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Úvod

Ať už během studia na Právnické fakultě  Univerzity  Karlovy či  při výkonu 

advokacie si autor této rigorózní práce opakovaně pokládal otázku, jakými trestnými 

činy  se  orgány  činné  v  trestním  řízení  musí  zabývat  nejčastěji.  Skupina  těchto 

frekventovaně vyskytujících se trestných činů je poměrně pestrá; v prvé řadě se jedná 

o trestný čin krádeže (§ 205 TZ), zanedbání povinné výživy (§ 196 TZ) či ublížení na 

zdraví (§ 146 TZ). Statisticky významné postavení však zaujímá i podvodné jednání 

dle § 209 až 212 TZ. Frekvence výskytu podvodné delikvence, autorův zájem o tuto 

oblast  již  během  studií  a  praktické  poznatky  z  advokátní  praxe  vedly  autora  k 

detailnějšímu  rozpracování  tohoto  právně  a  společensky  významného  fenoménu 

v textu předložené rigorózní práce.

Podvodné delikvenci,  jakožto jednomu z nejfrekventovanějších druhů trestné 

činnosti,  se v posledních letech dostává ze strany odborné i laické veřejnosti větší 

pozornosti (viz např. publikovaná monografie1 či publicistické články a jiné mediální 

výstupy  související  s údajným  dotačním  podvodem  předsedy  vlády  České 

republiky2). K tomuto trendu, reflektujícímu četnost výskytu a význam podvodného 

jednání  v české  společnosti,  by  autor  rád přispěl  i  na  následujících  stranách,  kde 

rozebírá příčiny podvodné delikvence,  analyzuje z pohledu  de lege lata jednotlivé 

skutkové  podstaty  obsažené  v platné  a  účinné  legislativě  a  adresuje  danou 

problematiku z perspektivy de lege ferenda. 

Výsledkem je práce, jež je celkově rozčleněna do 9 částí, a která si stanovila za 

úkol důsledně popsat jednotlivá podvodná jednání dle § 209 - 212 TZ. Na rozdíl od 

jiných  odborných  prací,  které  se  zabývají  problematikou  podvodné  delikvence, 

nahlíží autor na této téma často kriminologickou perspektivou doplněnou o poznatky 

z advokátní praxe.

V  první  části  se  autor  zaobírá  samotným  pojmem  podvodu  a  analyzuje 

statistické  údaje,  které  získal  od  Ministerstva  spravedlnosti  České  republiky  na 

základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Takto získané 

1  Např. Heranová, S. Disertační práce. Trestněprávní postih podvodných jednání proti majetku. 
Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, Katedra trestního práva Praha. 2012. s. 164-165

2  Viz např. Hospodářské noviny, Babiš prý vědomě řídil dotační podvod u Čapího hnízda, [citováno 11. 
6. 2018] dostupné na https://domaci.ihned.cz/c1-65845680-babis-vedome-ridil-dotacni-podvod-u-
capiho-hnizda-napsalo-pravo-nikoho-jsem-k-trestne-cinnosti-nenavadel-brani-se-sef-ano 
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údaje autor zasazuje do dobového kontextu. Zároveň v této části popisuje vybrané 

kriminologické aspekty podvodné delikvence. 

V části druhé se autor pokouší nalézt a prezentovat společné rysy typické pro 

pachatele  podvodné  delikvence,  přičemž  tyto  dělí  do  příslušných  teoretických 

kategorií. Dále zde rozebírá motivaci pachatelů k takovémuto jednání. 

Ve třetí  části  se autor zaměřuje na problematiku prevence proti podvodným 

jednáním s důrazem zejména na oblast pracovněprávní. Současně v této části práce 

autor poukazuje na nedostatečnost úpravy tzv. whistleblowingu v českém právním 

řádu a stejně jako na její možná úskalí. 

Část  čtvrtá  obsahuje  právní  rozbor  nejfrekventovanějšího  z  trestných  činů 

z oblasti podvodné delikvence, tj. tzv. obecného podvodu podle § 209 TZ. Autor zde 

podrobně analyzuje všechny obligatorní  znaky skutkové podstaty tohoto trestného 

činu. Zároveň zde klade důraz na přibývající počet podvodných jednání páchaných 

prostřednictvím  moderních  výpočetních  technologií  s  uvedením  nejčastějších 

příkladů.  Autor  na  tomto  místě  rovněž  kromě  rozhodovací  praxe  českých  soudů 

uvádí příklady, se kterými se setkal v rámci své advokátní praxe. 

Část pátá je věnována trestnému činu pojistného podvodu dle § 210 TZ. Kromě 

části  popisující  skutkové  podstaty  v  tomto  paragrafu  obsažené,  je  zde  věnován 

prostor  i  rozboru  příčin  podvodné  delikvence  a  zvláštním  způsobům  jednání 

zakládajícím trestní odpovědnost pachatelů dle tohoto ustanovení trestního zákoníku. 

Autor v této části pracuje se statistickými údaji získanými od pojišťoven působících 

na českém trhu pojišťovnictví a uvádí příklady způsobů páchání pojistných podvodů, 

o  kterých  v minulosti  rozhodovaly  české  soudy.  Závěrem  autor  vypočítává 

preventivní postupy pojišťoven proti tomuto druhu trestné činnosti.

Šestá část této práce pojednává o trestném činu úvěrového podvodu dle § 211 

TZ. Obsahuje nejen část  popisnou, jež klade důraz na rozlišení  mezi  skutkovými 

podstatami  obsaženými  v prvním  a  druhém  odstavci  tohoto  ustanovení,  ale  též 

teoretický úvod, který objasňuje právní  vztahy vznikající  při  uzavírání  úvěrových 

smluv. 

Část nesoucí číselné označení sedm se věnuje problematice dotačního podvodu 

dle  §  212  TZ.  Na  začátku  této  části  autor  přibližuje  úpravu  podvodu  v právu 

Evropské  unie,  aby  ustanovení  a  jeho  aplikační  praxi  zasadil  do  komunitárního 

kontextu.  I  v této  části  autor  popisuje  jednotlivé  znaky  obou skutkových  podstat 

obsažených v tomto ustanovení  trestního  zákoníku.  Dále  zde autor  blíže  definuje 
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pojmy  dotace,  subvence,  návratné  finanční  pomoci  a  příspěvku,  které  se  s tímto 

ustanovením  úzce  pojí.  Závěrem  této  části  autor  rozebírá  otázku  jednočinného 

souběhu dotačního podvodu s trestným činem poškození finančních zájmů Evropské 

unie dle § 260 TZ a popisuje pravomoci a působnost Evropského úřadu pro boj proti 

podvodům (OLAF). 

V části osmé autor uvádí procesní souvislosti, které vyplývají pro orgány činné 

v  trestním  řízení  při  posuzování  podvodné  delikvence  zejména  s ohledem  na 

judikaturu Ústavního soudu a Nejvyššího soudu České republiky.

Zkušenosti  a  poznatky,  jež  autor  této  práce  získal  během  svého  studijního 

pobytu na Čínské univerzitě politologie a práv v Pekingu, promítl do části deváté. 

Zároveň  v této  části  autor  srovnává  čínskou  právní  úpravu  postihu  podvodné 

delikvence s tou českou. 

Z pohledu  metodologie  autor  nejprve  analyzuje  obecné  rysy  podvodné 

delikvence a tyto následně aplikuje na jednotlivá ustanovení trestního zákoníku, jež 

jsou podrobně popsána v práci. 

Hlavním pramenem, ze kterého autor při psaní této práce čerpal, byla zejména 

odborná  literatura  (česká  i  zahraniční)  zabývající  se  problematikou  podvodné 

delikvence. Jako další významný zdroj informací a formulovaných právních závěrů 

posloužila  judikatura  českých  soudů,  kdy  autor  přednostně  cituje  z  rozhodnutí 

Nejvyššího  soudu České  republiky.  Opomenout  nelze  ani  prameny internetové,  o 

které se autor opírá zejména v částech popisujících podvodnou delikvenci páchanou 

prostřednictvím výpočetních technologií.

Na několika místech nadto autor využil pro kýžené analytické závěry metodu 

komparatistickou,  kdy  srovnává  českou  právní  úpravu  se  zahraniční.  Zvláštní 

pozornost  v rozsahu  celé  jedné  kapitoly  věnuje  autor  srovnání  právních  úprav 

podvodné delikvence v České republice a v Čínské lidové republice. 

Práci  autor  nadto  na  několika  místech  obohatil  o  své  praktické  poznatky  a 

zkušenosti s podvodnou delikvencí či tzv. whistleblowingem ze své advokátní praxe. 

Práce vychází z právního stavu ke dni 7. 9. 2018.
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1. Pojem podvodu, četnost výskytu podvodné delikvence a její krimi-
nologické aspekty

Pojícím znakem všech podvodných jednání zakládajících trestní odpovědnost 

pachatele dle některého z ustanovení dle § 209 až 212 TZ je naprostá absence použití 

jakýchkoli  forem  násilí,  psychického  či  fyzického  nátlaku.  Při  spáchání  těchto 

trestných činů  tedy primárně  nedochází  k  ohrožení  života  či  zdraví  poškozených 

například zbraněmi, či nebezpečnými látkami atp. 

Na druhou stranu spáchání  podvodného jednání  velmi často vyžaduje jistou 

míru psychického úsilí a soustředění pachatele. Z toho důvodu spíše zřídkakdy dojde 

k  takovému  jednání  pod  vlivem  alkoholu,  omamné,  psychotropní  či  jiné  látky 

způsobilé  nepříznivě  ovlivnit  psychiku  člověka  nebo  jeho  ovládací,  nebo 

rozpoznávací schopnosti případně jeho sociální chování (srov. § 130 TZ). 

Naopak pachatelé se zpravidla dopouštějí podvodné delikvence tzv. za bílého 

dne a jejich jednání se nezávislému pozorovateli  může jevit  jako kupř. standardní 

podnikatelská či obchodní činnost.3

Podvodná jednání proti majetku se vyznačují velice pestrou škálou způsobů a 

variabilitou  jejich  provedení.  Do  platné  legislativy  tak  bylo  nezbytné  promítnout 

jednoznačné definice skutkových podstat postihujících tato protiprávní a společensky 

škodlivá jednání. 

Trestní zákoník, ve znění účinném k datu sepsání této rigorózní práce, obsahuje 

jednak  trestný  čin  tzv.  obecného  podvodu  (§  209  TZ),  a  dále  zvláštní  případy 

podvodu pojistného (§ 210 TZ), úvěrového (§ 211 TZ) a dotačního (§ 212 TZ) - tedy 

celkem čtyři samostatné trestné činy. Jednočinný souběh ustanovení o podvodu podle 

§ 209 TZ a tzv. speciálních podvodů podle § 210 TZ (pojistný podvod), § 211 TZ 

(úvěrový podvod) a § 212 TZ (dotační podvod) je vyloučen. Ustanovení o obecném 

podvodu  se  proto  aplikuje  tehdy,  jestliže  trestní  zákoník  neobsahuje  speciální 

skutkové podstaty, jež by se týkaly zvláštních druhů podvodných jednání 

Takovýto  legislativní  stav  zahrnující  čtyři  zvláštní  trestné  činy  postihující 

podvodné jednání nevládl na území České republiky vždy a je logickým následkem 

zejména  turbulentního  ekonomického  a  sociálního  rozvoje  v  letech  devadesátých 

dvacátého století. 

3  Doseděl, M. Trestný čin podvodu, pojistného, úvěrového a dotačního podvodu podle § 209 až 212 
trestního zákoníku, Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, Katedra trestního práva, Praha, 2014
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Před  cca  dvaceti  lety  totiž  české  platné  a  účinné  právo  obsahovalo  pouze 

trestný čin tzv. podvodu obecného, který se dochoval v obdobném znění v podobě 

dnešního § 209 TZ. Byla to však právě nemožnost postihnout veškerou podvodnou 

delikvenci  dle  tzv.  obecného  podvodu  (dnes  §  209  TZ),  která  vedla  v  nedávné 

minulosti  zákonodárce  k  úpravě  českého  trestního  práva  v  podobě  novely,  která 

zavedla do našeho právního řádu tří nové výše zmíněné trestné činy. 

Tato  nedokonalost  a  neucelenost  právní  úpravy  v  dané  oblasti  (zvláště  ve 

vztahu  k  činnosti  pojišťoven  a  bank)  měla,  jak  ukázala  zejména  devadesátá  léta 

minulého století, dalekosáhlé důsledky nejen pro ekonomiku České republiky jako 

celku. 

Jak samotný zákonodárce uvádí v důvodové zprávě k trestnímu zákoníku, na 

silném rozmachu trestné činnosti spočívající v podvodném jednání po skončení éry 

komunistického  (resp.  socialistického)  státního  zřízení  má  významný  podíl  i 

nedokonalost  tehdy  účinných  právních  předpisů  zaobírajících  se  ekonomickými 

aspekty měnící se společnosti. Této nedokonalosti proto mohli využívat pachatelé a 

jejich  činnost  se  často  vměstnala  do  mezer  v  tehdy  účinných  zákonných 

ustanoveních.  Za nedokonalé či  spíše za nekvalitní  resp.  nepřipravené jde označit 

zejména  tehdejší  předpisy  v  oblasti  pojišťovnictví,  bankovnictví,  kolektivního 

investování a kapitálového trhu. Za pochybení na straně zákonodárce lze považovat i 

jeho pomalou reakci vedoucí ke kýžené změně legislativy. 

Separátní  zmínku  též  zajisté  zaslouží  podvodná  jednání  související  s 

přechodem  státního  vlastnictví  do  soukromého  po  roce  1990.  Tyto  rozsáhlé 

majetkové transfery probíhaly nejen prostřednictvím kupónové privatizace,  ale též 

přeměnou  tehdejších  družstev  na  akciové  společnosti  a  jiné  subjekty,  veřejným 

prodejem společností atp. Nejednou se stalo, že finanční prostředky byly vyvedeny 

ze státních podniků a skončily na soukromých účtech v tzv. daňových rájích. Z toho 

důvodu  se  objevují  názory  mezi  odborníky  i  laiky,  že  počáteční  privatizace 

působením  sociálního  kapitálu,  z  valné  části  z  doby  pozdní  totality,  byla  spíše 

privatizací peněz štědře poskytovaných státem vlastněnými bankami než skutečnou 

privatizací společností.4

Následná  společenská  poptávka,  vysoká  míra  ekonomické  kriminality  a 

zhoršující  se makroekonomická situace související  zejména s bezprecedentní  krizí 

4  Např. Pokorný M., Spurný J., Kovalík J., Kdo kradl v privatizaci, 25. 2. 2002 [cit. 22. 6. 2018] 
dostupné na https://www.respekt.cz/tydenik/2002/9/kdo-kradl-v-privatizaci 
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bankovního sektoru roku 1997 vedla zákonodárce k přijetí novely č. 253/1997 Sb. 

tehdy účinného trestního zákona č. 140/1961 Sb. 

Tato novela upravila zákonné znění tzv. obecného podvodu a přidala do něj 

ustanovení  týkající  se  zamlčení  podstatných  skutečností.  Dále  novelou  došlo  k 

rozšíření trestního zákona o další dva trestné činy, jež byly ve vztahu speciality k 

trestnému činu podvodu podle tehdy účinného § 250 trestního zákona. Jednalo se o 

pojistný podvod (tehdejší  § 250a trestního zákona)  a úvěrový podvod (tehdejší  § 

250b trestního zákona). Tyto nově přijaté resp. upravené skutkové podstaty se měly 

zaměřit právě na ta jednání, jež úzce souvisela s podvodným jednáním, ale jejichž 

podstata  spočívala  ve formách speciálních - kupříkladu podvod úvěrový, pojistný, 

šekový, směnečný či vykazování černých duší při spoření se státním příspěvkem u 

stavebního spoření. 

Po neúspěšné snaze roku 2006 nahradit trestní zákon z roku 1961 zcela novým 

trestním kodexem, došlo ke kýžené a největší změně na poli trestního práva až v roce 

2009, kdy Parlament České republiky schválil nový trestní zákoník, č. 40/2009 Sb., 

který nabyl účinnosti 1. ledna 2010. 

Tento kodex, jak je zdůrazněno v jeho důvodové zprávě, by měl být založen na 

přesvědčení,  že  ochrany demokratického státního  a  společenského zřízení,  práv a 

svobod jednotlivců a ochrany jejich života, zdraví a majetku je zapotřebí dosahovat 

zejména mimotrestními prostředky, přičemž v důvodové zprávě je často zdůrazňován 

rovněž subsidiární úloha trestního práva ve společnosti. Naopak novinkou z pohledu 

samotné  právní  úpravy  podvodné  delikvence  bylo  zavedení  do  kodexu  nového 

trestného  činu,  a  to  dotačního  podvodu  (§  212),  který  byl  do  té  doby  součástí 

trestního zákona jen jako samostatná skutková podstata úvěrového podvodu. 

Dotačnímu podvodu jakož i  všem ostatním výše uvedeným trestným činům 

postihujícím  podvodnou  delikvenci  a  jejich  skutkovým  podstatám  se  autor 

podrobněji věnuje v samostatných kapitolách dále v textu.

Podvody je  možné dále  třídit  na tzv.  vnitřní  a  vnější,  kdy rozhodujícím 

kritériem je vztah pachatele trestného činu a poškozeného.

Pachatelem  vnější podvodné delikvence je taková osoba, která nemá žádný 

(typicky pracovněprávní) vztah k subjektu, který se snaží „podvést“ ať už vyvoláním 

či  využitím  jeho  omylu  či  zamlčením  podstatné  skutečnosti.  Vnější  podvodná 
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delikvence  se  vyznačuje  obvykle  svojí  jednorázovostí  –  resp.  jednorázovostí 

pachatelova jednání.

Naproti  tomu  vnitřních podvodů se dopouštějí  zpravidla  zaměstnanci  nebo 

osoby ve vedení poškozeného subjektu. Typicky zde dochází ke zneužití postavení, 

pravomocí  či  jiného oprávnění  v  rámci  poškozeného subjektu.  Standardně takové 

podvodné jednání využívá nedokonalosti vnitřních kontrolních systémů a trvá delší 

dobu.5 

Četnost výskytu podvodné delikvence je (stejně jako četnost jiných druhů 

trestné  činnosti)  ovlivněna  zejména  ekonomickými,  politickými,  sociálními  a 

kulturními  jevy,  které  profilují  lidskou  společnost  v  daném čase  a  místě.  Česká 

republika  navíc  trpí  neduhem vzešlým pravděpodobně  z  nedávné  minulosti,  a  to 

nízkým právním povědomím obyvatelstva.6 

Tuzemská i zahraniční média po vypuknutí globální ekonomické recese v roce 

2008 předvídala, že v nejbližší budoucnosti dojde k prudkému nárůstu kriminality 

způsobenému  ekonomickou  recesí  a  s  ní  spojeným  nedostatkem  pracovních 

příležitostí.  Novinové titulky hlásaly kupříkladu „Krize míchá nebezpečný koktejl, 

přibude vražd a zločinů“ (viz aktuálně.cz ze dne 26. 2. 2009). 

Všechny  články  obdobného  obsahu  kalkulovaly  s  faktem,  že  nepříznivá 

ekonomická situace dlouhodobě přispívá ke snížení životní úrovně většiny obyvatel, 

která  má  přímou  souvislost  s  jejich  častou  neschopností  dostát  svým  finančním 

závazkům,  a  proto  je  pravděpodobné,  že  se  tito  jednotlivci  budou  uchylovat  k 

činnosti kriminální.

K  potvrzení  teorií  souvisejících  s  nárůstem  podvodné  delikvence  v  době 

globální ekonomické krize (tj. zejména mezi léty 2008 a 2013), si autor na základě 

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů, vyžádal od Ministerstva spravedlnosti České republiky údaje o množství 

odsouzených fyzických osob za trestné činy dle § 209, 210, 211 a 212 TZ v letech 

2011, 2012 a 2013, které by měly dokumentovat nárůst páchání podvodné delikvence 

po  začátku  ekonomické  krize  v roce  2008.  Pro  ulehčení  administrativní  zátěže 

zaměstnanců  autor  nepožadoval,  aby  došlo  k  statistickému  rozčlenění  dat  podle 

konkrétních odstavců u jednotlivých trestných činů. 

5 Straus, J.; Němec, M. a kol.; Teorie a metodologie kriminalistiky, Plzeň, Aleš Čeněk, 2009, s.426 
6 Kuchta, J. a kol. Kriminologie. I. část. Brno: Masarykova univerzita, 2002, s. 88
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Narůstající  množství  výše zmíněných trestných činů v době ekonomické 

krize je nezpochybnitelné (i když je v tomto případě nezbytné kalkulovat s relativně 

krátkou  účinností  trestního  zákoníku).  Pro  srovnání  si  autor  rovněž  vyžádal  i 

obdobná data  dokumentující  počet  pravomocně odsouzených osob za rok 2017 a 

s výjimkou  pojistného  a  dotačního  podvodu,  kde  došlo  k mírnému  nárůstu  počtu 

odsouzených  fyzických  osob,  u  trestných  činů  obecného  podvodu  a  úvěrového 

podvodu došlo ke znatelnému poklesu oproti roku 2013, který by mohl dokazovat 

obecný pokles tohoto druhu kriminality po konci globální ekonomické recese.

Ustanovení 
TZ

2011 2012 2013 2017

§ 209 1.738 2.428 3.367 2.904

§ 210 45 76 136 167

§ 211 597 985 2.497 1.942

§ 212 8 16 21 63

Z  výše  uvedených  statistických  údajů  lze  též  vyčíst  paritní  zastoupení 

jednotlivých  trestných činů  ve  vybraných letech.  Dále  je  zjevné,  že  české  soudy 

nejčastěji vyslovují odsuzující rozsudky u nejobecnější skutkové podstaty, tedy 

u trestného činu podvodu podle ustanovení § 209 TZ. S jistým odstupem, avšak 

též  s  výrazným zastoupením,  se  na  pomyslném druhém místě  umístil  trestný  čin 

úvěrového podvodu  dle § 211 TZ. U trestných činů pojistného a dotačního podvodu 

dochází  k postupnému  nárůstu  odsouzených  fyzických  osob,  avšak  četnost  jejich 

výskytu rovněž vypovídá o specifičnosti tohoto druhu podvodné delikvence. 

Ve vztahu k dotačnímu podvodu dle § 212 TZ lze rovněž podotknout, že za 

výrazně nižším počtem odsouzených může nejen celkově nižší počet jednání tohoto 

druhu, nýbrž i jistá nezkušenost orgánů činných v trestním řízení s touto do jisté míry 

specifickou  skutkovou podstatou (např.  co do množství  vedených řízení),  třebaže 

skutková  podstata  dotačního  podvodu  byla  již  v předchozí  úpravě  obsažena 

v ustanovení penalizujícím podvod úvěrový.
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2. Charakteristické rysy pachatelů podvodné delikvence

Dle  legální  definice  uvedené  v ustanovení  §  22  odst.  1  TZ se  pachatelem 

trestného  činu  rozumí taková  osoba (ať  již  fyzická  či  právnická),  která  svým 

jednáním  naplní  znaky  skutkové  podstaty  trestného  činu,  jeho  pokusu  či 

přípravy, je-li trestná. 

Dáme-li si ambici posoudit či charakterizovat typické rysy pachatelů podvodné 

delikvence, musíme nevyhnutelně přistoupit k výrazně obsáhlejší, resp. konkrétnější 

definici. 

Dle dostupné kriminologické literatury7 bývá osobnost pachatele chápána jako 

organický,  dynamický a inter-individuálně odlišný celek psychofyzických dispozic,  

determinujících průběh a projevy psychických procesů (tedy reakcí), odrážejících se  

v  chování  a  jednání. Dochází  tedy  ke  studiu  psychiky  konkrétního  jednotlivce  a 

současně ke studiu odlišnosti jednotlivců i shod s osobnostmi dalších jednotlivců a 

skupin.

Monografie  o pachatelích podvodných trestných činů nebyla ke dni sepsání 

této práce vydána. Jakákoli typologie, která se snaží přiřadit konkrétního pachatele 

do specifické skupiny, musí z logiky věci opomíjet  míru flexibility v kriminálním 

chování a zdá se stereotypní a potenciálně zavádějící pojmenovat někdo jako „lupič“, 

„zloděj“,  „podvodník“  apod.,  jako  kdyby  kriminální  jednání  osobu  definovalo  a 

označovalo natrvalo. V takovém pojetí typologie pachatelů se nepočítá s faktem, že 

se  pachatel  na  své  dráze  vývoje  „mění“,  ať  v důsledku  věku  (zrání)  nebo  změn 

v sociální struktuře či kriminálních příležitostech.8 Z nedávných empirických studií 

navíc  vyplývá,9 že  u velké  části  pachatelů  „kriminální  kariéry“  má  tato  poměrně 

krátké  trvání  (oficiální,  resp.  úředně  zaznamenané).  I  přes  výše  uvedená  a  další 

typologická omezení, se přesto autor pokusí blíže definovat pachatele podvodného 

jednání.

Pachatele tzv. vnějších podvodů nelze v absolutní většině případů považovat 

z psychologického hlediska za výjimečné a vytvořit jim tak společnou skupinu na 

základě určitého sdíleného charakterového či psychologického rysu. Nicméně častým 

7  Nakonečný, M. Základy psychologie osobnosti. Praha: Management Press, 1993, s. 12
8  PhDr. Šárka Blatníková. Typologie pachatele, variabilita definic a kriminologický výzkum 

Trestněprávní revue 3/2010, s. 84
9  Např. Piquero, A., Farrington, P. D., Blumstein, A. Key issues in Criminal career Research. 

Cambridge: University Press, 2007
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jevem je, že tito pachatelé sami sebe za zločince nepokládají. Většinou naopak sami 

sebe považují  za vysoce prozíravé a moudré, když využili  omylu jiných osob a z 

jejich pohledu nelze jednání považovat za deliktní.

Mnozí  pachatelé  rovněž  nepociťují  výčitky  svědomí,  pokud je  poškozeným 

právnická osoba (ideálně „bohatá” pojišťovna, banka či spořitelní družstvo atp.) - v 

takovém případě  dochází  k  vymizení  brzdících  mechanismů,  které  by  v  běžných 

situacích pachatele  donutily  upustit  od protiprávní  činnosti.  Pachatelé  vycházejí  z 

teorie,  že  „následky  drobného  podvodu  se  neprojeví  v  celkových  majetkových  

poměrech  oběti.“ Tuto  teorii  potvrzuje  i  nedávné  mediální  prohlášení  patrně 

nejznámějšího českého žijícího odsouzeného (toho času na svobodě), Jiřího Kájínka, 

který v rozhovoru pro Český rozhlas uvedl doslova: „Já bych dnes nikoho neokradl,  

nešel vykrást. Kdyby bylo hodně nutný, abych něco udělal – tak bych neměl problém  

okrást stát a pojišťovny.“10

Psychologické  zkoumání  charakterových  rysů  pachatelů  podvodů  často 

ztěžuje nemožnost vyjít ze způsobu spáchání trestného činu.11 Tím se rozumí, že v 

případě  vražd,  loupeží,  ublížení  na  zdraví  je  soudní  znalec  z  oboru  psychologie 

schopen sestavit např. ze způsobů chování a jednání pachatele profil jeho osobnosti. 

