podle § 265l
odst. 1 tr. Ĝ. pĜikázal Krajskému soudu v BrnČ, aby vČc v potĜebném rozsahu znovu projednal
a rozhodl.
ObvinČný Mgr. L. Mokrý v dovolání podaném prostĜednictvím obhájce
Mgr. P. Kubicy uplatnil dĤvod dovolání podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. Ĝ. s tím, že napadený
rozsudek Vrchního soudu v Olomouci, a pĜedcházející rozsudek Krajského soud v BrnČ,
spoþívají na nesprávném právním posouzení skutkĤ popsaných pod body 5) a 19) rozsudku
soudu I. stupnČ. Chybná právní kvalifikace obou skutkĤ, že byla provedena na podkladČ
skutkového stavu, který je v extrémním nesouladu s provedenými dĤkazy a je toho názoru, že
v pĜípadČ tČchto skutkĤ se nejedná o žádný trestný þin.
OhlednČ skutku v bodČ ad 5) pak odcitoval þást odĤvodnČní rozsudku krajského soudu
na str. 64, kde soud uvedl výpovČdi svČdkĤ, které považuje za podstatné z hlediska jeho viny,
a na základČ jakých dĤvodĤ dospČl k závČru o vČrohodnosti výpovČdí svČdkĤ L. Hrubého
a M. Kratochvíla. Namítá však, že v pĜehledu dĤkazĤ na str. 60 až 65 odĤvodnČní rozsudku
není výpovČć svČdka M. Kratochvíla uvedena, a není vyloženo, jaké skuteþnosti z jeho
výpovČdi vzal soud za prokázané, takže odĤvodnČní rozsudku není v souladu s § 125 odst. 1
tr. Ĝ. Nelze tak ovČĜit správnost skutkových zjištČní soudu o tom, zda tento svČdek ve své
výpovČdi skuteþnČ hovoĜil o þástce „v rozmezí 100 až 120 000 Kþ jako o odmČnČ“, kterou mu
mČl JUDr. M. Almásy zaplatit za informace o odposlechu, jak zjistil soud a uvedl v popisu
skutku a na str. 64 odĤvodnČní rozsudku. SvČdek M. Kratochvíl, že ale ve svých výpovČdích
v pĜípravném Ĝízení a v hlavním líþení nikdy o tom nehovoĜil, a soud mu tak toto sdČlení
„vložil do úst“ a uþinil ho souþástí svých skutkových zjištČní, aniž by tento svČdek takové
skuteþnosti sdČlil. Tato skutková zjištČní proto nemají oporu v žádné výpovČdi uvedeného
svČdka a jsou smyšlená. VýpovČć svČdka M. Kratochvíla je pĜitom jedním ze stČžejních
dĤkazĤ, kterým soud spolu s dalšími výpovČćmi svČdkĤ Mgr. B. Novického a Mgr. J. Války,
hovoĜících ale pouze o dĤkazy nepodloženém podezĜení, a výpovČdí svČdka L. Hrubého,
odĤvodnil na str. 64 závČr o jeho vinČ. S poukazem na þasové vymezení skutku ad 5) obdobím
od srpna 2002 do srpna 2003, s oznaþením vČci þ. j. IN-61/05-TR-2002, když M. Kratochvíl
a R. KrþmáĜ podali trestní oznámení vedené na Inspekci ministra vnitra (dále jen IMV) pod
þ. j. IN-249/05-Tý-2003 až po tomto období, pĜiþemž tato vČc vĤbec nesouvisela s únikem
informací ve vČci provČĜování osoby JUDr. M. Almásyho vedené pod þ. j. IN-61/05-TR-2002,
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pak obvinČný Mgr. L. Mokrý také uvedl, že svČdek M. Kratochvíl hovoĜil o úniku informací
z IMV ve své vČci þ. j. IN-249/05-Tý-2003. Odvolacímu soudu pak obvinČný Mgr. L. Mokrý
vytýká, že se s tČmito námitkami uvedenými v odvolání žádným zpĤsobem nevypoĜádal,
a aniž by doplnil dokazování, pouze pĜevzal skutková zjištČní krajského soudu s tou úpravou,
že zcela pominul výpovČć svČdka M. Kratochvíla, z pohledu krajského soudu ale jednoho ze
stČžejních dĤkazĤ jeho viny, výpovČć tohoto svČdka již neuvedl v souhrnu dĤkazĤ majících
prokazovat jeho vinu, a závČr o jeho vinČ jednáním pod bodem 5) odĤvodnil pouze
výpovČćmi svČdkĤ Mgr. B. Novického, Mgr. J. Války a L. Hrubého. Tento postup odvolacího
soudu považuje obvinČný za „odchýlení se od skutkových zjištČní“ soudu I. stupnČ a namítá,
že pokud odvolací soud neprovedl u veĜejného zasedání žádné dĤkazy ke skutku ad 5),
nemohl skutkový stav zjištČný soudem I. stupnČ mČnit.
VýpovČć dalšího svČdka L. Hrubého, o kterou krajský soud také opĜel svá skutková
zjištČní o jeho vinČ jednáním uvedeným v bodČ ad 5), pak s ohledem na výše uvedené námitky
považuje obvinČný Mgr. L. Mokrý za osamocenou, pĜiþemž obČma soudĤm vytýká, že
nevzaly v úvahu její nelogiþnost. Tu spatĜuje v tom, že podle výpovČdi svČdka L. Hrubého mu
informaci o tom, že on mČl pĜijmout þástku 100 až 120 000 Kþ od JUD. M. Almásyho, mČl
sdČlit jeho bratr Ing. P. Mokrý poté, co byl obvinČný zatþen. K jeho zatþení ale došlo již dne
2. 10. 2011, a až po podání obžaloby v srpnu 2012 byl upozornČn na rozšíĜení právní
kvalifikace o trestný þin pĜijímání úplatku podle § 160 odst. 1, 3 písm. b) tr. zákona,
s doplnČním skutku o þást vČty „pĜiþemž za toto obdržel od JUDr. M. Almásyho þástku
120 000 Kþ“. PĜesto, že takovou informaci mČl Ing. P. Mokrý poskytnout svČdkovi
L. Hrubému již v Ĝíjnu 2011, hodnotily soudy výpovČć tohoto svČdka jako vČrohodnou
a naopak výpovČć jeho bratra pouze z dĤvodu pĜíbuzenského vztahu jako nevČrohodnou.
ObvinČný tak uvedl, že svČdek L. Hrubý musel informaci, že on pĜijal þástku 120 000 Kþ,
získat v jiné dobČ, v jiných souvislostech a od jiné osoby.
Vzhledem k výše uvedeným námitkám tak obvinČný považuje hodnocení výpovČdí
svČdkĤ M. Kratochvíla a L. Hrubého, na podkladČ kterých soudy uþinily svá skutková zjištČní
o jeho vinČ, za projev libovĤle, a za postrádající také logické a vČcnČ pĜesvČdþivé odĤvodnČní.
Daná skutková zjištČní soudĤ, že tak nemají oporu v tČchto dĤkazech, a v dĤsledku toho jde
o extrémní nesoulad s právním posouzením skutku pod bodem 5), ohlednČ kterého mu ani
není známo, že by byla vyvozována trestní odpovČdnost i vĤþi JUDr. M. Almásymu, což
podle jeho názoru umocĖuje relevantnost jeho dovolacích námitek k tomuto skutku.
OhlednČ skutku pod bodem ad 19) rozsudku krajského soudu obvinČný Mgr. L. Mokrý
uvedl, že podle odĤvodnČní tohoto soudu na str. 123 rozsudku, je jeho vina založena na
výpovČdi svČdka L. Hrubého. K tomu ale namítá, že vedle výpovČdi uvedeného svČdka stojí
výpovČdi dalších svČdkĤ a poškozeného L. Göbela, jak jsou uvedeny na str. 121 až 123
odĤvodnČní rozsudku, pĜiþemž tyto výpovČdi považuje za vzájemnČ logicky neprovázané.
Skutková zjištČní ohlednČ tohoto jednání, že tak soud uþinil pouze na základČ osamocené
výpovČdi svČdka L. Hrubého. PĜitom s ohledem na jeho výpovČć rovnČž v postavení svČdka
v jiné trestní vČci obvinČného P. Drobisze (OS v Olomouci sp. zn. 6 T 38/2011), která
obsahovala celou Ĝadu negativních vyjádĜení k osobČ Ing. P. Mokrého a soudem byla
hodnocena jako nevČrohodná, obvinČný Mgr. L. Mokrý klade otázku, jaký dĤvod by mČl
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Ing. P. Mokrý pro to, aby v Ĝíjnu 2011 informoval L. Hrubého o v té dobČ neexistujícím jeho
trestním stíhání pro trestný þin pĜijímání úplatku. Poukázal pak také na to, že L. Hrubý sám
jako osoba podezĜelá ze spáchání násilné trestné þinnosti, se nechal sám zdržet v OstravČ dne
31. 10. 2011 po pĜedchozí dohodČ se státním zástupcem Vrchního státního zastupitelství
v Olomouci JUDr. M. Brzobohatým. ObČ tyto osoby, že pĜitom hovoĜily o tom, že mČl
pĜijmout úplatek, ještČ pĜedtím než byl vĤbec pro takový þin stíhán. V souvislosti
s „beztrestností“ L. Hrubého pro jednání vykazující znaky nČkolika trestných þinĤ, popsaným
samotným státním zástupcem JUDr. M. Brzobohatým v obžalobČ ze dne 1. 8. 2012, sp. zn.
4 VZV 8/2011, pak podle obvinČného Mgr. L. Mokrého nelze vylouþit jako možný motiv
k výpovČdi o pĜijetí úplatku v osobní prospČch tohoto svČdka.
SouhrnnČ pak obvinČný Mgr. L. Mokrý k obČma namítaným skutkĤm uvedl, že soudy
pĜedevším výpovČdi svČdkĤ L. Hrubého a M. Kratochvíla hodnotily svévolnČ a zasáhly tak do
jeho práva na spravedlivý proces. Navrhl proto, aby Nejvyšší soud podle § 265k odst. 1, 2
tr. Ĝ. zrušil ohlednČ nČj rozsudky soudĤ obou stupĖĤ, a podle § 265l odst. 1 tr. Ĝ. pĜikázal
Krajskému soudu v BrnČ, aby vČc v potĜebném rozsahu znovu projednal a rozhodl, pĜiþemž
podle § 265l odst. 4 tr. Ĝ. bude rozhodnuto, že se nebere do vazby.
ObvinČný Ing. Roman Velecký v dovolání podaném prostĜednictvím obhájce
Mgr. Petra Slepiþky uplatnil dĤvod dovolání podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. Ĝ. a v návaznosti
na to také podle § 265b odst. 1 písm. l) tr. Ĝ. Jeho námitky smČĜují proti výroku o vinČ ad 16)
rozsudku soudu I. stupnČ, kde se jednání dopustil spoleþnČ se spoluobvinČným
JUDr. M. Almásym, a byl uznán vinným trestnými þiny zneužívání pravomoci veĜejného
þinitele podle § 158 odst. 1 písm. a) odst. 2 písm. a) tr. zákona a pĜijímání úplatku podle § 160
odst. 2, 4 písm. b) tr. zákona.
OhlednČ trestného þinu zneužívání pravomoci veĜejného þinitele obvinČný
Ing. R. Velecký uvedl, že soud I. stupnČ spatĜuje výkon pravomoci zpĤsobem odporujícím
zákonu pĜednČ v nerespektování ustanovení § 6 odst. 1 a § 52 zákona þ. 283/1991 Sb.,
o Policii ýeské republiky. Podle soudu mČl toto ustanovení zákona porušit tím, že mČl narušit
majetkovou sféru práv poškozeného Ing. P. Kuby, pĜiþemž obvinČný soudu vytýká, že nijak
nespecifikoval, o jaký zásah do majetkových práv tohoto poškozeného mČlo dojít, když
jediným zásahem který do jeho práv uþinil, bylo vedení trestního spisu, ve kterém tento
poškozený figuroval jako podezĜelý. To ale nelze považovat za bezdĤvodnou újmu ani za
nepĜimČĜený zásah do práv, pĜiþemž soud nezpochybnil objektivnost pĜíþin vedoucích
k založení trestního spisu ani standardní postup provČĜování. Pokud by se soudem tvrzený
majetkový zásah mČl týkat údajné finanþní hotovosti, která mČla být podle poškozeného
Ing. P. Kuby pĜedána obvinČnému JUDr. M. Almásymu, obvinČný namítá, že toto zjištČní je
založeno v podstatČ pouze na dvou vzájemnČ si odporujících výpovČdích a proto jej
nepovažuje za spolehlivČ doložené.
Dále pak obvinČný Ing. R. Velecký uvedl, že podle soudu I. stupnČ výkon pravomoci
zpĤsobem odporujícím zákonu spoþíval také v nerespektování ustanovení § 52 zákona
þ. 283/1991 Sb., o Policii ýeské republiky, podle kterého je povinností policisty zachovávat
mlþenlivost o skuteþnostech, se kterými se seznámil pĜi plnČní úkolĤ policie nebo
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v souvislosti s nimi. KonkrétnČ, že spatĜuje soud I. stupnČ porušení této povinnosti v tom, že
mČl informovat obvinČného JUDr. M. Almásyho o obsahu jím vedeného trestního spisu
a o smČru, jímž se provČĜování vyvíjí. K tomu obvinČný namítá, že soud I. stupnČ pĜesnČ
neodĤvodnil, které jeho jednání považuje za relevantní z hlediska trestního práva. Podle
obvinČného samotné sdČlení, že vČc je „nemastná neslaná a je zralá na odložení“, nedosahuje
takové intenzity, aby se jednalo o naplnČní skutkové podstaty trestného þinu, pĜiþemž sdČlení,
že to s vČcí „vypadá na odložení“, nijak nevyboþuje z bČžné praxe. Navíc se jednalo o sdČlení
bývalému kolegovi, který jej k tomu pĜemlouval, a toto jednání by mohlo být nanejvýš
kázeĖským provinČním.
Pokud soud I. stupnČ shledal porušení povinnosti mlþenlivosti podle § 52 uvedeného
zákona také v tom, že o osudu jím vedeného spisu informoval Mgr. P. Michka, obvinČný
uvedl, že informování jmenovaného o odložení jeho trestní vČci pĜipustil, jednalo se ale o vČc
v té dobČ již pravomocnČ odloženou, když o tom sám rozhodl dne 19. 10. 2007. Namítá proto,
že se pĜedáním usnesení o odložení vČci podezĜelému Mgr. P. Michkovi nejednalo o sdČlení
skuteþností, u kterých se vyžaduje, aby zĤstaly utajeny pĜed nepovolanými osobami. K tomu
obvinČný také namítá nedostateþné zjištČní skutkového stavu, když nebylo dostateþnČ
prokázáno, kdy došlo k pĜedání usnesení o odložení vČci, a nelze tak stanovit, zda k tomu
došlo pĜed pravomocným skonþením vČci nebo až poté. ObvinČný Ing. R. Velecký uvedl,
s odkazem na svoji výpovČć v hlavním líþení, kde vypovČdČl, že se schĤzka mČla uskuteþnit
v listopadu 2007, pĜiþemž o odložení vČci rozhodl dne 19. 10. 2007, že by k pĜedání usnesení
o odložení vČci došlo až poté. Není proto dĤvod proþ by usnesení o odložení vČci nemohlo být
pĜedloženo osobČ zúþastnČné na provČĜování, a nelze tak hovoĜit o porušení povinností
stanovených uvedeným zákonem, když se jedná pouze o vyrozumČní provČĜovaného
o závČreþném úkonu v jeho vČci. PodezĜelého Ing. P. Kubu, že si mohl také pĜedvolat a pĜedat
mu dané usnesení nebo mu ho zaslat poštou. Soudu I. stupnČ obvinČný také vytýká, že
nezkoumal þasovou posloupnost událostí z toho dĤvodu, že v pĜípadČ „zobchodování“
pravomocnČ odložené vČci se slibem, že odložení lze za úplatu zaĜídit, by se mohlo jednat
o trestný þin podvodu.
OhlednČ trestného þinu zneužívání pravomoci veĜejného þinitele obvinČný
Ing. R. Velecký namítá také neprokázání znaku znaþného prospČchu podle § 158 odst. 2
písm. a) tr. zákona s tím, že mu získání jakéhokoliv prospČchu nebylo prokázáno, když
finanþní hotovost inkasoval JUDr. M. Almásy a nebylo prokázáno, že by on o tom vČdČl
a jednal cílenČ v úmyslu zajistit JUDr. M. Almásymu finanþní prospČch. Nesouhlasí také
s argumentací soudu, že je nepravdČpodobné, aby ze své úþasti na zobchodování trestního
spisu Ing. P. Kuby nemČl žádný prospČch, a namítá, že pravdČpodobnost není kritériem, se
kterým by mČl soud operovat, mČl by vycházet z nejvyšší možné míry jistoty, a pro dosažení
tohoto stavu je tĜeba ještČ provést rozsáhlé dokazování.
Nedostateþné prokázání skutkového stavu, v bodČ ad 16) výroku o vinČ rozsudku
soudu I. stupnČ, obvinČný Ing. R. Velecký namítá také ve vztahu k právnímu posouzení jeho
jednání jako trestný þin pĜijímání úplatku podle § 160 odst. 2, 4 písm. b) tr. zákona. Z daných
skutkových zjištČní považuje obvinČný za prokázané pouze to, že skuteþnČ byl zpracovatelem
spisu þ. j. PMJ- 493/ OHK-23/2006, a dne 19. 10. 2007 došlo k odložení této trestní vČci, ve
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které vystupoval Ing. P. Kuba jako podezĜelý. Ostatní skuteþnosti považuje v nejlepším
pĜípadČ za sporné. Namítá, že soud neobjasnil zpĤsob, jakým vedl toto trestní Ĝízení, na
základČ jakého podnČtu bylo provČĜování vĤbec zahájeno, jak probíhal dozor státního
zástupce, a za jakých okolnosti a z jakého dĤvodu bylo provČĜování odloženo. Soudu proto
také vytýká, že neprovedl k tomu jím navržené dĤkazy a ani pĜedmČtný spis nebyl pĜedmČtem
dokazování. PĜitom zdĤraznil, že spis nebyl na Ing. P. Kubu veden úþelovČ, pro zapoþetí
úkonĤ existovaly objektivní dĤvody, a nelze mu tak klást za vinu, že založil vyšetĜovací spis,
ve kterém figuroval Ing. P. Kuba jako podezĜelý. ObvinČný proto považuje za nejzávažnČjší
pochybení soudu I. stupnČ, že neobjasnil okolnosti, za kterých byla daná trestní vČc odložena.
Namítá také, že soud neprokázal dostateþnČ ani samotnou schĤzku, jak a kým byla
zorganizována, kdy se konala, kdo se jí vlastnČ zúþastnil a jak probíhala. K tomu podrobnČ
cituje výpovČdi zainteresovaných osob, poukazuje na rozpory ve výpovČdích svČdkĤ
Ing. P. Kuby a Ing. P. Michka, a nesouhlasí s hodnocením soudu, že výpovČdi tČchto svČdkĤ
jsou vČrohodnČjších, než je výpovČć jeho a spoluobvinČného JUDr. M. Almásyho, pĜiþemž
namítá, že k tomuto hodnocení soud neuvedl ani žádné zdĤvodnČní. ObvinČný nepopírá, že
byl v souvislosti s vedením pĜedmČtného spisu kontaktován spoluobvinČným
JUDr. M. Almásym, popírá ale, že by ve shodČ nebo po domluvČ s ním postupoval pĜed
schĤzkou konající se u Mgr. P. Michka. K odložení vČci, že pĜistoupil na základČ nabytí
pĜesvČdþení, že skutky pĜipisované podezĜelému Ing. P. Kubovi nejsou trestnými þiny,
a nebylo prokázáno, že by trestní vČc odložil na základČ úplatku. Nebylo také podle nČj
prokázáno, že by jednal v úmyslu opatĜit sobČ nebo jinému neoprávnČný prospČch ve finanþní
podobČ resp., že by vĤbec pĜevzal nČjaké finanþní prostĜedky, a nebylo ani prokázáno za
jakých okolností mČl žádat úplatek od Ing. P. Kuby, tedy zda to bylo v souvislosti
s obstaráváním vČcí obecného zájmu. Soud, že vycházel pouze z výpovČdi Ing. P. Kuby, že na
schĤzce pĜedal 500 000 Kþ, a z výpovČdi JUDr. M. Almásyho, že peníze od Ing. P. Kuby
dostal, ale ve výši 300 000 Kþ až asi jeden týden po konání schĤzky, a to od Mgr. P. Michka,
pĜiþemž se soud tČmito rozpory nezabýval. V souvislosti s hodnocením dĤkazĤ a zásadou
presumpce neviny pak obvinČný odcitoval závČry nČkolika rozhodnutí Ústavního soudu
zabývajících se touto otázkou.
Skutkový dČj zjištČný soudem I. stupnČ považuje obvinČný Ing. R. Velecký celkovČ za
nereálný, nelogický, nepravdivý, a také za nesprávnČ právnČ kvalifikovaný, když podle zásady
subsidiarity trestní represe se mĤže jednat nanejvýš o kázeĖské provinČní. Odvolací soud, že
pak ignoroval odvolací námitky a ponechal je zcela bez komentáĜe. Nezákonnost spatĜuje také
v odĤvodnČní výše trestu, pĜiþemž poukázal na mírnČjší trest uložený obvinČnému
Ing. Bc. P. KĜipskému za stejnČ právnČ hodnocenou trestnou þinnost, avšak s vyšší
zpĤsobenou škodou. V závČru dovolání proto obvinČný Ing. R. Velecký navrhl, aby Nejvyšší
soud zrušil napadený rozsudek Vrchního soudu v Olomouci, a sám rozhodl ve vČci tak, že jej
zprostí obžaloby, pĜípadnČ aby vČc vrátil Krajskému soudu v BrnČ k novému projednání.
ObvinČný Bc. Milan Vítek v dovolání podaném prostĜednictvím obhájce
JUDr. P. ŽivČly, doplnČném podáním ze dne 18. 3. 2016 (pozn. toto obsáhlé doplnČní
dovolání bylo ale v podstatČ souhrnem námitek z dovolání a nČkterých nových námitek, takže
Ĝada námitek se opakuje, a Nejvyšší soud je nyní uvádí souhrnnČ), uplatnil dĤvod dovolání
podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. Ĝ. Na úvod obecnČ soudu I. stupnČ vytkl, že nepostupoval

24

v souladu s ustanovením § 2 odst. 5, 6 tr. Ĝ., nČkteré provedené dĤkazy nezhodnotil,
resp. k nim nepĜihlédl, a v rozporu se zásadami trestního Ĝízení své rozhodnutí neopĜel o fakta,
ale o pouhou pravdČpodobnost. V rámci dokazování podle obvinČného Bc. M. Vítka nebylo
prokázáno, že by se dané skutky staly. Stejná pochybení vytýká také odvolacímu vrchnímu
soudu s tím, že se tČmito námitkami, uvedenými také v odvolání, nezabýval. KonkrétnČ pak
uvedl následující námitky k jednotlivým výrokĤm o jeho vinČ.
K bodu ad 13) výroku o vinČ rozsudku soudu I. stupnČ, kde byl uznán vinným
pokusem trestného þinu podvodu podle § 8 odst. 1 k § 250 odst. 1, 3 písm. b) tr. zákona,
obvinČný namítá neprokázání subjektivní stránky tohoto trestného þinu, tedy jeho úmyslu, aby
se ke škodČ cizího majetku obohatil. Toto jeho jednání, že ani zdánlivČ nesmČĜovalo
k žádnému podvodnému jednání. Uvedl, že pokud se zamČĜil výluþnČ na pokus, nikoliv na
dokonání trestného þinu, je nemožné uvažovat o pokusu trestného þinu a takové jednání
nemĤže být trestné. Daný skutkový stav, že nemá oporu v provedených dĤkazech, neobsahuje
ani pĜesné þasové vymezení, zejména pĜesný þas, není uvedeno, kdy a za jakých okolností se
mČl setkat s S. E. Talabanim, v rozhodnutí tak chybí výrok a tím jej považuje za neúplný.
K situaci popsané ve skutku, že vĤbec nedošlo, což považuje za prokázané svojí výpovČdí, že
dne 8. 4. 2006, že nebyl vĤbec pĜítomen v BrnČ, ale v domovČ dĤchodcĤ u své matky v obci
Karolinka na severní MoravČ. Doložil to jejím þestným prohlášením, a v dĤsledku jejího úmrtí
ji nebylo již možné vyslechnout jako svČdka. RovnČž namítá a považuje za zásadní, že v dobČ
údajného spáchání skutku k datu 8. 4. 2006 nebyl Prýgl bar v provozu, což bylo prokázáno
nezávislým svČdkem, provozovatelem mobilní buĖky oznaþené jako Prýgl bar, P. Kvardou,
který v hlavním líþení dne 16. 7. 2013 uvedl, že „je to letní záležitost, zaþínali jsme v kvČtnu
þi koncem dubna, není tam topení“. Samotná restaurace Prýgl bar, že navíc v dobČ spáchání
skutku ani neexistovala, což bylo doloženo písemným dokladem z ÚĜadu mČstské þásti BrnoBystrc, stavebního odboru. ObvinČný uvedl, že v rozhodné dobČ bylo na daném místČ jen
jakési mobilní zaĜízení, které lze oznaþit za maringotku bez elektrické energie a topení, což
doložil výpisem z katastru nemovitostí, kopii katastrální mapy a fotografií mobilního zaĜízení.
Tyto dĤkazy, že ale nebyly hodnoceny, aþ k nim mČlo být podle jeho názoru pĜihlédnuto. Soud
I. stupnČ, že v odĤvodnČní dotváĜí skutkový dČj v rámci možných teoretických alternativ,
nepĜijal ale verzi svČdþící v jeho prospČch podle zásady „in dubio pro reo“ a porušil jeho
právo na spravedlivé rozhodnutí. Aþ Vrchnímu soudu v Olomouci s dostateþným pĜedstihem
zaslal návrhy dĤkazĤ k provedení ve veĜejném zasedání, odvolací soud tyto dĤkazy neprovedl
a nezabýval se jeho návrhem. KonkrétnČ doplnil, že navrhoval vyslechnout svoji pĜítelkyni
J. Dobrovolnou, a také R. RektoĜíkovou, které by potvrdily, že se 8. 4. 2006 v daném baru
s S. E. Talabanim nemohl setkat.
I pokud by teoreticky k jeho setkání s S. E. Talabanim došlo, považuje obvinČný
Bc. M. Vítek za nepravdČpodobné, že by tento mČl u sebe finanþní hotovost 3 000 000 Kþ,
když podle jeho sdČlení se setkání uskuteþnilo zcela náhodnČ, pouze na nČkolik minut a poté
již k žádnému jejich kontaktu nemČlo dojít. Také samotné jeho sdČlení uvedené ve skutku, že
nabídl S. E. Talabanimu, zaplatí-li 3 000 000 Kþ, tak proti nČmu nebude zahájeno trestní
stíhání pro údajnou trestnou þinnost, nemĤže podle obvinČného naplnit znaky pokusu
trestného þinu podvodu, když v samotném skutku se nehovoĜí o tom, že by finanþní hotovost
žádal po S. E. Talabanim, a tato žádost se neobjevuje ani nikde v trestním spise, a to podle
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obvinČného proto, že žádnou penČžní þástku ani nepožadoval. Také samotné jeho sdČlení
uvedené ve skutku, že nabídl S. E. Talabanimu, zaplatí-li 3 000 000 Kþ, pak proti nČmu
nebude zahájeno trestní stíhání pro údajnou trestnou þinnost, nemĤže podle obvinČného
Bc. M. Vítka naplnit znaky pokusu trestného þinu podvodu, když se ve skutku nikde nehovoĜí
o tom, že by uvedenou finanþní hotovost žádal po S. E. Talabanim, tato žádost o peníze se
nikde neobjevuje ani v trestním spise, a to proto, že žádnou penČžní þástku pro sebe ani pro
jiného nežádal. Namítá proto, že se nemohl dopustit pokusu podvodu podle § 8 odst. 1
k § 250 odst. 1, 3 písm. b) tr. zákona, a to pro absenci objektivní i subjektivní stránky, nebylo
nade vší pochybnost prokázáno, že by jednal v úmyslu zpĤsobit na cizím majetku znaþnou
škodu a obohatit ke škodČ cizího majetku sebe nebo jiného tím, že uvede nČkoho v omyl,
využije nČþího omylu nebo zamlþí podstatné skuteþnosti.
K bodu ad 14) výroku o vinČ rozsudku soudu I. stupnČ, kde byl obvinČný Bc. M. Vítek
uznán vinným pokusem trestného þinu vydírání podle § 8 odst. 1 k § 235 odst. 1, 2 písm. d)
tr. zákona, pĜednČ namítá, že nebyla prokázána žádná spojitost mezi ním a svČdkem
S. E. Talabanim, s kterým ani jednou nepĜišel do styku, aĢ již soukromČ, nebo pĜi pracovní
þinnosti jako advokátní asistent. Daný skutek také nepovažuje za trestný þin a namítá, že ani
nebylo prokázáno, že by jej spáchal on. Považuje za neprokázané, že by se vĤbec nacházel na
místČ údajného þinu, namítá opČt neuvedení pĜesného data a þasu údajného setkání, že soud
vycházel pouze z pochybného prohlášení sepsaného S. E. Talabanim dne 2. 11. 2009, aþkoliv
k údajnému setkání mČlo dojít na poþátku Ĝíjna 2009, jak se podává z obsahu zmínČného
prohlášení. Pokud by se ale skutkový dČj uskuteþnil, S. E. Talabani by si podle obvinČného
jistČ pamatoval pĜesné a podstatné podrobnosti o místČ, dni a konkrétní hodinČ setkání, jakož
i pĜesný popis osoby, doprovod dalších osob a další skuteþnosti osvČtlující jeho tvrzení.
Považuje proto tohoto svČdka za nevČrohodného, jeho tvrzení za nepravdivé a namítá, že se
daný skutek nestal. Poukázal také na to, že skutek se mČl stát poþátkem mČsíce Ĝíjna 2009,
když svČdek S. E. Talabani tvrdí, že byl v této dobČ kontaktován neznámým mužem
s požadavkem na zaplacení 500 000 Kþ, nebo jinak bude na nČj podáno trestní oznámení, ale
ze zprávy Policie ýR ze dne 9. 7. 2013 vyplývá, že trestní oznámení bylo
pplk. Mgr. T. Rotreklem podáno pro kĜivé obvinČní na S. E. Talabaniho již o osm mČsícĤ
dĜíve dne 12. 3. 2009, což svČdþí v jeho prospČch, a tento svČdek v hlavním líþení sám
potvrdil, že jej nezná. VýpovČć svČdka S. E. Talabaniho považuje za vnitĜnČ rozpornou, když
nejdĜív uvádČl místo setkání s ním v budovČ centra IBC, pozdČji pĜed budovou a kamerový
systém centra nebyl využit. O naplnČní skutkové podstaty daného trestného þinu, že by tak
bylo možné teoreticky uvažovat pouze za situace, že by se s S. E. Talabanim setkal pĜed
datem 12. 3. 2009 a následnČ by bylo podáno trestní oznámení. Ve skuteþnosti s ním ale nikdy
nejednal, a þestné prohlášení S. E. Talabaniho ze dne 2. 11. 2009 bylo pĜedem pĜipraveno „pro
futuro“ tak, aby zapadalo do þasového úseku jeho pĜedvolání ze dne 2. 11. 2009 na policii
k podání vysvČtlení a toto pĜedvolání bylo S. E. Talabanimu doruþeno dne 3. 11. 2009.
ObvinČný Bc. M. Vítek namítá, že nebyla naplnČna skutková podstata trestného þinu vydírání
ve stádiu pokusu, jednání bezprostĜednČ nesmČĜovalo k donucení poškozeného pohrĤžkou jiné
tČžké újmy, aby nČco konal a následkem mu byla zpĤsobená znaþná škoda, a chybí tak
zákonný znak, a sice objektivní i subjektivní stránka jeho jednání. Považuje proto za
neprokázaný jeho úmysl spáchat trestný þin, když sám žádné trestní oznámení nepodával,
a protože nebyl policistou, nemČl ani žádné povČdomí o tom, že nČjaké trestní oznámení na

26

S. E. Talabaniho již v té dobČ existovalo þi bylo evidováno policií. Žádnou tČžkou újmu, že
S. E. Talabanimu ani zpĤsobit nemohl, neboĢ trestní oznámení na jeho osobu již bylo podáno
dĜíve. Poškozený by musel pociĢovat tČžkou újmu na cti, dobré povČsti, rozvratu manželství,
rodinného života, nebo, jak je uvedeno v dovolání, „v dĤsledku hrozby poþátek úkonĤ
smČĜující k zahájení trestního stíhání“. PĜi posuzování tČžké újmy, že by mČl soud pĜihlížet
i k osobČ poškozeného, který ale takovou hrozbu tČžké újmy nepociĢoval a popis skutku ani
neobsahuje konkretizaci, v þem mČla spoþívat.
K bodu ad 17) výroku o vinČ rozsudku soudu I. stupnČ (bod II./2 rozsudku odvolacího
soudu), kde byl uznán vinným pokusem trestného þinu podvodu podle § 8 odst. 1 k § 250
odst. 1, 3 písm. b) tr. zákona, obvinČný Bc. M. Vítek, jako na doklad chaosu ve vedení
pĜípravného Ĝízení, poukázal na nesprávné oznaþení jeho osoby v usnesení o zahájení
trestního stíhání jako vyšetĜujícího policejního orgánu, aþ nikdy v této pozici nepĤsobil, nebyl
ani policistou a nemČl žádné informace z trestního spisu þ. j. PMJ 143/Tý-2008-03. RovnČž
v obžalobČ, že bylo uvedeno, že z tohoto spisu mu Ing. Bc. P. KĜipský poskytl informace, což
ale nebylo dokazováním potvrzeno, a uznal to nakonec také soud I. stupnČ, který
Ing. Bc. P. KĜipského zprostil obžaloby. Jediným existujícím listinným dĤkazem, že je
notáĜský zápis sepsaný mezi Ing. M. Toflem a Ing. P. Kuparowitzem na þástku 3,5 mil. Kþ
v notáĜské kanceláĜi JUDr. A. Sedlákové dne 28. 8. 2007, ve kterém ale jeho osoba žádným
zpĤsobem nefiguruje, nemá tak k nČmu žádný vztah, a obvinČnému Bc. M. Vítkovi není proto
zĜejmé, z jakého dĤvodu vrchní soud opírá skutková zjištČní o tento notáĜský zápis.
Z protokolu o výpovČdi Ing. P. Kuparowitze, že pĜitom vyplývá, že tento svČdek sám navrhl
Ing. M. Toflovi sepsání tohoto notáĜského zápisu, a pokud by tomu bylo tak, jak tento svČdek
tvrdí, nabídl by sám sepsáním notáĜského zápisu Ing. M. Toflovi úplatek 3,5 mil. Kþ.
Iniciativa poskytnutí úplatku, že tak vyšla ze strany Ing. P. Kuparowitze a tento svČdek nebyl
vydírán, když také u hlavního líþení vypovČdČl, že se s Ing. M. Toflem scházel 1 x za 14 dnĤ,
mČl zájem svoji situaci Ĝešit, a proto sám navrhl mezi nimi sepsání notáĜského zápisu.
Jediným dĤkazem jeho viny, že je pouze výpovČć svČdka Ing. P. Kuparowitze, který je ale
sám stíhán od 22. 8. 2008, a byl již také nepravomocnČ odsouzen pro závažnou trestnou
þinnost k nepodmínČnému trestu odnČtí svobody v trvání 8 let, z þehož se podle obvinČného
zĜetelnČ nabízí motiv tohoto svČdka, kterého považuje za absolutnČ nevČrohodného. NáslednČ
pak obvinČný popisuje, jak také státní zástupce Nejvyššího státního zastupitelství v souvislosti
s trestním oznámením na jinou osobu (JUDr. O. Ševþíka) hodnotil výpovČć
Ing. P. Kuparowitze a dalších svČdkĤ jako nevČrohodné. Trestní stíhání JUDr. O. Ševþíka, že
bylo zahájeno sdČlením obvinČní dne 4. 10. 2011 pro skutek uvedený v tomto bodČ
[pozn. ad 17) této trestní vČci], kdy mČl za þástku 2 000 000 Kþ ukonþit trestní stíhání vedené
pod þ. j. PMJ 143/Tý-2008-03 proti Ing. P. Kuparowitzowi, ale usnesením Nejvyššího
státního zastupitelství ze dne 30. 11. 2011, þ. j. 5 NTZ 17/2011-278, bylo toto trestní stíhání
JUDr. O. Ševþíka zrušeno (pozdČji pak byla vČc Vrchním státním zastupitelstvím v Olomouci
odložena podle 159a odst. 1 tr. Ĝ.), když vyšlo najevo, že Ing. P. Kuparowitz byl pravomocnČ
odsouzen, jeví se jako nevČrohodný svČdek sledující výpovČdí své vlastní zájmy a prospČch
a jeho osamocená výpovČć stála proti výpovČdi JUDr. O. Ševþíka. ObvinČný tedy poukázal na
to, že jedinČ on byl odsouzen pro identické jednání, pĜiþemž s Ing. P. Kuparowitzem vĤbec
nejednal, nebylo to ani prokázáno, ale JUDr. O. Ševþík mČl s ním jednat v restauraci
Semilasso v BrnČ, a ve vČci týkající se skutku ad 17), se tak vyskytly dva diametrálnČ odlišné
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právní názory. Z uvedeného je tak podle obvinČného Bc. M. Vítka zĜejmé, že oba soudy
dospČly k nesprávnému právnímu závČru, a stanovily nesprávné hmotnČ právní posouzení,
když nemČl vČdomost o trestním stíhání Ing. P. Kuparowitze a nemČl žádný úmysl uvést
nČkoho v omyl. V popisu skutku, že pak není pĜesnČ uvedeno místo, þas ani poþet útokĤ.
K bodu ad 18) výroku o vinČ rozsudku soudu I. stupnČ, kde byl uznán vinným pomocí
k zvlášĢ závažnému zloþinu pĜijetí úplatku podle § 24 odst. 1 písm. c) k § 331 odst. 2, 3
písm. b) tr. zákoníku, obvinČný Bc. M. Vítek pĜednČ namítá, že s touto právní kvalifikací
nesouhlasí, protože v dané dobČ nebyl policistou a nemĤže se proto jednat o statut úĜední
osoby. Považuje za hrubé porušení zákona ze strany obou soudĤ, které jej s tímto skutkem
spojují zcela nesmyslnČ, a krajský soud na str. 14 rozsudku nesprávnČ konstatuje, že tento
skutek spáchal jako úĜední osoba, což je podle nČj absolutnČ vylouþeno. Rozhovorem
s Mgr. P. Michkem a z jeho podnČtu dne 18. 4. 2011, který mČl pĜedem pĜipravené otázky
a rozhovor byl monitorován, kdy tento rozhovor mČl pĜímý vztah k trestní vČci Lavimont
šetĜené od roku 2008, pĜiþemž trestní stíhání bylo v ní zahájeno dne 24. 7. 2009, a dne
26. 10. 2009 byl podán návrh na obžalobu, že se nemohl dopustit žádného trestného þinu
úþastenství, neboĢ dne 7. 4. 2011 byl Mgr. P. Michek rozsudkem MČstského soudu v BrnČ
sp. zn. 2 T 161/2009, zproštČn obžaloby a obvinČný o tom vČdČl z tiskové zprávy vydané
téhož dne. Nemohl tak zasahovat do trestního Ĝízení, které bylo skonþené. Pouhé jeho
konstatování pĜi rozhovoru s Mgr. P. Michkem, že právní služby by advokátní kanceláĜ
JUDr. O. Ševþíka, ve které obvinČný pracoval, poskytla již v minulosti probČhlé vČci
Lavimont pro nČj mnohem výhodnČji „za dvČ kila“, nemĤže být posuzováno jako trestný þin
spáchaný úĜední osobou, a nejedná se o žádný trestný þin, když jednání bylo vedeno ve vztahu
k vČci, která nebyla v kompetenci policie, protože byla mnohem dĜíve ukonþena MČstským
soudem v BrnČ. Podle obvinČného soud I. stupnČ zcela nesprávnČ pochopil skutkový a právní
dČj, a zcela zmateþnČ byl zaþlenČn do skutku smČĜujícího do období léta 2009 až poþátku roku
2010, aþ nijak nebylo prokázáno, že by v tomto období jednal s Mgr. P. Michkem nebo
s Mgr. R. Procházkou. PodnČt k provČĜování vČci Lavimont, že byl také doruþen policii dne
19. 4. 2011, a pokud se pĜedmČtný rozhovor uskuteþnil den pĜedtím dne 18. 4. 2011, nemohl
on, ani Mgr. R. Procházka o tomto podnČtu vČdČt. Namítá také, že neexistuje jediný dĤkaz,
který by prokazoval vzájemné propojení mezi ním a Mgr. R. Procházkou, že by se znali,
scházeli se, jednali spolu, není tak prokázán vztah pĜíþinné souvislosti, a nelze hovoĜit
o pomoci, protože nebyly prokázány skuteþnosti nasvČdþující jeho úmyslu spáchat trestný þin
ve formČ pomoci. Dne 18. 4. 2011, že také jednal s Mgr. P. Michkem v restauraci „Mika“
v BrnČ-Pisárkách, a ne v hotelu International v BrnČ, jak je nesprávnČ uvedeno v popisu
skutku, což obvinČný hodnotí jako právní vadu. Odvolacímu soudu, že také navrhl k doplnČní
dĤkazy, ale tyto jeho návrhy byly odmítnuty, pĜiþemž podle obvinČného odvolacím soudem
uvedené dĤvody neprovedení navržených dĤkazĤ svČdþí o tom, že soud provedl nesprávný
výklad ustanovení § 2 odst. 5, 6 tr. Ĝ., které neobsahuje žádné pravidlo pro míru a relativní
váhu urþitých typĤ dĤkazĤ. Tím mČlo dojít k porušení jeho základního práva na spravedlivý
proces, protože navrženými dĤkazy mČly být objasnČny dĤležité okolnosti a mČly zásadní
význam pro posouzení celého pĜípadu.
SouhrnnČ a zcela obecnČ ke všem namítaným pĜípadĤm pak obvinČný Bc. M. Vítek
uvedl, že rozhodnutí soudĤ obou stupĖĤ spoþívají na „nesprávném právním posouzení skutku
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a také na nesprávném hmotnČ právním posouzení, ani v jednom pĜípadČ nelze dovodit
kauzální nexus, že by bylo jeho jednání v pĜíþinné souvislosti s jakýmkoliv škodlivým
trestnČprávním následkem, takový následek nebylo možno dovodit“. Absence následku jen
dokresluje, že dokazování bylo kusé, aþ bylo obhajobou namítáno, že se skutek vĤbec nestal,
pĜípadnČ není žádným trestným þinem. ZdĤraznil, že zejména namítá zachování právní
kvalifikace soudy, aniž pro to byly hodnovČrné dĤkazy, stávající dĤkazy považuje za kusé,
neúplné, byly hodnoceny v rozporu s ustanovením § 2 odst. 6 tr. Ĝ. bez zvážení všech
okolností pĜípadu, nebyla vyhodnocena motivace svČdkĤ, kteĜí proti nČmu vypovídali aby
zmírnili svojí þinnost nebo se z ní vyvinili, a mechanicky byly dĤkazy hodnoceny tak, aby se
zachovala vyfabulovaná konstrukce používaná po celé trestní Ĝízení. ObvinČný vyjádĜil také
svĤj protest proti tomu, že mČl být považován za þlena jakési skupiny organizovaných osob,
aþ tyto osoby nezná, nemČl s nimi žádný kontakt, ani k nim nemČl žádný vztah. ZávČrem
požádal, aby byl Nejvyšším soudem vyslechnut pĜed rozhodnutím o dovolání, byl mu povolen
odklad výkonu trestu a navrhl, aby byl zrušen napadený rozsudek odvolacího soudu a podle
§ 265l odst. 1 tr. Ĝ. bylo tomuto soudu pĜikázáno vČc znovu projednat a rozhodnout.
ObvinČný Mgr. Roman Procházka, v dovolání podaném prostĜednictvím obhájce
Mgr. Josefa Bartonþíka, uplatnil dĤvod dovolání podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. Ĝ., pĜiþemž
poukázal na rozhodnutí Ústavního soudu a Nejvyššího soudu, z kterých vyplývá, že v rámci
dovolání lze, pĜi existenci extrémního nesouladu mezi skutkovými zjištČními vycházejícími
z provedeného dokazování a právním posouzením vČci, pĜezkoumat také, zda byl skutek
skuteþnČ prokázán. Namítá, že skutkový stav ve výroku o vinČ ad 18) rozsudku soudu
I. stupnČ nemá oporu v provedeném dokazování, je zcela mimo objektivní realitu, a soudu
I. stupnČ také vytýká, že ignoroval platnou a úþinnou právní úpravu „trestního Ĝádu“, která
sama o sobČ vyluþuje i jen hypotetickou možnost naplnČní skutkové podstaty trestného þinu
pĜijetí úplatku (pozn. podle § 331 odst. 2, 3 písm. b) tr. zákoníku).
