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Usnesení
Krajský soud v Praze projednal ve veřejném zasedání dne 3. října 2017 odvolání
W

‚

W

obzalovaneho Radovana Stanka, nar.
nar.

________‚

W

__________

‚

W

‚

a obzalovane Ing. Vandy Spackove,

protl rozsudku Okresního soudu v Nymburce, ze dne 15.3.2017, Č.

j.

3 T

5/2017-2755, a rozhodl ta k t 0:
Podle ~ 256 tr. řádu se odvolání obou obžalovaných z a m í t a J í.

Od

ůvo

d

něn

í:

Napadeným rozsudkem byl obžalovaný Radovan Staněk uznán vinným jednak
zločinem zpronevěry podle ~ 206 odst. 1, 4 písm. d) tr. zákoníku, spáchaným ve
spolupachatelství dle ~ 23 tr. zákoníku, a dále zločinem zneužití pravomoci úřední osoby dle
~ 329 odst. I

písm.

a), odst. 2 písm. a) tr. zákoníku. Obžalovaný byl odsouzen podle ~ 329

odst. 2 tr. zákoníku, za použití ~ 43 odst. 1 tr. zákoníku, k úhrnnému trestu odnětí svobody
v trvání pěti let, pro jehož výkon byl podle ~ 56 odst. 2 písm. c) tr. zákoníku zařazen do
věznice s ostrahou. Podle ~ 67 odst. 1 a ~ 68 odst. 1, 2 tr. zákoníku mu byl dále
uložen peněžitý trest ve výši 490.000,- Kč, který představuje 700 denních sazeb po 700,- Kč.
Podle ~ 69 odst. 1 tr. zákoníku pro případ, že by peněžitý trest nebyl ve stanovené lhůtě
vykonán, byl stanoven náhradní trest odnětí svobody v trvání dvaceti měsíců. Konečně podle
~ 73 odst. 1, 3 tr. zákoníku byl obžalovanému současně uložen trest zákazu činnosti
spočívající v zákazu výkonu funkce starosty obce, případně člena rady obce na dobu pěti let.
Obžalovaná Ing. Vanda Špačková byla uznána vinnou zločinem zpronevěry podle

*

206 odst. 1, 4 písm. d) tr. zákoníku, spáchaným ve spolupachatelství dle ~ 23 tr. zákoníku.
Obžalované byl podle ~ 206 odst. 4 tr. zákoníku uložen trest odnětí svobody v trvání tří let,
jehož výkon byl podle ~ 81 odst. 1 a 84 a 85 tr. zákoníku podmíněně odložen na zkušební
dobu pěti let za současného vyslovení dohledu. Podle

*

85 odst. 2 tr. zákoníku byla

obžalované uložena přiměřená povinnost, aby podle svých možností nahradila ve zkušební
době podmíněného odsouzení škodu způsobenou obci Písková Lhota. Podle

*

67 odst. I a

68 odst. 1, 2 tr. zákoníku byl obžalované dále uložen peněžitý trest ve výši 280.000,- Kč,
který představuje 700 denních sazeb po 400,- Kč. Podle

*

69 odst. 1 tr. zákoníku pro případ,

pokračování

2

lOTo 241/2017

že by peněžitý trest nebyl ve stanovené lhůtě vykonán, byl stanoven náhradní trest odnětí
svobody v trvání čtrnácti měsíců. Konečně podle ~ 73 odst. 1, 3 tr. zákoníku byl obžalované
současně uložen trest zákazu činnosti spočívající v zákazu výkonu povolání účetní na dobu
pěti let. Oba obžalovaní pak byli společně a nerozdílně zavázáni k náhradě škody obci
Písková Lhota ve výši 4.195.168,- Kč.

Uvedeného jednání se měli dopustit tím, že obžalovaný Staněk vykonávající funkci
starosty

obce

Písková

Lhota,

iČ:

