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Trestní odpovědnost zastupitelů – aktuální otázky
Criminal Liability of the Local Elected 

Representatives of Municipalities 
– Topical Issues

RENATA VESECKÁ1

Abstrakt
Ve  své článku se hodlám věnovat trestní odpovědnosti úředních osob především se 
zaměřením na členy zastupitelstev měst a obcí. Místní zvolení zástupci městských obcí 
patří stále častěji mezi osoby, které jsou podezřelé z trestného činu a trestně stíhány pro 
některé druhy trestných činů. Policejní orgány tyto osoby stíhají a jejich počet stále roste. 
Ve  svém článku se pokusím odpovědět na  otázku, zda skutečně dochází k  častějšímu 
výskytu zločinu našimi volenými zástupci nebo zda tento trend může mít i jiné příčiny.
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Abstract
In my article I  intend to the criminal liability of offi  cials mainly focused on members of 
councils of towns and villages. The local elected Representatives of Municipalitites are 
more often the persons who are suspecting of a criminal investigation or prosecution for 
certain types of crime. The police services are prosecuting this persons and their number 
continues to grow. I will focus on answering a question, if indeed, there is a more frequent 
occurrence of crime by our elected representatives, or whether this trend can have even 
other causes.

Key words
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Úvod

Zákonodárci před nedávnem schválili návrh zákona, kterým se od 2. 9. 2017 změní zákon 
o obcích. Návrh zákona, který iniciovala skupina poslanců, má napravit podle nich vážný 
nedostatek dosavadní úpravy, kterým je aplikace § 38 odst. 1 zákona o obcích v praxi 
a  který stanoví pravidla nakládání s  majetkem obce. Podle poslanců je právní úprava 
příliš obecná a díky tomu se v posledních letech často stává, že se množí případy, kdy je 
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z různých důvodů a často bezdůvodně kriminalizováno jednání starostů, zastupitelů nebo 
radních. Je ovšem otázkou, zda snaha poslanců nakonec nevyjde naprázdno. Je skutečně 
stávající právní úprava zákona o  obcích nedostatečná? A  z  jakého důvodu je téma 
trestněprávní odpovědnosti stále aktuální a  tolik zmiňované mezi laickou i  odbornou 
veřejností?

Trestní odpovědnost zastupitelů – aktuální otázky

Na  úvod je důležité říci, že počet stíhaných představitelů obcí se v  posledních letech 
skutečně mnohonásobně zvýšil, ale je třeba také dodat, že z  celkového počtu osob, 
působících v oblasti obecní samosprávy, se stále jedná o zlomek jedinců, vůči kterým 
orgány činné v  trestním řízení každoročně zahajují trestní řízení. Vyjádřeno číselně, 
z 60 tisíc osob pohybujících se v obecní samosprávě, bylo podle veřejně dostupných zdrojů 
v  letech 1995 až 2014 vedeno 75 trestních řízení proti 266 zastupitelům. Z dostupných 
údajů je ovšem patrný značný nárůst až od roku 2010, kdy bylo zaznamenáno pouze pět 
případů, zatímco v roce 2012 to bylo již 29 osob a v roce 2013 dokonce 78 osob, které 
čelily obvinění ze spáchání trestného činu. Nepatrně odlišné počty pak uvádí Stanovisko 
Unie obhájců č. 3/2015, které pracuje v období let 1995 až 2014 s počtem 43 pravomocně 
skončených věcí celkem se 100 zastupiteli. Kromě trendu, který dokládá zvýšený nápad 
trestních kauz z  prostředí obecní samosprávy, je možná zajímavější číslo, odrážející 
úspěšnost orgánů činných v trestním řízení při trestním stíhání. Pokud vezmu statistiku 
Unie obhájců, pak lze uvést, že ze 100 zastupitelů bylo pouze 24 zastupitelů shledáno 
vinnými. Takové – ne příliš uspokojivé procento úspěšnosti policie a státních zástupců – 
zcela jistě naznačuje, že ačkoliv judikatura vyšších soudů dává od roku 2011 (Usnesení NS, 
sp. zn. 5 Tdo 848/2010) zástupcům obecní samosprávy alespoň základní právní jistotu, že 
nebudou za své jednání při dodržování určitých podmínek trestně stíháni, praxe orgánů 
činných v trestním řízení tomu neodpovídá (podrobněji o judikátu v textu dále). 