KonkrétnČ pak, s poukazem na rozdílná vyjádĜení svČdkĤ Mgr. P. Michka
(v roce 2008; na zaþátku r. 2010) a L. Sedláka (pozn. koncem r. 2010), a s poukazem na svoji
kontinuální výpovČć, že se svČdkem L. Sedlákem se setkal nČkdy v období léta 2010,
považuje za zcela nelogický závČr soudu, že se setkal se svČdkem L. Sedlákem nČkdy v létČ
2009. Ani jeden dĤkaz, že tak nesvČdþí pro období druhé poloviny roku 2009, a podle
obvinČného soud I. stupnČ situuje skutkový dČj do tohoto období v rozporu s dĤkazy jen proto,
že jedinČ v období 1. 7. 2009 až 26. 10. 2009 jako policejní komisaĜ, a to po pĜidČlení vČci až
jako tĜetímu policistovi v poĜadí, disponoval pĜedmČtným policejním spisem (podle skutku
þ. j. MRBM-17-106/Tý-2008-83-RP) vedeným proti podezĜelému Mgr. P. Michkovi
v tzv. kauze Lavimont. Toto þasové vymezení, že je oproti usnesení o zahájení trestního
stíhání a obžalobČ, poprvé užito až v rozsudku soudu I. stupnČ, a v pĜedchozím Ĝízení tak
nemČl možnost se k takto vymezenému skutku vyjádĜit. ObvinČný poukázal na jeho konkrétní
úkony, které po pĜidČlení provedl v dané vČci a namítá, že zahájením trestního stíhání
usnesením ze dne 24. 7. 2009 zcela efektivnČ vylouþil ovlivnČní vČci z jeho strany, zejména
pak postupem podle § 159a tr. Ĝ. (pozn. odložení nebo jiné vyĜízení vČci), protože zahájením
trestního stíhání podle § 160 odst. 1 tr. Ĝ. veškeré rozhodování o dalším osudu trestního Ĝízení
pĜechází na dozorujícího státního zástupce a pouze ten je kompetentní k rozhodnutí
o zastavení trestního stíhání. Jediným pĜímým dĤkazem údajného jeho korupþního jednání, že

Pokraþování

29

7 Tdo 1535/2015

je výpovČć svČdka L. Sedláka, který byl celkem tĜikrát procesnČ vyslechnut a vždy uvedl, že
z jeho strany nikdy nebyla formulována jakákoliv žádost o finanþní plnČní pro jeho osobu.
Také ohlednČ druhé þásti jednání uvedeného v bodČ ad 18) výroku o vinČ obvinČný
Mgr. R. Procházka namítá extrémní nesoulad mezi skutkovými zjištČními a právními závČry,
a to ohlednČ naplnČní skutkové podstaty trestného þinu pĜijetí úplatku. Zásadní rozpor
shledává pĜednČ „v þasové ose údajného trestného jednání“, kdy po vrácení vČci státnímu
zástupci k došetĜení a opČtovném pĜidČlení vČci jemu ke zpracování, disponoval trestním
spisem MČstského soudu v BrnČ sp. zn. 2 T 161/2009 v období od 19. 4. 2011 do 26. 4. 2011,
kdy spis postoupil vČcnČ i místnČ pĜíslušné souþásti policie, aniž ve vČci uþinil nČjaký úkon.
Pouze v tomto období, že tak mČl hypotetickou možnost ovlivnit prĤbČh Ĝízení. Poukázal na
záznamy ze sledování osob a vČcí, kdy záznamy rozhovorĤ mezi obvinČným Bc. M. Vítkem
a Mgr. P. Michkem byly poĜízeny ve dnech 18. 4. 2011, 3. 5. 2011 a 24. 5. 2011. K tomu
obvinČný Mgr. R. Procházka namítá, že dne 18. 4. 2011 trestní spis ve vČci Lavimont ještČ
nebyl v gesci policie, nemohl tedy mít ani hypotetickou možnost jakéhokoliv ovlivnČní vČci,
navíc nebyl v té dobČ ani informován o tom, že mu spis opČt bude pĜidČlen k vyĜízení, a pokud
tedy obvinČný Bc. M. Vítek sdČlil v tento den na schĤzce Mgr. P. Michkovi nČjaké informace,
nemohly pocházet od nČj. Tuto opakovanČ namítanou okolnost, že ale soud I. stupnČ nevzal
v úvahu. Další dvČ schĤzky Bc. M. Vítka a Mgr. P. Michka ve dnech 3. 5. 2011 a 24. 5. 2011,
že pak probČhly až poté, co již spis postoupil pĜíslušné souþásti policie a nemČl tak již ani
hypotetickou možnost vČc jakkoliv ovlivnit. ObvinČný je proto toho názoru, že jeho uvedený
služební postup jednoznaþnČ a nevyvratitelnČ vyluþuje jeho participaci na jednání obvinČného
Bc. M. Vítka, který na schĤzkách dne 3. 5. 2011, resp. 24. 5. 2011 sdČlil Mgr. P. Michkovi, že
„Procházka bude danou vČc tak dva mČsíce šetĜit a pak to odloží“, nebo že
(pozn. Mgr. P. Michek) „nepotĜebuje právníka, protože bude dopĜedu vČdČt, na co bude
u výslechu tázán“. Dne 24. 5. 2011, že dokonce obvinČný Bc. M. Vítek sdČluje
Mgr. P. Michkovi, že vþerejšího dne mluvil s Procházkou, a slibuje pĜinesení spisu, který již
ale byl v té dobČ témČĜ tĜi mČsíce postoupen na Krajské Ĝeditelství Policie. Obsah tČchto
rozhovorĤ tak podle obvinČného potvrzuje skuteþnost, že obvinČný Bc. M. Vítek nemČl
v daném období žádné relevantní informace o prĤbČhu trestního Ĝízení vedeného proti
Mgr. P. Michkovi ve vČci Lavimont. Soud I. stupnČ, že ale všechny uvedené objektivní
a nezmČnitelné skuteþnosti nijak nehodnotil, a v rozporu s objektivnČ zjištČným skutkovým
stavem zaujal názor, že tvrzení obvinČného Bc. M. Vítka si bez spolupráce s obvinČným
Mgr. R. Procházkou nelze pĜedstavit. Odvolací Vrchní soud v Olomouci, že se pak tČmito
námitkami uvedenými v odvolání, vĤbec nezabýval.
V další þásti dovolání pak obvinČný uvedl, že si je vČdom, že dále uvedená procesní
pochybení nejsou dovolacím dĤvodem a ohlednČ nich proto již podal také podnČt k podání
stížnosti pro porušení zákona. PĜednČ za zcela nedostateþné a odporující ustanovení § 134
odst. 2 tr. Ĝ. považuje odĤvodnČní usnesení o zahájení jeho trestního stíhání ze dne
12. 12. 2011, pod sp. zn. 4 VZV 8/2011, které je proto podle jeho názoru, i s odkazem na
nálezy Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 511/02 a I. ÚS 781/04 nezákonné, nulitní, a tedy
nezpĤsobilé pĜivodit zákonné úþinky zahájení trestního stíhání. Stejnými nedostatky, že pak
trpí také obžaloba podaná v jeho vČci. Dále pak konkrétnČ uvádí také své další námitky, a to
k odmítnutí jeho žádosti o nahlédnutí do trestního spisu státní zástupkyní, o které pĜed
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zahájením jeho výslechu jako obvinČného žádal z dĤvodu nedostateþného odĤvodnČní
usnesení o zahájení trestního stíhání, ale bylo mu to umožnČno až po nČkolika mČsících, dále
uvedl námitky ohlednČ jeho výslechu provedenému dne 5. 6. 2012, ke kterému soud I. stupnČ
nepĜihlédl, v odĤvodnČní rozsudku jej nezhodnotil jako dĤkaz a obvinČný tuto výpovČć
považuje za zásadní. Za fatální vadu pak považuje rozdíly v þasovém vymezení skutku
v usnesení o zahájení trestního stíhání, které nebyly odstranČny ani v obžalobČ, a v rozsudku,
kdy význam této vady umocĖují také zásadní rozpory ve výpovČdích svČdkĤ k þasovému
vymezení skutku.
V závČru dovolání obvinČný Mg. R. Procházka vyzval pĜedsedu senátu soudu
I. stupnČ, aby podal u Nejvyššího soudu návrh na pĜerušení výkonu rozhodnutí podle § 265h
odst. 3 tr. Ĝ. (pozn. takový návrh pĜedseda senátu nepodal) a v pĜípadČ nepodání takového
návrhu, aby o pĜerušení výkonu napadeného rozhodnutí rozhodl Nejvyšší soud sám podle
§ 265o odst. 1 tr. Ĝ. MeritornČ pak navrhl, aby Nejvyšší soud podle § 265k odst. 1 tr. Ĝ. zrušil
rozhodnutí soudĤ obou stupĖĤ a sám ve vČci rozhodl podle § 265l odst. 1 tr. Ĝ.
ObvinČný Ing. Bc. Petr KĜipský podal prostĜednictvím obhájce JUDr. P. Hály
dovolání z dĤvodu uvedeného v ustanovení § 265b odst. 1 písm. g) tr. Ĝ., když podle jeho
názoru spoþívá napadené rozhodnutí na nesprávném právním posouzení skutku, a také
z dĤvodu uvedeného v ustanovení § 265b odst. 1 písm. l) tr. Ĝ., protože jeho odvolání bylo
zamítnuto, aþ v pĜedcházejícím Ĝízení byl dán dĤvod dovolání podle § 265b odst. 1 písm. g)
tr. Ĝ. ObecnČ namítl, že není v souladu se zákonem právní kvalifikace skutku ad 12) výroku
o vinČ rozsudku soudu I. stupnČ, kde byl uznán vinným trestnými þiny zneužívání pravomoci
veĜejného þinitele podle § 158 odst. 1 písm. a) odst. 2 písm. a) tr. zákona, a vydírání podle
§ 235 odst. 1, 2 písm. d) tr. zákona, když znaky tČchto trestných þinĤ nebyly naplnČny po
stránce objektivní (absentuje právnČ relevantní jednání a pĜíþinná souvislost mezi jednáním
a následkem) ani subjektivní (není dán úmysl), neboĢ nedošlo k tomu, že by nutil I. Kadlþíka
k zaplacení jakékoliv þástky pod hrozbou vedeného trestního Ĝízení. Soud I. stupnČ, že jej
pregnantnČ z pĜevážné þásti obžaloby zprostil viny, omylem ale v odĤvodnČní kladl dĤraz na
výpovČć neexistujícího svČdka, kdy zamČnil advokáta JUDr. J. Šabršulu za advokáta
JUDr. Z. Sochorce. Oba soudy, že ve zbývající þásti pĜehlédly nebo pominuly dĤkazy svČdþící
v jeho prospČch, nevypoĜádaly se s nimi, ignorovaly pro nČj pĜíznivé okolnosti, bezdĤvodnČ
nepĜijaly mimoĜádnČ zásadní dĤkazy a takto dospČly k chybnČ stanovené právní kvalifikaci.
Odvolací soud, že pĜitom jeho obsáhlou odvolací argumentaci zcela ignoroval a vĤbec se k ní
nevyjádĜil.
KonkrétnČ pak namítá, že soudy opomenuly „þasovou osu skutkového dČje“, kdy
vznik obchodního smluvního vztahu mezi I. Kadlþíkem (jednatelem spoleþnosti Danua Export
Import, s.r.o.) a P. Rohunem (Globtrans Trade, s. r. o.), jakožto okamžik uhrazení ceny za
postoupenou pohledávku I. Kadlþíkem spoleþnosti Globtrans Trade, s. r. o., nastal na jiném
místČ, v jiném þase a za jiných okolností, a to dne 8. 8. 2005 v penČžním ústavu ve ZlínČ.
ObvinČný proto namítá, že ke sdČlení obvinČní pro tento údajný skutek došlo dne
12. 12. 2011, tedy v dobČ po jeho promlþení. VýpovČdi svČdkĤ I. Kadlþíka
a JUDr. Z. Sochorce proto považuje za nesmyslné, úþelové a za kĜivé obvinČní.
Vzhledem k vyjádĜení I. Kadlþíka u znalce psychiatra, pak obvinČný shledává na stranČ tohoto
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svČdka potĜebu pomstít se mu za to, že si dovolil v rámci svého služebního postavení jej
vytČžovat. V souvislosti s tím obvinČný poukázal také na výpovČć svČdka I. Kadlþíka
v pĜípravném Ĝízení, že se po provedení platby 900 000 Kþ zhroutil a byl v psychiatrické
léþebnČ v KromČĜíži. Ze zprávy této léþebny ale vyplývá, že I. Kadlþík byl hospitalizován od
20. do 30. 6. 2005, a obvinČný poukázal na rozpor v tom, že pokud byl uvedený svČdek
hospitalizován v uvedeném období, jak mohl spáchat trestný þin v období od 7. 12. 2005 do
20. 10. 2006, když samotný svČdek I. Kadlþík platbu 900 000 Kþ þasovČ zaĜazuje pĜed toto
období a z dokladu o vkladu v hotovosti ze dne 8. 8. 2005, který byl u hlavního líþení dne
2. 10. 2013 proveden jako listinný dĤkaz (þ. l. 240 pĜílohového spisu ýVS: PJM-213/OHK21-2005) vyplývá, že k tomuto vkladu došlo pĜed tímto datem. Tuto skuteþnost považuje
obvinČný Ing. Bc. P. KĜipský za podstatnou a vyluþující jakoukoliv jeho trestní odpovČdnost
v bodČ ad 12) výroku o vinČ rozsudku soudu I. stupnČ. Soudu I. stupnČ pak vytýká, že se
spokojil s potvrzením údajné platby þástky 900 000 Kþ ze strany I. Kadlþíka, ke které mČl být
podle výroku o vinČ rozsudku jím opakovanČ nucen jako k zaplacení dluhu v období od
7. 12. 2005 do 20. 10. 2006, aþ v období od 13. 10. 2005, kdy došlo k zahájení úkonĤ
trestního Ĝízení ve vČci podle § 158 odst. 3 tr. Ĝ., až do meritorního rozhodnutí dne
20. 10. 2006 podle § 159a odst. 1 tr. Ĝ. (pozn. odložení vČci), k žádné takové ani jiné platbČ
I. Kadlþíkem nedošlo. Takový údaj, že se ve spise nenachází a ani nacházet nemĤže. K tomu
obvinČný Ing. Bc. P. KĜipský také namítá, že v pĜedmČtné vČci ýVS: PJM-748/OHK-21-2005
se nikdy nejednalo o žádném dluhu spoleþnosti zastupované I. Kadlþíkem (pozn. Danua
Export Import, s. r. o.) vĤþi spoleþnosti zastupované P. Rohunem (Globtrans Trade, s. r. o.),
tato spoleþnost nebyla v pozici vČĜitele spoleþnosti Danua Export Import, s. r. o., a to podle
nČj vyluþuje vymáhání zaplacení pohledávky þi jiné byĢ oprávnČné platby po kterémkoliv
subjektu spojeném s I. Kadlþíkem. Obchodní spoleþnost Globtrans Trade, s. r. o., proto také
nikdy neuplatĖovala žádnou výši škody v trestním Ĝízení ve vČci ýVS: PJM-748/OHK-212005 vĤþi spoleþnosti Danua Export Import, s. r. o., nebo za osobou I. Kadlþíka,
neuplatĖovala žádnou pohledávku ani v konkursním Ĝízení, žádný dluh, ani jiný oprávnČný
nárok mající vliv na povinnost finanþního plnČní I. Kadlþíka nebo jeho spoleþnosti.
V pĜedmČtné vČci ýVS: PJM-748/OHK-21-2005 byla obchodní spoleþnost Globtrans Trade,
s. r. o., toliko jako oznaþený subjekt, který v jiném Ĝízení poskytl indicie státnímu zástupci
k tomu, aby naĜídil místnČ pĜíslušnému policejnímu orgánu vše provČĜit.
ObvinČný Ing. Bc. P. KĜipský proto namítá, že pokud se soud uvedenými listinnými
dĤkazy odmítl zabývat s vyjádĜením, že výpovČdi svČdkĤ I. Kadlþíka, Z. Sochorce,
F. Kadlþíka a P. Rohuna byly provedeny na základČ zásady ústnosti, a znehodnocují tak
listinné dĤkazy z policejního spisu z roku 2005-2006, nemohly být ignorovány také
pravomocné a pro soud závazné závČry vyplývající z rozsudku Krajského soudu v BrnČ ze dne
8. 6. 2006, sp. zn. 1 T 1/2006, a to dokonce stejného senátu, a navazujícího usnesení Vrchního
soudu v Olomouci ze dne 11. 9. 2006, sp. zn. 3 To 99/2006. ZávČry vyplývající z uvedených
rozhodnutí soudĤ jsou kauzálnČ spojené s rozhodnutím napadeným tímto dovoláním, když se
týkají jediné úhrady postoupené pohledávky svČdkem I. Kadlþíkem ze dne 8. 8. 2006 na vrub
obchodní spoleþnosti Globtrans Trade, s. r. o., co má zásadní konotace k závČrĤm téhož
senátu pĜi jeho odsouzení v roce 2014. ObvinČný považuje za neudržitelné, aby stejný
pĜedseda senátu Krajského soudu v BrnČ v pĜedchozí jiné trestní vČci v rozsudku ze dne
8. 6. 2006, sp. zn. 1 T 1/2006, ve vztahu k náhradČ škody popisoval okolnosti postoupené
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pohledávky ze dne 8. 8. 2005, a v souþasné dobČ v odsuzujícím rozsudku napadeným tímto
dovoláním dovodil jiný závČr ve spojení k osobČ svČdka I. Kadlþíka.
SoudĤm obou stupĖĤ tak obvinČný Ing. Bc. P. KĜipský vytýká, že se nevypoĜádaly se
skuteþností, jak mČla být platba ze dne 8. 8. 2005 ve ZlínČ vynucena jeho údajným vydíráním
pĜi vyšetĜování trestní vČci vedené pod ýVS: PJM-748/OHK-21-2005, když úkony trestního
Ĝízení byly zahájeny podle § 158 odst. 3 tr. Ĝ. až dne 17. 10. 2005 a první výslech I. Kadlþíka
ve vČci byl až dne 7. 12. 2005. Touto významnou þasovou disproporcí, že se soudy
nezabývaly, datum zaplacení þástky 900 000 Kþ v rozsudku ani není uveden, resp. nebyl
považován za významný, aþ byl soudu znám již od roku 2006. Soudy tak podle obvinČného
v podstatČ opĜely své závČry o jeho vinČ pouze o vylhanou výpovČć I. Kadlþíka, jím navržené
dĤkazy ignorovaly, nepostupovaly v souladu s ustanovením § 2 odst. 5, 6 tr. Ĝ. a v dĤsledku
deformace dĤkazĤ nemají skutková zjištČní soudĤ žádnou obsahovou návaznost na provedené
dĤkazy.
V závČru dovolání proto obvinČný Ing. Bc. P. KĜipský navrhl, aby Nejvyšší soud podle
§ 265k odst. 1 tr. Ĝ. zrušil dovoláním napadený rozsudek Vrchního soudu v Olomouci, jakož
i pĜedcházející rozsudek Krajského soudu v BrnČ, a podle § 265l odst. 1 tr. Ĝ. vrátil vČc soudu
I. stupnČ se závažnými pokyny k doplnČní dokazování. Navrhl také pĜerušení výkonu trestu
odnČtí svobody postupem podle § 265o odst. 1 tr. Ĝ. a vyslovil souhlas s projednáním dovolání
v neveĜejném zasedání.
ObvinČný Jaromír Šálek v dovolání podaném prostĜednictvím obhájce
Mgr. P. Nádeníþka uplatnil dĤvod dovolání podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. Ĝ. s tím, že soudy
zjištČné jednání [pozn. v bodČ ad 15) výroku o vinČ rozsudku soudu I. stupnČ], právnČ
kvalifikované jako trestný þin vydírání podle § 235 odst. 1, 2 písm. d) tr. zákona, není
trestným þinem, neboĢ nenaplnilo jednotlivé znaky skutkové podstaty tohoto trestného þinu
ani jeho materiální stránku.
Nesprávné posouzení pĜíþinné souvislosti mezi jednáním a následkem, jakož
i nesprávné posouzení jeho zavinČní, spatĜuje obvinČný v tom, že soud I. stupnČ k jeho tíži do
pĜíþinné souvislosti k následku zaĜadil i jednání, které nezavinil a nevykonal, jak to také soud
sám konstatoval na str. 106 a 157 in fine rozsudku. K tomu poukázal na jednotlivé pohrĤžky
neznámých osob uvedené v popisu skutku ad 15) výroku o vinČ rozsudku soudu I. stupnČ
(výhrĤžné SMS zprávy, výhrĤžný dopis o pádu sportovního letadla, povolení šroubĤ kola
osobního automobilu) a namítá, že aþ mezi jednotlivými vlivy pĤsobícími na poškozeného
V. Sehnala jsou zejména z hlediska jejich závažnosti podstatné rozdíly, soud mezi nimi
rozdíly neþiní. Tím podle obvinČného soud rezignoval na korektiv gradace pĜíþinné
souvislosti mezi jednotlivými vlivy a jeho jednáním. To podle jeho názoru ve svém dĤsledku
vedlo k nesprávnému hmotnČ právnímu posouzení, když k jím zavinČnému jednání soud
pĜiþetl i vlivy jím nezavinČné, což prý soud uþinil zĜejmČ pĜi vČdomí, že bez tohoto pĜiþtení by
jen jeho jednání nenaplĖovalo znaky trestného þinu. Podle obvinČného samotné jeho jednání
by v poškozeném nevyvolalo dĤvodné obavy, a pokud jiné vyhrĤžky nebyly zpĤsobené jím,
pak na jeho stranČ nemohlo být zavinČní ve formČ úmyslu ani nedbalosti. Za nesprávný proto
považuje závČr soudu I. stupnČ, kterým ohrožení (vyvolání obavy) ztotožnil s jeho jednáním
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a nikoli s mnohem závažnČjšími verbálními útoky. V další þásti dovolání obvinČný zdĤraznil,
že jeho jednání bylo ztotožnČno pouze v souvislosti s pohrĤžkou zveĜejnČní kompromitujících
nahrávek, rozhodnČ ale ne s hrozbou vyvolávající pocit ohrožení života þi zdraví poškozeného
nebo jeho rodiny, ale toto jeho jednání by mohlo snad negativnČ ovlivnit politickou kariéru
poškozeného, nikoliv však ohrozit život poškozeného nebo jeho blízkých. Pokud pĜitom podle
zjištČní soudĤ pouze oslovil poškozeného jako prostĜedník se vzkazem na odkup blíže
nespecifikovaných nahrávek, kdy neurþitá nabídka neobsahovala informaci o tom jak, do kdy
a komu má být placeno, tak pokud by bylo jeho úmyslem pĤsobit na vĤli poškozeného, aby
zaplatil, což by ale podle obvinČného platilo jen, pokud by byl na nabídce jakkoliv
zainteresován, nemČlo by logiku, aby souþasnČ nebyl schopen tyto elementární informace
k požadované platbČ sdČlit. Jednalo se tak podle obvinČného pouze o vyĜízení vzkazu
a o neurþitou informaci, která nemohla u poškozeného vyvolat žádnou vážnou obavu. Soudy
zjištČné jednání, kdy se jednalo v podstatČ jen o vyĜízení nabídky nČjakých dalších osob, tak
podle obvinČného nesvČdþí o naplnČní objektivní stránky dané skutkové podstaty trestného
þinu, ani o existenci zavinČní a nedosahuje svou intenzitou ani potĜebného stupnČ spoleþenské
nebezpeþnosti.
ObvinČný namítá také neexistenci pohrĤžky v jeho jednání. Mimo slovního kontaktu
uvedeného ve skutkové vČtČ, že ve vztahu k poškozenému nevyvíjel žádnou aktivitu,
nevyhledával jej, nekontaktoval, neurgoval, zda se již rozhodl, tedy nijak jej nenutil, aby
zaplatil a nepĤsobil tak na jeho rozhodovací sféru. Ze skutkových zjištČní tak podle
obvinČného nevyplývá, že by jeho jednání obsahovalo zámČr pĤsobit na poškozeného, aby
zaplatil, pĜiþemž poškozený sám jej vyhledal a zaþal Ĝešit otázku zaplacení s poukazem na
velký tlak, který byl na nČj vyvíjen, aniž by výslovnČ zmínil nebo nČjak významnČ
vyzdvihoval vliv nahrávek, o kterých mu Ĝíkal.
ObvinČný k otázce zpĤsobilosti zveĜejnČním kompromitujících nahrávek vyvolat
tČžkou újmu dále uvedl, že pohrĤžka spoþívala ve zveĜejnČní kompromitujících nahrávek
v souvislosti s politikem, kterým poškozený v dané dobČ byl. Nesouhlasí se závČrem soudu
I. stupnČ (na str. 158 rozsudku), že „hrozbu použití blíže nespecifikovaných kompromitujících
materiálĤ, zvláštČ vĤþi vysoce postavenému politikovi, je tĜeba chápat jako pohrĤžku jinou
tČžkou újmou, neboĢ tato mohla reálnČ vést k újmČ na cti, þi dobré povČsti poškozeného a tím
tak smČĜovala k negativním profesním, osobním þi rodinným dĤsledkĤm“. Toto právní
posouzení považuje za chybné, neboĢ hrozbu použití kompromitujícího materiálu je
u politika, jako osoby veĜejnČ známé, tĜeba posuzovat odlišnČ od ostatních osob. VeĜejnČ
známé osoby, že vstoupily do veĜejného života dobrovolnČ, pĜitahují vČtší míru mediální
pozornosti a také politik musí strpČt a ustát zveĜejnČní záznamu svého projevu. ObvinČný
poukázal také na nález Ústavního soudu ze dne 15. 3. 2005, sp. zn. I. ÚS 367/03 (vČc Rejžek
v. Vondráþková), podle kterého „osoby veĜejnČ þinné, tedy politici, veĜejní þinitelé, mediální
hvČzdy aj. musí akceptovat vČtší míru veĜejné kritiky než jiní obþané“. ZveĜejĖování
nahrávek, že se stalo bČžnou souþástí domácí politické kultury, pĜedstavuje realitu,
v nČkterých pĜípadech, že zveĜejnČní mĤže být i spoleþensky žádoucí a proto takovému
jednání podle obvinČného nelze automaticky pĜisuzovat ani spoleþenskou nebezpeþnost. Proto
obvinČný nepovažuje za uvČĜitelné, že by se zkušený politik zveĜejnČním nahrávek cítil nČjak
zaskoþen a zásadnČji dotþen. V této vČci tak podle nČj nemohla být ve vztahu k poškozenému
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naplnČna „subjektivní povaha materiální stránky“ tvrzeného trestného þinu. ObvinČný proto
namítá, že soudy nesprávnČ posoudily otázku naplnČní „materiální stránky jednání jako znaku
objektivní stránky“ tvrzeného trestného þinu, když dospČly k závČru, že by zveĜejnČní
kompromitujících nahrávek politika bylo zpĤsobilé vyvolat tČžkou újmu.
K zjištČní soudu I. stupnČ uvedenému ve skutku ad 15) výrok o vinČ rozsudku, že
provČĜování poškozeného V. Sehnala nastalo až poté, co byla odvysílána v ýeské televizi
kompromitující nahrávka o pozemcích v LipĤvce, obvinČný uvedl, že po obecních volbách
v roce 2006 provedlo novČ zvolené zastupitelstvo obce LipĤvka revizi hospodaĜení svých
pĜedchĤdcĤ, zjistilo nedostatky mj. pĜi nakládání s obecními pozemky a dne 23. 4. 2007
podala obec LipĤvka podnČt policii ve smyslu § 158 odst. 1 tr. Ĝ. v souvislosti s protiprávním
nakládáním s pozemky ve vlastnictví obce, ke kterému mČlo dojít v roce 2001, kdy L. Sehnal
byl starostou obce. Dne 3. 5. 2007 byla tato vČc postoupena útvaru Policie ýR v Praze a až
dne 7. 5. 2007 byla poĜízená nahrávka rozhovoru mezi obvinČným (J. Šálkem) a svČdkem
R. Machaþem, která pak byla dne 7. 6. 2007 pĜedložena ýeské televizi, kde pak byla
odvysílána dne 23. 7. 2007. Na základČ uvedených skuteþností pak obvinČný namítá, že pokud
byl poškozený provČĜován pro uvedené jednání na základČ podnČtu obce LipĤvka, nelze mu
toto klást za vinu a opaþný názor soudĤ, vþetnČ navazujícího závČru o jeho zavinČní, není
správný.
ObvinČný nesouhlasí ani se skutkovým zjištČním soudu I. stupnČ, že poškozený mu
mČl v prvním týdnu záĜí 2008 ve mČstČ BrnČ zaplatit (pĜedat) þástku 1 000 000 Kþ. Namítá, že
z jím nabízených dĤkazĤ bylo možné zjistit, že se poškozený V. Sehnal v dobČ tvrzeného
pĜedání finanþní þástky nenacházel v obci LipĤvka ani v BrnČ, neboĢ pobýval v zahraniþí
a mČl s ním poslední kontakt v únoru 2008. Tato zjištČní, která poškozený sám uvedl na
tiskové konferenci dne 8. 9. 2008, že vyvracejí samotnou existenci skutku. Odvolacímu soudu
tak vytýká, že nemČl dĤvod neakceptovat jeho návrhy na doplnČní dokazování, protože
navržené dĤkazy nebyly nadbyteþné, ale naopak byly zpĤsobilé vyvrátit skutkové závČry
soudu I. stupnČ.
V závČru dovolání proto obvinČný J. Šálek navrhl, aby Nejvyšší soud podle § 265k
odst. 1 tr. Ĝ. zrušil rozsudky soudĤ obou stupĖĤ, a podle § 265l odst. 1 tr. Ĝ. pĜikázal
Krajskému soudu v BrnČ nové projednání a rozhodnutí vČci.
ObvinČný ZdenČk Olah v dovolání podaném prostĜednictvím obhájce
Mgr. Z. Vanþury uplatnil dĤvod dovolání podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. Ĝ. s tím, že ve
vztahu k nČmu rozhodnutí soudĤ spoþívají na nesprávném právním posouzení skutku nebo
jiném nesprávném hmotnČ právním posouzení, a také dĤvod dovolání podle § 265b odst. 1
písm. h) tr. Ĝ., když má za to, že mu byl uložen takový druh trestu, který zákon nepĜipouští.
KonkrétnČ pak namítá, že rozhodnutí soudĤ [pozn. skutek ad 20] rozsudku soudu
I. stupnČ] spoþívají výhradnČ na dĤkaznČ nepodložených domnČnkách a na úþelovém tvrzení
svČdka Mgr. P. Michka, jehož tvrzení ale považuje obvinČný za vyvrácené obsahem
prostorových odposlechĤ, výpovČćmi svČdkĤ P. Vimra a Jaroška, jakož i výpovČćmi
spoluobvinČných, kteĜí popírají, že by jej znali a koneþnČ také svojí výpovČdí. SoudĤm
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vytýká, že pĜi hodnocení dĤkazĤ porušily trestní Ĝád, když hodnotily jen jejich þásti svČdþící
podle nesprávných závČrĤ soudĤ v jeho neprospČch, a zcela pominuly dĤkazy, které svČdþily
o jeho nevinČ. VýpovČć svČdka Mgr. P. Michka považuje obvinČný za nevČrohodnou
a namítá, že pokud by soudy pravdivost výpovČdi tohoto svČdka hodnotily ve vzájemných
souvislostech s dalšími dĤkazy, nutnČ by dospČly k závČru o jeho nevinČ.
Za jednoznaþný dĤkaz své neviny považuje obvinČný obsah prostorových odposlechĤ
rozhovoru mezi ním a svČdkem Mgr. P. Michkem, které byly poĜízeny tímto svČdkem
a policií na zinscenovaných schĤzkách dne 11. 4. 2011 v hotelu International. ObvinČný
zdĤraznil, že v tČchto odposleších opakovanČ odmítá jakékoliv napojení na spoluobvinČné,
jakýkoliv nátlak na Mgr. P. Michka. A to za situace kdy netuší, že je odposloucháván, na
rozdíl od Mgr. P. Michka, který jako provokatér mu nepokrytČ lže mimo jiné tím, že mu tvrdí,
že za ním pĜišel od Almásyho, který ale také popĜel nČjaké propojení s ním, vytváĜí
konstrukce a snaží se mu je vnutit, vybaven odposlechovým zaĜízením a Ĝízen vyšetĜujícími
orgány. Krajskému soudu v BrnČ pak vytýká, že úþelovČ v odĤvodnČní rozsudku vytrhává
z kontextu nepravdivá tvrzení Mgr. P. Michka, oznaþuje je za dĤkaz o jeho vinČ a pĜitom se
nijak nevypoĜádává s jeho prokazatelným odmítáním tČchto konstrukcí a dĤrazným sdČlením,
že od nikoho ze spoluobvinČných nepĜichází, a také s jeho výslovným sdČlením svČdkovi, aĢ
vypovídá, jak sám uzná za vhodné, že mu nemĤže Ĝíkat, jak má vypovídat. Obsáhle pak
v dovolání cituje jednotlivé þásti odposlechĤ ze dne 11. 4. 2011 mezi svČdkem
Mgr. P. Michkem a svČdkem P. Vimrem, a následnČ i mezi ním a svČdkem Mgr. P. Michkem,
hodnotí jednotlivá jejich vyjádĜení, a þiní vlastní závČr, že odposlechy neprokazují jediné
tvrzení obžaloby a ani závČry soudĤ obou stupĖĤ. Proto podle obvinČného s ohledem na tyto
odposlechy nemĤže jít o vydírání.
Dále obvinČný Z. Olah namítá, že jde také o zcela jiné jednání, rozdílné od jednání pĜi
nadržování. Jednání, které by bylo možné posoudit jako vydírání, že nebylo pĜedmČtem
usnesení o zahájení trestního stíhání ani obžaloby, a proto pĜi zachování totožnosti skutku
nebylo možné rozhodnout tak, jak nakonec bylo rozhodnuto. Má za to, že byl soudem
I. stupnČ odsouzen za zcela jiné jednání, než pro které byl obžalován, když obžaloba byla
podána pro pĜeþin nadržování podle § 366 odst. 1 tr. zákoníku (skutek ad 2 obžaloby).
Porušení zásady totožnosti skutku, že namítal v závČreþné Ĝeþi i v odvolání, ale odvolací soud
toto porušení zákona ignoroval a protizákonný stav potvrdil. Podle obžaloby se mČl snažit,
aby umožnil další þinnost organizované zloþinecké skupiny, soud I. stupnČ ale správnČ toto
jednání mČl za neprokázané, proto pĜeformuloval skutek a vytvoĜil zcela nový skutkový dČj,
vþetnČ jiného þasového vymezení již „od bĜezna roku 2011“, kdy se ale nejedná o totožný
skutek, jaký byl pĜedmČtem obžaloby.
ObvinČný také namítá nesprávné právní posouzení skutku soudem I. stupnČ jako
zloþin vydírání podle § 175 odst. 1, 2 písm. e) tr. zákoníku, tedy jako spáchání þinu na
svČdkovi, aþ Mgr. P. Michek v dobČ údajného spáchání skutku žádným svČdkem v této trestní
vČci nebyl, a ani mu nebylo známo, že by byl svČdkem v nČjaké jiné trestní vČci. ObvinČnému
není také zĜejmé, jak mČl Mgr. P. Michka vydírat, þím mu hrozit, atd.
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V rámci dĤvodu dovolání podle § 265b odst. 1 písm. h) tr. Ĝ. obvinČný Z. Olah pak
namítá, že mu byl nesprávnČ uložen samostatný trest, aþ mu mČl být uložen trest souhrnný.
Pokud by tak soudy uþinily, s ohledem na trest uložený rozsudkem Krajského soudu v BrnČ
sp. zn. 46 T 8/2010 v trvání 8,5 roku, by musely dospČt k závČru, že je namístČ upustit od
uložení souhrnného trestu.
V závČru dovolání proto obvinČný Z. Olah navrhl, aby Nejvyšší soud podle § 265k
odst. 1 tr. Ĝ. zrušil napadená rozhodnutí, a sám jej podle § 265m odst. 1 tr. Ĝ. zprostil obžaloby
podle § 226 písm. a) tr. Ĝ., pĜípadnČ vČc vrátil soudu I. stupnČ k novému rozhodnutí.
K dovoláním všech deseti obvinČných se souhrnnČ vyjádĜil státní zástupce Nejvyššího
státního zastupitelství, který jejich námitky rozdČlil do tĜí skupin. Do první skupiny zaĜadil
námitky, které nelze pĜiĜadit pod žádný z pĜedmČtných dovolacích dĤvodĤ, a to námitky proti
hodnocení dĤkazĤ soudy, proti jejich skutkovým závČrĤm, o porušení principu in dubio pro
reo, proti tvrzené nepĜimČĜenosti trestu, nedostateþnosti odĤvodnČní rozhodnutí soudĤ,
námitky týkající se procesních vad typu nedostateþné obžaloby þi usnesení o zahájení
trestního stíhání, proti údajnému ignorování dĤkazĤ, skuteþností svČdþících ve prospČch
obvinČných atd. Za bezpĜedmČtné pak státní zástupce oznaþil také námitky obvinČných, kdy
konstruují svá skutková zjištČní a na jejich základČ pak dospívají k odlišným právním
závČrĤm než soudy. Námitky z této první skupiny pak státní zástupce ani nepovažuje za
dĤvodné, když Ĝízení netrpí žádnými procesními vadami, které by mohly mít vliv na správnost
soudních rozhodnutí, soudy postupovaly v souladu s ustanovením § 2 odst. 5, 6 tr. Ĝ., svá
rozhodnutí odĤvodnily v souladu s ustanovením § 125 odst. 1 tr. Ĝ., a porušen nebyl ani
princip in dubio pro reo, když obvinČní jsou usvČdþování alespoĖ dvČma na sobČ nezávislými
dĤkazy. Do druhé skupiny státní zástupce zaĜadil námitky obvinČných, které lze za urþitých
okolností zaĜadit do rámce zákonných dovolacích dĤvodĤ, tedy námitka o extrémním rozporu,
opomenutých dĤkazech, a porušení totožnosti skutku, ale považuje je za nedĤvodné. Do tĜetí
skupiny pak státní zástupce zaĜadil námitky bez dalšího odpovídající zákonným dĤvodĤm
dovolání, tedy námitky o nenaplnČní znakĤ trestných þinĤ, uložení nepĜípustného druhu trestu
nebo trestu mimo trestní sazbu, pĜípadnČ, že mČl být uložen trest souhrnný. Právní kvalifikace
jednání obvinČných, ale podle státního zástupce odpovídá skutkovým zjištČním i znakĤm
daných trestných þinĤ, a neshledal ani podmínky pro uložení souhrnného trestu, pĜiþemž
obvinČným byly uloženy pĜípustné druhy trestĤ v rámci zákonné trestní sazby.
Státní zástupce Nejvyššího státního zastupitelství proto navrhl, aby byla dovolání
obvinČných Mgr. L. Mokrého a Mgr. R. Procházky odmítnuta podle § 265i odst. 1 písm. b)
tr. Ĝ. , jako podána z jiného dĤvodu, než je uveden v ustanovení § 265b tr. Ĝ., a dovolání
ostatních obvinČných aby byla odmítnuta podle § 265i odst. 1 písm. e) tr. Ĝ. jako zjevnČ
neopodstatnČná.
K vyjádĜení státního zástupce Nejvyššího státního zastupitelství uplatnili nČkteĜí
obvinČní repliku. ObvinČný Ing. E. Slanina oznaþil vyjádĜení státního zástupce za nekonkrétní,
nepĜihlížející k zvláštnostem skutkĤ jednotlivých obvinČných, které nelze takto
zgeneralizovat. Uvedl konkrétní okruhy dĤvodĤ, pro které podal dovolání a na kterém trvá.
ObvinČný J. Šálek považuje argumentaci státního zástupce za obecnou a nesprávnou. Uvedl,
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že první procesní výpovČć uþinil až pĜed odvolacím soudem, který ji ale nijak nezhodnotil,
jak mu ukládá ustanovení § 2 odst. 5, 6 tr. Ĝ., nereagoval na zjištČní z této výpovČdi
vyplývající, neuþinil závČr, co z ní vyplývá, jaká je vČrohodnost jeho tvrzení, aþ na tyto závČry
a hodnocení soudem mĤže pak obvinČný reagovat svojí obhajobou, napĜ. pĜedložením návrhu
dalších dĤkazĤ k podpoĜe svých tvrzení. Ve své výpovČdi, že mj. uvedl, že po poškozeném
V. Sehnalovi žádné peníze nežádal a od nČj ani nepĜijal, k þemuž navrhl konkrétní dĤkazy
vyvracející jeho vinu, ale odvolací soud tyto jeho návrhy zamítl. Nesouhlasí proto
s argumentací státního zástupce, že by nedošlo k opomenutým dĤkazĤm a trvá na svém
dovolání. ObvinČný Mgr. L. Mokrý uvedl, že nesdílí názor státního zástupce, že jeho
dovolání bylo podáno z jiného dĤvodu, než je uveden v § 265b tr. Ĝ. Extrémní nesoulad
spatĜuje v tom, že krajský soud interpretoval výpovČć svČdka M. Kratochvíla zpĤsobem,
jakým ji tento svČdek nikdy neuþinil a jeho vina je tak postavena na smyšlené výpovČdi tohoto
svČdka. Proto nadále zastává názor, že napadené rozhodnutí spoþívá na nesprávném právním
posouzení skutkĤ ad 5) a 19) v rozsudku krajského soudu.

IV.
Jak vyplývá z podaných dovolání, všichni obvinČní uplatnily dĤvod dovolání podle
§ 265b odst. 1 písm. g) tr. Ĝ., který je dán, jestliže rozhodnutí spoþívá na nesprávném
právním posouzení skutku nebo jiném nesprávném hmotnČ právním posouzení.
Z dikce uvedeného ustanovení plyne, že ve vztahu ke zjištČnému skutku je možné
dovoláním vytýkat výluþnČ vady hmotnČ právní. Protože zpochybnČní správnosti skutkových
zjištČní do zákonem vymezeného okruhu dovolacích dĤvodĤ podle § 265b tr. Ĝ. zahrnout
nelze, je dovolací soud skutkovými zjištČními soudu prvního, event. druhého stupnČ vázán
a tČmito soudy zjištČný skutkový stav je pro nČj východiskem pro posouzení skutku
z hlediska hmotného práva. Dovolací soud tedy musí vycházet ze skutkového stavu tak, jak
byl zjištČn v prĤbČhu trestního Ĝízení a jak je vyjádĜen pĜedevším ve výroku odsuzujícího
rozsudku, a je povinen zjistit, zda právní posouzení skutku je v souladu s vyjádĜením
zpĤsobu jednání v pĜíslušné skutkové podstatČ trestného þinu s ohledem na zjištČný skutkový
stav.
V mezích dovolacího dĤvodu podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. Ĝ. lze tedy namítat, že
skutek, jak byl soudem zjištČn, byl nesprávnČ právnČ kvalifikován jako trestný þin, aþkoliv
o trestný þin nejde, nebo že jde o jiný trestný þin, než kterým byl obvinČný uznán vinným.
Vedle vad, které se týkají právního posouzení skutku, lze vytýkat též „jiné nesprávné hmotnČ
právní posouzení“. Rozumí se jím zhodnocení otázky, která nespoþívá pĜímo v právní
kvalifikaci skutku, ale v právním posouzení jiné skutkové okolnosti mající význam z hlediska
hmotného práva.
Na podkladČ dovolacího dĤvodu podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. Ĝ. nelze ovšem
namítat a ani pĜezkoumávat a hodnotit správnost a úplnost skutkového stavu ve smyslu § 2
odst. 5 tr. Ĝ. ani provČĜovat úplnost provedeného dokazování a správnost hodnocení dĤkazĤ
podle § 2 odst. 6 tr. Ĝ., ponČvadž tato þinnost soudu spoþívá v aplikaci ustanovení procesních,
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nikoliv hmotnČ právních. Nejvyšší soud v rámci dovolacího Ĝízení neprovádí dokazování buć
vĤbec, anebo jen zcela výjimeþnČ, a to pouze za úþelem rozhodnutí o dovolání (§ 265r odst. 7
tr. Ĝ.), a není tak oprávnČn, pouze na podkladČ spisu a bez možnosti provedené dĤkazy
zopakovat za dodržení zásad ústnosti a bezprostĜednosti, zpochybĖovat dosavadní skutková
zjištČní a provČĜovat správnost hodnocení dĤkazĤ provedeného soudy nižších stupĖĤ. Jinak
Ĝeþeno, dovolání lze opírat jen o námitky hmotnČ právní povahy, nikoli o námitky skutkové.
SouþasnČ platí, že obsah konkrétnČ uplatnČných námitek, o nČž se opírá existence
urþitého dovolacího dĤvodu, musí vČcnČ odpovídat zákonnému vymezení takového
dovolacího dĤvodu podle § 265b tr. Ĝ., nestaþí jen formální odkaz na pĜíslušné ustanovení
obsahující nČkterý z dovolacích dĤvodĤ.
Nejvyšší soud pĜedevším shledal, že z podstatné þásti se shodnými námitkami
obvinČných již zabýval a pĜesvČdþivČ vypoĜádal soud II. stupnČ. ObvinČní tak dovolání, jako
mimoĜádný opravný prostĜedek, podali fakticky ve stejném rozsahu a z obdobných dĤvodĤ
jako odvolání. Shodné námitky byly z podstatné þásti souþástí celé jejich obhajoby a zabýval
se jimi již nalézací soud. S ohledem na shora uvedené a obsah dovolání, je zĜejmé, že
z podstatné þásti námitky obvinČných dovolacímu dĤvodu podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. Ĝ.
neodpovídají.
SouhrnnČ ke všem tzv. skutkovým námitkám obvinČných Nejvyšší soud uvádí, že
zásadnČ nezasahuje do skutkových zjištČní soudĤ I. a II. stupnČ. Jen zcela výjimeþnČ tak mĤže
uþinit, pokud to odĤvodĖuje extrémní rozpor mezi skutkovými zjištČními soudĤ
a provedenými dĤkazy. V takovém pĜípadČ je zásah Nejvyššího soudu do skutkových zjištČní
nižších soudĤ nezbytný proto, aby byl dán prĤchod ústavnČ garantovanému právu obvinČného
na spravedlivý proces. Ústavní soud vymezil v podstatČ tĜi skupiny vad dĤkazního Ĝízení,
jejichž pĜítomnost mĤže mít za následek porušení práva na spravedlivý proces. Do první
skupiny takových vad náleží tzv. opomenuté dĤkazy, kdy soudy odmítly provést dĤkaz
navržený úþastníkem Ĝízení, aniž by svĤj postup vČcnČ a adekvátnČ stavu vČci odĤvodnily.
