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ROZHODNUTÍ

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor legislativně právní a krajský živnostenský úřad (dále
též ,,odvolací správní orgán"), rozhodl o odvolání obviněného Ing. Andreje Babiše, nar.
trvalý pobyt

(dále též ,,obviněný"),

v zastoupení zmocněncem
proti rozhodnutí Městského úřadu Černošice ze dne 21.1.2019, č.j.: MUCE
79796/2018 OPNys, jíinž bylo rozhodnuto o přestupku podle § 23 odst. l písm. b) zákona č.
159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o střetu zájmů"),
takto:
Krajský úřad StředoČeského kraje, Odbor legislativně právní a krajský živnostenský
úřad, podle ustanovení § 90 odst. 1 písm. b) zákona Č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů, rozhodnutí Městského úřadu Černošice ze dne 21.1.2019, č.j.:
MUCE 79796/2018 OP/Vys, ruŠí a věc vrací Městskému úřadu Černošice k novému
projednání.

Odůvodnění

Městský úřad Černošice (dále též ,,správní orgán I. stupně") vedl, jako věcně a místně
příslušný správní orgán, řízení o přestupku z moci úřední podle § 78 zákona č. 250/2016 Sb.,
o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o
odpovědnosti za přestupky"), na základě podnětu podaného dne 3.8.2018 společností
Transparency International - Česká republika, o. p. s.
Řízení o přestupku bylo zahájeno dne 26.11.2018. Po provedeném řízení vydal správní orgán
I. stupně rozhodnutí ze dne 21.1.2019, č.j.: MUCE 79796/2018 OPNys (dále jen ,,rozhodnutí
správního orgánu I. stupně"), jehož:
-

výrokem l. byl obviněný uznán vinným ze spáchání přestupku podle § 23 odst. l
písm. b) zákona o střetu zájmů, kterého se dopustil z nedbalosti tím, Že v rozporu
s ustanovením § 4a odst. l zákona o střetu zájmů, jako veřejný funkcionář, poslanec
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Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, po uplynutí lhůty dle § 4a odst. 2
zákona o střetu zájmů, dnem 19.12.2017, je v době od 20.12.2017 i nadále ovládající
osobou právnické osoby LONDA spol. s r. o., IČ: 4924193 l, která je provozovatelem
rozhlasového vysílání, dále ovládající osobou právnické osoby Stanice O, a. s., IČ:
2650991 l, která je provozovatelem televizního vysílání, a ovládající osobou
právnické osoby MAFRA, a. s., IČ: 453 1335 l, která je vydavatelem periodického
tisku.
-

výrokem II. byl obviněnému za spáchaný přestupek uložen správní trest pokuty ve
výši 200.000 kč.

-

výrokein III. byla obviněnému uložena povinnost nahradit náklady řízení ve výši
1.000 Kč.

I.

Shrnutí závčrů správního orgánu I. stupně

Správní orgán l. stupně v napadenéin rozhodnutí dospěl k dílčímu závěru, že právnická osoba
AGROFERT, a.s., IČ: 26185610, je podle § 74 a § 75 zákona Č. 90/2012 Sb., o obchodních
korporacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o obchodních korporacích"),
ovládající osobou právnických osob:
-

LONDA, spol. s r.o., lČ: 4914193 l, která je provozovatelem rozhlasového vysílání,

-

MAFRA, a.s., lČ: 45313351, která je vydavatelem periodického tisku, a dále je
ovládající osobou právnické osoby Stanice O, a.s., IČ 26509911, která je
provozovatelem televizního vysílání.

Dále správní orgán I. stupně dospěl k závěru, že svěřenské fondy AB private trust I, svěřenský
fond, a AB private trust II, svěřenský fond, jsou podle § 74 a § 75 zákona o obchodních
korporacích společně ovládajícími osobami právnické osoby AGROFERT, a.s, IČ: 26185610.
Správní orgán I. stupně uvedl, že AB private trust I, svěřenský fond, s podílem na hlasovacích
právech větším než 40 %, je podle § 74 a § 75 zákona o obchodních korporacích ovládající
osobou právnické osoby AGROFERT, a.s, IČ: 26185610, přičemž dále dospěl k závěru, že
obviněný, jako obmyšlený, má řídící pravomoci, kterými přímo ovládá AB private trust I,
svěřenský fond, z titulu statutem stanovených povinností svěřenskému správci při nakládání s
vyčleněnými akciemi, a z titulu svých práv při dohledu nad činností jednotlivých konkrétních
osob ve fondu působících.
Správní orgán l. stupně v napadeném rozhodnutí konstatuje, že akcie byly do AB private trust
I, svěřenského fondu, převedeny z vlastnictví obviněného do vlastnictví jiného akcionáře,
uvedeného svěřenského fondu, a správce tohoto fondu je s nimi oprávněn nakládat pouze za
podmínek stanovených zákonem a statutem svěřenského fondu, nikoli o své vůli. Toto
nakládání spočívá ve výkonu hlasovacích práv, tedy ve výkonu činnosti, vedoucí k prosperitě
a zisku, tedy k činnosti, kterou by jinak vykonával sám obviněný. Způsob nakládání s akciemi
stanovil obviněný, který je zakladatelem tohoto svěřenského fondu, a je současně
obmyšleným. Právem obmyšleného je dále posuzovat, zda svěřenský správce dodržuje
statutem svěřenského fondu stanovené povinnosti při nakládání s akciemi, a zda dodržuje
zákony, a v případě poruŠení těchto povinností, či zákonů, je oprávněn jej odvolat. Obviněný
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je jako obmyšlený dále oprávněn v případě porušení povinností podle statutu svěřenského
fondu, či zákonů, odvolat také jakéhokoli ze tří protektorů, jejichž povinností je dohled nad
činností svěřenského správce se zaměřením na dodržování podmínek správy svěřeného
majetku stanovených obviněným. Rodinného protektora je oprávněn odvolat i v případě, že
neporušuje zákony. Obmyšlený má řídící pravomoci, kterými přímo ovládá svěřenský fond
AB private trust I, svěřenský fond, z titulu statutem stanovených povinností svěřenskému
správci při nakládání s vyčleněnými akciemi, a z titulu svých práv při dohledu nad činností
jednotlivých konkrétních osob ve fondu působících.
Otázku, zda obviněný, jako zakladatel a obmyšlený svěřenského fondu AB private trust I,
svěřenský fond, tento fond ovládá, správni orgán I. stupně posuzoval podle významu ust. § 4a
odst. l zákona o střetu zájmů, a dále podle zákona o legalizaci výnosů z trestné činnosti,
neboť dle ust. § 65e odst. 3 písm. e), rejstříkového zákona, je tento zákon určený Finančně
analytickému úřadu, České národní bance a dalším orgánům, při výkonu činnosti podle
loholo zákona, tedy pro posuzování odoovědnosli za činy, a jejich trestnosti, osob působících
ve svěřenslýchfondech.
Dle ust. § 4a odst. l zákona o střetu zájmů, nesmí obviněný, jako veřejný funkcionář uvedený
v § 2 odst. l zákona o střetu zájmů, být ovládající osobou právnické osoby, která je
provozovatelem rozhlasového nebo televizního vysílání nebo vydavatelem periodického tisku,
tedy osobou s rozhodujícím vlivem na tyto právnické osoby. Pro posouzení otázky, zda
obviněný má prostřednictvím svěřenského fondu AB private trust l, svěřenský fond,
rozhodující vliv na tyto právnické osoby správní orgán I. stupně nepoužil ustanovení zákona o
obchodních korporacích, nebot' dospěl k závěru, že vztahy nadřízenosti a podřízenosti osob
působících ve svěřenských fondech, teaty ovládání těchto fondů lento zákon neupravuje, ale
upravuje je ust. § 4 odst. 4 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci
výnosů z trestné činnosti a jínancování terorismu, z jehož ustanovení dle názoru správního
orgánu I. stupně vyplývá, že ve svěřenskémfondu máfakticky nebo právně možnost vykonávat
přímo nebo nepřímo rozhodující vliv osoba, kteráje skutečným majitelem tohotofondu. V ust.
§ 4 odst. 4 písm. c) tohoto zákona, je dále stanoveno, že loulo osobou může být, mimo jiné
osoby, také zakladatel a obmyšlený, kteíými obviněný v obou případech je.
Na základě citovaných dílčích závěrů správní orgán I. stupně v napadeném rozhodnutí dospěl
ke konečnému závěru, že obviněný je zakladatelem AB private trust I, svěřenský fond, který
sám sebe stanovil jako obmyšleného tohoto fondu a jeho práva při dohledu nad činností osob
působících v tomto fondu na základě statutu jsou právy osoby ovládající personální obsazení
tohoto fondu, a právy kontroly prosperity tohoto fondu, která je podle těchto důkazů také
zájmem svěřenského správce i obviněného, a proto má správní orgán I. stupně za nepochybně
prokázané, že obviněný je přímo ovládající osobou tohoto fondu, jeho správce a dalších osob
ve fondu působících, a protože tento ovládaný správce je na základě práv daných statutem
tohoto fondu, a na základě vkladu kmenových akcií právnické osoby AGROFERT, a.s., IČ:
26185610, do tohoto svěřenského fondu, je podle § 75 odst. 2 zákona o obchodních
korporacích, tento svěřenský fond osobou přímo ovládající právnickou osobu AGROFERT,