Tato možnost je zásadně ztížena popř. zcela znemožněna u, v poslední době stále 

frekventovanějších,  podvodů  spáchaných  prostřednictvím  moderní  výpočetní 

techniky.  Při  vyšetřování  kriminalistům,  resp.  orgánům činným v trestním řízení, 

zpravidla  chybí  nezbytní  svědci,  jež  by  pachatelovo  jednání  popsali,  nejsou  k 

dispozici kamerové záznamy či například následky útoku na těle poškozeného.

Je proto třeba vycházet z premisy, že v teorii neexistuje jasně definovaný profil 

osobnosti tzv. vnějších podvodníků (o pachatelích tzv. podvodů vnitřních detailněji 

níže). 

Samotnou  pravděpodobnost  spáchání  podvodného  jednání  determinuje 

přitažlivost  cíle,  kterého  se  snaží  pachatel  dosáhnout.  Pachatel  může  vylákat  na 

poškozeném částku např. nikoli nepatrnou ale též částku pohybující se milionech či 

miliardách  korun.  I  z toho  důvodu  není  neobvyklé,  že  se  podvodného  jednání 

dopouštějí i osoby více než dobře finančně zajištěné a vzdělané.  Jejich motivací je 

10  Hlaváčková, V. 'Kdyby to bylo hodně nutný, okradl bych stát a pojišťovny.' Propuštěný Kajínek se stal 
celebritou. [cit. 22. 7. 2018] dostupné na https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/kdyby-bylo-hodne-
nutny-okradl-bych-stat-a-pojistovny-propusteny-kajinek-se-stal_1712271915_jra 

11  Čírtková, L. a kol. Podvody, zpronevěry, machinace (možnosti prevence, odhalování a ochrany před 
podvodným jednáním). Praha: Armex Publishing, 2005, s.116
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zpravidla snaha udržet si své dosavadní společenské postavení, životní standard či 

nákladný životní styl.

Při zkoumání motivace ke spáchání podvodného jednání je nezbytné sledovat a 

přisuzovat význam tzv. kognitivním skriptům, jimiž se rozumí představy pachatele o 

sobě samém a jiných osobách. Na základě těchto kognitivních skript jsme schopni 

vyčlenit  dva  základní  typy  pachatelů,  kdy  základním  určovatelem  je  míra 

sebecítění. 

Prvním typem je  ten  pachatel,  který  disponuje  zvýšeným sebecítěním.  Pro 

tento druh pachatele je typická sobeckost a sebevědomí hraničící s přesvědčením o 

vlastní jedinečnosti. Takový pachatel je dále přesvědčen, že nic netvoří překážku na 

cestě k uspokojení jeho potřeb a tužeb.

Druhou  skupinu  tvoří  naopak  pachatelé  se  sníženým  sebecítěním.  Tento 

charakterový rys může souviset s častými pocity prohry, frustracemi z pracovních 

neúspěchů, nedostatečným vzděláním, problémovým dětstvím. 

Pro obě skupiny stojící na opačných pólech je však společná bezohlednost a 

lhostejnost k jiným lidem.12

K úspěšnému dokonání podvodného jednání, které není prováděno například 

prostřednictvím  výpočetní  techniky,  je  nezbytné,  aby  pachatel  jednal  pohotově, 

přesvědčivě a nenechal se překvapit, či zaskočit dotazy od poškozeného. Nejisté a 

nepřesvědčivé reakce vyvolávají  dojem nesolidnosti  a amatérismu.  Z toho důvodu 

musí  pachatel  klást  důraz  na  své  vystupování,  chování  a  vcítit  se  do  kůže 

poškozeného, aby úspěšně dokonal své podvodné jednání.

U podvodů vnitřních je situace přehlednější zejména díky tomu, že je páchají 

zpravidla osoby pracující v rámci organizační struktury poškozeného. Je třeba 

zdůraznit,  že  v  takovémto  případě  by  mělo  být  přistupováno  k  trestněprávnímu 

postihu  jako  k  možnosti  ultima  ratio,  neboť  se  nejprve  nabízí  postih  ze  strany 

zaměstnavatele v rámci pracovněprávních předpisů. 

Často se zde neuplatní koncepce tzv. kriminality z nouze. Kritériem ani nebude 

výše příjmů pachatelů, neboť podvodné delikvence se nezřídka kdy dopouštějí též 

vysoce postavení manažeři  společností,  členové statutárních orgánů a další osoby. 

Takové  osoby  nenutí  k  páchání  trestné  činnosti  akutní  finanční  nouze,  nýbrž 

12  Čírtková, L. a kol. Podvody, zpronevěry, machinace (možnosti prevence, odhalování a ochrany před 
podvodným jednáním). Praha: Armex Publishing, 2005 , s.119
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podlehnou pokušení, je-li výnos z trestné činnosti vyšší a lákavější než odměna za 

běžně odvedenou práci. Takováto jednání jsou mnohdy ovlivňována snahou o posun 

na  tzv.  společenském  žebříčku,  třebaže  sociální  postavení  pachatelů  je  více  než 

uspokojivé. 

Naopak u zaměstnanců, kteří  jsou ve firemní hierarchii  situování na nižších 

úrovních, bývá motivací k podvodnému jednání pocit nedocenění, přehlížení jejich 

pracovních výkonů či úspěchů, názorové rozpory, střety s kolegy či nadřízenými atp.

Studie  poradenské  společnosti  KPMG13 uvádí,  že  typickým pachatelem 

tzv.  vnitřního  podvodu  je  muž  ve  věku  46–55  let,  který  pracuje  ve  vedení 

společnosti.  Takový pachatel mezi kolegy má velmi dobrou pověst a ve firmě 

působí  déle  než  šest  let. Dle  zmíněné  studie  jsou  čeští  pachatelé  podvodů  v 

porovnání se světovým průměrem starší a působí na vyšších pozicích. Tací pachatelé 

pocházejí převážně z vedení společnosti - nejčastěji se jedná o výkonného (30 %), 

finančního (25 %) a obchodního ředitele (25 %). Pro české prostředí je typické, že se 

v  něm  vnitřní  podvody  dějí  dlouhou  dobu  před  odhalením.  V  naprosté  většině 

případů trvá podvod déle než tři roky, ve čtvrtině případů dokonce více než šest let. 

Český  pachatel  vnitřního  podvodu  na  rozdíl  od  „kolegů“  z  ostatních  zemí 

ospravedlňuje podvodné jednání nejčastěji celkovou „kulturou“ ve firmě.14

Podvodníkovým  motivem  nemusí  být  pouze  nedostatečné  finanční 

prostředky,  ale  i  ideologie,  donucení  nebo pachatelovo ego. Po penězích  bývá 

právě  ego  jedním  z  nejčastějších  důvodů,  proč  podvodníci  tzv.  zločiny  bílých 

límečků páchají.  Pachatel  má moc a chce jí  uplatnit,  ideálně k získání  ještě  větší 

moci.

Méně  častou  motivací  k páchání  podvodů  je  poté  ideologie  a  donucení. 

Podvodník, který páchá zločiny v rámci ideologie, je přesvědčen, že jeho jednání je 

morálně správné; takovým pachatelem může být pachatel trestného činu krácení daní. 

Vedle toho existuje i skupina pachatelů-obětí, kteří se stanou součástí podvodného 

schématu  proti  své  vůli  –  podlehnou  nátlaku  organizátora  trestné  činnosti, 

nezvládnou se postavit zavedenému systému podvodné delikvence. 

13  Studie „Globální profil podvodníka“, která se opírá o stovky forenzních vyšetřování provedených 
poradenskou společností KPMG mezi lety 2013 a 2015

14  KMPG: Typický český podvodník: 50letý top manažer odvolávající se na firemní kulturu [cit. 18. 3. 
2018] dostupné na https://home.kpmg.com/cz/cs/home/pro-media/tiskove-zpravy/2016/06/typicky-
cesky-podvodnik-forenzni-audit.html
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Zahraniční studie15 uvádějí,  že k úspěšnému spáchání podvodu nemůže dojít, 

pokud  vedle  základních  tří  komponentů  podvodné  delikvence  (tj.  motivace, 

racionalizace  a  příležitosti)  chybí  aspekt  čtvrtý,  a  to  sice  pachatelovy  schopnosti 

podvod provést. Dle autorů studie musí pachatel např. zastávat ve společnosti pozici, 

která mu umožní vytvořit a/nebo využívat příležitosti, která ostatním není přístupná, 

být dostatečně inteligentní, aby přišel na slabiny vnitřních kontrol a využil své pozice 

k vlastnímu prospěchu, mít dostatečně silné ego a pevné sebevědomí, že jeho trestné 

jednání zůstane neodhaleno, umět věrohodně a efektivně lhát, být odolný vůči stresu 

atd. 

Z uvedeného tedy vyplývá, že v drtivé většině případů podvodné delikvence 

(ať již tzv. vnitřního či vnějšího) bude jednání pachatele determinováno více než 

jediným  určujícím  faktorem.  Zároveň  z uvedených  průzkumů  poradenské 

společnosti KMPG lze uzavřít, že typickým pachatelem vnitřních podvodů je muž 

starší 46 let, který působí na manažerských pozicích a má v poškozené společnosti 

praxi již několik let.

15  Wolfe, David T., and Dana R. Hermanson. The Fraud Diamond: Considering the Four Elements of 
Fraud. CPA Journal 74.12 (2004): 38-42
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3. Prevence podvodných jednání

Prevenci  kriminality  chápeme  jako  soubor  nejrůznějších  aktivit 

mimotrestního charakteru orientovaných na odstranění, oslabení či neutralizaci 

kriminogenních faktorů s  cílem zastavit  či  alespoň zpomalit  růst  kriminality 

nebo docílit jejího zmenšení.16 

Takovými mimotrestními aktivitami se rozumí jednak působení na pachatele 

takovým způsobem, aby se choval v souladu s právním řádem, a dále na potenciální 

oběti,  aby  aktivně  činily  takové  kroky,  které  jim  pomohou  se  chránit  před 

viktimizací. Kriminologická literatura obecně rozlišuje oblasti primární, sekundární a 

terciární prevence, které autor rozvede dále v textu.17

Primární prevencí se v odborné literatuře rozumějí aktivity určené specifické 

demograficky vymezené skupině obyvatel  (často však působí plošně na každého), 

které  si  dávají  za  cíl  působit  na  samotné  příčiny  kriminality.  V praxi  se  přitom 

přihlíží  ke statistickým údajům o delikvenci  na daném úseku a pozornost  je  dále 

věnována faktorům, které kriminalitu podněcují. Například je obecně prokázáno, že 

kriminalitu  mládeže  (děti  a  mladiství  v  souladu s  §  2 odst.  1  písm.  a)  zákona o 

soudnictví  ve  věcech  mládeže,  č.  218/2003  Sb.,  ve  znění  pozdějších  předpisů), 

pomáhá eliminovat či alespoň značně omezovat rozvoj volnočasových aktivit, jakými 

jsou  kupříkladu  sport,  skauting  či  umělecké  a  jiné  zájmové  kroužky.  Není  třeba 

dodávat, že těžiště primární prevence spočívá v rodinách, ve školách a v lokálních 

společenstvích a komunitách.

U tzv.  sekundární prevence se preventivní  aktivity zaměřují  na potenciální 

pachatele, potenciální oběti a na kriminogenní situace. Sekundární prevence se tedy 

zabývá rizikovými jedinci a skupinami osob, u nichž je zvýšená pravděpodobnost, že 

se  stanou pachateli  nebo oběťmi  trestné  činnosti  (specializovaná  sociální  péče)  a 

sociálně  patologickými  jevy  (např.  drogová  a  alkoholová  závislost,  záškoláctví, 

gamblerství,  vandalismus,  inter-etnické  konflikty,  dlouhodobá  nezaměstnanost). 

Zjednodušeně se dá říci, že sekundární prevencí se rozumí vyhledávání problémů, 

které již vznikly, a snaha o jejich odstranění. 

Sekundární prevenci je možno v rámci teorie členit na  generální a  speciální. 

Generální  prevencí  je  možné  rozdělit  na  tzv.  negativní  (kupř.  odstrašování, 

16 Novotný, O., Zapletal, J. a kol. Kriminologie. 3. vydání. Praha: ASPI - Wolters Kluwer, 2008, s. 183
17 Kaiser, G. Kriminologie. Praha: C.H.Beck, 1994, s. 92
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zneškodnění)  a pozitivní  (kupř.  výchova,  polepšení,  náprava) působení za účelem 

zvýšení důvěry občanů ve schopnost státu zajistit pořádek. 

Terciární  prevence se  pak  zabývá  především  aktivním  předcházením 

kriminální recidivy u pachatele a viktimologické recidivy u oběti. Není rozhodné, zda 

pachatel trestného činu za něj byl trestně stíhán či případně odsouzen .18 Tato prevence 

tedy  spočívá  v  resocializaci  kriminálně  narušených  osob  (pracovní  uplatnění  vč. 

rekvalifikace,  sociální  a  rodinné  poradenství,  pomoc  při  získávání  bydlení  atp.). 

Jejím cílem bývá udržet dosažené výsledky předchozích intervencí a rekonstrukce 

nefunkčního sociálního prostředí.19

Prevence  trestné  činnosti,  se  kterou  se  takřka  každý může  setkat  při  svých 

každodenních aktivitách, je zpravodajství, které je navíc v posledních letech výrazně 

umocněno silou sociálních sítí (jakými jsou např. Facebook, či Twitter), jež šíření 

zpráv  mnohonásobně  urychlují  a  zefektivňují.  Prostřednictvím  zpravodajství  se 

veřejnost  seznamuje  s  nejnovějšími  praktikami  podvodníků,  dozvídá  se  jakého 

jednání se vyvarovat,  na jaké obchodní společnosti  či  jednotlivce si  dát pozor,  je 

informována o potrestání či nepotrestání pachatelů atp. (viz např. facebookový profil 

organizace na ochranu spotřebitele dTest, pořad veřejnoprávní České televize Černé 

ovce a mnoho dalších). 

Na potenciální pachatele může takové zpravodajství působit jako inspirace k 

jejich  vlastní  podvodné činnosti  nebo  je  od  takového  jednání  ve  většině  případů 

naopak odradí. Důvodem bývá skutečnost, že široká veřejnost je již s podvodným 

jednáním seznámena a navíc platí, že napodobování u trestného činu podvodu a jeho 

zvláštních druhů nehraje výraznou roli.20 

Za cílem ochrany a prevence před  vnitřními podvody dochází  především ze 

strany  zahraničních  společností  působících  v  České  republice  k zavádění  tzv. 

assesment center (hodnotících center), ve kterých zejména při výběrových řízeních 

dochází  k  vystavení  zaměstnanců  či  uchazečů  o  zaměstnání  nejrůznějším 

potenciálním  pracovním  situacím  (včetně  kriminologicky  rizikových)  a 

18  Novotný, O., Zapletal, J. a kol. Kriminologie. 3. vydání. Praha: ASPI - Wolters Kluwer, 2008, s. 
203

19 Večerka a kol. Prevence kriminality v teorii a praxi. 1. vydání. Praha: Themis, 1997
20 Čírtková, L. a kol. Podvody, zpronevěry, machinace (možnosti prevence, odhalování a ochrany před 

podvodným jednáním). Praha: Armex Publishing, 2005, s.116
20



zaměstnavatelé  sledují  vhodnost  jejich  reakce.  Pokud  zaměstnanci  neprojeví 

dostatečnou loajalitu a jejich reakce vykazují náznaky podezřelého jednání, uchazeč 

o zaměstnání pak zpravidla není pozván do dalšího kola výběrového řízení. 

Dalším typickým prostředkem bránícím vnitřním podvodům je  tzv.  politika 

čtyř  očí,  sdílené  odpovědnosti  –  známé  též  pod  pojmem  double-check.  Tato  se 

typicky projevuje např. při sjednávání bankovního úvěru, kdy zaměstnanec banky, 

jenž je zodpovědný za jednání s klientem a kontrolu všech předkládaných dokumentů 

postoupí  před  závěrečným  schválením  celou  dokumentaci  jinému  zaměstnanci 

banky, aby celý obchod zkontroloval  a schválil.  Banka se touto procedurou brání 

před poskytováním úvěrů nerentabilním klientům a zároveň podvodnému jednání ze 

strany svých vlastních zaměstnanců.

Základní  premisu  v pracovněprávních  vztazích  představuje  fakt,  že  kvalitní 

systém  vnitřní  kontroly  vždy  napomáhá  redukovat  pravděpodobnost  podvodné 

delikvence či jejích pokusů ze strany zaměstnanců i samotného vedení společnosti. 

Za  účelem  zabránění  takovéhoto  jednání  využije  zaměstnavatel  především 

monitoringu  svých  zaměstnanců  souladného  s pracovněprávními  předpisy, 

rovnoměrného  rozdělení  pravomocí  mezi  zaměstnance,  zaváděním  systémů,  jež 

minimalizují  pravděpodobnost  podvodného  jednání  např.  využitím  výše  zmíněné 

politiky čtyř očí. 

Mezinárodní  společnosti  též  v  praxi  často  vyžadují  ke  schválení  určitého 

postupu, výběru smluvního partnera (dodavatele služeb) či uzavření smlouvy souhlas 

osoby,  která  se  fyzicky nenachází  ve stejné zemi,  jako zaměstnanec,  jenž  žádá o 

příslušné  schválení.  Dochází  tak  redukci  pravděpodobnosti,  že  zaměstnanci  na 

společném  pracovišti  zahájí  kroky  vedoucí  ke  spáchání  tzv.  vnitřního  podvodu. 

Z výše  citované  studie  KPMG  totiž  vyplývá,  že  převážná  většina  vnitřních 

podvodníků v České republice (85 %) používá k podvodu komplice. Ve světě je 

přitom tento podíl nižší (61 %). Často jde o smíšenou skupinu dvou až pěti lidí, jak 

v rámci jedné společnosti, tak na straně dodavatelů nebo jiné osoby.21

Jako  významné  preventivní  jednání (zejména  v oblasti  pracovněprávní) 

můžeme  označit  takzvaný  whistleblowing.  Termín  whistleblowing  se  v 

21  KMPG: Typický český podvodník: 50letý top manažer odvolávající se na firemní kulturu [cit. 18. 3. 
2018] dostupné na https://home.kpmg.com/cz/cs/home/pro-media/tiskove-zpravy/2016/06/typicky-
cesky-podvodnik-forenzni-audit.html
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anglosaských zemích začal  používat  v  70.  letech  20.  století  pro upozorňování  na 

podezřelé  nebo trestné  jednání  na  pracovišti;  první  použití  v  tomto  smyslu  bývá 

připisováno Ralphu Naderovi,  který ho použil  na konferenci  v USA roce 1971 a 

následně roku 1972 ve své publikaci.22 

Pro bližší  specifikaci  lze  za whistleblowing považovat  situaci,  kdy stávající 

nebo bývalý zaměstnanec upozorní na nelegální či neetické jednání určitou instituci, 

specializovaného  pracovníka  (například  prostřednictvím  anonymní  telefonní  linky 

nebo speciálně dedikovaného emailu),  orgán činný v trestním řízení  nebo správní 

orgán, jež disponuje pravomocemi k prověření či zakročení proti nelegálním nebo 

neetickým praktikám na pracovišti, k nimž dochází se souhlasem nadřízených, nebo 

na základě jejich přímého rozhodnutí. 

Z  mezinárodní  studie  poradenské  společnosti  PriceWaterhouseCoopers 

Global, vyplývá, že u 23 % respondentů, kteří ve společnostech čelili závažné 

hospodářské trestné činnosti,  byla podvodná jednání  odhalena právě pomocí 

systému pro tzv. whistleblowery (např. anonymní telefonní linka či email, externí 

ombudsman  společnosti  z  řad  advokátů  atp.)  nebo  nahlášením  přímo  uvnitř 

organizace.23 Rovněž  dle  mezinárodní  studie  poradenské  společnosti  KMPG  byl 

právě  whistleblowing  nejčastějším  způsobem odhalení  podvodu;  tímto  způsobem 

byla odhalena téměř třetina podvodů.24

Český  právní  řád  dosud  neobsahuje  ucelenou  speciální  právní  úpravu 

týkající se whistleblowingu, resp. ochrany oznamovatelů. Náznak legální definice 

tohoto termínu lze nalézt  ve vyhlášce ČNB č.  163/2014, v níž  je  whistleblowing 

definován  jako  „mechanismus  sdělování  významných  obav  zaměstnanců  ohledně  

funkčnosti  a  efektivnosti  řídicího a kontrolního systému“.  Tato  definice  je  ovšem 

dosti  nahodilá  a  týká  se  pouze  jisté  formy  whistleblowingu  v  rámci  finančního 

sektoru.25 

Další  nástroj  ochrany  poskytují  ustanovení  trestního  řádu,  který  umožňuje 

podat  trestní  oznámení  anonymně či  utajit  identitu  osoby svědka (oznamovatele). 

22  Ralph Nader, Peter J. Petkas, Kate Blackwell: Whistle blowing, Grossman Publishers, New York, 
1972

23  PWC: Global Economic Crime Survey. [cit. 17. 1. 2018] dostupné na 
http://www.pwc.com/gx/en/services/advisory/consulting/forensics/economic-crime-survey.html      

24  KMPG: Typický český podvodník: 50letý top manažer odvolávající se na firemní kulturu [cit. 18. 3. 
2018] dostupné na https://home.kpmg.com/cz/cs/home/pro-media/tiskove-zpravy/2016/06/typicky-
cesky-podvodnik-forenzni-audit.html

25  Marek Hruška: Whistleblowing v českém právním prostředí. [cit. 24. 3. 2017] dostupný na 
https://www.epravo.cz/top/clanky/whistleblowing-v-ceskem-pravnim-prostredi-105650.html 
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Ochrana svědka ovšem není zaručena automaticky,  ale závisí  na uvážení  státního 

orgánu, což postavení oznamovatele nepomáhá. Tato právní úprava se tak pro daný 

účel  jeví  jako  nedostatečná  a nemůže  zajistit  zamýšlené  praktické  rozšíření 

whistleblowingu.26

Jiná právní úprava, která blíže rozpracovává ochranu osoby poskytující cenné 

informace o páchané trestné činnosti,  je například obsažena v zákoně č. 273/2008 

Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Dle § 73 tohoto zákona 

platí,  informátorem se rozumí  fyzická  osoba,  která  poskytuje  policii  informace  a 

služby takovým způsobem, aby nebyla vyzrazena její spolupráce s policií. Za účelem 

vyšší motivace těchto osob tajně spolupracovat s orgány činnými v trestním řízení je 

možné,  aby  informátorovi  byla  poskytnuta  za  jeho  činnost  finanční  nebo  věcná 

odměna. 

Právní úprava obsažená v zákoně o Policii České republiky je však pouze 

parciální  a  nepřesahuje  svým  dosahem  trestní  řízení.  Adresnější  ochranu 

whistleblowerů si však vyžaduje i například oblast pracovněprávní. 

V této lze aplikovat pouze velmi obecná ustanovení, například že dle § 50 odst. 

2, resp. § 52 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, 

není možné, aby byl zaměstnanec ze svého zaměstnání propuštěn bez udání důvodu – 

toto ustanovení může zaměstnance chránit kupříkladu tehdy, pokud by ukončením 

pracovního  poměru  bez  udání  důvodu  chtělo  vedení  společnosti  reagovat  na 

zaměstnancem učinění ohlášení určité nezákonné činnosti páchané ať již některým 

z jeho kolegů, nebo samotným vedením této společnosti. 

Bez specializované právní úpravy chránící tzv. whistleblowery, je třeba vyjít 

při  posuzování,  zda  je  dán  důvod  k okamžitému  zrušení  pracovního  poměru 

zaměstnance  pro  zvlášť  hrubé  porušení  pracovní  kázně  (popř.  při  rozhodování 

o platnosti  výpovědi  z pracovního  poměru)  nebo  se  jedná  o  whistleblowing, 

z okolností,  které  by porovnaly na straně jedné veřejný zájem, který zaměstnanec 

svým jednáním hájil (přičemž tato činnost byla s to porušit zájmy zaměstnavatele), se 

zájmem na dodržování smluv a loajalitou zaměstnance vůči zaměstnavateli na straně 

druhé.27

Například  detailnější  zákonná  úprava  tzv.  non-retaliation  policy  v oblasti 

pracovněprávní,  tj.  zákazu postihu osob činících oznámení proti  zaměstnavateli  či 

26 Další neúspěšný pokus o úpravu „whistleblowingu“. Právní rozhledy 20/2013, s. 2
27 Nález Ústavního soudu ze dne 13. 12. 2012, sp. zn. III. ÚS 298/12, publikovaný ve Sbírce 

rozhodnutí 5/2013 s. 171
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kolegům, by tak mohla dle autora přispět k větší odvaze zaměstnanců činit taková 

oznámení a navýšit tak jejich celkový počet.

Po  stránce  teoretické  tak  autor  této  práce  zastává  názor,  že  detailnější  a 

ucelenější  úprava  whistleblowingu  může  být  ku  prospěchu  celé  společnosti  při 

vyšetřování  závažné trestné činnosti.  Whistleblowing se totiž  dle  výše citovaných 

výzkumů  mezinárodních  poradenských  společností  jeví  jako  zásadní  nástroj  pro 

odhalení podvodných jednání. 

Na  druhou  stranu  se  autor  této  práce  v rámci  své  advokátní  praxe  setkal 

s případy,  kdy  zaměstnanci  nadnárodních  korporací,  motivováni  (zahraničními) 

zákonnými či firemními odměnami za nahlášení trestné činnosti či jednání kolegů 

proti  podnikovým  směrnicím,  činili  anonymní  ohlášení  na  nespočet  potenciálně 

podezřelých  situací,  kdy  však  ani  rozsáhlé  vyšetřování  a  několikaměsíční  interní 

audit porušení zákonů či závažnější porušení interních směrnic neodhalil. 

Vyšetřování naopak prokázalo, že vybraní zaměstnanci pouze spekulovali, že 

by ve spojení s např. určitou veřejnou zakázkou mohlo dojít ke korupčnímu jednání, 

a proto učinili anonymní oznámení a doufali ve finanční odměnu, která by jim byla 

poskytnuta, došlo-li by k potvrzení jejich spekulativních předpokladů. 

