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ýESKÁ REPUBLIKA
ROZSUDEK
JMÉNEM REPUBLIKY
Nejvyšší soud ýeské republiky rozhodl v senátČ složeném z pĜedsedy JUDr. Františka
Ištvánka a soudcĤ JUDr. Pavla Simona a JUDr. Pavla Pavlíka ve vČci žalobkynČ AKRO
investiþní spoleþnost, a.s., IýO 49241699, se sídlem v Praze 6, Slunná 547/25, zastoupené
JUDr. JiĜím Voršilkou, advokátem, se sídlem v Praze 1, Opletalova 4, proti žalované ýeské
republice – Ministerstvu financí, se sídlem v Praze 1, Letenská 15, zastoupené
JUDr. Alanem Korbelem, advokátem, se sídlem v Praze 1, Vodiþkova 17, za vedlejšího
úþastenství spoleþnosti NAVAL ARCHITECTS SHIPPING COMPANY LIMITED,
se sídlem v Limassolu, Kyperská republika, Arch. Makariou III, 284 Fortuna Court, Block B,
2nd floor, 3105, na stranČ žalobkynČ, o zaplacení þástky 1.114.275.017,- Kþ s pĜíslušenstvím,
vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 21 C 44/2000, o dovolání žalobkynČ
i žalované proti rozsudku MČstského soudu v Praze ze dne 27. 9. 2012, þ. j. 35 Co 34/2012761, takto:
Rozsudek MČstského soudu v Praze ze dne 27. 9. 2012, þ. j. 35 Co 34/2012-761
se zrušuje a vČc se vrací MČstskému soudu v Praze k dalšímu Ĝízení.

OdĤvodnČní:
Obvodní soud pro Prahu 2 rozsudkem ze dne 25. 1. 2005, þ. j. 21 C 44/2000 – 218,
ve znČní doplĖujícího usnesení ze dne 16. 6. 2005, þ. j. 21 C 44/2000-283, uložil žalované
ýeské republice – Ministerstvu spravedlnosti a ýeské republice – Ministerstvu financí
povinnost zaplatit žalobkyni þástku 1.114.275.017,- Kþ s 18% úrokem z prodlení z þástky
1.236.284.000,- Kþ od 6. 3. 1997 do 11. 9. 1998 a s 18% úrokem z prodlení z þástky
1.114.275.017,- Kþ od 12. 9. 1998 do zaplacení s tím, že plnČním PlzeĖské banky a.s. -
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v likvidaci, IýO 47715677, se sídlem v Plzni, námČstí Republiky 130/16, dále spoleþnosti
UMANA, s.r.o., IýO 46505385, se sídlem v BroumovČ, RybáĜská 118, Václava Vojtíška,
nar. 20. 12. 1976, bytem v ChrastavČ, Nádražní 90, Tomáše Roitha, nar. 27. 5. 1971, bytem
v Praze 4, Markušova 1631, Vladislava NadČ, nar. 1. 1. 1944, bytem ve Vaćovicích,
okr. Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika, a doc. RNDr. Josefa Matoulka, DrSc.,
nar. 13. 8. 1943, bytem v Praze 2, Sokolská 52, zaniká v rozsahu tohoto plnČní povinnost
žalované. Rozhodl tak o nároku žalobkynČ, na kterou byly v rámci nucené správy pĜevedeny
podílové fondy obhospodaĜované spoleþností C.S. Fond, a.s., investiþní spoleþnost,
na náhradu škody zpĤsobené jí nesprávným úĜedním postupem, spoþívajícím jednak
ve vyhotovení vadného notáĜského zápisu, jednak v neþinnosti Ministerstva financí,
které nepostupovalo v souladu s § 6 a § 10 zákona þ. 61/1996 Sb.
MČstský soud v Praze ve výroku I napadeného rozsudku rozsudek soudu prvního
stupnČ ve výroku o vČci samé zmČnil tak, že uložil žalované ýeské republice – Ministerstvu
financí povinnost zaplatit žalobkyni þástku 1.043.891.167,- Kþ s 10% úrokem z prodlení
z þástky 1.114.275.017,- Kþ od 5. 4. 2003 do 6. 10. 2006 a z þástky 1.043.891.167,- Kþ
od 7. 10. 2006 do zaplacení, to vše spoleþnČ a nerozdílnČ se spoleþností UMANA, s.r.o., IýO
46505385, a PlzeĖskou bankou a.s., jimž byla tato povinnost uložena rozsudkem Krajského
soudu v Hradci Králové ze dne 10. 3. 2003, sp. zn. 39 Cm 221/97, a s Václavem Vojtíškem,
nar. 20. 12. 1976, Tomášem Roithem, nar. 27. 5. 1971. Vladislavem NadČm, nar. 1. 1. 1944,
a doc. RNDr. Josefem Matoulkem, DrSc., nar. 13. 8. 1943, jejichž odpovČdnost za škodu byla
zjištČna rozsudkem MČstského soudu v Praze ze dne 28. 12. 2005, sp. zn. 2 T 9/2000,
ve spojení s rozsudkem Vrchního soudu v Praze ze dne 27. 2. 2007, sp. zn. 6 To 20/2006.
Ve výroku II napadeného rozsudku odvolací soud zmČnil rozsudek soudu prvního stupnČ
v rozsahu zbývajícího pĜíslušenství pohledávky tak, že zamítl žalobu co do nároku na 18%
úrok z prodlení z þástky 1.236.284.000,- Kþ od 6. 3. 1997 do 11. 9. 1998 a z þástky
1.114.275.017,- Kþ od 12. 9. 1998 do 4. 4. 2003, 8% úrok z prodlení z þástky 1.114.275.017,Kþ od 5. 4. 2003 do 6. 10. 2006 a z þástky 1.043.891.167,- Kþ od 7. 10. 2006 do zaplacení
a 18% úrok z þástky 90.411.555,- Kþ od 7. 10. 2006 do zaplacení. Ve výroku III rozhodl
o povinnosti žalobkynČ zaplatit ýeské republice na nákladech Ĝízení þástku 789,50 Kþ,
ve výroku IV o tom, že žádný z úþastníkĤ Ĝízení nemá právo na náhradu nákladĤ Ĝízení
pĜed soudy obou stupĖĤ.
Soudy obou stupĖĤ vyšly ze zjištČní, že dne 3. 3. 1997 mČla spoleþnost Kos-Mos Ltd.
zakoupit 3.383.000 ks akcií spoleþnosti C.S. Fond, a.s., investiþní spoleþnost. Téhož dne se
k notáĜi JUDr. Romanu Hochmanovi dostavil Nikolaj Trofimov a prohlásil, že spoleþnost
Kos-Mos Ltd. je jediným akcionáĜem spoleþnosti C.S. Fond, a.s., investiþní spoleþnost,
a uþinil v postavení jediného akcionáĜe rozhodnutí v pĤsobnosti valné hromady,
kterým odvolal dosavadní þleny pĜedstavenstva a dozorþí rady. JUDr. Hochman o tomto
sepsal notáĜský zápis sp. zn. NZ 47/97, N49/1997, který neobsahoval údaj o tom, jakým
zpĤsobem byla ovČĜena totožnost Nikolaje Trofimova, existence spoleþnosti Kos-Mos Ltd.,
totožnost jediného akcionáĜe spoleþnosti Kos-Mos Ltd. a oprávnČní Nikolaje Trofimova
jednat za spoleþnost Kos-Mos Ltd. NáslednČ byl neplatnČ zvolen pĜedsedou pĜedstavenstva
Václav Franta, který pĜedložil PlzeĖské bance a.s. pĜedmČtný notáĜský zápis a spolu s Pavlem
Hártlem na jeho základČ požadovali zmČnu podpisových vzorĤ k úþtĤm tĜí podílových fondĤ
a k úþtu spoleþnosti C.S. Fond, a.s., investiþní spoleþnost. PlzeĖská banka a.s. tuto zmČnu
provedla a dne 5. 3. 1997 jí byly Václavem Frantou pĜedloženy tĜi platební pĜíkazy k pĜevodu
þástky 322.414.000,- Kþ z úþtu Fondu kapitálových výnosĤ, þástky 102.079.000,- Kþ z úþtu
Fondu pravidelných dividend a þástky 811.791.000,- Kþ z úþtu Fondu energetiky na úþet
spoleþnosti UMANA, s.r.o. Z úþtu spoleþnosti UMANA, s.r.o. byla þástka 1.233.274.114,- Kþ
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pĜevedena na úþet spoleþnosti Swirlglen Limited, vedený u GiroCredit-Sparkassen Banka
Praha a.s., odtud pak byla þástka 1.232.010.000,- Kþ konverzí na DEM pĜevedena
do zahraniþí. Podkladem pro pĜevod þástek byla komisionáĜská smlouva mezi C.S. Fond, a.s.,
investiþní spoleþnost a UMANA, s.r.o. a tĜi smlouvy o koupi cenných papírĤ,
jejichž pĜedmČtem bylo celkem 540 ks veĜejnČ neobchodovatelných akcií spoleþnosti
DRUBEŽ PěÍŠOVICE, a.s., a které uzavĜela spoleþnost UMANA, s.r.o. v rozporu
s komisionáĜkou smlouvou. Poté, co GiroCredit-Sparkassen Banka Praha a.s. obdržela pĜíkazy
k pĜevodu þástky pĜesahující 1,2 mld. Kþ do zahraniþí, oznámila dne 7. 3. 1997 obchod
jako neobvyklý Ministerstvu financí ýR. To faxem ze dne 10. 3. 1997 požádalo o pozdržení
pĜevodu o 48 hodin, následujícího dne oznámilo bance, že trestní oznámení ve vČci podávat
nebude. Dne 12. 3. 1997 proto banka dosud neprovedený pĜíkaz k pĜevodu penČžních
prostĜedkĤ do zahraniþí realizovala. Rozsudkem Krajského soudu v Hradci Králové ze dne
10. 3. 2003, sp. zn. 39 Cm 221/1997, byla spoleþnostem UMANA, s.r.o. a PlzeĖská banka a.s.
uložena povinnost zaplatit žalobkyni spoleþnČ a nerozdílnČ þástku 1.114.275.017,70 Kþ
s pĜíslušenstvím jako náhradu škody, která vznikla žalobkyni v dĤsledku výše popsaného
pĜevodu finanþních prostĜedkĤ z úþtĤ spoleþnosti C.S. Fond, a.s., investiþní spoleþnost,
do zahraniþí a nákupem veĜejnČ neobchodovatelných akcií pro spoleþnost C.S. Fond, a.s.,
investiþní spoleþnost, které jí nebyly ani pĜedány, pĜiþemž PlzeĖská banka a.s. neplnila ĜádnČ
povinnosti podle depozitáĜské smlouvy uzavĜené mezi ní a žalobkyní a nesplnila povinnost
oznámení neobvyklého obchodu a spoleþnost UMANA, s.r.o. nepostupovala pĜi nákupu
pĜedmČtných akcií s odbornou péþí, jak jí ukládá zákon o cenných papírech. Rozsudkem
Krajského obchodního soudu v Praze ze dne 24. 5. 1999, þ. j. 36 Cm 162/97-69, bylo
pak urþeno, že rozhodnutí jediného akcionáĜe spoleþnosti C.S. Fond, a.s., investiþní spol
-eþnost v likvidaci, a to spoleþnosti Kos-Mos Ltd. se sídlem v MoskvČ, ze dne 3. 3.
