Kleopatra
Řešení

1. Kleopatra spáchala pokus zločinu úvěrového podvodu podle § 21 odst. 1, § 211
odst. 1, 5 písm. c) tr. zák.
Kleopatra v žádosti o úvěr (tj. návrhu úvěrové smlouvy) uvedla smyšlené údaje o svém
zaměstnání a o výši svého příjmu. Tedy při sjednávání úvěrové smlouvy uvedla nepravdivé
údaje, čímž naplnila zákonné znaky trestného činu úvěrového podvodu podle § 211 odst. 1 tr.
zák.
Kleopatra zamýšlela tímto způsobem získat úvěr ve výši 2 miliony korun. Tato částka
podle § 138 odst. 1 tr. zák. představuje značnou škodu. Způsobením škody v této výši by
Kleopatra naplnila zákonné znaky trestného činu úvěrového podvodu podle § 211 odst. 5
písm. c) tr. zák.
Kleopatra návrh úvěrové smlouvy předala do podatelny peněžního ústavu, ale v důsledku
zpětvzetí návrhu k uzavření úvěrové smlouvy ani k poskytnutí úvěru, a tedy ke vzniku
majetkové škody, nedošlo. Tím, že návrh smlouvy předala do podatelny peněžního ústavu,
učinila Kleopatra ze své strany vše potřebné k tomu, aby k uzavření smlouvy a k poskytnutí
úvěru došlo. V uvedeném úmyslu (tj. úmyslu získat úvěr a způsobit tak peněžnímu ústavu
majetkovou škodu) již započala naplňovat zákonné znaky objektivní stránky kvalifikované
skutkové podstaty trestného činu úvěrového podvodu (při sjednávání úvěrové smlouvy uvedla
nepravdivé údaje), tedy učinila jednání bezprostředně směřující k uzavření smlouvy,
k poskytnutí úvěru a ke vzniku majetkové škody, avšak ke vzniku škody, tj. k dokonání činu,
nedošlo.
Na trestný čin podle § 211 odst. 5 tr. zák. stanoví zákon trest odnětí svobody až na 8 let.
Podle § 14 odst. 2, 3 tr. zák.. jde proto o zločin.
Kleopatra tedy učinila jednání, bezprostředně směřující ke způsobení značné škody
uvedením nepravdivých údajů při sjednávání úvěrové smlouvy v úmyslu značnou škodu
způsobit, avšak k dokonání činu (ke způsobení značné škody) nedošlo.
Jednání Kleopatry tak je pokusem zločinu úvěrového podvodu podle § 21 odst. 1, § 211
odst. 1, 5 písm. c) tr. zák.
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Teprve na základě této právní kvalifikace skutku lze pak následně uvažovat o právních
důsledcích navazujícího jednání Kleopatry, spočívajícího ve zpětvzetí návrhu na uzavření
úvěrové smlouvy.