Společnosti tak zbytečně vynakládaly nemalé částky na řádné prošetření těchto 

podezření,  neboť  do  vyšetřování,  kromě  (zejména)  amerických  úřadů,  byly 

zapojovány i právní týmy z několika jurisdikcí najednou. 

Autor  by  tak  legislativcům  nedoporučoval  při  případném  kodifikování 

detailnější ochrany whistleblowerů, aby tito byli odměňování např. určitou finanční 

odměnou  v případě,  že  dojde  k pravomocnému  odsouzení  pachatelů  nahlášené 

nezákonné činnosti. Jak měl autor této práce možnost seznat opakovaně v praxi, tento 

způsob často vede ke spekulativním oznámením a nadměrnému plýtvání finančních i 

personálních  prostředků vyšetřované společnosti  a  zbytečnému zatěžování  kapacit 

orgánů činných v trestním řízení.

K dalším doporučovaným postupům při  prevenci  či  odhalování  podvodného 

jednání  patří  namátkové  kontroly  nově  přijatých  i  dlouholetých  zaměstnanců,  či 

stimulace  a  motivace  zaměstnanců  za  pomoci  mimořádných  bonusů  nebo  úlev 

v případě loajálnosti zaměstnavateli. Pro případ, že zaměstnanci byla dána výpověď, 

by  měl  zaměstnavatel  zpozornět  a  zajistit,  aby  po  odchodu  zaměstnanec  nemohl 
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zneužít informace a vědomosti nabyté při výkonu povolání k podvodné delikvenci 

(například dalším oslovováním zákazníků, kteří byli na daného zaměstnance zvyklí 

jako  na  zástupce  zaměstnavatele  a  následným  vystavováním  falešných  faktur 

s odlišným číslem účtu či proplacením falešných nákladů atp.).

Právnické osoby, jež jsou veřejnosti  dobře známé (banky, obchodní řetězce, 

pojišťovny atp.), a které jsou vystaveny podvodnému jednání ze strany zaměstnance 

nebo vedení, se často oprávněně obávají negativní publicity, a z toho důvodu raději 

volí  cestu  dohody  s  pachatelem  (v  rámci  pracovněprávních  a  občanskoprávních 

předpisů) než podání trestního oznámení. Jsou si totiž vědomi, že škoda způsobená 

zaměstnancovým trestněprávním jednáním má zpravidla pro danou instituci menší 

finanční dopad než ztráta renomé a důvěry u svých obchodních partnerů a klientů.28 

Navíc  v probíhajícím  trestním  řízení,  konkrétně  při  soudním  jednání,  by  mohl 

pachatel  vyslovit  jistá  obchodní  tajemství  či  interní  citlivé  informace,  což není  v 

zájmu žádného ekonomicky smýšlejícího subjektu. 

I  z těchto  důvodů  stále  více  zaměstnavatelů  dbá  na  prevenci  podvodné 

delikvence;  zajímají  se  více  o  personální  obsazení  svých  společností  a  nastavují 

pravidla  a  interní  procesy  tak,  aby  zaměstnanci  neměli  ani  příležitost  podvodné 

jednání uskutečnit. 

Mezi takováto opatření dále patří kupříkladu pravidelná rotace zaměstnanců na 

pracovních  pozicích,  striktní  dodržování  standardizovaných  procesů,  pravidelné 

interní  audity  a  vzájemné  prověrky,  zdůrazňování  prevence  a  případných postihů 

před zaměstnanci, budování dobrého a vyváženého vztahu se svými podřízenými atp.

Autor této práce se při poskytování právních služeb nadnárodním korporacím 

setkal i s praxí, kdy v případě, že národní pobočka takovéto korporace chtěla uzavřít 

smlouvu s novým dodavatelem zboží  nebo služeb,  musel  projít  takový  dodavatel 

vícestupňovým  schválením  (tzv.  vettingem),  kdy  došlo  k důkladnému  prověření 

skutečného majitele společnosti ve smyslu předpisů proti praní špinavých peněz a 

financování terorismu, kontrole členů orgánů včetně jejich podnikatelské historie a 

prověření,  zda  daná  společnost  není  v médiích  spojována  s korupčním  či  jiným 

trestním  jednáním.  V případě  pochybností  měli  zaměstnanci  povinnost  odmítnout 

uzavřít  s takovýmto  dodavatelem  smlouvu.  Z diskusí  mezi  autorem  této  práce  a 

hlavním  právníkem  jedné  z těchto  nadnárodních  skupin  vyplynulo,  že  důkladný 
28 Dvořáček, J. Interní audit a kontrola. 2. vydání. Praha: C.H.Beck, 2003, s. 134
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proces schvalování  výrazně přispěl ke snížení počtu vnitřních i  vnějších podvodů 

zejména v oblasti rozvojových trhů. I když autorovi  nebyla  předložena  data, 

která by tento závěr potvrzovala, lze souhlasit s tím, že vyšší míra kontroly osob, se 

kterými  společnost  uzavírá  smlouvy,  jednoznačně  vede  ke  snížení  možnosti 

výskytu podvodného jednání. 

O sestavení  optimálního kompilátu  opatření  takovým způsobem, aby dávaly 

dohromady vyvážený celek,  se v angloamerickém korporátním prostředí stará tzv. 

fraud manager. Takováto osoba musí být odborníkem, který umí vypozorovat signály 

naznačující potenciální riziko, případně zárodky podvodného jednání. Jeho úkolem je 

vypracování  metodiky  a  standardizovaných  postupů  při  prevenci  a  odhalování 

takových jednání.  Ideální fraud manager  by v sobě měl  snoubit  znalosti  z oblasti 

práva, ekonomie a z oblasti lidských zdrojů. 
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4.  Podvod § 209 TZ

4.1 Obecná charakteristika trestného činu podvodu

Trestný  čin  podvodu  dle  §  209  TZ  (tzv.  obecný  podvod)  je  v  prvé  řadě 

charakterizován úmyslným vyvoláním anebo využitím omylu jiné osoby a novelou č. 

253/1997 Sb. tehdy účinného trestního zákona byla objektivní stránka trestného činu 

podvodu rozšířena též o „zamlčení podstatné skutečnosti“. 

O trestný čin podvodu dle účinného trestního zákoníku se bude jednat pouze 

tehdy, pokud vyvolání nebo využití omylu nebo zamlčení podstatných skutečností 

bude  bezprostředně  směřovat  ke  zmenšení  cizího  majetku,  jež  má  přinést 

obohacení  pachatele  nebo jiné  osoby a  způsobí  tak na cizím majetku škodu 

nikoli nepatrnou (tj. nejméně 5 000 Kč).29 

Škodou na cizím majetku se rozumí újma majetkové povahy. Jedná se tedy 

nejenom  o  zmenšení  majetku  (damnum  emergens),  tedy  úbytek  hospodářské 

hodnoty,  ale  i  o  ušlý  zisk  (lucrum cessans),  tedy  to,  o  co  by  jinak  byl  majetek 

oprávněně zvětšen. 

Obohacením se  rozumí  neoprávněné  rozmnožení  majetku  pachatele  nebo 

někoho jiného (jiné  osoby),  které  by jinak  byly  z  majetku  pachatele  nebo jiného 

vynaloženy. Dále je třeba uvést, že obohacení se nemusí zdaleka dosahovat stejné 

výše jako škoda, která je poškozenému podvodem způsobena.30 

V minulosti za účinnosti trestního zákona se výše škody zpravidla posuzovala 

podle tzv. maloobchodní ceny (srov. R 16/1987). V podmínkách tržního hospodářství 

a  liberalizovaných  cen,  kdy  cena  je  určována  vztahem  nabídky  a  poptávky,  se 

vychází z ceny, za kterou se věc v době a v místě činu obvykle prodává (srov. R 

27/1996). Pouze není-li možno takto cenu zjistit, vychází se z účelně vynaložených 

nákladů na obstarání stejné nebo obdobné věci nebo na uvedení v předešlý stav. I 

účelně vynaložené náklady na obstarání nové věci nebo na uvedení věci v předešlý 

stav  by  měly  být  stanoveny  vzhledem  k  době  a  místu  činu.31 Výše  uvedené 

judikaturní závěry byly následně přímo převzaty do ustanovení § 137 TZ a aplikují se 

tak i nadále bez nutnosti odkazovat na soudní praxi.

29 Jelínek, J. a kol.: Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou. 2. vydání Praha: Leges, 
2011, s. 287 

30 Hendrych, D. a kol. Právnický slovník. 3. vydání. Praha 2009
31 Šámal a kol. Trestní zákoník (EVK). 2. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2012, s. 1408
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K samotnému  dokonání  trestného  činu  podvodu  dochází  obohacením 

pachatele nebo jiné osoby.

Z ustálené judikatury vyplývá, že při závěru o výši škody na cizím majetku, ke 

kterému došlo kupříkladu vylákáním věcí podvodným slibem zaplacení dohodnuté 

částky, je zapotřebí vycházet ze skutečné hodnoty věcí, nikoliv z výše dohodnuté 

částky32.

Za škodu na cizím majetku naopak nelze považovat majetkové sankce ukládané 

pachateli, které jsou právním následkem jeho protiprávního jednání, např. pokuta za 

tzv. černou jízdu hromadným dopravním prostředkem apod. Nezaplacení jízdného 

však škodou je a využití dopravní služby bez zaplacení jízdného (podvodné zkrácení 

jízdného)  by bylo možné kvalifikovat  jako trestný čin  podvodu podle § 209 TZ, 

jestliže vzhledem k výši škody a ostatním okolnostem charakterizujícím čin a jeho 

pachatele skutek naplňuje jeho znaky.33 

Jak již autor nastínil  výše v textu,  kromě třídění podvodné delikvence,  které 

nabízí trestní zákoník, je možné v obecnější rovině rozlišovat podvody na tzv. vnitřní 

a vnější. Rozhodujícím faktorem v tomto případě dělení je vztah pachatele trestného 

činu a poškozeného.

Pachatelem vnější  podvodné  delikvence  zpravidla  bude taková  osoba,  která 

nemá žádný (typicky pracovněprávní) vztah k subjektu, který se snaží „podvést“ ať 

už vyvoláním či využitím jeho omylu či zamlčením podstatné skutečnosti.  Vnější 

podvodná  delikvence  se  vyznačuje  obvykle  svojí  jednorázovostí  –  resp. 

jednorázovostí pachatelova jednání.

Naproti  tomu  podvody  vnitřní  páchají  obvykle  zaměstnanci  nebo  osoby  ve 

vedení poškozeného subjektu. Při typických případech vnitřních podvodů dochází ke 

zneužití  postavení,  pravomocí  či  jiného oprávnění  v rámci  poškozeného subjektu, 

přičemž  pachatelé  využívají  nedokonalosti  vnitřních  kontrolních  systémů a  jejich 

činnost trvá delší dobu.34 

32 Srov. např. usnesení okresního soudu v Českém Krumlově z 18. 10. 1989 sp. zn. 1 T 218/89
33 Materiál pléna Nejvyššího soudu ČSSR z 24. 11. 1986 č. j. Plsf 2/86. R 15/1987. s. 71 a 72
34 Straus, J.; Němec, M. a kol.; Teorie a metodologie kriminalistiky, Plzeň, Aleš Čeněk, 2009, s. 426 
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V oblasti podvodné delikvence pracuje kriminologická literatura, zahraniční i 

česká, též s pojmem  kriminalita bílých límečků.35 Toto pojmenování jako vůbec 

první použil sociolog Edwin Sutherland ve své přednášce pro Americkou společnost 

sociologů  roku  1939,  kdy  důrazně  oponoval  kriminalistům,  že  trestná  činnost 

v žádném případě není jen výsadou chudého obyvatelstva, psychopatů a sociopatů.36 

Edwin Sutherland tento pojem dále rozpracoval a následně definoval jako „trestný 

čin  spáchaný  osobou  váženou  a  s vysokým  společenským  postavením  v průběhu 

jejího  zaměstnání“37 a  používal  tento  pojem  k tomu,  aby  upozornil  zejména  na 

obchodní manažery a výkonnou moc. Tato myšlenka okamžitě upoutala pozornost 

laické i odborné veřejnosti i politických činitelů, neboť zavedla revoluci do vnímání 

zločinu. Dříve se zločin považoval za patologický jev ulice. Nyní se stalo zřejmým, 

že se jedná o fenomén spojený stejně s chudými i bohatými. Tím, že Sutherland začal 

rozlišovat  mezi  „zločinem  bílých  límečků“  a  „pouličním  zločinem“,  se  snažil 

zejména veřejnosti odhalit dlouho skrývaný problém, tj. zločiny páchané bohatými a 

mocnými.  A co více,  toužil  předvést před spravedlnost elitní  zločince,  kteří do té 

doby unikali spravedlnosti díky svému vysokému společenskému postavení, politické 

funkci nebo ekonomickým konexím. 38

V případě vnitřní  podvodné delikvence se často jedná o intelektuálně velmi 

propracovanou  a  náročnou trestnou  činnost,  která  na  rozdíl  od  podvodů vnějších 

bývá převážně opakovaná a pachatel se jí dopouští delší dobu. Jako ukázkový případ 

by  zde  mohla  být  uvedena  kupříkladu  série  opakovaných  (typově  podobných) 

machinací členů managementu za účelem vyvádění likvidních aktiv mimo společnost 

či  dlouhotrvající  postup,  kdy  účetní  společnosti  úmyslně  proplácí  po  menších 

částkách falešné faktury ve prospěch spolupachatele. 

Výše uvedené třídění na podvody vnější a vnitřní lze považovat za jednoduché 

a srozumitelné, leč nemůže pokrýt všechny okolnosti či způsoby jakými mohou být 

podvodná jednání spáchána. Například pokud se na trestném činu vedle pachatele 

účastní alespoň jedna další osoba ve formě účastenství (dle § 24 TZ), jež na rozdíl od 

samotného  pachatele  není  zaměstnancem  či  členem  vedení  společnosti,  nastává 

situace, kdy se jedná o hybridní vnitřně-vnější podvodné jednání. V takovém případě 
35 Hulmáková, J. Vývoj hospodářské kriminality a trestní politiky uplatňované vůči pachatelům 

hospodářské kriminality na území ČR. In Sborník z mezinárodní konference “Nové jevy v hospodářské 
kriminalitě”. Brno: Masarykova univerzita, 2005, s. 65

36 Podgor E. Israel I. White collar crime in a nutshell. West Publishing. 1993, s. 1
37 Sutherland, E.: White Collar Crime. New York: Holt, Rinehart and Winston, 1961, s. 19
38 Jelínek J.: Trestní odpovědnost právnických osob. 1. vydání, Praha: Linde, 2007, s. 39

29



by dle (patrně nejen) názoru autora stálo za to zavést kategorii podvodů smíšených či 

hybridních.  Autor  této  práce  se  setkal  v rámci  své  advokátní  praxe  s takovým 

hybridním podvodem kupříkladu v případě, kdy zaměstnanec společnosti proplácel 

falešné  či  výrazně  nadhodnocené  faktury  spolupachateli-dodavateli  a  následně  se 

s ním rozdělil o podvodně vylákané prostředky. Takovéto jednání z pohledu právní 

teorie  nelze  jednoduše  zařadit  ani  do  kategorie  vnitřního  podvodu  ani  vnějšího. 

Jednání totiž nese znaky obou teoreticky vytvořených skupin. 

I  když autor  práce nepatří  mezi  zastánce vytváření  stále  nových kategorií  a 

členění druhů a forem jednání, zastává názor, že čistě vnějších či vnitřních podvodů 

nebude drtivá většina a právní teorie by pro adresnější popsání takovýchto jednání 

měla znát i pojem hybridního či kombinovaného podvodu, ze kterého by bylo 

zjevné, že jednání nese znaky obou základních druhů, přičemž žádný nelze označit za 

dominantní. 

4.2 Objekt trestného činu podvodu

Objekt  trestného  činu  jest  obligatorním znakem skutkové  podstaty  každého 

trestného  činu  a  chápou  se  jím  společenské  vztahy  (kupříkladu  vztahy 

vlastnické), zájmy a hodnoty (například život člověka, jeho zdraví, důstojnost, 

čest, osobní svoboda a jiné) chráněné trestním zákonem. 

Jelikož  objekt  trestného činu není  zpravidla  vyjádřen  v zákoně,  musíme jej 

dovozovat  jeho  výkladem.39 Ze  samotného  zařazení  §  209,  tedy  trestného  činu 

podvodu, do hlavy V. trestního zákoníku, která pojednává o trestných činech proti 

majetku,  je  možné  logicky  dovodit,  že  za  objekt  trestného  činu  podvodu  je 

považován majetek, a to konkrétně majetek cizí. 

Pod  pojem majetek bývají zahrnovány všechny majetkové hodnoty, tedy nejen 

věci, ale i kupříkladu pohledávky věřitelů a jiná práva či penězi ocenitelné hodnoty 

náležející určitému subjektu. Cizím majetkem se poté rozumí takový majetek, jenž 

nenáleží pachateli či nenáleží výlučně jemu.40 Ustanovení o trestném činu podvodu 

chrání všechny součásti cizího majetku, tj.  majetku, který nenáleží pachateli,  resp. 

nenáleží výlučně jemu.

Základním  právem  každého  vlastníka  zaručeným  v  článku  11  Listiny 

základních práv a svobod je právo svůj majetek držet, užívat, požívat a disponovat s 

39 Jelínek, J. a kol.: Trestní právo hmotné. 2. vydání. Praha: Leges, 2010, s. 150
40 Šámal, P. a kol. Trestní zákoník II. § 140 až 421. Komentář. 1. vydání. Praha : C.H. Beck, 2010, s. 
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ním. Zároveň vlastnictví působí vůči všem ostatním osobám (erga omnes), které se 

tak musí zdržet neodůvodněných zásahu do něj.41 Takovým zásahem je bez nejmenší 

pochyby i trestný čin podvodu dle § 209 TZ.

Je to právě majetek, jakožto předmět ochrany, který je primárním znakem 

odlišujícím  trestný  čin  podvodu  podle  §  209  odst.  1  TZ  od  trestného  činu 

poškození cizích práv podle § 181 odst. 1 TZ. Toho se dopustí ten, kdo jinému 

úmyslně způsobí vážnou újmu na právech tím, že a) uvede někoho v omyl; nebo b) 

využije  něčího  omylu.  S  ohledem  na  podobnou  formulaci  objektivní  stránky 

skutkové  podstaty  trestného  činu  poškození  cizích  práv  lze  tento  trestný  čin 

označovat  jako tzv.  nemajetkový  podvod.  Předmětem ochrany jsou totiž  jiná  než 

majetková práva fyzických a právnických osob.42

Cílem ustanovení o trestném činu podvodu dle § 209 TZ je chránit cizí majetek 

jako celek. Toto slovní spojení nicméně nesmí být interpretováno tak, že zákonná 

ochrana je poskytována výhradně majetku jako celku a že každým trestným činem 

bude majetek poškozeného dotčen jako celek. Ve většině případů totiž bude zasažena 

pouze určitá  část  majetku poškozeného (ať již  konkrétní  hmotná věc,  pohledávka 

nebo právo). Tuto premisu je třeba interpretovat tak, že ustanovení o trestném činu 

podvodu chrání veškeré součásti majetku,  a proto může být tímto trestným činem 

zasažena kterákoli část majetku poškozeného.43 

 Dále z dostupných statistik vyplývá, že majetek,  jako objekt trestných činů 

proti majetku (hlava pátá TZ), je ohrožován a porušován nejčastěji ze všech možných 

objektů trestných činů. Majetková kriminalita totiž setrvává hlavní složkou celkové 

kriminality  a  zpravidla  určuje  trendy  vývoje  kriminality  v České  republice.  Dle 

odborné literatury činil podíl majetkové kriminality v roce 2011 na všech spáchaných 

trestných činech celých 64%.44 

4.3 Objektivní stránka trestného činu podvodu

Objektivní  stránka trestného činu podvodu dle  § 209 TZ spočívá v tom, že 

pachatel trestného činu uvede jinou osobu v omyl, resp. jejího omylu využije nebo jí 

41 Wágnerová, E.; Šimíček, V.; Langášek, T.; Pospíšil, I. a kol. Listina základních práv a svobod. 
Komentář. Praha : Wolters Kluwer ČR, a.s. 2012, s. 302 

42 Hřebíček, V. K otázce uvedení soudu v omyl. Trestněprávní revue. 2017, č. 5, s. 105-111

43 Šámal, P. a kol. Trestní zákoník II. § 140 až 421. Komentář. 1. vydání. Praha : C.H. Beck, 2010, s. 
1852 

44 Marešová A. Trendy české kriminality v roce 2011. In Analýza trendů kriminality v roce 2011. 
Praha. 2012, s. 8
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zatají podstatné skutečnosti, v důsledku čehož podvedená osoba provede majetkovou 

dispozici, kterou vznikne na jejím nebo cizím majetku škoda nikoli nepatrná (tj. dle 

ustanovení § 138 TZ alespoň 5.000 Kč) a současně tímto jednáním pachatel  sebe 

nebo jiného obohatí.

Ustálená judikatura Nejvyššího soudu České republiky45 nepovažuje za trestný 

čin podvodu dle § 209 TZ, pokud věřitel podvodným způsobem vyláká od dlužníka 

splnění  jeho  skutečného  dluhu  vůči  věřiteli  a plní-li  dlužník  vědomě  tento  dluh, 

i když tak činí v důsledku svého omylu, jenž věřitel vyvolal nebo jehož využil, anebo 

v důsledku toho, že věřitel zamlčel dlužníkovi podstatné skutečnosti. 

Naopak o trestné odpovědnosti pachatele za trestný čin podvodu dle § 209 TZ 

lze uvažovat v případech, kdy podvodné jednání pachatele (věřitele) směřuje k tomu, 

aby od poškozeného (dlužníka) vylákal plnění týkající se jiného závazku (skutečného 

nebo domnělého), přičemž dlužník si této skutečnosti není vědom (kupř. pachatel si 

nechá vyplatit částku odpovídající jeho nároku ze smlouvy o zápůjčce s tím, že jde 

o zaplacení  kupní  ceny za jím nabídnuté zboží,  které však nikdy neplánuje  dodat 

poškozenému).  Takovýto  závěr  považuje  autor  práce  za  logický  a  plně  se  s ním 

ztotožňuje.

Níže v textu jsou rozebrány jednotlivé kroky pachatele při páchání trestného 

činu podvodu dle § 209 TZ, přičemž jako první je analyzováno uvedení poškozeného 

v omyl, resp. využití jeho omylu či zatajení podstatných skutečností a dále jako druhá 

významná složka objektivní  stránky tohoto trestného činu je rozebráno obohacení 

pachatele či jiné osoby.

 

4.3.1 Uvedení v omyl, využití omylu a zatajení podstatných skutečností

Pojem omyl lze v obecné rovině popsat jako rozpor mezi představou určité 

osoby a  skutečností.  Zmíněný  rozpor  může vyplývat  z  faktu,  že  si  osoba určité 

skutečnosti neuvědomuje, případně i z toho, že o takových skutečnostech má jinou 

představu, která se nepřekrývá se skutečností. 

Samotným  uvedením v omyl se  rozumí  jednání,  kterým pachatel  předstírá 

určité okolnosti, které nejsou v souladu se skutečným stavem věci. Uvedení v omyl 

45 Např. Rozhodnutí ve věci sp. zn. 11 Tdo 1196/2007 ze dne 21. 1. 2008
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může  být  spácháno  třemi  základními  způsoby.  Zaprvé  konáním ,  zadruhé 

opomenutím a konečně zatřetí konkludentním jednáním. 46

Výkladem pojmu omyl v souvislosti s § 209 TZ se poměrně obsáhle zabývá i 

recentní judikatura,47
 která omyl definuje jako rozpor mezi představou určité osoby a 

skutečností a uvádí, že se o něj bude jednat tehdy, když podváděná osoba nemá o 

důležité okolnosti žádnou představu nebo se domnívá, že se nemá čeho obávat. V 

souladu  s  výše  uvedeným  Nejvyšší  soud  zdůrazňuje,  že  omyl  se  může  týkat  i 

skutečností, které mají teprve nastat, pachatel však musí o omylu jiného vědět již v 

době, kdy dochází k obohacení. 

Dále pak platí, že uvedením v omyl pachatel předstírá okolnosti, které nejsou v 

souladu se skutečným stavem věci, přičemž může jít nejen o úmyslně vyvolanou lest, 

ale i o pouhou nepravdivou informaci. 

Při  využití  omylu  jiného  pachatel  sám k  vyvolání  omylu  nepřispěl,  ale  po 

rozpoznání omylu jiného a v příčinném vztahu k němu jednal tak, aby ke škodě cizí 

osoby sebe nebo jiného obohatil.  Podstatné skutečnosti  zamlčí  ten pachatel,  který 

neuvede při svém podvodném jednání jakékoliv skutečnosti, které jsou určující nebo 

zásadní pro rozhodnutí podváděné osoby, přičemž pokud by tyto skutečnosti  byly 

druhé straně známy, k plnění  z její  strany by nedošlo,  popř.  došlo za jiných, pro 

pachatele méně výhodných, podmínek. 

Naproti  tomu o  trestný  čin  podvodu dle  § 209 TZ se  nebude jednat  v tom 

případě, kdy vyvoláním nebo využitím omylu podváděné osoby získá pachatel jen 

samotný přístup k věcem, kterých se pak následně zmocní. Nebude se tak jednat o 

trestný  čin  podvodu např.,  pokud  pachatel  předstírá,  že  je  lékařem,  policistou  či 

instalatérem atp., aby získal přístup do bytu poškozeného, kde následně odcizí peníze 

či jiné cennosti. V popisovaném lze uvažovat pouze o trestní odpovědnosti za trestný 

čin krádeže podle § 205 TZ. Zásadní  rozdíl mezi krádeží a podvodem spočívá v 

tom, že u krádeže se věci pachatel zmocní sám, zatímco u podvodu mu ji vydá 

poškozený sám.48 

Dalším  bezpochyby  zajímavým  příkladem,  kdy  se  o  trestný  čin  podvodu 

skutečně  nejedná,  je  nadsázka  v  reklamě.  V tomto  případě  se  uplatní  předpisy 

soukromého  práva  či  příslušná  ustanovení  práva  veřejného  (nikoli  však  práva 

46  Např. srov. usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 27. 10. 1995 sp. zn. 3 To 508/95 - judikát 
zabývající se předkládáním nekrytých šeků

47 Např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. května 2014, sp. zn. 4 Tdo 430/2014
48 Vantuch, P.: Trestní zákoník s komentářem. 1. vydání. Olomouc: Anag, 2011, s. 743 
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trestního).  Uplatnění  trestněprávních  předpisů  přichází  teoreticky  v  úvahu  v 

souvislosti s klamavou reklamou, případně u klamavého označení zboží a služeb. V 

takovém případě by se daly aplikovat ustanovení § 248 odst. 1 TZ, tedy trestný čin 

porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže.