00239615,

společně

s obžalovanou

Špačkovou,

zaměstnankyní obce v pracovní pozici administrativní pracovnice, si v místě Obecního úřadu
Písková Lhota, Poděbradská 17, případně na dalších místech České republiky, v období od
25.01.2010 do 31.12.2014, v úmyslu neoprávněného obohacení se na úkor obce opakovaně
neoprávněně přisvojili finanční prostředky obce Písková Lhota v celkové výši 4.195.168,- Kč,
přičemž obžalovaný Staněk tak činil v rozporu s ustanovením ~ 38 odst. 1, 2, 6 zák. č.
128/2000 Sb., o obcích, v tehdejším znění (dále jen zákon), podle něhož měl povinnost
majetek obce využívat hospodárně a pečovat o zachování a rozvoj majetku, byl povinen
zabezpečit ochranu majetku obce před zničením, poškozením, odcizením nebo zneužitím a
chránit jej před neoprávněným zásahem, podle * 99 odst. 1, 2 a ~ 102 odst. 2 písm. a) zákona,
byl povinen zabezpečovat hospodaření obce podle schváleného rozpočtu, a dále porušil
povinnosti vyplývající zjeho funkce starosty obce dle ~ 103 odst. 1, 4 zákona, a deficit ve
financích obce vzniklý jejich jednáním zakryli v účetnictví obce následujícími způsoby:

1. v případě účetních dokladů specifikovaných pod bodem I. napadeného rozsudku
obžalovaná Špačková na pokyn obžalovaného Staňka do pokladní knihy zaúčtovala a do
účetních dokladů vložila vytvořené fiktivní účetní doklady na neprovedené práce a
nezakoupené věci s tím, že účtované částky nebyly přijaty deklarovaným výstavcem faktur a
paragonů, účtované práce nebyly provedeny tak, jak byly uvedeny na dokladech a některé
doklady ani nebyly vystaveny deklarovaným výstavcem, nebo (v případě výstavců Petra
Baudyše, Zbyňka Boreckého, Fialy Jaroslava-hutní materiál, Jednoty COOP Písková Lhota,
Miroslava Lance, Zbraněk-Tonery a Miloslav Dlask), zaúčtovala a do účetních dokladů
vložila originální účetní doklady, avšak s pozměněnou účtovanou finanční částkou vyšší
hodnoty, než kterou ve skutečnosti deklarovaný výstavce dokladů přijal,

2. v případě účetních dokladů specifikovaných pod bodem II. napadeného rozsudku
obžalovaná Špačková na pokyn obžalovaného Staňka do pokladní knihy zapsala a do účetních
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dokladů vložila neoprávněné účetní doklady za věci či služby, které nebyly zakoupeny či
provedeny pro potřeby obce Písková Lhota, avšak pro jejich osobní potřeby,

3. v případě účetních dokladů specifikovaných pod bodem III. napadeného rozsudku
obžalovaná Špačková na pokyn obžalovaného Staňka do pokladní knihy zapsala a do účetních
dokladů vložila vytvořené fiktivní účetní doklady za nákup motorové nafty nebo originál
účetní doklady za nákup motorové nafty, která nebyla zakoupena pro obec, ale pro osobní
potřebu obžalovaného Staňka,

4. v případě účetních dokladů specifikovaných pod bodem IV. napadeného rozsudku
obžalovaná Špačková na pokyn obžalovaného Staňka do pokladní knihy zapsala a do účetních
dokladů vložila vytvořené fiktivní cestovní příkazy za cesty, které se nikdy neuskutečnily, a

5. v průběhu roku 2014 nakoupili dosud nezjištěné věci nebo v hotovosti vybrali z
pokladny obce finanční prostředky obce Písková Lhota a tyto účetní operace obžalovaná
Špačková na pokyn obžalovaného Staůka zaúčtovala do účetních dokladů obce a poté, co
zastupitelstvo obce vyžadovalo pokladní knihu ke kontrole, na pokyn obžalovaného Staňka
vytvořila pokladní knihu novou bez uvedených účetních operací, načež po zúčtování roku
2014 ze strany externí účetní byl zjištěn za uvedený rok rozdíl v pokladně ve výši 542.453,Kč,

a uvedené finanční prostředky obce si neoprávněně ponechali pro vlastní potřebu,
čímž obci Písková Lhota,

iČ:

00239615, se sídlem Poděbradská 17, Písková Lhota, způsobili

celkovou škodu ve výši 4.195.168,- Kč.

Proti tomuto rozsudku podali prostřednictvím obhájce v zákonné lhůtě odvolání oba
obžalovaní.

