
Nejvy‰‰í soud

Rozsudek Nejvy‰‰ího soudu sp. zn. 
22 Cdo 1942/2016

Datum rozhodnutí: 15. 6. 2016
Závûr: Solventnost spoluvlastníka, jemuÏ má b˘t

vûc pfiikázána do v˘luãného vlastnictví, má b˘t v zá-
sadû prokázána jiÏ k okamÏiku vydání soudního roz-
hodnutí. Jen v˘jimeãnû je moÏné spoluvlastníku
pfiikázat spoleãnou vûc, aãkoliv finanãními prostfied-
ky nezbytn˘mi na vyplacení vypofiádacího podílu
v dobû rozhodnutí nedisponuje, pokud bude prokázá-
no, Ïe spoluvlastník potfiebné finanãní prostfiedky
v pfiimûfiené dobû získá. Na spoluvlastníka, jemuÏ má
pfiipadnout vypofiádací podíl, nelze pfiená‰et riziko,
Ïe by musel náhradu vymáhat exekuãnû. Povinnost
vyplatit náhradu za odnûtí vlastnického práva je tfie-
ba stanovit v krátké pfiimûfiené lhÛtû, byÈ nikoliv
vÏdy tfiídenní.

Obsah: Spor byl veden o zru‰ení a vypofiádá-
ní spoluvlastnictví k bytové jednotce. Soud prv-
ního stupnû nafiídil prodej jednotky v draÏbû
a rozdûlení v˘tûÏku. Jednotku nebylo moÏno re-
álnû rozdûlit. Îalovaná, která by jinak s pfiiká-
záním jednotky do vlastnictví souhlasila, totiÏ
nebyla schopna vyplatit Ïalobkyni náhradu dfií-
ve, neÏ zhruba v 5 letech. Odvolací soud rozsu-
dek zmûnil tak, Ïe jednotku pfiikázal Ïalované
a uloÏil jí povinnost vyplatit náhradu ve dvou
splátkách se splatností odloÏenou o rok a pÛl
a o tfii roky. Îalovaná jednotku uÏívala od naro-
zení, chtûla ji uÏívat i nadále (hledisko úãelného
vyuÏití vûci). Hledisko solventnosti soud sice
zhodnotil, av‰ak shledal, Ïe konkrétní okolnos-
ti pfiípadu umoÏÀují odloÏit splatnost náhrady
na dobu, kdy lze pfiedpokládat, Ïe Ïalovaná fi-
nanãní prostfiedky získá. V dovolání Ïalobkynû
namítala, Ïe nesolventnost Ïalované nemohla
b˘t zohlednûna stanovením dlouhé doby splat-
nosti náhrady. Navíc ani nebylo prokázáno, Ïe
se její situace v budoucnu zlep‰í. Nejvy‰‰í soud
dovolání projednal podle obãanského zákoníku
2012, neboÈ odvolací soud rozhodoval po 
1. 1. 2014. Dovolání vyhovûl. Obãansk˘ zákoník
stanoví závazné pofiadí jednotliv˘ch zpÛsobÛ
vypofiádání spoluvlastnictví. Primárním zpÛso-
bem je vypofiádání spoluvlastnictví rozdûlením
spoleãné vûci. Není-li rozdûlení spoleãné vûci
dobfie moÏné, pfiichází do úvahy pfiikázat spo-

leãnou vûc za náhradu jednomu nebo více spo-
luvlastníkÛm. Nejsou-li dány pfiedpoklady pro
pfiikázání spoleãné vûci za náhradu jednomu
nebo více spoluvlastníkÛm, pak pfiichází do
úvahy prodej spoleãné vûci ve vefiejné draÏbû.
Aãkoliv z § 1147 obãanského zákoníku vypl˘vá
pouze jediná pfiímá podmínka pro pfiikázání
spoleãné vûci za náhradu, a to zájem spolu-
vlastníka o pfiikázání vûci do jeho v˘luãného
vlastnictví, jiÏ dfiívûj‰í judikatura ve vztahu 
k § 142 odst. 1 obã. zák. tuto podmínku pojíma-
la ‰ífieji, kdyÏ vedle zkoumání vÛle úãastníka
zdÛraznila potfiebu zkoumat také jeho solvent-
nost. Takov˘ postup zajistí, Ïe se kaÏdému ze
spoluvlastníkÛ dostane majetkové hodnoty od-
povídající hodnotû jeho spoluvlastnického po-
dílu a naopak zamezí tomu, Ïe spoluvlastník,
jemuÏ by byla pfiisouzena náhrada, by pfii ne-
solventnosti spoluvlastníka, kter˘ se stal v˘luã-
n˘m vlastníkem, musel náhradu vymáhat
exekuãnû, a to je‰tû ne vÏdy úspû‰nû. Solvent-
nost spoluvlastníka, jemuÏ má b˘t vûc pfiikázá-
na do v˘luãného vlastnictví, má b˘t v zásadû
prokázána jiÏ k okamÏiku vydání soudního roz-
hodnutí. Úãastník tedy musí s finanãními pro-
stfiedky odpovídajícími vypofiádacímu podílu
disponovat nebo musí relevantnû prokázat, Ïe
je schopen si finanãní prostfiedky opatfiit (napfií-
klad závazn˘m pfiíslibem pÛjãky ãi poskytnu-
tím úvûru). Podle § 160 odst. 1 o. s. fi. je
zpravidla lhÛta ke splnûní povinnosti (tzv. pa-
riãní lhÛta) tfii dny od právní moci rozsudku.
Soud sice mÛÏe urãit del‰í lhÛtu ke splnûní po-
vinnosti nebo mÛÏe stanovit, Ïe penûÏité plnûní
se mÛÏe stát ve splátkách, jejichÏ v˘‰i a pod-
mínky splatnosti urãí, mûl by ale mít na zfieteli,
Ïe se jiÏ jedná o v˘jimku, pro jejíÏ uplatnûní by
mûly svûdãit konkrétní okolnosti pfiípadu a ra-
cionální dÛvody zohledÀující zejména povahu
projednávané vûci, pfiiznan˘ nárok a osobní po-
mûry úãastníkÛ.

Související judikatura: rozsudek Nejvy‰‰ího
soudu ze dne 17. 6. 2015, sp. zn. 22 Cdo
1450/2015 (k aplikovatelnosti NOZ z hlediska
ãasové pÛsobnosti), rozsudek Nejvy‰‰ího sou-
du ze dne 30. 10. 2008, sp. zn. 22 Cdo 1305/2007,
nález Ústavního soudu ze dne 2. 2. 2005, sp. zn.
II. ÚS 494/03.