PatĜí sem i pĜípady, kdy soudy sice provedly dĤkaz, avšak v odĤvodnČní svého rozhodnutí jej
vĤbec nezhodnotily. Další skupinu vadné realizace dĤkazního Ĝízení tvoĜí pĜípady, kdy dĤkaz,
resp. jeho obsah, není získán procesnČ pĜípustným zpĤsobem a jako takový nemČl být vĤbec
pojat do hodnotících úvah soudĤ. KoneþnČ tĜetí oblast zahrnuje pĜípady svévolného hodnocení
dĤkazĤ, tj. když odĤvodnČní soudních rozhodnutí nerespektuje obsah provedeného
dokazování, dochází k tzv. deformaci dĤkazĤ a svévoli pĜi interpretaci výsledkĤ dĤkazního
Ĝízení. Nejvyšší soud však dospČl k závČru, že v tomto pĜípadČ nelze postup soudĤ pĜi
provádČní a hodnocení dĤkazĤ zaĜadit, s výjimkou obvinČného Ing. Bc. P. KĜipského,
u ostatních obvinČných ani do jedné z tČchto skupin, pĜiþemž k tomuto závČru u jednotlivých
obvinČných dospČl na základČ následujících dĤvodĤ.
ObvinČný JUDr. M. Almásy hlednČ skutku uvedeného v bodČ ad 2) výroku o vinČ
rozsudku soudu I. stupnČ struþnČ namítá, že toto jednání odpovídá pĜiléhavČji skutkové
podstatČ trestného þinu podvodu, nikoliv úplatkáĜství [pozn. pĜijímání úplatku podle § 160
odst. 2, 3 písm. b) tr. zákona], jak dovodily soudy. Tuto námitku lze podĜadit pod uplatnČný
dĤvod dovolání podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. Ĝ. Podle výroku o vinČ rozsudku soudu
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I. stupnČ, se jednání uvedeného v tomto bodČ obvinČný dopustil ve struþnosti tím, že v období
let 2000-2001 jako pĜíslušník Policie ýR, nabídl v BrnČ P. Vimrovi, že za þástku 300 000 Kþ
ovlivní v jeho prospČch trestní Ĝízení vedené proti jeho osobČ u téhož útvaru PýR, v nČmž
vystupoval jako vyšetĜovatel, což P. Vimr akceptoval a požadovanou þástku mu vyplatil.
Podle tzv. právní vČty rozsudku tak v souvislosti s obstaráváním vČcí obecného zájmu žádal
úplatek a spáchal takový þin jako veĜejný þinitel.
ObvinČný kromČ vágního tvrzení, že by toto jednání odpovídalo pĜiléhavČji skutkové
podstatČ trestného þinu podvodu, nikoliv úplatkáĜství, k této námitce neuvedl jediný konkrétní
argument, proþ by dané jednání mČlo být takto právnČ kvalifikováno. Je však zĜejmé, že
v pĜípadČ trestného þinu podvodu by se jednalo o výraznČ mírnČjší trestný þin. K této zcela
obecné námitce proto Nejvyšší soud rovnČž obecnČ uvádí, že s ohledem na zjištČné skutkové
okolnosti považuje právní kvalifikaci použitou soudem I. stupnČ za správnou, a námitku
obvinČného za zjevnČ neopodstatnČnou, pĜiþemž lze odkázat na odĤvodnČní rozsudku
vrchního soudu vztahující se k této námitce na str. 69 až 70.
V pĜípadČ jednání obvinČného JUDr. M. Almásyho, uvedeného ve skutku v bodČ 3)
výroku o vinČ rozsudku soudu I. stupnČ (pozn. spáchaný spoleþnČ s obvinČným R. Petrem),
právnČ posouzeného jako trestné þiny vydírání podle § 235 odst. 1, 2 písm. c) tr. zákona,
a loupeže podle § 234 odst. 1 tr. zákona, obvinČný namítá, že podle odvolacího soudu byla
jeho vina prokázána výpovČdí svČdka G. Beláþka a obvinČného E. Poláka. Podle obvinČného
ale soud I. stupnČ nesprávnČ vyhodnotil provedené dĤkazy a dospČl k nesprávnému závČru
o jeho vinČ, když výpovČdi uvedených osob jsou v rozporu, protože každá z nich popisuje
prĤbČh dČje odlišnČ. VýpovČć svČdka G. Beláþka, že není podepĜená žádným jiným dĤkazem,
tento svČdek u hlavního líþení sám uvedl, že si není jistý, zda mu obvinČný Almásy pĜikládal
pistoli k hlavČ, a také opakovanČ uvedl, že mu nebylo nic odcizeno ani sebráno. Skuteþnost,
že mobilní telefon nebyl G. Beláþkovi odcizen, podle tohoto obvinČného vyplývá také
z výpovČdi E. Poláþka, který uvedl, že G. Beláþek po incidentu s R. Petrem telefonoval
„ďuboši Almásymu“ a navíc E. Polák sám vylouþil jeho (pozn. Almásyho) pĜítomnost na
místČ samém. Proto je obvinČný toho názoru, že závČr soudĤ o jeho vinČ jednáním uvedeným
v bodČ ad 3) výroku o vinČ rozsudku soudu I. stupnČ, nevyplývá z provedeného dokazování.
Z uvedeného je zĜejmé, že námitky obvinČného proti výroku o vinČ v bodČ ad 3) jsou
výhradnČ skutkové povahy a neodpovídají uplatnČnému dĤvodu dovolání podle § 265b odst. 1
písm. g) tr. Ĝ. Zcela formálnČ byla pĜitom uplatnČna obecnČ hmotnČ právní námitka, že tento
skutek, jak byl soudem zjištČn, a jímž byl obvinČný uznán vinným, byl nesprávnČ právnČ
kvalifikován jako dané trestné þiny, protože nenaplĖuje jejich zákonné znaky formální ani
materiální. Aþ skutková podstata trestného þinu zahrnuje objekt, objektivní stránku (zahrnující
jednání, následek a pĜíþinnou souvislost mezi nimi), subjekt, subjektivní stránku (zavinČní
v rĤzných formách), obvinČný nic konkrétního k žádné z tČchto stránek nenamítá, a naopak
poukazuje pouze na výše uvedené skutkové námitky s tím, že vzhledem k rozporĤm ve
výpovČdích je tvrzení žalobce natolik oslabeno, že nelze bez pochybností tvrdit, že se skutek
stal a spáchala jej konkrétní osoba. Na tČchto námitkách pak zakládá i tvrzení o nenaplnČní
materiální stránky daných trestných þinĤ, a neuvádí jedinou konkrétní okolnost, která by snad
mČla mít vliv na snížení spoleþenské nebezpeþnosti þinĤ. K tomu Nejvyšší soud nad rámec
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pouze uvádí, že pĜi úvahách o tom, zda obvinČný naplnil materiální znak trestného þinu, tedy
zda v jeho pĜípadČ þin dosahoval vyššího stupnČ nebezpeþnosti pro spoleþnost, než je stupeĖ
nepatrný (§ 3 odst. 2, 4 tr. zákona), je nutno vycházet ze skuteþnosti, že již stanovením
formálních znakĤ urþité skutkové podstaty zákon pĜedpokládá, že pĜi jejich naplnČní v bČžnČ
se vyskytujících pĜípadech bude stupeĖ nebezpeþnosti þinu pro spoleþnost zpravidla vyšší než
nepatrný. Citované ustanovení se proto uplatní jen tehdy, když stupeĖ nebezpeþnosti þinu pro
spoleþnost v konkrétním pĜípadČ, pĜestože byly naplnČny formální znaky urþité skutkové
podstaty, nedosáhne stupnČ odpovídajícího dolní hranici typové nebezpeþnosti þinu pro
spoleþnost, když tedy nebude odpovídat ani nejlehþím bČžnČ se vyskytujícím pĜípadĤm
trestného þinu této skutkové podstaty. V tomto pĜípadČ se ale o takový pĜípad zjevnČ nejedná.
ObvinČný JUDr. M. Almásy jednání v bodČ ad 3) (stejnČ jako spoluobvinČný R. Petr)
popĜel s tím, že na G. Beláþka nemíĜil pistolí, situace popsaná G. Beláþkem se nikdy nestala,
on ji nikdy nebyl pĜítomen ani nevlastnil žádnou takovou zbraĖ, jakou tento svČdek popisuje.
Totéž pak uvedl v hlavním líþení. Soud I. stupnČ ale závČr o vinČ JUDr. M. Almásyho v bodČ
3) odĤvodnil tím, že výpovČć zásadního svČdka G. Beláþka považuje za vČrohodnou, k þemuž
uvedl, že tento svČdek nebyl oznamovatelem jednání na nČm spáchaného, byl vyslechnut
policií až na základČ výpovČdi obžalovaného E. Poláka, který se zmínil o bodnutí tohoto
svČdka R. Petrem. VýpovČć G. Beláþka, že je navíc doložena dĤležitou výpovČdí
obžalovaného E. Poláka, která je v hrubých rysech totožná s výpovČdí G. Beláþka. Za této
dĤkazní situace nemá ani Nejvyšší soud pochybnosti o správnosti skutkových zjištČní
uvedených v bodČ ad 3) výroku o vinČ, když shoda výpovČdi E. Poláka s výpovČdí G. Beláþka
spoþívá v tom, že tento svČdek vidČl, že po návratu z Brna byl G. Beláþek od krve, vypadal
zbitČ, byl bodnutý do nohy a na sobČ mČl i probodnuté kalhoty. Nelze proto pĜisvČdþit
námitce, že výpovČć svČdka G. Beláþka není podepĜená žádným jiným dĤkazem, a s ohledem
na jeho jednoznaþnou výpovČć v pĜípravném Ĝízení není ani podstatné, že tento svČdek si
u hlavního líþení již nebyl jistý, zda mu obvinČný JUDr. M. Almásy skuteþnČ pĜikládal pistoli
k hlavČ ani, že opakovanČ uvedl, že mu nebylo nic odcizeno ani sebráno. K tomuto skutku
dĤkazní situaci celkem jasnČ v souladu s protokolem o hlavním líþení popsal ve svém
dovolání spolupachatel tohoto skutku ad 3) obvinČný R. Petr, že svČdek G. Beláþek
v pĜípravném Ĝízení sice uvedl, že mu byl mobil vzat, ale u hlavního líþení si již touto
skuteþností nebyl jistý, a na dotaz státního zástupce odpovČdČl, že „nic mi nebylo sebrané“
a dále „nejsem si jist, je to 11 let, nevzpomínám si, zda mi byl telefon sebraný nebo ne“.
NedĤvodná je pak námitka JUDr. M. Almásyho, s odkazem na výpovČć E. Poláka, že tento ve
své výpovČdi vylouþil jeho pĜítomnost na místČ samém, protože E. Polák nebyl na místČ þinu
a toto tvrzení je v rozporu s výpovČdí samotného poškozeného G. Beláþka.
OhlednČ jednání v bodČ ad 4) výroku o vinČ rozsudku soudu I. stupnČ obvinČný
JUDr. M. Almásy v souladu s uplatnČným dĤvodem dovolání podle § 265b odst. 1 písm. g)
tr. Ĝ. namítá, že byl skutek zjištČný soudem nesprávnČ právnČ kvalifikován jako trestný þin,
aþkoliv o trestný þin nejde, protože skutek nenaplĖuje zákonné znaky trestného þinu
zneužívání pravomoci veĜejného þinitele podle § 158 odst. 1 písm. a) odst. 2 písm. a)
tr. zákona, jímž byl uznán vinným. ObecnČ poukázal na závČry ohlednČ zjišĢování stupnČ
spoleþenské nebezpeþnosti þinu, princip subsidiarity trestní represe a namítá, že jeho jednání
v tomto pĜípadČ naplĖuje skutkovou podstatu pĜestupku porušení povinnosti policisty podle
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§ 101 zákona o Policii. Tomuto závČru, že nasvČdþuje neuplatnČní stejné právní kvalifikace
jako trestný þin zneužívání pravomoci veĜejného þinitele podle § 158 odst. 1 písm. a) odst. 2
písm. a) tr. zákona soudem I. stupnČ u obvinČného Ing. E. Slaniny, jak je uvedeno na str. 136
odĤvodnČní rozsudku, kdy tomu bránilo, že policista mĤže tento trestný þin spáchat pouze pĜi
plnČní úkolĤ policisty, ale nikoliv jako policista, který sice koná nezákonnČ, ale mimo plnČní
svých úkolĤ (k tomu odkázal na rozhodnutí Nejvyššího soudu TR NS 1/2004-T641, 2/2004T660 a R 43/1987-III).
K právní kvalifikaci obvinČného Ing. E. Slaniny jako trestný þin podle § 158 odst. 1
písm. a) tr. zákona soud I. stupnČ na str. 136 rozsudku skuteþnČ uvedl, že trestného þinu
zneužívání pravomoci veĜejného þinitele se dopustí veĜejný þinitel, který v úmyslu zpĤsobit
jinému škodu anebo opatĜit sobČ nebo jinému neoprávnČný prospČch, vykonává svou
pravomoc zpĤsobem odporujícím zákonu. Takové kvalifikaci, že však brání skuteþnost, že
policista (jakožto veĜejný þinitel ve smyslu ustanovení § 89 odst. 9 tr. zákona) mĤže takový
trestný þin spáchat pouze pĜi plnČní úkolĤ policisty ýeské republiky, nikoliv však jako
policista, který koná nezákonnost, avšak mimo plnČní svých úkolĤ, pĜiþemž k tomu uvedl také
rozhodnutí Nejvyššího soudu, jež tuto otázku Ĝešila. Tento hmotnČ právní závČr ale uvedl ve
vztahu k dĤkazní situaci ohlednČ jednání v bodČ ad 1) rozsudku soudu I. stupnČ, tedy, že
z žádného dĤkazu nevyplývá, že by obvinČný Ing. E. Slanina žádal úplatek v rámci výkonu
úkolĤ pro nČj vyplývajících z pĜíslušných ustanovení zákona o policii, když se nevyskytuje
v žádném spisovém materiálu, který by Ĝešil trestní stíhání M. Kratochvíla þi R. KrþmáĜe
a které by mohlo být þasovČ a vČcnČ podĜazeno pod údajnou trestnou þinnost. Soud I. stupnČ
proto dané jednání Ing. E. Slaniny právnČ kvalifikoval jako obecný trestný þin podvodu podle
§ 250 odst. 1, 3 písm. b) tr. zákona.
Oproti uvedenému jednání obvinČného Ing. E. Slaniny, ale jednání obvinČného
JUDr. M. Almásyho v bodČ ad 4) rozsudku soudu I. stupnČ spoþívalo v tom, že daným
osobám pĜedal konkrétní policejní materiály uvedené ve skutku. Námitka, že skutek
nenaplĖuje zákonné znaky trestného þinu zneužívání pravomoci veĜejného þinitele podle
§ 158 odst. 1 písm. a) odst. 2 písm. a) tr. zákona je proto zjevnČ neopodstatnČná.
Skutkovou povahu má také námitka obvinČného JUDr. M. Almásyho ke skutku v bodČ
ad II./1 rozsudku odvolacího soudu (zrušený výrok o vinČ ad 7 rozsudku soudu I. stupnČ), kde
namítá, že dané skutkové závČry nevyplývají z provedeného dokazování, protože byl uznán
vinným pouze na základČ výpovČdi MUDr. V. Jordána, když výpovČdi svČdkĤ J. Balažoviþe
a I. Kolþavy, kteĜí jej podle soudu nepĜímo usvČdþují, nemohou obstát ve svČtle pĜepisu
odposlechĤ z akce Provaz 2, z nichž je patrné, že tito svČdci u hlavního líþení nehovoĜili
pravdu. Všichni ostatní k vČci slyšení svČdci (Ing. P. Brychta, Mgr. V. Nesvatba a A. ZhánČl)
nebo obvinČní (R. Setvák, E. Polák a R. Petr), že pak zcela jasnČ jeho vinu vyvracejí. Namítá
proto extrémní nesoulad mezi skutkovými závČry soudĤ a provedenými dĤkazy.
S ohledem na dĤkazní situaci ale Nejvyšší soud i toto jednání obvinČného považuje za
spolehlivČ prokázané a namítaný extrémní rozpor ve vČci neshledal. VýpovČć poškozeného,
svČdka MUDr. V. Jordána, je zcela jednoznaþná, byly zajištČny a tímto svČdkem také
ztotožnČny vystavené smČnky, a svČdci J. Balažoviþ a I. Kolþava vyvrátili verzi obhajoby
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obvinČného o dluhu poškozeného v souvislosti se získáváním dlouhodobých pobytĤ. Nelze
pĜisvČdþit ani názoru obvinČného JUDr. M. Almásyho, že svČdci Ing. P. Brychta,
Mgr. V. Nesvatba a A. ZhánČl, jakož i obvinČní Ing. R. Setvák, E. Polák a R. Petr, zcela jasnČ
jeho vinu vyvracejí. Ing. R. Setvák pouze odmítl únik služebních informací z jeho strany
a vyslovil svojí domnČnku o existenci dluhu MUDr. V. Jordána, aniž uvedl cokoliv
konkrétního k danému skutku. ObvinČný E. Polák naopak v podstatČ potvrdil výpovČć
poškozeného MUDr. V. Jordána, když uvedl, že se mu tento svČĜil, že je stíhán pro podvod
a Almásy po nČm chce peníze, þímž dal žádost obvinČného JUDr. M. Almásyho o peníze do
souvislosti právČ s trestním stíháním MUDr. V. Jordána. SvČdci Ing. P. Brychta
a Mgr. V. Nesvatba se jako policisté vyjádĜily pouze k okolnostem šetĜení ohlednČ trestního
oznámení MUDr. V. Jordána o vydírání, ale k pĜedmČtnému podvodnému jednání nic
neuvedli. Naopak výpovČć svČdka Ing. P. Brychty, že zjistili pouze požadavek Almásyho na
proplacení nČjakých smČnek Jordánem, zapadá do skutkových zjištČní soudĤ.
V souladu s uplatnČným dĤvodem dovolání obvinČný JUDr. M. Almásy namítá
k právní kvalifikaci jednání uvedeného v bodČ ad 7) rozsudku soudu I. stupnČ (výrok ad II./1
rozsudku odvolacího soudu), že z popisu skutku obsaženého ve skutkové vČtČ pĜesvČdþivČ
nevyplývá podstata podvodného jednání, ani okamžik, kdy pojal podvodný úmysl a explicitnČ
ani nevystihuje zákonný znak „obohacení sebe“.
Protože podle znČní pĜedmČtného skutku obvinČný nabídl MUDr. V. Jordánovi, že za
þástku nejménČ 220 000 Kþ „ovlivní trestní Ĝízení vedené proti jeho osobČ…v jeho prospČch,
aþ toto nemČl v úmyslu…“, nelze pĜisvČdþit námitce, že z popisu skutku obsaženého ve
skutkové vČtČ pĜesvČdþivČ nevyplývá podstata podvodného jednání, ani okamžik, kdy pojal
podvodný úmysl. Z uvedeného je totiž zjevné, že podstata jeho podvodného jednání spoþívala
právČ v tom, že slíbil poškozenému ovlivnČní dané trestní vČci, aþ to nemČl již v té dobČ
v úmyslu uþinit. Jeho jednání tak bylo posouzeno v souladu s judikaturou, podle které pĜi
uvedení nČkoho v omyl u trestného þinu podvodu podle § 250 tr. zákona pachatel pĜedstírá
okolnosti, které nejsou v souladu se skuteþným stavem vČci. O omyl pĤjde i tehdy, když
podvádČná osoba nemá o dĤležité okolnosti žádnou pĜedstavu nebo se domnívá, že se nemá
þeho obávat a mĤže se týkat i skuteþností, které teprve mají nastat. Protože za to obvinČný
JUDr. M. Almásy požadoval uvedenou penČžní þástku, bylo jeho úmyslem obohatit se, když
obohacením se obecnČ rozumí neoprávnČné rozmnožení majetku (majetkových práv)
pachatele nebo nČkoho jiného, aĢ již jeho rozšíĜením nebo ušetĜením nákladĤ, které by jinak
byly z majetku pachatele nebo nČkoho jiného vynaloženy. Tato námitka je proto zjevnČ
neopodstatnČná. Jakým administrativním pochybením byl pĜitom dvakrát odsouzen za stejný
skutek, jednou za pokus trestného þinu podvodu a jednou za dokonaný trestný þin, pak
obvinČný konkrétnČ neuvádí. Z rozsudku vrchního soudu je ale zĜejmé, že výrok o vinČ v bodČ
7) rozsudku soudu I. stupnČ, kde byl uznán vinným dokonaným trestným þinem podvodu, byl
zrušen, vþetnČ výroku o trestu, a obvinČný byl novČ uznán vinným pokusem stejného
trestného þinu, když nedošlo k újmČ majetkové povahy (podrobnČ viz str. 71 rozsudku
vrchního soudu).
Stejnou obecnou hmotnČ právní námitku uplatnil obvinČný JUDr. M. Almásy také
ohlednČ skutku ad 9) rozsudku soudu I. stupnČ, že skutek po stránce formální ani materiální
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nenaplĖuje zákonné znaky pokusu trestného þinu podvodu podle § 8 odst. 1 k § 250 odst. 1, 2
tr. zákona. Toto jednání je v podstatČ stejné jako ve skutku ad 7) pouze s tím rozdílem, že
tentokrát podvodné jednání obvinČného smČĜovalo proti poškozené JUDr. S. Žabenské.
S ohledem na skuteþnost, že podle skutku jednání obvinČného také spoþívalo v tom, že nabídl
jmenované, že „za finanþní þástku 200 000 Kþ ovlivní trestní Ĝízení vedené proti ní a jejímu
klientovi…v jejich prospČch, aþ to nemČl v úmyslu, pĜiþemž JUDr. S. Žabenská v koneþném
dĤsledku nabídku stejnČ neakceptovala“, postaþí odkázat na výše uvedené odĤvodnČní k bodu
ad 7). Proto je také tato námitka zjevnČ neopodstatnČná.
Pokud ohlednČ skutku ad 9) rozsudku soudu I. stupnČ obvinČný uvedl, že soudy
vycházely z výpovČdi JUDr. S. Žabenské, která je podle jejich závČrĤ podpoĜena výpovČćmi
svČdkĤ Ing. J. Pláteníka a Ing. A. Nováka, a uplatnil stejnou argumentaci jako k bodu ad 7),
tedy mimo dĤvod dovolání namítá extrémní nesoulad mezi závČry soudĤ a provedenými
dĤkazy, nelze mu pĜisvČdþit. VýpovČć svČdkynČ JUDr. S. Žabenské je jednoznaþná (þ. l. 6351
a 9914 tr. spisu) a z dĤkazní situace popsané na str. 79 až 80 rozsudku soudu I. stupnČ je
zĜejmé, že ve vČci neexistuje žádný rozpor mezi provedenými dĤkazy a skutkovými zjištČními
soudu I. stupnČ. OstatnČ také obvinČný se omezil jen na obecnou námitku, aniž by nČjaký
rozpor konkretizoval.
Obecnou skutkovou povahu má také námitka obvinČného JUDr. M. Almásyho ohlednČ
skutku ad 11) rozsudku soudu I. stupnČ. Zde odkázal na veškerá svá tvrzení v dovolání s tím,
že soudy v rozporu s provedenými dĤkazy uvČĜily „korunnímu svČdkovi“ Mgr. P. Michkovi,
jehož tvrzení podporují pouze „jeho“ svČdci, tedy osoby na nČm urþitým zpĤsobem závislé
pracovnČ nebo osobnČ, pĜiþemž podle jeho názoru výsledky dokazování jasnČ svČdþí v jeho
prospČch a celá Ĝada osob potvrzuje jeho obhajobu podpoĜenou listinnými dĤkazy.
Podle výroku o vinČ jednání obvinČného v bodČ ad 11) spoþívalo v podstatČ v tom, že
v prosinci roku 2005 v obci ŽebČtín nabídl Mgr. P. Michkovi, že za þástku 2 mil. Kþ ovlivní
v jeho prospČch trestní Ĝízení vedené v konkrétní vČci uvedené ve skutku, což nemČl
v úmyslu, pĜiþemž jmenovaný tuto nabídku neakceptoval, a následnČ na pĜelomu let 2005
a 2006 v BrnČ nabídl opČt Mgr. P. Michkovi, že za þástku 1 mil. Kþ zajistí, aby nebyl ve vČci
vedené u MČstského soudu v BrnČ pod sp. zn. 70 Nt 3760/2005 opČtovnČ omezován na
svobodČ, což rovnČž nemČl v úmyslu, pĜiþemž Mgr. P. Michek na nabídku rovnČž
nepĜistoupil. ObvinČný JUDr. M. Almásy toto jednání popírá s tím, že Mgr. P. Michka
nevydíral, ani mu nevyhrožoval a mČl s ním pĜátelské vztahy. Odmítl, že by po nČm
požadoval peníze v dané jiné trestní vČci. S ohledem na dĤkazní situaci (viz podrobný popis
na str. 85 a násl. rozsudku soudu I. stupnČ) lze ale jednoznaþnČ odmítnout argumentaci
obvinČného, že soudy v rozporu s provedenými dĤkazy uvČĜily korunnímu svČdkovi
Mgr. P. Michkovi, jehož tvrzení podporují pouze jeho svČdci, tedy osoby na nČm urþitým
zpĤsobem závislé pracovnČ nebo osobnČ. Výsledky dokazování totiž jasnČ svČdþí nikoliv
v jeho prospČch, ale naopak o jeho vinČ. Vedle osob rodinnČ nebo pracovnČ spojených
s Mgr. P. Michkem, což není niþím neobvyklým, když mČly vlastní poznatky o vČci, je
výpovČć poškozeného podporována napĜ. i výpovČdí jeho tehdejšího právního zástupce
JUDr. P. Poledníka, pĜiþemž lze poukázat i na významné þasové souvislosti konkretizované
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na str. 89 rozsudku. Ani ve vztahu k tomuto skutku nelze ve vČci shledat žádný rozpor mezi
provedenými dĤkazy a skutkovými zjištČními soudu.
Pokud pak obvinČný ke skutku ad 11) bez bližší konkretizace opČt pouze obecnČ
namítl, že tento skutek, jímž byl uznán vinným, nenaplĖuje zákonné znaky pokusu trestného
þinu podvodu podle § 8 odst. 1 k § 250 odst. 1, 2 tr. zákona, je s ohledem na výše uvedenou
citaci podstatných skutkových zjištČní zĜejmé, že tato námitka je zjevnČ neopodstatnČná.
HmotnČ právní povahu v souladu s uplatnČným dĤvodem dovolání mají námitky
obvinČného JUDr. M. Almásyho ke skutku ad 16) výroku o vinČ rozsudku soudu I. stupnČ.
Podle výroku o vinČ (zkrácenČ uvedeno) obvinČný JUDr. M. Almásy a Ing. R. Velecký po
vzájemné domluvČ, v období roku 2007, kdy Ing. R. Velecký jako pĜíslušník PýR OHK Brno
zpracovával trestní spis v trestní vČci uvedené ve skutku, jež se týkala podezĜení na
Ing. P. Kubu ze spáchání trestného þinu zneužívání informací v obchodním styku podle § 128
odst. 2 tr. zákona, a trestného þinu podvodu dle § 250 odst. 1, 4 tr. zákona, oslovil obvinČný
JUDr. M. Almásy pĜed budovou sídla spoleþnosti Winston International, a. s., se sídlem Brno,
opakovanČ Ing. P. Kubu s tím, že za þástku 1 000 000 Kþ ovlivní toto trestní Ĝízení v jeho
prospČch, což Ing. P. Kuba odmítl. NáslednČ byl na Ing. P. Kubu vyvíjen nátlak neznámými
osobami v podobČ slovních výhrĤžek a najíždČní vozidlem, þemuž Ing. P. Kuba posléze
podlehl a v sídle spoleþnosti BrnČnská správcovská, a. s., Brno, se na konci roku 2007 setkal
s obČma obvinČnými a s ujištČním JUDr. M. Almásyho, že pĜedá-li þástku 500 000 Kþ, bude
celá kauza odložena, prostĜedky v této výši JUDr. M. Almásymu pĜedal. NáslednČ pak
v prĤbČhu první poloviny roku 2008 na schĤzce vyžádané obvinČným JUDr. M. Almásym na
témže místČ, tento již nad rámec vzájemné domluvy s obvinČným Ing. R. Veleckým sdČlil
Ing. Petru Kubovi, že pokud by o výše popsané události s nČkým hovoĜil, pak by se jednání
vĤþi jeho osobČ opakovalo. Toto jednání bylo ohlednČ JUDr. M. Almásyho právnČ
kvalifikované jako organizátorství trestného þinu zneužívání pravomoci veĜejného þinitele
podle § 10 odst. 1 písm. a) k § 158 odst. 1 písm. a) odst. 2 písm. a) tr. zákona, organizátorství
trestného þinu pĜijímání úplatku podle § 10 odst. 1 písm. a) k § 160 odst. 2, odst. 4 písm. b)
tr. zákona, a jako trestný þin vydírání podle § 235 odst. 1, odst. 2 písm. e) tr. zákona.
Námitce obvinČného JUDr. M. Almásyho k trestnému þinu vydírání, že o pohrĤžku
jiné tČžké újmy jde tehdy, kdy se újma jako tČžká jeví objektivnČ a kdy napadený ji také jako
tČžkou újmu pociĢuje, lze obecnČ pĜisvČdþit. Pokud ale v souvislosti s tím poukazuje na to, že
Ing. P. Kuba nČkolikrát u hlavního líþení výslovnČ uvedl, že jej nevydíral, z protokolu
o hlavním líþení sice vyplývá (viz þ. l. 10954 tr. spisu), že tento svČdek na pĜímý dotaz
obvinČného, zda jej vydíral uvedl, že on mu osobnČ nevyhrožoval, nejprve jej osobnČ
kontaktoval s tím, že je schopen „vyĜídit moje vČci u policie“, ale na poslední schĤzce mu
Ĝekl, že „kdyby se rozneslo, že jsem zaplatil policii, tak by se ten kolotoþ znovu rozjel a byl by
vČtší“. PrávČ toto vyjádĜení obvinČného JUDr. M. Almásyho o znovurozjetí kolotoþe bylo
správnČ soudem I. stupnČ hodnoceno jako pohrĤžka jinou tČžkou újmou ve smyslu trestného
þinu vydírání (viz str. 162 rozsudku soudu I. stupnČ). PĜitom je z výpovČdí poškozeného
Ing. P. Kuby v pĜípravném Ĝízení (þ. l. 5941 a násl. tr. spisu) i v hlavním líþení jednoznaþné,
že pĜed i po výslechu vedeném na policii Ing. R. Veleckým ohlednČ provČĜování hospodáĜské
trestné þinnosti, byl neznámou osobou, kterou pozdČji identifikoval jako JUDr. M. Almásyho,
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nejdĜíve opakovanČ osobnČ kontaktován s nabídkou vyĜešení jeho problému s policií za
1 mil. Kþ, následnČ mu bylo neznámými osobami vyhrožováno, byl ve stresu a mČl strach co
se dČje, v dĤsledku toho pak pĜedal následnČ obvinČnému 500 000 Kþ, a obvinČný mu na
závČr vyhrožoval opakováním všeho, pokud bude o vČci mluvit. Zákonný znak trestného þinu
vydírání spoþívající v pohrĤžce jiné tČžké újmy ve smyslu § 235 odst. 1 tr. zákona mĤže
zahrnovat rĤzné zpĤsoby vyhrožování, protože není zákonem blíže definován. Musí však jít
o neoprávnČné jednání pachatele, který hrozí zpĤsobením takových následkĤ, které jsou svou
intenzitou srovnatelné s hrozbou spojovanou s pohrĤžkou násilí, takže pohrĤžka jiné tČžké
újmy mĤže u poškozeného vyvolat obavu obdobnou s ohrožením jeho života nebo zdraví. PĜi
posuzování, zda jde o pohrĤžku jinou tČžkou újmou, je tĜeba pĜihlížet též napĜ. k závažnosti
možného narušení osobních, rodinných, pracovních þi podnikatelských nebo jiných vztahĤ
poškozeného pro pĜípad uskuteþnČní uþinČné pohrĤžky, k individuálním rysĤm osoby
poškozeného, k intenzitČ ovlivnČní jeho psychického stavu apod., neboĢ dopad stejné
pohrĤžky mĤže být podle její povahy u rĤzných poškozených odlišný. Pokud v tomto pĜípadČ
poškozený podlehl pĜedchozímu nátlaku, a vyplatil pĜedmČtnou finanþní þástku, naþež mu
obvinČný hrozil opakováním všeho, je zĜejmé, že to poškozený chápal a pociĢoval jako
hrozbu tČžké újmy.
Pokud k tomu obvinČný JUDr. M. Almásy odkázal na rozhodnutí publikované ve
Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek NS pod þ. R 10/1979 s tím, že nejde o vydírání,
pokud daný subjekt nepociĢoval žádnou újmu, je tĜeba uvést, že dané rozhodnutí se týká
odlišného pĜípadu, kdy pachatel za použití nože nutil poškozeného k urþitému jednání, ale v té
dobČ byl poškozený v bezvČdomí, a nemohl tedy vyhrĤžky obvinČného slyšet. Proto podle
uvedeného rozhodnutí mČl být tento útok posouzen nikoliv jako dokonaný trestný þin, ale jako
pokus trestného þinu vydírání podle § 8 odst. 1, § 235 odst. 1, 2 písm. a) tr. zákona.
ZjevnČ neopodstatnČná je také námitka ohlednČ právního posouzení jednání
JUDr. M. Almásyho podle kvalifikované skutkové podstaty trestného þinu vydírání podle
§ 235 odst. 1, odst. 2 písm. e) tr. zákona, že Ing. P. Kubu není možno v dané fázi jeho jednání
oznaþit za osobu, která již byla alespoĖ pĜedvolána jako svČdek, a má tedy procesní postavení
svČdka, ani za osobu, kterou by vydíral pro budoucí výkon její svČdecké povinnosti. Ze skutku
je zĜejmé, že se obvinČný JUDr. M. Almásy pozdČji z vlastní iniciativy sám opČt sešel
s poškozeným a sdČlil mu, že pokud by o dané události s nČkým hovoĜil, celé jednání vĤþi
nČmu by se opakovalo. Z hlediska naplnČní znaku „spáchá-li takový þin na svČdkovi“
ustanovení § 235 odst. 2 písm. e) tr. zákona, je nepodstatné, zda vydíraná osoba byla alespoĖ
pĜedvolána jako svČdek, a má tak postavení svČdka, jak namítá obvinČný. Jednání pachatele
uvedené v ustanovení § 235 odst. 1 tr. zákona, které smČĜuje proti osobČ, jež vnímala
skuteþnosti, které mohou být podkladem pro rozhodnutí orgánĤ þinných v trestním Ĝízení
(svČdek v materiálním smyslu), a které je spácháno s úmyslem odradit tuto osobu od Ĝádného
plnČní jejích povinností svČdka vyplývajících z trestního Ĝádu, naplĖuje znaky skutkové
podstaty trestného þinu vydírání podle § 235 odst. 1, odst. 2 písm. e) tr. zákona bez ohledu na
to, zda svČdek již byl nebo nebyl formálnČ pĜedvolán ke svČdecké výpovČdi (viz rozhodnutí
publikované pod þ. 15/2002 Sb. rozh. tr.).
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Totéž platí i o námitce, že ze skutkové vČty ani z provedených dĤkazĤ nevyplývá, že
by obvinČný JUDr. M. Almásy nČkoho organizoval. Ze skutku i provedených dĤkazĤ je
jednoznaþnČ zĜejmé, že obvinČný Ĝídil celé jednání, když od poþátku, a vzhledem k þasové
a vČcné souvislosti po vzájemné domluvČ se spoluobvinČným Ing. R. Veleckým, opakovanČ
osobnČ kontaktoval poškozeného s nabídkou ovlivnČní trestního Ĝízení za úplatu, po odmítnutí
nabídky následoval popsaný nátlak na poškozeného ze strany neznámých osob, a oba se
následnČ také osobnČ zúþastnili schĤzky v prostorách spoleþnosti Mgr. P. Michka, kde se
obvinČný JUDr. M. Almásy také setkal s poškozeným a pĜevzal od nČj þástku 500 000 Kþ.
Pokud jde o námitku obvinČného, že jednání v rámci tohoto skutku daleko pĜiléhavČji
vystihuje zákonné vyjádĜení skutkové podstaty podvodu, aniž by to jakkoliv konkretizoval, lze
poukázat na skuteþnost, že vzhledem k akcesoritČ úþastenství se tato námitka mĤže vztahovat
pouze k trestnému vydírání podle § 235 odst. 1, 2 písm. e) tr. zákona, která ale plnČ odpovídá
skutkovým zjištČním v bodČ ad 16) rozsudku, jež neobsahují prvky podvodného jednání.
Mimo uplatnČný dĤvod dovolání je ohlednČ tohoto skutku námitka extrémních
nesrovnalostí mezi právními závČry soudu a provedenými dĤkazy, které by mČly podle
obvinČného vyvolávat dĤvodné pochybnosti o tom, zda se popisovaného jednání dopustil.
Vzhledem k výše zmínČné dĤkazní situaci, podrobnČ pak popsané na str. 107 a násl. rozsudku
soudu I. stupnČ, tato námitka nemĤže obstát. Vedle výpovČdí svČdkĤ lze zmínit zejména také
objektivnČ zjištČné skuteþnosti, kdy podle výpisu z bankovního úþtu poškozený Ing. P. Kuba
vybral v hotovosti 500 000 Kþ dne 2. 10. 2007, a ve vČci objasĖování skuteþností
nasvČdþujících spáchání trestného þinu poškozeným Ing. P. Kubou, byla vČc Ing. R. Veleckým
odložena usnesením ze dne 19. 10. 2007.
ObvinČný JUDr. M. Almásy také poukázal na nutnost použití trestního práva u jednání
se soukromoprávním základem jako „ultima ratio“, tedy jako krajního prostĜedku ochrany
základních spoleþenských hodnot. ZásadnČ platí, že každý protiprávní þin, který vykazuje
všechny znaky uvedené v trestním zákoníku, je trestným þinem a je tĜeba vyvodit trestní
odpovČdnost za jeho spáchání. Tento závČr je pouze v pĜípadČ ménČ závažných trestných þinĤ
korigován použitím zásady subsidiarity trestní represe ve smyslu § 12 odst. 2 tr. zákoníku,
podle níž trestní odpovČdnost pachatele a trestnČprávní dĤsledky s ní spojené lze uplatĖovat
jen v pĜípadech spoleþensky škodlivých, ve kterých nepostaþuje uplatnČní odpovČdnosti podle
jiného právního pĜedpisu. ByĢ trestná þinnost obvinČného byla posuzována podle pĜedchozího
trestního zákona úþinného do 31. 12. 2009, uvedená zásada se v praxi soudĤ uplatĖovala již
za jeho úþinnosti. ObecnČ se úvaha o tom, zda jde o þin, který s ohledem na zásadu
subsidiarity trestní represe není trestným þinem z dĤvodu nedostateþné spoleþenské
škodlivosti pĜípadu, uplatní za pĜedpokladu, že posuzovaný skutek z hlediska spodní hranice
trestnosti neodpovídá bČžnČ se vyskytujícím trestným þinĤm dané skutkové podstaty.
K tomuto závČru ale v této trestní vČci nelze dojít, protože jednání obvinČného
JUDr. M. Almásyho naopak neodpovídá ani bČžným pĜípadĤm této trestné þinnosti a svojí
závažností a intenzitou je výraznČ pĜevyšuje. Kritérium spoleþenské škodlivosti pĜípadu je
doplnČno principem „ultima ratio“, z kterého vyplývá, že trestní právo má místo pouze tam,
kde jiné prostĜedky z hlediska ochrany práv fyzických a právnických osob jsou nedostateþné,
neúþinné nebo nevhodné. K tomuto obvinČným namítanému principu „ultima ratio“ Ústavní
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soud uvedl napĜ. již v nálezu ze dne 23. 3. 2004, sp. zn. I. ÚS 4/04, ve kterém se zabýval
trestnČprávní kvalifikací jednání, které má soukromoprávní základ, že použití trestního zákona
je tĜeba považovat za ultima ratio, tedy za krajní právní prostĜedek, který má význam
pĜedevším celospoleþenský, tj. z hlediska ochrany základních spoleþenských hodnot. V zásadČ
však nemĤže sloužit jako prostĜedek nahrazující ochranu práv a právních zájmĤ jednotlivce
v oblasti soukromoprávních vztahĤ, kde závisí pĜedevším na individuální aktivitČ jednotlivce,
aby stĜežil svá práva, jimž má soudní moc poskytovat ochranu. Ústavní soud také podmínil
nepoužití prostĜedkĤ trestní represe k uspokojování subjektivních práv soukromoprávní
povahy na pĜípady, kdy nejsou splnČny všechny pĜedpoklady vzniku trestnČprávní
odpovČdnosti, resp. nejsou-li tyto pĜedpoklady zcela nezpochybnitelnČ zjištČny. UplatnČní
zásady „ultima ratio“ tedy podmínil tím, že nejsou splnČny všechny pĜedpoklady trestnČprávní
odpovČdnosti, což není pĜípad obvinČného JUDr. M. Almásyho.
Námitka obvinČného, že uložený trest je jako celek nepĜimČĜený, neodpovídá
uplatnČnému dĤvodu dovolání podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. Ĝ. Totéž platí i o námitce proti
uloženému penČžitému trestu, že nebylo respektováno ustanovení § 54 odst. 1 tr. zákona,
podle kterého se tento druh trestu neuloží, je-li zĜejmé, že by byl nedobytný. Nad rámec
dovolání ale lze k tomu poukázat na ustanovení § 344 odst. 1 tr. Ĝ., podle kterého soud upustí
od výkonu penČžitého trestu nebo jeho zbytku, jestliže se odsouzený v dĤsledku okolností na
jeho vĤli nezávislých stal dlouhodobČ neschopným penČžitý trest zaplatit nebo by výkonem
trestu byla vážnČ ohrožena výživa nebo výchova osoby, o jejíž výživu nebo výchovu je
odsouzený podle zákona povinen peþovat.
ObvinČný Ing. Eduard Slanina v dovolání uplatnil dĤvody dovolání podle § 265b
odst. 1 písm. g) a h) tr. Ĝ.
Pod žádný z uplatnČných dĤvodĤ dovolání nelze podĜadit obecné þistČ skutkové
námitky, že v Ĝízení pĜedcházejícím napadenému rozhodnutí se soud dopustil nČkolika
závažných pochybení, když neprovedl dokazování vyþerpávajícím zpĤsobem tak, aby nade vší
pochybnost byl objasnČn skutkový stav, že opomnČl hodnotit provedené dĤkazy dĤležité pro
rozhodnutí o vinČ, nebo je hodnotil v extrémním rozporu s jejich obsahem, v þemž obvinČný
shledává porušení jeho práva na spravedlivý proces. Takovéto skutkové povahy jsou
i námitky ohlednČ skutku ad 6) výroku o vinČ rozsudku soudu I. stupnČ, kde obvinČný v rámci
dĤvodu dovolání podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. Ĝ. k uvedenému extrémnímu nesouladu
uvedl, že je objektivnČ usvČdþován pouze výpovČdí svČdka M. Kratochvíla, pĜiþemž
nepovažuje za pravdivé tvrzení Vrchního soudu v Olomouci, který uvedl i jiné dĤkazy.
Nikoliv hmotnČ právní, ale skutkovou povahu má i odkaz na jednotlivá vyjádĜení tohoto
svČdka (v dopise ministrovi vnitra, v úĜedním záznamu, v záznamu DVD, v jeho výpovČdi
jako svČdka v pĜípravném Ĝízení a v hlavním líþení) a na rozdíly mezi jejich obsahem, vþetnČ
úvahy, že tento svČdek spolupracoval a byl pod ochranou policejního týmu i v dobČ vyhlášení
celostátního pátrání po nČm. Proti hodnocení dĤkazĤ soudem a v dĤsledku toho proti
správnosti skutkových zjištČní, je zamČĜena také námitka, že si soudy vybraly svévolnČ tu
verzi výpovČdi svČdka M. Kratochvíla, která se jim hodila, která je ale podle obvinČného
odrazem hodnocení dĤkazĤ v extrémním rozporu s jejich faktickým obsahem, pĜiþemž svČdek
M. Kratochvíl sám nikdy nemluvil zcela jasnČ, že by po nČm mČl chtít 10 mil. Kþ pod
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pohrĤžkou zahájení trestního stíhání, že své verze nČkolikrát zmČnil, že soudy vĤbec
nehodnotily ani skuteþnost, že svČdek M. Kratochvíl oznámil jeho údajný požadavek na
zaplacení 10 mil. Kþ až po 7 letech od doby, kdy k tomu mČlo dojít, nezabývaly se rozpory
mezi jeho svČdeckými výpovČćmi a úĜedními záznamy z roku 2003 na Inspekci ministra
vnitra (IMV), kde se o nČm a 10 mil. Kþ nezmiĖuje, což potvrzují i tehdejší pracovníci IMV,
svČdci Mgr. B. Novický a Mgr. J. Válka. PĜesto soud I. stupnČ, že na str. 68 rozsudku uvedl,
že svČdek Mgr. J. Válka vypovČdČl, že svČdek M. Kratochvíl v roce 2003 zmínil také jeho.
Toto tvrzení obvinČný považuje za výmysl, a za ještČ „vČtší obludný výmysl“, považuje
argumentaci soudu I. stupnČ na str. 70 rozsudku, že se jeho jméno v inspekþním spise
nevyskytuje proto, aby nedošlo k úniku informací. Skutkovou je také námitka, že si soudy
nČkteré dĤkazy vymýšlely, resp. mČnily jejich obsah, konkrétnČ poukázal na þást odĤvodnČní
rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci na str. 62, kde vrchní soud uvedl, že je jeho vina
opĜena o výpovČć M. Kratochvíla, kterou podporují další tam uvedení svČdci a také lékaĜská
zpráva. NČkteĜí svČdci, že sice o nČm hovoĜí, ale v souvislosti s jiným skutkem, pro který bylo
jeho trestní stíhání zastaveno, a pokud jde o lékaĜskou zprávu, vrchní soud vĤbec neuvedl,
o jakou zprávu se jedná. Proti odĤvodnČní rozhodnutí soudu pak smČĜuje námitka, že
souhrnné odĤvodnČní Ĝady navržených dĤkazĤ odporuje konstantní judikatuĜe Ústavního
soudu (napĜ. IV. ÚS 802/02, II. ÚS 623/05), když nebylo hodnoceno z hlediska jeho
nadbyteþnosti odmítnutí každého dĤkazu zvlášĢ a vyþerpávajícím zpĤsobem. Uvedenými
námitkami obvinČný zpochybĖuje správnost daných skutkových zjištČní, a pĜedevším
vČrohodnost svČdka M. Kratochvíla, což vyplývá i z námitky, že soudy nehodnotily jeho
osobu a trestní minulost, když již byl mj. odsouzen za trestný þin podvodu a kĜivé výpovČdi,
a podstatou i další jeho trestné þinnosti, že je lhaní a podvádČní.