Obžalovaný Staněk ho zaměřil do všech jeho výroků. V podrobném odůvodnění svého
odvolání rekapituluje provedené dokazování a analyzuje závěry napadeného rozhodnutí,
přičemž prvému soudu především vytýká nesprávná skutková zjištění a nesprávné právní
posouzení věci, stejně jako skutečnost, že okresní soud nezjistil skutkový stav bez důvodných
pochybností. Má za to, že mechanismus jednání údajného tandemu obou obžalovaných soud I.
stupně nikterak nepopsal, ani logicky nevysvětlil. Na úvod zdůraznil, že o jednání obžalované
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Špačkové nevěděl a důrazně popřel, že by se na trestné činnosti jakkoliv podílel s tím, že
celé věci se dozvěděl až na konci roku 2014. Obžalovanou Špačkovou považuje za
nevěrohodnou. Pakliže tvrdí, že obžalovaný ji měl nutit k nezákonnému jednání různými
výhrůžkami, jmenovaná vypovídala o této skutečnosti velmi obecně, plytce, aniž uvedla
nějaké podrobnosti, z čehož dovozuje nepřesvědčivost její výpovědi. V této souvislosti
poukazuje na jejich přátelský vztah. Považuje za nepochopitelné, že by obžalovaná Špačková
celou věc neohlásila policii, případně neučinila jakékoliv opatření, aby údajnému jednání
obžalovaného zamezila, a to přesto, že k takovému jednání mělo docházet po dobu několika
let. Současně považuje za vyloučené, že mohl na obžalovanou vyvíjet nátlak za situace, kdy
byl v období od září 2010 do března 2013 v úřadě přítomen pouze sporadicky. Je přesvědčen,
že soud I. stupně, pokud uvěřil obžalované Špačkové, zatímco jeho obhajobu odmítl, je to
projevem jeho libovůle a subjektivity. Výpověd‘ obžalované Špačkové označuje jako jediný
usvědčující důkaz, který tak není dostatečným důkazem o jeho vině, nebot‘ není sama o sobě
věrohodnější, než jeho výpověď. V tomto kontextu vnímá jako nesprávné hodnocení svědka
Kůžela jako nevěrohodného, ačkoliv jeho výpověď naopak svědčí o samostatném jednání
obžalované Špačkové. Obžalovaný se domnívá, že v jeho prospěch svědčí též určitý ustálený
vzorec tvorby sporných účetních dokladů, které jsou psány rukou obžalované Špačkové a
obsahují její vlastnoruční podpis, což jmenovaná ani nepopírá. Pokud však okresní soud
v některých případech uvažoval tak, že se jedná o podpis obžalovaného, měl přistoupit ke
znaleckému zkoumání, tím spíše pokud nebylo zjištěno, kdo podepisoval fiktivní dodavatele
na fiktivně vytvořených fakturách. Obžalovaný tak setrval na stanovisku, že obžalovaná
Špačková využívala jeho nepřítomnosti v úřadě k páchání trestné činnosti, když většina
neoprávněných účetních dokladů evidovaných v účetnictví poškozené tam byla zaúčtována
v jeho nepřítomnosti. Co se týče jeho osobních dokladů, tyto do účetnictví obce vkládala bez
jeho vědomí a svolení, jelikož k nim měla neomezený přístup za účelem zpracování daňového
přiznání obžalovaného, navíc věděla, kde takové osobní doklady schraňuje. Neobstojí ani
vysvětlení obžalované Špačkové, pokud tvrdí, že své vlastní doklady do účetnictví obce
dávala na konci či začátku měsíce, když jí v pokladně chyběly peníze, jak je patrné z dokladu
o opravě jejího vozidla, který tam byl vložen v den svého vyhotovení. Pokud jde o údajné
přepsání pokladní knihy za rok 2014, svědek Mrkvička, přítel obžalované Špačkové, o tom od
ní získal pouze zprostředkované informace, žádnému pokynu k přepisu této knihy nebyl
přítomen. V neposlední řadě obžalovaný namítá, že pokud by zamýšlel páchat trestnou
činnost, nepostupoval by tak lehkovážně, že by tyto náklady platil ze své osobní platební
karty či k platbám předkládal své zákaznické karty (např. Ikea, Tesco), které jsou jednoduše
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spojitelné s jeho osobou. Obžalovaný okresnímu soudu vytýká, že dostatečně neobjasnil, kdo
měl z do účetnictví poškozené neoprávněně založených dokladů majetkový prospěch. Každý
výběr hotovosti navíc považuje za samostatný skutek, jehož prospěch měl být prokazován.
Konečně obžalovaný nesouhlasí se závěry prvého soudu ohledně jeho finanční situace
učiněnými bez odborného zkoumání a vnímá jako nedostatečně zjištěné naopak finanční
poměry obžalované Špačkové. Ve vztahu k právnímu posouzení žalovaného jednání
obžalovaný vyzdvihuje nelogičnost té části odůvodnění napadeného rozhodnutí, kdy soud I.
stupně uvádí, že obžalovaný si nevšiml odčerpávání finančních prostředků, a že měl dle
zákona o obcích povinnost hospodaření obce sledovat a majetek obce chránit, pokud prvý
soud zároveň učinil závěr, že obžalovaný prostředky vědomě vybíral a užíval pro svoji
potřebu, čímž zjevně setřel rozdíl mezi trestným činem zpronevěry a trestným činem porušení
povinnosti při správě cizího majetku z nedbalosti. Ostatně finanční úniky nezjistily ani další
osoby, které měly podle zákona o obcích a nastavených kontrolních mechanismů povinnost
hospodaření obce sledovat a měly v tomto smyslu v zásadě stejné možnosti jako obžalovaný
(místostarosta, kontrolní orgány obce, profesionální kontrolní orgány Středočeského kraje).
Pak skutečnost, že si ničeho nevšiml účetní laik s plnou důvěrou ve svoji podřízenou, není
nijak zvláštní, kromě toho poškozená operovala s masivními prostředky z dotačních programů
(v letech 2010-2014) ve výši cca 85.000.000,- Kč, vedle kterých není částka 4.200.000,- Kč
nijak nápadná. Obžalovaný je ze všech výše uvedených důvodů přesvědčen, že okresní soud
se měl přiklonit k výhodnější z obou skutkových verzí v souladu se zásadou in dubio pro reo,
v opačném případě, jestliže veškeré důkazy podporující skutkovou verzi obžalovaného
označil jako nevěrohodné, obžalovaného poškodil. Stejně tak obžalovanému uložil
nepřiměřený trest, zjevně v nepoměru k trestu uloženému obžalované Špačkové. Nepřihlédl
k jeho dosavadnímu řádnému životu, možnostem nápravy, ani k okolnosti, že má stále důvěru
svých spoluobčanů. Nepodmíněný trest by pak obžalovanému, mimo jiné, znemožnil dostát
povinnosti k náhradě škody. V doplňku odvolání pak obžalovaný konkretizoval fiktivní, resp.
pozměněné doklady, které nemohly být zaúčtovány na jeho pokyn, nebot‘ se v rozhodné době
nacházel mimo území České republiky. Navrhl proto, aby krajský soud napadený rozsudek
zrušil a sám ho obžaloby zprostil, resp. věc vrátil prvému soudu k novému projednání a
rozhodnutí.