Relevantní ustanovení: § 1143–1147 nového
obãanského zákoníku.
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Rozsudek Nejvy‰‰ího soudu sp. zn. 
22 Cdo 702/2016

Datum rozhodnutí: 15. 6. 2016
Závûr: V fiízení o vypofiádání spoleãného jmûní

manÏelÛ je tfieba vypofiádat cel˘ dluh, kter˘ byl uãi-
nûn pfiedmûtem fiízení, vãetnû jeho pfiíslu‰enství, byÈ
pfiiroste i v budoucnu po rozhodnutí o vypofiádání
SJM, aby tak byl zcela vypofiádán pfiedmût fiízení.
Soudy jsou pfii vypofiádání úroãeného dluhu povinny
pro úãely vypofiádání zji‰Èovat v˘‰i jistiny, pfiípadnû
i v˘‰i kapitalizovan˘ch úrokÛ ke dni svého rozhod-
nutí, a následnû dluh pfiikázat k uhrazení obûma
manÏelÛm, tj. kaÏdému jednou polovinou, ãi jen nû-
kterému z nich. Úroky, které k dluhu pfiirostou tepr-
ve v budoucnu (tj. po rozhodnutí o vypofiádání
spoleãného jmûní manÏelÛ), je pak tfieba vypofiádat
tím zpÛsobem, Ïe se toliko obecnû pfiikáÏou k úhradû
obûma manÏelÛm ãi jen nûkterému z nich; nedochází
tedy ke stanovení jejich konkrétní v˘‰e a ani k zane-
sení pfiíslu‰enství do v˘poãtu o vypofiádacím podílu.

Obsah: Spor byl veden o vypofiádání SJM
úãastníkÛ. Soud prvního stupnû SJM sv˘m roz-
sudkem vypofiádal tak, Ïe manÏelovi pfiikázal
témûfi v‰echny hmotné vûci, dále nûkteré závaz-
ky v manÏelství vzniklé. ManÏelce pak bylo pfii-
znáno právo na doplacení rozdílu v hodnotû
vûcí a dal‰ích majetkov˘ch práv, které byly pfii-
kázány manÏelovi. Odvolací soud rozsudek
zãásti zmûnil. Stran závazkÛ byla Ïalobkyni
uloÏena povinnost zaplatit kontokorent k jejímu
úãtu ve v˘‰i 9 837,87 Kã, Ïalovanému byly ulo-
Ïeny k zaplacení ostatní spoleãné závazky, 
a to zÛstatek hypotéky spolu s úroky ve v˘‰i 
2 394 395 Kã (jistina 1 761 925,10 Kã) vÛãi Hy-
poteãní bance, a. s., zÛstatek spotfiebitelského
úvûru s úroky ve v˘‰i 173 156,79 Kã (jistina 
143 007,70 Kã) a zÛstatek vÛãi âeskomoravské
stavební spofiitelnû a. s. ve v˘‰i 238 532,20 Kã (sta-
vební spofiení 10 822 Kã, meziúvûr 207 822 Kã),
celkem tedy závazky ve v˘‰i 2 806 086,99 Kã.
Vypofiádat bylo tfieba ke dni rozvodu manÏel-
ství nejen splatnou ãást dluhu vãetnû úrokÛ, ale
i pfiíslu‰enství – úroky, které pfiirostou v bu-
doucnu. Dluh byl pfiikázán ve v˘‰i v dobû roz-
hodování soudu. V˘‰i dluhu vÛãi Hypoteãní
bance, a. s., ve v˘‰i 2 394 395 Kã vãetnû úrokÛ
stanovil za pouÏití § 136 obãanského soudního
fiádu, neboÈ pfiesnou v˘‰i úrokÛ nelze zjistit.
Proti rozsudku podala dovolání manÏelka (Ïa-
lobkynû), v nûmÏ nesouhlasila s hodnocením
dÛkazÛ, namítala procesní vady pfii dokazová-
ní, nesouhlasila s v˘‰í vypofiádacího podílu.
Nejvy‰‰í soud dovolání vyhovûl. Poukázal pfii-
tom na to, Ïe pfiípustnost dovolání se posuzuje
samostatnû u kaÏdé z jednotliv˘ch poloÏek na-
vrÏen˘ch k vypofiádání. Dovolání Nejvy‰‰í
soud shledal pfiípustn˘m ve vztahu ke zpÛsobu