Jelikož se osoby dopouštějí omylů velmi frekventovaně, zvyšuje se tím logicky 

i pravděpodobnost, že se najde osoba, která příslušného omylu využije k vlastnímu 

obohacení  či  k obohacení  jiného. Penalizována je  v takovém případě situace,  kdy 

pachatel  vlastní  činností  k  vyvolání  omylu  nijak  nepřispívá,  avšak  po  rozeznání 

omylu jiné osoby a v příčinném vztahu k němu, pachatel jedná tak, aby sebe nebo 

jiného obohatil.  V tomto ohledu autor  podotýká,  že TZ nevyžaduje,  aby pachatel 

jiného v jeho omylu resp. úmyslné představě utvrzoval, popř. mu ztěžoval zjištění 

skutečného stavu.

Trestného činu podvodu dle § 209 TZ se rovněž dopustí pachatel,  zamlčí-li 

podstatné  skutečnosti,  tj.  takové  skutečnosti,  jež  lze  považovat  za  zásadní  pro 

utvoření představy a následné rozhodnutí poškozeného, popř. jiné podváděné osoby. 

Jedná se tedy o takové skutečnosti, které by jinak měly za následek, že by poškozený 

neprovedl majetkovou dispozici (popř. nikoli v takovém rozsahu), pokud by s nimi 

byl řádně seznámen.

Má-li být trestný čin podvodu spáchán uvedením v omyl právnické osoby, s 

využitím jejího omylu nebo neznalosti všech podstatných skutečností, musí jednat v 

omylu (resp. s uvedenou neznalostí) fyzická osoba, která je nebo by byla v dané věci 

oprávněna  učinit  příslušný  právní  úkon  spojený  s  majetkovou  dispozicí  jménem 

právnické  osoby  nebo  v  jejím  zastoupení.49 Stejný  závěr  potvrzuje  i  judikatura 

Nejvyššího soudu.50

Na níže uvedených příkladech rozhodnutí Nejvyššího soudu, lze ilustrovat, za 

jakých  podmínek  může  dojít  k vyvolání  omylu  u  poškozeného  či  jeho  využití 

pachatelem. 

Typicky  je  omyl  na  straně  poškozeného  vyvolán  lží  resp.  nepravdivou 

informací,  kterou  mu pachatel  poskytne.  Nejvyšší  soud tuto  premisu  upřesnil  ve 

49 Šámal a kol. Trestní zákoník (EVK). 2. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2012, s. 2049
50 Např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 19. července 2000 sp. zn. 8 Tz 136/2000
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svém recentním rozhodnutí,51 ve kterém uvedl, že spáchání trestného čin podvodu 

není  vyloučeno  ani  tehdy,  pokud  pachatel  sice  poškozenou  osobu  pravdivě 

informoval o tom, že se ocitl ve špatné ekonomické situaci, nicméně ji však současně 

uvedl v omyl ohledně okolnosti, že v budoucnu získá dostatek peněžních prostředků, 

ze  kterých  uhradí  svůj  dluh  vůči  ní.  Právě  tato  okolnost,  která  zde  představuje 

nepravdivou informaci, naplňuje znak uvedení v omyl ve smyslu skutkové podstaty 

trestného činu podvodu dle § 209 TZ. 

V jiném svém rozhodnutí Nejvyšší soud uzavřel, že bohužel rozšířená praxe 

prodejců ojetých vozů, při kterém dochází k mechanickému přetočení tachometrů na 

nižší úroveň, představuje trestný čin podvodu dle § 209 TZ, nikoli jen správní delikt.  

Soud k tomu doslova uvedl: „obviněný, [který] … zajistil, aby … vozidlo vykazovalo  

v době prodeje stav tachometru s téměř polovičním počtem ujetých km, a získal tak  

na poškozeným vyplacené ceně o 159.000,- Kč více, než by mu náleželo, v přímém  

úmyslu naplnil  znaky přečinu podvodu podle § 209 odst. 1, 3 TZ.“52 S takovýmto 

závěrem lze více než souhlasit, kdy uvedení v omyl a způsobení škody jsou v daném 

případě více než zřetelné. 

Nejvyšší  soud  dále  judikoval53,  že  o  podvodné  jednání,  naplňující  znaky 

skutkové podstaty trestného činu podvodu dle § 209 TZ, jde i v případě, jestliže je 

poškozený uváděn v omyl, avšak je schopen prověřit si skutečný stav rozhodných 

okolností, nicméně je ovlivněn působením pachatele ve formě podání nepravdivých 

informací nebo zamlčení podstatných informací, takže si je v důsledku pachatelova 

jednání neověří buď vůbec, nebo tak neučiní včas. Z daného rozhodnutí Nejvyššího 

soudu je zjevná vůle chránit dobrou víru na straně poškozeného před podvodným 

jednáním pachatele. Tato „ochrana“ však nemůže být dle jeho názoru bezbřehá, když 

ve svém jiném recentním rozhodnutí54 Nejvyšší soud cituje názor Ústavního soudu55, 

že je-li omyl definován jako rozpor mezi představou a skutečností u oklamaného, pak 

logicky nelze na straně oklamaného odhlížet od jeho sumy vědomostí o skutečnosti, 

ohledně níž je klamán, tedy od jeho způsobilosti být oklamán (nelze např. bez dalšího 

pomíjet možnost oklamaného omyl jednoduše eliminovat).

51 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 22. ledna 2014, sp. zn. 3 Tdo 5/2014
52 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 2. července 2014, sp. zn. 8 Tdo 728/2014 
53 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 21. ledna 2015, sp. zn. 8 Tdo 1398/2014
54 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 19. listopadu 2014, sp. zn. 5 Tdo 1155/2014 
55 Nález Ústavního soudu ze dne 25. listopadu 2003, sp. zn. I. ÚS 558/01
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Nejvyšší  soud  vychází  z  právního  názoru56
,
 že  při  posuzování  otázky,  zda 

pachatel  naplnil  znaky  skutkové  podstaty  příslušného  trestného  činu  (typicky 

majetkové povahy), je nutné vzít v úvahu i případnou existenci soukromoprávního 

vztahu,  ve  kterém  jako  účastníci  vystupovali  pachatel  a  poškozený,  a  který  má 

význam pro konkrétní trestní věc. Pokud jde o soukromoprávní vztah, je třeba totiž 

trvat  na tom, aby na ochranu svých majetkových zájmů dbali  především samotní 

účastníci  takového  vztahu.  Od  těchto  účastníků  je  nutno  pak  požadovat,  aby 

postupovali  obezřetně  a  aby  dodržovali  alespoň  elementární  zásady  opatrnosti, 

zvláště když pro to jsou snadno dosažitelné prostředky. Proto za situace, kdy v rámci 

předmětného vztahu poškozený sám svou zjevnou neopatrností, které se mohl snadno 

vyvarovat, přistoupil k nejisté finanční dispozici a vynaložil finanční prostředky, pak 

se s  důsledky této  nejistoty  musí  také  sám vypořádat,  a  to  za  použití  prostředků 

soukromého práva. 

Nejvyšší soud tak v citovaném rozhodnutí uvádí, že  z hlediska principů, na 

nichž  je  založen  demokratický  právní  stát,  je  nepřijatelné,  aby trestním postihem 

jednoho  účastníka  soukromoprávního  vztahu  byla  nahrazována  nezbytná  míra 

opatrnosti  druhého  účastníka  při  ochraně  vlastních  práv  a  majetkových  zájmů. 

Trestním postihem není  totiž  možné  nahrazovat  instituty  jiných  právních  odvětví 

určené  k ochraně  majetkových  práv  a  zájmů.  Na straně  Nejvyššího  soudu je  tak 

citelná snaha chránit stranu, která je jednáním druhé strany podvedena, nicméně tato 

ochrana má své meze, kdy soud nepovažuje za přiměřené, aby ustanovení trestního 

zákoníku  byla  používána  přednostně  před  ustanoveními  soukromoprávními  a 

nezbytnou obezřetností smluvních stran.

V dalším,  pro  autora  velmi  zajímavém  (a  do  jisté  míry  kontroverzním), 

rozhodnutí Nejvyššího soudu57 je uvedeno, že judikaturou zastávaný právní názor, že 

nelze v omyl uvést  soud rozhodující  v občanskoprávním řízení,  se týká výslovně 

pouze soudů, neboť tyto jsou nezávislými státními orgány, kterým je svěřen výkon 

soudnictví;  tento  závěr  se  však  netýká  rozhodčích  soudů.  Důvodem  má  být,  že 

soudce  musí  splňovat  předpoklady  pro  tuto  funkci  vymezené  v  Ústavě  České 

republiky a v zákoně č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě 

soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), a odvozuje 

své ustanovení a autoritu přímo od státu. 

56 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. května 2010, sp. zn. 7 Tdo 486/2010
57 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. dubna 2014, sp. zn. 4 Tdo 239/2014
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Naproti tomu rozhodci mohou být občané České republiky, kteří jsou zletilí a 

způsobilí  k  právním  úkonům;  zákonem  není  stanoven  výslovný  předpoklad 

kvalifikace, tzn. ani právnické vzdělání. 

Odlišnosti  soudního  a  rozhodčího  řízení  jsou  dle  Nejvyššího  soudu  natolik 

zásadní,  že  postavení  rozhodce  k  postavení  soudu  připodobnit  nelze.  Uvedení 

rozhodce v omyl proto možné je a lze jím spáchat trestný čin dle § 209 TZ. 

Tento  závěr  považuje  autor  za  nesprávný,  když  rozhodčí  soudy  mohou 

rozhodovat  meritorně  ve  stejných  sporech  jako  soudy  civilní,  jsou  do  jisté  míry 

nabyty podobnými pravomocemi, a proto autor nevidí žádný validní důvod pro výše 

formulovanou  exempci.  Režim  by  tak  ve  vztahu  k obecným  soudům  a  soudům 

rozhodčím měl zůstat identický, ať již v budoucnu Nejvyšší soud dospěje k závěru, 

že tyto instituce lze uvést v omyl či nikoli. 

4.3.2 Obohacení sebe nebo jiného a způsobení škody

Pod  pojmem  obohacení  se  rozumí  neoprávněné  rozmnožení  majetku 

(případně majetkových práv) pachatele nebo někoho jiného ať již jeho rozšířením 

nebo ušetřením nákladů, které by jinak byly z majetku pachatele nebo někoho 

jiného vynaloženy.  Je  třeba  zdůraznit,  že  výše obohacení  se  nemusí  ani  zdaleka 

shodovat se škodou, která je trestným činem způsobena poškozenému, tj. může být 

klidně vyšší popř. menší než způsobená škoda. 58

Škodou na cizím majetku je újma majetkové povahy. Jde nejen o zmenšení 

majetku, tedy úbytek hospodářské hodnoty, ale i o ušlý zisk, tedy o to, o co by jinak 

byl majetek oprávněně zvětšen. Obsahem škody může být peněžitá částka, nějaká 

věc, ale i konání nebo opomenutí, které má určitou majetkovou hodnotu.

Z  gramatického  výkladu  §  209  odst.  1  TZ  je  možné  snadno  dovodit,  že 

zákonodárce k pojmu obohacení řadí nejen pachatele, ale i osobu od něj odlišnou. 

Osoba  odlišná  od  pachatele nemusí  být  pachateli  známa,  resp.  úmysl  obohatit 

jiného se nemusí vztahovat pouze ke konkrétní osobě. Obohaceným tak například 

může být dle judikatury i např. zákazník.59 

V souladu  s výše  uvedeným  Nejvyšší  soud  v dalším  svém  recentním 

rozhodnutí60 uzavřel, že ze zákonného znaku „obohatí jiného“ nevyplývá, že by se 

úmysl pachatele musel vztahovat jen na konkrétně určenou osobu. Proto je tento znak 

58 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. května 2014, sp. zn. 4 Tdo 430/2014
59 Rozsudek Nejvyššího soudu ČSFR z 18. dubna 1990, sp. zn. 2 Tzf 4/90
60 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. května 2016, sp. zn. 6 Tdo 388/2016
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naplněn i obohacením blíže neurčené osoby, která nemusí být v popisu skutku přesně 

identifikována.

V tomto  ohledu  autor  zdůrazňuje,  že  o  trestný  čin  podvodu  se  nejedná  v 

případě,  že  obohacení  již  nastalo  jinou  majetkovou  trestnou  činností  a  podvodné 

jednání již směřuje jenom k jeho zakrytí. Zastírací jednání samotného pachatele je 

součástí základního majetkového deliktu, a proto není již samostatně trestné. U jiné 

osoby by mohlo zakládat  trestný čin podílnictví  podle § 214 TZ nebo nadržování 

podle § 366 TZ.61

Dle  ustanovení  §  209  TZ  musí  škoda  způsobená  podvodným  jednáním 

včetně ušlého zisku dosáhnout,  s přihlédnutím k výkladovému ustanovení  §  138 

TZ,  částky  alespoň 5.000,-  Kč,  jinak  by  přicházela  v úvahu  pouze  odpovědnost 

pachatele za přestupek. Zákonodárce tedy rozhodl zvolit nejnižší zákonnou finanční 

hranici  ve  smyslu  trestního  zákoníku,  kterou  zdůrazňuje  zhoubnost  veškerého 

podvodného jednání a odhodlání veškerá takováto jednání důsledně penalizovat.

Ve vztahu k výši způsobené škody je dle názoru Nejvyššího soudu rozhodná 

hodnota věci a nikoli částka, na které se pachatel s poškozeným dohodli, a kterou měl 

poškozený  za  předmětnou  věc  zaplatit.62 O  škodu  jde  i  tehdy,  když  věc  nemá 

dohodnuté vlastnosti a nelze ji použít pro zamýšlený účel, pro nějž byla nabízena a 

kupována, a to přesto, že zaplacená cena odpovídá skutečné hodnotě věci.63

Dále dle Nejvyššího soudu platí,  že do celkové výše škody, kterou pachatel 

způsobil trestným činem podvodu dle § 209 TZ, nelze započítat případné slevy, které 

by pachatel mohl za jiných okolností, pokud by nejednal protiprávně, obdržet jako 

zákazník poškozeného.64

Z hlediska  časového platí,  že  ve  vztahu  ke  stanovení  výše  škody,  kterou 

pachatel  způsobil  podvodným  vylákáním  určité  věci,  mají  význam  jen  takové 

okolnosti,  které se vztahují k okamžiku naplnění formálních znaků trestného 

činu podvodu. 

Ostatní okolnosti, které nastaly po dokonání trestného činu, mohou mít význam 

jen z hlediska rozsahu náhrady škody. Proto je nerozhodné, zda pachatel po dokonání 

61 Šámal P. a Kol. Trestní zákoník (EVK). 2. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2012, s. 2049
62 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 17. prosince 2014, sp. zn. 4 Tdo 1555/2014
63 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. ledna 2014, sp. zn. 6 Tdo 13/2014
64 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 15. října 2014, sp. zn. 3 Tdo 1268/2014
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trestného činu podvodu dle § 209 TZ zcizil danou věc za nižší cenu, než za kterou se 

obdobná věc prodávala v určitém místě a čase.65

 

K vývojovým stádiím lze  uvést,  že  k samotnému  dokonání trestného činu 

podvodu dochází obohacením pachatele  nebo jiného. Za pokus lze považovat 

situaci, kdy nedojde k obohacení (např. pachatel uvede poškozeného v omyl, ten 

provede  majetkovou  dispozici,  nicméně  pachatel  nestačí  převést  finance  na  svůj 

bankovní  účet),  nebo  když  podvodné  jednání  pachatele  není  završeno 

majetkovou dispozicí poškozeného, neboť např. falešnou fakturu pachateli neuzná, 

resp. neproplatí. 

Autor  této  práce  se  tak  v rámci  advokátní  praxe  setkal  s případem 

poškozeného,  který  na  základě  falešné  faktury  zaslané  prostřednictvím  emailu 

proplatil  částku vysoce přesahující  hranici  škody velkého rozsahu, přičemž až po 

odeslání příslušné částky bankovním převodem zjistil, že byl pachatelem podveden. 

Díky rychlé komunikaci  poškozeného s bankami provádějící  transakci  se podařilo 

platbu zastavit  a vrátit  prostředky zpět  poškozenému.  Toto jednání  bylo následně 

orgány činnými v trestním řízení posuzováno jako pokus trestného činu podvodu dle 

§ 209 odst. 1, 5 písm. a) TZ.

4.4 Subjekt trestného činu podvodu

Pachatelem, jakožto dalším obligatorním znakem skutkové podstaty trestného 

činu podvodu, může být jakákoli trestně odpovědná osoba, tedy jak osoba fyzická, 

tak od 1. ledna 2012 v souladu se zákonem č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti 

právnických osob a řízení proti nim, i osoba právnická.

Nejčastější formou výskytu trestného činu podvodu je takové jednání, kde na 

jedné straně figuruje pachatel jako osoba, která ke škodě cizího majetku sebe obohatí 

tím, že někoho uvede v omyl (nebo něčího omylu využije nebo zamlčí podstatné 

skutečnosti)  a způsobí tak na cizím majetku škodu, přičemž na druhé straně stojí 

osoba  jednající  v  omylu,  která  je  zároveň  poškozená.  Popsaný  scénář  však  není 

jediný možný.  Celkem vzato mohou být na trestném činu podvodu účastny až 

čtyři osoby (ať už fyzické nebo právnické) zároveň - jsou jimi pachatel, osoba 

jednající v omylu, osoba poškozená a konečně osoba obohacená. 

65 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 5. února 2014, sp. zn. 4 Tdo 1298/2013
39



Z judikatury Nejvyššího soudu České republiky potom vyplývá, že má-li dojít 

ke  spáchání  trestného  činu  podvodu  s využitím  omylu  (nebo  neznalosti  všech 

podstatných  skutečností)  právnické  osoby,  musí  v omylu  (resp.  s uvedenou 

neznalostí) jednat osoba fyzická, jež je nebo by byla v dané věci oprávněna učinit 

příslušný právní úkon spojený s majetkovou dispozicí jménem právnické osoby nebo 

v jejím zastoupení.66

Případný úspěch podvodného jednání je povětšinou závislý na intelektuálních 

dovednostech  pachatele,  v  jeho schopnosti  navazovat  kontakty,  jeho znalostech  a 

výřečnosti,  umění  přizpůsobit  se  nastalé  situaci,  improvizovat  či  v  schopnostech 

dokonalého  ovládání  výpočetní  techniky  a  důvěryhodného  sebeprezentování. 

Pachatel  během  krátkého  rozhovoru  či  jiné  komunikace  zpravidla  dokáže  zvolit 

vhodný způsob, jakým s poškozeným jednat a získat si tak jeho důvěru.67 

Naopak oběťmi podvodné delikvence se často stávají osoby usilující o dosažení 

snadného  zisku  nebo  neoprávněných  výhod;  jsou  jimi  zpravidla  osoby  důvěřivé, 

lehkomyslné,  naivní  či  pouze  s  nedostatkem  zkušeností  například  s  prováděním 

obchodních transakcí či s jinými závazkovými vztahy. 

Ze  statistických  údajů,  které  si  autor  vyžádal  od  Ministerstva 

spravedlnosti  České republiky, vyplývá, že na jednu pravomocně odsouzenou 

právnickou osobu za trestný čin podvodu dle § 209 TZ připadá 145 pravomocně 

odsouzených osob fyzických.68

4.5 Subjektivní stránka trestného činu podvodu

Subjektivní stránka trestného činu podvodu vyžaduje zavinění úmyslné. 

Ústavní  soud  tuto  konstrukci  judikatorně  potvrdil  (i  když  se  týkala  již  neúčinné 

právní úpravy) a ve svém nálezu69 dále kladl zvýšený důraz na  prokázání úmyslu 

pachatele při naplňování skutkové podstaty podvodu podle § 209 TZ. Tento obecný 

závěr Ústavní soud ve zmíněném nálezu dále precizuje a uvádí, že si je sice vědom 

náročnosti  dokazování  úmyslu,  nicméně  zdůrazňuje,  že  při  zákonné  konstrukci 

66 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 19. 7. 2000 sp. zn. 8 Tz 136/2000
67 Porada, V. a kol., Kriminalistická metodika vyšetřování, Plzeň, Aleš Čeněk, 2007, s. 53 
68 V roce 2017 bylo dle § 209 TZ pravomocně odsouzeno 2904 fyzických osob a 20 právnických osob
69 Nález Ústavního soudu ČR ze dne 2. května 2002 sp. zn. III. ÚS 575/01
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trestného  činu  podvodu  dle  §  209  TZ  nelze  než  trvat  též  na  nepochybném  a 

důsledném prokázání subjektivní stránky trestného činu. 

V  tomto  ohledu  je  nezbytné  podotknout,  že  k  naplnění  skutkové  podstaty 

podvodu je vyžadováno, aby orgány činné v trestním řízení skutečně prokázaly, že 

pachatel  již  v  době,  např.  sjednávání  zápůjčky  peněz,  jednal  v  úmyslu  půjčené 

finanční prostředky buď nevrátit  vůbec, nebo je nevrátit  ve stanovené lhůtě,  nebo 

jednal alespoň s vědomím, že peníze ve smluvené lhůtě nebude moci vrátit a že tím 

věřitele uvádí v omyl, aby se ke škodě na jeho majetku obohatil. 

Je  to  tedy  otázka  srozumění,  která  kreslí  pomyslnou  čáru  mezi 

nezákonným  jednáním,  jež  nenaplní  skutkovou  podstatu  trestného  činu  a 

jednáním, které je postižitelné dle ustanovení § 209 TZ. Pachatel tak musí vědět, 

že  svým  podvodným  jednáním  může  způsobit  porušení  nebo  ohrožení  zákonem 

chráněného zájmu, a pro případ, že je způsobí, s tím být srozuměn (tzn. zákonem je 

vyžadován alespoň úmysl nepřímý – dolus indirectus). Naopak o podvod se nejedná 

v případě vědomé či nevědomé nedbalosti.

Proto např. jestliže až po uzavření smlouvy o půjčce vznikly překážky, které 

bránily dlužníkovi splnit závazek z půjčky a které nemohl v době uzavření půjčky ani 

předvídat,  když  jinak  byl  tehdy  schopen  závazek  splnit,  nebo  jestliže  byl  sice 

schopen věci  určené podle druhu,  zejména peníze,  vrátit  ve sjednané lhůtě,  ale  z 

různých důvodů vrácení  takových věcí,  zejména peněz,  odkládal,  nebo dodatečně 

pojal  úmysl  takové  věci,  zejména  peníze,  vůbec  nevrátit,  pak  jeho  jednání  nelze 

považovat za trestný čin podvodu70 podle § 209 odst. 1 TZ.71 

V recentní judikatuře72 tento závěr potvrdil i Nejvyšší soud, který dovodil, že 

pokud  dlužník  při  sjednávání  smlouvy  spoléhal  s ohledem  na  své  předchozí 

zkušenosti  a  dosavadní  zvyklosti  na  to,  že  mu vzniklý  dluh  pomohou splnit 

osoby blízké, nelze u něho bez dalšího dovodit podvodný úmysl.

Přes  výše  uvedené  Nejvyšší  soud  v jiném  svém  rozhodnutí73 uzavřel,  že 

spáchání  trestného  činu  podvodu  není  vyloučeno  ani  tehdy,  pokud  pachatel  sice 

poškozenou osobu pravdivě informoval  o  tom,  že  se  ocitl  ve špatné  ekonomické 

situaci,  jestliže  ji  však  současně  úmyslně  uvedl  v  omyl  ohledně  okolnosti,  že  v 

budoucnu získá dostatek peněžních prostředků, ze kterých uhradí svůj dluh vůči ní. 

70 Srov. R 54/1967; dále R 15/1969, R 57/1978-III. a R 56/1994
71 Šámal, P. a kol. Trestní zákoník (EVK). 2. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2012, s. 2049
72 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. února 2015, sp. zn. 3 Tdo 107/2015
73 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 22. ledna 2015, sp. zn. 3 Tdo 5/2014
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Právě  tato  okolnost,  která  zde  představuje  nepravdivou  informaci,  naplňuje  znak 

uvedení v omyl ve smyslu skutkové podstaty trestného činu podvodu.

V dalším nedávném rozhodnutí  Nejvyšší  soud74 uvedl,  že  skutková podstata 

trestného  podvodu podle  §  209  TZ je  za  splnění  ostatních  zákonných  podmínek 

naplněna i takovým jednáním, kterým pachatel úmyslně předloží poškozené osobě k 

podpisu smlouvu s ujištěním, že na jejím podkladě lze vyplatit půjčku, ačkoli ví, že 

tato smlouva není způsobilým právním titulem pro její poskytnutí. Přitom poškozené 

osobě nelze  klást  k tíži,  že  si  smlouvu důkladně nepřečetla,  jestliže  bylo třeba  k 

poskytnutí půjčky získat ještě další informace, které pro poškozenou osobu nebyly 

snadno dostupné.

Jako  další  příklad  lze  uvést  rozhodnutí  Nejvyššího  soudu75,  kterým  byl 

obviněný  uznán  vinným za  trestný  čin  podvodu,  když poté  co  seznal,  že  v baru 

zapomenul svoji peněženku, se pro ni následující den vrátil a obsluhou, která jednala 

ve zjevném omylu, mu byla dána peněženka cizí, jež obsahovala odlišné množství 

hotovosti. Pachatel obsluhu baru na její omyl neupozornil, ba právě naopak omylu 

využil a cizí peněženku převzal s úmyslem si ji ponechat. Pachatel tedy k vyvolání 

omylu sice nepřispěl, avšak omylu úmyslně využil, když informaci, že se nejedná o 

jeho  peněženku,  obsluze  úmyslně  zatajil,  čímž  vznikla  škoda  na  majetku 

poškozeného.

Na závěr této části si z aktuální judikatury autor vypůjčí rozhodnutí týkající se 

úmyslného  spáchání  podvodu  ve  smyslu  §  209  TZ  při  stavu  úpadku.  Podle 

Nejvyššího soudu76 platí,  že  podvodný úmysl lze dovodit  jen tehdy,  když v době 

vzniku závazku pachatel  nemohl důvodně očekávat,  že bude mít k dispozici  další 

zdroje ke splnění takového závazku.  Stejně tak je zmíněný úmysl dán za situace, 

když  pachatel  bezdůvodně  spoléhá  na  nejisté  budoucí  skutečnosti.  V případě,  že 

pachatel  vstupuje  do  závazkových  vztahů  v  době  úpadku,  musí  být  z  hlediska 

subjektivní stránky trestného činu podvodu zjištěny ještě další okolnosti, za kterých 

takový závazek vznikl. Přitom závěr o podvodném jednání není možné založit jen na 

tom, že protiprávní jednání pachatele se časově shodovalo se stavem úpadku.