strana 4 l 19

a.s., IČ 26185610, která je ovládající osobou právnické osoby MAFRA, a.s., IČ: 453 1335 l, a
právnické osoby LONDA spol. s.r.o., IČ: 4924193 l, a dále právnická osoba MAFRA, a.s., jČ:
453 1335 l, tím, že je přímo ovládající osobou právnické osoby Stanice O, a.s., IČ: 26509911,
je obviněný z titulu uvedených práv obmyšleného svěřenského fondu AB private trust I,
svěřenský fond, nepřímo ovládající osobou těchto mediálních společností, neboť' má možnost
na základě svých práv v tomto svěřenském fondu v uvedených mediálních společnostech
vykonávat nepřímo rozhodující vliv.
Materiální stránku předmětného přestupku na základě provedených důkazů obviněný dle
závěru správního orgánu I. stupně naplňuje tím, že jako jgzická osoba osobně písemně
stanovil, jakým způsobem má svěřenský správce nakládat se svěřeným majetkem obviněného,
jak s tímto majetkem nakládat nesmí, dále tím, že tuto činnost je oprávněn vyhodnocovat a v
případě porušování ustanovení statutu nebo zákonů osobami působícími ve svěřenském fondu
je oprávněn je z Yykonávané pozice odvolat. Od činnosti svěřenského fondu tedy není oddělen,
neboť vykonává činnosti, které lze označit za činnosti řídící, te(ty ovládajícL Tímto jednáním
porušuje ust. § 4a odst. l zákona o střetu zájmů, čímž naplňuje materiální znak přestupku dle
ust. 23 odst. l písm. b) zákona o střetu zájmů.
Obviněný nevěděl, že svým jednáním může porušit nebo ohrozit zájem chráněný zákonem, ač
to vzhledem k okolnostem a svým osobním poměrům vědět měl a niohl, nebot' o tom, že je
ovládající osobou uvedených mediálních společnosti vědět měl a mohl správným posouzením
ust. g' 4a odst. l zákona o střetu zájmů.
Na základě tohoto posouzení iná správní orgán I. stupně za nepochybné, že prokázaným
jednáním obviněný naplnil i zákonem stanovenou formu zavinění tohoto přestupku z
nedbalosti, a to dle ust. § 15 odst. 3 písm. b) zákona o odpovědnosti za přestupky.

II. Přezkoumání rozhodnutí správního orgánu I. stupně
Obviněný podal proti rozhodnutí správního orgánu I. stupně v zákonem stanovené 15 denní
lhůtě . odvolání, kterým rozhodnutí napadá v celém rozsahu. V podaném odvolání konkrétně
namítá nepřezkoumatelnost napadeného rozhodnutí správního orgánu I. stupně a nezákonnost
jeho jednotlivých výroků, nesprávně zjištěný skutkový stav věci, nesprávně zjištěnou dobu
údajného páchání přestupku, nezjištění rozhodných okolností svědčících ve prospěch
obviněného, neprokázání nedbalostního zavinění, neumožnění obviněnému vyjádřit se
k některým skutečnostem a nesprávné právní posouzení věci. Dne 13.3.2019 zmocněnec
obviněného předložil odvolacímu správnímu orgánu jako doplnění svého odvolání ,,Posudek posouzení statutu svěřenských fondů AB private trust II, svěřenský fond, a AB private trust II,
svěřenský fond", vypracovaný

v jehož obsahu

zpracovatel posudku dospívá k odlišným závěrům při řešení otázek souvisejících s možností
obviněného ovládat předmětné právnické osoby, než ke kterým dospěl správní orgán I. stupně.
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Odvolací správní orgán přezkoumal podle § 98 odst. l zákona o odpovědnosti za přestupky
v plném rozsahu soulad napadeného rozhodnutí a řízení, které vydáni rozhodnutí předcházelo,
s právními předpisy a dospěl k následujícím závěrům.
a) Hodnocení procesního postupu správního orgánu I. stupně
Správní orgán l. stupně obdržel dne 3.8.201 8 podnět oznainovatele Transparency International
- Česká republika, o.p.s., k zahájení řízení o přestupku podle § 23 odst. l písm. b) zákona o
střetu zájmů, kterého se měl obviněný dopustit tím, že v rozporu s ustanovením § 4a odst. l
zákona o střetu zájmů, jako veřejný funkcionář, poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky, je ovládající osobou právnické osoby LONDA spol. s r. o., IČ: 4924193 1,
která je provozovatelein rozhlasového vysílání, dále ovládající osobou právnické osoby
Stanice O, a. s., IČ: 2650991 l, která je provozovatelem televizního vysílání, a ovládající
osobou právnické osoby MAFRA, a. s., IČ: 453 1335 l, která je vydavatelem periodického
tisku.
Podle ustanovení § 25 odst. 1 zákona o střetu zájmů přestupky podle § 23 odst. l projednává
obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jejímž územním obvodu má veřejný funkcionář
trvalý pobyt. Městský úřad Černošice, jako obecní úřad obce s rozšířenou působností, je věcně
a místně příslušným správním orgánem k projednání přestupku.
Správní orgán I. stupně vyzval v souladu s ustanovením § 4 odst. 4 zákona o odpovědnosti za
přestupky, před zahájením řízení o přestupku Ing. A. Babiše ke sdělení, zda žádá o projednání
přestupku v disciplinárním řízení v rámci Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. O projednání
věci v disciplinárním řízení požádáno nebylo. Proto se správní orgán I. stupně věcí dále
zabýval.
Správní orgán J. stupně následně zahájil úkony spočívající v prověřování došlého oznámení o
přestupku, v rámci kterého opatřoval podklady pro zahájení řízení, Postupu správního orgánu
I. stupně před zahájením se týkají námitky obsažené v podaném odvolání vztahujIcí se ke
stanovisku Právního odboru Městského úřadu Černošice a dále k právní analýze předložené
správnímu orgánu Pirátskou stranou, jak bude uvedeno níže.
Při prověřování došlého oznámení o přestupku byl mj. funkčně příslušným Odborem
přestupků Městského úřadu Černošice písemností ze dne 17.8.201 8 učiněn požadavek (vedeno
pod č. listu 27) k Právnímu odboru Městského úřadu Černošice o poskytnutí právního
stanoviska, konkrétně ke sdělení právního názoru k podnětu Transparency International,
o.p.s., ve věci označení Ing. A. Babiše jako osoby obmyšlené a osoby ovládající předmětné
právnické osoby. Odbor právní Městského úřadu Černošice písemností ze dne 10.9.2018
(vedeno pod č. listu 245, 246) sdělil, že shodně s ,,oznámením oznamovatele dospěl k závěru,
že Ing. Andrej Babiš je veřejným funkcionářem a zároveň je v postaveni fakticky ovládající
osoby zvláštní právnické osoby (účelově vyčleněného majetku) soukromého fondu AB private
lrusl l a AB private lrust II, svěřenský fond. Ing. Babiš je ovládající osobou zejména z toho
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důvodu, že je v postavení jak zakladatele uvedených svěřens§ch fondů, tak v postavení
obmyšleného.
Z loholo důvodu je Ing. Babiš také osobou, která skutečně ovládá a koníroluje společnost
AGROFERT a.s., prosiřednictvím ní poté ovládá společnost M4FRA, as. vydávající deníky
uvedené výše. Dále prostřednictvím společnosti" MAFRA, a.s. ovládá společnost Stanice O,
as., provozující televizní vysílání Ing. Babiš dále prostřednictvím společnosti AGROFERT,
as. ovládá společnost LONDA spol. s r. o. provozující rozhlasové vysílání...
Proto nelze dle názoru PO jinak, než konstatovat, že Ing. Andrej Babiš se dopouští přestupku
dle ustanovení § 23 odst. Písm. b) zákona č. 159/2006 Sb. "
Odvolací správní orgán k citovanému stanovisku uvádí, že samotná otázka, zda obviněný je
osobou ovládající předmětné právnické osoby, je zásadní otázkou, k jejímuž řešení mělo dojít
v rámci