vypofiádání hypoteãního úvûru. Soud v rámci
vypofiádání spoleãného jmûní b˘val˘ch manÏe-
lÛ vypofiádá dosud nezaplacen˘ spoleãn˘ dluh
u banky, zatíÏen˘ vy‰‰ím pfiíslu‰enstvím, zpra-
vidla tak, Ïe povinnost zaplatit zÛstatek dluhu
uloÏí obûma manÏelÛm jednou polovinou. Ne-
ní ov‰em vylouãeno, aby tam, kde jsou pro to
dány okolnosti pfiípadu, byl dluh vypofiádán
i tím zpÛsobem, Ïe bude pfiikázán jen jednomu
z manÏelÛ, zejména v situaci, kdy je dluh úzce
spjat s nemovitostí pfiikázanou jednomu z man-
ÏelÛ a tento manÏel s pfiikázáním dluhu souhla-
sí. Stal-li se pfiedmûtem vypofiádání spoleãného
jmûní manÏelÛ ke dni, kdy o nûm rozhoduje
soud, dosud neuhrazen˘ úroãen˘ dluh úãastní-
kÛ, vypofiádá soud nejen splatnou ãást dluhu
(vãetnû úrokÛ ode dne zániku spoleãného jmû-
ní manÏelÛ do dne rozhodnutí), ale i jeho pfií-
slu‰enství – úroky, které k dluhu pfiirostou
teprve v budoucnu, pfiiãemÏ není-li ke dni vy-
pofiádání spoleãného jmûní manÏelÛ dluh úãast-
níkÛ uhrazen, pfiikáÏe jej soud k úhradû ve v˘‰i
dané ke dni rozhodování soudu, tj. vãetnû do té
doby jiÏ kapitalizovaného pfiíslu‰enství. Pokud
nelze v˘‰i budoucích úrokÛ urãit, nelze je vy-
pofiádat, neboÈ není zfiejmá ãástka k vypofiádá-
ní. V˘‰i tûchto objektivnû neurãiteln˘ch
budoucích úrokÛ nelze promítnout do vypofiá-
dání potud, Ïe by v pfiípadû jejich pfiikázání nû-
kterému z b˘val˘ch manÏelÛ byla druhému
manÏelovi uloÏena povinnost v rámci vypofiá-
dání podílet se na tûchto úrocích konkrétnû sta-
novenou ãástkou, k jejímuÏ zaplacení vÛãi
druhému manÏelovi by byl zavázán. Pokud
v rámci vypofiádání spoleãného jmûní manÏelÛ
dochází k vypofiádání dluhu, je tfieba vypofiádat
dluh ve v˘‰i, v jaké existoval v dobû rozhodo-
vání soudu a nikoliv v dobû zániku spoleãného
jmûní manÏelÛ s tím, Ïe v pfiípadû rozhodování
odvolacího soudu je tfieba pfiihlédnout k ãást-
kám zaplacen˘m na dluh do dne rozhodnutí
odvolacího soudu. U dosud nevyrovnan˘ch
spoleãn˘ch dluhÛ a pohledávek je namístû, aby
soud ve v˘roku o jejich vypofiádání promítl je-
jich v˘‰i v dobû, kdy k vypofiádání dochází, pfii
souãasném zohlednûní toho, co kter˘ z úãastní-
kÛ na sporn˘ dluh zaplatil, a aby rozhodl i o pfií-
slu‰enství vypofiádávané ãástky. Uveden˘mi
závûry chtûla judikatura dovolacího soudu zdÛ-
raznit tu skuteãnost, Ïe je tfieba vypofiádat cel˘
dluh, kter˘ byl uãinûn pfiedmûtem fiízení o vy-
pofiádání SJM, vãetnû jeho pfiíslu‰enství, byÈ pfii-
roste i v budoucnu po rozhodnutí o vypofiádání
SJM, aby tak byl zcela vypofiádán pfiedmût fiíze-
ní. Judikatura ov‰em nechtûla vést soudy k to-
mu, Ïe by vedle zji‰tûní aktuální v˘‰e dluhu
a v˘‰e pfiíslu‰enství, které vzniklo (pfiípadnû
pfiirostlo k jistinû) ode dne zániku spoleãného
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jmûní manÏelÛ do dne rozhodnutí, mûly sloÏitû
dopoãítávat ãi jakkoliv odhadovat v˘‰i pfiíslu-
‰enství aÏ do okamÏiku úplného splacení úvûru.
Je nutno upozornit zejména na tu skuteãnost, Ïe
úvûrové produkty ãasto umoÏÀují pfiedbûÏné
splacení úvûru, mûní se tzv. fixaãní období, do-
chází ke zmûnám v úroãení, ke zmûnám v délce
následn˘ch fixaãních období, zmûnám bankov-
ních ústavÛ poskytujících dan˘ úvûr apod., coÏ
jsou okolnosti, které neumoÏÀují ke dni rozho-
dování soudu zjistit v˘‰i budoucího pfiíslu‰en-
ství. Pokud by pak do‰lo napfi. k dfiívûj‰ímu
splacení úvûru, pak by ten manÏel, kterému byl
pfiikázán nejen dluh, ale i pfiíslu‰enství v dopfie-
du odhadnuté a do vypofiádacího podílu poslé-
ze zahrnuté v˘‰i, dostal v koneãném dÛsledku
na vypofiádání spoleãného jmûní manÏelÛ více
neÏ by mûlo pfiináleÏet.

Související judikatura: rozsudek Nejvy‰‰ího
soudu ze dne 29. 4. 2015, sp. zn. 22 Cdo
3779/2014 (k aplikovatelnosti starého, resp. no-
vého obãanského zákoníku), rozsudek Nejvy‰-
‰ího soudu ze dne 28. 11. 2013, sp. zn. 22 Cdo
2537/2013, rozsudek Nejvy‰‰ího soudu ze dne
5. 12. 2001, sp. zn. 30 Cdo 1881/2001, rozsudek
Nejvy‰‰ího soudu ze dne 28. 1. 2010, sp. zn. 
22 Cdo 5386/2008.

Relevantní ustanovení: § 149 „starého“ ob-
ãanského zákoníku.

Rozsudek Nejvy‰‰ího soudu sp. zn. 
21 Cdo 2863/2015

Datum rozhodnutí: 26. 5. 2016
Závûr: Poru‰ením zásady rovného zacházení pfii

odmûÀování za práci je téÏ jednání zamûstnavatele
spoãívající v tom, Ïe zamûstnanci nevyplatí pro ne-
splnûní nûkteré z podmínek stanoven˘ch vnitfiním
pfiedpisem pobídkovou sloÏku mzdy, kterou naopak
vyplatil ostatním sv˘m zamûstnancÛm odmûÀova-
n˘m za práci stejn˘m zpÛsobem, pfiestoÏe ani tito za-
mûstnanci nesplnili stejnou podmínku stanovenou
pro její vyplacení. Za ‰kodu zpÛsobenou zamûstnan-
ci tímto jednáním, které je poru‰ením právní povin-
nosti, zamûstnavatel odpovídá podle ustanovení
§ 265 odst. 2 zákoníku práce.

Obsah: Spor byl veden o zaplacení ãásti mz-
dy spoãívající v nevyplaceném bonusu. Podle
Ïaloby náleÏel Ïalobci bonus za rok 2008, ná-
slednû v roce 2009 obdrÏel v˘povûì, a pfiestoÏe
bylo vyplacení bonusu odsouhlaseno, bonus
mu vyplacen nebyl. Îalovan˘ se bránil tím, Ïe
Ïalobci nárok na bonus nevznikl, protoÏe pfii
splnûní stanoven˘ch cílÛ v rozpûtí 0–50 % se bo-
nus nevyplácí. Îalobce splnil cíle pouze na
43,5%. Soud prvního stupnû Ïalobu sv˘m v po-
fiadí druh˘m rozsudkem zamítl. Vy‰el z toho, Ïe