74 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 22. ledna 2014, sp. Zn. 3 Tdo 1416/2013
75 Rozhodnutím Nejvyššího soudu ČR 7 Tdo 996/2009 ze dne 10. září 2009
76 Usnesení Nejvyššího soudu ve věci spis. zn. 8 Tdo 566/2013 
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4.6 Využití moderních technologií při páchání podvodu

Za posledních dvacet let prošel významným rozvojem nejen právní řád České 

republiky,  ale  zejména  oblast  výpočetní  techniky.  Za  zcela  zásadní  faktor,  který 

ovlivňuje život snad každého jednotlivce, je rozšíření internetu a jeho zapojení do 

každodenních  činností.  Odborná  literatura  tak  označuje  dnešní  společnost  za 

informační či dokonce post-informační. Na podporu druhého z uvedených označení 

uvádějí autoři například skutečnost, že od prostého zpracování informací míříme v 

dnešní  době  k tzv.  práci  se  znalostmi  (a  odtud  prý  již  je  docela  blízko  k umělé 

inteligenci,  která  v některých  oblastech  může  nahradit  či  předčit  inteligenci 

lidskou).77 

Spolu  s bouřlivým  rozvojem  služeb  poskytovaných  přes  internet  došlo 

k zásadnímu nárůstu množství podvodného jednání páchaného prostřednictvím 

tohoto klíčového komunikačního kanálu.  Pachatelé  totiž získali  do svých rukou 

nástroje, díky kterým mohou svoje kriminální úsilí koncentrovat na mnohem větší 

množství potenciálních poškozených a na širší spektrum aktivit.

Nebezpečnost  podvodných  jednání  páchaných  prostřednictvím  internetu 

spočívá v naprosté anonymitě pachatele, jednoduchém překračování státních hranic, 

rychlém  a  snadném  šíření  podvodné  aktivity  a  vysokém  množství  potenciálních 

poškozených. Identifikace pachatele je přitom velmi složitá, neboť zpravidla jedinou 

stopou bývá jeho IP  adresa.  Tu však  v  dnešní  době díky speciálním programům 

dokáže změnit každý lehce nadprůměrně schopný uživatel internetu. Z toho důvodu 

je  považován  za  hlavní  nevýhodu  pro  pachatele  při  páchání  tohoto  podvodného 

jednání způsob, jakým anonymizovat bankovní účet, na který mají poškození zasílat 

svoje  finanční  prostředky.  Tím  se  výrazně  liší  dokonání  podvodné  delikvence 

páchané  prostřednictvím  moderních  technologií  od  podvodů,  kdy  pachatel  získá 

podvodně vylákané finanční prostředky tzv. na ruku. 

Nebezpečnost a četnost výskytu podvodné delikvence páchané prostřednictvím 

internetu  je  třeba  nahlížet  i  z  pohledu  veřejně  dostupných  dat,  kdy  dle  statistik 

Českého statistického  úřadu každým rokem znatelně  roste  počet  osob užívajících 

internet.  Dle zjištění úřadu měly v roce 2014 přístup k mobilnímu telefonu téměř 

všechny české domácnosti (99 %), zatímco v roce 2000 jich byla jen třetina. Zároveň 

platí,  že počet domácností s připojením k internetu za posledních deset let vzrostl 

téměř čtyřnásobně. V roce 2005 měla připojení  k internetu jen necelá  pětina (0,8 

77 Smejkal V. Kriminalita v prostředí informačních systémů a rekodifikace trestního zákoníku. 
Trestněprávní revue 6/2003. s. 161
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mil.)  domácností.  V roce  2015 mělo  připojení  k  internetu  3,1  milióny  (téměř  tři 

čtvrtiny)  českých  domácností.  Počet  uživatelů  internetu  se  v  uvedených  letech 

obdobně zvyšoval nejen v celé Evropské unii ale i v oblastech mimo ni. Ruku v ruce 

s tímto  údajem  se  zvyšoval  i  počet  těch,  kteří  pomocí  internetu  komunikují  či 

poskytují svoje zboží a služby.78 

V počátcích  internetové  komunikace  došlo (z  pohledu  analýzy  podvodné 

delikvence)  k rychlému  rozšíření  tzv. nigerijských  emailů.  Specializované 

internetové portály uvádí nepřeberné množství variací těchto podvodných zpráv. 

Jako první se měl objevit podvodný email, ve kterém diktátor afrického státu 

potřebuje ze země propašovat své bohatství, ale chybí mu drobné v podobě tisíců 

dolarů na zaplacení převodu. Mezi dalšími se objevila žádost o pomoc při získání 

dědictví ve výši 45 milionů dolarů po zemřelém vládci Burundi, o pomoc rovněž 

žádala vdova po zemřelém pastorovi (s 8 miliony eur na účtu). Uvedení poškozeného 

v omyl  v daném  případě  spočívá  v  zaslání  lživého  příběhu,  na  základě  kterého 

poškozený provede majetkovou dispozici,  která  pachatele  obohatí  většinou v řádu 

stovek až tisíců amerických dolarů. Zajímavé je, že pokud poškozený peníze pošle, 

pachatel  se s  tím zpravidla  nespokojí  a pod různými záminkami požaduje zaslání 

dalších částek.79 Úspěšnost těchto praktik (ve formě tzv. nigerijských emailů) je však 

velmi nízká a jejich nebezpečnost, v porovnání s níže popsanými sofistikovanějšími 

postupy pachatelů, zanedbatelná.

Velice  častým  a  z pohledu  dokonání  trestného  činu  podvodu  úspěšnějším 

druhem internetového  podvodu jsou tzv.  falešné e-shopy či  aukční podvody.  K 

jejich  početnímu rozmachu došlo zejména díky rozšíření  e-shopů a tzv.  aukčních 

portálů  (dobře  známé  jsou  např.  www.aukro.cz  nebo  www.ebay.com či  aplikace 

letgo), kde může nabídnout každý registrovaný uživatel v podstatě cokoli k prodeji, 

aniž by musel prokázat, že danou věc skutečně vlastní. Podstatou takového aukčního 

podvodu je,  že  vydražitel  nedostane to,  co v on-line  aukci  vydražil  a  zaplatil  za 

danou věc kupní cenu, nebo získá zboží, které se podstatně̌ liší od nabízeného zboží. 

Častým trikem podvodníků jsou inzeráty nabízející žádané zboží za podezřele nízké 

částky.  Mezi  nejoblíbenější  podvodně  nabízené  zboží  patří  zejména  smartphony, 

78 Český statistický úřad. Informační společnost v číslech 2016 [cit. 5. 2. 2018]. dostupné na 
https://www.czso.cz/documents/10180/43344124/IS2016_Shrnuti.pdf/c87dbb00-de46-4ab6-b85b-
f9725b0445c6?version=1.1 

79  Karel Kovář. Podvody na internetu. [cit. 4. 2. 2018]. Dostupné na 
https://www.chip.cz/casopis-chip/earchiv/vydani/rocnik-2013/chip-06-2013/podvody-internet/ 
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tablety nebo jiná drobná elektronika, za kterou i po slevě poškozený zaplatí několik 

tisíc korun. Časté jsou tak falešné prodeje iPhonů za zlomek ceny, kdy prodejce s 

připraveným  příběhem  (např.  likvidace  prodejny,  nadcházející  audit  účtu  atd.) 

požaduje  platbu  za  zboží  předem.  Poškozený  tak  zpravidla  nezíská  ani  kýžené 

spotřební  zboží  ani  se  mu  nepodaří  získat  zaslané  prostředky  zpět.  Z důvodu 

nebezpečí trestného stíhání (pravděpodobně neuvědomuje si obsah ustanovení § 116 

TZ) pachatelé často volí cenu zboží pod hranicí 5.000 Kč. 

Nárůst  výskytu podvodných jednání  páchaných prostřednictvím výpočetních 

technologií potvrzuje i Zpráva o činnosti státního zastupitelství za rok 2016, která 

uvádí: „Pokud jde o podvody na účtech fyzických a právnických osob, je konstatován  

nárůst trestné činnosti spojené s podvodným odčerpáním peněžních prostředků z účtů  

prostřednictvím  tzv.  phishingových  útoků  (peníze  nelegálně  získané  z  účtu  jsou  

přeposlané na účet v jiné zemi, který je založen tzv. bílým koněm, případně taková  

osoba  poskytne  svůj  již  existující  účet,  ze  kterého  jsou  peníze  předisponovány  

různými  způsoby buď na účet  v  nějaké  rozvojové  zemi,  nebo vybrány a  předány  

hotově, případně přeposlány, např. prostřednictvím Western Union do další země).  

Pachatele zdrojového trestného činu se zpravidla nedaří zjistit, trestně stíhány jsou  

až  osoby,  které  umožní  na  svůj  účet  přeposlat  podvodně  odčerpané  peněžní  

prostředky. K podvodům na účtech dochází nejčastěji prolomením přístupových hesel  

a  jiné  ochrany  k  internetovému  bankovnictví,  případně  použitím  odcizené  nebo  

„naskimmované“ karty.“80

Výše uvedené potvrzuje  i  zkušenost  autora  této práce získaná  v rámci  jeho 

advokátní praxe. Autor se během ní již setkal s mnohými případy trestné delikvence 

naplňující znaky skutkové podstaty § 209 TZ, které byly spáchány napříč státními 

hranicemi (dokonce kontinenty) prostřednictvím internetu a dalších komunikačních 

prostředků. 

Patrně nejsofistikovanější, a co do výše způsobené škody nejzávažnější, případ 

podvodného jednání spočíval v koordinovaném uvedení v omyl dvou zaměstnankyň 

účetního  oddělení  středně  velkého  mezinárodního  podniku.  V daném  případě 

podvodníci  nejprve  prostřednictvím  emailu,  jehož  doména  odpovídala  firemnímu 

80  Nejvyšší státní zastupitelství. Zpráva o činnosti státního zastupitelství za rok 2016. [cit 17. 2. 2018] 
dostupná na 
http://www.nsz.cz/images/stories/PDF/Zpravy_o_cinnosti/2016/Zprava_o_cinnosti_SZ_za_rok_2016.p
df 
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standardu,  kontaktovali  zmíněné  zaměstnankyně  a  z pozice  regionálního  ředitele 

(užívaje správného jména) požadovali poslání částky ve výši cca jednoho milionu 

dolarů  na  zahraniční  účet.  Následně  pachatel  imitující  hlas  regionálního  ředitele 

(který se patrně naučil  napodobovat  z veřejně dostupných zdrojů – videozáznamů 

z jeho projevů), klidným avšak naléhavým způsobem zaměstnankyním v anglickém 

jazyce vysvětlil, že se jedná o urgentní situaci související s akvizicí na východních 

trzích,  a  proto  potřebuje  peníze  zaslat  nejpozději  do  2 hodin.  V následujících  90 

minutách pachatelé začali zvyšovat tlak na zaměstnankyně prostřednictvím množství 

emailů a telefonátů, až obě podlehly a autorizovaly platbu ve prospěch neznámého 

účtu v Asii.  Po odeslání  částky se pachatelé  neodmlčeli,  ale  naopak poděkovali  a 

zažádali  o  autorizaci  další  platby,  tentokrát  ve  výši  dva  a  půl  milionu  dolarů 

s odůvodněním,  že prodávající  navyšují  kupní  cenu a pro dokončení  transakce  je 

nezbytné  poslat  další  cca  milion  dolarů.  Teprve  po  tomto  kroku  pojaly 

zaměstnankyně podezření a druhou platbu již neprovedly, nicméně první platba již 

byla autorizována a bankou provedena. Prostředky byly převedeny do asijské země 

na účet otevřený ve prospěch prázdné hongkongské společnosti, jejímž jednatelem 

byl dle výpisu z obchodního rejstříku obyvatel Evropské unie, kterému byly zjevně 

odcizeny  jeho  osobní  doklady  a  zneužity  k založení  společnosti  a  otevření 

bankovních účtů. 

Autor  této  práce  se  rovněž  setkal  s případy,  kdy  došlo  k hackerskému 

prolomení emailových účtů klientů, kterým po provedení objednávky zaslal obratem 

pachatel  fakturu  k provedení  platby,  nicméně  místo  obvyklého  účtu  (např.  u 

holandské  banky)  uvedl  na  faktuře  pobočku  banky  v České  republice,  uváděje 

poškozeného v omyl tvrzením, že obvyklý účet prochází interním auditem atp. 

Zajímavým případem podvodné delikvence spáchané prostřednictvím internetu 

byl  i  případ  tzv.  phishingu.  Ten  bývá  definován  jako  podvodné  získávání 

bezpečnostních hesel  a kódů od uživatelů  na internetu  či  sítě  mobilních telefonů, 

zejména rozesíláním zpráv tvářících se jako originální, např. z bank, knihoven, od 

operátorů sítí elektronických komunikací aj.  (výraz je složen ze zkratky password 

harvesting fishing – „chytání hesel či kódů na návnadu“) jako základ pro pozdější 

zneužití kódu účtů nebo platební karty.81 Pachatel v daném případě velmi věrohodně 

napodobil emailovou zprávu od banky poškozeného, čímž jej uvedl v omyl, získal 

81 Hendrych Dušan a kol. Právnický slovník. 3. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2009
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přístupové  údaje  k jeho  bankovnímu  účtu  a  následně  prostředky  z něj  několika 

transakcemi převedl do zahraničí. 

Nutno podotknout, že zjištění identity pachatele je v takových případech takřka 

nemožné. Účty pachatelů jsou zpravidla otevřeny na základě ukradených osobních 

dokladů. 

Autor  se  tak  setkal  například  s účtem  otevřeným  Polákem  ve  prospěch 

nigerijské společnosti, s účtem hongkongské spolčenosti založené Lotyšem u čínské 

banky či s účtem otevřeným na základě zjevně zfalšovaných osobních dokladů, kdy 

jméno afrického muže mělo znít např. Triton Corporation či Mark Foundation – na 

tomto  konkrétním  případě  lze  ilustrovat  důležitost  řádné  identifikace  osoby 

otevírající  účet  a  pečlivě  provádět  nezbytné  prověrky zákazníků  (tzv.  know your  

customer procedury).

Navíc bankovní účet, kam jsou peníze poškozeného odeslány, se zpravidla (u 

sofistikovanější formy podvodné delikvence) nachází na území jiného státu, než ve 

kterém sídlí poškozený. Jeho reakce je tak zpomalena a komplikována přeshraničním 

kontaktem,  jazykovou  bariérou  a  nekoordinovaným  postupem  orgánů  činných 

v trestním řízení různých států. 

Potenciálním  poškozeným  tak  nezbývá,  než  dbát  přiměřené  opatrnosti  a 

veškeré  podezřelé  zprávy  či  nabídky  důkladně  prověřovat  a  případně  nahlásit 

orgánům činným v trestním řízení a správcům dané sítě. 
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5.  Pojistný podvod § 210 TZ

5.1 Pojistná smlouva a pojistná událost

Nový  občanský  zákoník  účinný  od  1.  ledna  2014  (NOZ)  v oblasti 

pojišťovnictví  nahradil  do  té  doby  platnou  a  značně  roztříštěnou  právní  úpravu 

regulující oblast pojišťovnictví. Podle definice obsažené v § 2758 NOZ se pojistnou 

smlouvou rozumí taková smlouva, kterou se pojistitel zavazuje vůči pojistníkovi 

poskytnout mu nebo třetí osobě pojistné plnění v případě, že nastane nahodilá 

událost, jenž je krytá pojištěním (tedy pojistná událost), a pojistník se zavazuje 

zaplatit pojistiteli pojistné. Pojištění se tak řadí spolu se sázkou, hrou a losem mezi 

tzv. smlouvy aleatorní, tj. odvážné, když prospěch nebo neprospěch smluvních stran 

závisí  na  nejisté  události.  Nejistou  událostí  je  v  tomto  případě  nahodilá  událost, 

zpravidla budoucí, označená v pojistné smlouvě.

Pojištění není dle právní teorie synallagmatickým právním vztahem. Ačkoliv v 

právním vztahu jím založeném existují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran, 

plnění nejsou vzájemně podmíněna, a to ani výší.82 

Přiléhavou definici pojistné smlouvy nabízí i judikatura Nejvyššího soudu83, ze 

které vyplývá, že pojistná smlouva neboli smlouva o pojištění je právní skutečností, 

na jejímž základě vzniká,  trvá i zaniká,  tedy existuje smluvní pojištění.  Pojistnou 

smlouvou se pojistitel zavazuje poskytnout ve sjednaném rozsahu plnění, nastane-li 

nahodilá událost ve smlouvě blíže označená, a fyzická nebo právnická osoba, která s 

pojistitelem pojistnou smlouvu uzavřela, je povinna platit pojistné. Součástí pojistné 

smlouvy jsou všeobecné pojistné podmínky pojistitele (pojistné podmínky), na něž se 

pojistná smlouva odvolává a které  jsou k ní připojeny nebo byly před uzavřením 

smlouvy tomu, kdo s pojistitelem smlouvu uzavřel, sděleny.

Ohledně formy pojistné smlouvy nezbývá než doplnit, že v případě, kdy není 

pojištění  ujednáno  na  pojistnou  dobu  kratší  než  jeden  rok,  vyžaduje  smlouva 

písemnou formu.

5.2 Příčiny podvodné pojistné delikvence 

Škála  příčin,  které  vedou  k  páchání  pojistných  podvodů  je  široká.  Mimo 

obecné příčiny, ke kterým patří změna mentality obyvatel, ekonomická krize a růst 

82  Jandová Lucie, Šlauf, Petr, Svejkovský, Jaroslav. Pojištění v novém občanském zákoníku. 1. vydání. 
Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2014, s. 4

83 Např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 8. ledna 2014, ve věci sp. zn. 3 Tdo 1332/2013
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nezaměstnanosti,  je  potřebné  uvést  i  příčiny,  které  jsou  zjišťovány  praxí  při 

objasňování kriminálních deliktů. K těmto příčinám patří:

 neefektivnost pojistného vztahu;

 finanční potíže pojištěného;

 fakt, že kriminogenním jednáním není poškozena konkrétní osoba;

 z  pohledu  pojištěnce  nízké  plnění  pojišťovny  v  předešlých  pojistných 

událostech; či

 relativně nízké riziko odhalení pojistných podvodů a nízké tresty, které jsou v 

případě odhalení udělovány.84

Jak měla možnost významná část  občanů České republiky pocítit  na vlastní 

kůži  zejména  mezi  lety  2008  až  2012,  s  ekonomickou  krizí  je  úzce  spojen 

nezanedbatelný  nárůst  nezaměstnanosti,  snižování  platů  a  mezd,  škrty ve státních 

výdajích  či  nedostatečný  objem  a  počet  soukromých  i  veřejných  zakázek. 

Ekonomická  krize  ve  spojení  s  nárůstem  nezaměstnanosti  navíc  ve  veřejnosti 

posilovala  názor,  že pojišťovnictví,  obdobně jako jiné systémy,  které  přerozdělují 

finanční prostředky, není nečestné připravit o část jejich rozsáhlých finančních zásob, 

jinými slovy úmyslně jim způsobit škodu. Takovýto názor šlo pravidelně zaznamenat 

i  v průzkumech veřejného mínění,  při  kterých byl  zaregistrován vcelku rozšířený 

názor, že přestože je pojistný podvod trestným činem dle § 210 TZ, je považován 

za společensky relativně přijatelný.  Ve společnosti  tedy vládne přesvědčení,  že 

není nespravedlivé,  pokud si pojištěný uměle nadhodnotí částku způsobené škody, 

jelikož taková osoba celou řadu let předtím platila pojistné a žádnou náhradu škody 

neuplatňovala.85 

V souvislosti s trvající ekonomickou krizí kupříkladu Pojišťovna Generali 

hlásila  sedmkrát  vyšší  množství  co  do objemu pojistných podvodů než  před 

jejím vypuknutím.  Konkrétně  v  roce  2008 se  objem pojistných  podvodů u  této 

pojišťovny  dosahoval  částky  okolo  10 milionů  korun  ročně,  zatímco  na  vrcholu 

finanční krize v roce 2011 se jednalo o 74 milionů korun ročně.86

84  Chmelík, Jan; Porada, Viktor; Pršal, Vlastimil. Pojistné podvody. Praha : Policie České republiky. 
2000. s. 24

85 Trojanová, E.. Pojistný obzor. 2006, roč. 83, čís. 11, s. 3–5. [Článek: Pojistné podvody neznají hranice]
86 Pojistné podvody jsou sedmkrát vyšší než před krizí [online]. Generali Pojišťovna, 16. leden 2012, 

[cit. 2. 2. 2018]. dostupné na https://www.generali.cz/tiskove-zpravy/pojistne-podvody-jsou-
sedmkrat-vyssi-nez-pred-krizi
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Významná část obyvatelstva České republiky navíc žije tzv. na dluh, tedy za 

hranicí svých finančních možností, navyšuje svoje úvěrové zatížení a často se pak 

dostává do finančních potíží,  kdy jako jedna z možných variant  řešení finančního 

problému se nabízí právě spáchání pojistného podvodu. 

5.3 Obecná charakteristika pojistného podvodu

Dle § 210 odst. 1 TZ se dopustí pojistného podvodu ten, kdo uvede nepravdivé 

nebo hrubě zkreslené údaje nebo podstatné údaje zamlčí v souvislosti s uzavíráním či 

změnou  pojistné  smlouvy,  v  souvislosti  s  likvidací  pojistné  události,  nebo  při 

uplatnění práva na plnění z pojištění nebo jiné obdobné plnění. 

Jedná se o první ze dvou skutkových podstat obsažených v § 210 TZ. Odlišnost 

oproti druhé, níže uvedené a ve druhém odstavci téhož paragrafu obsažené, skutkové 

podstatě je v objektivní stránce – významný rozdíl zde přitom přestavuje způsobená 

škoda. Zatímco první skutková podstata obsažená v § 210 odst. 1 TZ  nevyžaduje 

způsobení škody k naplnění všech jejich znaků,  skutková podstata dle druhého 

odstavce  výslovně předpokládá způsobení škody nikoli nepatrné - tedy ve výši 

nejméně 5.000 Kč.

Podle § 210 odst. 2 TZ se dopustí pojistného podvodu každý, kdo v úmyslu 

opatřit sobě nebo jinému prospěch vyvolá nebo předstírá událost, s níž je spojeno 

právo na plnění z pojištění nebo jiné obdobné plnění, nebo stav vyvolaný pojistnou 

událostí udržuje, a způsobí tak třetí osobě škodu nikoli nepatrnou (tj. aspoň 5.000 

Kč).

Přestože výše škody nemění nic na trestnosti pachatelova jednání podle § 210 

odst. 1 TZ, tato skutečnost bude hrát významnou roli při vyměřování trestu. Z toho 

důvodu je nutné znát, jakým způsobem rozumět pojmu škoda u tohoto zákonného 

ustanovení. Při této analýze lze dospět k závěru, že se právní názor Nejvyššího soudu 

k této problematice v průběhu času vyvíjel a proměnil. Když například podle staršího 

rozhodnutí  Nejvyššího  soudu87 se  škodou  způsobenou  trestným činem pojistného 

podvodu podle § 210 odst. 1 písm. c) TZ rozumí částka, která představuje rozdíl mezi 

skutečně poskytnutým pojistným plněním na straně jedné a plněním, jež by pachateli 

náleželo, pokud by neuvedl nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje nebo nezamlčel 

podstatné údaje při uplatnění práva na plnění z pojištění nebo jiné obdobné plnění, na 

straně druhé. Podle tohoto rozhodnutí nelze za škodu bez dalšího považovat celou 

87 Rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky ze dne 29. 8. 2002 sp. zn. 7 Tdo 580/2002
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výši  poskytnutého plnění,  je-li  zřejmé,  že k pojistné  události  došlo  a že nárok na 

plnění vznikl, byť v nižší částce, než jakou pachatel vylákal. 

Zcela odlišně však uzavřel Nejvyšší soud ve svém novějším rozhodnutí,88 ve 

kterém  doslova  uvedl,  že  škoda  způsobená  trestným  činem  pojistného  podvodu, 

kterého se pachatel  dopustil  tím, že uvedl nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje 

nebo tyto údaje zamlčel při uplatnění práva na plnění z pojištění nebo jiné obdobné 

plnění,  odpovídá  výši  celého  vyplaceného  pojistného  plnění.  O  uvedenou  částku 

došlo totiž ke zmenšení majetku pojistitele. V takovém případě je vyloučeno odečítat 

od této částky škodu, která na předmětu pojištění vznikla již dříve a pachatel ji řádně 

a včas neuplatnil vůči pojistiteli.

Dle autora této práce je první z uváděných výkladů vhodnější,  když za výši 

škody je považována částka, o kterou se sníží majetek poškozeného, avšak dochází k 

zohlednění práva pachatele na řádné vyplacení částky, které mu dle pojistné smlouvy 

bezpochyby náleží. 

Způsoby  provedení  resp.  spáchání  pojistného  podvodu  odborná  literatura 

zpravidla  dělí  podle  toho,  zda  jsou  předmětem  tohoto  účelného  jednání  pojistné 

smlouvy, které souvisí s životním pojištěním (tj. s pojištěním osob) nebo neživotního 

pojištění (tedy s pojištěním majetku a odpovědnosti za škodu). 

Dále se lze setkat s dělením na pojištění zákonné či smluvní. Identicky jako u 

trestného činu tzv. obecného podvodu dle § 209 TZ lze i pojistné podvody rozdělit 

nejen  podle  předmětu  útoku,  ale  rovněž  podle  osoby  pachatele,  a  to  na  pojistný 

podvod  vnější  a  vnitřní.  U  prvního  ze  zmíněných  je  pachatelem  pojištěný  nebo 

pojistník, který zpravidla nemá spolupachatele mezi zaměstnanci pojišťovny. Naproti 

tomu u vnitřního pojistného podvodu je pachatelem zaměstnanec pojišťovny, jenž má 

obvykle za spolupachatele osobu pojištěnou či pojistníka.89

5.4 Objekt trestného činu pojistného podvodu

Podobně jako u výše popsaného trestného činu podvodu ve smyslu § 209 TZ 

představuje objekt trestného činu pojistného podvodu dle § 210 TZ  cizí majetek. 