řádného dokazování v samotném řízení o přestupku s přihlédnutím k právu

obviněného na spravedlivý proces. Nastala zde bezprecedentní situace, kdy ve spisovém
materiálu vedeném Městským úřadem Černošice jako věcně příslušným správním orgánem, je
ještě před tím, nežli došlo k zahájení samotného řízení o přestupku, zachycen závěr
Městského úřadu Černošice, podle kterého mj. nelze jinak, než konslalovat, že Ing. Andrej
Babiš se dopouští přestupku dle ustanovení § 23 odst. písm. b) zákona č. 159/2006 Sb. Dle
ustanovení § 69 odst. 2 zákona o odpovědnosti za přestupky, pokud není pravomocným
rozhodnutím o přestupku vyslovena vina obviněného, hledí se na něj jako na nevinného.
Povinností správních orgánů je zmíněné ustanovení respektovat a dodržovat, musí k němu
přihlížet nejen samotný funkčně příslušný Odbor přestupků Městského úřadu Černošice, ale
též Odbor právní Městského úřadu Černošice, který byl osloven s požadavkem poskytnutí
právního stanoviska. Poskytnuté stanovisko v podstatě dospívá ke stejným hodnocením, jež
jsou uvedeny v podnětu k zahájení řízeni o přestupku. Z jeho závěru je patrné nerespektování
presumpce neviny jako jedné z elementárních zásad přestupkového řízení, vyjádřené nejen ve
zmíněném ustaľlovení zákona q odpovědnosti za přestupky, ale dále též v ČI. 6 odst. 2
Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (viz k tomu např. z Nálezu Ústavního
soudu ze dne 17.1.2008, č.j.: ii. Us 82/07 - l: Je-li řízení o přestupku stěžovatele řízením o
oprávněnosti trestního obvinění proti němu ve smyslu ČI. 6 odst. l Úm/uyy o ochraně lidských
práv a základních svobod, požívá stěžovatel i dalších minimálních práv, mezi jinými podle
odst. 2 uvedeného ustanovení i právo, aby byl považován za nevinného, dokud jeho vina
nebyla prokázána zákonným způsobem. To znamená, že musí být v řízení v souladu s pravidly
procesu provedeny důkazy prokazující vinu podezřelého a n' musí být vyhodnoceny íak, aby
bylo zřejnié, jak rozhodující orgán dospěl k závěru o vině.). Pro postup před zahájením řízení
ani pro vydání samotného rozhodnutí o přestupku nemá stanovisko předložené Odborem
právním Městského úřadu Černošice význam, toto stanovisko vykazuje znak nezákonnosti
spočívající v nerespektování ustanovení § 69 odst. 2 zákona o odpovědnosti za přestupky,
resp. ČI. 6 odst. 2 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, a jako takové proto
nemělo být zahrnuto mezi podklady pro vydání rozhodnutí, k nimž správní orgán I. stupně
přihlížel.
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Píseinností ze dne 2.1 1.2018 správní orgán l. stupně dále vyzval politické strany a politická
hnuti, zastoupené v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR (mimo politické hnutí ANO 2011)
k podání vysvětlení ,,zdaje některé osobě Vaší politické strany/hnut/ známa skutečnost, která
by mohla potvrdit, že uvedený veřejný ji'nkcionář v období po svém znovuzvolení do jiínkce
poslance Poslanecké sněmovny Parlameníu ČR v říinu roku 2017 svým jednáním v rozporu
s ustanovením § 3 odst. 2 a 3 zákona o střetu zájmů ohrozil veřejný zájem tím, že jako veřejný
funkcionář
-

upřednostňoval svůj osobní zájem před zájmy, které je jako veřejný jůnkcionář
povinen prosazovat a hájit,

-

využil svého postavení, pravomoci nebo inforn?acl' získaných při výkonu své funkce k
získúní majetkového nebo jiného prospěchu nebo výhody pro některou z uvedených
právniclých osob,

-

odvolával se v zájínu uvedených právnických osob na svou júnkci v záležitostech,
herě související s uvedenými právniclými osobami,

-

nebo dal za úplatu nebo jinou výhodu ke komerčním reklamním účelům svolení k
uvedení svého jména, popřOadějmen a při)'mení nebo svolení ke svému vyobrazení ve
spojeni' s vykonávanoufunkci v zájmu uvedených právnických osob. "

Odvolacímu správnímu orgánu není zřejmé, jaký význam pro prověření došlého oznámení o
přestupku, který měl být spáchán porušením ustanovení § 4a odst. l zákona o střetu zájmů,
mělo výše popsané oslovení politických stran a politických hnutí vztahující se k případnému
porušení ustanovení § 3 odst. 2 a 3 zákona o střetu zájinů. Ustanovení § 3 zákona o střetu
zájmů vymezuje pojem ,,střet zájmů". Úlohou správního orgánu I. stupně nebylo zjišt'ovat,
zda u osoby Ing. A. Babiše došlo ke střetu zájmů dle § 3 zákona o střetu zájmů. Mezi
omezením stanoveným § 4a odst. l zákona o střetu zájmů a definicí pojmu střet zájmů v § 3
zákona o střetu zájmů neexistuje přímá souvztažnost.
K učiněné výzvě a v ní obsaženým konkrétním dotazům se kladně žádná z politických stran
(politických hnutí) nevyjádřila. Z logiky věci plyne, že prakticky ve většině případů,
vzhledem k počtu členů jednotlivých politických stran a hnutí ani nebylo reálné provést
natolik obsáhlé prošetřování, aby bylo možno konstatovat, zda je některé osobě Vaší politické
strany/hnutí známa skutečnost.... Pirátská strana na základě výzvy k podání vysvětlení
předložila dne l 1.1.2019 (tedy již nikoliv v rámci prověřování došlého oznámení o přestupku,
ale v rámci vedeného řízení o přestupku, 10 dní před tím, nežli bylo správním orgánem I.
stupně ve věci vydáno rozhodnutí) PRÁVNÍ ANALÝZU ,,Posouzení střetu zájmů
v souvislosti s čerpáním dotací evropských fondů a problematika vlastnictví koncernu
AGROFERT", vypracovanou advokátkou