1997 a 25. 3. 1997, uþinČná pĜi výkonu pĤsobnosti valné hromady spoleþnosti C.S. Fond, a.s.,
investiþní spoleþnost, jsou neplatná, neboĢ spoleþnost Kos-Mos Ltd. nebyla jako jediný
akcionáĜ zapsána v seznamu akcionáĜĤ a nemohla tedy rozhodovat v pĤsobnosti valné
hromady. Na základČ smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 12. 3. 2004 uzavĜené mezi
žalobkyní jako postupitelem a spoleþností Naval Architects Shipping Company Limited jako
postupníkem postupitel postoupil pohledávku vĤþi dlužníkovi PlzeĖská banka a.s. v likvidaci, a pĜípadným dalším spoleþnČ a nerozdílnČ zavázaným dlužníkĤm ve výši
1.114.275.017,70 Kþ s pĜíslušenstvím postupníkovi za úplatu ve výši 650.000.000,- Kþ.
Strany se ve smlouvČ dohodly, že postupitel bude namísto postupníka podle § 530 odst. 1 zák.
þ. 40/1964 Sb., obþanský zákoník (dále jen „obþ. zák.“), svým jménem a na své náklady
vymáhat pohledávku na náhradu škody z dĤvodu nesprávného úĜedního postupu podle zákona
þ. 58/1969 Sb., o odpovČdnosti za škodu zpĤsobenou rozhodnutím orgánu státu nebo jeho
nesprávným úĜedním postupem (dále jen „zák. þ. 58/1969 Sb.“) vĤþi ýeské republice,
která mĤže být uznána dlužníkem pohledávky postoupené touto smlouvou spoleþnČ
a nerozdílnČ s PlzeĖskou bankou a.s. s tím, že v pĜípadČ úspČchu ve sporu s ýeskou
republikou náleží postupiteli celé pĜisouzené a vymožené plnČní od ýeské republiky,
a to nad rámec ceny postoupené pohledávky. Potvrzením ze dne 30. 11. 2004 spoleþnost
Naval Architects Shipping Company Limited výslovnČ potvrdila, že podle § 530 odst. 1
obþ. zák. smluvnČ požádala žalobkyni, aby jako postupitel svým jménem na její úþet
vymáhala nárok na náhradu škody vĤþi ýeské republice. Usnesením Krajského soudu v Plzni
ze dne 4. 4. 2003, þ. j. 27 K 17/2003-34, byl na majetek dlužníka PlzeĖská banka a.s.
prohlášen konkurs. Rozsudkem Krajského soudu v Plzni ze dne 10. 11. 2004, þ. j. 39 Cm
1/2004-217, bylo urþeno, že spoleþnost Naval Architects Shipping Company Limited má
za úpadcem PlzeĖskou bankou a.s. pohledávku v celkové výši 2.158.180.185,02 Kþ.
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Soud prvního stupnČ vyhovČl žalobnímu návrhu žalobkynČ v plném rozsahu,
když shledal jak odpovČdnost ýeské republiky – Ministerstva spravedlnosti, tak odpovČdnost
ýeské republiky – Ministerstva financí za zpĤsobenou škodu.
Rozsudkem ze dne 22. 11. 2005, þ. j. 35 Co 379, 380/2005-324, ve znČní opravného
usnesení ze dne 14. 12. 2005, þ. j. 35 Co 379, 380/2005-337, odvolací soud zmČnil rozsudek
soudu prvního stupnČ ze dne 25. 1. 2005, þ. j. 21 C 44/2000 – 218, ve znČní doplĖujícího
usnesení ze dne 16. 6. 2005, þ. j. 21 C 44/2000-283, tak, že žalobu zamítl, když dovodil,
že žalobkynČ není aktivnČ legitimována k vymáhání pĜedmČtné pohledávky, aniž se zabýval
opodstatnČností uplatnČného nároku.
Na základČ dovolání žalobkynČ rozhodl rozsudkem ze dne 27. 1. 2009, sp. zn. 25 Cdo
2193/2006, dovolací soud o zrušení rozsudku MČstského soudu v Praze ze dne 22. 11. 2005,
þ. j. 35 Co 379, 380/2005-324, ve znČní opravného usnesení ze dne 14. 12. 2005, þ. j. 35 Co
379, 380/2005-337. Dovolací soud shledal žalobkyni ve vČci aktivnČ vČcnČ legitimovanou.
Dohoda dle § 530 odst. 1 obþ. zák. znamená pro postupitele nejen oprávnČní pohledávku
vymáhat, ale i plnČní od dlužníka pĜijmout. PĜi nepĜímém zastoupení je zástupce oprávnČn
pĜijmout plnČní od dlužníka, je oprávnČn žádat soud, aby pohledávka byla pĜiznána pĜímo
jemu, a plnČní pak pĜevést na zastoupeného. Znamená to, že oprávnČní k výkonu práva náleží
osobČ odlišné od toho, kdo je z hmotnČprávního hlediska nositelem vymáhaného práva.
Ustanovení § 530 odst. 1 obþ. zák. zakládá aktivní legitimaci postupitele ve vztahu
k dlužníkovi pĜi vymáhání postoupené pohledávky poté, co bylo postoupení dlužníkovi
oznámeno þi prokázáno (srov. § 526 obþ. zák.). Po oznámení þi prokázání postupu je
totiž dlužník v dĤsledku zmČny vČĜitele povinen plnit pouze novému vČĜiteli, tj. postupníkovi.
Rozsudkem ze dne 3. 9. 2009, þ. j. 35 Co 379/2005-544, následnČ odvolací soud zrušil
rozsudek soudu prvního stupnČ co do þástky 90.411.555,- Kþ s 15% úrokem z prodlení
z þástky 1.236.284.000,- Kþ od 6. 3. 1997 do 11. 9. 1998 a z þástky 1.114.275.017,70 Kþ
od 12. 9. 1998 do 4. 4. 2003 a v tomto rozsahu Ĝízení zastavil s ohledem na þásteþné zpČtvzetí
žaloby žalobkyní co do þástky 90.401.555,- Kþ s pĜíslušenstvím, odpovídajícím pĜíslušenství
pĜihlášenému v konkurzním Ĝízení vedeném na PlzeĖskou banku a.s., a co do þástky
1.023.863.462,- Kþ s pĜíslušenstvím rozsudek soudu prvního stupnČ zmČnil tak, že žalobu
co do þástky 1.023.863.462,- Kþ s 3% úrokem z þástky 1.236.284.000,- Kþ od 6. 3. 1997
do 11. 9. 1998 a z þástky 1.114.275.017,70 Kþ od 12. 9. 1998 do 4. 4. 2003 a s 18% úrokem
z prodlení z þástky 1.114.275.017,70 Kþ od 5. 4. 2003 do zaplacení zamítl. Odvolací soud
posoudil žalobu jako pĜedþasnou, neboĢ v dané vČci nedošlo ke vzniku škody.
Rozsudkem ze dne 7. 12. 2011, sp. zn. 28 Cdo 349/2010, dovolací soud rozsudek
odvolacího soudu ze dne 3. 9. 2009, þ. j. 35 Co 379/2005-544, v þásti jeho výroku I, jíž byl
zrušen rozsudek soudu prvního stupnČ v þásti jeho výroku I co do 15% úroku z prodlení
z þástky 1.236.284.000,- Kþ od 6. 3. 1997 do 11. 9. 1998 a z þástky 1.114.275.017,70 Kþ
od 12. 9. 1998 do 4. 4. 2003 a v tomto rozsahu bylo Ĝízení zastaveno, v þásti jeho výroku I,
jíž byl rozsudek soudu prvního stupnČ zmČnČn tak, že se zamítá žaloba s návrhem, aby byla
žalované uložena povinnost zaplatit žalobkyni þástku 1.023.863.462,- Kþ s 3% úrokem
z þástky 1.236.284.000,- Kþ od 6. 3. 1997 do 11. 9. 1998 a z þástky 1.114.275.017,70 Kþ
od 12. 9. 1998 do 4. 4. 2003 a s 18% úrokem z prodlení z þástky 1.114.275.017,70 Kþ od 5. 4.
2003 do zaplacení, a ve výrocích II, III i IV zrušil a vČc v tomto rozsahu vrátil odvolacímu
soudu k dalšímu Ĝízení. Odvolacímu soudu vytkl pĜekroþení dispoziþního úkonu žalobkynČ,
neboĢ ta vyjádĜila vĤli vzít žalobu zpČt pouze co do þásti jistiny, nikoli co do pĜíslušenství,
do kterého rovnČž odvolací soud Ĝízení zastavil. Odvolací soud se dále zmýlil ve svém závČru,
že ke vzniku škody prozatím nedošlo. Nárok na náhradu škody zpĤsobené nesprávným
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úĜedním postupem mĤže být vĤþi státu úspČšnČ uplatnČn pouze tehdy, nemĤže-li poškozený
úspČšnČ dosáhnout uspokojení své pohledávky vĤþi dlužníku, který je mu povinen plnit.
Tento závČr dovodila judikatura dovolacího soudu, pokud jde o nárok poškozeného vĤþi
dlužníku vyplývající ze smluvního závazku þi z bezdĤvodného obohacení. Za dlužníka
ve smyslu uvedené judikatury však nelze považovat jiného škĤdce v situaci, kdy kromČ státu,
který by mohl být shledán odpovČdným za vzniklou škodu, existují toliko další škĤdci, kteĜí se
rĤznou mČrou podíleli na vzniku této škody, avšak žádný z nich žalobkyni neodpovídá z titulu
bezdĤvodného obohacení, ani se v daném pĜípadČ nejedná o plnČní vyplývající ze smlouvy
(o fyzických osobách odsouzených v trestním Ĝízení pro trestný þin podvodu, spoleþnosti
UMANA, s.r.o., PlzeĖské bance a.s. þi notáĜi JUDr. Romanu Hochmanovi lze hovoĜit pouze
jako o škĤdcích, stejnČ jako tomu je v pĜípadČ státu, nikoliv jako o dlužnících ze smluvního
závazku þi z bezdĤvodného obohacení). To, že mezi žalobkyní a depozitáĜem þi obchodníkem
s cennými papíry byla uzavĜena smlouva, ještČ neznamená, že uvedené subjekty nemohly
žalobkyni zpĤsobit škodu. ZmiĖovaná judikatura proto na danou situaci nedopadá a je pouze
na žalobkyni, po které z výše uvedených osob bude náhradu škody požadovat
(pĜiþemž spoleþností PlzeĖská banka a.s. byla již þásteþnČ uspokojena v rámci konkursního
Ĝízení). Za daných okolností tak soud musí postupovat dle § 438 obþ. zák., pĜiþemž je tĜeba se
zabývat též otázkou, zda zde není namístČ uplatnit dČlenou odpovČdnost ve smyslu § 438
odst. 2 obþ. zák., tedy zda nejde o odĤvodnČný pĜípad, v nČmž lze stanovit, že ti, kteĜí škodu
zpĤsobili, za ni odpovídají jen podle své úþasti na jejím zpĤsobení, neboĢ tak musí soud uþinit
v každém konkrétním pĜípadČ (viz Švestka, J., Spáþil, J., Škárová, M., Hulmák, M. a kol.