vnitfiní mzdov˘ pfiedpis stanovil podmínky pro
v˘platu bonusu, pfiiãemÏ jednou podmínkou
bylo splnûní cílÛ na více neÏ 50 %. Ty Ïalobce
nedosáhl. Za v˘znamné nepovaÏoval soud ani
to, Ïe téÏ jiní zamûstnanci cíle nesplnili, a pfiesto
jim byl bonus vyplacen. Îalobce byl na svém
pracovním místû sám a jeho práci nelze srovnat
s jin˘m zamûstnancem na stejné pozici, a proto
nelze dospût k závûru, Ïe by Ïalovan˘ nedodr-
Ïel zásadu stejného odmûÀování za stejnou prá-
ci a za práci stejné hodnoty a Ïe by jeho postup
pfii poskytnutí bonusu nûkter˘m manaÏerÛm
oproti neposkytnutí bonusu Ïalobci byl diskri-
minaãní ãi nerovn˘. Odvolací soud rozsudek
zmûnil tak, Ïe Ïalobû vyhovûl. Na základû zji‰-
tûní, Ïe zamûstnanci Ïalovaného, ktefií zároveÀ
vykonávali funkci jeho jednatele, nemûli ve mz-
dov˘ch v˘mûrech obsaÏenou sloÏku roãního
bonusu, kter˘ jim proto nemohl b˘t vyplacen,
a Ïe v‰em ostatním manaÏerÛm s v˘jimkou Ïa-
lobce byl roãní bonus na základû vyhodnocení
v˘konnostního roãního cíle, byÈ ne v plné v˘‰i,
vyplacen, dospûl k závûru, Ïe Ïalovan˘ poru‰il
zásadu rovného odmûÀování zamûstnancÛ za
vykonanou práci, neboÈ nebylo prokázáno, Ïe
by pro nevyplacení roãního bonusu Ïalobci byl
jak˘koli jin˘ dÛvod neÏ dÛvod diskriminaãní.
Îalovan˘ podal dovolání, v nûmÏ namítal, Ïe Ïa-
lobce nikdy blíÏe nespecifikoval, v ãem spatfiuje
diskriminaãní jednání Ïalovaného, respektive ja-
k˘ by byl pfiípadn˘ dÛvod této diskriminace, Ïe
zmiÀovaní manaÏefii jsou vedoucí pracovníci
Ïalovaného, ktefií pfiímo podléhají pouze gene-
rálnímu fiediteli, Ïe ãinnosti, které vykonávají,
jsou vzájemnû nesrovnatelné a Ïe na kaÏdého
z nich jsou kladeny jiné nároky. Nejvy‰‰í soud
dovolání zamítl. Nejvy‰‰í soud fie‰il otázku, zda
a za jak˘ch podmínek má zamûstnanec právo
na plnûní odpovídající pobídkové sloÏce mzdy,
která mu nebyla zamûstnavatelem vyplacena
pro nesplnûní nûkteré z podmínek stanoven˘ch
vnitfiním pfiedpisem, jestliÏe tuto sloÏku mzdy
zamûstnavatel vyplatil ostatním sv˘m zamûst-
nancÛm odmûÀovan˘m za práci stejn˘m zpÛ-
sobem, pfiestoÏe ani tito zamûstnanci nesplnili
stejnou podmínku stanovenou pro její vyplace-
ní. Mzda, kterou zamûstnavatel poskytuje za-
mûstnanci za vykonanou práci, a to podle její
sloÏitosti, odpovûdnosti a namáhavosti, podle
obtíÏnosti pracovních podmínek, pracovní v˘-
konnosti a dosahovan˘ch pracovních v˘sledkÛ,
se sjednává v kolektivní smlouvû, pracovní
smlouvû nebo jiné smlouvû, popfiípadû ji za-
mûstnavatel stanoví vnitfiním pfiedpisem nebo
mzdov˘m v˘mûrem. Mzdu lze sjednat nebo
stanovit napfiíklad jako mzdu mûsíãní, hodino-
vou nebo podílovou, jako mzdu, jejíÏ poskytnu-
tí nebo v˘‰e závisí na splnûní konkrétních
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pracovních úkolÛ, hospodáfisk˘ch v˘sledkÛ za-
mûstnavatele nebo jin˘ch hledisek, nebo jako
mzdu poskytovanou ve formû pfiíplatkÛ, od-
mûn apod. Zamûstnavatelé jsou mj. povinni za-
ji‰Èovat rovné zacházení se v‰emi zamûstnanci,
pokud jde o jejich pracovní podmínky, odmûÀo-
vání za práci a o poskytování jin˘ch penûÏit˘ch
plnûní a plnûní penûÏité hodnoty. V pracovnû-
právních vztazích je zakázána jakákoliv diskri-
minace; pojmy pfiímá diskriminace, nepfiímá
diskriminace, obtûÏování, sexuální obtûÏování,
pronásledování, pokyn k diskriminaci a navá-
dûní k diskriminaci a pfiípady, kdy je rozdílné
zacházení pfiípustné, upravuje antidiskriminaã-
ní zákon. Za diskriminaci se nepovaÏuje rozdíl-
né zacházení, pokud z povahy pracovních
ãinností vypl˘vá, Ïe toto rozdílné zacházení je
podstatn˘m poÏadavkem nezbytn˘m pro v˘-
kon práce; úãel sledovan˘ takovou v˘jimkou
musí b˘t oprávnûn˘ a poÏadavek pfiimûfien˘; za
diskriminaci se rovnûÏ nepovaÏují opatfiení, je-
jichÏ úãelem je odÛvodnûno pfiedcházení nebo
vyrovnání nev˘hod, které vypl˘vají z pfiíslu‰-
nosti fyzické osoby ke skupinû vymezené 
nûkter˘m z dÛvodÛ uveden˘ch v antidiskrimi-
naãním zákonu. Nerovné zacházení pfii posky-
tování pobídkov˘ch sloÏek mzdy mÛÏe
vypl˘vat z rozhodnutí zamûstnavatele o pfii-
znání této sloÏky mzdy na základû zhodnocení
dosaÏen˘ch pracovních v˘sledkÛ zamûstnance,
nebo mÛÏe b˘t zaloÏeno jiÏ samotn˘m vnitfiním
pfiedpisem zamûstnavatele stanovícím podmín-
ky pro pfiiznání nároku na pobídkovou sloÏku
mzdy. Poru‰ením zásady rovného zacházení pfii
odmûÀování za práci je téÏ jednání zamûstnava-
tele spoãívající v tom, Ïe zamûstnanci nevyplatí
pro nesplnûní nûkteré z podmínek stanoven˘ch
vnitfiním pfiedpisem pobídkovou sloÏku mzdy,
kterou naopak vyplatil ostatním sv˘m zamûst-
nancÛm odmûÀovan˘m za práci stejn˘m zpÛ-
sobem, pfiestoÏe ani tito zamûstnanci nesplnili
stejnou podmínku stanovenou pro její vyplace-
ní. Za ‰kodu zpÛsobenou zamûstnanci tímto
jednáním, které je poru‰ením právní povinnos-
ti, zamûstnavatel odpovídá podle ustanovení 
§ 265 odst. 2 zákoníku práce.