Měřítko ekonomické výhodnosti

Chápu poslaneckou iniciativu poslanců, platná právní úprava má své mezery a  jako 
obhájkyně se s nimi pravidelně setkávám. Nedostatky právní úpravy se snadno mohou 
stát nástrojem politického boje a někteří starostové, radní nebo zastupitelé se tak ocitají 
v pozici snadných terčů pro politickou konkurenci. O dění na obcích se pak rázem začnou 
zajímat média a téma na řadu měsíců či let je na světě. Problémem právní úpravy zákona 
č. 128/2000 Sb. je měřítko „ekonomické výhodnosti“, prostřednictvím něhož právní úprava 
vykládá pojem „nakládání s majetkem“ příliš úzce a tento přístup nutí komunální politiky 
přijímat rozhodnutí, která se sice mohou na první pohled zdát ekonomicky výhodná, ale 
v dlouhodobém horizontu jsou nezřídka v rozporu se zájmy obyvatel, v opačném případě 
se totiž vystavují riziku trestního či civilního postihu. Ustanovení § 38 odst. 1 zákona 
o obcích doslova uvádí: „Majetek obce musí být využíván účelně a hospodárně v souladu 
s jejími zájmy a úkoly vyplývajícími ze zákonem vymezené působnosti. Obec je povinna pečovat 
o  zachování a  rozvoj svého majetku.“ S  ustanovením § 38 souvisí pak také § 39 odst. 2 
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zákona č. 128/2000 Sb., který uvádí: „Při úplatném převodu majetku se cena sjednává 
zpravidla ve výši, která je v daném místě a čase obvyklá, nejde-li o cenu regulovanou státem. 
Odchylka od ceny obvyklé musí být zdůvodněna.“

Obecnost uvedených ustanovení je zřejmá, byť možnost odchýlit se od ceny za určitých 
okolností zákon umožňuje. Snaha poslanců v případě zmíněné novely zákona o obcích 
zpřesnit defi nici nakládání s majetkem a umožnit výslovně v případě nakládání s majetkem 
zohlednit také jiný, legitimní cíl, často možná prospěšnější pro občany dané obce, se jeví 
jako logická a rozumná. Zvolená formulace v ustanovení § 38 odst. 1 zákona o obcích, 
která doslova říká, že „porušením povinností stanovených ve  větě první a  druhé není 
takové nakládání s majetkem obce, které sleduje jiný důležitý zájem obce, který je řádně 
odůvodněn“, pak sice zmenšuje význam toliko diskutovaného kritéria „ekonomické 
výhodnosti“, nicméně stále zůstává ve značně obecné formě a  lze se pouze domnívat, 
zda a do jaké míry jej při prověřování okolností odůvodňujících spáchání trestného činu 
vyloží v konkrétním případě policejní orgán či státní zástupce. 

Jakých trestných činů se může starosta dopustit?

