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J akýsi J. T. z Lipna nad Vlta-
vou se v prosinci 2011 rozzlo-
bil na souseda J. J. To se stává

– rodiny se nesnášely a spory byly
časté. Toho dne nicméně „po před-
chozí slovní rozepři s J. J. bez po-
volení vnikl do jím a jeho matkou
M. J. užívaného bytu, když otevřel
neuzamčené vstupní dveře a vešel
do chodby bytu, poté, co byl J. J.
vytlačen na chodbu, bránil mu
v uzavření vchodových dveří tím,
že mezi dveře a práh strčil nohu, si-
lou dveře znovu otevřel a opětov-
ně vnikl do chodby bytu až ke dve-
řím do obývacího pokoje, nedbal
opakovaných výzev (...) k opuště-
ní bytu, nakonec z něj byl vytlačen
M. J. a odešel“.

Okresní soud v Českém Krumlo-
vě loni v únoru rozhodl, že šlo
o přečin porušování domovní svo-
body (ve druhém odstavci) a vtíra-
vému agresorovi za to vyměřil
půlroční podmíněný trest. Ovšem
českobudějovický krajský soud to
tak černě neviděl a v říjnu řekl, že
šlo o pouhý přestupek. S takovou
bagatelizací však nesouhlasil nej-
vyšší státní zástupce, Nejvyšší
soud mu dal před týdnem zcela za
pravdu (7 Tdo 45/2013) a případ
vrátil zpět na kraj k předělání.

Nejvyšší státní zástupce přede-
střel: „Jestliže při materiálním po-
jetí trestného činu podle předchozí-
ho trestního zákona docházelo
k vyloučení trestní odpovědnosti
pachatele z důvodu absence materi-
álního znaku trestného činu jen vý-
jimečně, tím spíše to musí platit
pro absenci společenské škodlivos-
ti při formálním pojetí trestného
činu podle nového trestního záko-
níku.“ Pak dodal, že „zjištění nedo-
statečné společenské škodlivosti
činu lze učinit“ jen u případů, kte-
ré provázejí mimořádné okolnosti,
a tento konkrétní mezi ně nepatří.

Kdo házel letáky?
Také Nejvyšší soud neshledal na
rozdíl od toho krajského žádné mi-
mořádné okolnosti, které by agre-
sora ospravedlňovaly. Krajský
soud za ně považoval hlavně dlou-
hodobě špatné vztahy obou rodin
a dospěl až k tezi, že ze strany oby-
vatel penetrovaného bytu šlo o „ur-
čitou spoluvinu na incidentu“.

Krajský soud argumentoval tře-
ba tím, že útočník se k sousedům
vydal kvůli podezření, že mu sok
hodil do schránky reklamní letáky.
Jenže podle Nejvyššího soudu se
něco takového neprokázalo a byl
to jedině sám agresor, „který pod
vlivem svého přesvědčení o vlože-
ní reklamních materiálů (...) šel
k bytu poškozeného J. J., kterého
bezdůvodně osočil (...) a poté, co
naopak tento poškozený neměl zá-
jem se s obviněným o věci dál ba-
vit, a (...) rozepři ukončil zavřením
vstupních dveří bytu, sám svévol-
ně opakovaně vnikl do bytu“.

Neobstál ani názor, že jednání
„nemělo žádnou výraznou intenzi-
tu, když incident trval jen krátkou
dobu a (útočník) vnikl pouze do
předsíně bytu“. Jenže podle Nej-
vyššího soudu „vnikl do chodby
bytu opakovaně a přes odpor ná-
jemníků, přičemž byt neopustil
sám, ale musel z něj být vytlačen“.

Je veřejným tajemstvím, že
mnohé fúze se dříve v Česku
nepředkládaly ÚOHS. Dnes
to může způsobit potíže.

N edávné rozhodnutí Úřadu
pro ochranu hospodářské
soutěže ukázalo, jak snad-

no se mohou obchodní společnosti
dopustit chyby.