a advokátem

(Č. listu 424 - 465).
Obviněný v podaném odvolání mj. namítá, že advokátka

sama o sobě

tvrdí, že se zaměřuje předně na rodinné a trestní právo, nikoliv tedy na problematiku
korporačního práva, a proto lze pochybovat o právní váze předložené právní analýzy a správní
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orgán by k ní neměl přihlížet. Jako důkaz je k podanému odvolání předložen výtisk
z internetových stránek ,,Praha 5 Starostové a nezávislí,
".
Další námitka obviněného směřuje k postupu správního orgánu I. stupně, který, jak je
zaznamenáno v protokolu o nahlížení do spisu ze dne 15.1.2019 (list č. 466), zmocněnci
obviněného sdělil, že předmětná právní analýza nebude podkladem pro vydání rozhodnutí,
přičemž však v odůvodnění napadeného rozhodnutí správní orgán I. stupně fakticky jako
podklad pro vydání rozhodnutí tuto analýzu označil, když uvedl, že dospěl ke stejným
závěrůin, jako jsou v analýze obsaženy.
Odvolací správní orgán shledal uvedený postup správního orgánu I. stupně jako negativní
zásah do procesního práva obviněného podle § 36 odst. 3 správního řádu, podle kterého musí
být účastníkům před vydáním rozhodnutí ve věci dána možnost vyjádřit se k podkladům
rozhodnutí, jelikož svým postupem správní orgán l. stupně uvedl dne 15.1.2019 obviněného
v omyl, když vyvolal dojem, že předmětná právní analýza (listy č. 424 - 465) nebude
podkladem pro vydání rozhodnutí.
Odvolací správní orgán k procesnímu postupu správního orgánu l. stupně shrnuje, Že za
významný nedostatek z hlediska dodržení práv obviněného v řízení o přestupku je shledáno
popsané porušení ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu. Za další negativní dotčení práva na
spravedlivý proces považuje odvolací správní orgán samotnou skutečnost, že správní orgán I.
stupně předmětnou nevyžádanou analýzu, předloženou mu politickým subjektem, zahrnul do
podkladů pro vydání rozhodnutí, Pravomoc projednávat přestupek podle § 23 odst. l písm. b)
zákona o střetu zájmů je zákonem svěřena správnímu orgánu. Je úlohou správního orgánu,
aby zjistil skutkový stav věci a na základě vlastního správního uvážení vydal rozhodnutí o
přestupku. Byt' se z hlediska běžně vykonávané Činnosti správního orgánu I. stupně v daném
konkrétním případě jedná o zvlášť' složitý případ, dle názoru odvolacího správního orgánu je
nepřípustné, aby jako podklad pro vydání rozhodnutí ve věci obvinění z přestupku byla užita
nevyžádaná právni analýza předložená správnímu orgánu politickým subjektem. Jakoukoliv
snahu politických subjektů o ovlivnění výsledku vedeného řízení o přestupku je potřeba
vyloučit. Žádný z politických subjektů si nemůže nárokovat oprávnění ovlivňovat vedené
řízení předkládáním svých názorů a právních analýz správnímu orgánu. Je nutno důsledně
rozlišovat rovinu politickou (politická debata o tom, zda je politik ve střetu zájmů dle § 3
zákona o střetu zájmů) a rovinu správního trestání (projednáváni podezření ze spáchání
přestupku porušením ustanovením § 4a odst. l zákona o střetu zájmů).
Pro úplnost k hodnocení procesního postupu v předmětné věci odvolací správní orgán dodává,
že vzhledem ke složitosti řešeného případu a obsáhlosti správním orgánem I. stupně
učiněných ílkoľlů byla pozornost věnována těm částem procesního postupu, které odvolací
správní orgán shledal problematickými (zároveň byly napadeny podaným odvoláním).
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b) Hodnocení skutkových závěrů
Odvolací správní orgán považuje za nutné primárně uvést, že předmětem vedeného řízení je
rozhodování o přestupku, kterého se měl obviněný dopustit porušením ustanovení § 4a odst. l
zákona o střetu zájmů, podle kterého veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. l nesmí být
provozovatelem rozhlasového nebo televizního vysílání nebo vydavatelem periodického tisku
ani společníkem, členem nebo ovládající osobou právnické osoby, která je provozovatelem
rozhlasového nebo televizního vysílání nebo vydavatelem periodického tisku.
Úlohou správního orgánu I. stupně ve vedeném řízení o přestupku bylo primárně stanovit,
jaké podklady mají být shromážděny za účelem vyhodnocení, zda skutková podstata
přestupku byla či nebyla naplněna, tak, aby shromážděné podklady a provedené důkazy a
jejich hodnocení měly význam z hlediska možnosti prokázání spáchání přestupku, resp.
zjištění skutkového stavu věci.
Podle ustanovení § 5 zákona o odpovědnosti za přestupky je přestupkem společensky
škodlivý protiprávní čin, který je v zákoně za přestupek výslovně označen a který vykazuje
znaky stanovené zákonem, nejde-li o trestný Čin. Bylo tedy nutno předevšňn zjistit, zda
obviněný svým jednáním naplnil formální znaky skutkové podstaty přestupku dle § 23 odst. l
písm. b) zákona o střetu zájmů (zda obviněný porušil ustanovení § 4a odst. l zákona o střetu
zájmů, zda se jednalo o jednání zaviněné) a zda byl zároveň naplněn i znak materiální,
spočívající v naplnění potřebné míry společenské škodlivosti.
Z okolností případu, jak vyplývá i ze samotného podnětu k zahájení řízení o přestupku, je
zjevné, že zásadní otázkou v přestupkovém řízení je zjištění, zda obviněný je ve smyslu § 4a
odst. l zákona o střetu zájmů ovládající osobou společností LONDA, spol. s r.o., IČ:
4914193 1, jako provozovatele rozhlasového vysílání, MAFRA, a.s., IČ: 453 1335 l, jako
vydavatele periodického tisku, a Stanice O, a.s., lČ 26509911, jako provozovatele televizního
vysílání.
Zákon o střetu zájmů, případně ani zákon č. 23 1/2000 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, či zákon č. 46/2000 Sb., tiskový zákon, ve
znění pozdějších předpisů, neobsahují bližší vymezení pojmu ,,ovládající osoba", ze kterého
by bylo možno ve vedeném řízeni o přestupku vycházet.
Obecná definice pojmů ,,ovládající osoba" a ,,ovládaná osoba" je pak obsažena v § 74 odst. l
zákona o obchodních korporacích, dle kterého ovládající osobou je osoba, která může v
obchodní korporaci přímo či nepřímo upia/ňova/ rozhodující vliv. Ovládanou osobou je
obchodní korporace ovládaná ovládající osobou.
Dle ustanovení § 75 odst. l zákona o obchodních korporacích se má za to, že:
-

ovládající osobou je osoba, která může jmenovat nebo odvolat většinu osob, které jsou
členy statutárního orgánu obchodní korporace nebo osobami v obdobném postavení
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nebo členy kontrolního orgánu obchodní korporace, jejímž je společníkem, nebo
může toto jmenování nebo odvolání prosadit.
-

osobou ovládaj ící je ten, kdo nakládá s podílem na hlasovacích právech
představujícím alespoň 40 % všech hlasů v obchodní korporaci, ledaže stejným nebo
vyšším podílem nakládá jiná osoba nebo jiné osoby jednající ve shodě.

-

osoby jednající ve shodě, které společně nakládají podílem na hlasovacích právech
představujícím alespoň 40 % všech hlasů v obchodní korporaci, jsou osobami
ovládajícími, ledaže stejným nebo vyšším podílem nakládá jiná osoba nebo jiné osoby
jednající ve shodě.

-

osobou ovládající nebo osobami ovládajícími je také ten, kdo sám nebo společně s
osobami jednajícími s ním ve shodě získá podíl na hlasovacích právech představující
alespoň 30 % všech hlasů v obchodní korporaci a tento podíl představoval na
posledních 3 po sobě jdoucích jednáních nejvyššího orgánu této osoby více než
polovinu hlasovacích práv přítomných osob.