ObvinČný Ing. E. Slanina pĜedmČtné jednání popĜel. Doznal pouze, že v daném období
na základČ informace od známého, že M. Kratochvíl mČl na nČjakém obchodu s R. KrejþíĜem
vydČlat 80 mil. Kþ, a na základČ žádosti tohoto známého o její provČĜení, skuteþnČ
M. Kratochvíla v jeho bydlišti navštívil a zeptal se ho na to. M. Kratochvíl, že se této
informaci smál, popĜel obchod s R. KrejþíĜem a tím to skonþilo. S ohledem na dĤkazní situaci
(podrobnČ viz str. 65 a násl. rozsudku soudu I. stupnČ), ale Nejvyšší soud námitkám
obvinČného nepĜisvČdþil, a ve vČci neshledal žádný, natož pak namítaný extrémní rozpor mezi
provedenými dĤkazy a skutkovými zjištČními uvedenými ve výroku o vinČ ad 6) rozsudku
soudu I. stupnČ. Odvolací soud považoval vinu Ing. E. Slaniny za prokázanou výpovČdí
svČdka (poškozeného) M. Kratochvíla, která je podporována svČdeckými výpovČćmi
R. KrþmáĜe, P. Aberleho, D. Kratochvílové, D. Štauda a V. Pazourka, jakož i obsahem
lékaĜské zprávy. Po prostudování dĤkazní situace k jednoznaþnČ stejnému závČru dospČl také
Nejvyšší soud. Je nadbyteþné podrobnČji rozebírat vzájemnou provázanost uvedených
usvČdþujících dĤkazĤ, když jejich obsah je zĜejmý z odĤvodnČní rozsudku soudu I. stupnČ
(viz str. 65 a násl.), ale s ohledem na tyto dĤkazy lze odmítnout námitku obvinČného, že se
soud dopustil závažných pochybení, když neprovedl dokazování vyþerpávajícím zpĤsobem
tak, aby nade vší pochybnost byl objasnČn skutkový stav, že opomnČl hodnotit provedené
dĤkazy dĤležité pro rozhodnutí o vinČ nebo, že je hodnotil v extrémním rozporu s jejich
obsahem. ObvinČný není usvČdþován pouze výpovČdí svČdka M. Kratochvíla, jak namítá
v dovolání, a Vrchní soud v Olomouci správnČ zmínil i další dĤkazy. ObvinČný zjevnČ
považuje za významnou pouze výpovČć M. Kratochvíla, jako jediného pĜímého úþastníka
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jejich vzájemného jednání, kdy došlo z jeho strany k žádosti o peníze s pohrĤžkou trestního
stíhání M. Kratochvíla. PĜitom ale pomíjí uvedené další dĤkazy, které plnČ potvrzují
pravdivost výpovČdi M. Kratochvíla, když napĜ. svČdkyni D. Kratochvílové po odchodu
obvinČného z jejich bydlištČ poškozený uvedl, že Ing. E. Slanina pracuje na kriminálce, že na
nČj mají nČjaký pĜípad, a chce po nČm peníze v miliónech s tím, že když zaplatí, tak jej toho
pĜípadu zbaví. O pravdivosti výpovČdi manželky obvinČného by mohli vznikat pochybnosti
vzhledem k jejich rodinnému vztahu, ale v tomto pĜípadČ je i její výpovČć v souladu dalšími
dĤkazy uvedenými odvolacím soudem. Tyto dĤkazy svČdþí také o neopodstatnČnosti námitky,
že soudy vĤbec nehodnotily skuteþnost, že svČdek M. Kratochvíl oznámil jeho údajný
požadavek na zaplacení 10 mil. Kþ až po 7 letech od doby, kdy k tomu mČlo dojít. Z výpovČdi
M. Kratochvíla a R. KrþmáĜe je totiž zĜejmé, že již v dobČ po provedené domovní prohlídce
se požadavek obvinČného a Ing. M. Tofla o zaplacení penČz rozhodli nahlásit na pracovišti
Inspekce ministra vnitra (IMV) v BrnČ, ale bylo to bezvýsledné vzhledem ke stavu vzájemné
osobní provázanosti nČkterých obvinČných s pracovníky IMV na tomto pracovišti v dané
dobČ, kdy docházelo k úniku informací, maĜení úkonĤ a vzájemnému krytí policistĤ. Tuto
situaci potvrdily a dostateþnČ objasnily zejména výpovČdi tehdejších pracovníkĤ IMV, svČdkĤ
Mgr. J. Války a Mgr. B. Novického, takže je nutné odmítnout také námitku obvinČného
o „obludném výmyslu“, za který považuje argumentaci soudu I. stupnČ na str. 70 rozsudku, že
se jeho jméno v inspekþním spise nevyskytuje proto, aby nedošlo k úniku informací.
Vzhledem k zjištČné situaci v dané dobČ na IMV, je tato argumentace soudu opodstatnČná.
Skutkovou je také námitka, že si soudy nČkteré dĤkazy vymýšlely, resp. mČnily jejich
obsah, kdy konkrétnČ poukázal na þást odĤvodnČní rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci na
str. 62, kde vrchní soud uvedl, že je jeho vina opĜena o výpovČć M. Kratochvíla, kterou
podporují další tam uvedení svČdci a také lékaĜská zpráva. NČkteĜí svČdci, že sice o nČm
hovoĜí, ale v souvislosti s jiným skutkem, pro který bylo jeho trestní stíhání zastaveno,
a pokud jde o lékaĜskou zprávu, vrchní soud vĤbec neuvedl, o jakou zprávu se jedná. Ve
svČtle tČchto dĤkazĤ jsou bez významu obvinČným uvádČné rozpory mezi svČdeckými
výpovČćmi M. Kratochvíla a úĜedními záznamy z roku 2003 na IMV, kde se o nČm
a 10 mil. Kþ nezmiĖuje. Pokud obvinČný namítá a považuje za výmysl argumentaci soudu
I. stupnČ na str. 68 rozsudku, že podle svČdka Mgr. J. Válka ve své výpovČdi v roce 2003
zmínil svČdek M. Kratochvíl také jeho, tak obvinČný zamČĖuje obsah úĜedních záznamĤ
poĜízených v roce 2003 na IMV, s vyjádĜením poškozeného M. Kratochvíla na osobní schĤzce
se svČdky Mgr. J. Válkou a Mgr. B. Novickým jako pracovníky IMV, o které Mgr. J. Válka
zjevnČ vypovídal. ProšetĜování podezĜení ze spáchání trestných þinĤ pĜijímání úplatkĤ
a zneužívání pravomoci veĜejného þinitele pracovníky IMV v roce 2003, a v souvislosti s tím
naĜízené odposlechy, se pĜitom týkaly pĜedevším podezĜení na JUDr. M. Almásyho, ale
podnČtem bylo oznámení svČdkĤ R. KrþmáĜe a také M. Kratochvíla, který o setkání a vydírání
Ing. E. Slaninou hovoĜil od poþátku a opakovanČ, potvrdila to jeho manželka, svČdci z okruhu
jeho známých, jakož i z Ĝad pracovníkĤ policie a jeho jméno zmínil M. Kratochvíl také
v dopise ministrovi vnitra doruþeném dne 6. 8. 2010. Za této situace je bez významu, pokud
se pĜímo jméno obvinČného Ing. E. Slaniny v nČkterých souvisejících dokumentech IMV
z dané doby nevyskytlo.
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Nejvyšší soud nepĜisvČdþil ani skutkové námitce obvinČného Ing. E. Slaniny, že si
soudy nČkteré dĤkazy vymýšlely, resp. mČnily jejich obsah. KonkrétnČ poukázal na þást
odĤvodnČní rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci na str. 62, kde tento soud uvedl, že je
jeho vina opĜena o výpovČć M. Kratochvíla, kterou podporují další tam uvedení svČdci a také
lékaĜská zpráva, o které obvinČnému ale není zĜejmé, o jakou zprávu se jedná, když to vrchní
soud neuvedl. NČkteĜí svČdci pak, že sice o nČm hovoĜí, ale v souvislosti s jiným skutkem, pro
který bylo jeho trestní stíhání zastaveno.
PĜednČ lze uvést, že všechny výpovČdi svČdkĤ, o které soudy opĜely závČr o vinČ
Ing. E. Slaniny, mají pĜímý vztah k jeho jednání uvedenému v bodČ ad 6) výroku o vinČ.
Okolnost, že souþasnČ mají vztah i k jednání, jímž uznán vinným nebyl, je bez významu.
Pokud jde o lékaĜskou zprávu, kde obvinČný namítá, že vrchní soud vĤbec neuvedl, o jakou
zprávu se jedná, tak z odĤvodnČní rozsudku soudu I. stupnČ na str. 69 je zcela zĜejmé, že jde
o lékaĜskou zprávu v souvislosti s propuštČním svČdka R. KrþmáĜe z ústavní léþby. Tato
zpráva podporuje pravdivost výpovČdi tohoto svČdka, že po sdČlení ze strany
Ing. Bc. P. KĜipského (v dané dobČ policejního komisaĜe OHK PýR v BrnČ), že ví o tom, že
tento svČdek byl na IMV, ale to mu nepomĤže, mČl zdravotní problémy a byl hospitalizovaný.
Tato zpráva je tedy jako podpĤrný dĤkaz konkretizována již soudem I stupnČ na str. 69
rozsudku, když z ní vyplývá, že se svČdek R. KrþmáĜ také lékaĜĤm svČĜil s tím, že policisté po
nich žádali úplatky za odložení šetĜených pĜípadĤ.
ObvinČný Ing. E. Slanina ve vztahu ke Krajskému soudu v BrnČ a Vrchnímu soudu
v Olomouci, ohlednČ jejich rozhodnutí, použil expresivní a pejorativní argumentaci o „lžích,
obludných lžích, vymýšlení dĤkazĤ a zmČnČ jejich obsahu“. S ohledem na závažnost takovéto
argumentace, a v zájmu zachování pravidel spravedlivého procesu, se pĜes skutkovou povahu
této argumentace bylo nutno zabývat její opodstatnČností. Nejvyšší soud ale konstatuje, že
argumentace obou soudĤ má spolehlivou oporu v provedených dĤkazech, a ze strany
Krajského soudu v BrnČ, ani Vrchního soudu v Olomouci, se rozhodnČ o žádné lži ani
vymýšlení nejedná.
OhlednČ skutku ad 6) výroku o vinČ rozsudku soudu I. stupnČ, právnČ posouzeného
jako pokus trestného þinu vydírání podle § 8 odst. 1 k § 235 odst. 1, 3 tr. zákona, odpovídá
uplatnČnému dĤvodu dovolání podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. Ĝ., námitka obvinČného
Ing. E. Slaniny, že svČdek M. Kratochvíl dobĜe vČdČl, že ze své pozice kriminalisty operativce
nemohl zajistit, zda bude zahájeno trestní stíhání nebo bude provedena domovní prohlídka,
hrozbČ zahájení trestního stíhání, uvedené ve výroku o vinČ, že se nejvíce blíží jedna ze
svČdkových verzí o požadavku penČz za údajné neprovedení domovní prohlídky, ale ani
samotné provedení domovní prohlídky nemusí ještČ nutnČ znamenat zahájení trestního stíhání.
Protože svČdek M. Kratochvíl byl již mnohokrát jako podezĜelý vyslýchán policií, a je tak
osobou kriminálnČ velmi zbČhlou, pohrĤžka pro nČj, že ani nemohla mít reálný charakter jako
na osobu kriminálnČ velmi otrlou, a i pokud by se jím prezentované údajné jednání skuteþné
stalo, nemohlo jej to vyvést z míry, neboĢ byl na domovní prohlídky a jiné úkony trestního
Ĝízení zvyklý. Jednáním uvedeným ve skutku ad 6) rozsudku soudu I. stupnČ nemohlo podle
obvinČného ani dojít ke zpĤsobení jiné tČžké újmy na cti a dobré povČsti tohoto svČdka, když
tento žádnou þest ani dobrou povČst nemá. Podle obvinČného by dané jednání mohlo být
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maximálnČ trestným þinem útisku podle § 237 tr. zákona, který by ale již byl promlþen. Tím
obvinČný zpochybnil naplnČní znaku pohrĤžky jiné tČžké újmy skutkové podstaty trestného
þinu vydírání, jímž byl uznán vinným.
I nadále jsou jistČ obecnČ platné závČry z KomentáĜe k trestnímu zákonu (Šámal, Púry,
Rizman, KomentáĜ II. díl 6., C.H.Beck, 2004, s. 1389), že „pĜi posuzování zda jde o jinou
tČžkou újmu, je nutno pĜihlížet k osobním pomČrĤm napadeného, k jeho vyspČlosti,
zkušenostem, psychickému stavu apod.“, jakož i závČry vyplývající z rozhodnutí
publikovaného pod þ. 27/1982 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, že „za pohrĤžku
tČžké újmy nutno považovat takové jednání pachatele, které mĤže vést k újmČ napĜ. na cti,
dobré povČsti, v rodinném životČ za situace, kdy se újma jako tČžká újma jeví objektivnČ
a kdy napadený ji také jako tČžkou újmu pociĢuje“.
Podle rozsudku soudu I. stupnČ, se v bodČ ad 6) výroku o vinČ obvinČný dopustil
pokusu trestného þinu vydírání podle § 8 odst. 1 k § 235 odst. 1, 3 tr. zákona v podstatČ tím,
že dne 13. 7. 2003 v KuĜimi, jakožto pĜíslušník PýR OHK Brno, požadoval po
M. Kratochvílovi finanþní þástku 10 mil. Kþ, jakožto podíl na údajném obchodu
M. Kratochvíla za 100 mil. Kþ, a to pod hrozbou trestního stíhání jeho osoby pro blíže
nezjištČnou údajnou trestnou þinnost, což M. Kratochvíl odmítl.
Nejvyšší soud nemohl souhlasit s argumentací obvinČného Ing. E. Slaniny, že svČdek
M. Kratochvíl byl již mnohokrát jako podezĜelý vyslýchán policií, je osobou kriminálnČ velmi
zbČhlou, a pohrĤžka pro nČj proto nemohla mít jako na osobu kriminálnČ velmi otrlou reálný
dopad. Ani s argumentací, že i pokud by se dané jednání skuteþné stalo, nemohlo by to vyvést
M. Kratochvíla z míry, neboĢ byl na domovní prohlídky a jiné úkony trestního Ĝízení zvyklý.
Tyto namítané okolnosti totiž nemohou být dĤvodem nenaplnČní znaku pohrĤžky jiné tČžké
újmy, protože každá i jen hrozba trestního stíhání pĜedstavuje možnost závažného omezení
osobnostních práv, jejichž souþásti jsou vyjmenovány v þl. 10 Listiny základních práv
a svobod. I když takové omezení je legitimizováno veĜejným zájmem na ochranČ spoleþnosti
pĜed pachateli trestné þinnosti, nelze pomíjet, že i pro tyto pachatele vedení trestního stíhání
a pĜípadné odsouzení znamená výrazné omezení základního práva (na zachování osobní
svobody, lidské dĤstojnosti, osobní cti, dobré povČsti a práva na soukromí), byĢ v souladu se
zákonem. Ani kriminálnČ závadová osoba nepozbývá právo na ochranu svých základních
práv, jejichž (byĢ i zákonné) omezení mĤže v pĜípadČ trestního stíhání vzhledem ke svým
zkušenostem snášet lépe než osoba bezúhonná, ale jistČ stejnČ intenzivnČ negativnČ. Proto
hrozbu trestním stíháním, a zvláštČ pak od pĜíslušníka policie, je tĜeba za tČchto okolností
chápat jako pohrĤžku jiné tČžké újmy.
Pod uplatnČný dĤvod dovolání podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. Ĝ. lze podĜadit námitku
obvinČného Ing. E. Slaniny, že pokud by ke spáchání skutku [ad 6)] v roce 2003 hypoteticky
došlo, soudy se mČly po 12 letech od jeho údajného spáchání zabývat mimoĜádným snížením
trestu odnČtí svobody podle § 40 odst. 1, 2 tr. zákona, když to odĤvodĖují pomČry pachatele,
úþelu trestu lze dosáhnout i trestem kratšího trvání, jde o pokus trestného þinu a použití trestní
sazby je pro nČj nepĜimČĜenČ pĜísné. PĜednČ Nejvyšší soud pĜipomíná, že použití ustanovení
§ 40 tr. zákona není nárokové a jeho aplikace je výhradnČ závislá na zhodnocení rozhodných
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okolností soudem. V pĜípadČ obvinČného odvolací soud toto ustanovení nepoužil zjevnČ
zejména k mimoĜádnČ vysoké finanþní þástce, jejíž získání bylo motivem jednání obvinČného.
ObvinČnému byl odvolacím soudem, po zastavení trestního stíhání pro dva skutky z dĤvodu
promlþení, uložen v rámci trestní sazby ustanovení § 235 odst. 3 tr. zákona (5 až 12 let odnČtí
svobody) uložen trest odnČtí svobody v trvání 7 let, tedy témČĜ na dolní hranici trestní sazby.
Vzhledem ke skuteþnosti, že se obvinČný trestného þinu vydírání dopustil jako pĜíslušník
policie v pĜíkrém rozporu se svým služebním posláním, kterému se hrubČ zpronevČĜil ve
snaze získat pro sebe znaþné finanþní prostĜedky, uložený trest odpovídá i obvinČným
uvádČným okolnostem pĜípadu a nelze použití zákonné trestní sazby považovat ani za
nepĜimČĜenČ pĜísné.
V souladu s dĤvodem dovolání podle § 265b odst. 1 písm. h) tr. Ĝ. obvinČný
Ing. E. Slanina namítá, že mu soudem byl uložen penČžitý trest, který zákon v jeho pĜípadČ
nepĜipouští, protože vzhledem ke ztrátČ zamČstnání pĜišel o možnost výdČlku a má také
vyživovací povinnost vĤþi 4 nezletilým dČtem. Vzhledem k tČmto skuteþnostem, a vyþerpání
všech svých finanþních prostĜedkĤ v prĤbČhu trestního stíhání, že je tento trest zcela
nedobytný a podle § 54 odst. 1 tr. zákona v tomto pĜípadČ nemČl být uložen.
Odvolací soud tím, že k uložení penČžitého trestu pĜistoupil, mČl za splnČné podmínky
stanovené pro tento postup, byĢ se otázkou osobních a majetkových pomČrĤ obvinČného
v souvislosti s tím v odĤvodnČní rozsudku blíže nezabýval. K námitce obvinČného o jeho
majetkové situaci a vyživovací povinnosti ale lze rovnČž poukázat na ustanovení § 344 odst. 1
tr. Ĝ. Podle tohoto ustanovení soud upustí od výkonu penČžitého trestu nebo jeho zbytku,
jestliže se odsouzený v dĤsledku okolností na jeho vĤli nezávislých stal dlouhodobČ
neschopným penČžitý trest zaplatit nebo by výkonem trestu byla vážnČ ohrožena výživa nebo
výchova osoby, o jejíž výživu nebo výchovu je odsouzený podle zákona povinen peþovat.
Nejvyšší soud proto i tuto námitku shledal zjevnČ neopodstatnČnou.
Nejvyšší soud tak shledal dovolání obvinČného Ing. E. Slaniny zjevnČ
neopodstatnČným, když ve vČci nezjistil namítaný extrémní rozpor, a uplatnČné dĤvody
dovolání podle § 265b odst. 1 písm. g) a h) tr. Ĝ. nebyly jeho námitkami naplnČny.
ObvinČný Radoslav Petr v souladu s uplatnČným dĤvodem dovolání podle § 265b
odst. 1 písm. g) tr. Ĝ. namítal, že soudem zjištČný skutek ad 3) výroku o vinČ rozsudku soudu
I. stupnČ, nevykazuje zákonné znaky trestného þinu loupeže podle § 234 odst. 1 tr. zákona,
a ve skutkové vČtČ chybí skutkové okolnosti, které by odpovídaly pĜíslušným znakĤm jeho
skutkové podstaty uvedeným ve vČtČ právní. S touto obecnou nijak nekonkretizovanou
námitkou, pak souvisí také námitka obvinČného R. Petra, že jednání ad 3) výroku o vinČ
rozsudku soudu I. stupnČ, kterého se mČl vĤþi G. Beláþkovi dopustit jako spolupachatel se
spoluobvinČným JUDr. M. Almásym, bylo nesprávnČ rozdČleno na dva odlišnČ právnČ
kvalifikované a na sebe navazující skutky. Podle jeho názoru se jedná o „jednolitou skutkovou
dČjovou linku, kterou nelze rozdČlit“ jak to uþinil soud I. stupnČ, a proto se nemĤže nejednat
o dva trestné þiny, a to vydírání a loupež. V kontextu okolností jednání považuje za liché
chápání zákonného znaku trestného þinu loupeže spoþívajícího v pohrĤžce bezprostĜedního
násilí, kterého se mČl dopustit, když svČdek G. Beláþek nehovoĜil o žádných vyhrĤžkách þi
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pokraþování násilí z jejich strany. SoudĤm pak vytýká, že znak užití pohrĤžky
bezprostĜedního násilí dovodily z jejich jednání bezprostĜednČ pĜed požadavkem adresovaným
poškozenému, a to z bodnutí nožem a z pĜikládání stĜelné zbranČ k jeho ústĤm, a následným
jednáním, že se mČli zmocnit násilím vČcí, aĢ již údajnČ finanþní þástky þi mobilního telefonu.
Za odpovídající proto považuje právní kvalifikaci daného jednání pouze jako trestný þin
vydírání podle § 235 odst. 1, 2 písm. c) tr. zákona.
Soud I. stupnČ právní kvalifikaci jednání ad 3) výroku o vinČ, také jako trestný þin
loupeže podle § 234 odst. 1 tr. zákona odĤvodnil tak, že objektem tohoto trestného þinu je
nejen osobní svoboda, jak je tomu u trestného þinu vydírání, ale navíc i majetek, jehož se chce
pachatel zmocnit. Objektivní stránka pak záleží v použití násilí nebo pohrĤžky násilí, jakožto
prostĜedku k pĜekonání kladeného nebo oþekávaného odporu napadené osoby. DospČl ale
k závČru, že byĢ ve fázi jednání obvinČných, kdy poškozeného G. Beláþka požádali, aby
odevzdal vČci, které u sebe má, nehovoĜí o výhrĤžkách þi pokraþování v násilí, pĜesto zákonný
znak užití pohrĤžky bezprostĜedního násilí považoval za naplnČný tím, þeho se obvinČní
bezprostĜednČ pĜed tímto požadavkem adresovaným poškozenému dopustili, neboĢ pohrĤžka
bezprostĜedního násilí nemusí být nutnČ vyjádĜena výslovnČ, nýbrž postaþí i konkludentní
jednání, z nČhož, jakož i ostatních okolností pĜípadu, je zĜejmé, že k násilí dojde ihned,
nepodrobí-li se poškozený vĤli obvinČných. Soud I. stupnČ proto považoval pĜedchozí jednání
obvinČných, jehož se dopustili v rámci vydírání G. Beláþka, tedy bodnutí nožem a pĜikládání
stĜelné zbranČ k hlavČ a k ústĤm poškozeného, za natolik výmluvné, že pod dojmem tČchto
okolností poškozený nutnČ nemohl mít pochybnosti, že pokud by odmítl požadavek odevzdat
všechny vČci, bylo by vĤþi nČmu násilí použito opČtovnČ, zvláštČ když cílem jednání
obvinČných bylo zmocnČní se finanþních prostĜedkĤ þi cenných pĜedmČtĤ, které u sebe
poškozený mČl. Protože cenným pĜedmČtem byl jen mobilní telefon poškozeného, obvinČní si
jej ponechali. Soud I. stupnČ také uvedl, že ustanovení o trestném þinu loupeže dle § 234 je ve
vztahu k trestnému þinu vydírání dle § 235 ustanovením speciálním, a jejich jednoþinný
soubČh je proto vylouþen, ale dané jednání není jedním skutkem, nýbrž dvČma skutky na sebe
navazujícími a odlišnČ právnČ kvalifikovanými, když obČ jednání na sebe sice bezprostĜednČ
navazovala, ale lze je zĜetelnČ odlišit a nezbytná míra samostatnosti každého z navazujících
skutkĤ je tak dána.
S uvedenou argumentací soudu I. stupnČ se také Nejvyšší soud ztotožnil. Spoþívalo-li
jednání obou obvinČných v podstatČ v tom, že požadovali po G. Beláþkovi dlužné finanþní
prostĜedky takovým zpĤsobem, že mu nejprve nadávali, poté vyhrožovali újmou na jeho
životČ a zdraví, následnČ ho obvinČný R. Petr bodl nožem do stehna pravé nohy, a obvinČný
JUDr. M. Almásy mu pĜiložením pistole k hlavČ a k ústĤm vyhrožoval, že ho zastĜelí, byl
tímto jednáním již dokonán trestný þin vydírání podle § 235 tr. zákona. Cílem tohoto jednání
bylo, aby G. Beláþek splatil svĤj dluh, nikoliv však bezprostĜednČ ale v další dobČ. Navazující
další jednání, kdy následnČ obvinČný R. Petr, využívaje atmosféry vytvoĜené pohrĤžkami
a použitým násilím, pĜikázal G. Beláþkovi, aby odevzdal všechny vČci, které u sebe mČl,
pĜiþemž po jejich prohlídce si obvinČní ponechali mobilní telefon, pak již bylo zjevnČ
motivováno snahou obvinČných dosáhnout za nesplácený dluh G. Beláþka od nČj
bezprostĜednČ (ihned) alespoĖ þásteþné majetkovou náhradu tím, že se zmocní jeho vČci,
pĜiþemž vzhledem k jejich bezprostĜednČ pĜedcházejícím pohrĤžkám a násilí se takto zmocnili
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cizí vČci pod pohrĤžkou bezprostĜedního násilí. Trestný þin loupeže má dva objekty.
PĜedmČtem ochrany je jednak osobní svoboda a jednak majetek, jehož se pachatel chce
zmocnit. Objektivní stránka záleží v použití násilí nebo pohrĤžky násilí jakožto prostĜedkĤ
k pĜekonání kladeného nebo oþekávaného odporu napadené osoby. SouþasnČ se jedná
o trestný þin tzv. pĜedþasnČ dokonaný, neboĢ loupež je dokonána již užitím násilí nebo
pohrĤžky bezprostĜedního násilí proti nČkomu v úmyslu zmocnit se cizí vČci. Násilím se
rozumí použití fyzické síly k pĜekonání nebo zamezení kladeného nebo oþekávaného odporu
a musí být prostĜedkem nátlaku na vĤli napadeného. Není podmínkou, aby napadený
poškozený kladl odpor, napĜ. když si je vČdom fyzické pĜevahy útoþníka nebo útoþníkĤ
a z obavy pĜed dalším násilím odpor radČji vĤbec neprojevuje a plnČ se podrobuje vĤli
pachatele. PohrĤžka bezprostĜedního násilí je pohrĤžka takovým násilím, které má být
vykonáno ihned, nepodrobí-li se napadený vĤli útoþníka. PohrĤžka bezprostĜedního násilí je
zpravidla vyjádĜena výslovnČ, ale staþí i konkludentní jednání (napĜ. obstoupení napadeného,
napĜahování k úderu þi zatínání pČstí spojené s posunky, z nichž vyplývá odhodlání použít
ihned násilí, apod.), je-li z nČho a ostatních okolností zĜejmé, že násilí se uskuteþní ihned,
nepodrobí-li se napadený vĤli pachatele (srov. rozhodnutí publikované pod þ. 1/1980 Sb.
rozh. tr.). Násilí nebo pohrĤžka bezprostĜedního násilí jsou prostĜedkem ke zmocnČní se cizí
vČci, musí tedy pĜedcházet zmocnČní se vČci. ZmocnČním se cizí vČci se rozumí, že si
pachatel zjedná možnost s takovou vČcí nakládat s vylouþením toho, kdo ji mČl dosud ve své
moci. Pachatel se vČci zmocní, nejen když ji sám napadenému odejme, ale i když mu ji
napadený pod vlivem násilí nebo pohrĤžky bezprostĜedního násilí sám vydá.
HmotnČ právní námitka obvinČného R. Petra, o nesprávném právním posouzení jeho
jednání, je zjevnČ neopodstatnČná, když Nejvyšší soud dospČl k závČru, že soud I. stupnČ
správnČ uvedl, že cílem jednání obvinČných bylo zmocnČní se finanþních prostĜedkĤ þi
cenných pĜedmČtĤ, které u sebe poškozený mČl. Protože této žádosti o vydání vČcí
bezprostĜednČ pĜedcházelo násilné a výhrĤžné jednání obvinČných, þímž byla vyvolána
atmosféra strachu, a pocit G. Beláþka o bezvýznamnosti jakéhokoliv odporu v bezvýchodné
situaci, obvinČní užili pohrĤžky bezprostĜedního násilí v úmyslu zmocnit se cizí vČci a jednali
tak zpĤsobem upraveným ve skutkové podstatČ trestného þinu loupeže podle § 234 odst. 1
tr. zákona.
Mimo dovolací dĤvod podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. Ĝ. jsou pak další námitky
obvinČného R. Petra, kdy s poukazem na judikaturu Ústavního soudu o restriktivním výkladu
uvedeného dĤvodu dovolání Nejvyšším soudem, namítá ve vČci existenci extrémního
nesouladu mezi skutkovými zjištČními soudĤ a provedenými dĤkazy, když hodnocení dĤkazĤ
soudy je podle jeho názoru v „mnoha smČrech v pĜíkrém rozporu s provedenými dĤkazy
a zásadami formální logiky“ a namítá porušení ustanovení § 2 odst. 5, 6 tr. Ĝ. Existenci
namítaného rozporu ale Nejvyšší soud ve vČci neshledal.
UplatnČnému dĤvodu dovolání neodpovídá ani jediná konkrétní skutková námitka
obvinČného R. Petra, a to ohlednČ zjištČní soudu I. stupnČ, že se zmocnil mobilního telefonu.
Toto zjištČní považuje za nepĜijatelné a v rozporu se zásadou „in dubio pro reo“, protože
svČdek G. Beláþek v pĜípravném Ĝízení sice uvedl, že mu byl mobil vzat, ale po relativnČ
krátkém þasovém úseku od této jeho výpovČdi si již u hlavního líþení touto skuteþností nebyl
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jistý, a na dotaz státního zástupce odpovČdČl, že „nic mi nebylo sebrané“ a dále „nejsem si
jist, je to 11 let, nevzpomínám si, zda mi byl telefon sebraný nebo ne“. Této námitce nelze
pĜisvČdþit, když okolnost, že si svČdek již u hlavního líþení nebyl jist, zda mu obvinČní vzali
mobilní telefon, resp. si na to nevzpomíná, nemĤže vyvrátit jeho jednoznaþnou výpovČć
z pĜípravného Ĝízení, jejíž pravdivost svČdek G. Beláþek pĜed soudem potvrdil a odebrání
telefonu ani výslovnČ pĜed soudem nepopĜel.
Uvedené skutkové námitky jsou opakováním obhajoby obvinČného R. Petra v prĤbČhu
jeho trestního stíhání, kdy se k tomuto bodu ad 3) vyjádĜil až v Ĝízení pĜed soudem s tím, že
G. Beláþka sice znal, ale daná situace se nikdy nestala. VyjádĜil také podiv nad tím, že ho
svČdek G. Beláþek v hlavním líþení usvČdþoval, aniž by v minulosti byla provedena
rekognice, když v roce 2002 mČl 115 kg, dnes má pouhých 77 kg a od události ubČhlo 11 let.
K dĤkazní situaci, a to i s výše uvedenou dovolací argumentací R. Petra, se Nejvyšší soud
vyjádĜil již výše, v þásti vČnované spoluobvinČnému spolupachateli JUDr. M. Almásymu,
jehož obhajoba byla rovnČž založena na popĜení daného jednání. Podstatná je ale výpovČć
svČdka a souþasnČ poškozeného G. Beláþka (podrobnČ str. 53 a násl. rozsudku soudu
I. stupnČ), že když zĤstal s JUDr. M. Almásym a s osobou jménem „Radek“ (osobu jménem
„Radek“ u hlavního líþení ztotožnil s obvinČným R. Petrem) v domČ sám, Almásy mu zaþal
klást otázky, kde jsou peníze, hovoĜil o následcích, a i když on nekladl žádný odpor, „Radek“
vytáhl nĤž a píchl ho do pravé nohy. Poté pĜistoupil M. Almásy, který vytáhl stĜelnou zbraĖ,
kterou mu pĜiložil k hlavČ, ústĤm i k noze a vyhrožoval mu likvidací, že ho zastĜelí. NáslednČ
pak musel vyndat všechny vČci, které mČl u sebe, a to penČženku, pas, telefon, klíþe a tyto
vČci si zase následnČ mohl vzít, ale telefon tam musel nechat. Pak mohl odejít a s kamarádem,
kterého znal pouze pod jménem Jaro, odjeli autem zpČt na Slovensko. VČrohodnost výpovČdi
poškozeného soudy správnČ založily na skuteþnosti, že G. Beláþek sám událost neoznamoval,
nemČl tedy snahu nČjak potrestat nebo dokonce poškodit oba spolupachatele, a navíc je
v podstatných þástech ohlednČ zranČní potvrzována výpovČdí E. Poláka, který se po návratu
na Slovensko s poškozeným setkal spoleþnČ se svČdkem L. Almásym. VýpovČć L. Almásyho,
bratra obvinČného JUDr. M. Almásyho, že o žádném zranČní neví a niþeho si na poškozeném
nevšiml, s ohledem na uvedené, a jeho blízký vztah s obvinČným JUDr. M. Almásym, soud
I. stupnČ správnČ hodnotil jako nevČrohodnou.
Nejvyšší soud tak shledal dovolání obvinČného R. Petra zjevnČ neopodstatnČným, když
ve vČci nezjistil namítaný extrémní rozpor, a uplatnČný dĤvod dovolání podle § 265b odst. 1
písm. g) tr. Ĝ. nebyl jeho námitkami naplnČn.
ObvinČný Mgr. Lubomír Mokrý uplatnil dĤvod dovolání podle § 265b odst. 1
písm. g) tr. Ĝ. s tím, že napadený rozsudek Vrchního soudu v Olomouci, a pĜedcházející
rozsudek Krajského soud v BrnČ, spoþívají na nesprávném právním posouzení skutkĤ
popsaných pod body 5) a 19) rozsudku soudu I. stupnČ. Z obsahu jeho konkrétních námitek je
ale zĜejmé, že nesprávnost právního posouzení daných skutkĤ nezakládá na skutkových
zjištČních uvedených ve výroku o vinČ rozsudku soudu I. stupnČ, ale na svém názoru, že tato
skutková zjištČní jsou nesprávná a neprokázaná. JednoznaþnČ to vyplývá z jeho následné
argumentace, že chybná právní kvalifikace obou skutkĤ byla provedena na podkladČ
skutkového stavu, který je v extrémním nesouladu s provedenými dĤkazy. ObecnČ hmotnČ
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právní námitka o nesprávném právním posouzení skutkĤ, kdy se podle obvinČného nejedná
o žádný trestný þin, je tak založena na výhradnČ skutkových námitkách popírajících skutková
zjištČní soudu I. stupnČ. ObvinČný Mgr. L. Mokrý svými námitkami vyjadĜuje nesouhlas se
skutkovými zjištČními, která ve vČci uþinily soudy nižších stupĖĤ, a s provedenými dĤkazy,
jakož i s jejich hodnocením soudy obou stupĖĤ. Tím zpochybĖuje výsledky dokazování
a shledává existenci dovolacího dĤvodu podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. Ĝ. v chybném
procesním postupu soudĤ nižších stupĖĤ pĜi hodnocení dĤkazĤ. PĜedpoklady pro jiné právní
posouzení spáchaného þinu tedy dovozuje nikoli z argumentace odĤvodĖující odlišnou právní
kvalifikaci skutku obsaženého ve výroku o vinČ v rozsudku soudu prvního stupnČ, ale jen
z jiných, pro nČj pĜíznivČjších skutkových závČrĤ, než k jakým po zhodnocení dĤkazĤ dospČly
soudy obou stupĖĤ.
K tČmto skutkovým námitkám obvinČného v dovolání, Nejvyšší soud ohlednČ
obecného pĜístupu k nim odkazuje na úvod þásti IV. odĤvodnČní tohoto usnesení, pĜiþemž
pouze zdĤrazĖuje, že na podkladČ dovolacího dĤvodu podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. Ĝ.
zásadnČ nelze namítat a ani pĜezkoumávat a hodnotit správnost a úplnost skutkového stavu ve
smyslu § 2 odst. 5 tr. Ĝ., ani provČĜovat úplnost provedeného dokazování a správnost
hodnocení dĤkazĤ podle § 2 odst. 6 tr. Ĝ., protože tato þinnost soudu spoþívá v aplikaci
ustanovení procesních, nikoliv hmotnČ právních. Je to dáno povahou dovolání, které není
dalším odvoláním, jak se zĜejmČ domnívá obvinČný Mgr. L. Mokrý, ale mimoĜádným
opravným prostĜedkem, urþeným jen k nápravČ konkrétních hmotnČ právních a procesních vad
rozhodnutí, které odpovídají zákonným dĤvodĤm dovolání uvedeným v ustanovení § 265b
tr. Ĝ. Nejvyšší soud v rámci dovolacího Ĝízení neprovádí dokazování buć vĤbec, anebo jen
zcela výjimeþnČ, a to pouze za úþelem rozhodnutí o dovolání (§ 265r odst. 7 tr. Ĝ.), a není tak
oprávnČn, pouze na podkladČ spisu, a bez možnosti provedené dĤkazy zopakovat za dodržení
zásad ústnosti a bezprostĜednosti, zpochybĖovat dosavadní skutková zjištČní a provČĜovat
správnost hodnocení dĤkazĤ provedeného soudy nižších stupĖĤ.
Protože skutkové námitky obvinČného Mgr. L. Mokrého nezakládají žádný z dĤvodĤ
dovolání podle § 265b tr. Ĝ., zabýval se Nejvyšší soud vČcí pouze z hlediska namítaného
extrémního rozporu mezi provedenými dĤkazy a skutkovými zjištČními soudĤ. Níže uvedené
obecné dĤvody ohlednČ extrémního rozporu, pak mají vztah i ke skutkovým námitkám dalších
obvinČných. Nejvyšší soud opakovanČ pĜipustil, že se zásada, s níž pĜistupuje k hodnocení
skutkových námitek, nemusí uplatnit bezvýhradnČ a typicky se tak dČje právČ v pĜípadČ, že
skutková zjištČní soudĤ jsou v extrémním nesouladu s provedenými dĤkazy. V takovém
pĜípadČ je zásah Nejvyššího soudu do skutkových zjištČní soudĤ nižších stupĖĤ nezbytný
proto, aby byl dán prĤchod ústavnČ garantovanému právu obvinČného na spravedlivý proces.
Nejvyšší soud proto na podkladČ skutkových námitek obvinČného Mgr. L. Mokrého zkoumal,
zda nedošlo k extrémnímu nesouladu mezi provedenými dĤkazy, a na jejich základČ
uþinČnými skutkovými zjištČními soudĤ, tedy zda nenastal stav, kdy skutková zjištČní soudĤ
vĤbec postrádají obsahovou spojitost s dĤkazy, nebo skutková zjištČní soudĤ nevyplývají
z dĤkazĤ pĜi žádném z logicky pĜijatelných zpĤsobĤ jejich hodnocení, nebo skutková zjištČní
soudĤ jsou opakem obsahu dĤkazĤ, na jejichž podkladČ byla tato zjištČní uþinČna. O takový
pĜípad se však v dané vČci obvinČného Mgr. L. Mokrého rozhodnČ nejedná, když mezi
skutkovými zjištČními krajského soudu, s nimiž se v napadeném usnesení ztotožnil také
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odvolací soud, a provedenými dĤkazy, není žádný rozpor, natož extrémní, jak namítá
obvinČný Mgr. L. Mokrý. Z odĤvodnČní napadených rozhodnutí i obsahu trestního spisu je
zĜejmé, že soudy provedly dokazování v potĜebném rozsahu, neboĢ vyslechly svČdky, kteĜí ve
vČci mohli podat potĜebné informace.
ObvinČný Mgr. L. Mokrý ohlednČ skutku v bodČ ad 5) odcitoval þást odĤvodnČní
rozsudku krajského soudu na str. 64, kde soud uvedl výpovČdi svČdkĤ, které považuje za
podstatné z hlediska jeho viny, a na základČ jakých dĤvodĤ dospČl k závČru o vČrohodnosti
výpovČdí svČdkĤ L. Hrubého a M. Kratochvíla. Namítá však, že v pĜehledu dĤkazĤ na str. 60
až 65 odĤvodnČní rozsudku není výpovČć svČdka M. Kratochvíla uvedena, a není vyloženo,
jaké skuteþnosti z jeho výpovČdi vzal soud za prokázané, takže odĤvodnČní rozsudku není
v souladu s § 125 odst. 1 tr. Ĝ. Namítá proto, že nelze ovČĜit správnost skutkových zjištČní
soudu o tom, zda tento svČdek ve své výpovČdi skuteþnČ hovoĜil o þástce „v rozmezí 100 až
120 000 Kþ jako o odmČnČ“, kterou mu mČl JUDr. M. Almásy zaplatit za informace
o odposlechu, jak zjistil soud a uvedl v popisu skutku a na str. 64 odĤvodnČní rozsudku.
SvČdek M. Kratochvíl, že ale ve svých výpovČdích v pĜípravném Ĝízení a v hlavním líþení
nikdy o tom nehovoĜil, a soud mu tak toto sdČlení „vložil do úst“ a uþinil ho souþástí svých
skutkových zjištČní, aniž by tento svČdek takové skuteþnosti sdČlil. Tato skutková zjištČní
proto podle obvinČného nemají oporu v žádné výpovČdi uvedeného svČdka a jsou smyšlená.
VýpovČć svČdka M. Kratochvíla je pĜitom jedním ze stČžejních dĤkazĤ, kterým soud spolu
s dalšími výpovČćmi svČdkĤ Mgr. B. Novického a Mgr. J. Války, hovoĜících ale pouze
o dĤkazy nepodloženém podezĜení, a výpovČdí svČdka L. Hrubého, odĤvodnil na str. 64 závČr
o jeho vinČ. S poukazem na þasové vymezení skutku ad 5) obdobím od srpna 2002 do srpna
2003, s oznaþením vČci þ. j. IN-61/05-TR-2002, když M. Kratochvíl a R. KrþmáĜ podali
trestní oznámení vedené na Inspekci ministra vnitra (dále jen IMV) pod þ. j. IN-249/05-Tý2003 až po tomto období, pĜiþemž tato vČc vĤbec nesouvisela s únikem informací ve vČci
provČĜování osoby JUDr. M. Almásyho vedené pod þ. j. IN-61/05-TR-2002, pak také uvedl,
že svČdek M. Kratochvíl hovoĜil o úniku informací z IMV ve své vČci þ. j. IN-249/05-Tý2003.
Vrchní soud v Olomouci, který odvolání Mgr. L. Mokrého zamítl podle § 256 tr. Ĝ.
jako nedĤvodné, uvedl jako podstatné dĤkazy o jeho vinČ v pĜípadČ skutku ad 5) výroku
o vinČ rozsudku soudu I. stupnČ, výpovČdi svČdkĤ Mgr. B. Novického, Mgr. J. Války
a L. Hrubého. V reakci na to odvolacímu soudu obvinČný Mgr. L. Mokrý vytýká, že oproti
soudu I. stupnČ neuvedl jako dĤkaz svČdþící o jeho vinČ výpovČć svČdka M. Kratochvíla,
která byla podle obvinČného z pohledu krajského soudu jedním ze stČžejních dĤkazĤ jeho
viny, považuje tento postup odvolacího soudu za „odchýlení se od skutkových zjištČní“ soudu
I. stupnČ a namítá, že pokud odvolací soud neprovedl u veĜejného zasedání žádné dĤkazy ke
skutku ad 5), nemohl skutkový stav zjištČný soudem I. stupnČ mČnit. K této námitce je nutno
pĜednČ uvést, že nepĜípustnČ smČĜuje proti odĤvodnČní napadeného rozsudku (§ 265a odst. 4
tr. Ĝ.). Již z povahy rozhodnutí odvolacího soudu, který odvolání Mgr. L. Mokrého zamítl
podle § 256 tr. Ĝ. jako nedĤvodné, je pak zĜejmá nedĤvodnost jeho námitky o odchýlení se od
skutkových zjištČní soudu I. stupnČ s tím, že pokud odvolací soud neprovedl u veĜejného
zasedání žádné dĤkazy ke skutku ad 5), nemohl skutkový stav zjištČný soudem I. stupnČ
mČnit. K žádnému odchýlení odvolacího soudu od skutkových zjištČní totiž nedošlo
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a rozsudek soudu I. stupnČ ohlednČ obvinČného Mgr. L. Mokrého v bodČ ad 5) výroku o vinČ
zĤstal beze zmČny v platnosti. Pokud byl v tomto bodČ obvinČný uznán vinným tím, že
„v období od srpna 2002 do srpna 2003 v BrnČ, jako vedoucí oddČlení Inspekce ministra
vnitra poskytl JUDr. M. Almásymu informaci o tom, že probíhá provČĜování jeho osoby tímto
orgánem ve vČci vedené po þ. j. IN-61/05-TR-2002 pro podezĜení ze spáchání trestného þinu
podvodu dle § 250 odst. 1, 4 tr. zákona, a to vþetnČ skuteþnosti, že byly vydány Okresním
soudem Brno – venkov pĜíkazy k odposlechu a záznamu telekomunikaþního provozu
v souvislosti s jím používanými telefonními þísly, pĜiþemž za toto obdržel od
JUDr. M. Almásyho þástku 120 000 Kþ a takovým jednáním zcela zmaĜil úþel tohoto
provČĜování“, jsou z hlediska prokázání viny podstatné výpovČdi Mgr. B. Novického
a Mgr. J. Válka, jako pracovníkĤ 5. oddČlení IMV v BrnČ, jehož vedoucím byl obvinČný
Mgr. L. Mokrý. Uvedení svČdci jasnČ popsali okolnosti, za kterých došlo opakovanČ ke
zmaĜení odposlechĤ JUDr. M. Almásyho. VýpovČć svČdka M. Kratochvíla pak má význam
pouze v tom, že tento svČdek dal IMV podnČt k šetĜení, když upozornil uvedené svČdky, že je
vydírán konkrétními policisty, které má krýt právČ obvinČný Mgr. L. Mokrý, a také mČl sdČlit
Mgr. J. Válkovi, že z doslechu od neznámé osoby ví, že obvinČný Mgr. L. Mokrý mČl
informaci o odposlechu sdČlit JUDr. M. Almásymu za þástku kolem 100 000 až 120 000 Kþ.