V únoru 2013 ÚOHS uložil spo-
lečnosti KAREL HOLOUBEK –
Trade Group pokutu, byť v relativ-
ně nízké výši 530 000 korun, za to,
že v roce 2002 (!) nepožádala o po-
volení fúze.

Nejprve je nutno vysvětlit práv-
ní kontext: při akvizici (získaní
kontroly nad druhým podnikem)
nesmí kupující v případě, že oba zú-
častněné podniky společně dosahu-
jí určitého stanoveného obratu, vy-
konávat nad kupovaným podnikem
kontrolu bez souhlasu ÚOHS (na-
příklad hlasovat na valné hroma-
dě). V České republice byl před
vstupem do EU v roce 2004 tento
společný obrat stanoven na velice
nízké úrovni. A zvláště podmínka
konsolidovaného celosvětového ob-
ratu kupujícího ve výši cca 80 mili-
onů eur znamenala v Česku praktic-
ky vždy, že transakci musí schválit
antimonopolní úřad.

Spěch silnější než strach
V české „protikartelové komunitě“
je veřejným tajemstvím, že mnohé
fúze, které v minulosti měly být
předloženy ke schválení, nikdy
před ÚOHS nepřišly. A to z důvo-

du vysokých souvisejících nákla-
dů, kvůli zjednodušení transakce
nebo zkrátka kvůli prostému nedo-
statku času.

I když v roce 2003 proběhl v Čes-
ké republice historicky nejvyšší po-
čet kontrol fúzí (239 oproti
57 v roce 2000), neodráželo to sku-
tečný počet fúzí, které měly být
předloženy ke schválení ÚOHS.
Kupující v mnoha případech vyko-
návali kontrolu podniků bez „po-
žehnání“ antimonopolního úřadu.

Jejich obava z toho, že nestih-
nou fúzi uskutečnit v zamýšleném
termínu, neochota vydat peníze za
služby advokátů v souvislosti s pří-
pravou fúze, jakož i vědomí, že drti-
vá většina fúzí (cca 98 procent) je
stejně úřadem schválena, byly evi-
dentně mnohem silnější motivy
než strach z pokuty, byť teoreticky
vysoké.

V rámci prošetřování zmíněné-
ho případu z roku 2013 (konkrétně

jde o provoz teplárny v jednom zá-
padočeském městě) úřad zjistil, že
společnost získala kontrolu nad cí-
lovým podnikem (nad teplárnou
a jejím vedením) na základě vypůj-
čených akcií už v roce 2002, avšak
požádala o schválení fúze až na zá-
kladě smlouvy o pronájmu podni-
ku, a to v roce 2010.

Úřad zdůraznil, že fúze neměla
žádný zásadní negativní dopad na
hospodářskou soutěž ani na spotře-
bitele. Sama fúze pak byla v roce
2010 bezpodmínečně povolena ve
zjednodušeném řízení.

Z procesního hlediska je zajíma-
vé, že uložením pokuty v roce
2013 za nepředložení fúze z roku
2002 úřad zdůraznil „dlouhodobý
charakter“ takových pochybení. Pů-
vodně zamýšlenou pokutu snížil
o 20 procent, neboť postižená spo-
lečnost přijala zodpovědnost za po-
rušení svých zákonných povinnos-
tí. Ačkoli většina správních deliktů

se promlčuje ve lhůtě čtyř let, zde
úřad argumentoval, že protiprávní
stav trval bez přerušení od původní
akvizice dodnes.

Pozor na kostlivce
Eventuální zájemci o koupi čes-
kých společností by si pak v rámci
akviziční due diligence měli nechat
prověřit, zda české společnosti
(resp. ti, kdo je v minulosti koupili)
řádně splnily povinnosti souvisejí-
cí se schvalováním fúzí. Jinak si
musí být vědomi rizika sankcí. An-
timonopolní úřad se může o opomi-
nuté povinnosti dozvědět i se zpož-
děním: v případě společnosti KA-
REL HOLOUBEK – Trade Group
to bylo v rámci jiného řízení o po-
volení spojení (zahájeného v roce
2010). Takže pozor: kostlivci ve
skříni nemusí být promlčeni.