Jak vyplývá ze znění § 74 odst. ] zákona o obchodních korporacích, ovládanou osobou může
být výhradně obchodní korporace. Je tedy zjevné, Že obviněný nemůže být ve vztahu ke
svěřenským fondům AB private trust I, svěřenský fond, ani AB private trust II, svěřenský
fond, v postavení ovládající osoby, jelikož svěřenské fondy nejsou obchodními korporacemi a
tedy nemohou být ovládanými osobami. Proto nelze dospět ke konstrukci, tak jak učinil
správní orgán I. stupně v jednom ze svých dílčích závěrů, že obviněný z titulu osoby
ovládající zmíněné svěřenské fondy je osobou nepřímo ovládající právnickou osobu
agrofert, a.s., ič: 26185610, a jejím prostřednictvím dále právnické osoby LONDA,
spol. s r.o., IČ: 4914193 l, MAFRA, a.s., IČ: 453 13351, a Stanice O, a.s., IČ 26509911.
Správní orgán I. stupně při svém rozhodování o dílčí otázce, zda obviněný ovládá svěřenský
fond AB private trust l, svěřenský fond, vůbec nezohlednil znění ustanovení § 74 odst. l
zákona o obchodních korporacích, přičemž v odůvodnění napadeného rozhodnutí v části
,,Hodnocení provedených důkazů v souvislostech a posouzení odpovědnosti obviněného za
uvedený přestupek" uvedl:
Otázku, zda obviněný jako zakladatel a obmyšlený svěřenského fondu AB private trust L
svěřenský fond, lenlo fond ovládá, posuzoval podle významu ust. g" 4a odst. l zákona o střetu
zájmů, a dále podle zákona o legalizaci výnosů z trestné činnosti, neboť dle ust. § 65e odst. 3
písm. e), reislříkového zákona, je lento zákon určený Finančně analytickému úřadu, České
národní bance a dalším orgánům, při yýkonu činností podle tohoto zákona, tedy pro
posuzování odpovědnosti za činy, ajejich trestnosti, osob působících ve svěřenskýchfondech.
Dle ust. § 4a odst. l zákona o střetu zájmů, nesmí obviněný, jako veřejnýfunkcionář uvedený
v § 2 odst. l zákona o střetu zájmů, být ovládající osobou právnické osoby, která je
provozovatelem rozhlasového nebo televizního vysíláni nebo vydavatelem periodického tisku,
tedy osobou s rozhodujícím vlivern na (yto právnické osoby. Pro posouzení otázky, zda
obviněný má prostřednictvím svěřenském fondu AB private trust I, svěřenském fondu,
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rozhodující vliv na tyto právnické osoby, čímž by naplnil materiální stránku předmětného
přestupku, správní orgán nepoužil ustanovení zákona o obchodních korporacích, neboť vztaky
nadřízenosti a podřízenosti osob působících ve svěřenských fondech, tedy ovládáni těchto
fondů tento zákon neupravuje. Upravuje je, jak výše vysvětleno, ust. § 4 odst. 4 zákona o
legalizaci výnosů z trestné činnosti, z jehož ustanovení vyplývá, že ve svěřenském fondu má
fahicky nebo právně možnost vykonávat přímo nebo nepřímo rozhodující vliv osoba, která je
skutečným maiilelem tohoto fondu. V ust. § 4 odst. 4 písm. c) tohoto zákona, je dále
stanoveno, že touto osobou může být, mimo jiné osoby, také zakladatel a obmyšlený, hetými
obviněný v obou případechje.
Správní orgán I. stupně uvedl, že nepoužil ustanovení § 74 odst. l zákona o obchodních
korporacích při hodnocení otázky, zda obviněný jako ,,osoba ovládající svěřenský fond" má
rozhodující vliv na předmětné právnické osoby, protože vztahy nadř/zenosíi a podřízenosíi
osob působících ve svěřenských fondech, tedy ovládání těchto fondů ten/o zákon neupravuje,
ale žeje upravuje ustanovení § 4 odst. 4 zákona o legalizaci výnosů z lreslné Činnosti, zjehož
ustanovení vyplývá, Že ve svěřenském fondu má fakticky nebo právně možnost )ykonávat
přímo nebo nepřímo rozhodující vliv osoba, kteráje skutečným majitelem tohotofondu.
Citovanou úvahu správního orgánu I. stupně však nelze přijmout, jelikož vztahy nadřízenosti a
podřízenosti osob působících ve svěřenských fondech nejsou ve skutečnosti řešeny ani
zákonem o obchodních korporacích, ani zákonem o některých opatřeních proti legalizaci
výnosů z trestné Činnosti. Ustanovení § 4 odst. 4 zákona č. 253/2008 Sb., o některých
opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné Činnosti a financování terorismu, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,, o legalizaci výnosů z trestné Činnosti"), pouze pro účely tohoto
zákona stanoví, kdo se za splnění určitých podmínek rozumí skutečným majitelem mj.
svěřenského fondu. Úpravu pojmu ,,skutečný majitel" obsaženého v zákoně o legalizaci
výnosů z trestné Činnosti nelze zaměňovat s úpravou pojmu ,,ovIádajkí osoba" v zákoně o
obchodních korporacích, jelikož jde o dva zcela odlišné pojmy. Z okolností případu nijak
nevyplývá, že by předmět vedeného řízení o přestupku jakkoliv souvisel s otázkou legalizace
výnosů z trestné činnosti, financování terorismu nebo financování šíření zbraní hromadného
ničení ve smyslu zákona o legalizaci výnosů z trestné činnosti.
Pojmy související se svěřenskými fondy jsou upraveny zejména v § 1448 až § 1474 zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,občanský zákoník").
Např. podle § 1448 odst. l až 3 občanského zákoníku se svěřenský fond vytváří vyčleněním
majetku z vlastnictví zakladatele tak, že ten svěří správci majetek k určitému účelu smlouvou
nebo pořízenhn pro případ smrti a svěřenský správce se zaváže tento majetek držet a
spravovat. Vznikem svěřenského fondu vzniká oddělené a nezávislé vlastnictví vyčleněného
majetku a svěřenský správce je povinen ujmout se tohoto majetku a jeho správy. Vlastnická
práva k majetku ve svěřenském fondu vykonává vlastním jménem na účet fondu svěřenský
správce; majetek ve svěřenském fondu však není ani vlastnictvím správce, ani vlastnictvím
zakladatele, ani vlastnictvím osoby, které má být ze svěřenského fondu plněno.
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Na základě citovaných ustanovení např. nelze dospět k závěru, jak učinil správní orgán I.
stupně, že ...akcie byly do AB prívale trust l, svěřenského fondu, převedeny z vlastnictví
obviněného do vlastnictví jiného akcionáře, uvedeného svěřenského ,fondu, když dle znění
zákona majetek ve svěřenském fondu však není ani vlasinictvím správce, ani vlasmictvím
zakladaíe/e, ani vlastnictvím osoby, které má být ze svěřenskéhofondu plněn.
Správní orgán l. stupně dále označil, že při posuzování otázky ovládání předmětného
svěřenského fondu vycházel z ustanovení § 65e odst. 3 písm. e) zákona č. 304/2013 Sb., o
veřejných rejstřících právnických a fýzických osob a o evidenci svěřenských fondů, ve znění
r
pozdějších předpisů. Zmíněné ustanovení zní: Uplný
opis zápisu nebo listiny podle g' 3 až 5
může obdržet pouze svěřenský správce nebo len, kdo na tom má právní zájem, a § 2 odst. 2 se
nepoužije. Ministerstvo spravedlnosti umožní dálkový přístup k těmto údajům také
Finančnímu analytickému úřadu, České národní bance a dalším orgánům při výkonu Činností
podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a ,línancování
terorismu

nebo

zákona

o provádění mezinárodních

sankcí za

účelem

udržování

mezinárodního míru a bezpečnosti, ochrany základních lidýých práv a boje proti terorismu.
Odvolacímu správnímu orgánu není zřejmé, jakou souvislost má právni úprava týkající se
přístupu k údajům dle § 3 až § 5 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a
fýzických osob a o evidenci svěřenských fondů, ve znění pozdějších předpisů, s hodnocením
otázky, zda obviněný ,,ovládá AB private trust I, svěřenský fond". Nutno dodat, že ze
zmiňovaného ustanovení § 65e odst. 3 písm. e) zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných
rejstřících právnických a fýzických osob a o evidenci svěřenských fondů, ve znění pozdějších
předpisů, vůbec nevyplývá, že tento zákon je určený Finančně analytickému úřadu, České
národní bance a dalším orgánům, při výkonu činností podle tohoto zákona, teQy pro
posuzování odpovědnosti za Činy, a jejich trestnosti, osob působících ve svěřenskýchfondech,
jak v napadeném rozhodnutí uvedl správní orgán I. stupně.
Bylo tedy vyloučeno, Že obviněný ovládá právnické osoby AGROFERT, a.s., IČ: 26185610,
LONDA, spol. s r.o., IČ: 4914193 l, MAFRA, a.s., IČ: 45313351, a Stanice O, a.s., IČ
2650991 l, z titulu osoby ovládající ab private trust I, a svěřenský fond. zbývá vyhodnotit
dále otázku, zda ve smyslu § 74 odst. l zákona o obchodních korporacích obviněný může
v předmětných právnických osobách přímo či nepřímo uplatňovat rozhodující vliv, a to
prostřednictvím AB private trust I, svěřenský fond, resp. prostřednictvím jeho správce.
Otázku zda, a na základě jakých skutečností, obviněný prostřednictvím AB private trust I,
svěřenský fond, resp. jeho správce, uplatňuje v uvedených právnických osobách rozhodující
vliv, správní orgán I. stupně v odůvodnění napadeného rozhodnutí komplexně nezhodnotil. Za
útržkovitá hodnocení, uvedená v různých částech odůvodnění napadeného rozhodnutí, lze
považovat obsah odůvodněni napadeného rozhodnutí, v němž správní orgán I, stupně uvedl:
Dle uvedeného statutu AB private trust L svěřenského fondu (dále ,,statut'ý a smlouvy o
zřízeni tohoto fondu (dále ,,smlouvy'), je mimo jiné zakladatelem a prvním a jediným
obmyšleným loholo fondu Ing. Andrej Babiš, nar.