Související judikatura: rozsudek Nejvy‰‰ího
soudu ze dne 24. 8. 2006 sp. zn. 21 Cdo
1486/2005, rozsudek Nejvy‰‰ího soudu ze dne
6. 8. 2015 sp. zn. 21 Cdo 3976/2013.

Relevantní ustanovení: § 16 a § 109 a násl. zá-
kona ã. 262/2006 Sb., zákoníku práce.

Rozsudek Nejvy‰‰ího soudu sp. zn. 
29 Cdo 562/2014

Datum rozhodnutí: 31. 5. 2016
Závûr: Ujednání úãastníkÛ (smûneãná smlouva)

o zaji‰tûní pohledávek ze spotfiebitelské smlouvy
smûnkou není neplatné pro rozpor se zákonem podle
ustanovení § 39 obãanského zákoníku ve znûní do
31. 12. 2013 jen proto, Ïe zaji‰Èovací smûnka byla vy-
stavena ve formû na fiad. Pro odpovûì na otázku, zda
fyzická osoba uzavírající smlouvu je v postavení spo-
tfiebitele ãi dodavatele, je pfiitom rozhodující pfiede-
v‰ím úãel jednání takové osoby.

Obsah: Spor byl veden o zaplacení smûnky
vlastní. Îalovaní jako objednatelé a stavební
spoleãnost jako zhotovitel uzavfieli v roce 2010
smlouvu o budoucí smlouvû o dílo, kter˘m mû-
la b˘t stavba rodinného dÛm. Îalobce, jednatel
stavební spoleãnost, uzavfiel s Ïalovan˘mi
smlouvu o pÛjãce, pfiiãemÏ pÛjãené peníze byly
úãelovû urãeny na úhradu zálohy podle smlou-
vy o budoucí smlouvû o dílo. K zaji‰tûní svého
závazku vystavili Ïalovaní vlastní smûnku na
urãitou ãástku. Soud prvního stupnû ponechal
smûneãn˘ platební rozkaz v platnosti, av‰ak od-
volací soud rozsudek zmûnil tak, Ïe smûneãn˘
platební rozkaz zru‰il. Odvolací soud dospûl
k závûru, Ïe námitka Ïalovan˘ch zaloÏená na
tvrzení, Ïe sporná smûnka souvisela s pÛjãkou,
kterou mûl Ïalobce poskytnout Ïalovan˘m za
úãelem úhrady zálohy stavební spoleãnosti
podle smlouvy o smlouvû budoucí, je dÛvodná.
JelikoÏ samotná smlouva o smlouvû budoucí je
spotfiebitelskou smlouvou ve smyslu ustanove-
ní § 52 a násl. „starého“ obãanského zákoníku,
a vzhledem k tomu, Ïe Ïalobce vÛãi spotfiebite-
lÛm vystupuje nejen v posuzovaném pfiípadû
pfii uzavírání smluv o dílo a pfii poskytování
pÛjãek ve „dvoudomém“ postavení, tj. jednak
jako jednatel stavební spoleãnosti, která uzavírá
smlouvy o dílo, jednak jako „nepodnikající“ fy-
zická osoba, která poskytuje dluÏníkÛm pÛjãky
na úhradu zálohy na cenu díla, je podle odvola-
cího soudu tfieba na Ïalobce také v právním
vztahu zaloÏeném smlouvou o pÛjãce a smû-
neãnou dohodou v této smlouvû obsaÏenou po-
hlíÏet jako na dodavatele podle ustanovení § 52
odst. 2 „starého“ obãanského zákoníku, tj. jako
na osobu, která pfii uzavírání a plnûní smlouvy
jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnika-
telské ãinnosti. PÛjãka, kterou mûl Ïalobce poskyt-
nout Ïalovan˘m na základû uzavfiené smlouvy
o pÛjãce, je proto spotfiebitelsk˘m úvûrem ve
smyslu § 2 písm. a) zákona ã. 321/2001 Sb., 
o nûkter˘ch podmínkách sjednávání spotfiebi-
telského úvûru. PoÏadavek formulovan˘ v usta-
novení § 12 zákona o nûkter˘ch podmínkách
sjednávání spotfiebitelského úvûru, podle které-
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ho splácí-li spotfiebitel spotfiebitelsk˘ úvûr pro-
stfiednictvím smûnky nebo ‰eku nebo zaji‰Èuje-
li jimi jeho splacení, musí si vûfiitel poãínat tak,
aby byla zachována v‰echna práva spotfiebitele,
která vypl˘vají ze smlouvy o poskytnutí spotfie-
bitelského úvûru, je nutné vykládat v tom smys-
lu, Ïe vûfiitel je povinen pfii vystavení smûnky
zaji‰Èující splnûní spotfiebitelského úvûru (pÛjã-
ky) postupovat zpÛsobem, kter˘ dluÏníkovi
umoÏní uplatnit stejnou obranu (tj. obranu, kte-
rá dluÏníkovi pfiíslu‰í proti pÛvodnímu vûfiiteli)
také proti „eventuálnímu budoucímu nabyvate-
li smûnky“. V posuzovaném pfiípadû v‰ak podle
odvolacího soudu Ïalobce uveden˘m zpÛso-
bem nepostupoval, kdyÏ se Ïalovan˘mi uzavfiel
smûneãnou dohodu, podle které mûla b˘t po-
hledávka ze smlouvy o pÛjãce zaji‰tûna smûn-
kou znûjící na fiad Ïalobce, nikoli rektasmûnkou.
Jen u takové smûnky (smûnky „nikoliv na fiad“)
by totiÏ dluÏník mohl vzná‰et námitky ze svého
vztahu k pfiedchozímu majiteli smûnky i proti
jejímu eventuálnímu nabyvateli, zatímco u smû-
nek na fiad je „pfienos námitek“ smûneãného
dluÏníka vÛãi nabyvateli smûnky moÏn˘ jen
velmi obtíÏnû, a to za podmínek stanoven˘ch 
ãl. I. § 17 zákona ã. 191/1950 Sb., zákona smû-
neãného a ‰ekového. Nebyla-li ve smûneãné do-
hodû úãastníkÛ (ve smlouvû o pÛjãce)
vylouãena pfievoditelnost smûnky rubopisem,
pak taková dohoda „obsahuje“ ujednání, které
zpÛsobuje k újmû spotfiebitele znaãnou nerov-
nováhu v právech a povinnostech stran a smû-
neãná dohoda je pro rozpor se zákonem podle
ustanovení § 39 „starého“ obãanského zákoníku
neplatná. Tato skuteãnost sice nezpÛsobuje ne-
platnost smûnky, zakládá v‰ak dÛvodnou obranu
proti povinnosti zaplatit smûnku remitentovi.
Okolnost, Ïe sporná smûnka nebyla v daném
pfiípadû indosována na jinou osobu a jejího za-
placení se domáhá remitent, je právnû bezv˘-
znamná, protoÏe nelze „uãinit závûr, Ïe
smûneãná dohoda je platná aÏ do okamÏiku,
kdy remitent pfievede smûnku rubopisem na ji-
ného a teprve v dÛsledku tohoto jednání se do-
dateãnû stává uzavfiená smûneãná dohoda
absolutnû neplatnou. Îalobce podal proti roz-
sudku dovolání. Namítal chybné posouzení
vztahu úãastníkÛ, chybn˘ závûr o úmyslu obe-
jít zákon, nejednalo se ani o pÛjãku podle záko-
na o spotfiebitelském úvûru. Dovolání Ïalobce
Nejvy‰‰í soud projednal k fie‰ení otázky plat-
nosti ujednání (smûneãné smlouvy) o zaji‰tûní
pohledávky ze spotfiebitelské smlouvy smûn-
kou na fiad. Nejvy‰‰í soud pfiisvûdãil odvolací-
mu soudu ohlednû posouzení uzavfien˘ch
smluv (tj. i smlouvy o pÛjãce) jako smluv 
spotfiebitelsk˘ch. Správnû totiÏ zohlednil také
skuteãn˘ úãel Ïalobcova jednání, a to s pfiihléd-