Obþanský zákoník I. § 1 až 459. KomentáĜ. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, s. 1272).
V souvislosti s tvrzenou odpovČdností ýeské republiky – Ministerstva spravedlnosti spojenou
s þinností notáĜe pak dovolací soud dospČl k závČru, že ta nemĤže být dána už proto,
že v dobČ od 1. 1. 1993 [kdy byl zrušen zákon þ. 95/1963 Sb., o státním notáĜství a o Ĝízení
pĜed státním notáĜstvím (notáĜský Ĝád), a souþasnČ nabyl úþinnosti zákon þ. 358/1992 Sb.,
o notáĜích a jejich þinnosti (notáĜský Ĝád)] do 14. 5. 1998 (následujícího dne nabyl úþinnosti
zákon þ. 82/1998 Sb., který upravuje odpovČdnost státu za sepisování veĜejných listin
o právních úkonech a úkony notáĜe jako soudního komisaĜe) upravoval odpovČdnost za škodu
zpĤsobenou pĜi výkonu þinnosti notáĜe pouze § 57 odst. 1, vČta první, zákona þ. 358/1992 Sb.,
podle nČhož notáĜ odpovídá žadateli, klientovi nebo jinému úþastníku za škodu, kterou mu
zpĤsobil v souvislosti s výkonem þinnosti notáĜe. OdpovČdnost státu však v této dobČ žádným
právním pĜedpisem stanovena nebyla (viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 6. 4. 2011,
sp. zn. 28 Cdo 2363/2009). Jelikož v posuzovaném pĜípadČ došlo ke vzniku škody v bĜeznu
1997, nemĤže být odpovČdnost ýeské republiky – Ministerstva spravedlnosti dána.
Na základČ þásteþného zpČtvzetí žaloby žalobkyní a rozsudku Nejvyššího soudu
ze dne 7. 12. 2011, sp. zn. 28 Cdo 349/2010, zĤstala pĜedmČtem Ĝízení þástka 1.043.891.167,Kþ s pĜíslušenstvím v žalobČ vyþísleným. S ohledem pak na skuteþnost, že podle citovaného
rozsudku Nejvyššího soudu není odpovČdnost ýeské republiky – Ministerstva spravedlnosti
dána, jednal odvolací soud bez dalšího nadále pouze s Ministerstvem financím jako subjektem
jednajícím za stát.
Odvolací soud v napadeném rozsudku shodnČ se soudem prvního stupnČ posoudil
nárok žalobkynČ podle § 18 zákona þ. 58/1969 Sb. Shledal nesprávný úĜední postup žalované
ýeské republiky – Ministerstva financí za prokázaný, aniž by bylo tĜeba doplĖovat dokazování
novými dĤkazy z trestního Ĝízení, jak navrhovala žalovaná. Danou otázku považoval
za vyĜešenou rozsudkem Nejvyššího soudu ze dne 28. 3. 2006, sp. zn. 25 Cdo 322/2004,
jehož závČr byl pĜevzat i rozsudkem Nejvyššího soudu ze dne 7. 12. 2001, sp. zn. 28 Cdo
349/2010, a který je pro odvolací soud závazný, jakož i rozsudek Nejvyššího soudu ze dne
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8. 1. 2012, sp. zn. 28 Cdo 3600/2011. Podle odvolacího soudu Nejvyšší soud neakceptoval
názor odvolacího soudu vyjádĜený v jeho dĜívČjším rozsudku, že pro posouzení otázky,
zda postup ministerstva financí byl nesprávným úĜedním postupem, by bylo nutné tvrdit
a prokázat, že mu byly v dobČ oznámení neobvyklého obchodu známé konkrétní skuteþnosti
odĤvodĖující kvalifikované podezĜení, že byl spáchán trestný þin spoþívající v þinnosti
vymezené v § 1 odst. 1 zákona þ. 61/1996 Sb., o nČkterých opatĜeních proti legalizaci výnosĤ
z trestné þinnosti, ve znČní úþinném do 31. 3. 1998, podle nČhož legalizací výnosĤ se rozumí
jednání sledující zakrytí nezákonného pĤvodu výnosu s cílem vzbudit zdání, že se jedná
o pĜíjem nabytý v souladu se zákonem. Bylo na žalované, mČla-li na rozhodnutí, zda podat
trestní oznámení, podle § 6 odst. 2 zákona þ. 61/1991 Sb. pouze 72 hodin, aby se snažila
získat další a dostupné informace bČhem této lhĤty bez ohledu na to, že þást lhĤty pĜipadla
na sobotu a nedČli, jestliže šlo o pĜevod tak velkého majetku investiþního fondu do zahraniþí.
RovnČž pĜi svém závČru o prokázaném vzniku škody vyšel odvolací soud z výše citovaného
rozsudku Nejvyššího soudu. Co se pak týþe pĜíþinné souvislosti mezi nesprávným úĜedním
postupem a vznikem škody, dospČl odvolací soud s pĜihlédnutím k § 79a odst. 1, 2 tr. Ĝádu
a § 6 odst. 2 zák. þ. 61/1996 Sb. k závČru, že v pĜípadČ podání trestního oznámení žalovanou
(odvolací soud nesprávnČ uvádí žalobcem – pozn. NS) bylo možné v rámci trestního Ĝízení
vyvedení finanþních prostĜedkĤ zabránit, neboĢ banka by nesmČla tĜi dny od podání trestního
oznámení pĜíkaz k pĜevodu provést a pro orgány þinné v trestním Ĝízení je to dostateþnČ
dlouhá doba, aby posoudily, zda jde o trestnou þinnost. ShodnČ se soudem prvního stupnČ
pak odvolací soud podání žalobkynČ ze dne 11. 8. 2003 posoudil jako doplnČní skutkových
tvrzení o tom, že v Ĝízení má vystupovat další organizaþní složka, ve vztahu k níž se dozvČdČl
o škodČ, nikoliv jako zmČnu žaloby, pĜiþemž tvrzení žalobce, že se o této škodČ dozvČdČl
až v trestním Ĝízení, nebyla vyvrácena. Námitku žalované, že se tak stalo již na základČ
jednání a dohody o narovnání se spoleþností Swirglen Limited ze dne 23. 2. 1998 posoudil
odvolací soud jako nepĜípustnou novotu, ke které nemohl pĜihlédnout a uzavĜel s odkazem
na rozsudek soudu prvního stupnČ, že se právní pĜedchĤdkynČ žalobkynČ, C. S. Fond, a.s.,
dozvČdČla o vzniku škody dne 7. 3. 1997 a k promlþení nároku na její náhradu podle § 22
odst. 1 zák. þ. 58/1969 Sb. nedošlo, byla-li žalobu na její náhradu podána dne 29. 2. 2000.
Pro zapoþtení plnČní obdrženého z majetkové podstaty dlužníka PlzeĖské banky a.s. se pak
uplatní § 330 odst. 2 obch. zák., podle kterého pĜi plnČní penČžitého závazku se zapoþte
plnČní nejprve na úroky a potom na jistinu, neurþí-li dlužník jinak. Co se týþe posouzení
aplikace dČlené odpovČdnosti podle § 438 odst. 2 obþ. zák., dospČl odvolací soud k závČru,
že za situace, kdy bylo pravomocným rozsudkem Krajského soudu v Hradci Králové ze dne
10. 3. 2003, sp. zn. 39 Cm 221/97, rozhodnuto, že spoleþnost UMANA, s.r.o., a PlzeĖská
banka a.s. mají hradit celou škodu solidárnČ, nelze dalšímu škĤdci stanovit dČlenou
odpovČdnost, jestliže všichni škĤdci odpovídají za jednu a tutéž škodu.
Na rozdíl od soudu prvního stupnČ odvolací soud urþil poþátek prodlení žalované
s náhradou škody nikoli ode dne následujícího po vzniku škody (6. 3. 1997), ale až ode dne
následujícího poté, co byla žaloba doruþena žalované, tj. od 16. 3. 2000. S ohledem pak
na skuteþnost, že úrok z prodlení vyþíslený do 4. 4. 2003 byl žalobkyni uhrazen plnČním
PlzeĖské banky a.s., pĜiznal odvolací soud žalobkyni ve výroku I napadeného rozsudku nárok
na zaplacení þástky 1.043.891.167,- Kþ s úrokem z prodlení od 5. 4. 2003 do 6. 10. 2006
(tj. do dne þásteþné úhrady od PlzeĖské banky a.s.) ve výši 10 % z þástky 1.114.275.017,- Kþ
a od 7. 10. 2006 do zaplacení s úrokem z prodlení ve výši 10 % z þástky 1.043.891.167,- Kþ.
Ve výroku II napadeného rozsudku zamítl nárok žalobkynČ na zbývající pĜíslušenství
pĜedstavující 18% úrok z prodlení z þástky 1.236.284.000,- Kþ od 6. 3. 1997 do 11. 9. 1998
a z þástky 1.114.275.017,- Kþ od 12. 9. 1998 do 4. 4. 2003, 8% úrok z prodlení z þástky
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1.114.275.017,- Kþ od 5. 4. 2003 do 6. 10. 2006 a z þástky 1.043.891.167,- Kþ od 7. 10. 2006
do zaplacení a 18% úrok z þástky 90.411.555,- Kþ od 7. 10. 2006 do zaplacení.