Obžalovaná Špačková směřuje odvolání do výroku o trestu a o náhradě škody. Podle
jejího přesvědčení okresní soud dostatečně nezohlednil veškeré okolnosti posuzovaného
případu a její majetkové poměry (vyživovací povinnost k nezletilé dceři). Při ukládání
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peněžitého trestu zároveň neopatřil podklady potřebné pro stanovení jeho výše, načež počet
dennfch sazeb neurčil s přihlédnutím k povaze a závažnosti spáchaného trestného činu a jejich
výši se zřetelem k jejím osobním a majetkovým poměrům. Připomíná též, že její majetkový
prospěch byl zcela bez významu oproti obžalovanému Staňkovi, což je jedním z důvodů pro
to, aby při stanovení povinnosti uhradit způsobenou škodu bylo rozhodnuto o dělené
odpovědnosti, ve vztahu kjejí osobě ve výši

5 %.

I v případě takového postupu ovšem

shledává riziko, že uložený peněžitý trest bude nedobytný a nevymahatelný. Závěrem
navrhuje, aby stížnostní soud doplnil dokazování o jejích aktuálních příjmech a majetkových
poměrech a sám ji zavázal k náhradě škody toliko ve výši 209.758,40 Kč, aniž uloží peněžitý
trest.

Krajský soud jako soud II. stupně z podnětu podaných odvolání přezkoumal podle
~ 254 tr. řádu zákonnost a odůvodněnost výroků, proti nimž odvolání směřují, jakož i
správnost postupu řízení, které jejich vydání předcházelo, a to z hlediska vytýkaných vad, a
po přezkoumání věci poté dospěl k jednoznačnému závěru, že odvolání obžalovaných nejsou
důvodná. Okresní soud věnoval objasnění věci mimořádnou pozornost, přičemž provedl
v hlavním líčení procesně bezvadným způsobem velmi obsáhlé dokazování. Provedené
důkazy posléze v souladu s ~ 2 odst. 6 tr. řádu zhodnotil jednotlivě i ve vzájemných
souvislostech. Z provedeného dokazování vyvodil odpovídající skutkové a právní závěry, své
rozhodnutí též logicky a přesvědčivě odůvodnil a vysvětlil úvahy, kterými se přitom řídil a
v podrobnostech je možno na toto odůvodnění rozsudku odkázat, když s jeho argumenty se i
odvolací soud plně ztotožňuje. Zároveň je třeba zdůraznit, že hodnocení důkazů je výsadním
právem procesního soudu, který důkazy sám provádí a který se také na základě osobního
kontaktu s vyslýchanými osobami sám může nejlépe přesvědčit o jejich věrohodnosti.