(lisi 289, strana 2., věta l. statutu,
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a list. 291, bod 5.1 statutu), který, jak je v listině uvedeno, do fondu vyčlení jínanční
prostředky k účelu tohoto fondu, a dále vyčlení akcie právnické osoby AGROFERT, as., IČ.'
26185610, v počtu 565 ks (list 289, bod (E) statutu). Tyto akcie budou vráceny zakladateli bez
zbytečného prodlení po skončení správy fondu pokud zakladatel nebude vykonávat ,lúnkci
poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, přl>adně pokud bude zákaz dle
ust. § 4a zákona o střetu zájmů zrušen (list 29, bod 3.1. statutu). Toto vrácení svěřenslY
správce nemůže jakkoli ovlivnit, nebot' pro to nemá statutem stanoveno právo (viz ustanovení
slalutu,).
Uvedený statut dále upravuje povinnosti a práva svěřenského správce (list 291 a 292 statutu).

Dle skutečnosti, že uvedené akcie vložené do AB private trust L svěřenského fondu (důkaz Č. 7,
list 380), je svěřenský správce podle ust. § 1448 občanského zákoníku, oprávněn pouze držet a
spravoval, tak není vlastníkem majetku uvedeného fondu, pouze vykonává vlastnická práva
podle stanovených podmínek slalutu (bod 7. slalulu,), a podle zákona, tedy podle ustanovení
obecných pro plnou správu majetku dle ust. /409 občanského zákoníku a ustanovení
následujících, a na dobu omezenou. Svěřenský správce je dle statutu dále povinen dbát na
zachování ]yčleněných akcií, a yykonávat práva s nimi spojená (list 290 bod 4.2. statutu), teQy
provádět yýkon hlasovacích práv spojených s vyčleněnými akciemi (list 29/, bod 7.6.b
s/aĹuĹu,Ľ Přl>adné nově vydané akcie právnické osoby AGROFERT, a.s. nuísí nabýt obviněný
(list 290, bod 4.4.b stalulu). Pouze svěřenský správce může za doby trvání správy přiznat
obmyšlenánu jakékoli plnění z majetku, který nepředstavuje vyčleněné akcie (list 29/ bod 5.1
statutu). K rozhodnutí o naložení se ziskem fondu a k výkonu hlasovacích práv spojených s
vyčleněnými akciemi potřebuje svěřenský správce souhlas Rady proleklorů, nejedná tedyjen o
své vůli (list 291 bod 7.6.b statutu). Jedním ze tří protektorů je manželka obmyšleného (list
292 bod 8.5. a 8. 6. slalutu,Ľ svěřéňsg správce je te(ty povinen vykonávat správu svěřeného
majetku ke stejnému účelu, jako by ji vykonával sám obviněný, ale pouze na základě rozsahu
pověření dané statutem.
Statut dále upravuje práva zakladatele tohoto svěřenského fondu. Jeho právem je odvolání
svěřenského správce v případě, že porušuje pravidla spřáYý nebo jiné povinnosti při výkonu
své jiinkce podle sta/u/u, nebo příslušných právních předpisů (7ist 291, bod 7.5. slaíulu).
Obviněný, jako obmyšlený, je oprávněn kdykoli odvolat rodinného protektora (7ist 292, bod
8.6.), ale i protektora, který není rodinným příslušníkem, pokud porušuje pravidla spráíy
nebo jiné povinnosti podle staluíu nebo obecných právních předpisů (iist 292, bod 8.8.).
. . e

...akcie byly do AB private trust L svěřenského fondu, převedeny z vlastnictví obviněného do
vlastnictvíjiného akcionáře, uvedeného svěřenského fondu, a správce tohoto fondu je s nimi
oprávněn nakládat pouze za podmínek stanovených zákonem a statutem svěřenského fondu,
nikoli o své vůli. Toto nakládání spočívá ve výkonu hlasovacích práv, tedy ve výkonu činnosti,
vedoucí k prosperitě a zisku, /edy k činnosti, kterou by jinak vykonával sám obviněný. Způsob
nakládání s akciemi stanovil obviněný, který je zakladatelem tohoto svěřenského fondu, a je
současně obmyšleným. Právem obmyšleného je dále posuzovat, zda svěřenslý správce
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dodržuje statutem svěřenského fondu stanovené povinnosti při nakládání s akciemi, a zda
dodržuje zákony, a v případě porušení těchto povinnosti, či zákonů, je oprávněn jej odvolat.
Obviněný je jako obmyš/ený dále oprávněn v případě porušení povinností podle statutu
svěřenského fondu, či zákonů, odvolat také jakéhokoli ze tří protektorů, jejichž povinnostíje
dohled nad činností svěřenského správce se zaměřením na dodržování podmínek spráyy
svěřeného majetku stanovených obviněným. Rodinného protektora je oprávněn odvolat i v
případě, že neporušuje zákony. Obmyšlený má řídicí pravomoci, kterými přímo ovládá
svěřenský fond AB private trust l, svěřenslý fond, z titulu statutem stanovených povinností
svěřenskému správci při nakládání s vyčleněnými akciemi, a z titulu svých práv při dohledu
nad činnostíjednotlivých konkrétních osob ve fondu působících.
Obviněný je zakladatelem AB private trust L svěřenský fond, který sám sebe stanovil jako
obmyšleného tohoto fondu a jeho práva při dohledu nad činností osob působících v tomto
fondu na základě statutu jsou právy osoby ovládající personální obsazení loholo fondu, a
právy kontroly prosperiiý tohotofondu, kteráje podle těchto důkuzů také zájmem svěřenského
správce i obviněného.., obviněný z titulu uvedených práv obmyšleného svěřenského fondu AB
private trust L svěřenský fond, nepřímo ovládající osobou těchto mediálních společností,
neboť má možnost na základě svých práv v tomto svěřenském fondu v uvedených mediálních
společnostech vykonávat nepřímo rozhodující vliv...
Odvolací správní orgán shledal, že správní orgán I. stupně v souvislosti se závěrem o
možnosti uplatňovat rozhodujkí vliv odkazuje na statut svěřenského fondu AB private trust I,
svěřenský fond, když uvádí, že řídící pravomoci obviněného vyplývají z titulu statutem
stanovených povinností svěřenskému správci při nakládání s vyčleněnými akciemi, a z titulu
svých práv při dohledu nad činností jednotlivých konkrétních osob ve fondu působících,
Obviněný prostřednictvím svého zmocněnce v ráinci vyjádřeni se k podkladům pro vydání
rozhodnutí upozornil na znění ustanovení písm. C) a dále bodu 6.2 statutu, podle kterých:
-

Zakladatel se, jakožto osoba ovládající členy Skupiny, včetně těch, na něž vztahuj/
Omezení obchodních spo/ečnosň; rozhodl zřídit dva svěřenské fondy a íyčlenit do
nich akcie Společnosii tak, aby bylo zajištěno, že Společnosti, ajejich prostřednictvím
i Skupina, budou nezávisle spravovány svěřenskými správci, a to odděleně od majetku
Zakladatele;

-

Obmyšleni nejsou oprávněni požadovat jakékoli další informace ani dávat jakékoliv
pokyny čijinak ovlivňovat svěřenského správce nebo Protektory.

