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ČgsrÁ npPUBLIKA

U SNE SE NI
Ústavniho soudu

Ústavní s<lu<l rozho<ll v plénu sloŽeném z předsedy Favla Rychetskébo a soudců

Ludvíka Davida' .laroslava Fenyka, JoseÍ.a Fialy' Jana Filipa' Jaromíra Jirsy. Tomášc

Lichovnika (soudce zpravo<taje), Vlarlinríra Slárlečka, Kateňny Šimáekové, Vojtčcha

Šimička' Mitady Tomkové, Davida Uhlíře a Jiřího Zcmá'nka o návrhu Roberta Temp€|a'

nar ' 20' 4' 1973, toho času ve výkonu lrestu odněti svobody ve Věznici tsělušice,

zastoupeného Jakubem Křížem, advokátem jako společníkem Lexius advokáli-s.r'o. se

sídlemNa Podkovce 281/l0, Praha 4, na povolcní obnovy řizcni vcdcných přcd Ustavním

soutlem porl sp. zn. ll. Ús gssslt l a sp' zn. lll. US |9I3/07 takto:

I. C)bnova řizení vc včcech ústavnich stižností vcdcných u ÚstavnÍho soudu pod

sp. zn. II. Ús:sssltr a sp. Zn. III' Ús l9l3/07 se povo|uje'

B. Usnesení Ústavního soudu sp' zn. tI. ÚS 3555/11 ze dne 19.4.2012 a sp. zn.

m. Ús 1913/07 ze dne 13. 12.2007 se ruší'

IIl. Ve věcech původně vedených pod sp. zn.-I|. Ús ssssllt a sp. zn. ||l. ÚS
1913/07 bude pokračováno pod sp. zn' P|' Us ll0i20.

odůvodnění

I.

l . Návrhern' který splňuje formálrrí náleŽitosti ustanovení $ 34 i $ l l9 odst. 3 zákona

č, 182l,gg3 Sb'' o Ústávním soudu' ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon

o Ústavnim soudu..), se navrhovatel domáhá povolení obnovy, řízeni ve věcech jeho

úsravních stížností, veclených u Ústavního soudu pod sp. zn' II. ÚS 3555/l l a sp. zn' ltl.
Ús tst:loz, a to s poukazem na rozsudek Evropskóho soudu pro lidská práva zc dne

25.6. zoz0 ve věci Ternpel proti České republice (stíŽnost č' 44|5]l|2 podaná dne

tl.7 .2012').



Pl. us I 10/20

2. Z náwrhu na obnorrr řízení, přiložených listin a spisů vedených pod sp. zn. ll. ÚS
3555i l l a III. ÚS 1913/07 Ústavní soud l.1isti|, Že v řízení vedeném pod sp. zn. lII. US
1913/07 se navrhovatel ústal'ní stížnosti domáhal zrušení usnesení Vrchního soudu

v Praze sp. zn. 8 To 45!2007 ze dne 29. 5. 2007 vydaného v trestní věci navrhovatele,
původnč vcdcnó u KrajskÓho soudu v Plzni pod sp. zn.4T 2|2Do3-Uvcdcným usncscním
vrchní soud jako soud odvolací podle 6 258 odst. l písm. b) a c) trestního řádu zrušil
rozsudek Krajského soudu v Plzni č. j. 4 T 2|2003-1446 ze dne ó. 3, ?00'7 

' 
jínž byl

navrhovatcl v celém rozsahu zproštěn obžaloby pro blíže konkretizovaný sl.utck' jímž
měl spáchat trestný čin vraždy podle $ 2l9 odst' t, odst. 2 písm. a), h) dříve platného

trcstního zákona (zákona č. |4011961 Sb.), a včc vrátil soudu prvního stupnč k dalšímu
řízení. Současně podle $ 2ó2 trestního řátiu vrchní soud nařídil' aby danou věc namísto
Krajského soudu v P|zni projedna} a rozhodl Krajský soud v Pnze. Usnesením sp. zn. I}I.

Ús tgtllol zc dnc 13. |2.2007 Ústavní soud odrnítl ústavní stíŽnost v části srněřující
proti rušícírnu v1lroku dle $ 43 odst. l písrn. e) zákona o Ustavním soudu jako

nepřípustnou a ve zb;ivající části (tj. ptoti v1fooku o přikazání věci Krajskérnrr soudu

v Praze) dle $ 43 odst. 2 písm. a) téhož zákonajako zjevně neopodstatněnou.