Úvodem je pak třeba předeslat, že není pochyb o tom, že z financí obce Písková Lhota
byla odčerpána částka přesahující 4.000.000,- Kč. Docházelo k tornu různými způsoby tak,
jak je okresní soud vyjádřil pod jednotlivými body napadeného rozsudku. Tato skutečnost
byla zcela spolehlivě podložena zejména listinnými důkazy ve spojení s výpověd‘mi celé řady
svědků, jak je opět cituje napadené rozhodnutí. Podstatné pro vyvození trestní odpovědnosti
obžalovaného Staňka pak bylo posouzení otázky, zda se tohoto jednání mohla dopouštět
pouze obžalovaná Špačková, která svou vinu doznala, či zda se na něm musel podílet právě i
obžalovaný Staněk, přičemž výpověd‘ obžalované Špačkové rozhodně není jediným důkazem,
kterým je jmenovaný usvědčován. V tomto kontextu okresní soud správně poukázal i na to, že
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obžalovaný Staněk byl starostou obce Písková Lhota od roku 2006 a měl tak s vedením obce
nemalé zkušenosti. Je tedy naprosto vyloučené, aby po celých pět let nezaznamenal tak
významné ztráty finančních prostředků z rozpočtu, které dosahovaly i 52% celkových výdajů
(v roce 2011). Na tom nemůže nic změnit ani skutečnost, že po určitou dobu vykonával
v rámci své podnikatelské činnosti stavební dozor a na úřadě se pohyboval pouze dva dny
v týdnu v úředních hodinách (skutečnost, že obžalovaný měl vlastní podnikatelské aktivity,
přitom není třeba prokazovat mandátní smlouvou, článkem o zahájení stavby kanalizace
v Hradci nad Moravicí či svědectvím Ing. Jany Vajové, nebot‘ není zřejmé, jak by získané
informace ovlivnily již dostatečně a objektivně zjištěné skutkové závěry prvého soudu).
Z výše uvedeného je tedy zřejmá participace obžalovaného Staňka na jednání popsaném
v obžalobě, a jeho aktivní účast na něm je evidentní i ze skutečnosti, že část finančních
prostředků, které byly odčerpány z obecního rozpočtu, byla zjevně čerpána v jeho prospěch,
jak konkretizovala řada dokladů, na jejichž podkladě se tak stalo, a které byly evidentně
osobními doklady obžalovaného Staňka. Skutečně absurdní je přitom snaha obžalovaného
Stafmka vysvětlit tuto skutečnost tím, že si do šuplíku na obecním úřadě ukládal jakési doklady
a obžalovaná Špačková se jich bez jeho vědomí zmocnila a zneužila je. Ostatně si lze stěží
představit, že by obžalovaný Staněk při své podnikatelské činnosti mohl do účetnictví
zahrnout vlastní, ryze osobní výdaje, jako např. výdaje za opravu svého osobního vozidla, za
opravu lednice, apod., přičemž doklady k těmto výdajům měla dle jeho vyjádření mít
k dispozici obžalovaná Špačková, když pro obžalovaného Staňka zpracovávala účetnictví, a
mohla je tak zneužít. V dané souvislosti je možné poukázat také na svědectví opraváře
motorových vozidel, svědka Pošívala. Ten jednak potvrdil, že obžalovanému Staňkovi
opravoval jeho vozidlo, a nadto výslovně uvedl, že jmenovaný ho požádal, aby do hlavičky
faktury neuvedl žádné údaje, což svědčí o tom, že obžalovaný Staněk jednal vědomě.
Podstatou odvolání obžalovaného Staňka pak byla především snaha zpochybnit tvrzení
obžalované Špačkové. Tato snaha ovšem nemohla mít naději na úspěch. Především, ač není
zcela zřejmé, do jaké míry byla obžalovaná Špačková k jednání popsanému v napadeném
rozsudku, na kterém se nepochybně také podílela (ostatně to ani nepopírá), přímo donucena,
či do jaké míry spíše podlehla vlivu obžalovaného Staňka, je naprosto nepochybné, že
posuzované jednání je nemyslitelné bez aktivní účasti obžalovaného Stafmka, jak bylo uvedeno