Správni orgán I. stupně k tomu v odůvodnění napadeného rozhodnutí uvedl, že 'yjádření
zmocněnce obviněného k bodu 6.2 je v souladu s uvedeným závěrem správního orgánu, neboť
oprávnění obmyš/eného mu dávají právo vyhodnocovat konečné či průběžné výsledky
svěřenského fondu, nikoli ovlivňovat průběžnou činnost svěřenského správce pokyny,
požadavky na informace, ajiným ovlivňováním správce nebo protektorů.
Odvolací správní orgán shledal napadené rozhodnutí v části, v níž správní orgán I. stupně
dospěl k závěru, že obviněný iná možnost uplatňovat prostřednictvím svěřenského fondu AB
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private trust I, svěřenský fond, resp. prostřednictvím správce uvedeného fondu, rozhodující
vliv na právnické osoby AGROFERT, a.s., IČ: 26185610, LONDA, spol. s r.o., IČ:
49141931, MAFRA, as., IČ: 45313351, a Stanice O, a.s., IČ 26509911, za nepřezkoumatelné
pro nedostatek uvedení důvodů a úvah správního orgánu I. stupně, na základě kterých ke
svému závěru dospěl. Jestliže správní orgán I. stupně dospěl k závěru, že obviněný nemá
právo ovlivňovat průběžnou činnost svěřenského správce pokyny, požadavky na iuformace, a
jiným ovlivňováním správce nebo proleklorů, ale má právo vyhodnocovat konečné či průběžné
výs/edjty svěřenského fondu, odvolacímu správnímu orgánu není zcela zřejmé, zda právě
v právu vyhodnocovat konečné či průběžné výsledky svěřenského fondu iná být dle názoru
správního orgánu l. stupně spatřován onen rozhodující vliv obviněného na předmětné
právnické osoby. V takovém případě však dle právního názoru odvolacího správního orgánu,
bez možnosti ovlivňovat správce svěřenského fondu, který podle ustanovení § 1448 odst. 3
občanského zákoníku vykonává vlastnická práva k majetku ve svěřenském fondu vlastním
jménem na účet fondu, nemůže v pouhém právu obviněného vyhodnocovat průběžné či
konečné výsledky svěřenského fondu spočívat rozhodující vliv na předmětné právnické
osoby.
Bude nutné, aby správní orgán I. stupně při hodnocení otázky, zda obviněný má možnost
uplatňovat rozhodující vliv v předmětných právnických osobách, vymezil konkrétní
skutečnosti (podklady), ze kterých vychází a zároveň, aby v rámci objektivity svého
rozhodování v souladu s ustanovením § 50 odst. 3 zjišťoval a hodnotil nejen okolnosti, které
jsou v neprospěch obviněného, ale i ty, které jsou v jeho prospěch, přičemž ustanovení písm.
C) a zejména pak bodu 6.2 statutu, podle kterého obviněný není oprávněn požadovatjakékoli
další informace ani dávat jakékoliv pokyny či jinak ovlivňovat svěřenského správce nebo
protektoty, nelze v těchto souvislostech ponechat bez bližšího povšimnutí.
V souvislosti s hodnocením otázky, zda obviněný porušil ustanovení § 4a odst. l zákona o
střetu zájmů, odvolací správní orgán upozorňuje na úpravu zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysňání a o změně dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, podle kterého Rada pro rozhlasové a televizní vysílánÍ, která je
ústředním správním úřadem vykonávajícím státní správu v oblasti rozhlasového a televizního
vysílání, uděluje licence k provozování rozhlasového a televizního vysílání, přiČemž jednou
z podmínek, které musí žadatel o licenci jako předpoklad pro účast v licenčním řízení
probíhajícím v režimu správního řádu splňovat, je dle ustanovení § 13 odst. 3 písm. g) zákona
č. 23 1/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, že žadatel není veřejným funkcionářem, jemuž je podle zákona
o střetu zájmů zakázáno provozovat rozhlasové nebo televizní vysílání, ani právnickou
osobou, je.jímž .je takový veřejný funkcionář společníkem, členem nebo ov]ádaiící osobou.
Z veřejně dostupných zdrojů, konkrétně z internetových stránek Rady pro rozhlasové a
televizní vysílání (https://www.rrtv.cz/cz/), lze přitom zjistit, že např. v průběhu roku 2018
byla Stanice O, a.s., IČ: 26509911, se sídlem Karla Engliše 5]9/1], 150 00 Praha 5 Smíchov, žadatelem o udělení licence k provozování televizního vysílání ve 4 případech, kdy
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ve všech 4 případech bylo o uděleni licence kladně pravomocně rozhodnuto (rozhodnutí č.j.
RRTV/7894/2018-zem ze dne 6.3.2018; č.j. RRTV 7890/2018-zem ze dne 6.3.2018; č.j.
RRTV/20510/2018-zem ze dne 4.12.2018; č.j. RTV/20511/2018-zem ze dne 4.12.2018),
přičemž ve všech rozhodnutích rozhodující správni orgán uvedl, že podle § 25 odst. 5 zákona
č. 23 1/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, licenci neudělí tehdy, pokud žadatel nesplňuje mj. podmínky
podle § 13 odst. 3, přičemž rozhodující správní orgán shledal, že žadatel (Stanice O, a.s., IČ:
26509911) vyhověl podmínkám licenčního řízení dle § 13 odst. 3 (tzn. mj., že žadatel není
právnickou osobou, jejíž ovládající osobou je takový veřejný funkcionář, jemuž je podle
zákona o střetu zájmů zakázáno provozovat rozhlasové nebo televizní vysílání). Rada pro
rozhlasové a televizní vysílání jako správní orgán je dle § 50 odst. 3 správního řádu vázána
povinností zjistit všechny okolnosti důležité pro ochranu veřejného zájmu, přičemž dále dle
ustanovení § 3 správního řádu postupuje tak, aby byl zjištěn stav věci, o němž nejsou důvodné
pochybnosti, a to v rozsahu, kte'ý je nezbytný pro soulad jejích úkonu s požadavky
zákonnosti.
K odvolací námitce týkající se nesprávného posouzení doby páchání přestupku odvolací
správní orgán tuto shledal důvodnou, jelikož pokud obviněný zahájil výkon funkce poslance
Parlainentu České republiky dne 21.10.2017, a dle § 4a odst. 2 zákona o střetu zájmů byl
povinen nejpozději do 60 dnů ode dne zahájení výkonu funkce ukončit činnost vymezenou
ustanovením§ 4a odst. l zákona o střetu zájmů, připadl konec 60 denní hmotněprávní lhůty na
den 20.12.2017, a tedy obviněný mohl předmětný přestupek začít páchat teprve dnem
21.12.2017. Zákon o střetu zájmů neobsahuje ustanovení o počítání lhůt, proto v případě lhůty
stanovené § 4a odst. 2 zákona o střetu zájmů nezbývá, nežli její počátek i ukončení
interpretovat v souladu s obecně platnými principy, tedy v tomto případě je nutno použít
obecné ustanovení upravující počítáni zakotvené v ustanovení § 605 odst. l občanského
zákoníku, podle kterého lhůta nebo doba určená podle dnů počíná dnem, který následuje po
skutečnosti rozhodné pro její počátek.
K odvolací námitce ohledně prokázání zavinění ze strany obviněného odvolací správni orgán
uvádí, že v odůvodnění napadeného rozhodnutí správní orgán I. stupně k otázce formy
zavinění uvedl pouze:

