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Ve v ci Nemeth proti eské republice
Evropský soud pro lidská práva (druhá sekce) zasedající v senátu ve
složení:
Pánové
J.-P. COSTA, p edseda,
I. CABRAL BARRETO,
K. JUNGWIERT,
V. BUTKEVYCH,
M. UGREKHELIDZE,
Paní
A. MULARONI,
E. FURA-SANDSTRÖM, soudci
a paní
S. DOLLÉ, tajemnice sekce
Po porad konané v poradním sále dne 30. srpna 2005,
Vynesl tento rozsudek, který byl p ijat uvedeného dne:

ÍZENÍ
1.

ízení bylo zahájeno stížností ( . 35888/02) sm ující proti eské
republice, kterou dne 24. zá í 2002 podal soudu eský ob an pan
V slav Nemeth („st žovatel“) na základ lánku 34 Úmluvy o
ochran lidských práv a základních svobod („Úmluva“)

2.

St žovatele zastupuje pan K. Klíma, advokát v Praze. eská vláda
(„vláda“) je zastoupena svým zmocn ncem, Panem V.A.
Schormem, z Ministerstva spravedlnosti.

3.

Dne 18. íjna 2004 se Soudní dv r rozhodl sd lit stížnost Vlád .
Podle lánku 29 odstavce 3 Úmluvy, soud rozhodl, že vynese
rozsudek sou asn o p ijatelnosti i o v ci stížnosti.