2. Obhájcova námitka nebyla důvodná. Z ustanovení § 11 odst. 1 písm. h) tr. řádu a
contrario vyplývá, že právní moc usnesení o odložení věci podle § 159a tr. řádu
není důvodem nepřípustnosti trestního stíhání pro týž skutek.
Za podmínek § 140 odst. 1 tr. řádu nabývá usnesení právní moci.
Podle § 174 odst. 2 písm. e) tr. řádu může státní zástupce nezákonné nebo neodůvodněné
usnesení o odložení věci zrušit nejdéle do 30 dnů od doručení. Tato lhůta ovšem již zjevně
uplynula.
V ustanovení § 11 odst. 1 písm. h) až k) tr. řádu jsou uvedena rozhodnutí, jejichž právní
moc vytváří důvod nepřípustnosti trestního stíhání (překážka věci pravomocně rozhodnuté rei iudicatae). Aby v téže věci (o témže skutku) bylo možno trestní stíhání zahájit, bylo by
třeba nejprve takové rozhodnutí v předepsaném řízení zrušit.
Mezi těmito rozhodnutími však usnesení o odložení věci uvedeno není (na rozdíl od
pravomocného usnesení o zastavení trestního stíhání).
Z toho a contrario vyplývá, že právní moc usnesení o odložení věci (podle § 159a tr. řádu)
není důvodem nepřípustnosti dalšího trestního stíhání, nevytváří překážku věci pravomocně
rozhodnuté, a proto v téže věci může být trestní stíhání zahájeno a vedeno bez toho, že by
takové pravomocné usnesení muselo být nejprve v předepsaném řízení zrušeno.
3. Antonio se dopustil návodu k pokusu zločinu úvěrového podvodu podle § 24 odst.
1 písm. b), § 21 odst. 1, § 211 odst. 1, 5 písm. c) tr. zák.
Antonio Kleopatře poradil, aby v rozporu se skutečností do návrhu smlouvy jako
zaměstnavatele vyplnila společnost, ve které sama nikdy nepracovala, a současně jí nadiktoval
potřebné údaje o této společnosti a o výši mzdy.
Antonio tak jednak vzbudil v Kleopatře rozhodnutí uvést do návrhu úvěrové smlouvy
nepravdivé údaje a jednak jí potřebné údaje poskytl. Takové jednání je návodem ve smyslu
ustanovení § 24 odst. 1 písm. b) tr. zák., resp. pomocí ve smyslu ustanovení § 24 odst. 1 písm.
c) tr. zák., která je však ve vztahu k návodu subsidiární.
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Antonio od Kleopatry věděl, že uvedením nepravdivých údajů chce získat majetkový
prospěch ve výši 2 milionů korun, tedy věděl, že Kleopatra při sjednávání úvěrové smlouvy
uvede nepravdivé údaje a tím způsobí značnou škodu (§ 138 odst. 1 tr. zák..), čímž spáchá
trestný čin úvěrového podvodu podle § 211 odst. 1, 5 písm. c) tr. zák.
Na trestný čin podle § 211 odst. 5 tr. zák.. stanoví zákon trest odnětí svobody až na 8 let.
Podle § 14 odst. 2, 3 tr. zák. jde proto o zločin.
Kleopatra v úmyslu získat úvěr ve výši 2 miliony korun návrh úvěrové smlouvy vyplněný
nepravdivými údaji předala do podatelny peněžního ústavu, čímž se dopustila pokusu ve
smyslu § 21 odst. 1 tr. zák. [K odůvodnění pokusu viz řešení otázky č. 1.] Požadavek trestního
zákoníku ohledně akcesority účastenství (uvedený v návětí § 24 odst. 1 tr. zák..) je proto
splněn.
Antonio tedy vzbudil v jiném rozhodnutí učinit jednání, bezprostředně směřující ke
způsobení značné škody uvedením nepravdivých údajů při sjednávání úvěrové smlouvy
v úmyslu značnou škodu způsobit, avšak k dokonání činu (ke způsobení značné škody)
nedošlo.
4. Poučení nebylo správné. Podle § 158 odst. 8 tr. řádu vysvětlení nesmí být
požadováno od toho, kdo by jím porušil státem uloženou povinnost mlčenlivosti.
Nezáleží tedy na advokátově vůli.
Podle zákona o advokacii (§ 21 odst. 1 zák. č. 85/1996 Sb.) je advokát povinen zachovávat
mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s poskytováním právních
služeb.
Kleopatra advokáta Pravoslava nezprostila povinnosti mlčenlivosti.
Podle § 158 odst. 8 tr. řádu vysvětlení nesmí být požadováno od toho, kdo by jím porušil
státem výslovně uloženou povinnost mlčenlivosti, ledaže by byl této povinnosti zproštěn tím,
v jehož zájmu tuto povinnost má.
Z uvedeného vyplývá, že po advokátu nesmí být požadováno vysvětlení, týkající se
skutečností, na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti. Advokát v takovém případě je
povinen podání vysvětlení odepřít. Nezáleží na jeho vůli, zda chce či nechce.
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5. Z ustanovení § 127 odst. 4 tr. řádu vyplývá, že: - na prvním stupni bude nejdříve
hlasovat přísedící Dobromila Kralická (44 let), posléze přísedící Božena Pavelková (57
let) a jako poslední předseda senátu JUDr. Petr Lupínek,
- na druhém stupni bude nejdříve hlasovat člen senátu JUDr. Jiří Augustin (57 let),
posléze člen senátu - soudce zpravodaj JUDr. Jan Mach (59 let) a jako poslední
předseda senátu JUDr. Petr Horký.
Podle § 127 odst. 4 tr. řádu přísedící hlasují před soudci, přísedící a soudci mladší hlasují
před přísedícími a soudci staršími a předseda senátu vždy hlasuje naposledy.
Při hlasování je rozhodují věk fyzický, nikoliv délka justiční praxe (práce).
Předseda senátu vždy hlasuje až jako poslední, tj. bez ohledu na svůj věk.