Autor (* 1966), advokát, je partnerem
kanceláře bpv Braun Partners

Spor s Hradem prohrál hrdina
Václav Čeřenský na celé čáře.
Odseděl si měsíc ve vězení,
prosoudil jmění a za údajnou
zbabělost byl degradován.

VÁCLAV DRCHAL

L
egionář Václav Čeřen-
ský byl velký hrdina.
I velký kverulant. Dne
29. srpna 1920 měl
v rokycanské sokolov-

ně přednášku a pustil se do vlády:
„Ministři jsou vesměs lidé, kteří si
chtějí pomoci, všecky paničky je-
jich nosí za 400 000 korun náhrdel-
níky, mají továrny a statky v cizi-
ně, které si za svého ministrování
nakoupili a nakradli.“ Navíc vyprá-
věl, že „vláda nedala do 1. dubna to-
hoto roku ani krejcaru na dopravu
legionářů do vlasti z toho důvodu,
aby se legionáři nemohli súčastniti
voleb a udělati pořádek“.

Když se z publika ozval nespoko-
jený hlas a vyzval ho – „jmenovat!“
–, Čeřenský prohlásil, že má na mys-
li hlavně Edvarda Beneše. Ministr
zahraničí ho zažaloval a případem
se na podzim začal zabývat okresní
soud v Rokycanech. Šlo o nejsledo-
vanější politický proces své doby,
ve kterém coby svědci figurovaly eli-
ty tehdejší armády a politiky.

Čeřenský sliboval, že podá „dů-
kaz pravdy“, ale neměl svědky. Při
prohrál a to byl jeho konec. V soubo-
ji s Hradem (jako jeden z prvních
zvolil později častou taktiku kritizo-
vat Hrad prostřednictvím útoků na
Beneše) přišel o důstojnickou hod-
nost, dobré jméno i peníze a dnes je
neznámou postavou (krátký portrét
lze najít v knize Čs. legionáři okresu
Rychnov nad Kněžnou), což je vzhle-
dem k jeho nezpochybnitelné váleč-
né chrabrosti škoda.

Lví silou vzletem sokolím
Častolovického rodáka Čeřenského
vyslal Sokol čtyři roky před válkou
do carského Ruska a on tam pak vyu-
čoval tělocvik (v té době žila v Rus-
ku asi stotisícová československá
menšina). Hned v prvých dnech vál-
ky se tehdy dvaatřicetiletý Čeřenský
přidal k České družině (předchůdky-
ně legií) a 25. listopadu ho ruský ve-
litel vyslal s tajným posláním do
Čech (družina se tehdy pohybovala
v rakouském Haliči u Tarnówa).

Rakušané špiona hned na začátku
prosince chytili, ale díky falešnému
pasu neskončil na šibenici, ale jen
v zajateckém táboře v Kleinmünche-
nu u Lince. Za čtrnáct dní utekl,
a jak po válce vzpomínal v novinách
jeho bratr Josef, „prchal za noci, za
dne ukrýval se ve stodolách a sto-
zích“. Pěšky přešel zimní Šumavu
a přes České Budějovice dorazil
před Vánoci naprosto vyčerpaný do
Prahy. Zde starostovi Sokola Josefu
Scheinerovi vyřídil, že na Rusi exis-
tuje Česká družina, a splnil tak svůj
úkol. Scheiner to později u soudu

(šlo o jeden z následných sporů, ve
kterých se Čeřenský snažil obhájit
svoji čest) potvrdil s tím, že „na zá-
kladě tohoto poselství dány byly So-
kolům informace, aby se nestracho-
vali provést dezerci“. Nějakou dobu
se z prožitých útrap křísil u bratra.
V únoru 1915 vyrazil zase na cestu.
Pokusil se přejít švýcarské hranice,
a znovu skončil v zajetí. Ovšem zase
utekl a přes Švýcarsko, Francii, Ang-
lii a Skandinávii se v září dostal zpět
do Ruska. Bojoval u Zborova, pozdě-
ji působil v Rumunsku, domů do
Čech se vrátil 5. března 1919.