SKUTKOVÝ STAV
OKOLNOSTI P ÍPADU
1. St žovatel se narodil v roce 1956 a žije v Praze. Je advokátem.
2. Dne 6. b ezna 2001, obdržel st žovatel zprávu ze dne 1. b ezna 2001
o obžalob z organizátorství zneužití informací v obchodním styku. Druhý
den byl vyslýchán policií.
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3. Dne 10. dubna 2001 (Vláda uvádí datum 18. dubna 2001), eská
advokátní komora pozastavila innost st žovatele až do skon ení trestního
ízení proti n mu.
4. Dne 24. srpna 2001, vrchní státní zastupitelství v Olomouci obžalovalo
st žovatele stejn jako jedenáct dalších osob. St žovatel byl ožalován z
zneužití informací v obchodním styku. Bylo mu vytýkáno, že napomohl
spole nosti se sídlem ve Spojeném království získat pen žní profit na úkor
jedné eské banky.
5. Ve dnech 21. zá í 2001 a 17. ervna 2002, dv další trestní ízení byla
p idána k tomu, které již probíhalo proti st žovateli. Týkala se p ti osob.
6. Ve dnech 15. a 23. ledna 2002 podal st žovatel u Krajského soudu
v Ostrav žádost o zastavení trestního ízení. Ve dnech 30. ledna, 6. a 15.
února, 18. b ezna a 2. dubna 2002 podal st žovatel krajskému soudu své
výhrady a námitky proti obžalob a žádal sou asn o zastavení trestního
ízení.
7. Dne 27. b ezna 2002, požádal p edseda senátu pov eného
projednáváním této v ci p edsedu soudu o prodloužení zákonné t ím sí ní
lh ty pro projednání této aféry až do 30. zá í 2002. Od vodnil to tím, že se
jedná o obzvlášt složité ízení. Stejného dne p edseda soudu souhlasil s
prodloužením.
8. Dne 10. dubna 2002 p edstavil st žovatel sv j názor na obžalobu a
požádal p edsedu senátu o vy ízení jeho žádostí a námitek, které do té doby
uvedl.
9. Dne 30. kv tna 2002, podal st žovatel ústavní stížnost k Ústavnímu
soudu, st žuje si zejména na pr tahy v trestním ízení a na ne innost
krajského soudu. Dne 1. srpna 2002 byla jeho stížnost odmítnuta z d vodu
nevy erpání všech právních ešení, protože st žovatel p edtím nep edložil
tyto argumenty p edsedovi krajského soudu.
10. Dne 19. srpna 2002 si st žovatel znova st žoval na pr tahy v ízení a
ne innost krajského soudu. Jeho stížnost byla nicmén zamítnuta jako
bezp edm tná dne 30. srpna 2002. Dne 6. zá í 2002, se st žovatel obrátil na
Ministerstvo spravedlnosti s žádostí o hlubší prošet ení jednání krajského
tribunálu v p ípad který se ho týkal, ale ministerstvo tuto žádost zamítlo
dne 10. íjna 2002.
11. Zatím, ve dnech 16. a 17. ervence 2002 p edvolal krajský soud
st žovatele ke slyšením na dny 9. zá í a 4. íjna 2002. V dob mezi 9. zá ím
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a 1. íjnem 2002 soud vyslechl obžalované. Kv li nemoci jednoho
z obžalovaných a kv li p edvolání dalších sv dk byla slyšení odro ena na
11. listopadu 2002 a pokra ovala až do 29. listopadu.
12. Dne 19. listopadu 2002 se st žovatel znovu obrátil na Ústavní soud
se stížností ohledn pr tah m v ízení. Ústavní soud odmítla stížnost jako
špatn podloženou dne 7. ledna 2003.
13. Dne 23. listopadu 2002 požádal st žovatel o to, aby soudci ze senátu
krajského soudu byl odvoláni z p ípadu pro údajnou podjatost. Tvrdil
zejména, že po slyšení ze dne 19. listopadu 2002 se s státním zásupcem
zav eli na celou jednu hodinu v jednacím sále.
14. Dne 29. listopadu 2002 zamítl krajský soud jeho žádost bez po ádání
slyšení, s poznámkou inter alia, že « ú ad, který je inný v trestním ízení se
jist nemá odvolávat jen kv li tomu, že koná a rozhoduje zp sobem, který
obžalovaný považuje za nep ijatelné », a že « sám fakt, že obžaloba sama je
zjevn špatn vypracována není d vodem pro vrácení státnímu zásupci
k dopln ní šet ení. Pokud státní zásupce z stane pasivní a nep edloží žádný
d kaz, musí to soud ud lat za n j ».
15. V odpov di na odvolání st žovatele ze dne 12. prosince 2002, vrchní
soud v Olomouci potvrdil toto rozhodnutí dne 16. ledna 2003.
16. Slyšení pokra ovala ve dnech od 27. ledna do 21. února 2003, byli
vyslechnuti sv dci a p e teny písemné d kazy. Slyšení pokra ovala dále od
7. dubna do 2. kv tna 2003, dále od 16. do 27. ervna a pak od 8. zá í do 3.
íjna 2003. Vlastn byla ale slyšení, která za ala dne 16. ervna 2003
odro ena již 18. ervna 2003, jelikož jeden z obžalovaných onemocn l a
n kte í sv dci se omluvili pro nep ítomnost. Krom toho byla další slyšení
odro ena 15. zá í po omluvení spolu-obžalovaných, sv dk a p edvolaného
experta.