Rozdíl  lze  nalézt  v tom,  že  trestněprávní  ochrana  u  pojistných  podvodů  je 

poskytována majetkovým právům a vztahům v užším rozsahu. Tímto je chápáno, že 

ustanovení § 210 TZ počítá pouze s právy a vztahy týkajícími se tzv. soukromého 
88 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 8. ledna 2014, sp. zn. 3 Tdo 1332/2013 
89 Porada, V., Pršal, V. Pojistné rozpravy. 2001, čís. 10, s. 41
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pojištění, které je zásadně vázáno na pojistné smlouvy, a s plněním na jeho základě 

poskytovaného, včetně jiných obdobných plnění.90

5.5 Objektivní stránka trestného činu pojistného podvodu

Platná právní úprava pojistného podvodu obsahuje dvě samostatné skutkové podstaty 

a zní následovně:

§ 210

Pojistný podvod

(1) Kdo uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje nebo podstatné údaje zamlčí

a) v souvislosti s uzavíráním nebo změnou pojistné smlouvy,

b) v souvislosti s likvidací pojistné události, nebo

c) při uplatnění práva na plnění z pojištění nebo jiné obdobné plnění,

bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím 
věci.

(2) Stejně bude potrestán, kdo v úmyslu opatřit sobě nebo jinému prospěch vyvolá nebo 
předstírá událost, s níž je spojeno právo na plnění z pojištění nebo jiné obdobné plnění, 
nebo stav vyvolaný pojistnou událostí udržuje, a způsobí tak na cizím majetku škodu 
nikoli nepatrnou.

(3) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán, spáchá-li čin 
uvedený v odstavci 1 nebo 2 a byl-li za takový čin v posledních třech letech odsouzen 
nebo potrestán.

(4) Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel po-
trestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 větší škodu.

(5) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizované skupiny,

b) spáchá-li takový čin jako osoba, která má zvlášť uloženou povinnost hájit zájmy po-
škozeného, nebo

c) způsobí-li takovým činem značnou škodu.

(6) Odnětím svobody na pět až deset let bude pachatel potrestán,

a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 škodu velkého rozsahu, nebo

90 Šámal, P. a kol. Trestní zákoník II. § 140 až 421. Komentář. 1. vydání. Praha: C.H. Beck, 2010, s. 
1879 
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b) spáchá-li takový čin v úmyslu umožnit nebo usnadnit spáchání teroristického trestné-
ho činu, trestného činu financování terorismu (§ 312d) nebo vyhrožování teroristickým 
trestným činem (§ 312f).

(7) Příprava je trestná.

5.5.1 Pojistný podvod dle § 210 odst. 1 TZ

Mezi formy pojistného podvodu patří zejména: úmyslné poškození sebe nebo 

pojištěné  věci,  předstírané  loupežné  přepadení,  žhářství,  předstírané  vloupání  do 

objektu nebo odcizení věci, fingovaná krádež motorového vozidla, předstíraná nebo 

úmyslná dopravní nehoda.91

Trestného činu pojistného podvodu dle  ustanovení  § 210 odst.  1 se dopustí 

každý,  kdo  uvede  nepravdivé  nebo  hrubě  zkreslené  údaje  nebo  podstatné  údaje 

zamlčí:

 v souvislosti s uzavíráním nebo změnou pojistné smlouvy;

 v souvislosti s likvidací pojistné události; nebo

 při uplatnění práva na plnění z pojištění nebo jiné obdobné plnění.

Nejprve je třeba si zodpovědět, které údaje lze považovat za nepravdivé, hrubě 

zkreslené či za podstatné a které již za nepodstatné – tj. trestněprávně irelevantní.

Za nepravdivé jsou považovány takové údaje, jejichž obsah vůbec neodpovídá 

skutečnému stavu, o kterém se podává informace,  a to byť jen o některé důležité 

skutečnosti pro uzavření pojistné smlouvy.92 

Za  hrubě  zkreslené považuje  zákonodárce  takové  údaje,  které  mylně  či 

neúplně poskytují informace o podstatných a nezbytných okolnostech pro uzavření 

pojistné smlouvy či její změnu. Takovýmto způsobem zkreslené údaje mohou vést až 

ke zcela nesprávným závěrům o rozhodných skutečnostech pro uzavření nebo změnu 

pojistné smlouvy či pro likvidaci pojistné události či pro následné poskytnutí plnění z 

pojištění. 

U nepravdivých nebo hrubě zkreslených údajů trestní zákoník nevyžaduje, aby 

se jednalo o údaje podstatné (viz níže), neboť platí, že každý nepravdivý nebo hrubě 

zkreslený údaj, který je sdělován (ať již v souvislosti s uzavíráním nebo se změnou 

pojistné smlouvy, v souvislosti s likvidací pojistné události nebo při uplatnění práva 

91  Chmelík, Jan; Porada, Viktor; Pršal, Vlastimil. Pojistné podvody. Praha: Policie České republiky. 2000, 
s. 24

92 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp.zn. 8 Tdo 1034/2009, ze dne 14.10.2009
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na plnění z pojištění nebo jiné obdobné plnění) může podstatným způsobem ovlivnit 

hodnocení a rozhodování druhé strany.

Za  podstatné údaje jsou považovány jakékoli údaje, jež by vedly, pokud by 

byly druhé straně známy, k tomu, že by vůbec nedošlo k uzavření pojistné smlouvy, 

popř. by uzavřena byla ale za jiných, méně výhodných podmínek pro pojištěného. 

Obdobná kritéria lze aplikovat na změny pojistné smlouvy, likvidaci pojistné události 

nebo uplatnění práva na plnění z pojištění či jiného obdobného plnění.93

Je vhodné znovu zdůraznit, že k trestnosti jednání dle § 210 odst. 1 TZ není 

vyžadováno,  aby  skutečně  došlo  na  základně  nepravdivých,  hrubě  zkreslených 

informací  nebo zamlčením podstatných informací  k samotnému vylákání  plnění  z 

pojištění či obdobného plnění, na které nemá pachatel nárok.94 Pojistný podvod je 

totiž tzv. předčasně dokonaný trestný čin.

V tomto ohledu lze odkázat na hojně citovaný nález Ústavního soudu, který 

uvádí,  že  kriminalizace  předčasně  dokonaných  deliktů,  jakým  je  i  trestný  čin 

pojistného podvodu dle § 210 odst. 1 TZ, není obecně v rozporu s ústavními principy 

hmotného trestního práva.

Dle  závěrů  Ústavního  soudu  má  však  platit,  že  při  posuzování,  zda  byla 

naplněna  skutková  podstata  pojistného  podvodu,  je  ze  strany  orgánů  činných  v 

trestním řízení třeba věnovat mimořádnou pozornost otázce naplnění materiálního 

znaku trestného činu – dostatečného stupně nebezpečnosti činu pro společnost, a to 

s ohledem na znění článku 8 odst. 2 věty druhé Listiny i roli trestního práva jako 

ultima ratio. K uvedenému závěru Ústavního soudu je ještě nezbytné přičíst, že dle 

ustanovení  §  12  odst.  2  TZ  lze  uplatňovat  trestní  odpovědnost  pachatele  jen  v 

případech společensky škodlivých,  ve kterých nepostačuje  uplatnění  odpovědnosti 

podle jiného právního předpisu.

Způsob,  jakým jsou uvedené  skutkové  podstaty  formulovány,  klade  vysoké 

nároky na postup obecných soudů ve smyslu § 2 odst. 5 a 6 TŘ, resp. § 125 odst. 1 

TŘ,  přičemž  jednotlivé  formální  znaky  uvedených  trestných  činů  musejí  být  s 

ohledem na subsidiární roli trestní represe a humanistický charakter demokratického 

trestního práva vykládány restriktivně. 

93 Vantuch, P.: Trestní zákoník s komentářem. 1. vydání. Olomouc: Anag, 2011, s. 750 
94 Šámal, P. a kol. Trestní zákoník II. § 140 až 421. Komentář. 1. vydání. Praha: C.H. Beck, 2010, s. 

1883
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Zejména  je  třeba  zdůraznit  zásadu  odpovědnosti  jen  za  zavinění  („nulum 

crimen sine culpa“), jež je odpovědností subjektivní.95

5.5.2 Pojistný podvod dle § 210 odst. 2 TZ 

Událost, se kterou je spojeno právo na plnění z pojištění nebo jiné obdobné 

plnění, je: 

(a) tzv. pojistná událost; nebo 

(b) jiná taková událost podle zvláštního předpisu (srov. zák. č. 168/1999 Sb., o 

pojištění  odpovědnosti  z  provozu  vozidla),  se  kterou  je  spojeno  právo  na  jiné 

obdobné plnění, jímž je např. plnění České kanceláře pojistitelů z garančního fondu 

podle § 24 zákona č. 168/1999 Sb., v případech, kdy neexistuje pojistná smlouva.96

Úmyslným vyvoláním pojistné  události  se  rozumí  takové jednání  pachatele, 

kterým  úmyslně  způsobí  skutečnost,  se  kterou  je  spojena  povinnost  pojistitele 

poskytnout pachateli (pojištěnému) plnění. Pro lepší ilustraci lze uvést případy, při 

kterých pachatel záměrně zastaví vozidlo na železničním přejezdu, či s ním úmyslně 

havaruje, založí hořlavinou požár ve své nemovitosti, extrémním případem může být 

takzvané sebepoškozování - tedy případ, kdy si pachatel  úmyslně zlomí například 

ruku, aby vylákal od pojišťovny pojistné plnění.

Úmyslným  předstíráním  události,  se  kterou  je  spojeno  právo  na  plnění  z 

pojištění nebo jiné obdobné plnění, se rozumí předstírání události blíže popsané v 

pojistné  smlouvě  nebo  ve  zvláštním  právním  předpisu,  s  níž  je  spojeno  právo 

pachatele respektive povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění, ač na něj nemá 

pachatel  nárok,  neboť  se  taková  událost  vůbec  nestala.  Jako  typické  příklady 

pojistných podvodů dle tohoto ustanovení lze uvést předstírání odcizení, zničení nebo 

ztráty pojištěné věci, předstírání úrazu u úrazového pojištění atp.

Udržováním stavu vyvolaného pojistnou událostí, tj. takové události, která je 

specifikována v pojistné  smlouvě nebo ve zvláštním právním předpisu,  a  s níž  je 

spojen  vznik  povinnosti  pojistitele  poskytnout  pojistné  plnění,  se  rozumí  jednání 

pachatele, kterým pojistnou událost, jež nastala jeho přičiněním nebo nedbalostním 

jednáním, úmyslně prodlužuje, udržuje, případně i rozvíjí. 

Jako příklad lze uvést situaci, při které se pachatel úmyslně neléčí, aby se jeho 

zranění  zhoršilo  a  on  tak  obdržel  vyšší  pojistné  plnění,  či  kupříkladu  pokud  se 

95 Nález Ústavního soudu ze dne 17. 4. 2009, sp. zn. III. ÚS 1748/08
96 Šámal a kol. Trestní zákoník (EVK). 2.vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2012, s. 2080.
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pojištěný  úmyslně  nesnaží  odčerpat  vodu  ze  svého  zaplaveného  suterénu  po 

povodních.

Pojistný podvod podle § 210 odst. 2 TZ (na rozdíl od § 210 odst. 1 TZ) je 

trestným  činem  pouze  v těch  případech,  je-li  tímto  jednáním  způsobena  nikoli 

nepatrná  škoda  na  cizím  majetku.  V ostatních  případech  přichází  v  úvahu  pouze 

postih pachatelova jednání jako přestupku proti majetku. 

Škodou na cizím majetku je újma majetkové povahy, jež nese v tomto případě 

formu  vyplaceného  pojistného  plnění  nebo  jiného  obdobného  plnění.  Pro  případ 

vyvolání nebo předstírání události, se kterou je spojeno právo na plnění z pojištění 

nebo  jiné  obdobné  plnění,  bude  škodu představovat  vyplacené  plnění  z  pojištění 

v celé výši nebo jiné obdobné plnění.  Naopak v případě udržování stavu vyvolaného 

pojistnou událostí bude škodou jen rozdíl mezi plněním, na které oprávněné osobě 

vznikl nárok podle skutečně vzniklé pojistné události, a plněním, jež bylo vyplaceno 

na základě úmyslného udržování stavu vyvolaného pojistnou událostí.97

5.6 Subjekt trestného činu pojistného podvodu

Pachatelem, tedy subjektem, trestného činu pojistného podvodu dle § 210 TZ 

může být jakákoli trestně-odpovědná osoba. 

Pachatelem zpravidla v praxi bývá pojištěný, popř. pojistník. V tomto ohledu je 

vhodné odskočit na krátkou exkurzi z práva trestního do občanského. Ustanovení § 

2788  NOZ ukládá  povinnost  k  pravdivým  sdělením  vyplývající,  když  uvádí,  že 

dotáže-li  se pojistitel  v písemné formě zájemce o pojištění při jednání o uzavření 

smlouvy  nebo  pojistníka  při  jednání  o  změně  smlouvy  na  skutečnosti,  jež  mají 

význam pro pojistitelovo rozhodnutí, jak pojistné riziko ohodnotí, tj. zda je pojistí a 

za jakých podmínek, zodpoví zájemce nebo pojistník tyto dotazy pravdivě a úplně. 

Nebylo-li  v  odpovědi  zatajeno  nic  podstatného,  je  tato  povinnost  považována  za 

řádně splněnou.

V souvislosti  s  likvidací  pojistné  události  nebo  při  uplatnění  práva  na 

plnění z pojištění je pachatelem typicky pojištěný. Ze soudní rozhodovací praxe 

jsou však známy případy, při kterých pachatelem trestného činu pojistného podvodu 

podle  § 210  odst.  1  TZ  byla  i jiná  osoba,  nikoli  jen  smluvní  strana  či  účastník 

pojistného  vztahu.  K tomu,  aby  jiná  osoba  mohla  být  pachatelem  trestného  činu 

97 Šámal a kol. Trestní zákoník (EVK). 2.vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2012, s. 2080
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pojistného  podvodu  spáchaného  při  uplatnění  nároku  z pojistné  smlouvy,  musí 

dostatečně  významným způsobem vstoupit  do  tohoto  procesu,  tedy  podílet  se  na 

uplatňování nároku z pojistné smlouvy.98

Ze  statistik  Ministerstva  spravedlnosti  vyplývá,  že  za  rok  2017  byla 

pravomocně odsouzena za trestný čin pojistného podvodu dle § 210 TZ pouze 1 

právnická osoba a 167 osob fyzických.

Závěrem lez dodat, že předpokladem trestní odpovědnosti pachatele za trestný 

čin  pojistného  podvodu  podle  §  210  odst.  1  písm.  a)  TZ  je  smluvní  povaha 

příslušného pojistného vztahu a existence konkrétní pojistné smlouvy, v souvislosti s 

jejímž  uzavíráním nebo  změnou pachatel  uvedl  nepravdivé  nebo hrubě zkreslené 

údaje nebo podstatné údaje zamlčel. V odsuzujícím rozsudku je pak třeba takovou 

smlouvu přesně označit.

5.7 Subjektivní stránka trestného činu pojistného podvodu

Oběma skutkovým podstatám obsaženým v prvním a druhém odstavci § 210 

TZ je společné, že k trestní odpovědnosti pachatele je zákonem vyžadováno úmyslné 

zavinění. 

K trestní odpovědnosti za pojistný podvod podle prvního odstavce nemusí dojít 

ke  vzniku  škody,  proto  ani  úmysl  pachatele  nemusí  k  vzniku  majetkové,  či 

nemajetkové  škody  směřovat.  Podle  druhého odstavce  pachatel  jedná  s  úmyslem 

opatřit sobě nebo jinému prospěch.

Zajímavou  otázkou  ve  vztahu  k subjektivní  stránce  pachatele  se  zabýval 

Nejvyšší soud ve výše citovaném rozhodnutí týkajícím se úmyslně vyvolané pojistné 

události  na  vozidle  BMW,  při  kterém  měla  být  do  pojistného  plnění  zahrnuta  i 

kompenzace za škodu vzniklou již v minulosti. V tomto rozhodnutí Nejvyšší soud99 

uzavřel, že vědomostní i volní složka subjektivní stránky trestného činu pojistného 

podvodu podle § 210 TZ musí ve vztahu ke způsobené škodě zahrnovat nejen škodu 

související s fingovanou pojistnou událostí, ale i škodu, která na věci vznikla již před 

touto  událostí.  Z  hlediska  charakteru  poškození  věci  (vozidla)  před  zmíněnou 

smyšlenou pojistnou událostí a z protiprávního jednání musí být zřejmé, že pachatel 

o  tomto  předchozím poškození  věděl.  O tom může  svědčit  např.  to,  že  pachatel 

98 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 9. 12. 2010, sp. zn. 7 Tdo 1251/2010
99 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 20. listopadu 2013, spis. zn. 3 Tdo 1116/2013
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neučinil  vůči  pojistiteli  žádné  úkony  ani  právní  jednání,  jimiž  by  upozornil  na 

přítomnost dřívější škody na věci. To může svědčit o jeho srozumění s tím, že i tuto 

škodu pojistitel zahrne do pojistné události a jednal tedy přinejmenším v nepřímém 

úmyslu. 

5.8 Statistické údaje o pojistných podvodech

K odhalování podvodné delikvence v oblasti pojišťovnictví významnou měrou 

přispívají samotné pojišťovny svou aktivní vyšetřovací činností a spoluprací s orgány 

činnými v trestním řízení. 

Třicet  komerčních  pojišťoven  sdružených  v České  asociaci  pojišťoven 

(ČAP) prověřilo v roce 2016 celkem 16.043 podezřelých pojistných událostí a 

přispělo tak k odhalení pojistných podvodů v celkové hodnotě 1,218 mld. Kč. 

Počet  odhalených  podvodů  meziročně  opět  narostl  a  pojišťovny  i  nadále 

zvyšují  intenzitu  svých  aktivit  zaměřených  na  prevenci  a  postih  tohoto  druhu 

kriminality.  V roce  2016 se  rovněž  potvrdil  trend předchozího  roku a  převládly 

odhalené  pojistné  podvody  v  oblasti  pojištění  osob,  když  bylo  v  roce  2016 

prověřováno celkem 7.660 podezřelých pojistných událostí,  u pojištění  vozidel  se 

jednalo  o  5.784 pojistných  událostí  a  2.599 pojistných událostí  se  prověřovalo  u 

pojištění  majetku  a  odpovědnosti.100 Ještě  do  roku 2013 přitom co  do  četnosti 

výskytu výrazně převažovaly pojistné podvody v oblasti pojištění motorových 

vozidel (viz  tabulka  se  statistickými  údaji  níže).101 Souhrnná  data  za  rok  2017 

bohužel zatím nejsou k dispozici.

100 Pravděpodobnost odhalení pojistného podvodu opět vzrostla. Česká asociace pojišťoven. 2. února 2017 
[cit. 11. 2. 2018] dostupné na http://www.cap.cz/images/tiskove-zpravy/TZ_%C4%8CAP_Pojistn
%C3%BD_podvod_-_v%C3%BDsledky_2016.pdf 

101 Pojišťovny odhalily pojistné podvody za miliardu korun! [online]. Česká asociace pojišťoven, 12. 
února 2013, [cit. 1. 10. 2017] dostupné na http://www.cap.cz/ItemF.aspx?
list=DOKUMENTY_01&view=pro+web+tiskov  é+zprávy   
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Zdroj: Tisková zpráva České asociace pojišťoven ze dne 2. února 2017

Rozhodujícím  segmentem,  kde  se  prověřuje  i  odhaluje  největší  počet 

pojistných podvodů z pojištění osob, představuje úrazové pojištění (73% podíl na 

všech  prověřovaných  pojistných  událostech  u  pojištění  osob),  dále  pak  životní 

pojištění (18 % všech prověření) a pojištění nemoci se 6% podílem. 

Průměrná  výše  prokázaného  pojistného  podvodu  dosahuje  u  pojištění 

osob nejvíce u životního pojištění (109 tis. Kč), u pojištění nemoci jde o cca 46 tis. 

Kč a u úrazového pojištění se jedná o 36 tis. Kč.

Počet  pokusů  o  pojistný  podvod  je  u  jednotlivých  komerčních  pojišťoven 

odlišný,  což  nepochybně  vyplývá  z  jejich  různě  veliké  klientské  základny  a 

specializace.  Přesto  některá  data  stojí  za  bližší  analýzu.  Například  pojišťovna 

Generali  či  Česká  pojišťovna  považuje  za  nejrizikovější  kraje  z hlediska 

pravděpodobnosti výskytu takového jednání střední Čechy a Prahu. Dlouhodobě se 

drží nejnižší míra pojistného podvodu v Jihočeském kraji.102

5.9 Typické způsoby páchání pojistných podvodů

Až  do  roku  2013  Česká  asociace  pojišťoven  registrovala  nejvíce  podvodů 

v oblasti  pojištění  motorových  vozidel.  Tato  skutečnost  vyplývá  nejen  z výše 

uvedených dat, ale dá se rovněž vyčíst i z dostupné judikatury českých soudů. Tento 

konkrétní  způsob  spáchání  pojistného  podvodu  lze  rozdělit  do  dvou  základních 

skupin. 

102 Pojistné podvody jsou sedmkrát vyšší než před krizí [online]. Generali pojišťovna, 16. ledna 2012, 
[cit. 2. 2. 2018], dostunné na http://www.generali.cz/tiskove-zpravy/pojistne-podvody-jsou-sedmkrat-
vyssi-nez-pred-krizi
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První  ze  skupin  zahrnuje  ty  pojistné  podvody,  kterých  se  dopouštějí  ti 

pachatelé, jejichž cílem je neprávem získat od pojišťovny plnění ve formě náhrady za 

údajně  odcizená  motorová  vozidla.  Tací  pachatelé  (klienti)  -  dle  zkušeností 

pojišťoven – zpravidla  protizákonně uvádí  pojišťovnu v omyl tím,  že se úmyslně 

snaží  nadhodnotit  zpravidla  dodatkovou  výbavou  vozidla,  která  k  němu  nikdy 

pořízena  nebyla  nebo  byla  vymontována  ihned  poté,  co  byla  uzavřena  pojistná 

smlouva. 

Dalším  častým  příkladem  je  ten,  při  kterém  klienti  ve  spolupráci  se 

zaměstnanci pojišťoven (tj. případ pojistného podvodu vnitřního jak je popsáno výše) 

uzavírají pojistné smlouvy na motorová vozidla, která byla doopravdy odcizena, a 

následným antedatováním pojistné smlouvy předstírají (tj. uvádějí pojišťovnu jakožto 

poškozeného v omyl), že mají vozidlo nadále nejen ve svém vlastnictví, ale též ve 

své  držbě.  Další  častou  praktikou  je  nahlášení  odcizení  vozidla,  které  bylo  ve 

skutečnosti vyvezeno za hranice České republiky a prodáno či dochází k nahlášení 

krádeže vozidla, které bylo předtím prodáno na náhradní díly na území ČR.103 

Do druhé skupiny pojistných podvodů vztahujících se k motorovým vozidlům 

patří ta jednání,  při kterých dochází k údajným poškozením vozidel při živelných 

událostech  či  při  dopravních  nehodách.  Při  likvidaci  takovéto  pojistné  události 

pachatelé  uvádějí  pojišťovnu  v  omyl  především  tím,  že  často  ve  spolupráci  se 

zaměstnanci autoopraven úmyslně nadhodnotí cenu opravy (náhradních dílů) vozidla 

či uvádějí na faktuře výměnu náhradních dílů, ke které ve skutečnosti vůbec nedošlo 

či byly díly pouze manuálně opraveny, nikoli vyměněny.104

Od roku 2014 je oblastí, ve které se pachatelé nejčastěji dopouští pojistných 

podvodů úrazové a životní pojištění. Typicky zde dochází k předstírání konkrétního 

úrazu (či jeho závažnosti), úmyslnému uvádění nepravdivých informací o původu a 

rozsahu  zranění,  falšování  lékařské  dokumentace  (lékařských  zpráv),  účelovému 

prodlužování doby léčení či nedodržování léčebného režimu.105

Nelze  závěrem  nezmínit  pojistné  podvody,  ke  kterým  dochází  v  oblasti 

podnikání – zejména ve výrobním a zpracovatelském průmyslu.  Pachatelé  v této 

specifické oblasti bývají zpravidla velmi profesionálně připraveni, přičemž využívají 

jednak omylu ve faktu činnosti společně s omylem ve faktu události - tedy dochází k 

103 Porada, V., Pršal, V. Pojistné rozpravy. 2001, čís. 10, s. 43 - 44
104 Tamtéž str. 44
105 Tamtéž str. 44
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zatajování  skutečné  hodnoty  pojištěných  věcí  při  uzavírání  samotné  pojistné 

smlouvy.  Pojištění  tak  bývá  kupříkladu  uzavíráno  na  neprodejné  nebo  bezcenné 

zboží na částku, která mnohonásobně převyšuje jeho skutečnou hodnotu. Případně je 

pojištěno zboží, které vůbec neexistuje a je deklarováno pouze zfalšovanými doklady 

prokazujícími jeho údajnou existenci. 

Nezřídka též dochází k tomu, že velmi opotřebované stroje či bezcenné strojní 

zařízení  je  upraveno  tak,  aby  v zástupci  pojišťovny  vzbuzovalo  dojem 

bezproblémového, funkčního a hodnotného majetku. Následně pak pachatelé kupř. 

zakládají požáry ve vlastních výrobních či skladovacích halách nebo předstírají (či 

opravdu zařídí) krádež uskladněného a pojištěného zařízení či zboží. 

5.10 Zvláštní způsoby prevence pojišťoven proti pojistným podvodům

Náklady pojišťoven na prevenci a vyšetřování podezřelých pojistných událostí 

rok  od  roku  stoupají.  Mezi  nejčastěji  využívané  nástroje  pojišťoven  patří 

kupříkladu:

 kontrolní  opatření  při  samotném  sjednávání  pojistných  smluv  a  při 

likvidaci pojistných událostí;

 důkladné a pravidelné proškolování zaměstnanců pojišťoven;

 nasazování zvláštních vyšetřovatelů resp. agentů pojišťoven; či

 využívání moderních informačních technologií.

Mezi další hojně využívané metody prevence patří:

 těsná spolupráce mezi pojišťovnami včetně dovolené výměny informací mezi 

nimi;

 vzdělávání vlastních zaměstnanců pojišťoven i veřejnosti;

 činnost sekce České kanceláře pojistitelů pro boj s pojistným podvodem;

 mezinárodní spolupráce a činnost České asociace pojišťoven; či

 kooperace pojišťoven s policejními orgány, resp. s orgány činnými v trestním 

řízení.106

Při vyšetřování pojistných podvodů pojišťovna zpravidla postupuje tak, že jsou 

nejprve  data  o  všech  pojistných  událostech,  které  jsou  pojišťovně  nahlášeny, 

analyzovány  v datovém  skladu,  ve  kterém  detekční  systém  na  základě 

přednastavených algoritmů identifikuje podezřelé případy (např. opakující se pojistná 
106 Škorpil, M. Pojistný podvod. Pojistné rozpravy. 1997, 1, s. 80

61



událost, nápadně krátká doba mezi uzavřením pojistné smlouvy a výskytem pojistné 

události, zvýšený nátlak ze strany pojištěného na vyplacení pojistného plnění atp.).