3. V řízcní vedcnóm pod sp. zn. ll. ÚS 3555/l l sc navrhovatcl ústavní stiŽnosti

domáhal zruŠení usnesení Nejvyššího soudu sp' zn. 8 Tdo 190/20|0 ze dne 28' 7' 20|]',
rozsudku Vrchního soudu v Praze sp. zn. 8 To 97l2oo9 ze dne 9' |2. 2009 a rcrzsudku

Krajského soudu v Praze sp. zn.2 T 461200.7 ze dne 26' l l . 2008. Tato soudní rozhodnutí
by|a vydána poté, co trestní věc navrhovalele byla shora zrníněnýn usnesením Vrchního
soudu v Prazc přikazána k projcdnání a rozhodnuti Krajskómu soudu v Prazc. Citovaným
rozsudkem Krajského soudu v Praze byl navrhovatel uznán vinným trestným činem
vraŽdy podle $ 2l9 odst' l a 2 písm' a) a h) trestního zákona. Za tento čin'jakož i za další
trestné činy, kteýrni byl uznán vinným jinýtn soudem v dřívčjším řízení' byl odsouzen
k ''souhmnému trestu doživotí.. se zařazenim do věznice se zvýšenou ostrahou.

K odvolani stčžovatclc Vrchni soud v Prazc výšc označcným rozsudkcm zrušil rozsudck
soudu prvního stupně ve výroku o trestu a Znovu rozhodl tak, Že stěžovateli uložil
,,v"jjimečný souhmný trest odnětí svobody na d<lŽivoti.. se zařazenínr do věznice se

zvýšenou ostralrou. Náslcdné dovolání navrhovatclc Ncjvyšši soud výše vzpomcnutým
usnesením odmít|jako zjevně neopodstatněné' Usnesením sp. zn' Il' US 3555/l l ze dne

19. 4. 2012 Ústavni soud odrnít| ústavní stížnost podle $ 43 odst. 2 pism. a) zákona o
Ustavnim soudu jako zjevně neoporlstatněnou.

4. Na zií4cladě stižnosti navrhovatele, ptrdané po vydání rozhorinutí Ústavního soutlu

ve věci sp. zn' ll. ÚS 3555/l |, shleda| Evropský soud pro Iidská práva (dále též ''ESLp)
vpředu uvedenýrn rozsudkem ze dnc 25' 6,202a ve včci Tempel proti Čcské rcpublicc'
že postupem soudů došlo k porušení čl' 6 odst, l Umluvy o ochÍaně lidských práv a

základních svobod (dálc jcn,,Um|uva..). ESLP konkrétnč uvcdl, Žc Vrchni soud v Prazc

opakovaně přistupoval k pouŽití ustanovení { 262 trestního řádu' a to tak dlouho, dokud

Kra;st.1' soud v Prazc' jcmuž by|a včc nakonec vrchnim soudcm př,ikrizána, ncuznal

navrhovatele vinným z vraŽdy a neodsoudil ho k doŽivotnímu trestu odnětí svobody, na

rozdíl od Krajského soudu v Plzni, kteď navÍhovatele obŽaloby čtyřikfát zprostil. V té

souvislosli poukázal ESLP na to, Žc při rušcní prvoinstančních rozsudků vrchní soud

především výýkal soudu prvního stupně (Krajskému soudu v Plzni) způsob' jakým

hodnotil důkazy, včetně Věrohodnosti blíže označeného svědka. Tento přístup je d|e

nrízoru ESLP v rozporu s ustanovcním $ 2ó3 odst. 7 trgstního řádu tak, jak jcj vykládá
Ústavní soud, pod|e jehož judikatury je odvolací soud vázán hodnocenim důkazů
provcdcným soudcm prvního stupnč' Vrchnímu soudu ESLP dálc vytkl, Žc z d kazfl
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provedených soudem prvního stupně vyvodil odlišné závěry, aniŽ by byl sám dotčeného

svědka vyslechl či aniž by byI aIespoň vyloži|' proč nepok|ádájeho výsIech za této situace

za nezb7,tný '