Soud I. stupnČ ale uvedl (str. 65 rozsudku), že ohlednČ výše þástky, která byla obvinČnému
pĜedána, vycházel z výpovČdi svČdka L. Hrubého, který výši þástky uvedl bez pochybností
a pĜesnČ. Nelze tedy pĜisvČdþit argumentaci obvinČného, že výpovČć svČdka M. Kratochvíla
byla z pohledu krajského soudu jedním ze stČžejních dĤkazĤ jeho viny. PĜitom tento soud
uvedl na str. 64 odĤvodnČní rozsudku, že za podstatné pro shledání viny obvinČného
Mgr. L. Mokrého jsou výpovČdi svČdkĤ Mgr. B. Novického a Mgr. J. Války, a vzhledem
k jejich výpovČdím nelze také výpovČć svČdka L. Hrubého považovat za osamocenou.
Z hlediska vČrohodnosti a obvinČným namítané nelogiþnosti výpovČdi svČdka L. Hrubého je
také nepodstatné, že mu informaci o tom, že obvinČný Mgr. L. Mokrý mČl pĜijmout danou
þástku od JUDr. M. Almásyho, mČl sdČlit jeho bratr Ing. P. Mokrý po jeho zatþení, ke kterému
došlo již dne 2. 10. 2011, ale až po podání obžaloby v srpnu 2012 byl upozornČn na rozšíĜení
právní kvalifikace o trestný þin pĜijímání úplatku podle § 160 odst. 1, 3 písm. b) tr. zákona,
s doplnČním skutku o þást vČty „pĜiþemž za toto obdržel od JUDr. M. Almásyho þástku
120 000 Kþ“. ObvinČný touto námitkou dokládá, že svČdek L. Hrubý musel informaci, že on
pĜijal þástku 120 000 Kþ, získat v jiné dobČ, v jiných souvislostech a od jiné osoby. To ale
nezpochybĖuje pravdivost této informace, že uvedenou þástku od JUDr. M. Almásyho pĜijal,
a svČdek L. Hrubý sám uvedl, že neví pĜesnČ, kdy se tuto informaci dozvČdČl. Vzhledem
k výše uvedenému nejsou skutková zjištČní o vinČ Mgr. L. Mokrého projevem libovĤle soudĤ,
odĤvodnČní rozsudku soudu I. stupnČ nelze považovat za nelogické a vČcnČ nepĜesvČdþivé,
a skutková zjištČní soudĤ mají oporu v provedených dĤkazech, které nejsou v žádném, a již
vĤbec ne v namítaném extrémním nesouladu s právním posouzením skutku pod bodem 5)
výroku o vinČ rozsudku soudu I. stupnČ. Vzhledem k obžalovací zásadČ je pak bez významu,
zda v souvislosti s tímto jednáním byla vyvozována trestní odpovČdnost i vĤþi
JUDr. M. Almásymu.
OhlednČ skutku pod bodem ad 19) rozsudku krajského soudu obvinČný Mgr. L. Mokrý
namítá, že podle odĤvodnČní rozsudku je jeho vina založena na výpovČdi svČdka L. Hrubého.
Pokud vedle výpovČdi uvedeného svČdka stojí výpovČdi dalších svČdkĤ a poškozeného
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L. Göbela, tyto považuje za vzájemnČ logicky neprovázané a namítá, že skutková zjištČní
ohlednČ tohoto jednání tak soud uþinil pouze na základČ osamocené výpovČdi svČdka
L. Hrubého. ZpochybĖuje vČrohodnost výpovČdi svČdka L. Hrubého tím, že jeho výpovČć
rovnČž v postavení svČdka v jiné trestní vČci (OS v Olomouci sp. zn. 6 T 38/2011; pozn. kopii
protokolu o hlavním líþení obvinČný pĜiložil k odvolání na þ. l. 13478 tr. spisu), která
obsahovala celou Ĝadu negativních vyjádĜení k osobČ Ing. P. Mokrého, byla soudem
hodnocena jako nevČrohodná. Uvedl i další okolnosti podrobnČ citované v jeho dovolání,
z kterých ale obvinČný Mgr. L. Mokrý dovozuje osobní prospČch tohoto svČdka jako možný
motiv k výpovČdi o pĜijetí úplatku, tedy spíš ke skutku ad 5) výroku o vinČ. TČmto námitkám
nevČrohodnosti svČdka L. Hrubého Nejvyšší soud nepĜisvČdþil, a postaþí k nim odkázat na
odĤvodnČní rozsudku soudu I. stupnČ, zejména pak na okolnosti popsané na str. 123 a 124,
které vedly soud I. stupnČ k správnému závČru o vČrohodnosti jeho výpovČdi.
Ve vztahu k obČma skutkĤm, jimiž byl obvinČný Mgr. L. Mokrý uznán vinným, tak
Nejvyšší soud dospČl k závČru, že jeho námitky neodpovídají uplatnČnému dĤvodu dovolání.
Ve vČci nebyl shledán ani namítaný extrémní rozpor mezi provedenými dĤkazy a skutkovými
zjištČními soudĤ, výpovČdi svČdkĤ L. Hrubého a M. Kratochvíla soudy nehodnotily svévolnČ
a nezasáhly do práva obvinČného Mgr. L. Mokrého na spravedlivý proces. Proto bylo dovolání
obvinČného Mgr. L. Mokrého posouzeno jako podané z jiného dĤvodu, než je uveden
v ustanovení § 265b tr. Ĝ. a bylo odmítnuto podle § 265i odst. 1 písm. b) tr. Ĝ.
ObvinČný Ing. Roman Velecký uplatnil dĤvod dovolání podle § 265b odst. 1 písm. g)
tr. Ĝ. a v návaznosti na nČj také podle § 265b odst. 1 písm. l) tr. Ĝ. Jeho námitky smČĜují proti
výroku o vinČ ad 16) rozsudku soudu I. stupnČ, ohlednČ nČjž byl uznán vinným, spoleþnČ se
spoluobvinČným JUDr. M. Almásym jako organizátorem, trestnými þiny zneužívání
pravomoci veĜejného þinitele podle § 158 odst. 1 písm. a) odst. 2 písm. a) tr. zákona
a pĜijímání úplatku podle § 160 odst. 2, 4 písm. b) tr. zákona.
Trestných þinĤ uvedených ve výroku ad 16) rozsudku soudu I. stupnČ, se
Ing. R. Velecký dopustil tím, že (zkrácenČ uvedeno) po vzájemné domluvČ
s JUDr. M. Almásym, v pĜesnČ nezjištČném období roku 2007, kdy Ing. R. Velecký jako
pĜíslušník PýR, OHK Brno, zpracovával pod þ. j. PJM-493/OHK-23-2006 trestní spis týkající
se podezĜení Ing. P. Kuby ze spáchání trestného þinu zneužívání informací v obchodním styku
dle § 128 odst. 2 tr. zákona, a trestného þinu podvodu dle § 250 odst. 1, 4 tr. zákona, oslovil
obžalovaný JUDr. M. Almásy pĜed budovou sídla spoleþnosti Winston International, a. s., se
sídlem v BrnČ, opakovanČ Ing. P. Kubu s tím, že za þástku 1 000 000 Kþ ovlivní toto trestní
Ĝízení v jeho prospČch, což Ing. P. Kuba odmítl, následnČ byl na nČj vyvíjen nátlak
neznámými osobami v podobČ slovních výhrĤžek a najíždČní vozidlem, þemuž Ing. P. Kuba
posléze podlehl a v sídle spoleþnosti BrnČnská správcovská, a. s., v BrnČ, se na konci roku
2007 setkal s obČma obžalovanými, a s ujištČním JUDr. M. Almásyho, že pĜedá-li þástku
500 000 Kþ, bude celá kauza odložena, prostĜedky v této výši JUDr. M. Almásymu pĜedal.
Odvolání Ing. R. Veleckého proti rozsudku soudu I. stupnČ, bylo dovoláním napadeným
rozsudkem Vrchního soudu v Olomouci zamítnuto podle § 256 tr. Ĝ. jako nedĤvodné.
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Námitky obvinČného Ing. R. Veleckého v dovolání jsou v podstatČ opakováním
námitek uvedených již v odvolání (þ. l. 13488 a násl. tr. spisu). K trestnému þinu zneužívání
pravomoci veĜejného þinitele obvinČný uvedl, že soud I. stupnČ spatĜuje výkon pravomoci
zpĤsobem odporujícím zákonu v nerespektování ustanovení § 6 odst. 1 a § 52 zákona
þ. 283/1991 Sb., o Policii ýR, které porušil tím, že mČl narušit majetkovou sféru práv
poškozeného Ing. P. Kuby, ale soud nijak nespecifikoval, o jaký zásah do majetkových práv
tohoto poškozeného mČlo jít. Jediným zásahem do práv jmenovaného, že ale bylo vedení
trestního spisu, kde poškozený figuroval jako podezĜelý, což ale nelze považovat za
bezdĤvodnou újmu ani za nepĜimČĜený zásah do práv, když soud nezpochybnil objektivnost
pĜíþin vedoucích k založení trestního spisu ani standardní postup provČĜování.
Touto námitkou obvinČný Ing. R. Velecký v podstatČ, v souladu s uplatnČným
dĤvodem dovolání podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. Ĝ., namítá nenaplnČní znaku skutkové
podstaty trestného þinu podle § 158 odst. 1 písm. a) tr. zákona, spoþívajícího ve výkonu
pravomoci veĜejného þinitele zpĤsobem odporujícím zákonu. Na uvedenou námitku, o jaký
zásah do majetkových práv poškozeného mČlo jít, si ale obvinČný v podstatČ odpovČdČl sám,
když následnČ v dovolání uvedl, že pokud by se soudem tvrzený majetkový zásah mČl týkat
údajné finanþní hotovosti, která mČla být podle poškozeného Ing. P. Kuby pĜedána
obvinČnému JUDr. M. Almásymu, tak prokázání tohoto zjištČní zpochybĖuje tím, že nebylo
spolehlivČ doloženo. Touto námitkou o nespolehlivém doložení pĜedání dané finanþní þástky,
se obvinČný ale dostává mimo uplatnČný dĤvod dovolání podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. Ĝ.
Nelze proto pĜisvČdþit námitce, že soud nijak nespecifikoval, o jaký zásah do majetkových
práv tohoto poškozeného mČlo jít. Soud I. stupnČ ve stejné þásti odĤvodnČní totiž uvedl, že
úmysl obvinČného Ing. R. Veleckého opatĜit sobČ a jinému (JUDr. M. Almásymu)
neoprávnČný prospČch, byl svČdecky doložen a prospČch, k nČmuž jednání obvinČného
smČĜovalo (1 milion Kþ), a který se v koneþném dĤsledku podaĜilo reálnČ opatĜit
(500 000 Kþ), pak lze v souladu s ustanovením § 89 odst. 11 trestního zákona oznaþit za
prospČch znaþný. Z uvedeného je zcela zĜejmé, o jaký zásah do majetkových práv
poškozeného se jednalo a tato námitka je proto zjevnČ neopodstatnČná.
Dále pak obvinČný Ing. R. Velecký nesouhlasí se závČrem soudu I. stupnČ, že výkon
pravomoci zpĤsobem odporujícím zákonu spoþíval také v nerespektování ustanovení § 52
zákona þ. 283/1991 Sb., o Policii ýR, podle kterého je povinností policisty zachovávat
mlþenlivost o skuteþnostech, se kterými se seznámil pĜi plnČní úkolĤ policie nebo
v souvislosti s nimi. RovnČž v souladu s uplatnČným dĤvodem dovolání podle § 265b odst. 1
písm. g) tr. Ĝ. obvinČný namítá, že nemohl porušit tuto povinnosti tím, že informoval
obvinČného JUDr. M. Almásyho o obsahu jím vedeného trestního spisu a o smČru, jímž se
provČĜování vyvíjí, protože samotné sdČlení, že vČc je „nemastná neslaná a je zralá na
odložení“, nedosahuje takové intenzity, aby se jednalo o naplnČní skutkové podstaty trestného
þinu, pĜiþemž sdČlení, že to s vČcí „vypadá na odložení“, nijak nevyboþuje z bČžné praxe,
když navíc se jednalo o sdČlení bývalému kolegovi, který jej k tomu pĜemlouval. Toto jednání
proto považuje nanejvýš za kázeĖské provinČní. Tato námitka je ale zjevnČ neopodstatnČná,
protože obvinČný nesprávné právní posouzení skutku neposuzuje na základČ celého jednání,
jímž byl uznán vinným, namítané okolnosti vytrhává ze souvislosti, a na jejich základČ jejich
izolovaného hodnocení pak namítá, že nemohl porušit povinnosti policisty zachovávat
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mlþenlivost o skuteþnostech, se kterými se seznámil pĜi plnČní úkolĤ policie nebo
v souvislosti s nimi. PĜednČ nesvČdþí ve prospČch obvinČného, že se jednalo o sdČlení
bývalému kolegovi, který jej k tomu pĜemlouval, když spoluobvinČný JUDr. M. Almásy byl
jednoznaþnČ nepovolanou osobou. Nejednalo se ani o žádné neformální nejasné sdČlení, jak to
prezentuje obvinČný Ing. R. Velecký, ale o zámČrnou informaci poskytnutou po domluvČ se
spoluobvinČným a právČ za úþelem jejího využití k danému jednání. Takovéto jednání je
hrubým porušením ustanovení § 52 zákona þ. 283/1991 Sb., o Policii ýR, podle kterého je
povinností policisty zachovávat mlþenlivost o skuteþnostech, se kterými se seznámil pĜi
plnČní úkolĤ policie nebo v souvislosti s nimi.
Mimo uplatnČný dĤvod dovolání jsou pak další námitky obvinČného smČĜující proti
odĤvodnČní rozhodnutí soudĤ, resp. námitky proti právnímu posouzení skutku, které ale
vychází z jiného skutkového stavu, než byl zjištČn soudem I. stupnČ. Jedná se o námitky, že
soud I. stupnČ pĜesnČ neodĤvodnil, které jeho jednání považuje za relevantní z hlediska
trestního práva, a pokud shledal porušení povinnosti mlþenlivosti podle § 52 uvedeného
zákona také v tom, že o osudu jím vedeného spisu informoval Mgr. P. Michka, tak se jednalo
o vČc v té dobČ již pravomocnČ odloženou, když o tom sám rozhodl dne 19. 10. 2007,
a pĜedáním usnesení o odložení vČci proto nesdČlil skuteþnosti, u kterých se vyžaduje, aby
zĤstaly utajeny pĜed nepovolanými osobami. K tomu obvinČný také namítá nedostateþné
zjištČní skutkového stavu, že nebylo dostateþnČ prokázáno, kdy došlo k pĜedání usnesení
o odložení vČci, a nelze tak stanovit, zda k tomu došlo pĜed pravomocným skonþením vČci
nebo až poté. ObvinČný uvedl, s odkazem na svoji výpovČć v hlavním líþení, kde vypovČdČl,
že se schĤzka mČla uskuteþnit v listopadu 2007, pĜiþemž o odložení vČci rozhodl dne
19. 10. 2007, že k pĜedání usnesení o odložení vČci došlo až poté. Není proto podle nČj dĤvod,
proþ by usnesení o odložení vČci nemohlo být pĜedloženo osobČ zúþastnČné na provČĜování,
a nelze tak hovoĜit o porušení povinností stanovených uvedeným zákonem, když se jednalo
pouze o vyrozumČní provČĜovaného o závČreþném úkonu v jeho vČci. PodezĜelého
Ing. P. Kubu, že si mohl také pĜedvolat a pĜedat mu dané usnesení nebo mu ho zaslat poštou.
Soudu I. stupnČ obvinČný také vytýká, že nezkoumal þasovou posloupnost událostí z toho
dĤvodu, že v pĜípadČ „zobchodování“ pravomocnČ odložené vČci se slibem, že odložení lze za
úplatu zaĜídit, by se mohlo jednat o trestný þin podvodu.
K uvedeným skutkovým námitkám je pĜednČ tĜeba uvést, že z odĤvodnČní rozsudku
(str. 160) soudu I. stupnČ naopak jasnČ vyplývá, že soud za relevantní považuje z hlediska
trestního práva mj. porušení povinnosti mlþenlivosti podle § 52 uvedeného zákona, tedy
informování JUDr. M. Almásyho o obsahu daného spisu. SdČlení rozhodných skuteþností této
osobČ je také z hlediska rozhodnutí o vinČ podstatné, oproti informování také Mgr. P. Michka,
ohlednČ kterého ale nelze pĜisvČdþit tvrzení obvinČného Ing. R. Veleckého, že v pĜípadČ
tohoto svČdka se jednalo o informaci o vČci v té dobČ již pravomocnČ odložené. ObvinČný
totiž v rozporu se zjištČním soudu I. stupnČ celé své jednání situuje do období po datu
rozhodnutí o odložení vČci dne 19. 10. 2007, když se podle nČj schĤzka mČla uskuteþnit až
poté v listopadu 2007. Na této své verzi obhajoby pak zakládá i námitku, proþ by usnesení
o odložení vČci nemohlo být pĜedloženo osobČ zúþastnČné na provČĜování, a nelze tak hovoĜit
o porušení povinností stanovených uvedeným zákonem, když se jedná pouze o vyrozumČní
provČĜovaného o závČreþném úkonu v jeho vČci. Již ze samotné tzv. skutkové vČty výroku
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o vinČ ad 16) rozsudku soudu I. stupnČ, že „JUDr. M. Almásy a Ing. R. Velecký po vzájemné
domluvČ v pĜesnČ nezjištČném období roku 2007, kdy Ing. R. Velecký jako pĜíslušník PýR,
SJMK, SKPV, OHK Brno zpracovával pod þ. j. PJM-493/OHK-23-2006 trestní spis týkající
se podezĜení Ing. P. Kuby“, ale vyplývá doba jejich jednání ještČ pĜed rozhodnutím o odložení
vČci (viz „v…období,...kdy zpracovával...“). K takovému závČru dospČl soud I. stupnČ, což je
zĜejmé také z odĤvodnČní na str. 110 rozsudku kde uvedl, že „z dĤkazĤ vyplývá, že
obžalovaný Ing. R. Velecký byl zpracovatelem spisu, jehož pĜedmČtem bylo provČĜování
þinnosti Ing. P. Kuby, zájem o výsledky prošetĜování této vČci projevil obvinČný
JUDr. M. Almásy, který pĜiznal jak tento zájem, tak i inkasování finanþních prostĜedkĤ za
zprostĜedkování spisového materiálu. Na rozdíl od výpovČdi obou obvinČných, z nichž se sice
podává jistá spolupráce, avšak bez pĜedem domluveného nároku na jakoukoliv odmČnu, se
jeví výpovČć svČdkĤ Kuby a Michka vČrohodnČjší. SvČdci Ing. P. Kuba a Mgr. P. Michek
potvrdili návštČvu obou obžalovaných v sídle dané spoleþnosti, jakož i to, že tito s sebou
pĜinesli vyšetĜovací spis, do nČhož mČl možnost svČdek Ing. P. Kuba nahlédnout. VýbČr
þástky 500 000 Kþ dne 2. 10. 2007 doložil svČdek Ing. P. Kuba výpisem z bČžného úþtu
(þ. l. 10932), tedy jen nČkolik dnĤ pĜed datem odložení vČci, k nČmuž došlo 19. 10. 2007.
Tento doklad výraznČ podepírá vČrohodnost výpovČdi svČdka Ing. P. Kuby i svČdka
Mgr. P. Michka, neboĢ platba a následná reakce, tedy odložení vČci, je z logiky vČci
pĜirozenČjší nežli postup opaþný“. Bez významu je proto námitka obvinČného, že soud
I. stupnČ nezkoumal þasovou posloupnost událostí, a v pĜípadČ „zobchodování“ pravomocnČ
odložené vČci se slibem, že odložení lze za úplatu zaĜídit, že by se mohlo jednat o trestný þin
podvodu.
Nejvyšší soud proto dospČl k závČru, že výše uvedené námitky, založené na jiných
þasových souvislostech, nemohou zpochybnit správnost postupu soudĤ, pokud jednání
Ing. R. Veleckého právnČ kvalifikovaly jako trestný þin zneužívání pravomoci veĜejného
þinitele podle § 158 odst. 1 písm. a) odst. 2 písm. a) tr. zákona, kdy výkon pravomoci
zpĤsobem odporujícím zákonu shledali v tom, že nerespektoval ustanovení § 6 odst. 1
a ustanovení § 52 zákona þ. 283/1991 Sb., o Policii ýR. Lze pouze pĜipomenout, že podle § 6
odst. 1 uvedeného zákona je policista pĜi provádČní služebních zákrokĤ a služebních úkonĤ
povinen dbát cti, vážnosti a dĤstojnosti osob i své vlastní a nepĜipustit, aby osobám
v souvislosti s touto þinností vznikla bezdĤvodná újma a pĜípadný zásah do jejich práv
a svobod pĜekroþil míru nezbytnou k dosažení úþelu sledovaného služebním zákonem nebo
služebním úkolem. Podle § 52 téhož zákona je pak policista povinen zachovávat mlþenlivost
o skuteþnostech, se kterými se seznámil pĜi plnČní úkolĤ policie nebo v souvislosti s nimi
a které v zájmu zabezpeþení úkolĤ policie, nebo v zájmu jiných osob vyžadují, aby zĤstaly
utajeny pĜed nepovolanými osobami, pĜiþemž tato povinnost trvá i po skonþení služebního
pomČru policisty.
Jako skutková pak uplatnČnému dĤvodu dovolání neodpovídá ani námitka obvinČného
Ing. R. Veleckého, ohlednČ neprokázání znaku znaþného prospČchu podle § 158 odst. 2
písm. a) tr. zákona, když finanþní hotovost inkasoval JUDr. M. Almásy a nebylo prokázáno,
že by on o tom vČdČl a jednal cílenČ v úmyslu zajistit JUDr. M. Almásymu finanþní prospČch.
ByĢ obvinČný s tím nesouhlasí, Nejvyšší soud považuje za zcela logickou argumentaci soudu
I. stupnČ, který neuvČĜil obhajobČ obvinČného Ing. R. Veleckého, že z celé záležitosti nemČl
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žádný hmotný prospČch. Jak uvedl soud I. stupnČ, proti tomuto tvrzení stojí míra angažmá
obžalovaného na celé vČci, které bez úþasti na „odmČnČ“ postrádá smysl. ObvinČný nejprve
konzultoval obsah spisu se spoluobvinČným JUDr. M. Almásym, poté tomuto zcela v rozporu
se svými služebními povinnostmi svČĜuje zpĤsob, jakým s vČcí naloží, následnČ odnáší spis
k jeho nahlédnutí mimo služební prostory, a to vše ve smyslu jeho obhajoby údajnČ bez
jakéhokoliv ekvivalentu. Pokud obvinČný zmínil nevhodnou formulaci v odĤvodnČní
rozhodnutí soudu, že je nepravdČpodobné, aby ze své úþasti na zobchodování trestního spisu
Ing. P. Kuby nemČl žádný prospČch, lze mu pĜisvČdþit v tom, že pravdČpodobnost není
kritériem, se kterým by mČl soud operovat. PĜesto je ale zĜejmé, že soud I. stupnČ vzal za
prokázané opatĜení znaþného prospČchu obvinČným Ing. R. Veleckým daným trestným þinem,
jehož byl spoluobvinČný JUDr. M. Almásy organizátorem. Pro naplnČní znaku ustanovení
§ 158 odst. 2 písm. a) tr. zákona, ale plnČ postaþuje opatĜení znaþného prospČchu jinému,
když opatĜení tohoto prospČchu také sobČ, je znakem pouze alternativním. ZávČr o vinČ
obvinČného Ing. R. Veleckého je proto i v tomto smČru jednoznaþný, a není nutné provést
další rozsáhlé dokazování, jak namítá v dovolání.
Nejvyšší soud nezjistil extrémní rozpor, a proto nepĜisvČdþil ani skutkovým námitkám
obvinČného Ing. R. Veleckého ohlednČ nedostateþného prokázání skutkového stavu v bodČ
ad 16) výroku o vinČ, ve vztahu k právnímu posouzení jeho jednání jako trestný þin pĜijímání
úplatku podle § 160 odst. 2, 4 písm. b) tr. zákona. Pokud z daných skutkových zjištČní
považuje obvinČný za prokázané pouze to, že skuteþnČ byl zpracovatelem daného spisu, a dne
19. 10. 2007 rozhodl o odložení trestní vČci Ing. P. Kuby, a ostatní skuteþnosti považuje za
sporné, Nejvyšší soud tento jeho názor rozhodnČ nesdílí. Také není nutné objasĖovat zpĤsob,
jakým vedl dané trestní Ĝízení, na základČ jakého podnČtu bylo provČĜování zahájeno, jak
probíhal dozor státního zástupce, nebo za jakých okolnosti a z jakého dĤvodu bylo
provČĜování odloženo, protože je to pro vČc bez významu, když obvinČný Ing. R. Velecký
nebyl obžalován a odsouzen za to, že by spis byl na Ing. P. Kubu veden úþelovČ
a bezdĤvodnČ. SpolehlivČ byla prokázána i samotná schĤzka, a to zejména, že se na ní
obvinČný dostavil i s pĜedmČtným spisem a se spoluobvinČným JUDr. M. Almásym, kterému
zde byla pĜedána daná penČžní þástka jako odmČna za to, že vČc Ing. P. Kuby bude
Ing. R. Veleckým odložena. Urþité rozpory ve výpovČdích svČdkĤ Ing. P. Kuby
a Mgr. P. Michka jsou nepodstatné, nemohou zpochybnit jejich vČrohodnost, a naopak ve
svČtle všech rozhodných dĤkazĤ je zcela vyvrácená, a tedy nepravdivá, výpovČć samotného
obvinČného Ing. R. Veleckého, kterou se snaží vyhnout trestní odpovČdnosti za dané jednání.
ObvinČný má jistČ právo na svĤj názor na celou vČc, a mĤže se hájit, jak uzná za vhodné, ale
skutkový dČj zjištČný soudem I. stupnČ má oporu v provedených dĤkazech a byl také správnČ
právnČ posouzen.
OhlednČ námitky, že podle zásady subsidiarity trestní represe se mĤže jednat nanejvýš
o kázeĖské provinČní, obecnČ platí, že jde o námitku hmotnČ právní a tedy odpovídající
dĤvodu dovolání podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. Ĝ. Tak tomu ale není v pĜípadČ obvinČného
Ing. R. Veleckého, který totiž tuto námitku neuplatnil ve vztahu ke skutku uvedenému ve
výroku o vinČ ad 16), ale domáhá se aplikace této zásady zjevnČ na základČ popĜení
skutkových zjištČní soudu I. stupnČ a ve vztahu k jeho verzi prĤbČhu skutkového dČje. Navíc
je nutno konstatovat, že ani ve vztahu k jednání, jímž byl uznán vinným, nepĜichází použití
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uvedené zásady v úvahu. ObsahovČ pak postaþí odkázat na dĤvody uvedené k obdobné
námitce spoluobvinČného JUDr. M. Almásyho.
Mimo jakýkoliv dĤvod dovolání je pak námitka Ing. R. Veleckého o nezákonnosti
v odĤvodnČní výše trestu, kde poukázal na mírnČjší trest uložený obvinČnému
Ing. Bc. P. KĜipskému za stejnČ právnČ hodnocenou trestnou þinnost, avšak s vyšší
zpĤsobenou škodou. Pouze nad rámec lze k tomu poznamenat, že platí zásada individualizace
trestu, a z hlediska možnosti nápravy nelze pĜehlédnout, že oproti Ing. R. Veleckému nebyl
obvinČný Ing. Bc. P. KĜipský v minulosti odsouzen.
Na základČ uvedených dĤvodĤ, když hmotnČ právní námitky obvinČného
Ing. R. Veleckého byly shledány zjevnČ neopodstatnČnými, a ohlednČ dalších skutkových
námitek nebyl ohlednČ tohoto obvinČného shledán extrémní rozpor mezi provedenými dĤkazy
a skutkovými zjištČními soudĤ, bylo jeho dovolání odmítnuto podle § 265i odst. 1 písm. e)
tr. Ĝ. jako zjevnČ neopodstatnČné.
ObvinČný Bc. Milan Vítek, v rámci uplatnČného dĤvodu dovolání podle § 265b
odst. 1 písm. g) tr. Ĝ., uvedl k jednotlivým výrokĤm o jeho vinČ Ĝadu námitek, jimiž
z podstatné þásti soudu I. stupnČ vytýká nesprávný postup v rozporu s ustanovením § 2
odst. 5, 6 tr. Ĝ. s tím, že nČkteré provedené dĤkazy soud nezhodnotil, resp. k nim nepĜihlédl,
a v rozporu se zásadami trestního Ĝízení své rozhodnutí neopĜel o fakta, ale o pouhou
pravdČpodobnost. V rámci dokazování podle obvinČného nebylo prokázáno, že by se dané
skutky staly. Odvolacímu vrchnímu soudu pak vytýká, že se tČmito jeho námitkami,
uvedenými také v odvolání, nezabýval. Je tak zĜejmé, že takovéto námitky nelze podĜadit pod
uplatnČný dĤvod dovolání, a proto se Nejvyšší soud jimi zabýval pouze z hlediska pĜípadné
existence výše konkretizovaného extrémního rozporu mezi provedenými dĤkazy a na jejich
základČ uþinČnými skutkovými zjištČními soudu. Žádný takový rozpor ale neshledal.
ObvinČný uplatnil k jednotlivým trestným þinĤm, jimiž byl uznán vinným, také
námitky, které mají sice obecnČ povahu hmotnČ právní (absence úmyslné formy zavinČní,
nenaplnČní formálního znaku dané skutkové podstaty trestného þinu), kterou jim ale vČtšinou
nelze pĜiznat, když pĜevážnČ je zĜejmé, že tyto námitky byly uplatnČny zcela nekonkrétnČ
a formálnČ. ObecnČ lze konstatovat, že dovolací námitky obvinČného Bc. M. Vítka, týkající se
nenaplnČní znakĤ skutkové podstaty trestných þinĤ, jimiž byl uznán vinným, vychází
z podstatné þásti nikoliv z nesprávného právního posouzení skutku zjištČného soudem, ale
z názoru obvinČného, že dané jednání nebylo prokázáno a nestalo se.
K bodu ad 13) výroku o vinČ rozsudku soudu I. stupnČ, kde byl uznán vinným
pokusem trestného þinu podvodu podle § 8 odst. 1 k § 250 odst. 1, 3 písm. b) tr. zákona,
obvinČný Bc. M. Vítek v souladu s uplatnČným dĤvodem dovolání konkrétnČ namítá
neprokázání subjektivní stránky tohoto trestného þinu, tedy jeho úmyslu ke škodČ cizího
majetku se obohatit, když je toho názoru, že jeho jednání ani zdánlivČ nesmČĜovalo
k žádnému podvodnému jednání. OpodstatnČnost této námitky Nejvyšší soud posuzoval
z hlediska, zda podvodný úmysl obvinČného vyplývá ze skutkových zjištČní soudu, uvedených
ve výroku o vinČ ad 13) rozsudku soudu I. stupnČ.
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Uvedeného trestného þinu se obvinČný podle rozsudku soudu I. stupnČ dopustil tím, že
dne 8. 4. 2006 v BrnČ na BrnČnské pĜehradČ, pĜed restaurací Prýgl bar, nabídl
S. El Talabanimu, že zaplatí-li blíže neurþeným osobám z Ĝad policie a státního zastupitelství
þástku 3 000 000 Kþ, nebude proti nČmu zahájeno trestní stíhání za údajnou trestnou þinnost
z února – bĜezna 2005, což S. El Talabani neakceptoval, pĜiþemž obvinČný Bc. M. Vítek
vČdČl, že není v jeho moci ovlivnit výsledek trestního Ĝízení v jím uvádČném smyslu.
Z takto zjištČného jednání v bodČ ad 13) rozsudku soudu I. stupnČ ale podvodný úmysl
obvinČného Bc. M. Vítka jednoznaþnČ vyplývá. Pokusem trestného þinu je podle § 8 odst. 1
tr. zákona jednání pro spoleþnost nebezpeþné, které bezprostĜednČ smČĜuje k dokonání
trestného þinu a jehož se pachatel dopustil v úmyslu trestný þin spáchat, jestliže k dokonání
trestného þinu nedošlo. Pokus jako obecná forma trestného þinu je, na rozdíl od dokonaného
trestného þinu, charakterizován pĜedevším nedostatkem následku, který je znakem skutkové
podstaty trestného þinu, vyvolává pouze nebezpeþí, že k porušení nebo ohrožení zájmu
chránČného trestním zákonem dojde. Pokud obvinČný Bc. M. Vítek v bodČ ad 13) výroku
o vinČ sdČlil poškozenému, že zaplatí-li blíže neurþeným osobám z Ĝad policie a státního
zastupitelství þástku 3 000 000 Kþ, nebude proti nČmu zahájeno trestní stíhání za údajnou
trestnou þinnost, pĜiþemž obvinČný vČdČl, že není v jeho moci ovlivnit výsledek trestního
Ĝízení v jím uvádČném smyslu, uvádČl poškozeného v omyl uvádČním nepravdivé okolnosti,
a jednal tak zámČrnČ s cílem obohatit se o danou penČžní þástku, pokud by poškozený na
základČ uvedené nepravdivé informace provedl danou majetkovou dispozici. Subjektivní
stránka tohoto trestného þinu, tedy jeho úmyslu ke škodČ cizího majetku se obohatit, je tak
z jeho jednání zjištČného soudem zcela zĜejmá. Pokud je obvinČný toho názoru, že jeho
jednání ani zdánlivČ nesmČĜovalo k žádnému podvodnému jednání, tak mu nelze pĜisvČdþit,
protože zjevnČ vychází ze své verze obhajoby a nikoliv ze skutkových zjištČní uvedených ve
výroku o vinČ. Svým obsahem je pak ponČkud neobvyklá námitka obvinČného, že pokud se
zamČĜil výluþnČ na pokus, a nikoliv na dokonání trestného þinu, je nemožné uvažovat
o pokusu trestného þinu a takové jednání nemĤže být trestné. K tomu nezbývá, než zopakovat,
že pokus jako obecná forma trestného þinu je, na rozdíl od dokonaného trestného þinu,
charakterizován pĜedevším nedostatkem následku, který je znakem skutkové podstaty
trestného þinu. Úmysl pachatele ale nesmČĜuje pouze k pokusu, ale k dokonání trestného þinu,
ke kterému v tomto pĜípadČ nedošlo nikoliv v dĤsledku „zamČĜení obvinČného výluþnČ na
pokus“, protože uþinil vše, co zákon vyžaduje ke spáchání trestného þinu podvodu, ale
v dĤsledku odmítnutí jeho požadavku poškozeným S. El Talabanim. Jednání obvinČného
Bc. M. Vítka tak bezprostĜednČ smČĜovalo k dokonání trestného þinu podvodu podle § 250
odst. 1, 3 písm. b) tr. zákona, ke kterému ale nedošlo nezávisle na jeho vĤli.
Na správnost právního posouzení skutku ad 13) výroku o vinČ, nemá žádný vliv ani
námitka obvinČného Bc. M. Vítka, že daný skutkový stav neobsahuje pĜesné þasové vymezení,
zejména pĜesný þas, a není uvedeno kdy a za jakých okolností se mČl setkat s S. El Talabanim.
Skutek je dostateþnČ þasovČ i místnČ specifikován, v rozhodnutí nechybí žádný výrok a tento
není neúplný, jak obvinČný namítá. Navíc tato námitka ani neodpovídá uplatnČnému dĤvodu
dovolání, když na pĜípady neúplného nebo chybČjícího výroku dopadá dĤvod dovolání podle
§ 265b odst. 1 písm. k) tr. Ĝ., který je dán tehdy, jestliže v rozhodnutí nČkterý výrok chybí
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nebo je neúplný. Jedná se o pĜípady, kdy buć nebyl uþinČn urþitý výrok, který tak
v napadeném rozhodnutí chybí a þiní jeho výrokovou þást neúplnou, anebo v rozhodnutí
urþitý výrok sice uþinČn byl, ale není úplný. ChybČjícím je nČkterý výrok jako celek, pokud
není obsažen v urþitém rozhodnutí, pĜestože podle zákona ho mČl soud pojmout do výrokové
þásti. Za neúplný se považuje takový výrok napadeného rozhodnutí, který neobsahuje
nČkterou podstatnou náležitost stanovenou zákonem, napĜ. pokud v pĜípadČ výroku o vinČ
není citována tzv. právní vČta vyjadĜující zákonné znaky trestného þinu podle § 120 odst. 1
písm. c) tr. Ĝ.
ObvinČný Bc. M. Vítek popĜel, že by se žalovaného jednání dopustil, S. El Talabaniho
vĤbec nezná, nikdy s ním nehovoĜil, a k situaci popsané ve skutku, že vĤbec nedošlo.
Považuje to za prokázané svojí výpovČdí, že dne 8. 4. 2006, že nebyl vĤbec pĜítomen v BrnČ,
ale v domovČ dĤchodcĤ u své matky v obci Karolinka na severní MoravČ, což doložil jejím
þestným prohlášením, ale v dĤsledku jejího úmrtí již nebylo možné vyslechnout ji jako
svČdka. Namítá také, že v dobČ údajného spáchání skutku k datu 8. 4. 2006 nebyl Prýgl bar ani
v provozu, což považuje za prokázané nezávislým svČdkem P. Kvardou, provozovatelem
mobilní buĖky oznaþené jako Prýgl bar, který v hlavním líþení dne 16. 7. 2013 uvedl, že „je to
letní záležitost, zaþínali jsme v kvČtnu þi koncem dubna, není tam topení“. Samotná restaurace
Prýgl bar, že navíc v dobČ spáchání skutku ani neexistovala, že v rozhodné dobČ bylo na
daném místČ jen jakési mobilní zaĜízení, které lze oznaþit za maringotku bez elektrické
energie a topení.
S tČmito námitkami se ale dostateþnČ vypoĜádal již soud I. stupnČ, na jehož
odĤvodnČní postaþí obecnČ odkázat. Zejména pak na str. 98 rozsudku uvedl, že pokud
obvinČný zpochybĖuje, že by v pĜedmČtném období vĤbec existovala nČjaká restaurace Prýgl
bar, což dokládá rozhodnutím o dodateþném povolení stavby ze dne 6. 9. 2012, pak výpovČdí
svČdkĤ S. El Talabaniho, A. Švábenského, A. Rujbra a M. Lomjanského je prokázán opak,
tedy že v roce 2006 objekt zvaný Prýgl bar skuteþnČ fungoval. To potvrdil ve své výpovČdi
(þ. l. 11371 a násl. tr. spisu) ostatnČ také svČdek P. Kvarda, který pĜipustil v daném období
možnost provozu baru, a to vþetnČ obþasných návštČv poškozeného S. El Talabaniho. Pokud
obvinČný poukazuje na výpovČć svČdka P. Kvardy v hlavním líþení, tak vyjádĜení tohoto
svČdka, že se jednalo o letní záležitost, nijak neodporuje jeho výpovČdi v pĜípravném Ĝízení,
a také s ohledem na výpovČdi uvedených svČdkĤ nemĤže vést k závČru, že daný bar
v rozhodné dobČ nebyl vĤbec v provozu. Nejvyšší soud tak dospČl k závČru, že soud I. stupnČ
mČl pro svá skutková zjištČní dostateþnou oporu v provedených dĤkazech, a za dané dĤkazní
situace tak nedotváĜí skutkový dČj, ani nepĜijal verzi svČdþící v neprospČch obvinČného
v rozporu se zásadou „in dubio pro reo“ a tedy ani neporušil jeho právo na spravedlivý proces.
ProvádČní dalších dĤkazĤ za dané situace by bylo nadbyteþné, a proto nelze ani Vrchnímu
soudu v Olomouci vytýkat, že další navržené dĤkazy neprovedl (výslech pĜítelkynČ
J. Dobrovolné a R. RektoĜíkové, které by potvrdily, že se 8. 4. 2006 v daném baru
s S. El Talabanim nemohl setkat).
Zcela bez významu je pak námitka obvinČného Bc. M. Vítka, že i pokud by teoreticky
k jeho setkání s S. El Talabanim došlo, je nepravdČpodobné, že by tento mČl u sebe finanþní
hotovost 3 000 000 Kþ, když podle jeho sdČlení se setkání uskuteþnilo zcela náhodnČ, pouze
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na nČkolik minut a poté již k žádnému jejich kontaktu nemČlo dojít. Z okolností pĜípadu
i samotného skutku je totiž naprosto jasné, že se nejednalo o požadavek okamžitého
zaplacení, ale o nabídku podmínČnou zaplacením dané þástky v budoucnu („zaplatí-li“).
Z toho také vyplývá neopodstatnČnost další námitky, že samotné jeho sdČlení uvedené ve
skutku, kdy nabídl S. El Talabanimu, zaplatí-li 3 000 000 Kþ, tak proti nČmu nebude zahájeno
trestní stíhání pro údajnou trestnou þinnost, nemĤže podle obvinČného naplnit znaky pokusu
trestného þinu podvodu, když v samotném skutku se nehovoĜí o tom, že by finanþní hotovost
žádal po S. El Talabanim. Tato skuteþnost je rovnČž ze skutku zcela zĜejmá, a navíc byla
nabídka pĜímo spojena s osobou El Talabaniho, tedy s nezahájením jeho trestního stíhání.
Nelze proto pĜisvČdþit námitce obvinČného Bc. M. Vítka, že se vzhledem k uvedenému
nemohl dopustit pokusu podvodu podle § 8 odst. k § 250 odst. 1, 3 písm. b) tr. zákona, pro
absenci objektivní i subjektivní stránky, když bylo spolehlivČ prokázáno, že jednal v úmyslu
zpĤsobit na cizím majetku znaþnou škodu a obohatit ke škodČ cizího majetku sebe tím, že
uvede nČkoho v omyl.
K bodu ad 14) výroku o vinČ rozsudku soudu I. stupnČ, kde byl obvinČný Bc. M. Vítek
uznán vinným pokusem trestného þinu vydírání podle § 8 odst. 1 k § 235 odst. 1, 2 písm. d)
tr. zákona, pĜednČ obsáhle uvádí vyloženČ skutkové výhrady v rozporu s uplatnČným dĤvodem
dovolání, když namítá, že nebyla prokázána žádná spojitost mezi ním a svČdkem
S. El Talabanim, s kterým ani jednou nepĜišel do styku, aĢ již soukromČ, nebo pĜi pracovní
þinnosti jako advokátní „asistent“. Daný skutek také nepovažuje za trestný þin a namítá, že ani
nebylo prokázáno, že by jej spáchal on. Považuje za neprokázané, že by se vĤbec nacházel na
místČ údajného þinu, namítá neuvedení pĜesného data a þasu údajného setkání, že soud
vycházel pouze z pochybného prohlášení sepsaného S. El Talabanim dne 2. 11. 2009, aþkoliv
k údajnému setkání mČlo dojít na poþátku Ĝíjna 2009, jak se podává z obsahu zmínČného
prohlášení. Pokud by se ale skutkový dČj uskuteþnil, S. El Talabani by si podle obvinČného
jistČ pamatoval pĜesné a podstatné podrobnosti o místČ, dni a konkrétní hodinČ setkání, jakož
i pĜesný popis osoby, doprovod dalších osob a další skuteþnosti osvČtlující jeho tvrzení.
Považuje proto tohoto svČdka za nevČrohodného, jeho tvrzení za nepravdivé a namítá, že se
daný skutek nestal. Poukázal také na to, že skutek se mČl stát poþátkem mČsíce Ĝíjna 2009,
když svČdek S. El Talabani tvrdí, že byl v této dobČ kontaktován neznámým mužem
s požadavkem na zaplacení 500 000 Kþ, nebo jinak bude na nČj podáno trestní oznámení, ale
ze zprávy Policie ýR ze dne 9. 7. 2013 vyplývá, že trestní oznámení bylo
pplk. Mgr. T. Rotreklem podáno pro kĜivé obvinČní na S. El Talabaniho již o osm
mČsícĤ dĜíve dne 12. 3. 2009, což svČdþí v jeho prospČch, a tento svČdek
(pozn. pplk. Mgr. T. Rotrekl) v hlavním líþení sám potvrdil, že jej nezná. VýpovČć svČdka
S. El Talabaniho považuje za vnitĜnČ rozpornou, když nejdĜív uvádČl místo setkání s ním
v budovČ centra IBC, pozdČji pĜed budovou a kamerový systém centra nebyl využit.
O naplnČní skutkové podstaty daného trestného þinu, že by tak podle obvinČného bylo možné
teoreticky uvažovat pouze za situace, že by se s S. El Talabanim setkal pĜed datem 12. 3. 2009
a následnČ by bylo podáno trestní oznámení. Ve skuteþnosti s ním ale nikdy nejednal, a þestné
prohlášení S. El Talabaniho ze dne 2. 11. 2009 bylo pĜedem pĜipraveno „pro futuro“ tak, aby
zapadalo do þasového úseku jeho pĜedvolání ze dne 2. 11. 2009 na policii k podání vysvČtlení
a toto pĜedvolání bylo S. El Talabanimu doruþeno dne 3. 11. 2009. Namítá, že nebyla
naplnČna skutková podstata trestného þinu vydírání ve stádiu pokusu, jednání bezprostĜednČ
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nesmČĜovalo k donucení poškozeného pohrĤžkou jiné tČžké újmy, aby nČco konal
a následkem mu byla zpĤsobená znaþná škoda, chybí tak zákonný znak, a sice objektivní
i subjektivní stránka jeho jednání. Považuje proto za neprokázaný jeho úmysl spáchat trestný
þin, když sám žádné trestní oznámení nepodával, a protože nebyl policistou, nemČl ani žádné
povČdomí o tom, že nČjaké trestní oznámení na S. El Talabaniho již v té dobČ existovalo þi
bylo evidováno policií. Žádnou tČžkou újmu, že S. El Talabanimu ani zpĤsobit nemohl, neboĢ
trestní oznámení na jeho osobu již bylo podáno dĜíve. Poškozený by musel pociĢovat tČžkou
újmu na cti, dobré povČsti, rozvratu manželství, rodinného života, nebo „v dĤsledku hrozby
poþátek úkonĤ smČĜující k zahájení trestního stíhání“ (pozn. citace nejasnČ formulované
námitky). PĜi posuzování tČžké újmy, že by mČl soud pĜihlížet i k osobČ poškozeného, který
takovou hrozbu tČžké újmy nepociĢoval a popis skutku, že ani neobsahuje konkretizaci, v þem
by taková újma mČla spoþívat.