Rozsudek odvolacího soudu v rozsahu zamítavého výroku a výroku o nákladech Ĝízení
napadla žalobkynČ dovoláním. ŽalobkynČ se ztotožĖuje se závČrem odvolacího soudu,
který dovodil, že plnČní z konkurzu PlzeĖské banky a.s. na úhradu vzniklé škody bylo
co do þástky 1.043.891.167,- Kþ zapoþteno na úrok z prodlení a pouze co do þástky
90.411.555,- Kþ na jistinu. PĜesto podává dovolání, a to „z opatrnosti“, pro pĜípad, že by
dovolací soud dospČl ohlednČ zapoþtení plnČní z konkurzu PlzeĖské banky a.s. k odlišnému
závČru než soud odvolací. ŽalobkynČ dále namítá, že pokud u spoleþnČ a nerozdílnČ
zavázaných dlužníkĤ PlzeĖské banky a.s. a UMANA, s.r.o., vznikla povinnost k úhradČ úroku
z prodlení ve výši 15 % roþnČ od 6. 3. 1997 do zaplacení, pĜiþemž tato povinnost byla
pĜiznána pravomocným rozsudkem, potom stejný úrok z prodlení jsou povinni hradit všichni
spoleþnČ a nerozdílnČ zavázaní dlužníci, vþetnČ žalované. UplatĖuje tak dovolací dĤvody
podle § 241a odst. 2 písm. b) o. s. Ĝ. a podle § 241a odst. 3 o. s. Ĝ. ŽalobkynČ navrhuje zrušení
rozsudku odvolacího soudu v dovoláním napadeném rozsahu a vrácení vČci tomuto soudu
k novému projednání a rozhodnutí.
K dovolání žalobkynČ se žalovaná nevyjádĜila.
Co do výroku I rozsudku odvolacího soudu, tedy v rozsahu, ve kterém byl rozsudek
soudu prvního stupnČ rozsudkem odvolacího soudu potvrzen, podala dovolání žalovaná.
PĜípustnost dovolání dovozuje z § 237 odst. 1 písm. c) o. s. Ĝ. (žalovaná odkazuje zĜejmČ
omylem na ust. § 237 odst. 2 o. s. Ĝ.), jako dovolací dĤvod uvádí nesprávné právní posouzení
vČci. Za otázky zásadního právního významu žalovaná oznaþuje to, zda FinanþnČ analytický
útvar Ministerstva financí (dále jen „FAÚ“) je povinen podat trestní oznámení ve smyslu
zákona þ. 61/1996 Sb. vždy, þi pouze na základČ skuteþnČ zjištČných informací, jinými slovy,
kde je hranice nesprávného úĜedního postupu spoþívajícího v nepodání trestního oznámení,
dále otázku pĜíþinné souvislosti, tedy, zda by podáním trestního oznámení došlo k zajištČní
prostĜedkĤ ze strany orgánĤ þinných v trestním Ĝízení. Za otázku, která má po právní stránce
zásadní význam, dále žalovaná považuje i posouzení podání žalobkynČ ze dne 11. 8. 2003
(zda tímto podáním došlo pouze k doplnČní skutkových tvrzení nebo ke zmČnČ žaloby)
a související posouzení promlþení nároku a bČhu prodlení s úhradou pĜípadné škody.
Do prodlení se žalovaná nemohla dostat dĜíve, než byla k její úhradČ vyzvána. Žalovaná dále
pokládá otázku, v jakém rozsahu je vČĜitel oprávnČn si pĜijatou þástku z rozvrhu konkursní
podstaty zapoþíst na jednotlivé pohledávky a pĜíslušenství s tím, že otázka zápoþtu plnČní
v pĜípadČ, že pĜihlášená pohledávka a její pĜíslušenství nebylo uhrazeno v celém rozsahu,
nebyla soudní praxí dosud Ĝešena. KoneþnČ za otázku mající po právní stránce zásadní
význam žalovaná oznaþuje otázku aplikace § 438 odst. 2 obþ. zák. v pĜípadČ, že žalovaná by
za škodu odpovídala objektivnČ, zatímco ostatní škĤdci subjektivnČ na základČ svého
trestnČprávního jednání þi solidárnČ na základČ pĜedchozích soudních rozhodnutí.
Žalovaná dále namítá, že napadený rozsudek neuvádí, jaké informace mČl FAÚ
k rozhodnému okamžiku a které si mohl objektivnČ v rozhodnou dobu opatĜit, což þiní
napadený rozsudek nepĜezkoumatelným. NepĜezkoumatelným þiní podle ní napadený
rozsudek rovnČž skuteþnost, že není zĜejmé, z jakých tvrzení a dĤkazĤ odvolací soud vycházel
pĜi svém závČru, že pro orgány þinné v trestním Ĝízení je lhĤta tĜí dnĤ pro zajištČní prostĜedkĤ
dostateþná. Jako vadu Ĝízení, která mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve vČci podle
§ 241a odst. 2 písm. a) o. s. Ĝ. oznaþuje žalovaná dále nepĜipuštČní nových tvrzení a dĤkazĤ,
které vyšly najevo v trestním Ĝízení až po vydání rozsudku soudu prvního stupnČ, a tvrzení
o spoluzavinČní žalobkynČ, které žalovaná uvedla již v Ĝízení pĜed soudem prvního stupnČ.
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Navrhuje zrušení rozsudku odvolacího soudu v napadeném rozsahu, pĜípadnČ i rozsudku
soudu prvního stupnČ, a vrácení vČci k dalšímu Ĝízení.
ŽalobkynČ ve vyjádĜení k dovolání žalované a jeho doplnČní namítá nepĜípustnost
dovolání žalované, kdy žalovaná v dovolání napadá nesprávnost skutkových závČrĤ
odvolacího soudu a pĜípadné vady Ĝízení. Ustanovení § 438 odst. 2 obþ. zák. považuje
za normu s neurþitou hypotézou a je spojeno s posouzením jedineþného skutkového základu,
které nemĤže þinit rozhodnutí odvolacího soudu právnČ významným. Otázku povinnosti FAÚ
podat trestní oznámení podle zákona þ. 61/1996 Sb. považuje žalobkynČ za vyĜešenou
rozhodnutím Nejvyššího soudu ze dne 7. 12. 2011, sp. zn. 28 Cdo 349/2010, odvolací soud
dospČl na základČ provedeného dokazování ke správnému závČru, že pokud by trestní
oznámení ze strany FAÚ bylo podáno, nebyl by proveden pĜíkaz k pĜevodu finanþních
prostĜedkĤ do zahraniþí. Námitky žalované dovozující opak jsou námitkami skutkovými,
které pĜípustnost dovolání založit nemohou. Podáním ze dne 11. 8. 2003 pak žalobkynČ pouze
rozšíĜila právní dĤvody pro pĜisouzení nároku na náhradu škody, domáhá se však stejné škody
proti stejnému subjektu (odkazuje na rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 30 Cdo 629/2005
a 30 Cdo 1197/20 – zĜejmČ 30 Cdo 1197/2011 – pozn. Nejvyššího soudu, podle nichž urþení
organizaþní složky státu, která je oprávnČná za stát v soudním Ĝízení jednat, není otázkou
vČcné legitimace, a dále na rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 23 Cdo 435/2012, 32 Odo
1414/2006 a 2 Odon 154/97, podle kterých pĜi zachování totožnosti úþastníkĤ a následku je
zachován i skutek), posouzení promlþení uplatnČného nároku odvolacím soudem tak považuje
za správné. I kdyby však podání ze dne 11. 8. 2003 bylo posouzeno jako zmČna žaloby,
nemohlo dojít k promlþení žalovaného nároku, když žalobkynČ se dozvČdČla o skuteþnostech
zakládajících nárok na náhradu škody až z obžaloby, která jí byla doruþena dne 17. 8. 2000.
Pro argumentaci žalované, že plnČní z konkursní podstaty by mČlo být zapoþteno pomČrnČ
na úrok a na jistinu, není opora v zákonném ustanovení, posouzení otázky zapoþtení
odvolacím soudem pokládá žalobkynČ za správné. K námitce žalované o nesprávnosti
posouzení novot v odvolacím Ĝízení upozorĖuje, že tímto žalovaná namítá procesní vady
Ĝízení a nikoli nesprávné právní posouzení. Žalovaná navíc dle žalobkynČ mČla možnost
oznaþit k dĤkazu svČdecké výpovČdi již v Ĝízení pĜed soudem prvního stupnČ. KoneþnČ § 438
odst. 2 obþ. zák. dává soudu možnost, nikoli povinnost, rozhodnout o dČlené odpovČdnosti
žalované, odvolací soud tedy nemohl rozhodnout v rozporu se zákonem, ale rozhodl v rámci
zákona v souladu se svým oprávnČním podle § 438 odst. 1 obþ. zák. Žalovaná nadto neuvedla
žádná tvrzení ohlednČ okolností zvláštního zĜetele hodných, které by aplikaci dČlené
odpovČdnosti odĤvodĖovaly (k tomu odkázala na rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 25 Cdo
2754/2010, 25 Cdo 2407/98 a 25 Cdo 845/2000). ŽalobkynČ navrhuje, aby dovolací soud
dovolání v plném rozsahu pro nedĤvodnost odmítl, když právní otázky, které žalovaná
v dovolání vymezila, nepĜiznávají napadenému rozsudku zásadní právní význam, neboĢ jsou
maximálnČ rozhodné pro posouzení této vČci a nemají odpovídající judikatorní pĜesah
(k tomu odkázala na rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 22 Cdo 3902/2010, 22 Cdo
2568/2003, 20 Cdo 1735/99 a 20 Cdo 248/99).
Podle þl. II bodu 7. zákona þ. 404/2012 Sb., kterým se mČní zákon þ. 99/1963 Sb.,
obþanský soudní Ĝád, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ, a nČkteré další zákony, dovolání
proti rozhodnutím odvolacího soudu vydaným pĜede dnem nabytí úþinnosti tohoto zákona
(tj. pĜed 1. 1. 2013) se projednají a rozhodnou podle dosavadních právních pĜedpisĤ. Bylo-li
napadené rozhodnutí vydáno dne 27. 9. 2012, Nejvyšší soud jako soud dovolací dovolání
projednal a o nČm rozhodl podle zákona þ. 99/1963 Sb., obþanský soudní Ĝád, ve znČní
pĜed novelou provedenou zákonem þ. 404/2012 Sb.
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Dovolání žalobkynČ i žalované bylo podáno vþas, osobami k tomu oprávnČnými
a ĜádnČ zastoupenými podle § 241 odst. 1 o. s. Ĝ., proto se Nejvyšší soud mohl zabývat jejich
pĜípustností.
Dovolání žalované by mohlo být shledáno pĜípustným jen tehdy, jestliže by dovolací
soud dospČl k závČru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu je po právní stránce ve vČci
samé zásadnČ významné (§ 237 odst. 1 písm. c/ o. s. Ĝ. se zĜetelem k nálezu Ústavního soudu
ze dne 21. 2. 2012, sp. zn. Pl. ÚS 29/11, je zrušeno uplynutím dne 31. 12. 2012; k tomu
viz i nález ze dne 6. 3. 2012, sp. zn. IV. ÚS 1572/11, dostupný na internetových stránkách
Ústavního soudu, http://nalus.usoud.cz), pĜiþemž o situaci pĜedvídanou v ustanovení § 237
odst. 1 písm. b) o. s. Ĝ. nejde, tedy, že dovolací soud - jsa pĜitom vázán uplatnČnými
dovolacími dĤvody vþetnČ jejich obsahového vymezení (§ 242 odst. 3 o. s. Ĝ.) - dospČje
k závČru, že napadené rozhodnutí má po právní stránce zásadní význam (§ 237 odst. 3 o. s. Ĝ.).