Samotné kritérium ekonomické výhodnosti, v důsledku jehož porušení často policejní orgány 
zcela nesprávně zahajují trestní stíhání, nestačí k  tomu, aby bylo u  zastupitele shledáno 
porušení zákona. Pokud si položím otázku, jaké trestné činy nejčastěji páchají reprezentanti 
obecní samosprávy, tak se jedná o trestný čin zneužití pravomoci úřední osoby (§ 329 zákona 
č. 40/2009 Sb., trestní zákoník) a trestný čin porušení povinnosti při správě cizího majetku 
(§ 220 trestního zákoníku). V prvém případě se jedná o úmyslné jednání, které zastupitel 
páchá jako úřední osoba, nezákonného jednání se dopouští, pokud vykonává svou pravomoc 
způsobem odporujícím jinému právnímu předpisu, nebo překročí svou pravomoc, nebo 
nesplní povinnost vyplývající z jeho pravomoci. To vše v úmyslu způsobit jinému škodu nebo 
jinou závažnou újmu anebo opatřit sobě nebo jinému neoprávněný prospěch. Ve druhém 
případě se zastupitel může dopustit porušení povinnosti při správě cizího majetku, pokud 
poruší podle zákona mu uloženou nebo smluvně převzatou povinnost opatrovat nebo 
spravovat cizí majetek, a tím jinému způsobí škodu nikoli malou. V tomto případě se sice 
jedná také o úmyslný trestný čin, který musí být prokázán, ale zde je rozdílem skutečnost, že 
postačí porušení i smluvně převzaté povinnosti. Navíc u tohoto trestného činu se v trestním 
zákoníku objevuje i nedbalostní forma a podle § 221 tr. zákoníku platí, že trestného činu 
porušení povinnosti při správě cizího majetku se dopustí také ten, „kdo z hrubé nedbalosti 
poruší podle zákona mu uloženou nebo smluvně převzatou důležitou povinnost při opatrování 
nebo správě cizího majetku, a tím jinému způsobí značnou škodu.“ 

Popisované dokládá, že větší riziko zneužití ze strany orgánů činných v trestním řízení lze 
spatřovat v případě trestného činu porušení povinnosti při správě cizího majetku, u něhož 
policejním orgánům nejenže postačí odpovědnost ze smluvně převzaté povinnosti, ale 
policejní orgány nemusí vždy prokazovat úmysl. Konkrétní příklady z praxe, které svědčí 
o  neprokázání viny, pak mohou poukazovat na  to, že trvají pochybnosti nad tím, zda 
orgány činné v trestním řízení skutečně důsledně při prověřování okolností nasvědčujících 
spáchání trestného činu zkoumají okolnosti dané trestní věci. 
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V  případě trestného činu porušení povinnosti při správě cizího majetku je také třeba 
rozlišovat mezi subjekty (pachateli). To znamená, zda se porušení správy cizího majetku 
dopouští např. jednatel obchodní společnosti, který má postupovat s  péčí řádného 
hospodáře nejen podle občanského, ale rovněž obchodního práva, nebo zda se dopouští 
téhož trestného činu představitel obce, u  kterého je třeba nad shora uvedené též 
hodnotit, jestli konkrétní zastupitel postupoval také v souladu se zákonem o obcích, tzn. 
v zájmu obce a  jejích občanů (viz výše kritérium „ekonomické (ne)výhodnosti“). Spíše 
než změnou zákona o  obcích je tak podle mého názoru na  místě zabývat se změnou 
formulace skutkových podstat uvedených trestných činů. 

Co říká soudní judikatura?

Soudní judikatura je bohužel značně nevyzpytatelná a v minulosti Nejvyšší soud vícekrát 
judikoval problematiku trestné činnosti zastupitelů dle mého názoru ne zcela přiléhavým 
způsobem, který by odpovídal navzájem různorodým praktickým příkladům. Příkladem 
nešťastného rozhodnutí je například usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 5 Tdo 827/2012, 
které zavedlo „princip individuální odpovědnosti za kolektiv“. Ačkoliv se může zdát, že 
platí základní zásada, že existuje pouze individuální trestněprávní odpovědnost, pak 
praxe v některých trestních věcech spíše poukazuje na opak. Do rozhodné doby orgány 
činné v trestním řízení aplikovaly praxi neexistence kolektivní odpovědnosti, tzn., pokud 
o nějaké záležitosti rozhodne kolektivní orgán, v tomto případě např. zastupitelstvo obce, 
jednotlivec, který se hlasováním podílel na takovém rozhodnutí, nemůže být za takové 
jednání odpovědný. Praktickým důsledkem tohoto rozhodnutí se pak v minulosti staly 
konkrétní případy trestního stíhání celých zastupitelstev, ve  smyslu jednotlivců jako 
členů zastupitelského sboru, které mnohdy po letech vleklých soudních sporů skončily 
zproštěním obžaloby či zastavením trestního stíhání. 