17. Dne 12. února 2003 podal st žovatel t etí ústavní stížnost, soud že
podmínky uplat ované nižšími právními instancemi porušili jeho právo
obhajoby, tak jak je garantováno v Listin základních práv a svobod, a
v lánku 6 Úmluvy. Požádal ústavní soud o posouzení ústavnosti lánku 31
odstavce 1 trestního zákona, podle kterého je žádost o odvolání posuzována
ú adem, kterého se týká.
18. Dne 9. íjna 2003 odmítl Ústavní soud stížnost pro zjevnou
neopodstatn nost.
19. Soud p edpokládal konání slyšení mezi 12. lednem a 13. únorem
2004. Podle sd lení Vlády m la být slyšení odro ena dne 16. ledna 2004
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kv li nemoci st žovatele. Tento tvrdí, že 12. ledna 2004 bylo projednávání
jeho p ípadu p evedeno na samostatné jednání a projednávání p ípad jeho
spolu-obžalovaných mohlo pokra ovat.
20. V odpov na faxovou zprávu p edsedy soudního senátu obdrženou
st žovatelem dne 13. ledna 2004, která ho vyzývala o p edložení dokladu
od vod ující jeho neschopnost se ú astnit slyšení - jelikož, podle p edsedy,
léka ské potvrzení o pracovní neschopnosti potvrzuje neschopnost pracovat,
nikoli neschopnost se zú astnit soudního slyšení – informoval advokát
st žovatele p edsedu soudu dne 14. ledna 2004, že jeho klient m že podložit
svou neschopnost zú astnit se slyšení pouze léka ským potvrzením, ale
souhlasí s tím, aby p edseda požadoval dopl ující informace o jeho
zdravotním stavu u nemocni ního za ízení.
21. Podle st žovatele tento ve dnech 2. a 14. dubna 2004 p edložil dva
odborné posudky o nakládání s aktivy eské banky, které byly vypracovány
uznávaným odborným ústavem. Podle tvrzení st žovatele, soud v této
záležitosti nevynesl žádný rozsudek ani nevyslechl autora zmín ných
posudk .
22. Dne 8. dubna 2004 soud ur il léka ského experta aby posoudil
schopnost st žovatele se zú astnit slyšení.
23. Slyšení pokra ovala od 5. do 30. dubna 2004. Od 8. do 10. dubna
2004 byl st žovatel hospitalizován poté co se zhroutil.
24. Dne 19. dubna 200 odevzdal léka ský znalec sv j posudek se
záv rem inter alia, že st žovatel není schopen ú asti na slyšeních p ed
krajským soudem zp sobem up esn ným p edsedou senátu, že není schopen
se jakýmkoli zp sobem dát dopravit p ed soud, a že jeho p ítomnost na
slyšeních a jeho p epravování k soudu by mohlo zhoršit jeho zdravotní stav.
25. Dne 27. dubna 2004 zaslal advokát st žovatele faxovou zprávu
p edsedovi senátu obsahující léka ský posudek prokazující hospitalizaci a
chirurgický zákrok, který st žovatel podstoupil ve dnech 22. a 24. dubna
2004 a jeho neschopnost se osobn hájit p ed soudem. B hem slyšení dne
26. dubna 2004 nebyl u soudu p ítomen ani st žovatel ani jeho právní
zástupce. Dne 28. dubna 2004 odro il p edseda senátu slyšení s cílem
shromáždit zprávy a zapsat další d kazy.
26. Podle Vlády byla slyšení odro ena kv li zdravotnímu stavu
st žovatele jakož i následkem út ku jednoho z obžalovaných. Odkazujíce se
na rozhodnutí krajského soudu ze dne 28. dubna 2004 tvrdí st žovatel že
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slyšení byla odro ena « aby mohly být shromážd ny další zprávy a zapsány
další d kazy ».
27. Dne 11. ervna 2004 požádal st žovatel krajský soud o p edání ízení
zp t státnímu zásupci pro dopln ní vyšet ování.
28. Z léka ského potvrzení ze dne 31. ledna 2005 vyplývá, že st žovatel
byl v pracovní neschopnosti od 12. do 16. kv tna 2004.
29. Podle Vlády za al krajský soud po posouzení všech d kaz
pochybovat o kvalit znaleckých posudk , které mu byly p edloženy.
V d sledku t chto pochybností zažádal soud u jiného odborného ústavu o
vypracování nového odborného posudku ve smyslu lánku 110-1 trestního
zákona.1 Dne 6. ledna 2005 sv il p edseda senátu tuto záležitost
odbornému ústavu A-Consult, s.r.o. v Praze s pokynem, aby p edstavili sv j
odborný posudek dne 15. ervence 2005. Podle st žovatele A-Consult, s.r.o.
není ústavem nebo státní institucí ve smyslu lánku 110-1 trestního zákona.
30. Dne 16. ervence 2004 informoval advokát st žovatele p edsedu
senátu že jeho klient byl schopen se ú astnit slyšení již od poloviny kv tna
2004.
31. Dne 4. ledna 2005 rozhodl krajský soud znovu p ipojit projednávání
trestního p ípadu st žovatele k p ípad m dalších šestnácti obžalovaných.
Dne 14. února 2005 navrhl st žovatel soudu dopln ní otázek položených
odbornému ústavu dne 6. ledna 2005.