Tady se stal zakladatelem a předá-
kem jedné z legionářských organizací
– konzervativní Družiny českosloven-
ských legionářů. Zjevně se cítil zneu-
znaným a brzy se stal kritikem pomě-
rů, které v Československu panovaly.

Jmenovat!
Okresní soud v Rokycanech případ
otevřel 5. listopadu 1920. Souchoti-
nář Čeřenský nepřišel (omluvil se ze
všech čtyř jednání). Jeho advokát
Dušek nicméně tvrdil, že žaloba ne-
cituje výroky klienta správně a doža-
doval se nápravy. Velký rozdíl však
v obou verzích nebyl, snad s výjim-
kou toho, že podle Duška Čeřenský
nemluvil o tom, že si ministři maje-
tek „nakoupili a nakradli“.

Po necelých třech nedělích zase-
dl soud znovu a nyní již došlo na
svědky. Nejdřív vystoupilo 12 pří-
mých účastníků přednášky – prů-
vodců Čeřenského i rokycanských
národních socialistů, kteří o uráž-
kách padlých na přednášce informo-
vali Beneše (ten měl ke straně blíz-
ko a v roce 1923 do ní vstoupil).

Za všechny lze uvést Václava
Gottlieba, neboť to byl právě on,
kdo na Čeřenského zakřičel, aby
jmenoval: „Myslím, že jsem ho při-

vedl do rozpaků, neměl se k tomu
hned. I vykřikl jsem podruhé a obža-
lovaný na to řekl: Když si přeješ
jmenovat, tak je to ministr Beneš,
který přišel do Paříže s roztrhanými
kalhotami a dnes jest milionářem.“

Výpovědi ostatních se příliš neli-
šily, a Čeřenský tak měl dokazovat,
že kdysi chudý Beneš během války
pozoruhodně zbohatl a nad to zdržo-
val návrat legií.

Já mám v Praze dva domy
Pak už přišly na řadu těžké váhy
a jako první světově proslulý kaktu-
sář a cestovatel Alberto Vojtěch Frič
(Karaí Pukú neboli Dlouhý lovec).

Frič toho tvrdil spoustu, ale důka-
zy neměl. Předválečný Benešův ko-
lega učitel z obchodní akademie
Alois Jirák měl například potvrdit,
že si Beneš před válkou neustále
půjčoval peníze. Ovšem Benešův
advokát Krouský vzápětí podle Ná-
rodní politiky nechal zaprotokolo-
vat, že „Alois Jirák je choromysl-
ný“. A tak to bylo se vším. Když byl
Frič dotázán na konkrétní jméno,

zpravidla tvrdil, že je z ohledu na
tuto osobu nemůže prozradit.

Ostatní svědkové (včetně těch po-
volaných obhajobou) nic nevěděli
nebo se postavili za Beneše. Masary-
kův kancléř a předválečný advokát
Přemysl Šámal dosvědčil, že Beneš
a jeho žena Hana před válkou žádný-
mi chudáky nebyli. Od Haniny tety
Evy Šulcové prý mladý pár dostal
60 až 80 tisíc zlatých. Navíc si man-
želé vzali hypotéku a koupili ve Vr-
šovicích dva činžovní domy. (Když
Beneš odešel v září 1915 do emigra-
ce a Hana seděla ve vazbě, o domy
se mu staral právě Šámal.)

Benešův extajemník Antonín
Kudrna líčil, jak žil ministr v Paříži
skromně. To ve svém dopisu soudu
potvrdil i Masaryk. Psal, že „Beneš
obdržel ode mne čas od času tolik,
kolik potřeboval“, ovšem dodával,
že si vzal do exilu také své vlastní
peníze (podle historika Antonína
Klimka šlo o sedm tisíc korun) a na-
víc na odboj již před tím ze svého
přispěl (asi čtyřmi tisíci). Sám Be-
neš před soudem souvisle nevystou-
pil a jen krátce svědky doplňoval.