Z výše citovaných námitek je pĜevážná þást skutkové povahy, a mají proto význam jen
z hlediska pĜípadné existence extrémního rozporu mezi provedenými dĤkazy a na jejich
základČ uþinČnými skutkovými zjištČními. Za odpovídající uplatnČnému dĤvodu dovolání,
a tedy hmotnČ právní, lze považovat námitky obvinČného Bc. M. Vítka, že nebyl prokázán
jeho úmysl spáchat trestný þin, když sám žádné trestní oznámení nepodával, a protože nebyl
policistou, nemČl ani žádné povČdomí o tom, že nČjaké trestní oznámení na S. El Talabaniho
již v té dobČ existovalo þi bylo evidováno policií. HmotnČ právní je také námitka, že tČžkou
újmu S. El Talabanimu zpĤsobit nemohl, neboĢ trestní oznámení na jeho osobu již bylo
podáno dĜíve, poškozený by také musel pociĢovat tČžkou újmu na cti, dobré povČsti, rozvratu
manželství, rodinného života, a pĜi posuzování tČžké újmy, že by mČl soud pĜihlížet i k osobČ
poškozeného, který ale takovou hrozbu tČžké újmy nepociĢoval a popis skutku ani neobsahuje
konkretizaci, v þem mČla spoþívat.
K tČmto námitkám se rovnČž podrobnČ vyjádĜil již soud I. stupnČ, a to na str. 100 až
101 rozsudku, kde uvedl, že stejnČ jako pod bodem 13) svČdþí o vinČ obvinČného
Bc. M. Vítka jediný pĜímý dĤkaz, a to výpovČć svČdka S. El Talabaniho, který popsal místo
setkání v Ĝíjnu 2009 s osobou, jež se pĜedstavila jako Milan, a kterou pozdČji ztotožnil
s osobou obvinČného Bc. M. Vítka. Tato osoba se na nČj obrátila s požadavkem na zaplacení
þástky 500 000 Kþ jako úplatku policistovi pplk. Mgr. T. Rotreklovi, který za tuto þástku na
nČj nepodá trestní oznámení za kĜivé obvinČní jeho osoby, jehož se mČl S. El Talabani
dopustit v rámci hlavního líþení dne 2. 9. 2008 u Krajského soudu v BrnČ pod sp. zn.
1 T 1/2007 (þ. l. 1465-1481 pĜílohy þ. 4). SvČdek S. El Talabani, že ohlednČ rozhovoru
s obvinČným odkázal mimo jiné na obsah sepsaného þestného prohlášení (þ. l. 5058 tr. spisu)
ze dne 2. 11. 2009, ve kterém je popsán rozhovor s mužem jménem Milan v BrnČ
u obchodního stĜediska IBC v Ĝíjnu 2009, které je v souladu s jeho svČdeckou výpovČdí,
a z nČhož se také podává pohrĤžka osoby jménem Milan, že pokud obsah této schĤzky
S. El Talabani oznámí orgánĤm þinným v trestním Ĝízení, bude mít on i jeho rodina problémy.
Souþástí þestného prohlášení je prohlášení o pravosti podpisu pod þestným prohlášením,
uþinČné advokátem dne 2. 11. 2009 a pravost uvedeného þestného prohlášení je dokladována
rovnČž þástí ovČĜovací knihy na þ. l. 5021-5022 tr. spisu. Z hlediska hodnocení pravdivosti
výpovČdi soud I. stupnČ správnČ pĜihlédl k tomu, že v souladu s výpovČdí svČdka
S. El Talabaniho je nejen výpovČć jeho tehdejšího právního zástupce, pĜed nímž jako pĜed
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advokátem bylo þestné prohlášení 2. 11. 2009 sepsáno, ale také fotokopie výzvy k podání
vysvČtlení (þ. l. 5048 tr. spisu), a úĜední záznam o podaném vysvČtlení (þ. l. 5045-5047
tr. spisu), když výzva je datována dnem 2. 11. 2009 a týká se kĜivého obvinČní policisty pplk.
Mgr. T. Rotrekla, stejnČ jako úĜední záznam ze dne 10. 11. 2009. Za podstatnou soud
I. stupnČ, vzhledem k uvedeným objektivním listinným dĤkazĤm, dĤvodnČ považoval þást
výpovČdi svČdka S. El Talabaniho, v níž tvrdí, že asi mČsíc po setkání s obvinČným, když jeho
požadavek odmítl, byl skuteþnČ pĜedvolán k podání vysvČtlení u policie, a to právČ ohlednČ
toho, þím mu bylo obvinČným Bc. M. Vítkem vyhrožováno. Z hlediska vČrohodnosti výpovČdi
svČdka S. El Talabaniho, soud I. stupnČ správnČ považoval za významné porovnání den
sepsání þestného prohlášení (2. 11. 2009), se dnem doruþení výzvy k podání vysvČtlení
ohlednČ kĜivého obvinČní S. El Talabanimu (dne 3. 11. 2009, þ. l. 5049 tr. spisu), což vyluþuje
možnost, že výpovČć tohoto svČdka a jeho þestné prohlášení jsou pĜípravou jeho budoucí
obhajoby. O možném trestním stíhání jeho osoby, v souvislosti s jeho vyjádĜením vĤþi osobČ
pplk. Mgr. T. Rotrekla, totiž v dobČ jeho setkání s obvinČným ještČ oficiálnČ nemohl vČdČt.
Na základČ toho pak soud I. stupnČ uþinil dĤvodnČ závČr, že obvinČný Bc. M. Vítek,
s ohledem na jeho kontakty v Ĝadách aktivních policistĤ, si zajistil potĜebné informace
ohlednČ osoby S. El Talabaniho a tyto se pokusil „zobchodovat“ (pozn. obvinČný byl
pĜíslušníkem policie od 1. 4. 1977, dosáhl hodnosti kapitána a služební pomČr ukonþil dne
6. 2. 1997, viz str. 192 rozsudku soudu I. stupnČ). V podrobnostech pak soud I. stupnČ ohlednČ
absence motivu pĜípadné kĜivé výpovČdi svČdka S. El Talabaniho ve vztahu k obvinČnému,
jakož i ohlednČ závČrĤ o vČrohodnosti provedené rekognice, odkázal na odĤvodnČní
pĜedchozího bodu ad 13) výroku o vinČ.
Nejvyšší soud se také neztotožnil s námitkou obvinČného Bc. M. Vítka ohlednČ
významu podání trestního oznámení pplk. Mgr. T. Rotreklem na S. El Talabaniho ještČ
pĜedtím (dne 12. 3. 2009, viz þ. l. 12092 tr. spisu), než se mČl podle jeho výpovČdi s tímto
svČdkem setkat v Ĝíjnu 2009. I s touto dovolací námitkou, uplatnČnou již na þ. l. 12067
tr. spisu, že je nelogické, proþ by mČl daným zpĤsobem jednat v Ĝíjnu 2009, když trestní
oznámení již bylo podáno, se správnČ vypoĜádal již soud I. stupnČ. Nejvyšší soud se ztotožnil
s jeho argumentací, že s námitkou nelogiþnosti souhlasit nelze, neboĢ nebylo úmyslem
obvinČného v pĜípadČ zaplacení požadované þástky cokoli s pplk. Mgr. T. Rotreklem v tomto
ohledu Ĝešit ve prospČch S. El Talabaniho, neboĢ jakým zpĤsobem Ĝeší korupþní nabídky
pplk. Mgr. T. Rotrekl, muselo být obvinČnému známo už od roku 2005, kdy v obdobném
pĜípadu pplk. Mgr. T. Rotrekl korupþní nabídku oznámil svým nadĜízeným. To pĜitom muselo
být obvinČnému Bc. M. Vítkovi známo, neboĢ se jednalo o Mgr. S. Dobrovolného
(pozn. osoba, která nabídla úplatek), který je synem bývalé pĜítelkynČ Bc. M. Vítka. Za této
situace tedy výpovČć svČdka S. El Talabaniho na logice neztrácí. Pro upĜesnČní lze uvést, že
Mgr. S. Dobrovolný byl za nabídku úplatku ve výši 600 000 Kþ, uþinČnou
pplk. Mgr. T. Rotreklovi dne 3. 8. 2005 za to, že dál nepovede trestní Ĝízení proti urþité osobČ,
soudem I. stupnČ odsouzen [výrok ad 10) rozsudku], ale Vrchní soud v Olomouci trestní
stíhání Mgr. S. Dobrovolného z dĤvodu promlþení zastavil. Soud I. stupnČ také poukázal na
skuteþnost, že „modus operandi“ (zpĤsob spáchání) pod bodem ad 14) výroku o vinČ, je
shodný i v bodČ 13), jímž byl obvinČný Bc. M. Vítek rovnČž uznán vinným a odkázal i na
odĤvodnČní viny tohoto obvinČného pod body 17) a 18) rozsudku.
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K námitkám obvinČného Bc. M. Vítka, jež odpovídají uplatnČnému dĤvodu dovolání
podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. Ĝ., uvádí Nejvyšší soud následující. Na existenci úmyslu
spáchat trestný þin, nemá žádný vliv skuteþnost, že obvinČný Bc. M. Vítek sám žádné trestní
oznámení nepodával a tato skuteþnost vyplývá také z popisu jeho jednání. OhlednČ jeho
povČdomí o tom, že nČjaké trestní oznámení na S. El Talabaniho již v té dobČ existovalo þi
bylo evidováno policií, se vyjádĜil již soud I. stupnČ. Navíc není ani podstatné, zda obvinČný
o podání takového trestního oznámení vČdČl nebo nevČdČl, když u trestného þinu vydírání je
podstatné užití pohrĤžky, jež má povahu pohrĤžky jinou tČžkou újmou, a je motivována
snahou donutit tak jiného, aby konal požadovaným zpĤsobem. Nejvyšší soud
(viz napĜ. usnesení ze dne 15. 6. 2011, sp. zn. 8 Tdo 612/2011), uvedl, že zákonný znak
trestného þinu vydírání spoþívající v pohrĤžce jiné tČžké újmy ve smyslu § 235 odst. 1
tr. zákona, mĤže zahrnovat rĤzné zpĤsoby vyhrožování, protože není zákonem blíže
definován. Musí však jít o neoprávnČné jednání pachatele, který hrozí zpĤsobením takových
následkĤ, které jsou svou intenzitou srovnatelné s hrozbou spojovanou s pohrĤžkou násilí,
takže pohrĤžka jiné tČžké újmy mĤže u poškozeného vyvolat obavu obdobnou s ohrožením
jeho života nebo zdraví. ObecnČ pĜi posuzování, zda jde o pohrĤžku jinou tČžkou újmou, je
tĜeba pĜihlížet též napĜ. k závažnosti možného narušení osobních, rodinných, pracovních þi
podnikatelských nebo jiných vztahĤ poškozeného pro pĜípad uskuteþnČní uþinČné pohrĤžky,
k individuálním rysĤm osoby poškozeného, k intenzitČ ovlivnČní jeho psychického stavu
apod., neboĢ dopad stejné pohrĤžky mĤže být podle její povahy u rĤzných poškozených
odlišný.
Jestliže obvinČný Bc. M. Vítek vyhrožoval poškozenému podáním trestního oznámení,
jde o takovou formu nátlaku, jímž jej nutil, aby nČco konal, který je tĜeba považovat za
významný zásah do osobního života, kterým je naplnČn zákonný znak trestného þinu vydírání
spoþívající v pohrĤžce jinou tČžkou újmou. Obdobnou situaci Ĝešil Nejvyšší soud
napĜ. v usnesení ze dne 3. 12. 2003, sp. zn. 5 Tdo 1293/2003, kde uvedl, že pĜíslušník Policie
ýR se mĤže dopustit trestného þinu vydírání podle § 235 odst. 1 tr. zákona, jestliže
poškozeného hrozbou možnosti zahájení trestního stíhání a uplatnČní zajišĢovacích institutĤ
(napĜ. vazby) nutí k zaplacení dluhu, neboĢ v takovém jednání lze spatĜovat pohrĤžku jiné
tČžké újmy (srov. pĜimČĜenČ též rozh. þ. 27/1982 Sb. rozh. tr.). ObvinČný Bc. M. Vítek sice
nebyl policistou, ale hrozil podáním trestního oznámení pĜíslušníkem policie, kdy ho soud
I. stupnČ pĜíhodnČ oznaþil jako osobu vydávající se za „kurýra údajného požadavku“ daného
vysoce postaveného policisty. Rozdílnost tohoto postavení spoþívá v tom, že dopustí-li se
policista takového jednání pĜi výslechu v rámci provČĜování skuteþností nasvČdþujících tomu,
že byl spáchán trestný þin, tj. pĜi plnČní úkolĤ Policie ýR [§ 2 odst. 1 písm. d) zákona
þ. 283/1991 Sb., o Policii ýeské republiky, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ, § 158 odst. 1 tr. Ĝ.],
mĤže spáchat trestný þin vydírání v jednoþinném soubČhu s trestným þinem zneužívání
pravomoci veĜejného þinitele podle § 158 odst. 1 písm. a) tr. zákona.
Z hlediska právního posouzení, resp. existence znaku pohrĤžky „jiné tČžké újmy“
skutkové podstaty trestného þinu vydírání podle § 235 odst. 1 tr. zákona, není významné, že
na S. El Talabaniho bylo trestní oznámení podáno již dĜíve, když tento poškozený o tom
nevČdČl. Pokud obvinČný Bc. M. Vítek v souladu s uplatnČným dĤvodem dovolání
zpochybĖuje naplnČní znaku pohrĤžky jinou tČžkou újmou s tím, že pĜi posuzování tČžké
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újmy by mČl soud pĜihlížet i k osobČ poškozeného, lze mu obecnČ pĜisvČdþit, nikoliv ale již
v tom, že poškozený S. El Talabanim takovou hrozbu tČžké újmy nepociĢoval a popis skutku,
že neobsahuje konkretizaci, v þem mČla tato pohrĤžka spoþívat. PĜednČ opČt z popisu skutku
jasnČ vyplývá, v þem pohrĤžka tČžkou újmou spoþívala, a to v podání trestního oznámení za
jednání, které je pak ještČ konkretizované na str. 99 rozsudku. PohrĤžku podáním trestního
oznámení, je pak tĜeba považovat za pohrĤžku tČžkou újmou, protože vedení úkonĤ trestního
Ĝízení proti urþité osobČ pĜedstavuje pokaždé výrazný zásah do života dané osoby, poškozuje
jí na cti, dobré povČsti, mĤže také vyvolat rozvrat v manželství, rodinném životČ nebo
v partnerských vztazích. Každé trestní stíhání pĜedstavuje omezení souhrnu osobnostních
práv, jejichž souþásti jsou vyjmenovány v þl. 10 Listiny základních práv a svobod. Proto
i hrozba podáním trestního oznámení, a z toho vyplývající možnost trestního stíhaní, je
pohrĤžkou tČžké újmy. ByĢ tedy obecnČ pĜi posuzování tČžké újmy by mČl soud pĜihlížet
i k osobČ poškozeného, pohrĤžka trestním oznámením, a z toho vyplývajících možných
zásahĤ do práv provČĜované nebo následnČ trestnČ stíhané osoby, je svojí povahou v tomto
pĜípadČ natolik intenzivní, že ji soud I. stupnČ dĤvodnČ považoval za pohrĤžku jinou tČžkou
újmou ve smyslu trestného þinu vydírání. Uvedené hmotnČ právní námitky obvinČného
Bc. M. Vítka k bodu ad 14) výroku o vinČ, shledal proto Nejvyšší soud zjevnČ
neopodstatnČnými.
K bodu ad 17) výroku o vinČ rozsudku soudu I. stupnČ, kde byl soudem I. stupnČ
uznán vinným pokusem trestného þinu podvodu podle § 8 odst. 1 k § 250 odst. 1, 3 písm. b)
tr. zákona, a po zrušení tohoto výroku o vinČ odvolacím soudem pak na stejném skutkovém
základČ pokusem trestného þinu podvodu podle § 21 odst. 1 k § 209 odst. 1, 4 písm. d)
tr. zákoníku (bod II./2 rozsudku odvolacího soudu), je z hlediska Ĝízení o dovolání bez
významu konstatování obvinČného Bc. M. Vítka, kdy jako na doklad chaosu ve vedení
pĜípravného Ĝízení poukázal na nesprávné oznaþení jeho osoby v usnesení o zahájení trestního
stíhání jako vyšetĜujícího policejního orgánu, aþ nikdy v této pozici nepĤsobil, nebyl ani
policistou a nemČl žádné informace z trestního spisu þ. j. PMJ 143/Tý-2008-03. K tomu lze
pouze poznamenat, že pokud podle zjištČní soudu I. stupnČ na str. 192 rozsudku, obvinČný
Bc. M. Vítek byl pĜíslušníkem policie od 1. 4. 1977, dosáhl hodnosti kapitána a služební
pomČr ukonþil dne 6. 2. 1997, pak v tak rozsáhlé trestní vČci velkého poþtu bývalých
i souþasných pĜíslušníkĤ policie, mĤže na samotném poþátku trestního stíhání dojít
k takovémuto pochybení. Podstatné je, že v prĤbČhu trestního stíhání byly skutkové okolnosti
dány do souladu s realitou. To ostatnČ platí i o dalším konstatování obvinČného Bc. M. Vítka,
které je z hlediska Ĝízení o dovolání rovnČž bez významu, že podle obžaloby mu z uvedeného
spisu Ing. Bc. P. KĜipský poskytl informace, což ale nebylo dokazováním potvrzeno, uznal to
nakonec také soud I. stupnČ a Ing. Bc. P. KĜipského zprostil obžaloby.
ZamČĜené na zpochybnČní skutkových zjištČní soudĤ, a tedy neodpovídající
uplatnČnému dĤvodu dovolání podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. Ĝ., jsou pak námitky
obvinČného Bc. M. Vítka, že jediným existujícím listinným dĤkazem je notáĜský zápis
sepsaný mezi Ing. M. Toflem a Ing. P. Kuparowitzem na þástku 3,5 mil. Kþ v notáĜské
kanceláĜi JUDr. A. Sedlákové dne 28. 8. 2007 (þ. l. 4792 tr. spisu), ve kterém ale jeho osoba
žádným zpĤsobem nefiguruje a tento zápis tak nemá k nČmu žádný vztah. ObvinČnému
Bc. M. Vítkovi není proto zĜejmé, z jakého dĤvodu vrchní soud opírá skutková zjištČní o tento
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notáĜský zápis, když z protokolu o výpovČdi svČdka Ing. P. Kuparowitze vyplývá, že tento
svČdek sám navrhl Ing. M. Toflovi sepsání tohoto notáĜského zápisu, a tento svČdek podle
jeho názoru tedy sám nabídl sepsáním notáĜského zápisu Ing. M. Toflovi úplatek 3,5 mil. Kþ.
Iniciativa poskytnutí úplatku, že tak vyšla ze strany Ing. P. Kuparowitze, který tedy nebyl
vydírán a také u hlavního líþení vypovČdČl, že se s Ing. M. Toflem scházel 1 x za 14 dnĤ, mČl
zájem svoji situaci Ĝešit, a proto sám navrhl mezi nimi sepsání notáĜského zápisu. TČmito
námitkami obvinČný zpochybĖuje závČr soudĤ o jeho vinČ tímto skutkem, konkrétnČ pak
argumentaci odvolacího vrchního soudu, že jeho vina v bodČ ad 17) rozsudku soudu I. stupnČ
je opĜena o stČžejní dĤkaz, kterým je výpovČć svČdka Ing. P. Kuparowitze, která je
podporována dalšími skuteþnostmi, napĜ. notáĜským zápisem o pĤjþce þi nálezem obžaloby na
Ing. P. Kuparowitze pĜi domovní prohlídce u Ing. M. Tofla.
Uvedeným námitkám ale nelze pĜisvČdþit, protože obvinČný jimi v rozporu
s provedenými dĤkazy a zjištČním soudĤ þiní závČry, které z dĤkazĤ nevyplývají. Soud
I. stupnČ na str. 111 a násl. rozsudku podrobnČ popsal dĤkazní situaci ohlednČ tohoto skutku.
Z výpovČdi svČdka Ing. P. Kuparowitze je naopak zĜejmé, že iniciativa k sepsání notáĜského
zápisu o pĤjþce vzešla ze strany Ing. M. Tofla a nikoliv svČdka Ing. P. Kuparowitze, který
také popsal, za jakých okolností k jeho sepsání došlo, kdy byl k tomu pod hrozbou trestního
stíhání v podstatČ donucen, aby odvrátil hrozbu trestního stíhání. Ing. P. Kuparowitz totiž
vypovČdČl, že asi 14 dní po výslechu u Ing. Bc. P. KĜipského byl kontaktován Ing. M. Toflem,
který mu Ĝekl, že je možno v rámci jeho kontaktĤ z dĜívČjšího pĤsobení u policie vyĜešit jeho
postavení ve skupinové trestní vČci, ve které ještČ nebyl obvinČn a jako svČdek pouze podával
vysvČtlení, a pokud mu dá peníze v Ĝádu stovek tisícĤ, je schopen zaĜídit, aby byl vyjmut
z pĜípadu, þi aby se dostal do postavení svČdka. Ing. M. Tofl, že mu tehdy ukázal nČjaké kopie
podání vysvČtlení a Ĝekl, že vyšetĜování bude pokraþovat a mĤže si to rozmyslet. Po dalším
pĜedvolání na policii mu pak bylo již sdČleno obvinČní ve vČci úvČrových podvodĤ, a asi 14
dní poté ho opČt kontaktoval Ing. M. Tofl s tím, zda nepotĜebuje pomoci, že vidí, jak to
dopadlo, že teć je v situaci horší nežli naposledy a že se to dá vyĜešit v pĜípravném Ĝízení
u policie nebo poté na krajském soudu, neboĢ je schopen ovlivnit, aby pĜípad dali k Ĝešení
soudci, na kterého má kontakty. Ing. M. Tofl mu také Ĝekl, že má pĜedstavu úplatku ve výši
4 mil. Kþ. Za nČkolik dnĤ, že se svČdek náhodnČ potkal s Bc. M. Vítkem, který se ho na tyto
problémy zaþal vyptávat a když se ho zeptal, jak o tom ví, tak mu odpovČdČl, že to
s Ing. M. Toflem konzultoval a je schopen v souþinnosti s ním mu pomoci vČc vyĜešit, že oba
mají kontakty na policii i na soudu a záleží na nČm, jak se rozhodne. NáslednČ pĜi dalším
jednání s Ing. M Toflem mu tento nabídl, že pokud nemá peníze, mĤžou se domluvit takovou
formou, že mu podepíše uznání dluhu u notáĜe, že tam napíšou þástku, kterou mu jakoby
pĤjþil a on za to vyĜeší jeho pĜípad v jeho prospČch. Po pár dnech rozmýšlení mu svČdek
zavolal a zaþali Ĝešit dlužní úpis, který pak sepsali u notáĜského koncipienta notáĜky
JUDr. Sedlákové a obsah byl ten, že mu Ing. M. Tofl pĤjþil 3 mil. Kþ, které mu asi do roka
vrátí. PĜitom mu Ing. M. Tofl také potvrdil, že vČc dČlá ve spolupráci s Bc. M. Vítkem, neboĢ
ten má velmi dobré osobní vztahy s osobou, která žije s jednou soudkyní, a která je schopna
ovlivnit prĤbČh a výsledek soudu. Pár dnĤ nato se sešel s Bc. M. Vítkem, kterému Ĝekl, že
Ing. M. Toflovi podepsal dlužní úpis, Bc. M. Vítek ale o tom již vČdČl a Ĝekl, že je to
v poĜádku, na vČci bude pracovat a potvrdil mu také, že spolupracuje s advokátem, který žije
se soudkyní. V roce 2009, poté co došlo ke smrti Ing. M. Tofla, kontaktoval Bc. M. Vítka,
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který Ĝekl, že to zaĜídí, pokud dá finanþní prostĜedky jemu, že ho nezajímá, že je Ing. M. Tofl
mrtvý, jeho dlužní úpis je mu k niþemu a chce peníze pro nČho osobnČ. SvČdek
Ing. P. Kuparowitz také uvedl, že on sám nikdy úplatky nenabízel, naopak prostĜednictvím
Ing. M. Tofla a Bc. M. Vítka po nČm byly peníze požadovány a on toho chtČl využít ve svĤj
prospČch. Z výpovČdi svČdka a okolností pĜípadu je tak zĜejmé, že žádné úplatky uvedený
svČdek sám nenabízel, a není dĤvodná námitka obvinČného Bc. M. Vítka, že svČdek
Ing. P. Kuparowitz u hlavního líþení vypovČdČl, že sám navrhl Ing. M. Toflovi sepsání
notáĜského zápisu. Okolnost, že se svČdek s Ing. M. Toflem scházel 1 x za 14 dnĤ, pak jen
svČdþí o tom, že pĜi hrozícím trestním stíhání mČl zájem tuto svoji situaci Ĝešit (pozn. trestní
stíhání zahájeno 22. 8. 2008). Pokud pak obvinČnému Bc. M. Vítkovi není zĜejmé, z jakého
dĤvodu vrchní soud opírá skutková zjištČní o uvedený notáĜský zápis, když v nČm jeho osoba
žádným zpĤsobem nefiguruje, a tento zápis tak nemá k nČmu žádný vztah, tak tento dĤvod
uvedl již soud I stupnČ v odĤvodnČní rozsudku, že o vČrohodnosti výpovČdi svČdka
Ing. P. Kuparowitze svČdþí právČ daný notáĜský zápis o pĤjþce, a také obžaloba na uvedeného
svČdka, když tyto listiny byly nalezeny pĜi domovní prohlídce u Ing. M. Tofla. Tato skuteþnost
tak potvrzuje pravdivost výpovČdi svČdka Ing. P. Kuparowitze, a to vþetnČ jeho tvrzení
o jednání obvinČného Bc. M. Vítka. ByĢ je tedy jediným pĜímým dĤkazem výpovČć svČdka
Ing. P. Kuparowitze, jeho výpovČć je potvrzována nálezem uvedených listin právČ
u Ing. M. Tofla. S tím pak korespondují také výpovČdi Ĝady dalších svČdkĤ, kteĜí slyšeli
o možnosti ovlivnit za peníze trestní vČc, v níž vystupoval také svČdek Ing. P. Kuparowitz,
byĢ žádný z nich pĜímo o obvinČném Bc. M. Vítkovi nemluvil.
Okolnosti namítané obvinČným Bc. M. Vítkem, že svČdek Ing. P. Kuparowitz byl
zatím nepravomocnČ odsouzen pro závažnou trestnou þinnost k nepodmínČnému trestu odnČtí
svobody v trvání 8 let, z þehož se podle obvinČného zĜetelnČ nabízí jeho motiv a považuje jej
za absolutnČ nevČrohodného, nebo že státní zástupce v souvislosti s trestním oznámením
ohlednČ stejného skutku na jinou osobu (JUDr. O. Ševþíka) hodnotil výpovČć
Ing. P. Kuparowitze a dalších svČdkĤ jako nevČrohodné, neznamenají, že tento svČdek je
nevČrohodný i v této trestní vČci. Orgány þinné v trestním Ĝízení zásadnČ hodnotí dĤkazy
a vČrohodnost výpovČdí osob v každé vČci samostatnČ, a to nejen s ohledem na ostatní
dĤkazy, ale také z hlediska vypovídající osoby. Na rozdíl od ojedinČlého tvrzení
Ing. P. Kuparowitze, které stálo v jediném pĜípadČ proti tvrzení JUDr. O. Ševþíka
v související jiné trestní vČci, v této trestní vČci stojí proti obvinČnému Bc. M. Vítkovi tvrzení
nikoliv jediné ale tĜí osob, kdy byl obvinČný Bc. M. Vítek odsouzen vedle tohoto jednání vĤþi
Ing. P. Kuparowitzovi, také za dvČ obdobná jednání vĤþi S. El Talabanimu a s dalším
spoluobvinČným také ve vztahu k Mgr. P. Michkovi [další skutky ad 13), 14) a 18) rozsudku
soudu I. stupnČ]. Zejména je však nutno pĜipomenout správný závČr soudu I. stupnČ, že pravý
obsah rozhoru mezi JUDr. O. Ševþíkem a Ing. P. Kuparowitzem není pro závČry pod tímto
bodem podstatný, když toto prokazatelné setkání pouze posiluje vČrohodnost svČdectví
Ing. P. Kuparowitze, jenž schĤzku absolvoval s vČdomím vazeb Bc. M. Vítka na
JUDr. O. Ševþíka a vČdomí tČchto vazeb posilovalo jeho nadČji na vyĜešení jeho pĜípadu.
ZávČreþná námitka obvinČného Bc. M. Vítka ke skutku ad 17) rozsudku soudu
I. stupnČ, že oba soudy dospČly k nesprávnému právnímu závČru, a stanovily nesprávné
hmotnČ právní posouzení, když nemČl vČdomost o trestním stíhání Ing. P. Kuparowitze, ani
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žádný úmysl uvést nČkoho v omyl, pak zjevnČ vychází z popĜení skutkových zjištČní
uvedených v tomto bodČ výroku o vinČ a neodpovídá tak uplatnČnému dĤvodu dovolání.
OhlednČ další námitky, že v popisu skutku není pĜesnČ uvedeno místo, þas ani poþet útokĤ,
pak Nejvyšší soud uvádí, že skutek je pro jeho právní posouzení dostateþnČ konkrétní þasovČ,
místnČ i z hlediska rozhodného jednání.
K bodu ad 18) výroku o vinČ rozsudku soudu I. stupnČ, kde byl obvinČný Bc. M. Vítek
uznán vinným pomocí k zvlášĢ závažnému zloþinu pĜijetí úplatku podle § 24 odst. 1 písm. c)
k § 331 odst. 2, 3 písm. b) tr. zákoníku, obvinČný Bc. M. Vítek pĜednČ v souladu s uplatnČným
dĤvodem dovolání podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. Ĝ. namítá, že v dané dobČ nebyl policistou,
nemĤže se proto jednat o statut úĜední osoby a krajský soud na str. 14 rozsudku, že tak
nesprávnČ konstatuje, že tento skutek spáchal jako úĜední osoba, což je podle nČj absolutnČ
vylouþeno. K této hmotnČ právní námitce, která vychází ze zásadního nepochopení institutu
úþastenství na trestném þinu, postaþí odkázat na odpovídající þást odĤvodnČní rozsudku soudu
I. stupnČ, který na str. 165 až 166 jasnČ uvedl, že podle § 24 odst. 1 písm. c) tr. zákoníku je
úþastníkem na dokonaném trestném þinu nebo jeho pokusu ten, kdo úmyslnČ umožnil nebo
usnadnil jinému spáchání trestného þinu, zejména opatĜením prostĜedkĤ, odstranČním
pĜekážek, vylákáním poškozeného na místo þinu, hlídáním pĜi þinu, radou, utvrzováním
v pĜedsevzetí nebo slibem pĜispČt po trestném þinu (pomocník). Úþastníkem na dokonaném
trestném þinu nebo jeho pokusu mĤže být jen ten, kdo není sám pachatelem nebo
spolupachatelem téhož trestného þinu. Podle § 114 odst. 1 tr. zákoníku, jestliže k spáchání
trestného þinu trestní zákon vyžaduje zvláštní vlastnost, zpĤsobilost nebo postavení pachatele,
mĤže být pachatelem nebo spolupachatelem trestného þinu pouze osoba, která má
požadovanou vlastnost, zpĤsobilost nebo postavení. Soud I. stupnČ citoval také ustanovení
§ 114 odst. 3 tr. zákoníku, podle kterého organizátorem, návodcem nebo pomocníkem
trestného þinu mĤže být i osoba, která nemá vyžadované vlastnosti, zpĤsobilosti nebo
postavení. Proto jako pomocník byl v daném pĜípadČ posouzen obvinČný Bc. M. Vítek, když
tento se sice na trestné þinnosti podílel, avšak není speciálním subjektem ve smyslu
ustanovení § 114 odst. 1 trestního zákoníku. Tato námitka je proto zjevnČ neopodstatnČná.
Pro svojí skutkovou povahu pak uplatnČnému dĤvodu dovolání neodpovídají další
námitky obvinČného Bc. M. Vítka k jednání uvedenému v bodČ ad 18) rozsudku soudu
I. stupnČ, kterými se proto Nejvyšší soud zabýval pouze z hlediska pĜípadné existence
extrémního rozporu mezi provedenými dĤkazy a na jejich základČ uþinČnými skutkovými
zjištČními soudĤ.
PĜednČ jde o námitky obecnČ sice hmotnČ právní povahy, jako neexistence zavinČní
a pĜíþinného vztahu mezi jednáním a následkem, které ale tuto povahu v tomto pĜípadČ mít
nemohou, protože je obvinČný Bc. M. Vítek neuplatnil ve vztahu k jednání uvedenému v bodČ
ad 18) rozsudku soudu I. stupnČ, ale zakládá je právČ na jeho popĜení. Namítá totiž, že soud
I. stupnČ zcela nesprávnČ pochopil skutkový a právní dČj, a zcela zmateþnČ jej zaþlenil do
skutku smČĜujícího do období léta 2009 až poþátku roku 2010, aþ nijak nebylo prokázáno, že
by v tomto období jednal s Mgr. P. Michkem nebo s Mgr. R. Procházkou. Poukazuje na to, že
podnČt k provČĜování vČci Lavimont byl doruþen policii dne 19. 4. 2011, a pokud se
pĜedmČtný rozhovor uskuteþnil den pĜedtím dne 18. 4. 2011, nemohl on, ani
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Mgr. R. Procházka o tomto podnČtu vČdČt. Namítá také, že neexistuje jediný dĤkaz, který by
prokazoval vzájemné propojení mezi ním a Mgr. R. Procházkou, že by se znali, scházeli se,
jednali spolu. PrávČ na základČ tČchto námitek pak obvinČný namítá, že není prokázán vztah
pĜíþinné souvislosti, a nelze hovoĜit o pomoci, protože nebyly prokázány skuteþnosti
nasvČdþující jeho úmyslu spáchat trestný þin ve formČ pomoci.
K námitce Bc. M. Vítka, že soud I. stupnČ zcela nesprávnČ pochopil skutkový a právní
dČj, a zcela zmateþnČ jej zaþlenil do skutku smČĜujícího do období léta 2009 až poþátku roku
2010, aþ nijak nebylo prokázáno, že by v tomto období jednal s Mgr. P. Michkem nebo
s Mgr. R. Procházkou, je tĜeba pĜipomenout obsah tzv. skutkové vČty výroku o vinČ ad 18)
rozsudku soudu I. stupnČ, která v tomto období neobsahuje popis jednání obvinČného
Bc. M. Vítka a obvinČného Mgr. R. Procházky, ale pouze jednání Mgr. R. Procházky, který
jako komisaĜ policie pĤsobící v trestní vČci obvinČného Mgr. P. Michka (pozn. od zahájení
trestního stíhání dne 24. 7. 2009) požádal L. Sedláka, aby vyĜídil Mgr. P. Michkovi, že za
þástku 250 000 Kþ ovlivní kauzu v jeho prospČch. Až poté, co s touto nabídkou L. Sedlák
v únoru 2010 obeznámil Mgr. P. Michka, který ji však neakceptoval, následnČ po vzájemné
domluvČ obou obvinČných oslovil obžalovaný Bc. M. Vítek ve dnech 18. 4. 2011, 3. 5. 2011
a 24. 5. 2011 v hotelu International v BrnČ Mgr. P. Michka s nabídkou v téže trestní vČci
Mgr. P. Michka, jejímž obsahem bylo úþinkování obžalovaného Bc. M. Vítka v celé
záležitosti zpĤsobem, který zajistí ukonþení trestního stíhání Mgr. P. Michka, a to za þástku
200 000 Kþ, což Mgr. P. Michek rovnČž nepĜijal. Je tak zĜejmé, že tato námitka obvinČného
Bc. M. Vítka je v pĜímém rozporu se skutkem ad 18) rozsudku soudu I. stupnČ.
ObvinČný Bc. M. Vítek uvedl v dovolání i celou Ĝadu dalších vyloženČ skutkových
námitek k bodu ad 18) výroku o vinČ, že se jedná o hrubé porušení zákona ze strany obou
soudĤ, které jej s tímto skutkem spojují zcela nesmyslnČ, že rozhovorem s Mgr. P. Michkem
a z jeho podnČtu dne 18. 4. 2011, který mČl pĜedem pĜipravené otázky a rozhovor byl
monitorován, se nemohl dopustit úþastenství na žádném trestném þinu, neboĢ dne 7. 4. 2011
byl Mgr. P. Michek rozsudkem MČstského soudu v BrnČ, sp. zn. 2 T 161/2009, zproštČn
obžaloby, obvinČný o tom vČdČl z tiskové zprávy vydané téhož dne, a nemohl tedy zasahovat
do trestního Ĝízení, které bylo skonþené, že pouhé jeho konstatování pĜi rozhovoru
s Mgr. P. Michkem, že právní služby by advokátní kanceláĜ JUDr. O. Ševþíka, ve které
obvinČný pracoval, poskytla již v minulosti probČhlé vČci Lavimont pro nČj mnohem
výhodnČji „za dvČ kila“, nemĤže být posuzováno jako trestný þin spáchaný úĜední osobou,
a nejedná se o žádný trestný þin, když jednání bylo vedeno ve vztahu k vČci, která nebyla
v kompetenci policie, protože byla mnohem dĜíve ukonþena MČstským soudem v BrnČ.
K tČmto námitkám Nejvyšší soud odkazuje na podrobné odĤvodnČní rozsudku soudu I. stupnČ
na str. 115 až 121 rozsudku, s kterým se plnČ ztotožnil. Z tam uvedených dĤkazĤ vyplývá
zĜejmá nedĤvodnost námitek obvinČného, který jednotlivé dílþí okolnosti vytrhává ze
souvislosti, bez ohledu na další dĤkazy je pak izolovanČ hodnotí a vyvozuje závČr, že se žádné
trestné þinnosti nedopustil, nemohl dopustit a nebyla mu ani prokázána. S tímto názorem se
ale Nejvyšší soud neztotožnil, ve vČci nezjistil žádný rozpor mezi provedenými dĤkazy
a skutkovými závČry soudu I. stupnČ v bodČ ad 18) výroku o vinČ. Vedle ostatních dĤkazĤ lze
poukázat zejména na obsah záznamu rozhovorĤ v jednotlivých dnech mezi obvinČným
Bc. M. Vítkem a svČdkem Mgr. P. Michkem (viz str. 118 až 119 rozsudku). K námitce, že se
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nemohl dopustit žádného trestného þinu úþastenství, neboĢ dne 7. 4. 2011 byl Mgr. P. Michek
rozsudkem MČstského soudu v BrnČ, sp. zn. 2 T 161/2009, zproštČn obžaloby (pozn. první
vzájemný kontakt s Mgr. P. Michkem podle skutku dne 18. 4. 2011), že o tom vČdČl z tiskové
zprávy vydané téhož dne, a nemohl tedy zasahovat do trestního Ĝízení, které bylo skonþené,
lze uvést, že po uvedeném zproštČní pro pĤvodnČ žalované skutky obvinČný
Mgr. R. Procházka sám vypovČdČl, že spis Lavimont dostal zpátky v dubnu 2011 s pokyny na
zahájení úkonĤ trestního Ĝízení proti podezĜelému Mgr. P. Michkovi, když soudkynČ dospČla
k závČru, že v jeho jednání nevidí pĤvodnČ žalované skutky, ale jiné. Státní zástupce, že pak
ale dospČl k závČru, že spis má krajskou pĜíslušnost, neboĢ jde o podezĜení ze spáchání
trestného þinu dle § 128 trestního zákona, proto byl spis v dubnu 2011 odeslán a už se o nČj
nezajímal. Je tak zĜejmé, že i po zproštČní Mgr. P. Michka obžaloby MČstským soudem
v BrnČ, mČl Mgr. R. Procházka opČt pĜedmČtnou trestní vČc Mgr. P. Michka po urþitou dobu
pĜidČlenou i v dubnu 2011. Toho si je obvinČný Bc. M. Vítek zjevnČ vČdom, když také
namítá, že podnČt k provČĜování vČci Lavimont byl doruþen policii dne 19. 4. 2011, a pokud
se pĜedmČtný rozhovor uskuteþnil den pĜedtím dne 18. 4. 2011, nemohl on, ani
Mgr. R. Procházka o tomto podnČtu vČdČt. Z pĜepisu záznamu rozhovoru svČdka
Mgr. P. Michka s obvinČným Bc. M. Vítkem dne 18. 4. 2011 (viz sv. þ. 28, þ. l. 7571 tr. spisu)
ale vyplývá, že obvinČný o tomto dalším podnČtu již pĜed tímto datem vČdČl („...pĜímo to
vyplynulo z toho dne, kdy bylo to jednání...já jsem tohle to vČdČl hned první den...“; citace
pĜepisu hovoru Bc. M. Vítka z þ. l. 7571 tr. spisu).
Z hlediska rozhodnutí o vinČ pak není rozhodující, zda obvinČný Bc. M. Vítek dne
18. 4. 2011 jednal s Mgr. P. Michkem v restauraci „Mika“ v BrnČ-Pisárkách, a ne v hotelu
International v BrnČ, jak je uvedeno v popisu skutku, což obvinČný hodnotí jako právní vadu.
Zejména skutková povaha námitek uvedených v dovolání obvinČného Bc. M. Vítka
pak vyplývá také ze závČru dovolání, kde souhrnnČ a zcela obecnČ ke všem namítaným
pĜípadĤm uvedl, že rozhodnutí soudĤ obou stupĖĤ spoþívají na „nesprávném právním
posouzení skutku a také na nesprávném hmotnČ právním posouzení, ani v jednom pĜípadČ
nelze dovodit, že by bylo jeho jednání v pĜíþinné souvislosti s jakýmkoliv škodlivým
trestnČprávním následkem, takový následek nebylo možno dovodit“. Absence následku podle
nČj jen dokresluje, že dokazování bylo kusé, aþ bylo obhajobou namítáno, že se skutek vĤbec
nestal, pĜípadnČ není žádným trestným þinem. ZdĤraznil, že zejména namítá zachování právní
kvalifikace soudy, aniž pro to byly hodnovČrné dĤkazy, stávající dĤkazy považuje za kusé,
neúplné, byly hodnoceny v rozporu s ustanovením § 2 odst. 6 tr. Ĝ. bez zvážení všech
okolností pĜípadu, nebyla vyhodnocena motivace svČdkĤ, kteĜí proti nČmu vypovídali, aby
zmírnili svojí þinnost nebo se z ní vyvinili, a mechanicky byly dĤkazy hodnoceny tak, aby se
zachovala vyfabulovaná konstrukce používaná po celé trestní Ĝízení. DĤvody neprovedení
navržených dĤkazĤ odvolacím soudem, pak podle obvinČného svČdþí o tom, že soud provedl
nesprávný výklad ustanovení § 2 odst. 5, 6 tr. Ĝ., které neobsahuje žádné pravidlo pro míru
a relativní váhu urþitých typĤ dĤkazĤ. Nejvyšší soud ale nepĜisvČdþil názoru obvinČného, že
došlo k porušení jeho základního práva na spravedlivý proces, dokazování považuje za
dostateþné a nesdílí jeho názor, že navrženými dĤkazy mČly být objasnČny dĤležité okolnosti
a mČly zásadní význam pro posouzení celého pĜípadu.
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Na základČ uvedených dĤvodĤ, když hmotnČ právní námitky obvinČného Bc. M. Vítka
byly shledány zjevnČ neopodstatnČnými, a ohlednČ dalších skutkových námitek nebyl ohlednČ
tohoto obvinČného shledán extrémní rozpor mezi provedenými dĤkazy a skutkovými
zjištČními soudĤ, bylo dovolání Bc. M. Vítka odmítnuto podle § 265i odst. 1 písm. e) tr. Ĝ.
jako zjevnČ neopodstatnČné.
ObvinČný Mgr. R. Procházka v dovolání uplatnil dĤvod dovolání podle § 265b
odst. 1 písm. g) tr. Ĝ. Že jeho námitky nebudou v souladu s tímto dĤvodem dovolání hmotnČ
právní, ale budou mít skutkovou povahu, dal najevo již v úvodu dovolání, když poukázal na
rozhodnutí Ústavního soudu a Nejvyššího soudu, z kterých vyplývá, že v rámci uvedeného
dĤvodu dovolání lze, pĜi existenci extrémního nesouladu mezi skutkovými zjištČními
vycházejícími z provedeného dokazování, a právním posouzením vČci, pĜezkoumat také zda
byl skutek skuteþnČ prokázán. K tomu Nejvyšší soud odkazuje na dĤvody uvedené k výkladu
dĤvodu dovolání podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. Ĝ., jak jsou shora uvedeny souhrnnČ v bodČ
IV. odĤvodnČní tohoto usnesení, a ohlednČ pĜípadné existence extrémního rozporu mezi
provedenými dĤkazy a skutkovými zjištČními soudĤ také vČc obvinČného Mgr. R. Procházky
pĜezkoumal z hlediska jím v dovolání vytýkaných skutkových vad.