nutím ke v‰em okolnostem, jeÏ byly pro jeho
uãinûní podstatné (urãující). NemÛÏe b˘t po-
chyb, Ïe úãelem uzavfiení smlouvy o pÛjãce ne-
bylo uspokojování osobní potfieby (spotfieby)
Ïalobce, ale naopak ‰lo o ãinnost, kterou Ïalob-
ce (ve zjevné souvislosti s obchodními aktivita-
mi stavební spoleãnosti, v níÏ vykonává funkci
jednatele) provádí opakovanû a za úplatu. Nej-
vy‰‰í soud v‰ak nepfiisvûdãil závûru, podle kte-
rého je smlouva o pÛjãce také smlouvou
o spotfiebitelském úvûru. Zákon o nûkter˘ch
podmínkách sjednávání spotfiebitelského úvûru
se nevztahoval (mimo jiné) také na smlouvu, ve
které je spotfiebitelsk˘ úvûr poskytován na v˘-
stavbu nemovitosti. Tento zákon uÏití smûnek
jako platebního nebo zaji‰Èovacího prostfiedku
v souvislosti se spotfiebitelsk˘m úvûrem neza-
kazoval a nijak smluvní strany nelimitoval, ani
co se t˘ãe formy, v níÏ mÛÏe b˘t taková smûnka
vystavena. PoÏadavku § 12 zákona o spotfiebi-
telském úvûru v‰ak podle pfiesvûdãení Nejvy‰-
‰ího soudu mÛÏe vûfiitel dostát i tehdy, bude-li
ke splácení nebo zaji‰tûní spotfiebitelského úvûru
vyuÏita (v závislosti na dohodû smluvních stran
vyjádfiené v uzavfiené smûneãné smlouvû) smûn-
ka s formou na fiad. Postavení dluÏníka na tako-
vé smûnce se totiÏ nebude nijak li‰it od postavení
dluÏníka na smûnce vystavené s doloÏkou niko-
li na fiad (na rektasmûnce). Proto ujednání úãast-
níkÛ (smûneãná smlouva) o zaji‰tûní pohledávek
ze spotfiebitelské smlouvy smûnkou není neplat-
né pro rozpor se zákonem podle ustanovení § 39
obãanského zákoníku jen proto, Ïe zaji‰Èovací
smûnka byla vystavena ve formû na fiad.

Související judikatura: rozsudek Nejvy‰‰ího
soudu ze dne 30. 9. 2015, sp. zn. 29 Cdo
688/2012, rozsudek Nejvy‰‰ího soudu ze dne
17. 12. 2015, sp. zn. 29 Cdo 1155/2014.

Relevantní ustanovení: § 52 „starého“ obãan-
ského zákoníku, § 12 zákona ã. 321/2001 Sb.,
o nûkter˘ch podmínkách sjednávání spotfiebi-
telského úvûru.

Poznámka: Zákaz pouÏít smûnku k zaji‰tûní
spotfiebitelského úvûru byl do právního fiádu za-
veden s úãinností od 25. 2. 2013 aÏ novelou zá-
kona ã. 145/2010 Sb., o spotfiebitelském úvûru.

Ústavní soud

Nález Ústavního soudu sp. zn. 
I. ÚS 520/16

Datum rozhodnutí: 22. 6. 2016
Závûr: Dostateãn˘m dÛkazem o tom, Ïe do‰lo ke

kfiivému obvinûní a Ïe bylo vedeno úmyslem stíhat

4/2016 JURISPRUDENCE MONITORING JUDIKATURY

48

JURIS_04_16_zlom  22.9.2016  12:20  Stránka 48



nevinného, není sama o sobû skuteãnost, Ïe se orgá-
nÛm ãinn˘m v trestním fiízení nepodafií prokázat vi-
nu tomu, kdo byl jinou osobou za pachatele oznaãen.
JestliÏe nûkdo jiného lÏivû obviní z jednání, které ne-
zakládá zákonné znaky nûkterého trestného ãinu pod-
le zvlá‰tní ãásti trestního zákoníku, nedopustí se
trestného ãinu kfiivého obvinûní. Vyslovení pouhého
podezfiení, Ïe do‰lo ke spáchání trestného ãinu kon-
krétní osobou, nelze povaÏovat za vûdomû lÏivé, a te-
dy kfiivé obvinûní. Nejvy‰‰í soud nemÛÏe a priori
vylouãit svÛj pfiezkum rozhodnutí odvolacího soudu
pfii uplatnûní námitky poru‰ení presumpce neviny
a zásady in dubio pro reo v pfiedcházejících fázích fií-
zení a v pfiípadû shledání dÛvodnosti této námitky je
povinen zasáhnout a napadené rozhodnutí zru‰it.