Již v  roce 2011 ale Nejvyšší soud judikoval problematiku pro starosty a  zastupitele 
příznivější a  pod rozhodnutím sp. zn. 5 Tdo 848/2010 by měla být dána zastupitelům 
jistota, že pokud budou při výkonu své funkce postupovat s péčí řádného hospodáře, 
svědomitě a čestně, neměli by se trestního stíhání obávat. Judikát doslova uvádí: „Jestliže 
laické osoby se spolehnou na informace advokáta, jako osoby práva znalé, aniž by měly 
nějaké věrohodné signály, z nichž by mohly dovodit nesprávnost takových informací, nelze 
u nich zpravidla dovodit úmyslné zavinění ve vztahu k vzniku tvrzené škody na podkladě 
jejich jednání v právním smyslu.“ Praxe však naznačuje opomíjení tohoto stanoviska. 

Závěr 

Povede novela ke změně v pohledu OČTŘ? Ani přes výše uvedené nejsem přesvědčena 
o tom, že přijatá právní úprava zákona o obcích (novela č. 257/2017), která 2. 9. 2017 vešla 
v  účinnost, povede v  praxi ke  změně výkladu stran orgánů činných v  trestním řízení. 
Praxe jednoznačně dosvědčuje, že dochází k nadužívání trestního práva a kriminalizování 
jednání netrestního charakteru. Koneckonců procentuálně Unie obhájců uvádí, že 58 % 
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trestních řízení, která již byla pravomocně ukončena, byla ve smyslu zákona č. 82/1998 
Sb., o  odpovědnosti za  škodu způsobenou nezákonným rozhodnutím a  nesprávným 
úředním postupem, vedena nezákonně. Příkladů trestních řízení končících zprošťujícími 
rozsudky a nenávratnými zásahy do života jednotlivců není tedy rozhodně málo. Z těch 
mediálně známějších došlo ke zproštění viny u řady starostů různých obcí a měst po celé 
ČR. Namátkou mě napadá trestní věci představitelů Českého Krumlova, Přerova, Vsetína, 
Lipna n. Vltavou, Ústí nad Labem, Aše, Hajan, Náchoda, Prahy, Jaroměře a dalších. 

Dalším problémem tedy není jen skutečnost špatného výkladu skutkových podstat 
trestných činů v  kontextu všech speciálních právních norem, nebo že orgány činné 
v  trestním řízení v  zásadě nemusí respektovat judikaturu vyšších soudů, ale i  to, že 
za svoji nedůslednost a pochybení nejsou v zásadě odpovědny. Zákon žádným způsobem 
nezakotvuje odpovědnost policejního orgánu za průtahy v řízení, procesní pochybení či 
vedení nezákonných trestních stíhání. V případě takovýchto pochybení se často zaštiťují 
dozorem státního zastupitelství a  zcela opomíjejí to, že jsou sice orgánem procesně 
závislým, avšak nesou samostatnou odpovědnost za vyšetřování. Novela, kterou schválil 
Senát, tak byla jakýmsi logickým (politickým) vyústěním vyhodnocených možných rizik 
spojených s  výkonem funkce v  zastupitelstvu nebo radě obce. V  této souvislosti mě 
napadá výrok předsedy Ústavního soudu ČR Pavla Rychetského, který v roce 2015 pro 
Hospodářské noviny použil při hodnocení aktivity státních zástupců pojem „odborná 
nezpůsobilost“. Pokud orgány činné v trestním řízení nebudou vést v patrnosti judikaturu 
v komplexním měřítku již v raných fázích trestního řízení, nebudou dostatečně zvažovat 
zásadu subsidiarity trestní represe, pak na  shora uvedené statistice nic nezmění ani 
novela zákona o obcích.
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