PRÁVNÍ POSOUZENÍ
I.

K ÚDAJNÉMU PORUŠENÍ
LÁNKU
VZHLEDEM K DÉLCE PROCEDURY

6

odst.

1

ÚMLUVY

32. St žovatel nahlíží, že doba trvání trestního jednání neodpovídá
zásad „rozumné lh ty“ tak jak je uvedena v lánku 6 odst. 1 Úmluvy,
sepsaném takto:

1

Ve výjime ných a zvlášt složitých p ípadech vyžadujících zvláštní v decké posouzení,
m že vyšet ující nebo státní zásupce nebo v soudním ízení p edseda senátu rozhodnout
o pov ení Státního orgánu anebo n kterého Státního ústavu o vypracování odborného
posudku anebo o ov ení jiným expertem již vypracovaného odborného posudku.
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« Každý má právo na to aby jeho záležitost byla projednána (...) v rozumné lh t
soudem (...), který rozhodne (...) o podloženosti všech obvin ní v trestních
záležitostech namí ených proti n mu. »

33. Vláda tuto teorii odmítá.
34. Doba k posouzení za ala dne 6. b ezna 2001 a ješt neskon ila. Trvá
tedy již ty i roky a ty i m síce p ed soudní instancí.
A. K p ípustnosti
35. Soud konstatuje, že tato stížnost není zjevn neopodstatn ná ve
smyslu lánku 34 odst. 3 Úmluvy. Navíc podotýká, že na této stížnosti
neshledává ani žádný jiný d vod nep ípustnosti.
B. K podstat v ci
36. Vláda tvrdí, že se jedná o velmi složitou záležitost, vzhledem k po tu
obžalovaných, p estoupení zákona, které jim jsou p ipisovány a také
vzhledem k rozsahu trestních spis které krajský soud musel a musí
prošet it. I když byl st žovatel obžalován již 24. srpna 2001, jeho trestní
spis byl kompletní pouze 17. srpna 2002, kdy byl dopln n o další trestní
záležitost.
37. Podle tvrzení Vlády se st žovatel podílel na protahování procesu.
Zmi uje, že jeho záležitost melo být p evedeno na samostatné lí ení dne 12.
ledna 2004. Navíc se nezú astnil n kterých slyšení s odkazem na sv j
zdravotní stav. Vláda poukazuje také na to, že n kte í obžalovaní a sv dci se
nedostavili k soudnímu lí ení a proto museli být p edvoláni znovu.
38. Co se týká jednání státních institucí, Vláda uvádí, že žádné zpožd ní
nem že být vytýkáno ani krajskému ani Ústavnímu soudu. Podle tvrzení
Vlády nem že být délka doby mezi uvedením obžaloby a zahájením lí ení
považována za p ehnanou jelikož byla úm rná složitosti p ípadu.
39. Vláda uznává, že trestní ízení a zve ejn ní trestní obžaloby
nepochybn komplikují život advokátovi stejn jako jiným osobám.
Nicmén podotýká, že st žovatel nebyl ani zvýhodn n, ani znevýhodn n
v tomto procesu oproti ostatním obžalovaným. Navíc byla v kv tnu 2003
vznesena proti st žovateli jiná obžaloba z pokusu o podvod. Vláda má tudíž
za to, že eská advokátní komora mohla pozastavit innost st žovatele také
v souvislosti s tímto novým trestním stíháním.
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40. St žovatel zpochyb uje poznámky Vlády, kritizujíce mimo jiné
n které faktické argumenty. Tvrdí, že nem že být in n odpov dným za
svou t žkou chorobu, která se protáhla od 12. ledna do 16. kv tna 2004.
V této dob
se podrobil n kolika léka ským prohlídkám jakož
i chirurgickému zákroku dne 22. dubna 2004. Zd raz uje, že krajský soud
byl pr b žn informován o jeho zdravotním stavu jeho advokátem. Navíc
p edseda senátu byl ve styku s léka i, kte í lé ili st žovatele. Fakt, že se
jednalo o t žkou chorobu je podložen znaleckým léka ským posudkem ze
dne 19. dubna 2004, který byl vypracován na p íkaz krajského soudu.
41. St žovatel tvrdí, že celé trestní ízení trp lo pr tahy a že krajský soud
nejedná s maximální pe livostí jak tvrdí Vláda. Kone n podle st žovatele
je argument Vlády, že eská advokátní komora mohla pozastavit jeho
innost jako advokáta v souvislosti s oním dalším trestním stíháním je ist
spekulativní a tudíž nepravdivý.
42. Soud p ipomíná, že rozumný charakter trvání procesu se hodnotí
v závislosti na zvláštních okolnostech každé záležitosti a vzhledem ke
kritériím ztvrzeným judikaturou Soudu, zejména tedy složitost p ípadu,
jednání st žovatele a kompetentních orgán (viz. mezi množstvím jiných
nap . Pélissier a Sassi proti Francii [GC], . 25444/94, odst. 67, CEDH
1999-II)
43. Soud se již mnohokrát zabýval p ípady, které se týkaly podobných
otázek jako je tato a uznal porušení lánku 6 odst. 1 Úmluvy. (viz. výše
zmín ný rozsudek Pélissier a Sassi).
44. Po posouzení všech prvk , které mu byly p edloženy Soud dosp l k
záv ru, že Vláda nep edložila žádný fakt ani argument, který by mohl
zd vodnit jiné rozhodnutí v této záležitosti. Soud uznává, že se jednalo o
velmi složitý p ípad vzhledem k po tu obžalovaných a rozsahu obžaloby.
Nicmén je nucen konstatovat, že délka procesu je hlavn výsledkem
jednání oslovených soud . V tomto ohledu Soud poukazuje zejména na to,
že první lí ení bylo zahájeno skoro deset m síc po obžalování st žovatele.
Je pravda, že v této dob byly k jeho p ípadu p i len ny ješt další dva
tratní p ípady (viz. odstavec 8 výše), ale tyto události dostate n
nevysv tlují takovou asovou prodlevu.
45. Soud bere na v domí, že krajský soud nakázal a uspo ádal v dob od
9. zá í 2002 do 28. dubna 2004 osm sérií slyšení, (viz. odstavce 14, 19, 22 a
26 výše). Nicmén podotýká, že od prvního data až do 4. ledna 2005 nebylo
p ikro eno k žádnému pokroku v procesu. Navíc, Soud, aniž by se
vm šoval do rozhodnutí vnitrostátních soud k podstat p ípadu, pochybuje
o tom, že rozhodnutí krajského soudu ze dne 12. ledna 2004 o p evedení
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vyšet ování p ípadu st žovatele do samostaného slyšení (viz. odstavce 22 a
34 výše) a rozhodnutí stejného senátu ze dne 4. ledna 2005 znovu v lenit
projednávání p ípadu do spole ného projednávání odpovídá zásad dobrého
výkonu spravedlnosti. Soud nakonec p ipomíná, že jelikož byla odbornému
ústavu poskytnuta lh ta na dodání posudku až do 31. ervence 2005, tak
pokra ování trestního ízení m že de facto probíhat až po tomto datu.
46. Ve sv tle minulých rozhodnutí v t chto otázkách a vzhledem
k p edchozím skute nostem Soud došel k záv ru, že v tomto p ípad bylo
trvání napadnutého procesu p íliš dlouhé a neodpovídá požadavku
„rozumné lh ty“. V d sledku toho byl porušen lánek 6 odst. 1.
II.