Námitky obvinČného Mgr. R. Procházky smČĜují proti skutku uvedenému ve výroku
o vinČ ad 18) rozsudku soudu I. stupnČ, kde þásteþnČ jednal také po vzájemné domluvČ
spoleþnČ s obvinČným Bc. M. Vítkem, a ohlednČ kterého byl uznán vinným zvlášĢ závažným
zloþinem pĜijetí úplatku podle § 331 odst. 2, 3 písm. b) tr. zákoníku. ObecnČ namítá, že daná
skutková zjištČní nemají oporu v provedeném dokazování, jsou zcela mimo objektivní realitu,
a soudu I. stupnČ také obecnČ vytýká, že ignoroval platnou a úþinnou právní úpravu „trestního
Ĝádu“, která sama o sobČ vyluþuje i jen hypotetickou možnost naplnČní skutkové podstaty
trestného þinu pĜijetí úplatku. Nejvyšší soud ale po prozkoumání dĤkazní situace tyto námitky
považuje za zcela nepodložené a odporující provedeným dĤkazĤm.
Pokud obvinČný Mgr. R. Procházka ohlednČ doby jeho setkání se svČdkem
L. Sedlákem konkrétnČ namítá, s poukazem na rozdílná vyjádĜení svČdkĤ Mgr. P. Michka,
L. Sedláka, a na svoji kontinuální výpovČć o jejich setkání nČkdy v období léta 2010, že je
zcela nelogický závČr soudu o jeho setkání se svČdkem L. Sedlákem nČkdy v létČ 2009,
Nejvyšší soud nesdílí tento jeho názor, stejnČ jako názor, že ani jeden dĤkaz nesvČdþí pro
období druhé poloviny roku 2009. Namítanou otázkou doby setkání obvinČného
s L. Sedlákem se zabýval již soud I. stupnČ, a proto lze pro struþnost odkázat na þást
odĤvodnČní na str. 119 až 120 rozsudku. Nejvyšší soud z trestního spisu také zjistil, že sice je
skuteþností, že jak obvinČný Mgr. R. Procházka, tak i svČdek L. Sedlák, uvádí ve svých
výpovČdích dobu jejich vzájemného setkání zaþátkem léta 2010, resp. koncem roku 2010
nebo dokonce zaþátkem roku 2011. SvČdek Mgr. P. Michek ale vypovČdČl, že již po jeho
obvinČní na podzim 2009, a po jeho výslechu jako obvinČného ve vČci Lavimont, za ním
pĜišel L. Sedlák a sdČlil mu nabídku od Almásyho, že za 250 000 Kþ bude jeho obvinČní
zrušeno, což tento svČdek následnČ upĜesnil tak, že mu L. Sedlák sdČlil, že Almásy chce
peníze proto, že „Procházku umí“. Z hlediska podstaty vČci to koresponduje s výpovČdí
svČdka L. Sedláka citované na str. 117 rozsudku soudu I. stupnČ, že mu obvinČný
Mgr. R. Procházka situaci popsal tak, že vyšetĜuje firmu Lavimont, jsou tam nČjaké znalecké
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posudky, že by se za ním mČl stavit advokát Mgr. P. Michka, že by to nČjak šlo a stálo by to
okolo 250 000 Kþ. Toto vyjádĜení uvedeného svČdka svČdþí proti argumentaci obvinČného, že
ve své výpovČdi svČdek L. Sedlák, který byl celkem tĜikrát procesnČ vyslechnut, vždy uvedl,
že z jeho strany (pozn. obvinČného Mgr. R. Procházky) nikdy nebyla formulována jakákoliv
žádost o finanþní plnČní pro jeho osobu. SvČdek L. Sedlák se sice takto skuteþnČ výslovnČ ve
své výpovČdi vyjádĜil, ale toto vyjádĜení neodpovídá citované þásti jeho výpovČdi ani
angažovanosti obvinČného ve vČci. Vedle výpovČdí svČdka L. Sedláka, na které poukazuje
obvinČný, mČl ale soud I. stupnČ k dispozici také pĜepis obsahu záznamu rozhovoru mezi
tímto svČdkem a svČdkem Mgr. P. Michkem, kde svČdek L. Sedlák na otázku výslovnČ
odpovČdČl, že „Procházka chtČl peníze“. K tomu lze také pĜipomenout, že podle tzv. právní
vČty výroku o vinČ rozsudku soudu I. stupnČ obvinČný žádal úplatek „pro sebe a pro jiného“,
kdy se jedná o alternativní znaky daného trestného þinu. Pro uznání viny tedy postaþí naplnČní
alespoĖ jedné z tČchto alternativ, což již obecnČ þiní námitku o neprokázání žádosti
o poskytnutí úplatku pro sebe z hlediska právního posouzení skutku bezvýznamnou. Z výše
citované výpovČdi svČdka L. Sedláka ale také vyplývá (viz „…že vyšetĜuje firmu
Lavimont…“), pĜes jeho údaj o setkání s obvinČným Mgr. R. Procházkou koncem roku 2010
nebo poþátkem roku 2011, že se setkání muselo konat dĜíve, a to v dobČ kdy obvinČný ještČ
vyšetĜoval vČc Lavimont, tedy v období þervence až listopadu 2009, kdy obvinČný zahájil
trestní stíhání svČdka Mgr. P. Michka a byla pak na nČj podána obžaloba. Z trestního spisu
MČstského soudu v BrnČ, sp. zn. 2 T 161/2009 (pĜíloha þ. 12 tr. spisu) je pak zĜejmé, že ve
vČci spoleþnosti Lavimont byl Mgr. P. Michek obvinČn usnesením o zahájení trestního stíhání
vydaným dne 24. 7. 2009 Mgr. R. Procházkou, k jeho prvnímu výslechu pak došlo dne
24. 9. 2009 a k podání obžaloby dne 12. 11. 2009, pĜiþemž rozsudkem ze dne 7. 4. 2011 byl
Mgr. P. Michek obžaloby zproštČn. Vydal-li tedy obvinČný Mgr. R. Procházka usnesení
o zahájení trestního stíhání dne 24. 7. 2009, a svČdek Mgr. P. Michek vypovČdČl, že již po
jeho obvinČní na podzim 2009, a po jeho výslechu jako obvinČného ve vČci Lavimont, za ním
pĜišel L. Sedlák s uvedenou nabídkou, nelze oznaþit, jak obvinČný namítá, za zcela nelogický
závČr soudu I. stupnČ, že se obvinČný Mgr. R. Procházka setkal se svČdkem L. Sedlákem
nČkdy v létČ 2009. Muselo se tak totiž stát ještČ pĜedtím, než pĜišel L. Sedlák s uvedenou
nabídkou za svČdkem Mgr. P. Michkem. Navíc nutno pĜipomenout, že podle výroku o vinČ
mČlo k jejich setkání dojít nikoliv v létČ 2009, jak namítá obvinČný, ale „v blíže nezjištČném
období léta 2009 až poþátku roku 2010“, pĜiþemž po tak dlouhé dobČ od události jsou
pochopitelnČ nepĜesné výpovČdi osob upĜesnČny objektivními listinnými dĤkazy. Námitka
obvinČného Mgr. R. Procházky, že ani jeden dĤkaz nesvČdþí pro období druhé poloviny roku
2009, je tak v pĜímém rozporu s provedenými dĤkazy. Proto Nejvyšší soud nepĜisvČdþil ani
názoru obvinČného, že soud I. stupnČ situuje skutkový dČj do tohoto období v rozporu
s dĤkazy jen proto, že jedinČ v období 1. 7. 2009 až 26. 10. 2009 jako policejní komisaĜ
disponoval pĜedmČtným policejním spisem (pozn. þ. j. MRBM-17-106/Tý-2008-83-RP)
vedeným proti podezĜelému Mgr. P. Michkovi v tzv. kauze Lavimont. Pokud pak obvinČný
Mgr. R. Procházka také namítá, že toto þasové vymezení je oproti usnesení o zahájení
trestního stíhání a obžalobČ poprvé užito až v rozsudku soudu I. stupnČ, a v pĜedchozím Ĝízení
tak nemČl možnost se k takto vymezenému skutku vyjádĜit, tak podstatné je z hlediska
spravedlivého Ĝízení jako celku, že tuto možnost mČl a také využil ještČ v prĤbČhu trestního
stíhání, konkrétnČ v Ĝízení pĜed odvolacím soudem. Vrchní soud se pak dostateþnČ vyjádĜil
také k námitkám o existenci rozporĤ mezi výpovČćmi osob vyslechnutých v této trestní vČci,
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které nejen obvinČný Mgr. R. Procházka, ale i další spoluobvinČní uplatĖovali v odvolání
a nyní opČt i v dovolání. KonkrétnČ k problematice existence rozporĤ v postupnČ uþinČných
úkonech odvolací soud uvedl, že je zcela pochopitelné, že v ĜadČ výpovČdí vyslýchaná osoba,
napĜíklad pod tlakem þasto opakovaných dotazĤ ze strany vČtšího množství obhájcĤ (þásteþnČ
i samotných obvinČných), pokud má vypovídat po vČtším þasovém odstupu od události,
a pokud vypovídá k události, která mČla být páchána po delší þasový úsek, se mĤže dopustit
Ĝady nepĜesností þi odlišností. V pĜípadČ existence tČchto nepĜesností þi rozporĤ však v dané
vČci nejde o tvrzení zásadní þi podstatná, ale toliko podružná, þasto ovlivnČna zamČĜením
pĜedmČtu výpovČdi þi úkonu. Vzhledem k zamČĜení obdobných námitek na znevČrohodnČní
usvČdþujících výpovČdí konkrétních osob, a na popĜení zjištČného skutkového stavu, odvolací
soud také zdĤraznil, že krajský soud závČry o vinČ jednotlivých obžalovaných nevybudoval na
výpovČdích osamocených, ale vždy je podepĜel i dalšími dĤkazy.
Nejvyšší soud nepĜisvČdþil ani námitce obvinČného Mgr. R. Procházky, že nemČl ani
možnost ovlivnit prĤbČh a výsledky daného trestního stíhání. Tyto možnosti vyplývají z již
zmínČné výpovČdí svČdka L. Sedláka, kterému obvinČný Mgr. R. Procházka Ĝekl, že vyšetĜuje
firmu Lavimont, jsou tam nČjaké znalecké posudky, že by to nČjak šlo, ale stálo by to okolo
250 000 Kþ. NemĤže tak obstát námitka obvinČného, že zahájením trestního stíhání
usnesením ze dne 24. 7. 2009 zcela efektivnČ vylouþil ovlivnČní vČci z jeho strany, zejména
pak postupem podle § 159a tr. Ĝ. (pozn. odložení nebo jiné vyĜízení vČci), protože zahájením
trestního stíhání podle § 160 odst. 1 tr. Ĝ. veškeré rozhodování o dalším osudu trestního Ĝízení
pĜechází na dozorujícího státního zástupce a pouze ten je kompetentní k rozhodnutí
o zastavení trestního stíhání. K tomu lze pĜednČ pĜipomenout, že podle § 159a odst. 6 tr. Ĝ. je
nutno usnesení policejního orgánu o odložení vČci doruþit do 48 hodin státnímu zástupci,
takže ani pĜed zahájením trestního stíhání není policejní orgán ve vČci „absolutním pánem“.
Státní zástupce má pak v rámci dozoru nad zachováváním zákonnosti v pĜípravném Ĝízení
jistČ významné pravomoci uvedené v ustanovení § 174 a násl. tr. Ĝ. Efektivnost dozorové
þinnosti státního zástupce je ale pĜesto závislá i na aktivitČ policejního orgánu, který podle
§ 164 odst. 1 tr. Ĝ. postupuje pĜi vyšetĜování z vlastní iniciativy tak, aby byly co nejrychleji
v potĜebném rozsahu vyhledány dĤkazy k objasnČní všech základních skuteþností dĤležitých
pro posouzení pĜípadu (viz též § 158 tr. Ĝ. k postupu policejního orgánu pĜed zahájením
trestního stíhání).
Také ohlednČ druhé þásti jednání, spáchaného se spoluobvinČným Bc. M. Vítkem,
a uvedeného v bodČ ad 18) výroku o vinČ, obvinČný namítá extrémní nesoulad mezi
„skutkovými zjištČními a právními závČry o naplnČní skutkové podstaty trestného þinu pĜijetí
úplatku“. K takto formulované námitce Nejvyšší soud pĜednČ uvádí, že námitka možné
existence extrémního nesouladu, jako dĤvodu pĜezkoumání napadeného rozhodnutí
dovolacím soudem z hlediska prokázání skutku, se vztahuje k otázce, zda soudem zjištČná
skutková zjištČní mají oporu v provedených dĤkazech, tedy zda ve vČci není extrémní rozpor
(nesoulad) mezi provedenými dĤkazy a na jejich základČ uþinČnými zjištČními, když ze
samotného znČní dovolacích dĤvodĤ, zejména pak dĤvodu uvedeného v § 265b odst. 1
písm. g) tr. Ĝ., pĜípustnost takovýchto skutkových námitek nevyplývá. Naopak pĜímo pod tento
dovolací dĤvod spadá námitka existence vad mezi skutkovými zjištČními soudu a právními
závČry o naplnČní skutkové podstaty trestného þinu, aniž by bylo nutno namítat v tomto
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ohledu extrémní rozpor. Z takto nepĜesnČ formulované výše uvedené námitky obvinČného
Mgr. R. Procházky je ale zjevné, vzhledem k následujícím konkrétním námitkám, že nenamítá
v souladu s dĤvodem dovolání podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. Ĝ. nesprávné právní posouzení
skutku obsaženého ve výroku o vinČ ad 18) rozsudku soudu I. stupnČ, ale jeho neprokázání.
Také tuto þást jednání od poþátku trestního stíhání obvinČní Mgr. R. Procházka i Bc. M. Vítek
shodnČ popírají s tím, že se niþeho nedopustili, vzájemnČ se v podstatČ neznali a žádné
informace si nepĜedávali. Námitky obvinČného Mgr. R. Procházky ohlednČ této þásti jednání
se z podstatné þásti shodují s námitkami spoluobvinČného Bc. M. Vítka, jehož se daná þást
skutku zejména týká, a vztah k obvinČnému Mgr. R. Procházkovi má pouze v tom, že
obvinČný Bc. M. Vítek jednal zjištČným pomocným zpĤsobem po vzájemné domluvČ s ním,
aby od poþátku obvinČným Mgr. R. Procházkou, nejprve prostĜednictvím L. Sedláka,
požadovaný úplatek byl Mgr. P. Michkem zaplacen. K naplnČní znakĤ zvlášĢ závažného
zloþinu pĜijetí úplatku podle § 331 odst. 2, 3 písm. b) tr. zákoníku obvinČným
Mgr. R. Procházkou tak došlo již v první þásti jednání, a následné jednání Bc. M. Vítka po
domluvČ s ním na tom nemĤže nic zmČnit, což z hlediska dovolání již samo o sobČ þiní
námitky ohlednČ této þásti jednání bezvýznamnými. K jednání obvinČného Bc. M. Vítka se
pĜitom Nejvyšší soud již výše vyjádĜil a tak postaþí na tuto þást odĤvodnČní odkázat. Nejvyšší
soud pouze na doplnČní uvádí, že nepĜisvČdþil obsáhlým skutkovým námitkám k této þásti
jednání, kdy obvinČný Mgr. R. Procházka podrobnČ rozebírá jednotlivé dĤkazy, na základČ
jejich hodnocení þiní pak své vlastní skutkové závČry, které staví do protikladu se skutkovými
závČry soudu I. stupnČ, s kterými se ztotožnil také odvolací Vrchní soud v Olomouci.
ObvinČný pĜitom pĜehlíží skuteþnost, že jeho jednání v souþinnosti s L. Sedlákem
a Bc. M. Vítkem tvoĜí jeden celek a jednání v souþinnosti s Bc. M. Vítkem posuzuje zcela
izolovanČ. V souvislosti s tím pak také klade dĤraz pouze na krátké þasové období od
19. 4. 2011 do 26. 4. 2011, kdy pĜímo disponoval trestním spisem MČstského soudu v BrnČ,
sp. zn. 2 T 161/2009, nČž jej postoupil vČcnČ i místnČ pĜíslušné souþásti policie. PrávČ proto,
že jednání v bodČ ad 18) výroku o vinČ je nutno posuzovat v celku, není podstatné, že
obvinČný ve vČci v tomto krátkém þasovém období neuþinil žádný úkon, a je bez významu
námitka, že pouze v tomto období mČl hypotetickou možnost ovlivnit prĤbČh Ĝízení v dané
vČci ve prospČch Mgr. P. Michka.
Jak již bylo výše uvedeno, jednání v bodČ ad 18) výroku o vinČ rozsudku soudu
I. stupnČ od poþátku trestního stíhání obvinČní Mgr. R. Procházka i Bc. M. Vítek shodnČ
popírají s tím, že se niþeho nedopustili, vzájemnČ se v podstatČ neznali a žádné informace si
nepĜedávali. I když obvinČný Bc. M. Vítek, v zjevné reakci na výpovČć svČdka
Mgr. P. Michka a obsah záznamu jejich rozhovoru, v hlavním líþení svoji výpovČć doplnil
tak, že v rozhovoru s Mgr. P. Michkem si ohlednČ Mgr. R. Procházky vymýšlel, aby byl
zajímavý, zĤstává faktem obsah výpovČdi svČdka Mgr. P. Michka, jejíž pravdivost potvrzuje
pĜepis záznamu jejich rozhovorĤ v daných dnech. Z tČchto dĤkazĤ, jež jsou také citovány na
str. 117 až 119 rozsudku soudu I. stupnČ, vzájemná domluva obou obvinČných spolehlivČ
vyplývá.
Pokud obvinČný Mgr. R. Procházka namítá, že jeho služební postup a obsah
zmínČného záznamu rozhovorĤ potvrzují, že obvinČný Bc. M. Vítek nemČl v daném období
žádné relevantní informace o prĤbČhu trestního Ĝízení vedeného proti Mgr. P. Michkovi ve
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vČci Lavimont, lze odkázat také na obsah odĤvodnČní tohoto usnesení k námitkám
Bc. M. Vítka.
V další þásti dovolání pak obvinČný Mgr. R. Procházka uvedl nČkteré další procesní
námitky s tím, že na nČ upozorĖuje pĜi vČdomí, že tyto námitky nejsou zákonným dovolacím
dĤvodem. Tyto námitky pĜitom uplatnil již v odvolání, a byly tak pĜedmČtem pĜezkumu
vrchním soudem, který se s nimi dostateþnČ vypoĜádal na str. 57 a násl. napadeného rozsudku.
Na základČ uvedených dĤvodĤ, když ohlednČ skutkových námitek obvinČného
Mgr. R. Procházky nebyl shledán extrémní rozpor mezi provedenými dĤkazy a skutkovými
zjištČními soudĤ, bylo jeho dovolání odmítnuto podle § 265i odst. 1 písm. b) tr. Ĝ.
ObvinČný Ing. Bc. Petr KĜipský podal dovolání z dĤvodu uvedeného v ustanovení
§ 265b odst. 1 písm. g) tr. Ĝ., když podle jeho názoru spoþívá napadené rozhodnutí na
nesprávném právním posouzení skutku, a také z dĤvodu uvedeného v ustanovení § 265b
odst. 1 písm. l) tr. Ĝ., protože jeho odvolání bylo zamítnuto, aþ v pĜedcházejícím Ĝízení byl dán
dĤvod dovolání podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. Ĝ. ObecnČ namítl, že není v souladu se
zákonem právní kvalifikace skutku ad 12) výroku o vinČ rozsudku soudu I. stupnČ, kde byl
uznán vinným trestnými þiny zneužívání pravomoci veĜejného þinitele podle § 158 odst. 1
písm. a) odst. 2 písm. a) tr. zákona, a vydírání podle § 235 odst. 1, 2 písm. d) tr. zákona, když
znaky tČchto trestných þinĤ nebyly naplnČny po stránce objektivní (absentuje právnČ
relevantní jednání a pĜíþinná souvislost mezi jednáním a následkem) ani subjektivní (není dán
úmysl), neboĢ nedošlo k tomu, že by nutil I. Kadlþíka k zaplacení jakékoliv þástky pod
hrozbou vedeného trestního Ĝízení. Z obsahu této zcela obecné souhrnné námitky je zĜejmé, že
byĢ obsahuje i námitky svojí povahou hmotnČ právní, tyto jsou založeny na popĜení soudem
zjištČného skutkového stavu (absentuje právnČ relevantní jednání, nedošlo k tomu, že by nutil
I. Kadlþíka), a vesmČs se tak jedná o námitky skutkové, neodpovídající uplatnČnému dĤvodu
dovolání podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. Ĝ. To pak vyplývá i z dalších námitek obvinČného
Ing. Bc. P. KĜipského, že oba soudy pĜehlédly nebo pominuly dĤkazy svČdþící v jeho
prospČch, nevypoĜádaly se s nimi, ignorovaly pro nČj pĜíznivé okolnosti, bezdĤvodnČ nepĜijaly
mimoĜádnČ zásadní dĤkazy a takto dospČly k chybnČ stanovené právní kvalifikaci.
Podstata dovolání obvinČného Ing. Bc. P. KĜipského spoþívá v námitce, že soudy
opomenuly „þasovou osu skutkového dČje“, kdy vznik obchodního smluvního vztahu mezi
I. Kadlþíkem (jednatelem spoleþnosti Danua Export Import, s. r. o., dále jen spol. Danua)
a P. Rohunem (Globtrans Trade, s. r. o., dále jen spol. Globtrans), tedy okamžik uhrazení ceny
za postoupenou pohledávku I. Kadlþíkem spol. Globtrans, nastal na jiném místČ, v jiném þase
a za jiných okolností. KonkrétnČ podle obvinČného k tomu došlo již dne 8. 8. 2005
v penČžním ústavu ve ZlínČ a s tímto þasovým údajem, když ke sdČlení obvinČní pro tento
skutek došlo dne 12. 12. 2011, pak spojuje námitku promlþení þinu. DĤvod platby þástky
900 000 Kþ svČdkem I. Kadlþíkem dne 8. 8. 2005 tedy v podstatČ podle obvinČného nebyl
a nemohl být dĤsledkem jednání v dobČ od 7. 12. 2005 do 20. 10. 2006, jímž byl uznán
vinným v bodČ ad 12) výroku o vinČ rozsudku soudu I. stupnČ. PĜedmČtná platba dne
8. 8. 2005, že byla uhrazením ceny za postoupenou pohledávku I. Kadlþíkem spol. Globtrans
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v rámci obchodního smluvního vztahu mezi I. Kadlþíkem a P. Rohunem, jako jednateli
uvedených spoleþností.
Protože námitky obvinČného Ing. Bc. P. KĜipského neodpovídají pro svoji skutkovou
povahu uplatnČným dĤvodĤm dovolání, zabýval se Nejvyšší soud v zájmu zachování pravidel
spravedlivého procesu vČcí z hlediska, zda mezi provedenými dĤkazy, a na jejich základČ
uþinČnými skutkovými zjištČními soudĤ, není obvinČným namítaný extrémní rozpor
(nesoulad). Na základČ níže uvedených dĤvodĤ pak zjistil existenci tohoto rozporu a dosud
provedené dĤkazy bez odstranČní existujících nejasností tak nejsou spolehlivým podkladem
pro závČr o vinČ Ing. Bc. P. KĜipského bez dĤvodných pochybností.
Nejvyšší soud zjistil z odĤvodnČní rozsudku, že soud I. stupnČ platbu 900 000 Kþ
uvedenou ve skutku ad 12), k jejímuž zaplacení mČl být I. Kadlþík pod pohrĤžkou vazebního
stíhání obvinČným donucen, nepovažoval za obvinČným namítanou platbu provedenou dne
8. 8. 2005, když na str. 94 rozsudku uvedl, že ve spisovém materiálu není doklad o zaplacení
þástky okolo 900 000 Kþ ve smyslu tvrzení I. Kadlþíka, P. Rohuna a F. Kadlþíka, ale soud
I. stupnČ pĜesto má tuto platbu za prokázanou, když ani pĜíjemce prostĜedkĤ svČdek P. Rohun
tuto platbu nerozporuje. Vycházel pĜitom ze zjištČní uvedeného v odĤvodnČní rozsudku, že již
v roce 2005 spol. Danua, jejímž jednatelem a spoleþníkem byl I. Kadlþík, byla pĜedlužena
a jedním ze subjektĤ, jímž tato spoleþnost dlužila, byla spol. Globtrans reprezentovaná
P. Rohunem. Z výpovČdi svČdka P. Rohuna, že je patrné, že se dlužné peníze pokoušel od
spol. Danua získat, ale neuspČl, proto se obrátil s žádostí o pomoc na osobu Ing. M. Tofla.
Z výpovČdi svČdka P. Rohuna dále vyplývá, že poté, co uþinil trestní oznámení a jeho podnČt
šetĜil policista Ing. Bc. P. KĜipský, se podaĜilo dosáhnout jeho zaplacení, když þástku kolem
1 milionu Kþ skuteþnČ I. Kadlþík v bance ve ZlínČ vložil na jeho úþet. Vedle této argumentace
soudu I. stupnČ lze uvést, že Vrchní soud v Olomouci k této zásadní námitce obvinČného,
uplatĖované v prĤbČhu celého trestního stíhání, a tedy také v odvolání, neuvedl nic a nijak se
s ní tedy nevypoĜádal.
Podle Nejvyššího soudu, pokud soud I. stupnČ cituje z výpovČdi svČdka P. Rohuna
(þ. l. 5100 - 5105 tr. spisu), že mu I. Kadlþík „vložil“ peníze v bance ve ZlínČ na jeho úþet,
pĜiþemž souþasnČ konstatuje, že ve spisovém materiálu není doklad o zaplacení þástky okolo
900 000 Kþ ve smyslu tvrzení I. Kadlþíka, P. Rohuna a F. Kadlþíka, ale pĜesto má tuto platbu
za prokázanou, tak musel dojít k závČru, že tyto peníze I. Kadlþík vkládal na úþet P. Rohuna
v hotovosti a nikoliv, jak by mČlo být mezi podnikateli bČžné, bankovním pĜevodem z úþtu na
úþet. Že tomu skuteþnČ tak mČlo být, pak potvrzuje svČdek I. Kadlþík (þ. l. 9599 – 9603
tr. spisu), který výslovnČ uvedl, že úhradu 900 000 Kþ provedl z firemního konta
u Moravského penČžního ústavu ve ZlínČ, kdy tyto prostĜedky „fyzicky vložil na úþet“
P. Rohuna, který þekal pĜed bankou. Vycházet pĜi rozhodování o vinČ pouze z tČchto výpovČdí
ale považuje Nejvyšší soud za nedostaþující v situaci, kdy vĤbec nebylo provČĜeno, z jakého
firemního konta u Moravského penČžního ústavu ve ZlínČ mohl svČdek I. Kadlþík vybrat
þástku 900 000 Kþ v hotovosti, a na jaký úþet P. Rohuna ji u tohoto penČžního ústavu vložil,
když na tyto okolnosti nebyly oba jmenování vĤbec dotazování a soud si je ani jinak
neobjasnil. Nejvyšší soud ve spise nenašel ani žádný doklad o zjišĢování existence pĜíslušných
úþtĤ u penČžního ústavu resp. banky a o pĜípadných pohybech na nich. Závažné pochybnosti
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ohlednČ doby a zpĤsobu provedení platby uvedené v bodČ ad 12) rozsudku soudu I. stupnČ, ale
vyvolávají i další skuteþnosti obsažené v trestním spise a namítané obvinČným
Ing. Bc. P. KĜipským. PĜedevším svČdek I. Kadlþík také vypovČdČl, že po provedené platbČ
jeho spoleþnost nakonec skonþila v konkurzu, pĜiþemž ale tento byl prohlášen Krajským
soudem v BrnČ na spol. Danua usnesením þ. j. 40 K 38/2005-70 již dnem 19. 8. 2005 a byl
ustanoven konkursní správce. Skonþila-li spol. Danua podle svČdka I. Kadlþíka následnČ, tedy
až po provedení dané platby, nakonec v konkurzu, þímž na str. 93 rozsudku argumentuje také
soud I. stupnČ, tak to svČdþí spíše pro závČr, že platba byla provedena ještČ pĜed datem
prohlášení konkurzu dnem 19. 8. 2005. SouþasnČ vyvstává otázka, jak mohl I. Kadlþík
úhradu 900 000 Kþ provést z firemního konta u Moravského penČžního ústavu ve ZlínČ, tedy
tyto penČžní prostĜedky vybrat v hotovosti a pak fyzicky vložit na úþet P. Rohuna v období
uvedeném ve skutku, tedy v dobČ od 7. 12. 2005 do 20. 10. 2006, když dnem 19. 8. 2005 byl
na spol. Danua prohlášen konkurz a tím veškeré majetkové pĜevody pĜechází do pravomoci
konkurzního správce. Návrh na prohlášení konkurzu podala spol. Danua, zastoupena
jednatelem I. Kadlþíkem, u Krajského soudu v BrnČ dne 12. 8. 2005. Vyplývá z nČj, že se
spoleþnost krizovou situaci spoþívající v neschopnosti plnit své závazky po splatnosti
pĜedevším z dĤvodu neuhrazených zahraniþních pohledávek, pokusila dne 15. 6. 2005 Ĝešit
zrušením spoleþnosti likvidací, ale zápis o vstupu spoleþnosti do likvidace byl Krajským
soudem v BrnČ odmítnut (k tomu viz þ. l. 48 v pĜíloze þ. 5 tr. spisu), zejména ale mezi
bankovními úþty spoleþnosti uvedenými v návrhu, u kterých mČla v dané dobČ mít spol.
Danua na úþtech penČžní prostĜedky, není žádný Moravský penČžní ústav ve ZlínČ uveden
(str. 18 až 19 pĜílohy þ. 5). Pokud pĜitom soud I. stupnČ na podporu svého závČru o vinČ
Ing. Bc. P. KĜipského uvedl, že do jisté míry o jednání obvinČného svČdþí i þást výpovČdi
svČdka Z. Vidocqua (dĜíve Veþerka) ohlednČ nabídky uþinČné v jeho trestní vČci obvinČným
Ing. Bc. P. KĜipským v rámci jeho výslechu, že pokud by mu pĜišla na úþet vyšší þástka, zda je
ochoten ji pĜeposlat na úþet, který mu bude sdČlen, tak je nutno upozornit na další þást jeho
výpovČdi, kdy v dobČ výslechu byl Z. Veþerka ve své trestní vČci ve vazbČ, a obvinČného
Ing. Bc. P. KĜipského se mČl dotazovat, jak mu mĤže spol. Danua posílat peníze, když je od
þervna 2005 v likvidaci. PĜitom úkony trestního Ĝízení v trestní vČci Z. Veþerky, týkající se
objednávání a neplacení provedené nákladní pĜepravy zboží pouze spoleþnosti Globtrans,
zahájil dne 25. 3. 2005 na základČ trestního oznámení P. Rohuna sice obvinČný
Ing. Bc. P. KĜipský, který s ním sepsal i vysvČtlení dne 28. 6. 2005 (v záznamu na þ. l. 13
pĜílohy þ. 9 omylem uvedeno 2004) podle § 158 odst. 5 tr. Ĝ., ale trestní stíhání Z. Veþerky pro
trestný þin podvodu podle § 250 odst. 1, 4 tr. zákona již zahájil podle § 160 odst. 1 tr. Ĝ.
usnesením ze dne 28. 6. 2005 (rozšíĜení usnesením ze dne 4. 10. 2005) policejní komisaĜ
kpt. Ing. Bc. L. Matýzka, který také dne 29. 6. 2005 podal podnČt na vzetí obvinČného
Z. Veþerky do vazby, následnČ provedl opakovanČ také výslechy obvinČného Z. Veþerky,
pĜiþemž pĜítomnost Ing. Bc. P. KĜipského u tČchto výslechĤ z protokolĤ nevyplývá.
Nelze také pominout, že s datem zaplacení penČžní þástky 900 000 Kþ svČdkem
I. Kadlþíkem, která podle obvinČného Ing. Bc. P. KĜipského byla provedena již dne 8. 8. 2005,
pak souvisí také námitka obvinČného Ing. Bc. P. KĜipského, že soud I. stupnČ omylem
v odĤvodnČní kladl dĤraz na výpovČć neexistujícího svČdka, kdy zamČnil advokáta
JUDr. J. Šabršulu za advokáta JUDr. Z. Sochorce. ObvinČný Ing. Bc. P. KĜipský totiž jako
policejní orgán pĤsobil jak ve vČci provČĜování I. Kadlþíka (ýVS: PMJ-748/OHK-21-2005),
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kde byl právním zástupcem jmenovaného JUDr. J. Šabršula, a které se týká skutek uvedený
pod bodem ad 12) rozsudku soudu I. stupnČ, jímž byl obvinČný uznán vinným, tak i ve vČci
trestního stíhání Z. Veþerky (ýTS: PJM-213/OHK-21-2005), kde byl právním zástupcem
I. Kadlþíka advokát JUDr. Z. Sochorec (pozn. þ. l. 211 uvedeného spisu; pĜíloha þ. 9 tr. spisu).
Plná moc udČlená I. Kadlþíkem JUDr. Z. Sochorcovi je pĜitom založená za úĜedním
záznamem o podaném vysvČtlení podle § 158 odst. 5 tr. Ĝ., který s I. Kadlþíkem dne 6. 6. 2005
v uvedené trestní vČci Z. Veþerky sepisoval právČ Ing. Bc. P. KĜipský. V pĜíloze þ. 5 tr. spisu
(vyšetĜovací spis ýTS: PJM-748/OHK-21-2005) je na þ. l. založená plná moc udČlená
I. Kadlþíkem 22. 8. 2005 JUDr. J. Šabršulovi, ale jako zmocnČnci poškozeného ve vČci podání
trestního oznámení I. Kadlþíkem dne 2. 9. 2005 u Krajského státního zastupitelství v BrnČ na
jeho bývalého zamČstnance M. Drobného. K tomuto trestnímu oznámení byl pak dne
7. 12. 2005 v jeho vČci jako s podezĜelým (vyšetĜovací spis ýTS: PJM-748/OHK-21-2005)
sepsán s I. Kadlþíkem úĜední záznam o podaném vysvČtlení obvinČným Ing. Bc. P. KĜipským,
a to za pĜítomnosti JUDr. J. Šabršuli. Tomuto advokátovi bylo pak také oznámeno rozhodnutí
ze dne 20. 10. 2006, o odložení vČci podezĜelého I. Kadlþíka podle § 159a odst. 1 tr. Ĝ.
Pozornost je pak nutno vČnovat také sdČlení I. Kadlþíka ze dne 3. 8. 2005 (þ. l. 195;
pĜíloha þ. 9), kterým R. Šimáþkovi, likvidátorovi spol. Danua, sdČluje pokyny, které téhož dne
obdržel od policie pĜi jeho výslechu jako svČdka a které se týkají právČ zpĤsobu, jakým má
zajistit pĜímou fakturaci a úhradu pĜeprav provedených spol. Globtrans pro spol. Danua
prostĜednictvím Z. Veþerky. Protokol o této svČdecké výpovČdi I. Kadlþíka dne 3. 8. 2005 je
na þ. l. 217 (pĜíloha þ. 9 tr. spisu) a konala se za pĜítomnosti Ing. Bc. P. KĜipského. Tyto
listinné dĤkazy svČdþí o možné zámČnČ dvou trestních vČcí v pĜílohách þ. 5 a 9 tr. spisu, ve
kterých vedle obvinČného Ing. Bc. P. KĜipského vystupovali také I. Kadlþík a P. Rohun, kdy
skuteþnosti z nich vyplývající nejsou svČdky I. Kadlþíkem a P. Rohunem þasovČ rozlišovány
a jasno si v tom neudČlal ani soud I. stupnČ.
S výše uvedeným souvisí argumentace soud I. stupnČ, že „pokud I. Kadlþík nebyl
svolný pĤvodní žádosti P. Rohuna vyhovČt a chtČl situaci Ĝešit jinak, jak se i následnČ stalo
prohlášením konkursu na spoleþnost, je tĜeba se ptát, co bylo tou okolností, která ho pohnula
k takovému Ĝešení, které bylo za dané situace výhodné pouze pro P. Rohuna, nikoliv však pro
zbývající vČĜitele, na jejichž úkor byl tento zvýhodnČn“. PĜímou souvislost s touto okolností
pak soud I. stupnČ spatĜuje v osobČ obžalovaného Ing. Bc. P. KĜipského, který vedl šetĜení ve
vČci trestního oznámení na osobu I. Kadlþíka zpĤsobem, který tento svČdek popsal ve své
výpovČdi, tedy nestandardnČ, kdy opakovanČ svČdkovi zdĤrazĖoval, že kauza je zralá na
trestní stíhání, které mĤže být vedeno i vazebnČ, ale to vše se stát nemusí, pokud I. Kadlþík
zaplatí dlužnou þástku okolo 900 000 Kþ. Podle soudu I. stupnČ je výpovČć svČdka
I. Kadlþíka ohlednČ tČchto skuteþností jediným pĜímým dĤkazem svČdþícím o vinČ
obvinČného Ing. Bc. P. KĜipského, když jak svČdek uvedl, u tČchto rozhovorĤ s obžalovaným
nikdo další nebyl a je tedy tĜeba vČrohodnost svČdka dovozovat z dĤkazĤ nepĜímých. Za
nepĜímý dĤkaz pak považoval výpovČć svČdka advokáta JUDr. Z. Sochorce, který zdĤraznil,
že pĜes jeho námitky, že nelze hradit pouze závazky vĤþi jedinému vČĜiteli, policie smČĜovala
zaplacení dluhu výhradnČ ke spoleþnosti jediné, a to spol. Globtrans. Tento svČdek potvrdil
dále atmosféru výslechu ve výše uvedeném duchu jako nestandardní, v souladu s výpovČdí
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svČdka I. Kadlþíka, a rovnČž tak potvrdil obavy I. Kadlþíka, že bude stíhán vazebnČ, což jak
zdĤraznil svČdek, tento dával do pĜímé souvislosti s atmosférou u výslechu.
Lze pĜisvČdþit obvinČnému, pokud poukázal také na výpovČć svČdka I. Kadlþíka
v pĜípravném Ĝízení, že se po provedení platby 900 000 Kþ zhroutil a byl v psychiatrické
léþebnČ v KromČĜíži, kdy ale ze zprávy této léþebny vyplývá, že I. Kadlþík byl hospitalizován
od 20. do 30. 6. 2005, a obvinČný poukázal na rozpor v tom, že pokud byl uvedený svČdek
hospitalizován v uvedeném období, jak mohl spáchat trestný þin v období od 7. 12. 2005 do
20. 10. 2006, když samotný svČdek I. Kadlþík platbu 900 000 Kþ þasovČ zaĜazuje pĜed toto
období a z dokladu o vkladu v hotovosti ze dne 8. 8. 2005, který byl u hlavního líþení dne
2. 10. 2013 proveden jako listinný dĤkaz (obvinČný odkázal na þ. l. 240 pĜílohového spisu
ýVS: PJM-213/OHK-21-2005; pozn. jde o vklad ve ZlínČ na úþet v hotovosti ve výši
1 084 494 Kþ, a to na základČ smlouvy o postoupení pohledávky právČ za Z. Veþerkou, a to
postupitelem spol. Globtrans postupníkovi spol. Danua, také ze dne 8. 8. 2005; viz þ. l. 238
tamtéž) vyplývá, že k tomuto vkladu došlo pĜed tímto datem. Za dostateþnČ nepodloženou,
a svČdþící o možné zámČnČ dvou trestních vČcí v pĜílohách þ. 5 a 9 tr. spisu, pak Nejvyšší
soud považuje argumentaci soudu I. stupnČ, že sice lékaĜské zprávy pĜíliš nekorespondují
s obsahem spisu PJM-748/OHK-21-2005, neboĢ k prvnímu výslechu I. Kadlþíka v této vČci
došlo až 7. 12. 2005, a není tedy možno dávat jeho psychický stav do výhradní souvislosti
s jednáním obvinČného, ale toto mohl I. Kadlþík chápat spíše jako jeho dodateþnou souþást
událostí pĜedcházejících.
Podle názoru Nejvyššího soudu tak vzhledem k výše uvedenému soud I. stupnČ dospČl
k pĜedþasnému a dĤkaznČ dostateþnČ nepodloženému závČru, když vzal za prokázané, že daná
platba v období od 7. 12. 2005 do 20. 10. 2006 v hotovosti vkladem na bankovní úþet
I. Kadlþíkem P. Rohunovi, resp. spol. Globtrans probČhla, že nebyla þinČna dobrovolnČ, ale
z obavy pĜed vazebním stíháním jeho osoby vyvolané cílenČ právČ obvinČným
Ing. Bc. P. KĜipským. Nejvyšší soud tak zjistil, že mezi provedenými dĤkazy, a na jejich
základČ uþinČnými skutkovými zjištČními soudu I. stupnČ uvedenými ve výroku ad 12)
rozsudku, je obvinČným namítaný extrémní rozpor, vČc není dostateþnČ objasnČna,
k odstranČní existujících rozporĤ nebyly provedené dĤkazy opakovány, doplnČny o dĤkazy
další, a proto k dovolání obvinČného Ing. Bc. P. KĜipského rozhodl tak, jak je uvedeno ve
výrokové þásti tohoto usnesení. Úkolem soudu I. stupnČ bude, aby v intencích tohoto usnesení
v hlavním líþení vČc obvinČného znovu projednal, zopakoval dĤkazy stávající a provedl
dĤkazy k odstranČní uvedených rozporĤ, pĜípadnČ i dĤkazy další, jejichž nutnost vyplyne pĜi
novém projednání vČci, a po jejich zhodnocení podle § 2 odst. 6 tr. Ĝ. znovu ohlednČ
obvinČného Ing. Bc. P. KĜipského v rozsahu zrušení ve vČci rozhodl.
ObvinČný Jaromír Šálek v dovolání uplatnil dĤvod dovolání podle § 265b odst. 1
písm. g) tr. Ĝ. s tím, že soudy zjištČné jednání v bodČ ad 15) výroku o vinČ rozsudku soudu
I. stupnČ, kvalifikované jako trestný þin vydírání podle § 235 odst. 1, 2 písm. d) tr. zákona,
není trestným þinem, neboĢ nenaplnilo jednotlivé znaky skutkové podstaty tohoto trestného
þinu ani jeho materiální stránku. ObvinČný pak konkrétnČ namítá nesprávné posouzení
pĜíþinné souvislosti mezi jednáním a následkem, jakož i nesprávné posouzení jeho zavinČní,
když tyto vady spatĜuje v tom, že soud I. stupnČ k jeho tíži do pĜíþinné souvislosti k následku
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zaĜadil i jednání, které nezavinil a nevykonal, jak to také soud sám konstatoval na str. 106
a 157 in fine rozsudku. KonkrétnČ se jedná o pohrĤžky neznámých osob uvedené v popisu
skutku ad 15) výroku o vinČ rozsudku soudu I. stupnČ (výhrĤžné SMS zprávy, výhrĤžný dopis
o pádu sportovního letadla, povolení šroubĤ kola osobního automobilu). Namítá, že aþ mezi
jednotlivými vlivy pĤsobícími na poškozeného V. Sehnala jsou zejména z hlediska jejich
závažnosti podstatné rozdíly, soud mezi nimi rozdíly neþiní a rezignoval na korektiv gradace
pĜíþinné souvislosti mezi jednotlivými vlivy a jeho jednáním. To podle jeho názoru ve svém
dĤsledku vedlo k nesprávnému hmotnČ právnímu posouzení, když k jím zavinČnému jednání
soud pĜiþetl i vlivy jím nezavinČné, což prý soud uþinil zĜejmČ pĜi vČdomí, že bez tohoto
pĜiþtení by skuteþné jen jeho jednání nenaplĖovalo znaky trestného þinu.
Trestného þinu vydírání podle § 235 odst. 1, 2 písm. d) tr. zákona se dopustí ten, kdo
jiného násilím, pohrĤžkou násilí nebo pohrĤžkou jiné tČžké újmy nutí, aby nČco konal,
opominul nebo trpČl, a zpĤsobí takovým þinem tČžkou újmu na zdraví nebo znaþnou škodu.
Podle tzv. právní vČty obvinČný J. Šálek spáchal trestný þin vydírání tím, že jiného pohrĤžkou
jiné tČžké újmy nutil, aby nČco konal a zpĤsobil takovým þinem znaþnou škodu.
Zákonný znak trestného þinu vydírání spoþívající v pohrĤžce jiné tČžké újmy ve
smyslu § 235 odst. 1 tr. zákona, mĤže být naplnČn rĤznými formami vyhrožování, protože
není zákonem blíže definován. Musí však jít o neoprávnČné jednání pachatele, který hrozí
zpĤsobením takových následkĤ, které jsou svou intenzitou srovnatelné s hrozbou spojovanou
s pohrĤžkou násilí, takže pohrĤžka jiné tČžké újmy mĤže u poškozeného vyvolat obavu
obdobnou s ohrožením jeho života nebo zdraví. PĜi posuzování, zda jde o pohrĤžku jinou
tČžkou újmou, je tĜeba pĜihlížet též napĜ. k závažnosti možného narušení osobních, rodinných,
pracovních þi podnikatelských nebo jiných vztahĤ poškozeného pro pĜípad uskuteþnČní
uþinČné pohrĤžky, k individuálním rysĤm osoby poškozeného, k intenzitČ ovlivnČní jeho
psychického stavu apod., neboĢ dopad stejné pohrĤžky mĤže být podle její povahy u rĤzných
poškozených odlišný.
Za pohrĤžku jiné tČžké újmy ve smyslu zákonného znaku objektivní stránky skutkové
podstaty trestného þinu vydírání podle § 235 odst. 1 tr. zákona lze považovat také
neoprávnČné jednání pachatele, které mĤže objektivnČ vést k závažné újmČ zejména na cti,
dobré povČsti nebo v rodinném þi pracovním životČ poškozeného a je pĜitom zpĤsobilé
vzbudit v poškozeném obavy z uskuteþnČní takové újmy, a to i s pĜihlédnutím k její
závažnosti a k osobním pomČrĤm poškozeného. Pro naplnČní uvedeného zákonného znaku se
však nevyžaduje, aby pohrĤžka jiné tČžké újmy u poškozeného skuteþnČ vyvolala obavy ze
zpĤsobení takové újmy. Dokonání trestného þinu vydírání podle § 235 odst. 1 tr. zákona není
na pĜekážku, že pachatel použitím pohrĤžky jiné tČžké újmy nedosáhl svého zámČru, tj. aby
poškozený pod jejím vlivem nČco konal, opominul nebo trpČl. (viz usnesení Nejvyššího soudu
ze dne 23. 1. 2007, sp. zn. 11 Tdo 1545/2006, publikované pod þ. 55/2007 Sb. rozh. tr.)