Automatizovaným  systémem  vybrané  případy  následně  detailněji  prochází 

specializovaní likvidátoři či přímo vyšetřovatelé pojišťovny. V případě, že se jejich 

podezření  potvrdí  a dále  prohloubí,  vyžádají  si  zpravidla  dodatečné  dokumenty a 

podklady, sjednají si schůzku s klientem a případně i se svědky, vyjedou na místo 

události,  použijí  další  moderní  nástroje  (jako  například  v případě  autonehody 

software Virtual Crash) atp.107

V posledních  letech  lze  pozorovat  trend  navyšování  výdajů pojišťoven na 

práci  prováděnou  soukromými  vyšetřovacími  agenturami,  jejichž  úkolem  je 

odhalit  možné  pojistné  podvody  spáchané  klienty  pojišťoven.  Mezi  samotnými 

pojišťovnami  lze  pozorovat  značnou  oblibu  této  specifické  taktiky.  Samotní 

vyšetřovatelé  se  nezřídka  kdy  rekrutují  z řad  bývalých  zaměstnanců  policejních 

útvarů  zabývajících  se  hospodářskou  kriminalitou.  Proto  jsou  jim  dobře  známá 

pravidla a postupy při prověřování skutečností a zároveň jsou schopni získat potřebné 

informace o pojištěné osobě, aniž by přitom porušili zákony České republiky. 

Jako příklad lze uvést situaci, při které se konkrétní pojištěná osoba domáhá 

plnění v rámci svého řádně uzavřeného úrazového pojištění s tím odůvodněním, že 

po pádu ze štaflí trpí nepřekonatelnými bolestmi ruky, které ji tak neumožňují ani 

krátkodobě držet či  rukou svírat jakékoli  předměty,  a proto je vyloučena možnost 

návratu do zaměstnání lakýrníka. V takovém případě může pojišťovna kontaktovat 

soukromého  vyšetřovatele,  jehož  úkolem  je  vysledovat  pravdivost  nahlášených 

tvrzení pojištěné osoby. Vyšetřovatel v takovém případě často sleduje běžné aktivity 

pojištění osoby a její chování. V případě, že osoba je kupř. schopna nést nákup ve 

zraněné ruce, posléze se zraněnou rukou držet za madlo v tramvaji a nakonec s ní 

umývat  okna  a  pracovat  na  zahradě  s  lopatou,  je  pravděpodobné,  že  omezení 

způsobené zraněním nedosahuje takové intenzity, jakou pojištěná osoba nahlásila a je 

možné uvažovat o spáchání trestného činu ze strany pojištěného.

Přes výše uvedené se soukromí detektivové zaměřují převážně na opakující se 

a organizované podvody, při kterých může docházet k neoprávněnému rozsáhlému 

vyplácení prostředků pojišťovny. 

107 Na lovu pojistných podvodů s šéfvyšetřovatelem České pojišťovny [online], peníze.cz, 17. 7. 2014, 
[cit. 6. 7. 2016] dostupné na http://www.penize.cz/pojisteni/288570-na-lovu-pojistnych-podvodu-s-
sefvysetrovatelem-ceske-pojistovny 
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Tímto způsobem získané důkazy jsou zpravidla následně předány pojišťovnou 

orgánům činným v trestním  řízení,  které  posléze  posoudí,  zda  došlo  ke  spáchání 

trestného činu či nikoli. 

Jako  příklad  takového  podvodného  jednání  z nedávné  minulosti  lze  uvést 

případ pojišťovacího agenta Eduarda Pekaře, který si vytvořil sít falešných klientů 

pojišťoven, kterým následně sjednával úrazové pojištění na vysoké částky. Pojistníci 

následně za pomoci spolupracujících lékařů předstírali zranění a následně inkasovali 

pojistné plnění. Pekař měl dle dostupných informací těmito praktikami způsobit pěti 

pojišťovnám škodu v celkové výši cca 26 milionů Kč. Jednání pachatele nakonec 

odhalila jedna z pojišťoven právě díky aplikaci  vlastního vyšetřovacích systému a 

informovala o celé skutečnosti orgány činné v trestním řízení.108 

Podle  veřejně  dostupných  zdrojů  disponuje  každá  z pojišťoven  působících 

v České  republice  v průměru  20  vyšetřovateli.  Kromě  vyšetřovatelů,  speciálních 

softwarů  a  rozsáhlých  databází  aplikují  pojišťovny  při  vyšetřování  pojistných 

podvodů i nejmodernější technologie, např. pojišťovna Allianz má od roku 2014 k 

dispozici program na hlasovou analýzu telefonních hlášení. Vynález, který původně 

vznikl pro armádní účely, pracuje podobně jako detektor lži a pojišťovna jej údajně 

využívá  u  vybraných  podezřelých  případů,  kdy  je  pojistná  událost  nahlášena 

prostřednictvím telefonu.

108 Okradl pojišťovny o miliony a rodině platil dovolenou i golf [online]. Aktuálně.cz, 28. května 2015, 
[cit. 6. 7. 2016] dostupné na http://zpravy.aktualne.cz/domaci/okradl-pojistovny-o-miliony-a-rodine-
platil-dovolene-i-golf/r~8c351ec2047211e599590025900fea04/ 
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6.  Úvěrový podvod § 211 TZ

6.1 Úvěr a úvěrová smlouva

Podle legální definice smlouvy o úvěru uvedené v ustanovení § 2395 NOZ se 

úvěrující  (tj.  věřitel)  zavazuje,  že  úvěrovanému (tj.  dlužníkovi)  poskytne  na  jeho 

požádání  a  v  jeho prospěch peněžní  prostředky do určité  částky,  a  úvěrovaný se 

zavazuje poskytnuté peněžní prostředky vrátit a zaplatit úroky.

6.2 Obecný úvod o trestném činu úvěrového podvodu

Před  rokem  1998  byla  v České  republice  podvodná  jednání  spáchaná 

v souvislosti s úvěrovými vztahy postižitelná podle skutkové podstaty trestného činu 

tzv.  obecného podvodu podle § 250 zákona č.  140/1961 Sb., trestní zákona, jejíž 

elementární podoba byla součástí katalogu trestných činů tohoto kodexu již od roku 

1962. 

Zásadní změnu přinesl rok 1997, kdy Poslanecká sněmovna České republiky 

projednala a schválila novelu č. 253/1997 Sb., kterou byla do tehdejšího trestního 

zákona zavedena speciální skutková podstata úvěrového podvodu. Zákonodárce byl 

k takovému kroku veden zejména vlnou nárůstu jednání směřujících ke zneužívání 

prostředků vylákaných na základě smluvního úvěrového nebo pojistného vztahu.109 

Společně  s  úvěrovým  podvodem  (§  250b  tehdejšího  trestního  zákona)  byl 

novelou č. 253/1997 Sb. zaveden do českého právního řádu i trestný čin pojistného 

podvodu (§ 250a tehdejšího trestního zákona). 

Oba  trestné  činy  byly  zákonodárcem  naformulovány  jako  tzv.  předčasně 

dokonané  trestné  činy.  Způsobení  majetkové  újmy  se  stalo  pouze  okolností 

podmiňující použití vyšší trestní sazby a nikoli formálním znakem základní skutkové 

podstaty,  jako tomu bylo a  dosud je  u tzv.  obecného podvodu (§ 250 tehdejšího 

trestního zákona). 

Samotné  projednávání  návrhu  v  Poslanecké  sněmovně  nebylo  v  té  době 

rozhodně bez emocí a názorových sporů, kdy byla ze strany některých zákonodárců 

zejména namítána možná kolize s čl.  11 Listiny základních práv a svobod, podle 

kterého  vlastnické  právo  všech  vlastníků  má  stejný  zákonný  obsah  a  ochranu. 

Například  poslanec  Oldřich  Kužílek  dle  stenoprotokolu  z  jednání  Poslanecké 

sněmovny  ze  dne  2.  9.  1997  shrnul  tyto  výtky  následovně:  „V  těchto  dvou 

109 Knoll, V. (ed.). Naděje právní vědy. Býkov 2010. Plzeň : Aleš Čeněk, 2011. [Simona Heranová - 
Úvěrový podvod v českém trestním právu - legislativní vývoj]. s. 499 - 500
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paragrafech [§§ 250a a 250b] jde o nenápadné obrácení důkazního břemene. Když  

si  budete  dobře  analyzovat  tyto  paragrafy,  dojdete  až  k  tomuto  překvapivému  

zjištění,  že v nich jde o zavedení  protiústavní  nerovnosti  ochrany majetku.  Jeden  

majetek má být chráněn jinak než jiný majetek, že jde o zavedení trestu za jednání,  

které ve skutečnosti vůbec nemusí způsobit škodu, nebo dokonce ani samo jednání  

není vůbec připodobnitelné k trestnému činu.“ 

Novela byla i přes tyto a jiné pochybnosti a výhrady zákonodárců schválena a 

bylo jen otázkou času, kdy budou dva nové paragrafy předloženy Ústavnímu soudu k 

posouzení jejich souladu s ústavním pořádkem České republiky. 

Stalo se tak stížností doručenou Ústavnímu soudu dne 4. ledna 2000, kterou 

tento zamítl, přičemž v odůvodnění nálezu se s problematikou vypořádal následovně: 

„Je  trestně-politicky  žádoucí  a  nutné,  aby  byla  existující  objektivní  nerovnost  v  

dopadech obecného a úvěrového podvodu vyrovnávána trestněprávní úpravou. Ta se  

uvedeného  úkolu  zhostila  tak,  že  kriminalizovala  ne  pouhé vyvolání  majetkových  

poruch, jako v případě podvodu obecného, nýbrž také jejich předpolí,  tedy i činy,  

hrozící takovými poruchami. Takto odůvodněná širší a v tomto smyslu trestněprávní  

funkční nerovnost je nezbytná k tomu, aby se celková ochrana před podvody různých  

typů stala podle práva vyrovnanou.“110

V rozhodovací  praxi  Ústavního  soudu  však  lze  dohledat  i  rozhodnutí,  ve 

kterých svůj výše vyjádřený právní názor zmírňuje a nabádá orgány činné v trestním 

řízení k opatrnosti a obezřetnosti při posuzování možných úvěrových podvodů, když 

doslova  uvádí:  „má-li  v  testu  proporcionality  obstát  trestní  stíhání  úvěrového  

podvodu, u něhož se v odstavci 1 nevyžaduje vznik škody, pak musí orgány činné v  

trestním řízení pečlivě zkoumat, zda uvedení nepravdivého údaje bylo v objektivní  

poloze vůbec způsobilé ohrozit zájem chráněný trestním zákonem, a to jak z hlediska  

reálného  vlivu  nepravdivého  údaje  na  úvahu  poskytovatele  úvěru  o  návratnosti  

peněz, tak z hlediska výše reálně hrozící škody, kde je třeba odlišovat podnikatelské a  

spotřebitelské úvěry. Zdrženlivost je namístě zejména tam, kde měl následný vztah  

standardní průběh, úvěr byl reálně splacen, a kde tedy obavy vyjádřené v hrozbě  

trestněprávního postihu vůbec nenašly naplnění.“ 111 

110 Nález pléna Ústavního soudu ze dne 20. února 2001 sp. zn. Pl. ÚS 5/2000
111 Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 7. listopadu 2006, sp. zn. I. ÚS 631/05
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6.3 Objekt trestného činu úvěrového podvodu

Objektem trestného činu úvěrového podvodu je podle ustanovení § 211 TZ, 

obdobně jako u tzv. obecného podvodu podle § 209 TZ, cizí majetek. Trestněprávní 

ochrana  je  ale  v případě  úvěrového podvodu poskytována  majetkovým právům a 

vztahům v užším rozsahu sjednávání  úvěrových smluv,  jakož  i  jejich  účelovému 

určení, a proto v konečném důsledku chrání i cizí majetek v oblasti úvěrování.112

6.4 Objektivní stránka trestného činu úvěrového podvodu

Ustanovení  §  211 TZ obsahuje  dvě  samostatné  skutkové podstaty,  jež  jsou 

rozděleny  do  jeho  prvního  a  druhého  odstavce.  Platné  znění  §  211  TZ  zní 

následovně:

§ 211

Úvěrový podvod

(1) Kdo při sjednávání úvěrové smlouvy nebo při čerpání úvěru uvede nepravdivé nebo 
hrubě zkreslené údaje nebo podstatné údaje zamlčí, bude potrestán odnětím svobody až 
na dvě léta nebo zákazem činnosti.

(2) Stejně bude potrestán, kdo bez souhlasu věřitele, v nikoli malém rozsahu, použije 
prostředky získané účelovým úvěrem na jiný než určený účel.

(3) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán, spáchá-li čin 
uvedený v odstavci 1 nebo 2 a byl-li za takový čin v posledních třech letech odsouzen 
nebo potrestán.

(4) Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel po-
trestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 větší škodu.

(5) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizované skupiny,

b) spáchá-li takový čin jako osoba, která má zvlášť uloženou povinnost hájit zájmy po-
škozeného, nebo

c) způsobí-li takovým činem značnou škodu.

(6) Odnětím svobody na pět až deset let bude pachatel potrestán,

a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 škodu velkého rozsahu, nebo

112  Šámal, P. a kol. Trestní zákoník II. § 140 až 421. Komentář. 1. vydání. Praha : C.H. Beck, 2010, 
s. 1905 
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b) spáchá-li takový čin v úmyslu umožnit nebo usnadnit spáchání teroristického trestné-
ho činu, trestného činu financování terorismu (§ 312d) nebo vyhrožování teroristickým 
trestným činem (§ 312f).

(7) Příprava je trestná.

Na následujících řádcích autor rozebírá každou z nich zvlášť.

6.4.1 Úvěrový podvod dle § 211 odst. 1 TZ

Trestného  činu  dle  ustanovení  211  odst.  1  TZ  se  pachatel  dopustí  v  tom 

případě,  pokud  uvede  nepravdivé  nebo  hrubě  zkreslené  údaje  při  sjednávání 

úvěru nebo při jeho čerpání, popřípadě pokud podstatné údaje zamlčí.

K naplnění skutkové podstaty trestního činu dle § 211 dost. 1 TZ dle judikatury 

Nejvyššího  soudu  například  postačí,  pokud  pachatel  informuje  věřitele  jen  o 

některých svých dluzích a úmyslně přitom zamlčí  další  informace (např.  zahájení 

exekučního řízení vůči jeho osobě).113 

Z rozhodovací praxe Nejvyššího soudu lze dále odcitovat, za jakých podmínek 

dochází k naplnění znaků trestného činu dotačního podvodu dle § 211 odst. 1 TZ: 

„Omyl  poskytovatelů  půjček  se  týkal  schopnosti  obviněné  řádně  splácet  půjčené  

částky.  V tomto ohledu se poskytovatelům půjček  nedostalo informací  o skutečné  

situaci, v níž se obviněná nacházela a která byla podstatně ovlivněna existencí jiných  

závazků,  celkovým  nedostatkem  finančních  prostředků  a  absencí  zdrojů  k  jejich  

získávání v odpovídající výši. Tuto svou situaci obviněná zastírala prostřednictvím  

nepravdivých údajů o tom, že jiné půjčky či závazky (úvěry) nemá, a zároveň tím  

předstírala  svou  schopnost  splácet  přijímané  půjčky,  ačkoli  ve  skutečnosti  byla  

schopna hradit je pouze ve výrazně omezeném rozsahu.“114 

Podobné závěry  formuloval  ve  svém nálezu  i  Ústavní  soud,  když doslova 

uvedl: „Má-li v testu proporcionality obstát trestní stíhání úvěrového podvodu podle  

§ 211 TZ, u něhož se v odstavci 1 nevyžaduje vznik škody, pak musí orgány činné v  

trestním řízení pečlivě zkoumat, zda uvedení nepravdivého údaje bylo v objektivní  

poloze vůbec způsobilé ohrozit zájem chráněný trestním zákonem, a to jak z hlediska  

reálného  vlivu  nepravdivého  údaje  na  úvahu  poskytovatele  úvěru  o  návratnosti  

půjčených peněz,  tak z  hlediska výše reálně hrozící  škody,  kde je  třeba odlišovat  

podnikatelské a spotřebitelské úvěry. Zdrženlivost je namístě zejména tam, kde měl  

113 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. září 2015, sp. zn. 4 Tdo 1146/2015.
114 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 15. září 2015, sp. zn. 7 Tdo 1038/2015 
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následný úvěrový vztah standardní průběh, úvěr byl řádně splácen, a kde tedy obavy  

vyjádřené v hrozbě trestněprávního postihu vůbec nenašly naplnění.“115

Přitom k naplnění samotné skutkové podstaty a vzniku trestní odpovědnosti 

pachatele  není  nezbytné,  aby  věřitel  jednal  v omylu,  resp.  aby  pachatel  úmyslně 

vyvolal  omyl  na  straně  věřitele  (typicky  banky),  v  důsledku  kterého  by  věřitel 

poskytl  dlužníkovi  peněžité  plnění.  K  trestnosti  úvěrového  podvodu  se  též 

nevyžaduje, aby pachatel skutečně vylákal od věřitele peněžní prostředky na základě 

poskytnutého úvěru. 

Způsobení  škody  věřiteli  pouze  podmiňuje  použití  vyšší  trestní  sazby 

podle odst. 4, 5 či 6 stejného paragrafu. Přitom s ohledem na judikaturu Nejvyššího 

soudu je třeba uvést, že do celkové výše škody, kterou pachatel způsobil trestným 

činem úvěrového podvodu, je nutné zahrnout všechny poskytnuté úvěrové finanční 

prostředky, a to včetně i těch, které pachatel splatil po dokonání citovaného trestného 

činu.116

Dle ustálené rozhodovací praxe Nejvyššího soudu se za sjednávání úvěrové 

smlouvy  považuje  postup  při  uzavírání  úvěrové  smlouvy  včetně  všech 

souvisejících  jednání,  která  samotné  uzavírání  úvěrové  smlouvy  provázejí. 

Sjednávání úvěrové smlouvy nelze proto chápat zúženě a považovat za ně jen vlastní 

formální uzavření úvěrové smlouvy. Naopak za její sjednávání je nutné považovat i 

taková jednání, které uzavření takové smlouvy předchází.117

Autor považuje za podstatné zdůraznit,  že  ke vzniku trestní odpovědnost 

dle ustanovení § 211 TZ může dojít pouze ve spojitosti se smlouvou o úvěru a 

nikoli  v  souvislosti  s  jinými  smlouvami,  kterými  je  poskytováno peněžité  plnění 

(např. smlouva o zápůjčce podle § 2390 NOZ).118 

K  tomuto  závěru  lze  dospět  již  pouhým  gramatickým  výkladem  výše 

uvedeného  ustanovení,  neboť  je  v  něm  výslovně  zmíněno  „sjednávání  úvěrové 

smlouvy“. Nejvyšší soud v tomto ohledu však již blíže judikoval, že povahu smlouvy 

o  úvěru,  na  kterou  je  jako  na  úvěrovou  smlouvu  vázána  trestní  odpovědnost  za 

trestný  čin  úvěrového  podvodu  podle  §  211  TZ,  má  i  smlouva  o  poskytnutí 

115  Nález Ústavního soudu ze dne 7. listopadu 2006 sp. zn. I. ÚS 631/2005, uveřejněný pod č. 205 ve sv. 
43 Sb. nálezů a usnesení Ústavního soudu České republiky

116 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. listopadu 2015, sp. zn. 7 Tdo 1341/2015
117 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. listopadu 2015, sp. zn. 7 Tdo 1184/2015
118 Tamtéž
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spotřebitelského úvěru, je-li jejím předmětem poskytnutí peněžních prostředků na 

nákup zboží (nikoli např. odložená platba) a uplatní-li se jinak u ní obecná úprava, 

přestože  výše  úroků  a  dalších  nákladů  se  řídí  citovaným  speciálním  zákonem  o 

spotřebitelském úvěru.119

V případech, kdy dlužník úmyslně uvádí nepravdivé či hrubě zkreslené údaje 

v souvislosti se sjednáváním jiné smlouvy než je smlouva úvěrová, na základě které 

jsou dlužníkovi poskytnuty finanční prostředky, by se s největší  pravděpodobností 

aplikovala ustanovení tzv. obecného podvodu podle § 209 TZ. 

Významný  rozdíl  z pohledu  pachatele  lze  spatřovat  v  tom,  že  v  případě 

obecného podvodu je k naplnění skutkové podstaty zapotřebí též způsobení škody 

nikoli nepatrné a skutečnosti, aby se pachatel nebo jiná osoba obohatila. Nezřídka 

proto  bude  muset  soud  posoudit  problematiku,  zda  se  v  daném  případě  jedná  o 

úvěrovou smlouvu či nikoli, jako předběžnou otázku podle § 9 TŘ.

Před rekodifikací soukromého práva byla úvěrová smlouva chápána v souladu 

s obchodním zákoníkem jako tzv. absolutní obchod, a tudíž nezáleželo na tom, zdali 

je úvěr poskytován pro účely podnikatelské nebo spotřebitelské. 

I po rekodifikaci občanského práva platí, že ustanovení úvěrového podvodu 

se bude aplikovat jak v případě sjednávání spotřebitelského tak i  podnikatelského 

úvěru.

Čerpáním úvěru ze strany dlužníka se rozumí jednak jednorázové vybrání 

(načerpání)  poskytnutých  peněžních  prostředků  (ať  už  hotovostních  či 

bezhotovostních)  a dále  též postupné vybírání  poskytnutých peněžních prostředků 

zpravidla z úvěrového účtu. 

I při čerpání úvěru dlužník poskytuje věřiteli konkrétní informace, jež jsou dle 

úvěrové  smlouvy  nezbytné  pro  řádné  načerpání  úvěru  (například  informace,  zda 

došlo  k  řádnému splnění  všech odkládacích  podmínek dle  úvěrové smlouvy,  zda 

neexistuje případ porušení smlouvy atd.), a proto i při tomto parciálním jednání může 

dojít  k naplnění  skutkové podstaty trestného činu,  poskytne-li  dlužník nepravdivé 

nebo  hrubě  zkreslené  údaje  (např.  uvede  nepravdivé  informace  o  ekonomickém 

výsledku svého podnikání), nebo pokud dlužník podstatné údaje zamlčí (např. že se 

dlužník nachází ve stavu platební neschopnosti).

119 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 7. 2011, sp. zn. 6 Tdo 576/2011
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Nepravdivými  údaji se  rozumí  takové  údaje,  jejichž  obsah  vůbec 

neodpovídá skutečnému stavu, o němž je věřiteli podávána informace, a to byť jen o 

některé důležité skutečnosti pro uzavření úvěrové smlouvy nebo pro samotné čerpání 

úvěru.

Hrubě  zkreslenými údaji  se  pak  rozumí  takové  údaje,  jež  chybně  nebo 

neúplně  informují  o  podstatných  a  důležitých  okolnostech  pro  uzavření  úvěrové 

smlouvy nebo pro čerpání úvěru. Poskytnutí takovýchto údajů přitom může vést k 

zásadně  nesprávným závěrům  o  skutečnostech  rozhodných  pro  uzavření  úvěrové 

smlouvy nebo pro poskytnutí peněžních prostředků.

Podstatnými údaji  se  rozumí takové informace,  jež  jsou rozhodující  resp. 

zásadní pro samotné uzavření smlouvy nebo pro načerpání peněžitých prostředků na 

základě již dříve uzavřené úvěrové smlouvy. Jedná se tedy o takové údaje,  které, 

pokud by byly druhé straně známy, by měly za následek, že by nedošlo k uzavření 

úvěrové smlouvy, nebo by k uzavření úvěrové smlouvy sice došlo, avšak za jiných 

podmínek.120

Z  rozhodovací  praxe  českých  soudů121 vyplývá,  že  trestní  odpovědnost 

pachatele  za  trestný  čin  úvěrového  podvodu  podle  § 211  odst. 1  TZ  je  dána a 

skutková podstata naplněna  nejen v případě, že pachatel nepravdivé nebo hrubě 

zkreslení  údaje  uvede (příp.  je  sdělí,  poskytne,  doloží  apod.)  přímo  v 

samotné úvěrové smlouvě, ale i tehdy, jestliže je úmyslně uvede, sdělí, poskytne 

nebo  doloží  v některém  z tzv.  pomocných  dokumentů,  které  byly  věřiteli 

předloženy v průběhu sjednávání úvěrové smlouvy.

Závěrem této podkapitoly nezbývá než dodat, že k dokonání trestného činu 

úvěrového podvodu podle § 211 odst. 1 TZ není nezbytné, aby byl úvěr skutečně 

poskytnut, resp. aby vůbec došlo k uzavření samotné úvěrové smlouvy. K dokonání 

naopak postačí již to, že pachatel  uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje a 

dojde-li k tomu během jednání, které má povahu sjednávání úvěrové smlouvy.122

120  Šámal, P. a kol. Trestní zákoník II. § 140 až 421. Komentář. 1. vydání. Praha : C.H. Beck, 2010, s. 
1903

121 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 15. 10. 2008, sp. zn. 8 Tdo 1268/2008
122 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 13. 7. 2011, sp. zn. 7 Tdo 902/2011
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6.4.2  Úvěrový podvod dle § 211 odst. 2 TZ

Druhý odstavec ustanovení  § 211 TZ obsahuje popis samostatné skutkové 

podstaty zabývající se použitím prostředků získaných účelovým úvěrem v nikoli 

malém  rozsahu  na  jiný  než  určený  účel,  a  to  bez  souhlasu  věřitele.  Aplikací 

gramatického výkladu lze z druhého odstavce dovodit,  že  se ustanovení vztahuje 

pouze na tzv. účelové úvěry nikoli na všechny druhy úvěrů.

Použitím peněžních prostředků v nikoli malém rozsahu se rozumí v souladu 

s výkladovým  ustanovením  uvedeným  v  §  138  TZ  nejméně  částka  25.000  Kč. 

Interpretace  tohoto  ustanovení  by  v  daném  případě  neměla  způsobovat  větší 

výkladové  obtíže,  neboť  předmětem  úvěrových  smluv  je  vždy  poskytnutí 

specifikované peněžité částky dlužníkovi za sjednaný a ve smlouvě přesně určený 

úrok.

V zásadě tedy platí, že pokud není ve smlouvě o úvěru výslovně stanoveno 

jinak, může dlužník peněžní prostředky získané od věřitele použít na jakýkoli účel 

podle svého vlastního uvážení. Použitím prostředků získaných účelovým úvěrem se 

přitom rozumí vlastní spotřebování peněžních prostředků, poté co byly vyčerpány, na 

jiný  než  v  úvěrové  smlouvě  určený  účel.  Na  uvádění  nepravdivých  nebo  hrubě 

zkreslených  údajů  nebo  zamlčování  podstatných  údajů  při  sjednávání  či  čerpání 

účelového úvěru se vztahuje trestní odpovědnost podle § 211 odst. 1 TZ.123

V případě, pokud si dlužník přeje použít peněžní prostředky získané úvěrem 

na  jiný  než  pevně  stanovený  účel,  musí  si  nejprve  vyžádat  souhlas  věřitele.  V 

takovém případě nedojde k naplnění skutkové podstaty trestného činu dle § 211 odst. 