výše. Obhajoba obžalovaného Staňka spočívající v osočování obžalované Špačkové z toho, že
si sama nezajistila důkazy o tom, že by jí vyhrožoval či na ni vyvíjel určitý nátlak, je přitom
na hranici korektnosti. V každém případě, jak bylo též zmíněno shora, je výsostným právem
soudu I. stupně hodnotit důkazy a věrohodnost vyslýchaných osob, přičemž pokud uvedený
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postup není v rozporu se zásadami formální logiky, není ani odvolací soud oprávněn ho
revidovat. Nelze se proto ztotožnit s námitkou obhajoby, že pokud okresní soud uvěřil
výpovědi obžalované Špačkové, jedná se o projev libovůle. Pro úplnost možno dodat, že ani
krajský soud nepovažoval za důvodné doplnit dokazování znaleckým posudkem z oboru
grafologie za účelem dalšího zkoumání podpisů na sporných účetních dokladech, nebot‘
uvedené zkoumání by zjevně nepřineslo další údaje podstatné pro objasnění věci. Totéž lze
uvést k výslechu svědka Jiřího Žáka, který měl potvrdit skutečnost, že obžalovaná Špačková
nevyžadovala při výplatě peněz z pokladny podpis příjemce. Nelze přisvědčit ani námitce
obžalovaného Staňka, že také zjištění jeho majetkových poměrů vyžadovalo znalecké
zkoumání, za situace, když prvý soud měl dispozici podrobnou analýzu v podobě výpisů
z patřičných veřejných rejstříků, odborné vyjádření ohledně hodnoty nemovitosti ve
vlastnictví obžalovaného Staňka, bankovních zpráv, apod. Stejně tak odvolací soud uzavřel
ohledně návrhu obhajoby na doplnění dokazování výslechem svědkyň Martiny Jankovské a
Ludmily Papežové, které měly naopak zřejmě za cíl zpochybnit závěry o finanční situaci
obžalované Špačkové. I její finanční situaci měl okresní soud podloženou listinnými důkazy a
nejedná se o porušení práva na obhajobu ani práva na spravedlivý proces, jak se domnívá
obžalovaný Staněk, pokud okresní soud jeho návrhu nevyhověl a uvedené svědkyně
nevyslechl. K tornu je nutno připomenout, že soud není povinen provést všechny navržené
důkazy, ale toliko ty, které mu umožní zjistit skutkový stav věci, o němž nejsou důvodné
pochybnosti, a to v rozsahu, který je nezbytný pro rozhodnutí. Ačkoliv tedy okresní soud
některým důkazním návrhům nevyhověl, postupoval v souladu se zákonem, když o
vznesených návrzích rozhodl a ve svém rozhodnutí přesvědčivým způsobem vyložil, z jakých
důvodů navržené důkazy neprovedl. Ze všech shora uvedených důvodů tedy krajský soud
považoval skutková zjištění okresního soud za správná, včetně závěru o tom, že se na
žalovaném jednání podíleli oba obžalovaní, byt‘ nelze zcela přesně určit, do jaké míry tak činil
každý z nich ajaký prospěch z toho každý z nich konkrétně měl.

Správně zjištěné jednání obžalovaných pak okresní soud také bezchybně právně
posoudil u obžalované Špačkové jako zločin zpronevěry dle ~ 206 odst. 4 tr. zákoníku,
s ohledem na výši způsobené škody, a u obžalovaného Staňka, kromě této právní kvalifikace,
jelikož se tohoto jednání dopustil jako úřední osoba, starosta obce, navíc i jako přísněji
kvalifikovaný zločin zneužití pravomoci úřední osoby podle * 329 odst. 1 písm. a), odst. 2
písm. a) tr. zákoníku. Ve vztahu k užité právní kvalifikaci je pro upřesnění dlužno dodat, že
ačkoliv nelze zcela přesně specifikovat, jaký prospěch sám obžalovaný Staněk získal, při
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celkové výši odčerpaných finančních prostředků přes 4.000.000,- Kč je zcela nepochybné, že
tato částka musela nutně převýšit částku 500.000,- Kč rozhodnou pro právní kvalifikaci (a to
zřejmě několikanásobně). Výrok o vině je tedy zcela správný.