Dovolání je pĜípustné pro posouzení otázky promlþení žalovaného nároku, pĜi které se
odvolací soud odchýlil od ustálené judikatury Nejvyššího soudu. Dovolání je též dĤvodné.
Podle § 22 odst. 1 vČty první zákona þ. 58/1969 Sb. právo na náhradu škody
podle tohoto zákona se promlþí za tĜi roky ode dne, kdy se poškozený dozvČdČl o škodČ.
Podle § 20 zákona þ. 58/1969 Sb., pokud není stanoveno jinak, Ĝídí se právní vztahy
upravené v tomto zákonČ obþanským zákoníkem.
Podle § 112 obþ. zák., ve znČní úþinném do 31. 8. 2012, uplatní-li vČĜitel v promlþecí
dobČ právo u soudu nebo u jiného pĜíslušného orgánu a v zahájeném Ĝízení ĜádnČ pokraþuje,
promlþecí doba od tohoto uplatnČní po dobu Ĝízení nebČží. To platí i o právu, které bylo
pravomocnČ pĜiznáno a pro které byl u soudu nebo u jiného pĜíslušného orgánu navržen výkon
rozhodnutí.
Z ustálené judikatury Nejvyššího soudu vyplývá, že pĜedmČtem promlþení je vždy
právo, které je charakterizováno jednak svým obsahem, to znamená vymezením konkrétních
subjektivních oprávnČní a povinností, vþetnČ vymezení skutkových okolností, na nichž je
obsah daného práva založen, jednak úþastníky, to znamená subjekty, mezi nimiž existuje
takto definovaný právní vztah. Podmínky promlþení se sice posuzují vždy v celém souhrnu
tČchto prvkĤ, ovšem pĜi jejich pluralitČ je tĜeba zpravidla jednotlivé nároky (þi jejich þásti)
a úþastníky vztahu odlišit. Sestává-li napĜíklad právní vztah mezi týmiž osobami z více
samostatných nárokĤ, bČží promlþení u každého nároku zvlášĢ, a pokud jde o nárok téhož
obsahu vĤþi více osobám (nejde-li o závazek nedílný - § 512 odst. 2 obþ. zák.), bČží promlþecí
doba pro uplatnČní nároku proti každé z nich samostatnČ. Obdobné platí i pro podmínky
stavení bČhu promlþecí doby, které se pĜi pluralitČ nárokĤ þi úþastníkĤ posuzují oddČlenČ,
a to tak, že uplatnČní práva u soudu ve smyslu ustanovení § 112 obþ. zák. pĜináší dĤsledek
v podobČ stavení bČhu promlþecí doby pouze ve vztahu k tomu nároku, pĜípadnČ jeho þásti,
pro nČjž se Ĝízení vede, a stejnČ tak jen ve vztahu k osobČ, vĤþi níž se toto Ĝízení vede, nikoliv
též ve vztahu k jakémukoliv jinému subjektu, proti nČmuž sice napĜíklad mĤže uplatnČní
téhož práva taktéž pĜicházet v úvahu, nicménČ Ĝízení zahájeno dosud nebylo (srov. napĜ.
usnesení Nejvyššího soudu ze dne 20. 4. 1999, sp. zn. 25 Cdo 129/99).
Uvedené závČry se uplatní i v pomČrech odpovČdnosti státu za škodu podle zák.
þ. 58/1969 Sb. (viz § 20 téhož zákona).
Pro posouzení této vČci z hlediska promlþení žalovaného nároku je proto urþující,
kdy žalobkynČ uplatnila svĤj nárok u soudu, neboĢ od té doby došlo ke stavení bČhu
subjektivní promlþecí doby zakotvené v § 22 odst. 1 vČtČ první zák. þ. 58/1969 Sb.
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Žalobou podanou v této vČci dne 22. 2. 2000 se žalobkynČ domáhala proti ýeské
republice – Ministerstvu spravedlnosti náhrady škody ve výši 1.236.284.000,- Kþ
s pĜíslušenstvím z titulu nesprávného úĜedního postupu notáĜe JUDr. Karla Hochmana.
Podáním ze dne 11. 8. 2003 se domáhala zaplacení téže þástky také proti ýeské republice –
Ministerstvu financí z titulu nesprávného úĜedního postupu ministerstva financí spoþívajícího
v nepodání trestního oznámení, jak je výše popsáno.
Jakkoli je z uvedeného zĜejmé, že v pĜípadČ pĤvodní žaloby i podání žalobkynČ ze dne
11. 8. 2003 žádá žalobkynČ po stejné žalované totožnou þástku, nelze pĜehlédnout, že se jejího
zaplacení domáhá na základČ odlišných skuteþností, byĢ podléhajících stejné právní
kvalifikaci jako nesprávný úĜední postup.
Skutek se v tzv. sporném Ĝízení odvíjí pĜedevším od žaloby, k jejímž nutným
obsahovým náležitostem patĜí vylíþení rozhodujících skuteþností (srov. § 79 odst. 1 o. s. Ĝ.),
tedy údajĤ nezbytných k tomu, aby bylo jasné, o þem má soud rozhodnout (viz usnesení
Nejvyššího soudu ze dne 28. 5. 1998, sp. zn. 2 Odon 154/97). V pĜípadČ žaloby na náhradu
škody proti státu zahrnuje toto vylíþení skuteþnosti rozhodné pro posouzení, zda vylíþený
skutek lze posoudit jako nesprávný úĜední postup, popĜ. nezákonné rozhodnutí.
V posuzovaném Ĝízení stavČla žalobkynČ svĤj nárok na náhradu škody na dvou
rĤzných skutcích, které oba mČly dle jejích tvrzení být pĜíþinou vzniku její škody,
pĜiþemž mohl být dĤvodným nárok žalobkynČ založený na obou tČchto skutcích v tom smyslu,
že by oba skutky byly nesprávným úĜedním postupem, který by byl pĜíþinou vzniku škody
na stranČ žalobkynČ (tvrzená škoda by mČla více rovnocenných pĜíþin), nebo jen jednoho
z nich, popĜ. žádného z nich.
Nejvyšší soud na tomto místČ nemĤže pĜisvČdþit názoru žalobkynČ, že v pĜípadČ jejího
podání ze dne 11. 8. 2003 jde o pouhé doplnČní žaloby. Nelze sice vylouþit, že v urþitých
pĜípadech pĤjde o doplnČní žaloby napĜíklad tam, kde se žalobce pĤvodní žalobou domáhá
vydání nemovitosti, aby následnČ požadoval její vyklizení (viz rozsudek Nejvyššího soudu
ze dne 26. 11. 1997, sp. zn. 2 Cdon 302/97, uveĜejnČný v þasopise Právní rozhledy þ. 4/1998),
kde se podílový spoluvlastník neúplným návrhem stran identifikace nemovitosti domáhá
realizace svého pĜedkupního práva (viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 9. 12. 2004, sp. zn.
22 Cdo 240/2004) nebo kde je pĜedmČtem Ĝízení nárok na vydání bezdĤvodného obohacení
v konkrétní vČci, pĜiþemž teprve posléze je specifikováno období, za které mČlo ke vzniku
bezdĤvodného obohacení dojít (viz rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31. 5. 2012, sp. zn. 28
Cdo 1032/2012). O doplnČní žaloby však nepĤjde v pĜípadČ, kdy žalobce odvíjí svĤj nárok
od jiných skuteþností, než jaké vylíþil v žalobČ, jak je tomu v této vČci.
Jestliže odvolací soud posuzoval okamžik stavení bČhu promlþecí doby ohlednČ
nároku na náhradu škody zpĤsobené nesprávným úĜedním postupem ministerstva financí
ode dne podání žaloby postavené na nároku na náhradu škody zpĤsobené nesprávným
úĜedním postupem notáĜe, je jeho právní posouzení dané otázky nesprávné.
NovČ bude na soudu, aby na základČ pĜípadnČ doplnČných tvrzení a dĤkazních návrhĤ
ze strany žalobkynČ i žalované posoudil, kdy nabyla ve smyslu § 22 odst. 1 vČty první zákona
þ. 58/1969 Sb. žalobkynČ vČdomost o tom, že jí vznikla škoda ve výši žalované þástky
z dĤvodu namítaného nesprávného úĜedního postupu ministerstva financí, a zda došlo
þi nedošlo k promlþení jejího nároku na náhradu této škody do doby, než je podáním ze dne
11. 8. 2003 uplatnila u soudu.
Pro úplnost je tĜeba dodat, že absence formálního rozhodnutí o pĜipuštČní zmČny
žaloby podle § 95 o. s. Ĝ. je sice vadou Ĝízení, nemohla však mít za následek nesprávné
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rozhodnutí ve vČci za situace, kdy soud prvního stupnČ fakticky zmČnu žaloby pĜipustil tím,
že o zmČnČném nároku jednal.
Již nesprávné právní posouzení otázky promlþení žalovaného nároku by mohlo vést
Nejvyšší soud ke zrušení rozsudku odvolacího soudu bez nutnosti vypoĜádat se s dalšími
dovolacími námitkami žalované. Nejvyšší soud si je však vČdom toho, že v této vČci jde již
o jeho tĜetí kasaþní rozhodnutí, a proto se, i pĜi vČdomí délky sporu a výše požadovaného
plnČní, vyjádĜí také k dalším otázkám, podstatným pro posouzení nároku žalobkynČ, ohlednČ
kterých bude dovolání shledáno pĜípustným.
Dovolání žalované je pĜípustné pro posouzení otázky existence nesprávného úĜedního
postupu na stranČ ministerstva financí, pĜi které se odvolací soud nepĜidržel dostupné
judikatury Nejvyššího soudu.
Z ustálené judikatury vyplývá, že odpovČdnost státu za škodu zpĤsobenou nesprávným
úĜedním postupem je dána pouze tehdy, je-li prokázána existence nesprávného úĜedního
postupu, vznik škody a vztah pĜíþinné souvislosti mezi nimi.
Podle § 1 odst. 5 zákona þ. 61/1996 Sb., o nČkterých opatĜeních proti legalizaci výnosĤ
z trestné þinnosti a o zmČnČ a doplnČní souvisejících zákonĤ, ve znČní úþinném v dobČ
vytýkaného nesprávného úĜedního postupu, tedy k bĜeznu 1997, tj. pĜed novelou þ. 15/1998
Sb., dále jen „zák. þ. 61/1996 Sb.“, neobvyklým obchodem je jednání, které svojí povahou,
obsahem nebo výjimeþností zjevnČ vyboþuje z bČžného rozsahu nebo charakteru obchodĤ
urþitého druhu nebo urþité osoby.