S ohledem na názor prezentovaný svým zmocněncem, obviněný

nevěděl, že svým jednáním může porušit nebo ohrozit zájem chráněný zákonem, ač to
vzhledem k okolnostem a svým osobním poměrům vědět měl a mohl, neboť o lom, že je
ovládající osobou uvedených mediálních společností vědět měl a mohl správným posouzením
ust. § 4a odst. l zákona o střetu zájmů. Na základě tohoto posouzení správní orgán má za
nepochybné, Že prokázaným jednáním obviněný naplnil i zákonem stanovenou formu zavinění
tohoto přestupku z nedbalosti, a to dle ust. § 15 odst. 3 písm. b) zákona o odpovědnosti za
přestupky.
Odvolací správní orgán shledal rozhodnutí v části, týkající se zavinění, nepřezkoumatelným
pro nedostatek uvedení důvodů a úvah správního orgánu, na základě kterých ke svému závěru
dospěl. Ze spisového materiálu vedeného v předmětné věci není nikterak patrné, že by
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zmocněnec obviněného prezentoval názor, Že obviněný nevěděl, že svým jednáním může
porušit nebo ohrozit zájem chráněný zákonem, ač to vzhledem k okolnostem a svým osobním
poměrům vědět měl a mohl nebot' o lom, že je ovládající osobou uvedených mediálních
společnosti vědět měl a mohl správným posouzením ust. § 4a odst. l zákona o střetu zájmů.
K hodnocení formy zavinění považuje odvolací správni orgán za přiléhavé poukázat na již
zmíněná rozhodnutí Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, která, vázána povinností zjistit
všechny okolnosti důležité pro ochranu veřejného zájmu, a zjistit stav věci, o němž nejsou
důvodné pochybnosti, při rozhodování o udělování lince k provozování televizního vysílání
v průběhu roku 2018 pro Stanici O, a.s., IČ: 2650991 l, jako jednu z právnických osob, kterou
má obviněný ovládat, celkem ve čtyřech případech neshledala existenci překážky v udělení
licence v tom, že by předmětná právnická osoba byla v rozporu s ustanovením § 4a odst. ]
zákona o střetu zájmů ovládána veřejným funkcionářem. Z kontextu uvedeného vyplývá, že
správním orgánem I. stupně jsou patrně vyšší nároky na právní povědomí (správné posouzení
§ 4a odst. l zákona o střetu zájmů) kladeny na fýzické osoby, nežli na správní orgány (v
daném případě na ústřední správní úřad vykonávající státní správu v oblasti rozhlasového a
televizního vysílání, jehož povinností je rozhodovat v mezích zákona, jak již bylo uvedeno).
K odvolací námitce ohledně nepřiměřenosti uloženého správního trestu odvolací správní
orgán shledal, že odůvodnění správního orgánu I. stupně je v části, týkajIcI se uloženého
správního trestu částečně v rozporu s ustanovením § 68 odst. 3 správního řádu nedostatečné, a
Částečné též vnitřně rozporné. Vnitřní rozpor je spatřován ve skutečnosti, že správni orgán I.
stupně v textu odůvodnění jednak uvádí, že při určení druhu správního trestu a jeho výměry
vycházel z osobních poměrů obviněného, které obviněný správnímu orgánu sdělil a doložil, a
zároveň dále uvádí, že ... Osobní poměry, které by měly být při ukládání sankce zohledněny,
nebyly zmocněncem správnímu orgánu sděleny. Není tudíž zřejmé, zda a jak konkrétně byly
osobní poměry obviněného při ukládání správního trestu zohledněny, či zda zohledněny vůbec
nebyly.
Správní orgán dále uvedl, že při ukládání správního trestu přihlédl k tomu, že se obviněný
dopustil přestupku v nedbalosti, což posoudil jako formu méně závažnou. Jestliže však má
správní orgán dle § 38 písm. e) zákona o odpovědnosti za přestupky povinnost přihlédnou též
k míře zavinění, měl správní orgán rozlišit též existenci formy zavinění z nedbalosti vědomé a
nevědomé, kdy nevědomá nedbalost z hlediska naplnění jednotlivých forem zavinění
nasvědčuje ze všech těchto forem (umyl přímý, úmysl nepřímý, nedbalost vědomá, nedbalost
nevědomá) nejen formě ,,méně závažné" ale formě ,,nejméně závažné".
Při hodnocení závažnosti spáchaného přestupku správní orgán l. stupně zcela pominul
hodnotit též způsob spáchání přestupku a okolnosti spácháni přestupku, jež v daném
konkrétním případě výrazně korespondují s hodnocením míry zavinění. Dle názoru
odvolacího správního orgánu z hlediska hodnocení závažnosti přestupku měla být hodnocena
též např. skutečnost, zda obviněný může v předmětných právnických osobách uplatňovat vliv
přímo, či nepřímo, zda bylo zjištěno, že fakticky tento vliv uplatňoval či nikoliv, jelikož
z hlediska hodnocení závažnosti přestupku mají tato kritéria zcela jistě vyšší vypovídací
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hodnotu než to, jak bude uložený správni' trest působit po mediálním zveřejnění výsledku
řízení nejen na občany v České republice, ale i v zahraničí.
III. Závěr

Krajský úřad Středočeského kraje na základě zjištěných nedostatků napadené rozhodnutí pro
shledaný rozpor v postupu správního orgánu l. stupně s ustanovením § 36 odst. 3 správního
řádu, dále pro rozpor s ustanovením § 50 odst. 3 správního řádu (v řízení, v němž má být z
moci úřední uložena povinnost, je správní orgán povinen i bez návrhu zjistit všechny
rozhodné okolnosti svědčící ve prospěch i v neprospěch toho, komu má být povinnost
uložena), dále pro shledaný rozpor napadeného rozhodnutí s ustanovením § 68 odst. 3
správního řádu a jeho částečnou nepřezkoumatelnost, zrušuje a věc vrací správnímu orgánu I.
stupně k novému projednání.
Odvolací správní orgán očekává, že správní orgán při novém projednání věci zohlední obsah
tohoto rozhodnutí o odvolání, Především odvolací správní orgán, v rámci své povinnosti podle
ustaľ1ovení § 90 odst. l písm. b) správního řádu vyjádřit v rozhodnutí o odvolání právní názor,
uvádí, že bude úlohou správního orgánu I. stupně při novém projednání věci hodnotit otázku,
zda obviněný může v předmětných právnických osobách prostřednictvím svěřenského fondu
AB trust I, svěřenský fond, resp. prostřednictvím jeho svěřenského správce, uplatňovat přímo
či nepřímo rozhodující vliv, přičemž odvolací správní orgán zastává právní názor, že při
posuzování těchto otázek má být s ohledem na předmět přestupkového řízení tak, jak je
vymezen v ustanovení § 4a odst. ] zákona o střetu zájmů, zohledněna především právní
úprava obsažená v zákoně o střetu zájmů, zákoně o obchodních korporacích a občanském
zákoníku. Správní orgán je povinen při posuzování jednotlivých právních otázek ve vztahu ke
konkrétním zákonným ustanovením, které používá, vycházet ze vztahů speciality a
subsidiarity právních předpisů (ostatně tyto vztahy přestupkové orgány v praxi posuzují zcela
běžně např. v souvislosti se subsidiárním užitím správního řádu v řízení o přestupcích). Nelze
tak jednotlivým pojmům, výrazům a situacím přisuzovat jejich význam podle právních
předpisů nahodile bez bližšího zkoumání, zda ten který právní předpis reguluje konkrétní
řešenou problematiku. Dle názoru odvolacího ·správního orgánu by se měl správní orgán I.
stupně

při

hodnocení

projednávané

věci

zabývat

zejména otázkami

týkajícími

se

vyvratitelných domněnek upravených § 75 zákona o obchodních korporacích, jelikož
s ohledem na okolnosti případu lze předpokládat, že právě toto posouzení má zásadní vliv na
rozhodnutí otázky, za obviněný je ovládající osobou předmětných právnických osob, či
nikoliv, tedy zejména:
zda obviněný můŽe prostřednictvím svěřenského fondu jmenovat nebo odvolat
většinu osob, které jsou členy statutárního orgánu předmětných právnických osob
(AGROFERT, a.s., lČ: 26185610, LONDA, spol. S r.o., IČ: 49141931, MAFRA, a.s.,
IČ: 453 1335 l, a Stanice O, a.s., IČ 26509911) nebo osobami v obdobném postavení
nebo členy kontrolního orgánu uvedených obchodních korporaci, nebo zda může toto
jmenováni nebo odvolání prosadit;
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zda obviněný může prostřednictvím svěřenského fondu ovlivňovat nakládání s
podílem na hlasovacích právech představujícím alespoň 40 % všech hlasů
v uvedených obchodních korporacích.
Pro úplnost odvolací správní orgán uvádí, že v textu rozhodnutí o odvolání, v rámci jeho
srozumitelnosti, necitoval konkrétní znění námitek obsažených v podaném odvoláni, které
obsahuje 21 stran, pouze pod bodem II. odůvodnění uvedl stručné vymezení konkrétní okruhů
námitek, kterých se odvolání týkalo, přičemž zároveň nebylo shledáno, že by podaným
odvoláním byla jakkoliv překročena mez zákonných oprávnění obviněného v procesu
přestupkového řízení. Zmocněnec obviněného dne 13.3.2019 v souladu s ustanovením § 38
odst. l správního řádu nahlédl u odvolacího správního orgánu do spisu a dne 19.3.2019
předložil své vyjádření ke stanovisku Odboru přestupků Městského úřadu Černošice, které
bylo předloženo k průvodnímu dopisu při předání odvolání nadřízenému správnímu orgánu.
Krajský úřad shledal námitky obviněného proti zmíněnému stanovisku důvodnými, jelikož
z podaného odvolání nevyplývá, že by v něm byla obsažena ,,účelová, nepravdivá a zavádějící
argumentace", nebo že by obsah podaného odvolání nasvědčoval ,,zneužití práva na
odvolání". Dle názoru odvolacího správního orgánu jsou v podaném odvolání obsaženy právní
názory a argumentace nevybočující z procesních práv obviněného. Jak přitom vyplývá
z obsahu tohoto rozhodnutí, odvolací správní orgán shledal nedostatky jak v procesním
postupu správního orgánu l. stupně, tak ve zjištění skutkového stavu věci a v právním
posouzení věci.

Poučení

Podle § 91 odst. l správního řádu se proti rozhodnutí odvolacího správního orgánu nelze dále
odvolat.

i:
Ing. Petr Franěk
vedoucí oddělení přestupků