K ÚDAJNÉMU PORUŠENÍ LÁNKU 6 odst. 1 A 3 ÚMLUVY

47. St žovatel namítá, že pod úhlem pohledu lánku 6 odst. 1 a 3
Úmluvy, které garantují právo na spravedlivý proces, se vnitrostátní orgány
inné v trestním ízení jednali formáln a byrokraticky což m lo za následek
snížení ú innosti právních prost edk , které m l k dispozici. Tvrdí také, že
vzhledem k zamítnutí jeho žádosti o odvolání soudc z krajského soudu
došlo k porušení jeho práva na obhajobu p ed vnitrostátními soudy.
48. Soud p ipomíná, že spravedlnost procedury musí být hodnocena ve
sv tle celkové procedury, nikoli izolovaného prvku. (viz, nap . rozsudky
Miailhe proti Francii ( .2) ze dne 2. zá í 1996, Sbírky 1996-IV, str. 1338,
odst. 43 a Dallos proti Ma arsku ze dne 1. b ezna 2001, Sbírky 2001-II, str.
219, odst. 47). Tato zásada je platná stejn tak pro zvláštní záruky odstavce
3 jakož i pro pojem spravedlivého procesu podle odstavce 1 lánku 6.
Z toho vyplývá, že tato ást stížnosti je p ed asná a musí býti zamítnut
podle lánku 35 odst. 1 a 4 Úmluvy.
III. K UPLATN NÍ LÁNKU 41 ÚMLUVY
49. Ve zn ní lánku 41 Úmluvy,
« Pokud Soud prohlásí, že byla porušena Úmluva nebo jeden z jejích Protokol a
pokud vnitrostátní právo Smluvní strany umož uje pouze nedokonalou nápravu
následk tohoto porušení, ud lí Soud poškozené stran , pokud škoda nastala,
spravedlivou náhradu. »