5. ESLP rovnčž odkázal na rozhodnutí vrchniho soudu, jímž byla včc přikázána
jinému soudu prvního stupně a kteý obsahuje formulace, jež dle něj mohou bý
vyk|ádány jako podsouvání nátoru' Že soud prvního slupně by měl dospět k odlišnýnr
závěrurn ohledně věrohodnosti předmětného svědka, a Že odvo|ací soud ncakceptujejiný
výsledek řízení neŽ odsouzení.navrhovatele. HSLF podotk1' že takové závěry stěží obstojí

vc světlc ustálenó judikatury Ústavního soudu. Dle niízoru ESLP odvolací soud ncsmí za

žátlných okolností udělovat pokyny soudu prvního stupně v tom smyslu, zda by rně|

rozhodnout o vině či nevině obžalovaného, resp. nemůže zaloŽit své pochybnosti o
nezávislos1i a nestÍannosti soudců ani své výtky, Že soud prvniho stupně se neřidil závaznýni
pokyny. na pouhé skutečnosti. že soud pn,niho stupně dospě| k takoým skutkovýrn zjištěnínr

a závčru o vinč stčŽovatolc, s nimiŽ sc odvolací soud pouzc ncztotoŽňujc. Pod|c ESLP slcd
událostí v připadu navrhovatele významně svědčí o selhání justice. jimž utrpěla celková

spravcdlivost řízcní.

II.

6' Ve svénr návťhu na povolení obnovy řízení se navrhovalel ztotožnil s vývody

ESLP a doplnil. že vrchní soud ve vcřejném zasedání Žádnó důkazy samostatnó

neprovedl. a nemohl se proto s odkazent na nesprávné hodnocení důkazů dovolávat ani

nciprávnÓ aplikacc zásady in dubio pro reo' lcst|íŽc $ 2ó3 odst. 7 včta poslední trcstního

řádu zavazuj e odvolacÍ soud, neprovede-li uvedené důkazy sám, akceptovat hodnoceni

drikazů učiněné na|ézacim soudem, polom dle názoru navrhovaÍe|e došlo Ze strany

odvolacího soudrr k hrubému porušení procesnich předpisů trestniho práva a v důsledkrt

toho i práva na spraved|ivý proces. Závěrem navrhovatel navrhl, aby Ustavní soud zrušil
obč doičcná usncscní Ústavního soudu a povolil obrrovu řízcní vc věcech obou původních

ústavních stíŽností.

1II.

7. ťJstavní soud zvážil argumcntaci navrhovatclc i právní názor Evropskélro soudu

pro lidská práva a dospěl k závěru, že rrávrh na obnovu řízeníje důvodný,

8. Podlc $ 119 odst. 1 zákona o Ústavním soudu, rozhodovat-li Ústavni soud vc včci,
v níž mezinárodní soud shleda|. že zásahem orgánu veřejné moci by|o v ťozporu

s mezinárodni smlouvou porušeno lidské právo nebo základni svoboda' |ze proti

takovému rozhodnutí Ústavního soudu podat návrh na obnovu řízení za podminek

stanovených tímto zákonem.

9. Při zkouInání podmínek pro obnovu řízení Ústavní soud respektoval, že F)vropský

soud pro lidská práva je mezinároclním soudem, jehož rozhodnuti jsou pro Ceskou

reoubÍiku závazná lsrov. čl. t odst. 2' čl. 87 odst. l písm. i) Ustavy České republiky, $ l l7
zákona o Ústavnírn soudu a čl. 46 odst. 1 Úm]uvy]. Dálc Ústavní soud zjistil, že návrb na

obnovu řízení byl podán ve věci, v niž tento mezinárodni soud shledal porušení lidského
práva v důsledku zásahu orgánu veřejné moci, a to V zákonem stanovené šestiměsíční

lhůtč ($ l i9 odst' 3 zákona o Ustavnim soudu).
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l0' Ze shora nastíněných právních závěru ESLP jednoznačně plyne, že k porušení

práva navrhovate|e na spravedlivý proces d|e č|. 6 odst. l Urnluvy došlo v předmětnért

trestním řízení nejpozději vzpomínaným usnesením Vrchniho soudu v Praze sp. zn' 8 To