6. Postup odvolacího soudu, který se odchýlil od skutkového zjištění soudu prvního
stupně, aniž by sám provedl znovu důkazy, podstatné pro skutkové zjištění, byl
v rozporu s ustanovením § 259 odst. 3 tr. řádu.
I když státní zástupce podal odvolání v neprospěch obžalované Kleopatry, může odvolací
soud změnit rozsudek soudu prvního stupně ve prospěch obžalované (§ 259 odst. 4 tr. řádu a
contrario).
Podle ustanovení § 259 odst. 3 tr. řádu se odvolací soud může odchýlit od skutkového
zjištění učiněného soudem prvního stupně jen tehdy, pokud provedl znovu některé pro
skutkové zjištění podstatné důkazy provedené již v hlavním líčení. (Jedná se o omezení
apelačního principu.)
Odvolací soud tedy nemůže dospět ke skutkovému zjištění, odchylnému od skutkového
zjištění soudem prvního stupně, pouze na základě „rozboru protokolů a dalších listin ve
spise“, tedy jen na tom základě, že by jinak hodnotil důkazy, které ovšem byly provedené
v hlavním líčení a nikoliv v řízení před odvolacím soudem.
Pokud by odvolací soud chtěl tyto důkazy hodnotit odchylně a na základě takového
odlišného hodnocení důkazů by chtěl měnit skutkový stav, musel by podstatné důkazy ve
veřejném zasedání o odvolání provést znovu (například znovu vyslechnout obžalovanou
anebo svědky apod.) a samostatně je vyhodnotit, a to rovněž v souvislosti s důkazy, které byly
již provedeny v hlavním líčení.

4

7. Stížnost nemá devolutivní účinek v případě tzv. autoremedury podle § 146 odst. 1
tr. řádu.
Devolutivním účinkem se rozumí, že kompetence rozhodnout o opravném prostředku má
jiný orgán (zpravidla vyššího stupně) než ten, který napadené rozhodnutí vydal. 1
Podle § 146 odst. 1 tr. řádu orgán, proti jehož rozhodnutí stížnost směřuje, jí může sám
vyhovět, nedotkne-li se změna původního usnesení práv jiné strany trestního řízení. V případě
usnesení policejního orgánu, které bylo vydáno s předchozím souhlasem státního zástupce
nebo na jeho pokyn, může policejní orgán sám stížnosti vyhovět jen s předchozím souhlasem
státního zástupce. Za těchto podmínek (tj. nedojde-li k zásahu do práv jiné strany trestního
řízení, případně se souhlasem státního zástupce) může o stížnosti rozhodnout orgán, který
napadené usnesení vydal (pokud jí vyhoví) a stížnost nebude pak mít devolutivní účinek. Jde
o tzv. autoremeduru.2

1

Viz. např. Jelínek, J. a kol.: Trestní právo procesní, 5. vydání, Praha: Leges, 2018, str. 615 či 671.

2

Nad rámec vyžadované odpovědi je jen pro úplnost vhodné zmínit i zvláštní případ autoremedury

v případě přípustné stížnosti proti usnesení vydaného asistentem soudce, vyšším soudním úředníkem,
soudním tajemníkem nebo justičním čekatelem, které může vyhovět předseda senátu (§ 9 odst. 3 zák.
č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a § 7 odst. 1 vyhl. č. 37/1992 S., o jednacím řádu pro
okresní a krajské soudy, anebo Jelínek, J. a kol.: Trestní právo procesní, 5. vydání, Praha. Leges, str.
214-215).
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