Podle § 6 zák. þ. 61/1996 Sb. finanþní instituce mĤže splnit pĜíkaz klienta týkající se
neobvyklého obchodu nejdĜíve po uplynutí 24 hodin od pĜijetí oznámení ministerstvem,
pokud hrozí nebezpeþí, že bezodkladným splnČním by mohlo být zmaĜeno nebo podstatnČ
ztíženo zajištČní výnosu (odst. 1). Jestliže si provČĜení neobvyklého obchodu vyžádá delší
dobu, mĤže ministerstvo ve lhĤtČ uvedené v odstavci 1 uložit finanþní instituci, aby splnČní
pĜíkazu dále odložila nejdéle na dobu 72 hodin od doby, kdy pĜijalo oznámení.
Jestliže ministerstvo v této lhĤtČ finanþní instituci nesdČlí, že podalo trestní oznámení,
finanþní instituce po uplynutí lhĤty pĜíkaz provede; v opaþném pĜípadČ vyþká, zda do tĜí dnĤ
od podání trestního oznámení orgán þinný v trestním Ĝízení nerozhodne o pĜedmČtu obchodu
(odst. 2).
Podle § 10 odst. 2 zák. þ. 61/1996 Sb. zjistí-li ministerstvo skuteþnosti,
které odĤvodĖují podezĜení, že byl spáchán trestný þin, uþiní oznámení podle trestního Ĝádu
a souþasnČ orgánu þinnému v trestním Ĝízení poskytne všechny údaje a dĤkazy o nich,
které má k dispozici, jestliže s oznámením souvisejí.
Podle § 18 zák. þ. 58/1969 Sb. stát odpovídá za škodu zpĤsobenou v rámci plnČní
úkolĤ státních orgánĤ a orgánĤ spoleþenské organizace uvedených v § 1 odst. 1 nesprávným
úĜedním postupem tČch, kteĜí tyto úkoly plní (odst. 1). OdpovČdnosti podle odstavce 1 se
nelze zprostit (odst. 2).
V rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 28. 3. 2006, sp. zn. 25 Cdo 322/2004, založeném
na totožném skutkovém základČ, uzavĜel s odkazem na § 6 odst. 1, 2 a § 10 odst. 2 zákona
þ. 61/1996 Sb. dovolací soud, že podezĜelá transakce (neobvyklý obchod) mohla být postupem
ministerstva financí doþasnČ pozastavena þi dokonce zmaĜena, a to zásahem orgánu þinného
v trestním Ĝízení, vyvolaného na základČ podnČtu (trestní oznámení) ministerstva. Je pravdou,
že ministerstvo financí není tímto zákonem vybaveno pravomocí zasahovat do bankovních
transakcí a že jeho možnosti se omezují pouze na odklad provedení transakce a na podání
trestního oznámení. NicménČ v tomto rámci svČĜených pravomocí je namístČ,
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aby ministerstvo svá oprávnČní vĤþi bankovnímu sektoru využívalo a pĜedepsaným zpĤsobem
konalo, jsou-li k tomu splnČny zákonné pĜedpoklady. Není proto pochyb o tom,
že ministerstvo financí, disponovalo-li informacemi svČdþícími o tom, že šlo o neobvyklý
obchod ve smyslu § 1 odst. 1, 5 zákona þ. 61/1996 Sb., pĜípadnČ o jakýkoliv trestný þin
(viz § 10 odst. 2 zákona), mČlo uþinit potĜebné kroky, které – byĢ samy o sobČ nebyly
zpĤsobilé provedení transakce zamezit – mohly vést v koneþném dĤsledku k tomu, že by
po zásahu orgánĤ þinných v trestním Ĝízení k pĜevodu prostĜedkĤ nedošlo. Pokud
tak ministerstvo v rozporu se zákonem stanovenými požadavky na jeho þinnost neuþinilo, šlo
o nesprávný úĜední postup, jehož existence je vedle vzniku škody a vztahu pĜíþinné
souvislosti mezi nesprávným úĜedním postupem a vznikem škody jednou z podmínek
odpovČdnosti státu za škodu podle ustanovení § 18 zákona þ. 58/1969 Sb. Z tohoto pohledu
není rozhodující, která složka ministerstva mČla potĜebné informace k dispozici a zda spolu
zainteresované složky komunikovaly, neboĢ odpovČdnost podle uvedeného ustanovení je
objektivní odpovČdností státu jako celku, spojenou s výsledkem jednání.
Uvedený závČr byl zopakován Nejvyšším soudem v rozsudku ze dne 7. 12. 2011,
sp. zn. 28 Cdo 349/2010, ve kterém Nejvyšší soud zároveĖ s odkazem na zrušovaný rozsudek
odvolacího soudu zdĤraznil, že se odvolací soud jednáním ministerstva financí z výše
uvedených hledisek nezabýval, jak sám ve zrušovaném rozsudku uvedl, neboĢ dospČl
k závČru, že nedošlo ke vzniku škody. Nejvyšší soud zároveĖ odvolacímu soudu uložil
zabývat se splnČním zákonných pĜedpokladĤ odpovČdnosti státu za tvrzenou škodu,
a to vznikem škody, nesprávným úĜedním postupem a pĜíþinnou souvislostí mezi nimi.
Nejvyšší soud se tedy dosud nezabýval otázkou, zda v této vČci k nesprávnému
úĜednímu postupu ze strany ministerstva financí došlo, pouze stanovil obecná kritéria,
podle kterých lze na danou otázku pĜi konkrétních skutkových zjištČních odpovČdČt. Pokud si
odvolací soud vyložil daný závČr a pokyn Nejvyššího soudu tak, že jím byla otázka existence
nesprávného úĜedního postupu v dané vČci vyĜešena a jako odmítnutí odvolacím soudem dĜíve
prezentovaného názoru o potĜebČ dokazování konkrétních skuteþností, které mČly vést
ministerstvo financí k podání trestního oznámení, jde ze strany odvolacího soudu
o nepochopení, popĜ. dezinterpretaci závČrĤ pĜedchozích kasaþních rozhodnutí Nejvyššího
soudu v této vČci.
K tomu je tĜeba dodat, že otázka existence nesprávného úĜedního postupu na stranČ
ministerstva financí nebyla ze strany Nejvyššího soudu postavena najisto ani jeho rozsudkem
ze dne 1. 8. 2012, sp. zn. 28 Cdo 3600/2011, kde ohlednČ ní bylo dovolání odmítnuto
pro nepĜípustnost z dĤvodĤ absence právních námitek, když v tam podaném dovolání byly
uplatnČny ohlednČ této otázky jen námitky skutkové, pĜípustnost dovolání podle § 237 odst. 1
písm. c) a § 237 odst. 3 o. s. Ĝ. nezakládající. Dovolací soud se proto jejím vČcným
pĜezkumem nezabýval, což nelze nikdy vykládat jako potvrzení vČcné správnosti jejího Ĝešení.
Protože odvolací soud dosud nepromítl závČry vyjádĜené v rozsudku Nejvyššího soudu
ze dne 28. 3. 2006, sp. zn. 25 Cdo 322/2004, a potvrzené rozsudkem Nejvyššího soudu ze dne
7. 12. 2011, sp. zn. 28 Cdo 349/2010, od nichž nemá Nejvyšší soud dĤvod se odchýlit
ani v této vČci, do uþinČných skutkových zjištČní, je tĜeba jeho právní posouzení otázky
existence nesprávného úĜedního postupu na stranČ ministerstva financí považovat za neúplné
a tudíž nesprávné.
K pĜijetí závČru o existenci nesprávného úĜedního postupu ministerstva financí, jak byl
podmínČnČ (bez vztahu ke konkrétním skutkovým zjištČním) popsán v rozsudku Nejvyššího
soudu ze dne 28. 3. 2006, sp. zn. 25 Cdo 322/2004, musí žalobkynČ tvrdit a prokázat,
že ministerstvo financí mČlo, popĜ. mohlo mít v rozhodné dobČ 72 hodin od pĜijetí oznámení
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o neobvyklém obchodu k dispozici konkrétní informace vzbuzující podezĜení, že byl spáchán
trestný þin, a že mu proto vznikla povinnost podat trestní oznámení podle § 10 odst. 2 zákona
þ. 61/1996 Sb., neboĢ právČ nepodání tohoto trestního oznámení je jako nesprávný úĜední
postup ministerstva financí žalobkyní tvrzeno.
Pokud by soud shledal stávající tvrzení žalobkynČ þi jim odpovídající dĤkazní návrhy
za nedostateþná, vyzve žalobkyni k doplnČní skutkových tvrzení þi dĤkazních návrhĤ
postupem podle § 118a odst. 1 a 3 o. s. Ĝ. Soud zároveĖ posoudí použitelnost dĤkazĤ
získaných v trestních Ĝízení vedeném u MČstského soudu v Praze pod sp. zn. 3T 2/2008,
kterými míní žalovaná vyvrátit tvrzení žalobkynČ, a pĜípadnČ je rovnČž k dĤkazu provede.
Dovolání je dále pĜípustné pro posouzení otázky pĜíþinné souvislosti mezi tvrzeným
nesprávným úĜedním postupem a vzniklou škodou, neboĢ i ohlednČ ní se odvolací soud
odchýlil od ustálené judikatury Nejvyššího soudu.
ObecnČ platí, že otázka pĜíþinné souvislosti – vztahu mezi škodnou událostí a vznikem
škody – je otázkou skutkovou, nikoli otázkou právní (srov. napĜ. rozsudek Nejvyššího soudu
ze dne 21. 2. 2002, sp. zn. 21 Cdo 300/2001, publikovaný v Souboru rozhodnutí Nejvyššího
soudu pod C 1025). Právní posouzení pĜíþinné souvislosti mĤže spoþívat toliko ve stanovení,
mezi jakými skutkovými okolnostmi má být její existence zjišĢována, pĜípadnČ zda a jaké
okolnosti jsou þi naopak nejsou zpĤsobilé tento vztah vylouþit (srov. napĜ. rozsudek
Nejvyššího soudu ze dne 24. 3. 2011, sp. zn. 28 Cdo 3471/2009).