45l2O07 ze dne 29. 5. 200"I, jimž byl zrušen v pořadí čtvrtý zprošťujíci rozsudek

Krajského soudu v Plzni a jímž byla věc pŤikázána k projcdnání a rozhodnuti Krajskóntu

soudu v Praze jako (novému) soudu prvního stupně..odtud je zřejmé''že nynějším

návrhem dotčené usnesení Ústavniho soudu sp. zn. II|' US |9|3lo7 ze dne l3. l2.2007'
jímŽ byla odmítnuta ítstavní st,íŽnost směřujici proti tomuto rozhodnutí vrchniho souclu.
j. poote $ 1 l9b odst' l a 5 zákona o Ústavnim soudu v rozporu s rozhodnutím
mczinárodního soudu. Posuzovaný návrh-na obnovu řízcní pokládá Ustavní soud taktéž

za přípustný ($ l l9a odst. l zákona o Ustavním soudu a contrario), neboť následky
porušení práVa navrhovate|e na spravedlivý proces ve smys|u č|. 6 odst. l Um|uvy
v důslcdku odsouzeni zazvlášť závaŽný trcstný čin ajcho účinků i nadále twají, přičcmž
nápravy v této věci můŽe být dosaženo novým projednáním původní ústavni stíŽnosti

navrhovatele' vedené pod sp. zn. III' Us |9l3/07 (viz bod 10 usncseni Ustavního soudu

sp' zn. Pl. Ús tloz ze dne 6,5. 2008). Toho však nelze dosáhnout jinak neŽ sortčasným

o.bnovením i řizeni o ústavní stižnosti vedené pod sp. zn. Il. Us 3555/l |, poněvadž ta

smčřovala proti pravomocným sorrdním rozhodnutím vzcšlým z trcstního řízcní po

zmíněném píikázltni věci lfuajskému soudu v Praze. Následkem této' z pohledu

mez,inárodniho soudu nepřijatelné zrněny soudu prvního stupně trpi tato Íozhodnutí

vážným nedostatkem spočír.ajícím v nezákonném rozhodováni Krajského soudu v PraZe.

Nadto bez znovuotevření možnosti zrušení odsuzujícího rozsudku Krajského soudu

v Prazc vc spojcní s navazujicím rozsudkem Vrchního soudu v Prazc by nctrylo možnó

takové nápravy dosíci, neboť účinky odsouzení by nadále přetrvávaly' přičemŽ izolovanó
zrušení předchozího usnesení vrchního soudu o změně soudu prvniho stupně by bez

dalšího nevedlo ke zrušení všech následujících rozhodnutí.

ll. Vc světlc řečcnóho tudíž Ústavní soud shlcdal, Žc podmínky obnovy řízcní
stanovené v části druhé, hlavě druhé' oddílu osmém ($ | l9 až $ 119b) zákona o Ustavním
soudu byly v posuzovaném připadě splněny, proěež návrhu na povolení obnovy řízeni
zcela vyhóvěl a rozhodl tak,jakje ve výroku uvedeno. JelikoŽ na obnovcné řizeni nclzc

s ohledim na zvláštnosti koncentrovaného ťrstavniho soudnictví up|atnit obecné zásady

podle občanskóho soudního řádu ($ 63 zákona o Ustavnim soudu), rozhodlo plónum

Ústavního soudu tak' že v obnoveném řízení o ústavních stížnostech' dosud vedených
pod sp. zn. ll. ÚS 3555i ll a sp. zn' Ill. ÚS l9l3/07, budc pokačováno pod sp. zn. Pl. US
lrolzb ts 1l odst, 2 písm. j) zákona o Ústavním soudul. Uvedené ústavní stiŽnosti

navrhovatele budou na základě povolené obnovy řízení projednány znolu postupem

podlc ustanovení $ l 19b odst' 2 zákona o Ústavním soudu. o Žádosti o náhradu nákladů

právního zastoupení navrho.vatele rozhodne soudce zpravodai v obnoveném řízení

postupcm dle $ 83 zákona o Ustavním soudu.

Poučeni: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 9. února 202 |

Za správnost vyhotovcní:
Vladimíra Matulová

Pavel Rychetský v. r,
předseda Úskvního soudu