Legionář a pozdější premiér Zde-
něk Fierlinger poté vyvrátil, že by si
Beneš, jak předtím tvrdil Frič, ne-
chával příspěvky na rekruty vypláce-
né francouzskou cizineckou legií.

Předseda národních socialistů
a nedávný ministr obrany Václav
Klofáč zase odmítl, že by Beneš jak-
koli zdržoval (natož kvůli volbám)
odplutí legionářů z Vladivostoku
domů: „Měl jsem v rukou veškeré
snímky telegramů, jež odeslal dr.
Beneš z Paříže do Vladivostoku.“

Poslední, čtvrté jednání soudu
proběhlo 31. prosince 1920. „Živí“
svědkové už nepřišli, nicméně soud
nechal přečíst protokoly pořízené na
dálku. Ovšem ani ministr financí Ka-

rel Engliš, ani jeho předchůdce
(a také nástupce) Alois Rašín či příš-
tí agrárnický premiér František Udr-
žal v nich nic podstatného neřekli.
Stejně jako legionářští generálové
Josef Šnejdárek či Stanislav Čeček.

Toho dne padl rozsudek. Fričo-
vu svědectví soud podle Národní
politiky „nepřiložil víry pro jeho
zřejmou předpojatost“, a naopak
rozhodl, že Beneš „veskrze čestně
sobě počínal“. Důkaz pravdy se ne-
zdařil a Čeřenský „vyfasoval“ mě-
síc vězení za přestupek proti bez-
pečnosti cti.

Cesta do zapomnění
Jak už se to tak odpůrcům Hradu
stávalo, přicházely na ně pohromy
v celých houfech. Hned v lednu
1921 ministerstvo národní obrany
Čeřenského degradovalo. Mimo
jiné kvůli údajné zbabělosti u Zbo-
rova. Mohlo se snad jednat o ojedi-
nělé selhání, ovšem takové dva
roky po válce vyřčené hodnocení
pověstně statečného člověka (vy-
znamenaného Řádem sv. Jiří IV.
stupně, Řádem sv. Anny II.
a III. stupně, Československým vá-
lečným křížem atd.) působí pode-
zřele.

Dne 28. dubna zaznamenal Čeřen-
ský částečný úspěch, když mu kraj-
ský soud změnil rokycanský měsíc
vězení na měsíc podmíněně. Uložil
mu však, aby se Benešovi omluvil,
což legionář neudělal a nakonec do
vězení musel. V červnu 1922 seděl
na lavici obžalovaných znovu, tento-
krát kvůli obvinění, že nevracel dlu-
hy. Soud ho osvobodil, ale jeho jmé-
no dál utrpělo. Navíc podle novino-
vých zpráv prosoudil celé jmění.

Když 11. prosince 1927 Čeřen-
ský zemřel, přinesly o tom noviny
jen pár malinkatých článků.

Agresor pod vlivem
svého přesvědčení
o vložení

reklamních letáků
šel k bytu
poškozeného,
bezdůvodně ho
osočil a opakovaně
vnikl do jeho bytu
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Ministři jsou vesměs
lidé, kteří si chtějí
pomoci, všecky
paničky jejich nosí
za 400 000

náhrdelníky, mají
továrny a statky

Sousedský spor
v éře nového
zákoníku
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Stará fúze, nový trest
Antimonopolní úřad letos v únoru uložil pokutu za to, že společnost v roce 2002 (!) nepožádala o povolení fúze
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Na Benešovu obranu reagoval písemnou výpovědí
prezident Tomáš G. Masaryk

Proces vzbudil v tisku
velkou pozornost

Českoslovenští legionáři
pochodují v červnu 1917

ke Zborovu. Spolu s nimi také
Václav Čeřenský
(1882–1927), který se

legendární bitvy zúčastnil.

Roztrhané Benešovy kalhoty
U LEDU Před 92 lety dostal legionář Čeřenský měsíc vězení za tvrzení, že Beneš za války zázračně zbohatl