Je-li tedy pĜíþinná souvislost otázkou skutkovou, musí její Ĝešení spoþívat
na odpovídajících skutkových zjištČních, a nemĤže vyplývat, bez ohledu na skutková zjištČní,
z právní úpravy. Touto úvahou se odvolací soud neĜídil, když dospČl s pĜihlédnutím k § 79a
odst. 1, 2 tr. Ĝádu a § 6 odst. 2 zák. þ. 61/1996 Sb. k závČru, že v pĜípadČ podání trestního
oznámení žalovanou bylo možné v rámci trestního Ĝízení vyvedení finanþních prostĜedkĤ
zabránit, neboĢ banka by nesmČla tĜi dny od podání trestního oznámení pĜíkaz k pĜevodu
provést a pro orgány þinné v trestním Ĝízení je to dostateþnČ dlouhá doba, aby posoudily,
zda jde o trestnou þinnost.
Podle § 79a odst. 1 tr. Ĝádu, ve znČní úþinném do 30. 9. 1997 (dále jen tr. Ĝád“),
nasvČdþují-li zjištČné skuteþnosti tomu, že penČžní prostĜedky na úþtu u banky jsou urþeny
ke spáchání trestného þinu, nebo k jeho spáchání byly užity, nebo jsou výnosem z trestné
þinnosti, mĤže pĜedseda senátu a v pĜípravném Ĝízení státní zástupce, vyšetĜovatel
nebo policejní orgán rozhodnout o zajištČní penČžních prostĜedkĤ na úþtu. VyšetĜovatel
a policejní orgán k takovému rozhodnutí potĜebují pĜedchozí souhlas státního zástupce.
Má-li být shledána pĜíþinná souvislost mezi tvrzeným nesprávným úĜedním postupem
ministerstva financí spoþívajícím v nepodání trestního oznámení ve lhĤtČ podle § 6 odst. 2
zák. þ. 61/1996 Sb. a škodou vzniklou právní pĜedchĤdkyni žalobkynČ a spoþívající
ve vyvedení jejího majetku mimo území ýeské republiky, musí být postaveno najisto, že by
po podání trestního oznámení ministerstvem financí policejní orgán skuteþnČ možnosti dané
mu § 79a odst. 1 tr. Ĝádu využil a penČžní prostĜedky na úþtu GiroCredit-Sparkassen Banka
Praha, a.s., pokud tam v rozhodné dobČ byly, zajistil.
Ustálená judikatura Nejvyššího soudu pĜitom stojí na závČru, že i existenci pĜíþinné
souvislosti musí poškozený prokázat a nelze vyjít jen z nepodloženého pĜedpokladu, že je
pĜíþinná souvislost dána, jak to uþinil odvolací soud.
Uvedené v zásadČ neznamená nic jiného, než že žalobkynČ musí tvrdit a prokázat
existenci takových skuteþností, na základČ kterých by policejní orgán nemohl postupovat jinak
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než podle § 79a odst. 1 tr. Ĝádu k zajištČní penČžních prostĜedkĤ pĜistoupit, pĜiþemž by muselo
jít o skuteþnosti nejen existující, ale policejnímu orgánu také dostupné.
Nižší úroveĖ jistoty v tom smČru, že by na základČ prokázaných skuteþností,
policejnímu orgánu známých, mohlo, ale také nemuselo dojít k pĜijetí opatĜení podle § 79a
odst. 1 tr. Ĝádu, k prokázání existence pĜíþinné souvislosti mezi tvrzeným nesprávným
úĜedním postupem a vzniklou škodou vést nemĤže.
K pĜípadnému hodnocení skutkových zjištČní ohlednČ postupu ministerstva financí
a pĜíþinné souvislosti mezi ním a žalobkyní tvrzenou škodou považuje Nejvyšší soud
za nezbytné zdĤraznit, že je nelze hodnotit retrospektivnČ, tj. z pohledu dnes dostupných
informací, ale perspektivnČ, tj. z pohledu, jaké informace mČly k dispozici nebo mohly
za použití tehdy dostupných prostĜedkĤ získat v rozhodné dobČ ministerstvo financí,
popĜ. policejní orgán.
Dovolání je dále pĜípustné v otázce možné aplikace dČlené odpovČdnosti podle § 438
odst. 2 obþ. zák. v situaci, kdy již nČkteĜí ze škĤdcĤ byli odsouzeni k solidárnímu plnČní,
neboĢ tato otázka dosud nebyla v judikatuĜe Nejvyššího soudu vyĜešena.
Podle odvolacího soudu za situace, kdy bylo pravomocným rozsudkem Krajského
soudu v Hradci Králové ze dne 10. 3. 2003, sp. zn. 39 Cm 221/97, rozhodnuto, že spoleþnost
UMANA, s.r.o., a PlzeĖská banka a.s. mají nahradit žalobkyni škodu spoleþnČ a nerozdílnČ,
nelze dalšímu škĤdci stanovit dČlenou odpovČdnost, jestliže všichni škĤdci odpovídají
za jednu a tutéž škodu.
Podle § 159a odst. 1 o. s. Ĝ. nestanoví-li zákon jinak, je výrok pravomocného rozsudku
závazný jen pro úþastníky Ĝízení.
Podle § 438 obþ. zák. zpĤsobí-li škodu více škĤdcĤ, odpovídají za ni spoleþnČ
a nerozdílnČ (odst. 1). V odĤvodnČných pĜípadech mĤže soud rozhodnout, že ti, kteĜí škodu
zpĤsobili, odpovídají za ni podle své úþasti na zpĤsobení škody (odst. 2).
Úvaha odvolacího soudu o tom, že by pravomocný rozsudek zavazující nČkteré
ze škĤdcĤ k solidárnímu plnČní byl závazný z hlediska povinnosti plnit spoleþnČ a nerozdílnČ
i vĤþi dalším škĤdcĤm, kteĜí nebyli úþastníky Ĝízení zakonþeného daným rozsudkem, není
správná, když pomíjí zásadu vyjádĜenou v § 159a odst. 1 o. s. Ĝ., podle které je výrok
pravomocného rozsudku závazný jen pro úþastníky Ĝízení.
Z ní vyplývá, že dĜívČjší pravomocný rozsudek zavazující k solidárnímu plnČní nČkteré
ze škĤdcĤ nebrání tomu, aby soud v jiném Ĝízení o náhradu škody mezi stejným poškozeným
a dalším škĤdcem nebo škĤdci rozhodl o povinnosti tohoto škĤdce nebo škĤdcĤ k náhradČ
škody jen podle podílu jeho þi jejich úþasti na škodČ. Z uvedeného je zĜejmé, že i v dané
otázce je právní posouzení žalovaného nároku odvolacím soudem nesprávné.
Pro úplnost Nejvyšší soud dodává, že shledá-li odvolací soud odpovČdnost za tvrzenou
škodu na stranČ žalované a následnČ i dĤvody pro aplikaci § 438 odst. 2 obþ. zák. ve vztahu
k její odpovČdnosti za tuto škodu, a to s ohledem na její podíl na vzniku škodu v porovnání
s podílem ostatních škĤdcĤ, mĤže nalézt inspiraci pro stanovení výše podílĤ v rozsudku
Nejvyššího soudu ze dne 1. 8. 2012, sp. zn. 28 Cdo 3600/2011.
Dovolání je dále pĜípustné v otázce, na jakou pohledávku, popĜ. její pĜíslušenství, má
být vČĜitelem zapoþteno plnČní poskytnuté mu v rámci rozvrhu po skonþení konkurzu,
neboĢ tato otázka dosud nebyla v judikatuĜe Nejvyššího soudu vyĜešena.
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Odvolací soud aproboval postup žalobkynČ, která si podle § 330 obch. zák. þást
náhrady škody, vyplacenou jí v rámci konkurzního Ĝízení na majetek PlzeĖské banky a.s.
v celkové výši 1.134.306.722,- Kþ zapoþetla na úrok z prodlení v rozsahu þástky
1.043.905.167,- Kþ, kapitalizovaný ke dni prohlášení konkurzu na majetek PlzeĖské banky
a.s. dne 4. 4. 2003, a na jistinu náhrady škody ve výši 90.411.555,- Kþ.
Podle § 330 odst. 2 obch. zák. pĜi plnČní penČžitého závazku se zapoþte placení
nejprve na úroky a potom na jistinu, neurþí-li dlužník jinak.
Podle § 32 zák. þ. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání (dále jen „zák. þ. 328/1991
Sb.“), v rozvrhu se uspokojí nejdĜíve dosud nezaplacené pohledávky za podstatou (§ 31
odst. 2) a pracovní nároky (§ 31 odst. 3). Nepostaþuje-li výtČžek zpenČžení podstaty na úhradu
všech tČchto pohledávek, uspokojí se nejdĜíve hotové výdaje a odmČna správce, potom
náklady spojené s udržováním a správou podstaty, poté soudní poplatek za konkurs, poté
pohledávky výživného ze zákona; ostatní pohledávky se uspokojí pomČrnČ (odst. 1).
Po úplném uspokojení pohledávek podle odstavce 1 se pohledávky uspokojí podle svého
zaĜazení do tĜíd. Ze zbývajícího výtČžku ze zpenČžení konkursní podstaty pĜipadá 30 %
na první tĜídu a 70 % na druhou tĜídu. Nebudou-li v nČkteré tĜídČ vyþerpány všechny
prostĜedky pĜipadající na uspokojení do ní patĜících pohledávek, pĜesunou se tyto prostĜedky
do bezprostĜednČ následující tĜídy (odst. 2). Nelze-li plnČ uspokojit všechny pohledávky
patĜící do téže tĜídy, uspokojí se tyto pohledávky pomČrnČ. Neuspokojené pohledávky þi jejich
þásti z první tĜídy se uspokojují ve tĜídČ druhé (odst. 3).
Z § 32 zák. þ. 328/1991 Sb. je zĜejmé, že správce konkursní podstaty pĜi rozvrhu
nemĤže urþit, na kterou pohledávku konkurzního vČĜitele plní, þi zda plní na její jistinu nebo
pĜíslušenství. Na rozdíl od vyrovnání, které bylo pĜedmČtem závČrĤ uþinČných Nejvyšším
soudem v rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 8. 6. 2011, sp. zn. 29 Cdo 601/2008,
uveĜejnČného pod þíslem 148/2011 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek,
a jehož podstatou je (byla) urþitá nabídka dlužníka vČĜitelĤm v tom smČru, jaké plnČní,
v jakém rozsahu a jakým zpĤsobem dostanou na uspokojení svých pohledávek, podléhajících
vyrovnání, která musí být vČĜiteli pĜijata (jinak vyrovnání neprobČhne), je rozvrh zákonem
pĜesnČ upravený zpĤsob v zásadČ pomČrného uspokojení konkursních vČĜitelĤ z výtČžku
zpenČžení konkursní podstaty.
Z uvedeného je zĜejmé, že se v pĜípadČ plnČní na základČ rozvrhu v konkurzním Ĝízení
bez dalšího uplatní úprava § 330 odst. 2 obch. zák. a poskytnuté plnČní se zapoþte nejprve
na úroky a teprve poté na jistinu, jak správnČ dovodil odvolací soud.