Obsah: StûÏovatel byl obÏalován ze spáchání
zloãinu kfiivého obvinûní, kterého se mûl do-
pustit sv˘m lÏiv˘m trestním oznámením, a to
v reakci na incident, pfii nûmÏ byl v noci nejpr-
ve dvûma revizory pfiistiÏen pfii jízdû prostfied-
kem praÏské hromadné dopravy bez platného
jízdního dokladu, revizorÛm neprokázal svou
totoÏnost, byla pfiivolána hlídka Policie âeské
republiky a pfii následném ústním fie‰ení situa-
ce venku se stûÏovatel dal na útûk, pfiítomní tfii
policisté a jeden z revizorÛ jej zaãali pronásle-
dovat a pak jej dopadli v kfioví, v nûmÏ se scho-
vával, naãeÏ jej policisté odvezli na sluÏebnu.
ObÏaloba stûÏovatele vinila z toho, Ïe ve svém
trestním oznámení lÏivû uvádûl, Ïe jej pfii inci-
dentu revizofii fyzicky napadli, prohledávali mu
kapsy, vymazali mu soukromé fotografie a vi-
dea i nahrávku incidentu z mobilních telefonÛ,
odcizili mu diktafon a finanãní hotovost ve v˘-
‰i 10 000 Kã a Ïe pfiítomní policisté tomu neãin-
nû pfiihlíÏeli a Ïe pfii incidentu stûÏovatel utrpûl
lehké zranûní a do‰lo k po‰kození jeho batohu
na notebook. V dÛsledku tohoto oznámení byli
dotãení policisté i revizofii provûfiováni ve vû-
cech podezfiení ze spáchání trestn˘ch ãinÛ, kte-
rá v‰ak nebyla prokázána. Soud prvního stupnû
vrátil vûc státnímu zástupci k do‰etfiení, av‰ak
odvolací soud uloÏil soudu prvního stupnû vûc
projednat a rozhodnout. Nato soud prvního
stupnû uloÏil stûÏovateli za zloãin kfiivého obvi-
nûní trest odnûtí svobody v délce tfií let. Soud po
provedeném dokazování nemûl pochyb o ne-
pravdivosti tvrzení stûÏovatele t˘kajících se od-
cizení jeho diktafonu a nakládání s jeho
mobilními telefony ze strany revizorÛ, neboÈ to
bylo v pfiíkrém rozporu s v˘povûdí dotãen˘ch
policistÛ a revizora, jiÏ na rozdíl od stûÏovatele
vypovídali pod hrozbou trestní sankce v pfiípa-
dû kfiivé v˘povûdi. Navíc jejich popis skutkové-
ho dûje (vÛdãí role policistÛ pfii pronásledování
a nalezení stûÏovatele), na nûmÏ se shodují, téÏ
dobfie odpovídá zásadám obecné logiky, na roz-
díl od verze stûÏovatele, která je stûÏí uvûfiitelná