A. ŠKODA
50. St žovatel požaduje 19 117 456 korun eských (CZK) (637 249 eur
(EUR) jako hmotnou náhradu odpovídající faktické škod a ztrát svého
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p íjmu po dobu od 25. listopadu 2001 do 16. ervence 2002 a od 27. dubna
2004 do 16. ervence 2005 a dále CZK 9 000 000 (300 000 EUR) jako
náhradu za morální újmu, která mu tímto údajn vznikla.
51. Vláda s t mito požadavky nesouhlasí a vyzývá Soud k zamítnutí
žádosti st žovatele.
52. Soud rozhoduje podle práva, že st žovatel by m l obdržet 5 000 EUR
jako náhradu za všechnu škodu, která mu vznikla.
B. Poplatky a soudní výlohy
53. St žovatel dále požaduje 2 953 800 CZK (98 460) EUR za poplatky a
soudní výlohy, p ed vnitrostátními soudy i p ed Soudem.
54. Vláda navrhuje stanovení
s jednáním Soudu.

ástky 400 EUR za výlohy spojené

55. Soud p ipomíná, že p isouzení poplatk a soudních výloh podle
lánku 41 p edpokládá, že je potvrzena jejich existence, jejich nutnost a
navíc jejich rozumná výše (Iatridis proti ecku [VR], . 31107/96, odst. 54,
ESLP 2000-XI). Soud již rozhodl, že délka procesu mohla zp sobit
navýšení t chto výdaj a soudních výloh st žovatele p ed vnitrostátními
soudy a že je nutné tento fakt brát v potaz. (viz. mimojiné, Capuano proti.
Itálii, rozsudek ze dne 25. ervna 1987, série A . 119-A, str. 15, odst. 37).
Tato jurisprudence se vztahuje na výlohy, které st žovatel m l v souvislosti
s jeho dv mi prvními ústavními stížnostmi, ve kterých st žovatel
upozor oval na pr tahy v trestním ízení. Soud uvádí, že st žovatel
p edložil ú etní doklady za výdaje, které m l p ed Ústavním soudem, jakož
i p ed Evropským Soudem. Za t chto okolností považuje Soud za rozumné
ud lit st žovateli 4 000 za tímto ú elem, navýšených o ástku, kterou m že
p edstavovat zdan ní.
C. Prošlé úroky
56. Soud považuje za vhodné založit prošlé úroky na výši úrokové sazby
úv r Evropské centrální banky navýšenými o t i body v procentech.

TÍMTO SOUD JEDNOMYSLN
1. Prohlašuje stížnost za p ijatelnou vzhledem k újm vzniklé z d vodu
p íliš dlouhého trvání trestního ízení a nep ijatelnou v dalších ohledech.
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2. Rozhoduje, že došlo k porušení lánku 6 odst. 1 Úmluvy;
3. Rozhoduje,
a) že obhajující Stát musí vyplatit st žovateli do t í m síc ode dne, kdy
bude rozsudek definitivní podle lánku 44 odst. 2 Úmluvy, 5 000 EUR
(p t tisíc eur) náhradou za hmotné i morální škody a 4 000 EUR ( ty i
tisíce eur) na poplatky a soudní výlohy, navýšené o jakoukoli ástku,
nutnou pro da ové vyrovnání; tyto ástky budou p evedeny do národní
m ny obhajujícího Státu podle sazby platné k datu na ízení;
b) že ode dne vypršení této lh ty až do vyplacení budou tyto ástky
navyšovány o jednoduchý úrok podle sazby úv r Evropské centrální
banky platné pro dané období a navýšeno o t i body v procentech;
4. Zamítá žádost o spravedlivou náhradu za ostatní stížnosti.
Vyhotoveno ve francouzském jazyce a sd leno písemn dne 20. zá í
2005 v souladu s lánkem 77 odst. 2 a 3 Jednacího ádu Soudu..

S. DOLLÉ
Tajemnice

J.-P. COSTA
P edseda