Nesprávná je však úvaha odvolacího soudu o tom, kdy nastalo pĜípadné prodlení
žalované s náhradou škody, když ohlednČ Ĝešení této otázky se odvolací soud rovnČž odchýlil
od ustálené judikatury Nejvyššího soudu, což þiní dovolání i v této otázce pĜípustným.
Jak již bylo shora vysvČtleno, uplatnila žalobkynČ nárok na náhradu škody z titulu
nesprávného úĜedního postupu ministerstva financí až podáním ze dne 11. 8. 2003. Odvolací
soud správnČ uvedl, že v pĜípadČ náhrady škody nebývá typicky doba splnČní dohodnuta,
stanovena právním pĜedpisem nebo urþena v rozhodnutí, a proto nastává její splatnost
podle § 563 obþ. zák. prvního dne poté, kdy byl dlužník o plnČní vČĜitelem požádán. Odvolací
soud však pochybil, pokud považoval za výzvu k plnČní pĤvodní žalobu, jestliže se tato
vztahovala k jinému skutku, než od jakého nakonec odvolací soud povinnost žalované
k náhradČ škody odvodil, a nikoli podání žalobkynČ ze dne 11. 8. 2003. I v této otázce je
proto právní posouzení žalovaného nároku odvolacím soudem nesprávné.
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Pro úplnost Nejvyšší soud dodává, že není rozhodné, které organizaþní složce byla
daná výzva k plnČní adresována, když ohlednČ škody zpĤsobené nesprávným úĜedním
postupem § 9 odst. 1 zák. þ. 58/1969 Sb. pĜedbČžné projednání nepožadoval (viz rozsudek
Nejvyššího soudu ýR ze dne 30. 12. 1976, sp. zn. 2 Cz 38/76, uveĜejnČný ve Sbírce soudních
rozhodnutí a stanovisek pod þ. 28, roþník 1978).
Z uvedeného je zĜejmé, že právní posouzení nároku žalobkynČ odvolacím soudem je
v rozsahu napadeném dovoláním žalované nesprávné. Nejvyšší soud proto podle § 243b
odst. 2 þásti vČty za stĜedníkem o. s. Ĝ. napadený rozsudek odvolacího soudu v daném rozsahu
zrušil. Podle § 243b odst. 3 vČta druhá o. s. Ĝ. vrátil Nejvyšší soud odvolacímu soudu vČc
k dalšímu Ĝízení.
Dovolání žalobkynČ je pĜípustné podle § 237 odst. 1 písm. a) o. s. Ĝ., neboĢ rozsudkem
odvolacího soudu došlo v dovoláním napadeném rozsahu ke zmČnČ rozsudku soudu prvního
stupnČ tak, že byla žaloba zamítnuta ohlednČ povinnosti žalované zaplatit žalobkyni 18% úrok
z prodlení z þástky 1.236.284.000,- Kþ od 6. 3. 1997 do 11. 9. 1998 a z þástky 1.114.275.017,Kþ od 12. 9. 1998 do 4. 4. 2003, 8% úrok z prodlení z þástky 1.114.275.017,- Kþ od 5. 4.
2003 do 6. 10. 2006 a z þástky 1.043.891.167,- Kþ od 7. 10. 2006 do zaplacení a 18% úrok
z þástky 90.411.555,- Kþ od 7. 10. 2006 do zaplacení.
Dovolání žalobkynČ je dĤvodné, avšak z jiného dĤvodu, než se žalobkynČ domnívá.
Podle § 438 obþ. zák. zpĤsobí-li škodu více škĤdcĤ, odpovídají za ni spoleþnČ
a nerozdílnČ (odst. 1). V odĤvodnČných pĜípadech mĤže soud rozhodnout, že ti, kteĜí škodu
zpĤsobili, odpovídají za ni podle své úþasti na zpĤsobení škody (odst. 2).
S ohledem na shora dovozenou nesprávnost právního posouzení charakteru
odpovČdnosti žalované odvolacím soudem v tom smČru, zda jde o odpovČdnost dČlenou
ve smyslu § 438 odst. 2 obþ. zák. nebo solidární ve smyslu § 438 odst. 1 obþ. zák., je nutnČ
nesprávným i právní posouzení toho, v jaké rozsahu mohlo dojít þásteþným plnČním ze strany
PlzeĖské banky a.s. k zániku povinnosti žalované nahradit pĜedmČtnou škodu.
Pokud by totiž odvolací soud dovodil splnČní podmínek dČlené odpovČdnosti na stranČ
žalované, odpovídala by žalovaná samostatnČ, a to jen za þást škody a jí odpovídající
pĜíslušenství, vþetnČ úroku z prodlení. V takovém pĜípadČ by þásteþná úhrada ze strany jiného
spoludlužníka nemČla na povinnost žalované škodu, vþetnČ jejího pĜíslušenství, nahradit
žádný vliv (srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 8. 1. 2012, sp. zn. 28 Cdo 3600/2011).
Pokud by odvolací soud dovodil solidární odpovČdnost žalované spoleþnČ s dalšími
škĤdci, bylo by nutno posoudit, v jakém rozsahu zanikla plnČním PlzeĖské banky a.s.
povinnost k úhradČ úroku z prodlení žalované.
V otázce, kdy nastává prodlení solidárních dlužníkĤ, vychází právní dogmatika
i judikatura z tzv. teorie plurality. Podle ní má vČĜitel vĤþi každému ze solidárnČ odpovČdných
dlužníkĤ samostatnou pohledávku a mĤže vymáhat splnČní dluhu v celém rozsahu nebo jeho
þást vĤþi jednomu nebo nČkolika nebo všem spoludlužníkĤm, a to souþasnČ nebo postupnČ.
SplnČním dluhu jedním ze spoludlužníkĤ zpĤsobuje vĤþi vČĜiteli zánik dluhu ostatních
spoludlužníkĤ. Každý ze spoludlužníkĤ je povinen plnit dluh v celém rozsahu, ale vČĜiteli má
být dluh plnČn jen jednou. VČĜitel však nemá právo urþit, který spoludlužník má dluh plnit.
Jediným, co dluhy jednotlivých solidárnČ zavázaných dlužníkĤ spojuje, je identita plnČní,
resp. pĜedmČtu plnČní. V pĜípadČ pasivní solidarity proto existuje tolik právních vztahĤ, kolik
je dlužníkĤ (srov. napĜ. Rouþek, F., Sedláþek, J.: KomentáĜ k ýeskoslovenskému obecnému
zákoníku obþanskému. Díl þtvrtý. Praha 1936, s. 221-222; ýeška, Z., Kabát, J., OndĜej, J.,
Švestka, J.: Obþanský zákoník, KomentáĜ, Díl I, Praha: Panorama, 1987, s. 256-259; Jehliþka,
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O., Švestka, J., Škárová, M. a kol.: Obþanský zákoník, KomentáĜ, 9. vydání, Praha: C. H.
Beck, 2004, s. 741; Lavický, P.: Solidární závazky. 1. vydání. Praha, C. H. Beck, 2004,
nebo rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 4. 2008, sp. zn. 29 Odo 1162/2006, uveĜejnČný
pod þíslem 21/2009 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).
PĜirozeným dĤsledkem teorie plurality je, že u solidárních dlužníkĤ nastává splatnost
dluhu, a tím i prodlení s jeho splnČním u každého dlužníka samostatnČ (srov. Švestka, J.,
Spáþil, J., Škárová, M., Hulmák, M. a kol. Obþanský zákoník II. § 460 až 880. KomentáĜ. 2.
vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, s. 1535 a rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 8. 1. 2012,
sp. zn. 28 Cdo 3600/2011).
Protože je však úrok z prodlení pĜíslušenstvím jediné pohledávky ve smyslu § 121
odst. 3 obþ. zák., nevzniká každému ze solidárních dlužníkĤ samostatná povinnost hradit úrok
z prodlení, ale vzniká jim povinnost hradit rovnČž úrok z prodlení spoleþnČ a nerozdílnČ,
ovšem pouze v rozsahu, v jakém jsou dotþení dlužníci souþasnČ v prodlení. Pokud by nČkterý
ze solidárnČ odpovČdných dlužníkĤ byl v prodlení a zbylí dlužníci v prodlení nebyli, stíhá
za dobu, po kterou je první z dlužníkĤ sám v prodlení, povinnost hradit úrok z prodlení
výluþnČ tohoto dlužníka. Nelze tedy bez dalšího uzavĜít, jak uvádí žalobkynČ, že by
v okamžiku prodlení prvního ze solidárních dlužníkĤ nastávalo bez dalšího prodlení zbylých
spoludlužníkĤ.
V posuzované vČci dospČl odvolací soud k závČru, že úrok z prodlení z žalované
jistiny zanikl za dobu do 4. 4. 2003 v dĤsledku þásteþného plnČní PlzeĖské banky a.s.
Tento jeho závČr není správný, neboĢ byla-li žalovaná vyzvána ke splnČní svého dluhu
ve smyslu § 563 obþ. zák. až podáním žalobkynČ ze dne 11. 8. 2003, nemohla být v dobČ
tomuto datu pĜedcházejícímu v prodlení, nemČla proto povinnost hradit úrok z prodlení
ve smyslu § 517 odst. 2 obþ. zák. Na daném závČru pĜitom nic nemČní to, zda šlo u žalované
o odpovČdnost dČlenou nebo solidární, jak bylo výše vysvČtleno.
Protože ze skutkových závČrĤ odvolacího soudu není zatím zĜejmé, kdy mČla být
zmČna žaloby podáním žalobkynČ ze dne 11. 8. 2003 žalované doruþena, a proto není
ani zĜejmé, kdy mohlo pĜípadné prodlení na stranČ žalované nastat, nezbylo Nejvyššímu soudu
než pĜistoupit ke zrušení výroku II rozsudku odvolacího soudu v plném rozsahu,
jakož i navazujících výrokĤ nákladových, podle § 243b odst. 2 þásti vČty za stĜedníkem o. s. Ĝ.
a podle § 243b odst. 3 vČta druhá o. s. Ĝ. mu vrátit vČc k dalšímu Ĝízení.
Soudy jsou pak ve smyslu § 243d odst. 1, þásti první vČty za stĜedníkem, o. s. Ĝ.
ve spojení s § 226 o. s. Ĝ. vázány právními názory dovolacího soudu v tomto rozhodnutí
vyslovenými.
O náhradČ nákladĤ Ĝízení vþetnČ nákladĤ Ĝízení dovolacího rozhodne soud v rámci
nového rozhodnutí o vČci (§ 243d odst. 1 o. s. Ĝ.).
Proti tomuto rozsudku nejsou opravné prostĜedky pĜípustné.
V BrnČ dne 25. þervna 2014

JUDr. František I š t v á n e k, v. r.
pĜedseda senátu
Za správnost vyhotovení: Bc. Ivana ýechovská