a obsahuje i logické rozpory (stûÏovatel tvrdil,
Ïe pfii jeho nalezení v kfioví byli pfiítomni oba re-
vizofii, coÏ je v‰ak vylouãeno a stûÏovatel to po-
zdûji ostatnû i pfiipustil). Oproti podané
obÏalobû nicménû obvodní soud z popisu skut-
ku vypustil tvrzení stûÏovatele, která podle nûj
nebylo lze oznaãit za lÏivé obvinûní jiného
z trestného ãinu, a to tvrzení ohlednû po‰koze-
ní jeho batohu na notebook pfii incidentu
a ohlednû jeho lehkého zranûní utrpûného pfii
incidentu. Dále pak z popisu skutku oproti ob-
Ïalobû vypustil téÏ tvrzení stûÏovatele ohlednû
jeho napadení (kopání) revizorem, neboÈ sice
mûl za vylouãené takové brutální napadení re-
vizorem za pfiihlíÏení policie, ov‰em na druhou
stranu z v˘povûdi jednoho z policistÛ vyplynu-
lo, Ïe stûÏovatele ve kfioví nalezl právû revizor
(aã ten to popfiel), kter˘ pak na místo pfiivolal
policisty, a i na základû dal‰ích v˘povûdí poli-
cistÛ nelze vylouãit urãit˘ fyzick˘ kontakt revi-
zora se stûÏovatelem do pfiíchodu policistÛ.
Pfiedmûtné tvrzení stûÏovatele, jakkoli v˘raznû
zveliãené a postavené do jiného svûtla, tak pod-
le obvodního soudu mohlo mít „své nikoliv zce-
la nepravdivé jádro“. Odvolací soud sníÏil trest,
av‰ak v˘rok o skutku ponechal nezmûnûn˘. Do-
volání stûÏovatele odmítl Nejvy‰‰í soud jako
zjevnû neopodstatnûné. V ústavní stíÏnosti stû-
Ïovatel poukazoval na nezákonnou ingerenci
odvolacího soudu ve fázi pfied hlavním líãením,
dále na nedostatky v dokazování, skutkov˘ch
zji‰tûních i právních závûrech soudÛ a pfiipomí-
ná princip presumpce neviny a pravidlo in du-
bio pro reo. Jedin˘m pfiím˘m dÛkazem, na nûmÏ
je zaloÏen závûr o jeho vinû, jsou v˘povûdi 
policistÛ a revizorÛ, pfiiãemÏ ov‰em nebyla
zkoumána jejich vûrohodnost, pravdivost a pfie-
svûdãivost, aãkoli v daném pfiípadû byla dána
pochybnost o jejich nestrannosti. Dal‰í pochy-
bení, tentokrát odvolacího soudu, spoãívalo
v prostém potvrzení rozsudku soudu prvního
stupnû, aniÏ by se odvolací soud vypofiádal
s dÛkazními návrhy. Ústavní soud konstatoval
poru‰ení stûÏovatelova práva na spravedliv˘
proces, principu nullum crimen sine lege a pre-
sumpce neviny zaruãen˘ch ãl. 36 odst. 1, ãl. 39
a ãl. 40 odst. 2 Listiny. KaÏdé trestní stíhání,
a tím spí‰e pfiípadné odsouzení a uloÏení trestu
pfiedstavují závaÏn˘ zásah do základních práv
a svobod jednotlivce, pro nûjÏ tak v demokra-
tickém právním státû musí existovat dostateãnû
silné ospravedlnûní. Z hlediska materiálnû
právního musí stíhané zakázané jednání pfiesta-
vovat dostateãnû závaÏnou hrozbu pro spoleã-
nost jako celek a jeho jednotlivé znaky musejí
b˘t jednoznaãnû stanoveny zákonem. Z hledis-
ka procesnû právního pak musí b˘t jednoznaã-
nû zji‰tûno a prokázáno, Ïe skutek, kter˘ je
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pfiedmûtem obÏaloby, se objektivnû stal, Ïe
pfiedstavuje skuteãnû závaÏnou hrozbu pro spo-
leãnost jako celek a Ïe odsouzená osoba je sku-
teãnû tou, která toto jednání spáchala nebo se na
jeho páchání podílela. Tyto skuteãnosti se zji‰-
Èují a osvûdãují skrze dÛkazní prostfiedky
v trestním fiízení, jimiÏ má b˘t prokázáno mimo
jakoukoli rozumnou pochybnost, Ïe obvinûn˘,
respektive obÏalovan˘ je vinen. Z principu pre-
sumpce neviny plyne pravidlo in dubio pro reo,
dle kterého platí, Ïe není-li v dÛkazním fiízení
dosaÏeno praktické jistoty o existenci relevant-
ních skutkov˘ch okolností, tj. jsou-li pfiítomny
dÛvodné pochybnosti ve vztahu ke skutku ãi
osobû pachatele, jeÏ nelze odstranit ani prove-
dením dal‰ího dÛkazu, je nutno rozhodnout ve
prospûch obvinûného. Ani vysok˘ stupeÀ pode-
zfiení sám o sobû není s to vytvofiit zákonn˘
podklad pro odsuzující v˘rok. Pfiísné pravidlo
„prokázání mimo jakoukoliv rozumnou po-
chybnost“ se vztahuje pfiedev‰ím na dosaÏení
co nejvy‰‰í moÏné jistoty ohlednû závûru vy-
pl˘vajícího z dÛkazu, neznamená to v‰ak, Ïe
soud nemusí dodrÏet vysok˘ standard, i pokud
jde o samotnou vypovídací schopnost a hodno-
vûrnost dÛkazu. Obecnû platí, Ïe procesní pfied-
pisy ponechávají, pokud jde o hodnocení
dÛkazÛ, volnou úvahu rozhodujícímu soudu.
Volné uváÏení ale nemÛÏe b˘t zcela absolutní;
naopak, ochrana skrze ústavnû zaruãená zá-
kladní práva vztahující se k postavení obvinû-
ného v trestním fiízení nepochybnû tvofií rámec,
kter˘ je tfieba i pfii volném uváÏení respektovat.
Obecné soudy nemohou rezignovat na posou-
zení vûrohodnosti v˘povûdi svûdka, byÈ jej ob-
Ïaloba z nûjakého dÛvodu privileguje. Tato
vada nab˘vá ústavní relevance tehdy, kdyÏ má
taková v˘povûì stûÏejní v˘znam pro prokázání
viny. DÛkazní situace, pfii níÏ v trestním fiízení
existuje pouze jedin˘ usvûdãující dÛkaz, je z po-
znávacího hlediska nesnadná a obsahuje v sobû
riziko moÏn˘ch chyb a omylÛ. V takov˘ch pfií-
padech musí b˘t vûnována mimofiádná pozor-
nost dÛkladnému provûfiení toho jediného
pfiímého usvûdãujícího dÛkazu a takov˘ dÛkaz
musí b˘t mimofiádnû peãlivû hodnocen. Obecné
soudy mají povinnost dÛkazní postup vyãerpá-

vajícím zpÛsobem popsat a logicky i vûcnû pfie-
svûdãiv˘m zpÛsobem odÛvodnit. Nároky na
odÛvodnûní jsou trestním fiádem zv˘raznûny
pfiedev‰ím v pfiípadech, kdy si provedené dÛ-
kazy vzájemnû odporují. V situaci „tvrzení pro-
ti tvrzení“ je potfiebné na soud, a to z hlediska
práva ústavního i podústavního, klást zv˘‰ené
poÏadavky, a to v souvislosti s vyvozením zá-
vûrÛ o tom, které skuteãnosti soud vzal za pro-
kázané, o které dÛkazy svá skutková zji‰tûní
opfiel a jak˘mi úvahami se fiídil pfii hodnocení
proveden˘ch dÛkazÛ. Primární podmínkou
shledání stûÏovatelovy viny pfiitom bylo zji‰tû-
ní nepravdivosti tvrzení uveden˘ch v jeho trest-
ním oznámení. Z pfiedchozího bodu plyne, Ïe
jedin˘mi pfiím˘mi dÛkazy, z nichÏ mohla –
a podle obecn˘ch soudÛ i byla – prokázána ne-
pravdivost stûÏovatelov˘ch tvrzení (konkrétnû
tvrzení ohlednû odcizení jeho diktafonu a ma-
nipulaci s jeho mobilními telefony ze strany 
revizora ãi revizorÛ), byly svûdecké v˘povûdi
dotãen˘ch policistÛ a revizorÛ (respektive revi-
zora, kter˘ se úãastnil stíhání a nalezení stûÏo-
vatele), ktefií – jak uvedl obvodní soud –
stûÏovatelova tvrzení razantnû popfieli. Jednalo
se tedy o situaci „tvrzení proti tvrzení“, a to pfie-
stoÏe proti v˘povûdi stûÏovatele samotného stá-
ly v˘povûdi ãtyfi svûdkÛ, ti se totiÏ v‰ichni
úãastnili incidentu se stûÏovatelem a stûÏovatel
si poté na jejich jednání stûÏoval v podaném
trestním oznámení. V takové situaci proto byly
obecné soudy (zejména obvodní soud, kter˘ je-
din˘ provádûl dokazování) povinny obzvlá‰È
dÛkladnû posuzovat vûrohodnost proti sobû
stojících v˘povûdí a ve sv˘ch rozhodnutích téÏ
pfiesvûdãivû osvûtlit, jak tyto v˘povûdi hodnoti-
ly a jaké závûry z nich vyvodily. 

Související judikatura: nález Ústavního sou-
du ze dne 6. 6. 2006 sp. zn. IV. ÚS 335/05, nález
Ústavního soudu ze dne 4. 12. 2003, sp. zn.
I. ÚS 429/03.

Relevantní ustanovení: ãl. 39 a ãl. 40 Listiny
základních práv a svobod.

Zpracoval Jan Tryzna
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