Z podnětu odvolání obou obžalovaných pak byly dále přezkoumány výroky o trestech,
přitom třeba připomenout, že pouze v případě trestů nepřiměřeně přísných by byl krajský
soud podle * 258 odst. 1 písm. e) tr. řádu oprávněn do výroku o trestu zasáhnout. Ani ve
vztahu k těmto výrokům ovšem odvolací soud neshledal naprosto žádné pochybení. Okresní
soud se totiž při úvaze o druhu a výměře trestu u každého z obžalovaných důsledně řídil
všemi hledisky rozhodnými pro ukládání trestů. Při úvahách o trestech důsledně postupoval
podle ~ 38 odst. 1 tr. zákoníku o přiměřenosti trestních sankcí, které je nutno ukládat
s přihlédnutím k povaze a závažnosti trestného činu a poměrům pachatele. Při stanovení
druhu trestu a jeho výměry podle ~ 39 odst. 1 tr. zákoníku pak přihlédl k povaze a závažnosti
spáchaných trestných činů, posouzeným v souladu s ~ 39 odst. 2 tr. zákoníku, k osobním,
rodinným, majetkovým a jiným poměrům pachatelů, k jejich dosavadnímu způsobu života i
k možnostem jejich nápravy. Odvolací soud se proto mohl plně ztotožnit s úvahami o trestech
podrobně rozvedenými v odůvodnění rozsudku okresního soudu, kde tento zvážil u obou
obžalovaných veškerá kritéria uvedená ve shora citovaných zákonných ustanoveních, zejména
charakter trestné činnosti, i osobu a poměry obžalovaných, při stanovení výměry trestu
přihlédl též k tomu, jakým způsobem se ten který z nich na projednávané trestné činnosti
podílel, včetně toho, že ve vztahu k obžalovanému Staňkovi byl trest ukládán za použití * 43
odst. 1 tr. zákoníku jako trest úhrnný za dva trestné činy. Při ukládání trestu bylo u obou
obžalovaných zohledněno, že trest je jim ukládán za trestnou činnost, které se dopouštěli po
delší dobu, se zištným motivem, přičemž přinejmenším obžalovaný Staněk zneužil důvěru
občanů obce. Tato skutečnost pak důvodně vedla soud I. stupně k tomu, že mu byl uložen již
nepodmíněný trest odnětí svobody ve výměře pěti let. Tento sice již citelný, ovšem stále
v prvé polovině zákonné trestní sazby se pohybující trest, však v žádném případě není trestem
nepřiměřeně přísným i při uvážení skutečnosti, že výše způsobené škody se výrazně blíží
hranici, kdy by přicházelo v úvahu přísnější právní posouzení jeho jednání, které by ve svém
důsledku vedlo k projednání věci před krajským soudem jako soudem I. stupně. Pro výkon
uloženého trestu pak jmenovaný byl zařazen do věznice s ostrahou, kdy uvedený postup zcela
odpovídá zákonným kritériím. U obžalované Špačkové volil prvý soud právem mírnější
postih výchovným trestem odnětí svobody vyměřeným při dolní hranici zákonné trestní sazby
v trvání tří let, podmíněně odloženým na maximálně dlouhou zkušební dobu v trvání pěti let
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za současného vylovení dohledu. Postupoval tak zjevně nejen s ohledem na to, že její jednání
je mírněji právně posuzováno, ale i s ohledem na to, že jí, kromě dosavadní bezúhonnosti,
svědčí polehčující okolnost doznání. Pokud se jedná o omezující opatření v podobě přiměřené
povinnosti obžalované Špačkové uhradit ve zkušební době podle svých sil způsobenou škodu,
toto bylo ponecháno beze změn. Oběma obžalovaným byl dále uložen trest zákazu činnosti,
obžalovanému Staňkovi jím bylo zakázáno po dobu pěti let vykonávat funkci starosty,
případně člena rady obce, obžalované Špačkové jím bylo na stejnou dobu zamezeno
vykonávat povolání účetní. Zde lze uzavřít, že oba obžalovaní při výkonu konkrétní činnosti
zásadně selhali, a je třeba je na nějakou dobu z jejího výkonu sankčně vyřadit. Stanovená
výměra v délce pěti let pak odpovídá vysoké míře společenské škodlivosti posuzovaného
jednání, když navíc od osob zastávajících veřejné funkce, případně pracujících s veřejnými
financemi, lze bezpochyby očekávat vysoký osobnostní kredit a je možno klást na ně i vyšší
morální nároky. Zištný motiv obou obžalovaných výstižně odráží uložené peněžité tresty,
přičemž soud I. stupně při stanovení jejich výměry diferencoval mezi obžalovanými a ani zde
nepřehlédl různou míru společenské škodlivosti jejich jednání, když obžalovaný Staněk je
postihován pro dva úmyslné trestné činy, nadto jeho prospěch z trestné činnosti byl
jednoznačně vyšší (s ohledem na množství soukromých účetních dokladů v porovnání s těmi,
které v účetnictví obce figurují na obžalovanou Špačkovou). Krajský soud tedy neměl důvody
k tomu, aby revidoval uložené peněžité tresty, které prvý soud vyměřil ve výši 490.000,- Kč
obžalovanému Staňkovi a ve výši 280.000,- Kč obžalované Špačkové, případně upustil od
uložení peněžitého trestu ve vztahu k této obžalované, právě s ohledem na zištný motiv, který
je takto zohledněn. Výměra uvedeného trestu pak byla u obou obžalovaných ponechána,
stejně jako v případě trestu zákazu činnosti, v nezměněné výši. Ta byla v souladu s ~ 68 tr.
zákoníku stanovena v tzv. denních sazbách, přičemž výše jedné denní sazby byla určena se
zřetelem k osobním a majetkovým poměrům obžalovaných, zatímco počet denních sazeb
odvozen s přihlédnutím k povaze a závažnosti spáchaného trestného činu. Okresní soud
přitom citlivě zohlednil i osobní poměry obou obžalovaných včetně případných vyživovacích
povinností. Vzhledem k výše uvedenému, je pak možno celkový postih obou obžalovaných
považovat za adekvátní, uložené tresty za odpovídající a jejich výměru za přiměřenou.