S ohledem na výše uvedené obecné závČry Nejvyšší soud považuje za zjevnČ
neopodstatnČné námitky obvinČného J. Šálka proti právnímu posouzení skutku, jímž byl
uznán vinným. Nelze pĜisvČdþit jeho námitce, že samotné jeho jednání by v poškozeném
nevyvolalo dĤvodné obavy, a pokud jiné vyhrĤžky nebyly zpĤsobené jím, pak na jeho stranČ
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nemohlo být zavinČní ve formČ úmyslu ani nedbalosti. Nejvyšší soud zjistil, že soud I. stupnČ
pouze s jednáním obvinČného J. Šálka spojuje ohrožení, kterým pĤsobil na vĤli poškozeného
V. Sehnala, a nikoliv s výhrĤžným jednáním neznámých osob, byĢ toto bylo ještČ závažnČjší
a dané výhrĤžné SMS zprávy neztotožnČné osoby nebo osob þasovČ pĜedcházely a prolínaly se
v jeho jednání. Také soud I. stupnČ uvedl na str. 157 až 158 odĤvodnČní rozsudku, že z popisu
skutku je zĜejmé, že na poškozeného V. Sehnala bylo pĤsobeno s cílem vyplacení finanþních
prostĜedkĤ vícekrát, ale nelze na základČ dokazování ztotožĖovat všechny tyto pokusy
s osobou obvinČného J. Šálka, pĜiþemž popis obvinČnému za vinu nekladeného jednání
smČĜujícího vĤþi poškozenému soud do skutku pojal pouze pro úþely ilustrace
komplikovaného stavu, v nČmž se poškozený nacházel pĜedtím, než vyhovČl obvinČnému
a vyplatil finanþní prostĜedky. PĜitom správnČ vycházel výhradnČ pouze z prokázaného
jednání J. Šálka, že v dubnu 2007 jeho požadavek na vyplacení 2 milionĤ Kþ s pohrĤžkou
použití kompromitujícího materiálĤ ještČ poškozený neakceptoval, ale dalším požadavkĤm
obvinČného v srpnu 2008 na zaplacení þástky 1 milion Kþ pod pohrĤžkou použití dalších
kompromitujících materiálĤ, a následnČ požadavku na vyplacení þástky 200 000 Kþ, již
vyhovČl a J. Šálkovi tyto penČžní þástky pĜedal. Nejvyšší soud považuje za správný postup
soudu I. stupnČ, který tyto opakované pohrĤžky obvinČného uveĜejnČním kompromitujících
materiálĤ vzal za podstatné pro právní posouzení skutku, protože byly samy o sobČ dostateþnČ
intenzivní pohrĤžkou, kterou lze považovat za pohrĤžku jinou tČžkou újmou. To ostatnČ také
soud I. stupnČ uvedl na str. 158 rozsudku, že prokázaný požadavek obvinČného, že nebudou-li
jemu þi jiným osobám vyplaceny výše specifikované finanþní þástky, budou proti
poškozenému V. Sehnalovi použity další kompromitující materiály, je tĜeba nutnČ chápat jako
pohrĤžku jinou tČžkou újmou, neboĢ tato mohla reálnČ vést k újmČ na cti, þi dobré povČsti
poškozeného a k negativním profesním, osobním þi rodinným dĤsledkĤm, a to i s ohledem na
pĜechozí zkušenost poškozeného se zveĜejnČním jiných kompromitujících materiálĤ týkajících
se pozemkĤ v obci LipĤvka, ze které bylo poškozenému V. Sehnalovi zĜejmé, že je obvinČný
J. Šálek skuteþnČ schopen uskuteþnit také tuto opakovanou hrozbu použití pĜesnČji
nespecifikovaných kompromitujících materiálĤ vĤþi nČmu, jako vysoce postavenému
politikovi. Nelze pominout i další skuteþnost svČdþící o intenzitČ pohrĤžky a tedy o zjevné
neopodstatnČnosti námitky obvinČného J. Šálka, že by samotné jeho jednání v poškozeném
nevyvolalo dĤvodné obavy, a pokud jiné vyhrĤžky nebyly zpĤsobené jím, pak na jeho stranČ
nemohlo být zavinČní ve formČ úmyslu ani nedbalosti.
Je sice skuteþností, že nebylo prokázáno autorství pĜímo obvinČného J. Šálka, nebo
pĜímá spojitost jednání obvinČného s další konkrétní osobou þi osobami, které posílali
poškozenému V. Sehnalovi výhrĤžné SMS zprávy z anonymní SIM karty. Na
základČ provedených dĤkazĤ uþinil soud I. stupnČ skutková zjištČní uvedená ve výroku o vinČ
ad 15) rozsudku, z nichž vyplývá, že obvinČný J. Šálek po výhrĤžných SMS zprávách
zasílaných poškozenému V. Sehnalovi poþínaje dnem 14. 6. 2006, sám v dubnu 2007 sdČlil
V. Sehnalovi, že pokud zaplatí blíže nezjištČným osobám þástku 2 000 000 Kþ, nebudou vĤþi
nČmu použity kompromitující materiály týkající se pozemkĤ v obci LipĤvka (pozn. po
odmítnutí zaplacení V. Sehnalem odvysíláno ýeskou televizí dne 23. 7. 2007), a poté, co
v dubnu 2008 byl synovi V. Sehnala neznámou osobou pĜedán výhrĤžný dopis, a 23. 7. 2008
neznámá osoba uvolnila šrouby na kole osobního vozidla manželky V. Sehnala, jej opČt
obvinČný oslovil v srpnu 2008 s dalším požadavkem na zaplacení 1 000 000 Kþ, jinak vĤþi

88

nČmu budou použity blíže nestanovenými osobami další kompromitující nahrávky.
Z uvedeného je zĜejmá þasová provázanost nátlaku neznámých osob a obvinČného J. Šálka na
V. Sehnala, a byĢ nebyla prokázána pĜímá spojitost mezi nátlakem obvinČného a neznámých
osob, obvinČný J. Šálek jednal uvedeným zpĤsobem s vČdomím, že na V. Sehnala je vyvíjen
i tento další jiný nátlak. Vyplývá to z výpovČdi svČdka V. Sehnala, že po obdržení výhrĤžného
dopisu s požadavkem na zaplacení 1 000 000 Kþ už byl tlak na nČj tak velký, že vyhledal
J. Šálka, zeptal se jej, proþ to dČlá, a J. Šálek mu Ĝekl, že by bylo dobré zaplatit, aby to
skonþilo. ObvinČný tak jednal s vČdomím i jiných výhrĤžek vĤþi poškozenému svČdkovi
V. Sehnalovi, byl si tak vČdom ovlivnČní jeho psychického stavu i touto skuteþností, což
posilovalo dopad také jeho výhrĤžky na vĤli poškozeného V. Sehnala. KonkrétnČ je to zĜejmé
z výpovČdí tohoto svČdka v hlavním líþení dne 4. 3. 2013, že mu obvinČný Ĝíkal, že situace je
vážná, když zaplatí, bude mít absolutní klid, že jsou mu schopni zapálit dĤm, pĜiþemž podle
svČdka ty výhrĤžné SMS pĜesnČ navazovaly na to, co mu obvinČný J. Šálek Ĝekl (þ. l. 10291
tr. spisu). Argumentoval-li soud I. stupnČ právČ komplikovaným stavem, v nČmž se poškozený
V. Sehnal pĜed rozhodnutím o vyplacení finanþních þástek obvinČnému J. Šálkovi nacházel,
tak právČ tohoto stavu si byl obvinČný vČdom.
Vzhledem k výše uvedeným dĤvodĤm, k obecné námitce obvinČného J. Šálka, že
jednání jímž byl uznán vinným v bodČ ad 15) výroku o vinČ rozsudku soudu I. stupnČ není
trestným þinem vydírání podle § 235 odst. 1, 2 písm. d) tr. zákona, neboĢ nenaplnilo
jednotlivé znaky skutkové podstaty tohoto trestného þinu ani jeho materiální stránku, Nejvyšší
soud rovnČž obecnČ konstatuje, že tyto znaky naplnČny byly a tato námitka je zjevnČ
neopodstatnČná. Podstata tČchto námitek vychází z názoru obvinČného, že soud I. stupnČ
k jeho tíži posuzoval i jednání, které nezavinil a nevykonal, þemuž ale Nejvyšší soud
nepĜisvČdþil, protože tomu tak není. Totéž platí i o konkrétní námitce nesprávného posouzení
pĜíþinné souvislosti mezi jednáním a následkem, když i tuto vadu obvinČný pĜedevším založil
na argumentaci, že soud I. stupnČ k jeho tíži do pĜíþinné souvislosti k následku zaĜadil
i jednání, které nezavinil a nevykonal.
S tím souvisí také následné spíše konstatování skuteþnosti obvinČným, které je bez
významu pro právní posouzení skutku, a to argumentace obvinČného J. Šálka v dovolání, že
jeho jednání bylo ztotožnČno pouze v souvislosti s pohrĤžkou zveĜejnČní kompromitujících
nahrávek, rozhodnČ ale ne s hrozbou vyvolávající pocit ohrožení života þi zdraví poškozeného
nebo jeho rodiny. Bez významu pro právní posouzení skutku je také námitka obvinČného, že
pokud pouze oslovil poškozeného jako prostĜedník se vzkazem na odkup blíže
nespecifikovaných nahrávek, kdy neurþitá nabídka neobsahovala informaci o tom jak, do kdy
a komu má být placeno, tak jeho úmysl pĤsobit na vĤli poškozeného aby zaplatil, by mohl být
dán jen v pĜípadČ, že by byl na nabídce jakkoliv sám zainteresován. K tomu postaþí uvést, že
skutková podstata trestného þinu vydírání podle § 235 odst. 1 tr. zákona neobsahuje
podmínku, aby pachatel jednal v úmyslu obohatit se, a dokonání tohoto trestného þinu není na
pĜekážku, že pachatel použitím pohrĤžky jiné tČžké újmy nedosáhl svého zámČru, tj. aby
poškozený pod jejím vlivem nČco konal, opominul nebo trpČl. Z hlediska existence pohrĤžky
je pak také bez významu námitka obvinČného J. Šálka, že mimo slovního kontaktu uvedeného
ve skutkové vČtČ ve vztahu k poškozenému nevyvíjel žádnou aktivitu, nevyhledával jej,
nekontaktoval, neurgoval, zda se již rozhodl, tedy nijak jej nenutil, aby zaplatil, že poškozený
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sám jej vyhledal a zaþal Ĝešit otázku zaplacení s poukazem na velký tlak, který byl na nČj
vyvíjen, aniž by výslovnČ zmínil nebo nČjak významnČ vyzdvihoval vliv nahrávek, o kterých
mu Ĝíkal. Z této námitky obvinČného J. Šálka je zjevné, že buć doposud nepochopil závažnost
svého jednání, nebo se soustavnČ s poukazem na jiné vlivy snaží zbavit trestní odpovČdnosti
za své jednání. K pohrĤžce zveĜejnČní kompromitujících nahrávek lze odkázat vedle
argumentace soudu I. stupnČ i na níže uvedené dĤvody. V pĜímém rozporu se znČním
tzv. skutkové vČty je pak námitka obvinČného, že ze skutkových zjištČní nevyplývá, že by jeho
jednání obsahovalo zámČr pĤsobit na poškozeného, aby zaplatil, když poškozený jej sám
vyhledal a zaþal Ĝešit otázku zaplacení. Pouze obvinČný si snad takto mĤže vysvČtlovat zcela
zjevné pĤsobení na poškozeného, aby zaplatil, když to naprosto jasnČ a jednoznaþnČ vyplývá
z jeho sdČlení poškozenému, že pokud zaplatí, tak kompromitující materiály nebudou použity.
Bez ohledu na pĤsobení jiných neznámých osob, které rovnČž s cílem donutit poškozeného
k placení mu hrozily újmou na zdraví a životČ, o tom, že uvedená opakovaná pohrĤžka
obvinČného zveĜejnČním kompromitujících materiálĤ byla ze strany poškozeného vnímána
jako zpĤsobilá mít za následek vážnou újmu, vedle pĜedchozí zkušenosti poškozeného
V. Sehnala se zveĜejnČním jiné kompromitující nahrávky obvinČným, svČdþí také skuteþnost,
že poškozený oznámil policii vydírání, za kterým stojí právČ obvinČný J. Šálek.
ObvinČný k otázce zpĤsobilosti zveĜejnČní kompromitujících nahrávek jako pohrĤžky
tČžkou újmu také namítá, že pohrĤžka souvisela se zveĜejnČním kompromitujících nahrávek
o politikovi, kterým poškozený v dané dobČ byl. Nesouhlasí se závČrem soudu I. stupnČ
(na str. 158 rozsudku), že „hrozbu použití blíže nespecifikovaných kompromitujících
materiálĤ, zvláštČ vĤþi vysoce postavenému politikovi, je tĜeba chápat jako pohrĤžku jinou
tČžkou újmou, neboĢ tato mohla reálnČ vést k újmČ na cti, þi dobré povČsti poškozeného a tím
tak smČĜovala k negativním profesním, osobním þi rodinným dĤsledkĤm“. Toto právní
posouzení považuje za chybné, neboĢ hrozbu použití kompromitujícího materiálu je podle
jeho názoru u politika, jako osoby veĜejnČ známé, tĜeba posuzovat odlišnČ od ostatních osob.
VeĜejnČ známé osoby, že vstoupily do veĜejného života dobrovolnČ, pĜitahují vČtší míru
mediální pozornosti a také politik musí strpČt a ustát zveĜejnČní záznamu svého projevu.
ObvinČný poukázal také na nález Ústavního soudu ze dne 15. 3. 2005, sp. zn. I. ÚS 367/03
(vČc Rejžek proti Vondráþkové), podle kterého „osoby veĜejnČ þinné, tedy politici, veĜejní
þinitelé, mediální hvČzdy aj. musí akceptovat vČtší míru veĜejné kritiky než jiní obþané“.
ObvinČný J. Šálek také namítá, že zveĜejĖování nahrávek se stalo bČžnou souþástí domácí
politické kultury, pĜedstavují realitu, v nČkterých pĜípadech, že zveĜejnČní mĤže být
i spoleþensky žádoucí, a proto takovému jednání podle obvinČného nelze automaticky
pĜisuzovat ani spoleþenskou nebezpeþnost. Proto namítá, že soudy nesprávnČ posoudily
otázku naplnČní „materiální stránky jednání jako znaku objektivní stránky“ tvrzeného
trestného þinu, když dospČly k závČru, že by zveĜejnČní kompromitujících nahrávek politika
bylo zpĤsobilé vyvolat tČžkou újmu.
Námitka nenaplnČní materiální podmínky trestnosti þinu, tedy jeho nedostateþné
spoleþenské nebezpeþnosti, v dĤsledku þeho by jednání obvinČného nebylo trestným þinem,
rovnČž odpovídá obvinČným uplatnČnému dovolacímu dĤvodu, a Nejvyšší soud se jí proto
rovnČž vČcnČ zabýval.
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Podle § 3 odst. 1 tr. zákona platí, že trestným þinem je pro spoleþnost nebezpeþný þin,
jehož znaky jsou uvedeny v tomto zákonČ. Podle druhého odstavce citovaného ustanovení
dále platí, že þin, jehož stupeĖ nebezpeþnosti pro spoleþnost je nepatrný, není trestným þinem,
i když jinak vykazuje znaky trestného þinu. Podle þtvrtého odstavce citovaného ustanovení
pak stupeĖ nebezpeþnosti þinu pro spoleþnost je urþován zejména významem chránČného
zájmu, který byl þinem dotþen, zpĤsobem provedení þinu a jeho následky, okolnostmi, za
kterých byl þin spáchán, osobou pachatele, mírou jeho zavinČní a jeho pohnutkou. Citované
ustanovení jednak zakotvuje tzv. formálnČ-materiální pojetí trestného þinu, podle kterého je
tĜeba pro trestnost jednání, které naplĖuje znaky nČkteré skutkové podstaty trestného þinu, aby
toto jednání zároveĖ vykazovalo urþitou minimální míru nebezpeþnosti pro spoleþnost, a to
míru vyšší než nepatrnou (resp. u mladistvých vyšší než malou - srov. § 6 odst. 2 zákona
þ. 218/2003 Sb., o soudnictví ve vČcech mládeže), a jednak zakotvuje kritéria, jichž je tĜeba
užít pĜi stanovení konkrétního stupnČ nebezpeþnosti þinu pro spoleþnost. Tato otázka má pak
význam pĜedevším z hlediska posouzení, zda je jednání pachatele vĤbec trestné, ale dále i pro
otázku, o jak závažný trestný þin se v konkrétním pĜípadČ jedná. V posuzovaném pĜípadČ ale
Nejvyšší soud ohlednČ posouzení konkrétní míry nebezpeþnosti jednání obvinČného pro
spoleþnost neshledal žádné pochybení. Odpovídající stupeĖ nebezpeþnosti þinu pro spoleþnost
je dán zejména významem chránČného zájmu, okolnostmi, za nichž byl þin spáchán,
dlouhodobostí jeho páchání jakož i zištnou pohnutkou obvinČného. Podle názoru Nejvyššího
soud vyplývá ze všech shora uvedených okolností, že v daném pĜípadČ byl konkrétní stupeĖ
nebezpeþnosti þinu obvinČného pro spoleþnost nepochybnČ vyšší než nepatrný, a byla tedy
naplnČna i materiální podmínka trestnosti jeho jednání. Vzhledem k uvedenému shledal i tuto
námitku obvinČného J. Šálka zjevnČ neopodstatnČnou.
K výše uvedeným námitkám, že pohrĤžka souvisela se zveĜejnČním kompromitujících
nahrávek o politikovi, Nejvyšší soud uvádí, že obecnČ je tĜeba vycházet ze zásady, že za
oprávnČné nelze oznaþit jednání, jestliže bylo použito prostĜedku sice dovoleného, nikoliv
však dovoleného ve vztahu k úþelu sledovaného pachatelem. Argumentace obvinČného
o posuzování politika jako osoby veĜejnČ známé odlišnČ od ostatních osob, nebo jeho odkaz
na názor Ústavního soudu, že osoby veĜejnČ þinné, tedy politici, veĜejní þinitelé, mediální
hvČzdy aj. musí akceptovat vČtší míru veĜejné kritiky než jiní obþané, je jistČ obecnČ správná,
ale obvinČný zcela pomíjí, že on namísto kritiky využil obsah kompromitujících nahrávek
k obyþejnému vydírání a jeho jednání tak v žádném pĜípadČ nemČlo spoleþensky žádoucí cíl,
kterého se dovolává. ObvinČnému zjevnČ nešlo o spoleþensky žádoucí kritiku politika, který
by se dopouštČl zneužívání urþité veĜejné funkce. Jeho cílem bylo naopak využít takové
situace, a pod pĜíslibem zatajení i dalšího takového kompromitujícího jednání poškozeného
dosáhnout prospČch pro sebe nebo jiné nejmenované osoby, jimiž se zaštiĢoval. O tom svČdþí
také okolnosti namítané obvinČným, že po obecních volbách v roce 2006 provedlo novČ
zvolené zastupitelstvo obce LipĤvka revizi hospodaĜení svých pĜedchĤdcĤ, zjistilo nedostatky
mj. pĜi nakládání s obecními pozemky, a dne 23. 4. 2007 podala obec LipĤvka podnČt policii
ve smyslu § 158 odst. 1 tr. Ĝ. v souvislosti s protiprávním nakládáním s pozemky ve
vlastnictví obce, ke kterému mČlo dojít v roce 2001, kdy V. Sehnal byl starostou obce. Dne
3. 5. 2007, že pak byla tato vČc postoupena útvaru Policie ýR v Praze a až dne 7. 5. 2007 byla
poĜízená nahrávka rozhovoru mezi obvinČným J. Šálkem a svČdkem R. Machaþem, která pak
byla dne 7. 6. 2007 pĜedložena ýeské televizi, kde pak byla odvysílána dne 23. 7. 2007.
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Nejvyšší soud proto nepĜisvČdþil ani námitce obvinČného J. Šálka, že pokud byl poškozený
provČĜován pro uvedené jednání na základČ podnČtu obce LipĤvka, nelze mu toto klást za vinu
a opaþný názor soudĤ, vþetnČ navazujícího závČru o jeho zavinČní, že není správný. Podstata
jednání, jímž byl obvinČný J. Šálek uznán vinným, spoþívá totiž v požadavku na zaplacení
penČžité þástky pod pohrĤžkou použití kompromitujících materiálĤ a nikoliv, že by inicioval
provČĜování nebo trestní stíhání poškozeného V. Sehnala.
Zcela mimo uplatnČný dĤvod dovolání podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. Ĝ. je pak
námitka obvinČného J. Šálka, kdy nesouhlasí ani se skutkovým zjištČním soudu I. stupnČ, že
poškozený mu mČl v prvním týdnu v záĜí 2008 v BrnČ zaplatit (pĜedat) þástku 1 000 000 Kþ.
K tomu obvinČný J. Šálek namítá, že z jím nabízených dĤkazĤ bylo možné zjistit, že se
poškozený V. Sehnal v dobČ tvrzeného pĜedání finanþní þástky nenacházel v obci LipĤvka ani
v BrnČ, neboĢ pobýval v zahraniþí a mČl s ním poslední kontakt v únoru 2008. Nejvyšší soud
k tomu uvádí, že soud I. stupnČ k namítanému skutkovému zjištČní dospČl na základČ
bezprostĜedního posouzení vČrohodnosti rozhodných svČdeckých výpovČdí, když svČdci
vypovídali v hlavním líþení. V tomto smČru je pĜedání penČžních þástek prokazováno nejen
samotným poškozeným V. Sehnalem, ale také svČdkem M. Pelikánem, kterému se poškozený
svČĜil o požadavku obvinČného na zaplacení této þástky, k jejímuž pĜedání má dojít
v restauraci U NČmcĤ v BrnČ. Uvedený svČdek, který byl na žádost poškozeného pĜedání
v restauraci pĜítomen, potvrdil nejen pĜítomnost obvinČného J. Šálka v této restauraci, ale také
jeho pĜevzetí penČžní þástky v obálce od poškozeného. Uvedený svČdek byl pak pĜítomen
i následnému pĜedání další þástky 200 000 Kþ obvinČnému, pĜiþemž v podrobnostech postaþí
odkázat na str. 102 až 103 a 106 odĤvodnČní rozsudku soudu I. stupnČ. Nejvyšší soud proto
neshledal žádný, natož pak extrémní rozpor mezi provedenými dĤkazy, a na jejich základČ
uþinČnými skutkovými zjištČními soudu I. stupnČ, a to jak ohlednČ této skutkové okolnosti,
tak ani ohlednČ dalších skutkových zjištČní zpochybĖovaných obvinČným. Není pĜitom
podstatná pĜesná doba pĜedání penČz, ale samotný fakt, že k tomu došlo, o þemž žádné
pochybnosti nejsou. PĜitom pro dokonání trestného þinu vydírání podle § 235 odst. 1
tr. zákona není ani podstatné, že pachatel použitím pohrĤžky jiné tČžké újmy nedosáhl svého
zámČru, tj. aby poškozený pod jejím vlivem nČco konal, opominul nebo trpČl. Proto nelze
pĜisvČdþit ani názoru obvinČného, že jím uvádČné okolnosti by mohly vyvrátit samotnou
existenci skutku, jak se obvinČný mylnČ domnívá.
Na základČ uvedených dĤvodĤ, když hmotnČ právní námitky obvinČného
J. Šálka byly shledány zjevnČ neopodstatnČnými, a ohlednČ dalších skutkových námitek nebyl
ohlednČ tohoto obvinČného shledán extrémní rozpor mezi provedenými dĤkazy a skutkovými
zjištČními soudĤ, bylo jeho dovolání odmítnuto podle § 265i odst. 1 písm. e) tr. Ĝ. jako zjevnČ
neopodstatnČné.
ObvinČný ZdenČk Olah v dovolání uplatnil dĤvod dovolání podle § 265b odst. 1
písm. g) tr. Ĝ. s tím, že ve vztahu k nČmu rozhodnutí soudĤ spoþívají na nesprávném právním
posouzení skutku nebo jiném nesprávném hmotnČ právním posouzení, a také dĤvod dovolání
podle § 265b odst. 1 písm. h) tr. Ĝ., když má za to, že mu byl uložen takový druh trestu, který
zákon nepĜipouští.
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PĜednČ obvinČný uvádí námitky, kterými napadá skutková zjištČní soudu I. stupnČ
a které proto nelze podĜadit pod žádný dĤvod dovolání. Pouze z hlediska zachování
spravedlivého procesu proto Nejvyšší soud z pohledu skutkových námitek Z. Olaha
pĜezkoumal dĤkazní situaci a zjistil, že jednání obvinČného uvedené ve výroku ad 20)
rozsudku soudu I. stupnČ bylo prokázáno bez dĤvodných pochybností. Nejvyšší soud proto
nepĜisvČdþil jeho námitkám, že rozhodnutí soudĤ spoþívají výhradnČ na dĤkaznČ
nepodložených domnČnkách a na úþelovém tvrzení svČdka Mgr. P. Michka, jehož tvrzení
obvinČný považuje za vyvrácené obsahem prostorových odposlechĤ, výpovČćmi svČdkĤ
P. Vimra a Jaroška, jakož i výpovČćmi spoluobvinČných, kteĜí popírají, že by jej znali
a koneþnČ také svojí výpovČdí. Soudy nehodnotily jen þásti dĤkazĤ svČdþících v neprospČch
obvinČného, ani nepominuly dĤkazy, které svČdþily v jeho prospČch. Nejvyšší soud se
ztotožnil s názorem soudu I. stupnČ, že výpovČdí svČdka Mgr. P. Michka, kterou považuje
obvinČný za nevČrohodnou, je obvinČný Z. Olah usvČdþován, tato výpovČć není osamocená,
ale je podpoĜena dalšími provedenými dĤkazy. Z výpovČdi tohoto svČdka soud I. stupnČ uþinil
dĤvodnČ závČr, že setkání vyvolané obvinČným Z. Olahem bylo reakcí na jeho výpovČć v této
trestní vČci ve vztahu k osobČ JUDr. M. Almásyho, kterou mČl uþinit v záĜí 2009, což
potvrzuje také protokol o výslechu svČdka Mgr. P. Michka ze dne 10. 9. 2010, ve které
vypovídal v neprospČch JUDr. M. Almásyho. PĤsobení obvinČného Z. Olaha na svČdka
Mgr. P. Michka, aby nepokraþoval v usvČdþující výpovČdi ve vztahu k uvedené osobČ, soud
I. stupnČ správnČ dovodil také z obsahu rozhovoru mezi Mgr. P. Michkem a obvinČným
Z. Olahem v hotelu International dne 11. 4. 2011, pĜi kterém se obvinČný sice vyjadĜoval
velmi opatrnČ, ale jak uvedl soud I. stupnČ, v koneþném dĤsledku obraz rozhovoru zcela
zapadá do svČdectví Mgr. P. Michka o obsahu prvého rozhovoru vedeného tamtéž
s obvinČným, který zdokumentován nebyl, když i z onoho druhého zdokumentovaného
rozhovoru je patrno v zásadČ totéž, že obvinČný Mgr. P. Michka žádá, aby ve vČci
JUDr. M. Almásyho nevypovídal. Nelze proto souhlasit s argumentací obvinČného, že
v tČchto odposleších opakovanČ odmítá jakékoliv napojení na spoluobvinČné nebo nátlak na
Mgr. P. Michka, nebo že se soud nijak nevypoĜádává s jeho prokazatelným odmítáním tČchto
konstrukcí s jeho dĤrazným sdČlením, že od nikoho ze spoluobvinČných nepĜichází, a také
s jeho výslovným sdČlením svČdkovi, aĢ vypovídá, jak sám uzná za vhodné, že mu nemĤže
Ĝíkat, jak má vypovídat. K tČmto námitkám postaþí odkázat na str. 126 rozsudku soudu
I. stupnČ, kde je uvedena podstatná þást pĜedmČtného rozhovoru ze dne 11. 4. 2011, jakož
i další dĤkazy podporující správnost skutkových závČrĤ tohoto soudu. Za skutku ad 20)
výroku o vinČ rozsudku soudu I. stupnČ pak také vyplývá, jak mČl obvinČný Z. Olah svČdka
Mgr. P. Michka vydírat, a þím mu hrozil, aþ obvinČný v dovolání uvádí, že mu to není zĜejmé.
Jak soud I. stupnČ uvedl, z výpovČdi svČdka Mgr. P. Michka, jakož i ze zachyceného
rozhovoru mezi jmenovaným a obvinČným ze dne 11. 4. 2011, se z výpovČdi tohoto svČdka
podávají na jeho adresu pohrĤžky ze strany obvinČného, které se dotýkají blíže
nespecifikované újmy, které se dostane jeho dČtem þi jemu samotnému, dále pohrĤžky
ovlivnČním jeho trestního stíhání v jeho neprospČch a s touto výpovČdí koresponduje do
znaþné míry i monitorovaný obsah jejich rozhovoru. Z tČchto dĤkazĤ pak rovnČž vyplývá, že
výše naznaþené dĤsledky by nastaly pro ten pĜípad, že by poškozený vypovídal v neprospČch
JUDr. M. Almásyho. Mezi provedenými dĤkazy a skutkovými zjištČními soudu I. stupnČ, tak
Nejvyšší soud žádný rozpor nezjistil.
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Pod uplatnČný dĤvod dovolání podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. Ĝ. spadá námitka
obvinČného Z. Olaha, že ve výroku o vinČ ad 20) rozsudku soudu I. stupnČ jde o zcela jiné
jednání, rozdílné od jednání pĜi nadržování, které nebylo pĜedmČtem usnesení o zahájení
trestního stíhání ani obžaloby, a proto pĜi zachování totožnosti skutku nebylo možné
rozhodnout tak, jak nakonec bylo rozhodnuto.
Nejvyšší soud považuje námitku obvinČného Z. Olaha, že byl soudem I. stupnČ
odsouzen za zcela jiné jednání, než pro které byl obžalován, když jde o námitku totožnosti
skutku, za zjevnČ neopodstatnČnou. Skuteþnost, že obžaloba byla podána pro pĜeþin
nadržování podle § 366 odst. 1 tr. zákoníku není podstatná a k porušení zásady totožnosti
skutku nedošlo. K otázce námitek obvinČných k porušení totožnosti skutku se souhrnnČ
vyjádĜil také odvolací soud na str. 56 až 57 rozsudku, pĜiþemž námitkám obvinČných v tomto
smČru bez bližšího odĤvodnČní nepĜisvČdþil.
V bodČ I./2) obžaloby (þ. l. 8732/sv. þ. 33 tr. spisu) jež se týká také obvinČného
Z. Olaha, kdy jednání v nČm uvedené bylo ohlednČ nČj obžalobou posuzováno jako pĜeþin
nadržování podle § 366 odst. 1 tr. zákoníku, je pĜednČ uveden podrobný popis souvisejícího
jednání JUDr. M. Almásyho a E. Poláka spoþívajícího v období let 2003 – 2010 v tom
(struþnČ uvedeno), že bylo JUDr. M. Almásym a již zemĜelým Ing. M. Toflem vyhrožováno
Mgr. P. Michkovi, když k tČmto vyhrĤžkám využívali také E. Poláka, zdĤrazĖovali mu své
kontakty u policie kterými dokážou ovlivnit ve svĤj prospČch opatĜení v trestním Ĝízení proti
nim, vyvolali tak u Mgr. P. Michka dojem své naprosté beztrestnosti, takže Mgr. P. Michek
z obavy o svĤj život a život svých dČtí nepodal na nČ trestní oznámení a v dále uvedených
dvou pĜípadech jednal podle jejich pĜíkazĤ. V závČru skutku je pak v obžalobČ uvedeno, že
„nakonec ve dvou pĜípadech v mČsíci dubnu 2011v BrnČ byl Mgr. P. Michek kontaktován
Z. Olahem a jím pĜesvČdþován, aby upustil od pĜedávání informací policií o þinnosti
JUDr. M. Almásyho a dalších þlenĤ organizované zloþinecké skupiny, a tak umožnil její další
þinnost“, þímž mČl pachateli trestného þinu pomáhat v úmyslu umožnit mu, aby unikl
trestnímu stíhání.
Podle výroku o vinČ ad 20) rozsudku soudu I. stupnČ se obvinČný trestného þinu
vydírání podle § 175 odst. 1, 2 písm. e) tr. zákoníku dopustil tím, že „v období mČsíce bĜezna
až dubna 2011 v hotelu International v BrnČ požadoval po Mgr. P. Michkovi, aby nadále pĜed
orgány þinnými v trestním Ĝízení nevypovídal v neprospČch JUDr. M. Almásyho pod
pohrĤžkou blíže nespecifikované újmy jemu a jeho rodinČ a ovlivnČní výsledku obžaloby
podané MČstským státním zástupcem v BrnČ pod sp. zn. 1 ZT 143/2009 u MČstského soudu
v BrnČ v jeho neprospČch“, tedy jiného pohrĤžkou násilí a pohrĤžkou jiné tČžké újmy nutil,
aby nČco konal a spáchal takový þin na svČdkovi.
Z citovaných skutkĤ je zĜejmé, že cílem v obžalobČ uvedeného pĜesvČdþování
Mgr. P. Michka bylo, aby upustil od pĜedávání informací policii o þinnosti
JUDr. M. Almásyho a dalších osob, tedy dosáhnout pĤsobením na nČj, aby se relevantní
informace o jejich trestné þinnosti od Mgr. P. Michka nedostali k orgánĤm þinným v trestním
Ĝízení. Stejný cíl vyplývá i ze skutku ad 20) rozsudku soudu I. stupnČ, podle kterého obvinČný
Z. Olah požadoval po Mgr. P. Michkovi, aby nadále pĜed orgány þinnými v trestním Ĝízení
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nevypovídal v neprospČch JUDr. M. Almásyho. V této podstatné okolnosti je jednání uvedené
v obžalobČ shodné s jednání uvedeným v rozsudku soudu I. stupnČ a zachovává tak totožnost
skutku, pĜiþemž na základČ výsledkĤ dokazování bylo pĜesvČdþování uvedené v obžalobČ
upĜesnČno tak, že obvinČný tohoto cíle chtČl dosáhnout pod danou pohrĤžkou.
To v podstatČ také vyplývá z odĤvodnČní rozsudku soudu I. stupnČ (str. 168 až 169),
kde tento soud uvedl, že státní zástupce kvalifikoval jednání obvinČného jako pĜeþin
nadržování podle § 366 odst. 1 tr. zákoníku, jenž spoþívá v pomoci pachateli trestného þinu
nejrĤznČjšími formami a tato souþást objektivní stránky zĤstala zachována. Protože nad rámec
uvedeného obvinČný Z. Olah ve snaze pomoci obvinČnému JUDr. M. Almásymu použil
prostĜedky, které jsou postižitelné i dle jiného ustanovení trestního zákoníku, bylo tĜeba jeho
jednání kvalifikovat v celém jeho souhrnu podle zákonného ustanovení, které v plné šíĜi jeho
protiprávní þin postihuje.
Podstatu skutku tvoĜí jednání pachatele, kterým se rozumí projevy vĤle pachatele ve
vnČjším svČtČ, pokud jsou zahrnuty zavinČním, a jen jednáním mĤže být zpĤsoben následek
významný pro trestní právo, který spoþívá v porušení nebo ohrožení hodnot chránČných
trestním zákonem. Totožnost skutku v pomČru obžaloby a rozhodnutí o ní bude zachována
nejen v pĜípadČ naprosté shody jednání i následku, ale také tehdy, je-li dána shoda alespoĖ
v jednání pĜi rozdílném následku nebo shoda alespoĖ v následku pĜi rozdílném jednání, ale
také tehdy, jsou-li jednání nebo následek shodné alespoĖ þásteþnČ, za pĜedpokladu, že bude
dána shoda v podstatných okolnostech, jimiž se rozumí zejména skutkové okolnosti
charakterizující jednání nebo následek z hlediska právní kvalifikace, která pĜichází v úvahu.
Nebude-li tedy shoda mezi jednáním uvedeným v žalobním návrhu a tím, které bylo
prokázáno v hlavním líþení, mĤže udržovat totožnost skutku totožnost zpĤsobeného následku
a naopak. Totožnost skutku bude zachována pĜi rozdílném následku i tehdy, když skuteþnosti
zjištČné v hlavním líþení, které charakterizují jednání obžalovaného, jsou alespoĖ þásteþnČ
totožné s popisem jednání v návrhu obžaloby, to znamená i tehdy, jestliže nČkteré þásti
jednání obžalovaného odpadnou þi se zmČní. Totožnosti skutku se nedotkne ani to, jestliže
pĜistoupí okolnost podmiĖující použití vyšší trestní sazby nebo naopak, jestliže tato okolnost
nebude prokázána.
Námitku obvinČného Z. Olaha o porušení totožnosti skutku proto Nejvyšší soud
považuje za zjevnČ neopodstatnČnou.
ZjevnČ neopodstatnČná je pak také námitka obvinČného Z. Olaha ohlednČ nesprávného
právního posouzení skutku ad 20) soudem I. stupnČ jako zloþin vydírání podle § 175 odst. 1, 2
písm. e) tr. zákoníku, tedy jako spáchání þinu na svČdkovi. ObvinČný opakuje stejnou
námitku, se kterou se již správnČ vypoĜádal soud I. stupnČ, který uvedl, že za svČdka ve
smyslu § 175 odst. 2 písm. e) tr. zákoníku je tĜeba považovat nejen osobu, která již byla
alespoĖ pĜedvolána jako svČdek, a má tedy již procesní postavení svČdka, ale i osobu, která je
pachatelem vydírána pro budoucí možný výkon její svČdecké povinnosti, pĜiþemž jednání
obvinČného v daném pĜípadČ bylo vedeno úmyslem odradit poškozeného od Ĝádného plnČní
jeho povinností vyplývajících z trestního Ĝádu (§ 97 trestního Ĝádu).
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K opakované námitce obvinČného, že Mgr. P. Michek v dobČ údajného spáchání
skutku žádným svČdkem v této trestní vČci nebyl, a ani mu nebylo známo, že by byl svČdkem
v nČjaké jiné trestní vČci, Nejvyšší soud uvádí, že podle setrvalé judikatury soudĤ není nutné,
aby vydíraná osoba byla formálnČ v procesním postavení svČdka v urþité konkrétní trestní
vČci. K tomu lze odkázat napĜ. na názor vyslovený k této otázce již ve Stanovisku trestního
kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. 12. 2001, þ. j. Tpjn 303/2001 (publikované pod
þ. 15/2002 Sb. rozh. tr.), podle kterého jednání pachatele uvedené v ustanovení § 235 odst. 1
tr. zákona, které smČĜuje proti osobČ, jež vnímala skuteþnosti, které mohou být podkladem pro
rozhodnutí orgánĤ þinných v trestním Ĝízení (svČdek v materiálním smyslu), a které je
spácháno s úmyslem odradit tuto osobu od Ĝádného plnČní jejích povinností svČdka
vyplývajících z trestního Ĝádu, naplĖuje znaky skutkové podstaty trestného þinu vydírání podle
§ 235 odst. 1, 2 písm. e) tr. zákona [pozn. nyní § 175 odst. 1, 2 písm. e) tr. zákoníku] bez
ohledu na to, zda svČdek již byl nebo nebyl formálnČ pĜedvolán ke svČdecké výpovČdi.
V rámci dĤvodu dovolání podle § 265b odst. 1 písm. h) tr. Ĝ. obvinČný Z. Olah pak
namítá, že mu byl uložen nepĜípustný druh trestu, když mu byl nesprávnČ uložen samostatný
trest, aþ mu mČl být uložen trest souhrnný. Protože otázka uložení souhrnného trestu souvisí
s hmotnČ právní otázkou soubČhu trestných þinĤ, lze námitku neuložení souhrnného trestu
podĜadit pod obvinČným uplatnČný dĤvod dovolání podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. Ĝ., když
souhrnný trest není druhem trestu (viz § 52 tr. zákoníku). Souhrnný trest odnČtí svobody mu
mČl být, podle obvinČného Z. Olaha, ukládán s ohledem na rozsudek Krajského soudu v BrnČ
ze dne 31. 5. 2011, sp. zn. 46 T 8/2010, a pokud by tak soudy uþinily, s ohledem na trest
uložený uvedeným rozsudkem krajského soudu v trvání 8,5 roku, by musely dospČt k závČru,
že je namístČ upustit od uložení souhrnného trestu.
Rozsudkem soudu I. stupnČ v této nyní projednávané trestní vČci, byl obvinČnému
Z. Olahovi podle § 175 odst. 2 tr. zákoníku uložen trest odnČtí svobody v trvání 3 rokĤ. Podle
§ 39a odst. 2 písm. c) tr. zákona byl pro výkon uloženého trestu odnČtí svobody zaĜazen do
vČznice s ostrahou [pozn. správnČ mČlo být podle § 56 odst. 2 písm. c) tr. zákoníku].
Podle § 43 odst. 2 tr. zákoníku soud uloží souhrnný trest podle zásad uvedených
v odstavci 1, když odsuzuje pachatele za trestný þin, který spáchal dĜíve, než byl soudem
prvního stupnČ vyhlášen odsuzující rozsudek za jiný jeho trestný þin. Spolu s uložením
souhrnného trestu soud zruší výrok o trestu uloženém pachateli rozsudkem dĜívČjším, jakož
i všechna další rozhodnutí na tento výrok obsahovČ navazující, pokud vzhledem ke zmČnČ,
k níž došlo tímto zrušením, pozbyla podkladu. Souhrnný trest nesmí být mírnČjší než trest
uložený rozsudkem dĜívČjším. V rámci souhrnného trestu musí soud vyslovit trest ztráty
þestných titulĤ nebo vyznamenání, trest ztráty vojenské hodnosti, trest propadnutí majetku
nebo trest propadnutí vČci, jestliže takový trest byl vysloven již rozsudkem dĜívČjším.
Soud I. stupnČ na str. 194 rozsudku uvedl, že obvinČný Z. Olah byl v minulosti 7x
soudnČ trestán, pĜiþemž k prvním pČti odsouzením pro odstup þasu a s ohledem na osvČdþení
pĜihlížet nelze. V souvislosti právČ s ukládáním souhrnného trestu pak uvedl, že obvinČný byl
pro majetkovou trestnou þinnost spáchanou v roce 2005 uznán vinným a odsouzen rozsudkem
Krajského soudu v BrnČ, sp. zn. 46 T 8/2010 ze dne 31. 5. 2011 (pozn. rozsudek na který
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poukazuje obvinČný v dovolání, viz pĜíloha þ. 101 tr. spisu) a pro násilnou trestnou þinnost
spáchanou v roce 2007 byl uznán vinným a odsouzen rozsudkem Okresního soudu ve
VyškovČ, sp. zn. 2T 261/2008 ze dne 9. 2. 2009 (pĜíloha þ. 110) a nejsou tedy dány podmínky
pro ukládání trestu souhrnného. I když soud I. stupnČ výslovnČ neuvedl, na základČ jaké úvahy
dospČl k tomuto závČru, je zĜejmé, a uvedl to v odĤvodnČní rozsudku soud odvolací ke stejné
námitce obvinČného v odvolání, že pĜekážkou uložení souhrnného trestu bylo odsouzení pro
násilnou trestnou þinnost spáchanou v roce 2007, kdy obvinČný Z. Olah byl uznán vinným
a odsouzen rozsudkem Okresního soudu ve VyškovČ, sp. zn. 2T 261/2008 ze dne 9. 2. 2009.
ObvinČný Z. Olah se jednání uvedeného v bodČ ad 20) rozsudku soudu I. stupnČ v nyní
posuzované vČci dopustil v bĜeznu až dubnu 2011, a namítaný rozsudek Krajského soudu
v BrnČ, sp. zn. 46 T 8/2010, byl vyhlášen dne 31. 5. 2011, tedy soud I. stupnČ v nyní
posuzované vČci odsuzoval obvinČného Z. Olaha za trestný þin, který ve smyslu § 43 odst. 2
tr. zákoníku spáchal dĜíve, než byl soudem prvního stupnČ vyhlášen tento odsuzující rozsudek
za jiný jeho trestný þin, a byly by tak formálnČ splnČny zákonné podmínky pro uložení
souhrnného trestu. PĜekážkou jeho uložení byl ale již zmínČný rozsudek Okresního soudu ve
VyškovČ, sp. zn. 2T 261/2008 ze dne 9. 2. 2009. Toto odsouzení v roce 2009 totiž vylouþilo
možnost soubČhu mezi jednáním Z. Olaha spáchaným v roce 2005, za které byl odsouzen
rozsudkem Krajského soudu v BrnČ, sp. zn. 46 T 8/2010, ze dne 31. 5. 2011, a jednáním
spáchaným v bĜeznu až dubnu 2011, za které byl odsouzen v nyní projednávané trestní vČci
rozsudkem Krajského soudu v BrnČ, protože od vyhlášení rozsudku Okresního soudu ve
VyškovČ, sp. zn. 2T 261/2008, a to dne 9. 2. 2009, se již nejedná o soubČh trestných þinĤ, ale
trestný þin spáchaný jednáním v bĜeznu až dubnu 2011, za které byl odsouzen v nyní
projednávané trestní vČci rozsudkem Krajského soudu v BrnČ ze dne 28. 2. 2014, sp. zn.
1 T 12/2012 [výrok o vinČ ad 20)], je již nutno posuzovat jako recidivu. Je tak zĜejmé, že pro
uložení souhrnného trestu ve vztahu k namítanému odsouzení nebyly splnČny zákonné
podmínky uvedené v ustanovení § 43 odst. 2 tr. zákoníku a rozsudek Krajského soudu v BrnČ
je ohlednČ obvinČného Z. Olaha také v namítaném výroku o trestu správný. Námitkou
obvinČného Z. Olaha proti výroku o trestu tak nebyl naplnČn uplatnČný dĤvod dovolání podle
§ 265b odst. 1 písm. g) tr. Ĝ. a také tato námitka je zjevnČ neopodstatnČná.
Na základČ uvedených dĤvodĤ rozhodl Nejvyšší soud o dovoláních obvinČných tak,
jak je uvedeno ve výrokové þásti tohoto usnesení.
P o u þ e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostĜedek pĜípustný.
V BrnČ dne 16. þervna 2016
JUDr. Michal Mikláš v. r.
pĜedseda senátu
Za správnost vyhotovení:
SoĖa Smiešna