Konečně odvolací soud neshledal důvody ani pro zrušení výroku o náhradě škody,
resp. pakliže obžalovaná Špačková se domáhala, aby o náhradě škody bylo rozhodnuto
v souladu s principem tzv. dělené odpovědnosti, uzavřel, že takový postup není na místě.
K takovému rozhodnutí by bylo možno přistoupit pouze za situace, kdy by k tomu existovaly
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důvody zvláštního zřetele hodné, jak je má na mysli ~ 2915 odst. 2 obč. zákoníku. V
projednávané věci tornu tak ovšem není, neboť je zřejmé že bez aktivní účasti a podílu

obžalované Špačkové na celém jednání by ani obžalovaný Staněk nemohl být při odčerpávání
finančních prostředků úspěšný. Za této situace je solidární odpovědnost obou obžalovaných
zcela na místě.
Z výše uvedených důvodů nebyla podaná odvolání obžalovaných Staňka a Špačkové
shledána odvolacím soudem důvodnými, a proto byla podle ~ 256 tr. řádu zamítnuta.
P O u Č e n í:

Proti tomuto rozhodnutí není další řádný opravný prostředek přípustný.

Proti tomuto rozhodnutí lze podat dovolání k Nejvyššímu soudu, a to do
dvou měsíců od jeho doručení podáním u soudu, který ve věci rozhodl
v I. stupni. Dovolání lze podat pouze z důvodů uvedených v ~ 265b tr.
řádu.
Nejvyšší státní zástupce je může podat pro nesprávnost kteréhokoliv
výroku, a to ve prospěch i v neprospěch obviněného, obviněný pro
nesprávnost výroku rozhodnutí, který se ho bezprostředně dotýká.

Obviněný může podat dovolání pouze prostřednictvím obhájce, jinak se
takové podání za dovolání nepovažuje, byť by bylo takto označeno.

V Praze dne 3. října 2017

JUDr. Jitka Sochorová v.r.
předsedkyně senátu
Za správnost vyhotovení:
Kateřina Blažková

Toto rozhodnutí ze dne 3. října 2017, č.j. lOTo 241/2017-2836 nabylo právní moci dne
3. října 2017 a vykonatelnosti dne 3. října 2017. Připojení doložky provedla Kateřina
Blažková dne 20. října 2017.