2 TZ.

V praxi lze dle komentářové literatury dohledat např. případ, kdy předseda 

představenstva akciové společnosti použil účelově vázané peněžní prostředky místo 

na výstavbu výrobního objektu k nákupu luxusních osobních automobilů a stavbu 

rodinné vily.124

6.5  Subjekt trestného činu úvěrového podvodu

Subjektem, tedy  pachatelem trestného činu úvěrového podvodu (ať už dle 

ustanovení § 211 odst. 1 nebo 2 TZ), může být jakákoli trestně odpovědná osoba 

(ať už fyzická či  právnická osoba).  V praxi je  to  zpravidla dlužník,  který uvádí 

123 Šámal P. a kol. Trestní zákoník (EVK). 2. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2012, s. 2101
124 Tamtéž
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nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje při sjednávání úvěrové smlouvy nebo použije 

peněžní prostředky získané účelovým úvěrem na jiný než smluvně stanovený účel.

Za pachatele úvěrového podvodu může být označena rovněž i osoba odlišná 

od dlužníka. Bývá to taková osoba, jež se přímo resp. zprostředkovaně podílí  na 

sjednávání  úvěrové  smlouvy  a  v  souvislosti  s  tím  uvede  nepravdivé  nebo  hrubě 

zkreslené údaje,  resp.  podstatné údaje  věřiteli  zamlčí.  Taková osoba,  která  pouze 

straně úvěrové smlouvy obstará / vystaví potřebné nepravdivé nebo hrubě zkreslené 

údaje (materiály obsahující  tyto údaje), bude považována pouze za pomocníka ve 

smyslu § 24 odst. 1 písm. c) TZ za podmínky, že dojde k naplnění tzv. akcesority 

účastenství, tedy pokud se pachatel o trestný čin úvěrového podvodu alespoň pokusí. 

Dle judikatury Nejvyššího soudu je třeba za pachatele trestného činu dle §211 

odst. 1 TZ považovat i tu osobu, která pouze na základě plné moci uzavírá jménem 

dlužníka  úvěrovou  smlouvu  s bankou,  je-li  si  přitom  vědoma,  že  předkládané 

informace jsou nepravdivé. Dle Nejvyššího soudu k vyvození trestní odpovědnosti 

takovéto osoby za trestný čin úvěrového podvodu, resp. pokusu o tento trestný čin, 

není třeba postavení speciálního subjektu ve smyslu zákonných znaků trestného činu 

úvěrového podvodu.125

V  dostupné  judikatuře  českých  soudů126 však  můžeme  dohledat  i  odlišné 

scénáře,  jak  může  dojít  k  naplnění  skutkové  podstaty  uvedeného  trestného  činu. 

Úvěrového podvodu podle § 211 odst. 1 TZ se může jako pachatel dopustit i ta 

osoba,  která  při  sjednávání  úvěrové  smlouvy  uvede  nepravdivé  nebo  hrubě 

zkreslené údaje v postavení osoby jednající za věřitele – tj. poskytovatele úvěru 

(např. tím, že doloží úvěrovou smlouvu padělaným písemným prohlášením ručitele). 

V takovém případě  se  nebude jednat  pouze  o pomoc  k trestnému činu  úvěrového 

podvodu podle § 24 odst. 1 písm. c) ve spojení s § 211 odst. 1 TZ. 

Srovnáme-li  českou  právní  úpravu  trestného  činu  úvěrového  podvodu  se 

zahraniční právní úpravou, dospějeme nezbytně k závěru, že trestní zákoník postihuje 

výrazně  širší  okruh  jednání,  než  jak  je  tomu  v  cizích  jurisdikcích.  Je  tomu  tak 

především proto,  že v české právní úpravě zcela absentuje stanovení minimální 

hranice škody způsobené daným jednáním.

125 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. února 2015, sp. zn. 4 Tdo 214/2015
126 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 11. 2009, sp. zn. 6 Tdo 1290/2009
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Výrazně  odlišnou  právní  úpravu  můžeme  naleznout  například  v 

německém  trestním  právu.  Dle  tamního  §  265b  StGB  lze  spáchat  trestný  čin 

úvěrového podvodu pouze v souvislosti s takovými úvěry, kde je poskytovatelem i 

žadatelem  jedině  podnikatel,  resp.  podnik.  Touto  legislativní  úpravou  tak 

automaticky  dochází  k  eliminaci  trestnosti  úvěrových  podvodů  souvisejících  se 

spotřebitelskými úvěry (tím však nelze vyloučit variantu, že během sjednávání úvěru 

dojde ke spáchání jiného trestného činu dle StGB). 

Důvodem, proč německá právní úprava považuje za trestné jen ty podvody 

související s úvěry uzavřenými mezi podnikateli, je mj. skutečnost, že je pro věřitele 

o  mnoho  obtížnější  náležitě  zjistit  a  posoudit  finanční  situaci  u  podnikatelských 

subjektů než u spotřebitelů. 

S ohledem na rozdíl ve výši škody způsobené podnikateli a nepodnikateli se 

zdá být takové zúžení akceptovatelné, ne-li přímo žádoucí.127

Shrneme-li výše uvedené, dojdeme k závěru, že pachatelem tohoto trestného 

činu může být kterákoli fyzická nebo právnická osoba, která se bezprostředně, 

ale i zprostředkovaně podílí na sjednávání úvěrové smlouvy a v souvislosti s tím 

uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje.128

Je zcela logické, že nejčastěji se úvěrových podvodů dle § 211 TZ dopouštějí 

občané České republiky. Mezi cizinci dominují v této oblasti podvodné delikvence 

v České republice Slováci a Vietnamci.129 

Co do poměru zastoupení fyzických a právnických osob jakožto odsouzených 

pachatelů  úvěrových  podvodů  vyplývá,  že  v roce  2017  na  jednu  pravomocně 

odsouzenou  právnickou  osobu  připadalo  194  pravomocně  odsouzených 

fyzických osob.130

6.6 Subjektivní stránka trestného činu úvěrového podvodu

Úvěrový  podvod  je  trestným  činem,  který  k  trestnosti  vyžaduje  zavinění 

pachatele ve formě úmyslu (srov. § 15 TZ). V případě úvěrového podvodu dle § 

127  Knoll, V. (ed.). Naděje právní vědy. Býkov 2010. Plzeň : Aleš Čeněk, 2011. [Simona Heranová - 
Úvěrový podvod v českém trestním právu - legislativní vývoj]. s. 503

128  Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. listopadu 2015, sp. zn. 8 Tdo 660/2015 
129  Cejp, M. Experti o zaměření zahraničních skupin organizovaného zločinu v roce 2011. Trestněprávní 

revue. 2013, č. 10, s. 237-240
130  Dle statistik Ministerstva spravedlnosti bylo v roce 2017 pravomocně odsouzeno 1942 fyzických 

osob a 10 právnických osob.
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211 odst. 2 TZ musí úmysl zahrnovat rovněž i využití peněžitých prostředků v 

nikoli  malém  rozsahu  na  jiný  než  v úvěrové  smlouvě  stanovený  účel  bez 

vyjádřeného souhlasu věřitele. 

Pro trestnost není rozhodné, zda pachatel poskytnutý úvěr řádně splácí, či že 

věřiteli  nebyla úvěrovým podvodem způsobena žádná škoda.  Trestní  zákoník zde 

uvaluje sankci na pachatele již za pouhé ohrožení návratnosti poskytnutého úvěru. I z 

toho důvodu varuje  kupř.  Česká národní  banka na svých internetových stránkách 

žadatele o úvěr, že k naplnění skutkové podstaty trestného činu úvěrového podvodu a 

tedy  k  jeho  spáchání  postačí,  uvede-li  zájemce  o  poskytnutí  úvěru  úmyslně 

nepravdivé  údaje,  např.  údaj  o  výši  příjmu,  již  v  průběhu  sjednávání  úvěrové 

smlouvy třebaže jen na některém z pomocných dokumentů (např. žádosti o úvěr). 

Rovněž  k  naplnění  skutkové  podstaty  trestného  činu  úvěrového  podvodu 

postačí,  pokud dojde  k  zamlčení  podstatných  údajů  (kupř.  o  dalších  podstatných 

závazcích, jež nevyplynou z předložených výpisů z dlužnických registrů).131

Úvěrový  podvod  dle  §  211  TZ  je  takzvaným  předčasně  dokonaným 

trestným činem, přičemž vznik škody na straně věřitele není jeho znakem. Úpravu 

odlišnou  a  do  jisté  míry  méně  kontroverzní  obsahoval  návrh  nového  trestního 

zákoníku  (sněmovní  tisk  č.  744/0),  který  se  však  nepodařilo  v  roce  2006  v 

Parlamentu České republiky schválit.

Výše  zmíněný  návrh  zákoníku  obsahoval  v  §  187  skutkovou  podstatu 

trestného činu úvěrového podvodu. Zmíněný návrh upravoval koncepci úvěrového 

podvodu, podle autora této práce, výrazně logičtěji. Navrhovaná úprava reagovala na 

kritiku odborné veřejnosti a požadovala ve skutkové podstatě jako obligatorní znak 

způsobení  škody  nikoli  nepatrné  (minimálně  5.000  Kč).  Takováto  koncepce  by 

zásadně  změnila  pohled  a  přístup  orgánů  činných  v  trestním  řízení  k  úvěrovým 

podvodům a přesunula  je  tak  z kategorie  snadno stíhatelných  činů  s často  nízkou 

společenskou nebezpečností do kategorie společensky závadnějších trestných činů. 

Zároveň by zařazení úvěrového podvodu mezi trestné činy proti majetku dávalo větší 

smysl.

131  Česká národní banka. Upozornění pro veřejnost k možnosti naplnění skutkové podstaty trestného činu 
úvěrového podvodu v souvislosti s uzavíráním úvěrové smlouvy. [cit. 10. 2. 2017]. dostupné na http://
www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/vykon_dohledu/upozorneni_pro_verejnost/
20131205_upozorneni_uzavir_uverova_smlouva.html
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7.  Dotační podvod § 212 TZ

7.1 Úprava podvodu v právu Evropské unie

Základ právní  úpravy problematiky postihu podvodné delikvence směřující 

proti finančním zájmům Evropské unie upravuje článek 325 Smlouvy o fungování 

Evropské unie, který závazně staví ochranu finančních zájmů Evropské unie na roveň 

ochraně  finančních  zájmů  každého  členského  státu.  Odpovědnost  za  zmíněnou 

ochranu dělí  rovným dílem mezi  členské  státy  a  Evropskou Unii.  Rozsah tohoto 

článku  je  ovšem  širší  než  jen  ochrana  finančních  zájmů  Evropské  unie  před 

podvodným jednáním, nýbrž i před dalším, proti finančním zájmům Evropské unie 

namířeným, protiprávním jednáním. 

Jednotný výklad pojmu podvod pro účely ochrany finančních zájmů Evropské 

unie stanovila  Úmluva na ochranu finančních zájmů Společenství,  která vstoupila 

v platnost 17. října 2002. Dle této úmluvy zahrnuje skutková podstata podvodu ke 

škodě finančních zájmů Evropské unie:

a) v souvislosti s výdaji každé úmyslné konání nebo opomenutí týkající se:

 užití nebo předložení falešných, nesprávných nebo neúplných prohlášení nebo 

podkladů s následkem, že prostředky z rozpočtu Společenství nebo z rozpočtů 

spravovaných  Společenstvím  nebo  z  jeho  pověření,  byly  neoprávněně 

požadovány nebo zadrženy,

 zamlčení informace při porušení zvláštní povinnosti s týmž následkem,

 zneužití  takových  prostředků  k  jiným  účelům  než  těm,  ke  kterým  byly 

původně vyhrazeny.

b) v souvislosti s příjmy každé úmyslné konání nebo opomenutí týkající se:

 užití nebo předložení falešných, nesprávných nebo neúplných prohlášení nebo 

podkladů s následkem, že prostředky z rozpočtu Společenství nebo z rozpočtů 

spravovaných Společenstvím nebo z jeho pověření, byly protiprávně sníženy,

 zamlčení informace při porušení zvláštních povinností s týmž následkem,

 zneužití v souladu s právem získané výhody s týmž následkem.

Jak  vidno  z výše  uvedeného,  skutková  podstata  podvodu  proti  finančním 

zájmům Evropské unie zahrnuje jak úmyslné jednání tak i opomenutí. Trestné má být 
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i  jednání,  které  má  charakter  přípravy,  pokusu  či  některé  z  forem  trestné 

součinnosti.132

Skutková podstata podvodu proti finančním zájmům Evropské unie je rovněž 

součástí zvláštní části tzv. Corpus Iuris, tj. souboru norem trestního práva, který byl 

vypracován  v  souladu  s  judikaturou  Evropského  soudního  dvora  a  Evropskou 

úmluvou o lidských právech a dal si za cíl harmonizaci trestního práva hmotného v 

oblasti  trestněprávní  ochrany  finančních  zájmů  Evropské  unie  a  základních 

procesních pravidel v zemích Evropské unie.133

V českém trestním zákoníku lze narazit na ochranu zájmů Evropské unie např. 

u  ustanovení  §  260 TZ (poškození  finančních  zájmů Evropské  unie)  či  u  §  212 

(dotační  podvod),  kterým se autor  detailněji  zabývá na následujících  řádcích  této 

práce.

7.2  Obecný úvod o trestném činu dotačního podvodu

Trestný čin dotačního podvodu dle § 212 TZ je formulován de facto obdobně 

jako trestný čin úvěrového podvodu dle § 211 TZ; v zásadě jsou pouze použity jiné, 

příslušným chráněným vztahům odpovídající, termíny.134 Kromě používání odlišných 

termínů se však dotační podvod od úvěrového zásadně liší četností výskytu. 

Srovnáme-li počet pravomocných odsuzujících rozsudků vynesených českými 

soudy v roce 2017 za trestný čin dotačního podvodu dle § 212 TZ (celkem 64) s 

počtem  odsuzujících  rozsudků  za  trestný  čin  úvěrového  podvodu  dle  §  211  TZ 

(celkem 1.952) a obecného podvodu dle § 209 TZ (celkem 2.924), pochopíme, o jak 

speciální trestný čin se jedná. Na jeden odsuzující rozsudek za dotační podvod tedy 

připadá přibližně 45 odsuzujících rozsudků za trestný čin obecného podvodu a 30 

odsuzujících rozsudků za úvěrový podvod.135

132  Heranová, S. Disertační práce. Trestněprávní postih podvodných jednání proti majetku. Univerzita 
Karlova v Praze, Právnická fakulta, Katedra trestního práva Praha. 2012. s. 164-165

133  Vervaele J.A.E.- Delmas – Marty, M., Corpus Juris 2000, český překlad Fenyk, J.- Kloučková S., 
soukromé vydavatelství P. Sypták, Brno 2000

134  Heranová, S. Disertační práce. Trestněprávní postih podvodných jednání proti majetku. Univerzita 
Karlova v Praze, Právnická fakulta, Katedra trestního práva Praha. 2012. s. 165

135  Statistika Ministerstva spravedlnosti vyžádaná na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
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Genezi  porevolučního  trestněprávního  náhledu  na  problematiku  dotačních 

podvodů velmi názorně ilustruje usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 2. 2003, sp. 

zn. 5 Tdo 1060/2002, které uvádí, že finanční prostředky poskytnuté podnikateli ze 

státního rozpočtu na stanovený účel nelze považovat za cizí svěřenou věc, proto ani 

úmyslné svévolné použití těchto prostředků k jinému než k určenému účelu nemůže 

být trestným činem zpronevěry podle § 206 TZ. Za splnění dalších podmínek však až 

do  31. 12. 1997  přicházelo  v úvahu  posouzení  takového  skutku  jakožto  trestného 

činu porušování závazných pravidel hospodářského styku podle ustanovení § 127 tr. 

zák. č. 140/1961 Sb. (srov. usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 

28. 11. 1994 sp. zn. 3 To 776/94). Byl-li skutek spáchán po 1. 1. 1998 (tj. po výše 

uvedené novelizaci trestního zákona),  mohlo se již jednat o trestný čin úvěrového 

podvodu podle § 250b odst. 2 tr.  zák. č. 140/1961 Sb. Po 1. 1. 2010 by na takové 

jednání  mohlo  být  nahlíženo  již  jako  na  zde  popisovaný  trestný  čin  dotačního 

podvodu podle § 212 odst. 2 TZ.

Po vstupu České republiky do Evropské unie dne 1. 5. 2004 došlo mj. i k 

nezanedbatelné proměně trestního práva. Vzhledem k vysokému množství dotací a 

finančních prostředků, které směřují na území České republiky právě z jednotlivých 

rozpočtů  Evropské unie,  byl  zaveden do českého právního řádu mj.  i  trestný  čin 

poškození finančních zájmů Evropské unie (§ 260 TZ). Tímto trestným činem a jeho 

srovnáním s ustanovením § 212 TZ se zabývá samostatná kapitola níže. 

Nad  rámec  tohoto  zvláštního  trestného  činu  chránícího  finanční  zájmy  a 

integritu Evropské unie, zahrnul Parlament České republiky do trestního zákoníku i 

trestný  čin,  jež  se  vztahuje  na  veškeré  dotace,  subvence  nebo  návratné  finanční 

výpomoci  nebo příspěvky bez ohledu na to,  zda pocházejí  z prostředků Evropské 

unie či nikoli. Nicméně lze shrnout, že zařazení ustanovení § 212 TZ mezi trestná 

podvodná jednání bylo ovlivněno i samotným členstvím České republiky v Evropské 

unii  a  množstvím  dotačních  programů,  které  v  této  souvislosti  na  našem  území 

vzniklo.

7.3 Dotace, subvence, návratná finanční výpomoc, příspěvek

Než autor přistoupí k samotnému teoretickému rozboru ustanovení § 212 TZ, 

je  vhodné  si  blíže  objasnit  význam  všech  pojmů  uvedených  v nadpise,  resp. 

zmíněném ustanovení.  Všechny uvedené pojmy mají  společné,  že na ně v zásadě 
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žádná osoba (žadatel) nemá právní nárok. V ostatních detailech se však již více či 

méně liší.

Dotací se  obecně  rozumí  povětšinou  opakovaný,  resp.  pravidelný,  příděl 

peněžních  prostředků  správním  orgánům,  ústavům,  ale  též  i  fyzickým  nebo 

právnickým  osobám.  Často  jsou  poskytovány  tzv.  účelové  dotace  na  konkrétní 

projekty  či  akce  -  takové dotace  posléze  podléhají  ročnímu zúčtování  se  státním 

rozpočtem  (jsou-li  ze  státního  rozpočtu  poskytnuty).  Typicky  platí,  že  se 

nevyčerpané finanční prostředky musí vrátit poskytovateli dotace. Mezi významné 

položky státního rozpočtu lze zařadit jak účelové, tak neúčelové dotace do místních 

rozpočtů.

Subvencí se  zpravidla  rozumí  finanční  podpora  udělovaná  z  veřejných 

prostředků.  Stejně  jako  u  dotací  lze  subvence  třídit  na  účelové  a  neúčelové.  Její 

definice se částečně prolíná s pojmem dotace,  a proto je zapotřebí přihlédnout ke 

konkrétní právní úpravě a názvosloví.

Příspěvkem se  rozumí  zpravidla  jednorázová  finanční  pomoc  z veřejných 

rozpočtů, jež bývá zásadně vázaná na konkrétní účel.

Pojem návratné finanční výpomoci je veřejnosti asi nejméně znám a jedná 

se o takové prostředky státního rozpočtu, státních finančních aktiv nebo Národního 

fondu,  které  jsou  poskytnuty  bezúročně  právnickým  nebo  fyzickým  osobám  na 

stanovený účel. Takto poskytnuté prostředky je příjemce povinen vrátit do státního 

rozpočtu,  státních  finančních  aktiv  nebo  Národního  fondu.136 Z  výše  uvedeného 

vyplývá,  že pouze návratná finanční  výpomoc je,  jak již  vyplývá z  jejího názvu, 

vratná poskytovali v plné výši.

Dotace,  subvence,  příspěvky  nebo  návratné  finanční  výpomoci  jsou 

poskytovány na základě rozhodnutí, které musí obsahovat označení jejich příjemce, 

účel na který jsou poskytovány, a podmínky jejich použití (popř. vrácení).

Na tato rozhodnutí se nevztahují obecné předpisy o správním řízení. Dotaci, 

subvenci  nebo  návratnou  finanční  výpomoc  lze  po  jejich  poskytnutí  v řízení  dle 

správního řádu odejmout, a to mimo jiné i proto, že údaje, na jejichž základě byly 

poskytnuty, byly neúplné či nepravdivé.137

136 Šámal, P. a kol. Trestní zákoník II. § 140 až 421. Komentář. 2. vydání. Praha : C.H. Beck, 2012, s. 
2122

137 Bakeš, M. a kol. Finanční právo. 3., aktualizované vydání. Praha : C. H. Beck, 2003, s. 106 a 107
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7.4 Objekt dotačního podvodu

Ustanovení o dotačním podvodu podle § 212 TZ chrání cizí majetek v oblasti 

poskytování subvencí, dotací, návratných finančních výpomocí nebo příspěvků.

7.5  Objektivní stránka dotačního podvodu

Aktuálně platné ustanovení trestného činu dotačního podvodu dle § 212 TZ obsahuje 

dvě samostatné skutkové podstaty a zní následovně: 

§ 212

Dotační podvod

(1) Kdo v žádosti o poskytnutí dotace, subvence nebo návratné finanční výpomoci nebo 
příspěvku uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje nebo podstatné údaje zamlčí, 
bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.

(2) Stejně bude potrestán, kdo použije, v nikoli malém rozsahu, prostředky získané úče-
lovou dotací, subvencí nebo návratnou finanční výpomocí nebo příspěvkem na jiný než 
určený účel.

(3) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán, spáchá-li čin 
uvedený v odstavci 1 nebo 2 a byl-li za takový čin v posledních třech letech odsouzen 
nebo potrestán.

(4) Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel po-
trestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 větší škodu.

(5) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizované skupiny,

b) spáchá-li takový čin jako osoba, která má zvlášť uloženou povinnost hájit zájmy po-
škozeného, nebo

c) způsobí-li takovým činem značnou škodu.

(6) Odnětím svobody na pět až deset let bude pachatel potrestán,

a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 škodu velkého rozsahu, nebo

b) spáchá-li takový čin v úmyslu umožnit nebo usnadnit spáchání teroristického trestné-
ho činu, trestného činu financování terorismu (§ 312d) nebo vyhrožování teroristickým 
trestným činem (§ 312f).

(7) Příprava je trestná.
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7.5.1 Dotační podvod dle § 212 odst. 1 TZ

Objektivní stránku dle prvního odstavce § 212 TZ představuje takové jednání 

pachatele,  při  kterém v  žádosti  o  poskytnutí  dotace,  subvence,  návratné  finanční 

výpomoci  nebo  příspěvku  uvede  nepravdivé  nebo  hrubě  zkreslené  údaje  nebo 

podstatné údaje zamlčí.

Trestnost jednání dle § 212 odst. 1 TZ je vázána k situaci, kdy žadatel podává 

žádost o poskytnutí výše uvedeného plnění. Ke vzniku trestní odpovědnosti pachatele 

(žadatele) není nezbytné,  aby byla poskytnuta dotace, subvence, návratná finanční 

výpomoc nebo příspěvek na základě omylu vyvolaného žadatelem. Ke vzniku trestní 

odpovědnosti  rovněž  není  nezbytné,  aby  pachatel  od  poskytovatele  peněžité 

prostředky doopravdy získal. Rozhodnou skutečností je v případě dotačního podvodu 

dle  prvního odstavec  uvedení  nepravdivých  či  hrubě  zkreslených  informací  nebo 

zamlčení podstatných informací při podávání žádosti.

Nepravdivými  údaji se  rozumí  takové  údaje,  jejichž  obsah  vůbec 

neodpovídá  skutečnému  stavu,  o  kterém  je  informace  podávána  v  žádosti  o 

poskytnutí dotace, subvence nebo návratné finanční výpomoci nebo příspěvku.

Za  hrubě  zkreslené  údaje se  považují  takové  údaje,  které  mylně  nebo 

neúplně informují poskytovatele o podstatných a důležitých okolnostech uvedených 

v  žádosti  o  poskytnutí  dotace,  subvence  nebo  návratné  finanční  výpomoci  nebo 

příspěvku.  Takovéto  informace  mohou  vést  k  zásadně  nesprávným  závěrům  o 

stěžejních skutečnostech a podkladech pro rozhodnutí o jejich poskytnutí.

Podstatnými údaji jsou takové informace, jež jsou rozhodující resp. zásadní 

pro  samotné  udělení  dotace,  subvence  nebo  návratné  finanční  výpomoci  nebo 

příspěvku. Tím se rozumí takové údaje,  které by vedly v případě,  že by je druhá 

strana znala, k neudělení dotace, subvence nebo návratné finanční výpomoci nebo 

příspěvku,  případně  k jejich  udělení  ale  za  jiných,  pro  žadatele  (příjemce)  méně 

výhodných, podmínek.138

Přestože se trestný čin dotačního podvodu vyskytuje v českém právním řádu 

relativně krátkou dobu, můžeme již v judikatuře Nejvyššího soudu České republiky 

dohledat pravomocně rozhodnuté případy, ve kterých soud dále precizuje interpretaci 

a aplikaci  tohoto ustanovení  trestního zákoníku.  Jako případ lze uvést rozhodnutí 

138  Šámal, P. a kol. Trestní zákoník II. § 140 až 421. Komentář. 1. vydání. Praha : C.H. Beck, 2010, s. 
1915
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Nejvyššího  soudu139,  ve kterém je  uvedeno,  že  trestného činu dotačního podvodu 

podle  § 212  odst.  1  TZ  se  může  dopustit  pachatel  např. tím,  že  jako  předseda 

občanského sdružení  získá  od města  vyšší  finanční  příspěvek (dotaci)  na  činnost 

tohoto občanského sdružení na podkladě nepravdivých údajů obsažených v čestném 

prohlášení  o vyšším  počtu  členů  občanského  sdružení,  než  jaký  odpovídá 

skutečnosti.

Dle jiného rozhodnutí Nejvyššího soudu (srov. TR NS 65/2010-T 1278) je z 

hlediska naplnění zákonného znaku trestného činu dotačního podvodu podle § 212 

odst. 1 TZ spočívajícího v uvedení nepravdivých údajů v žádosti o dotaci rozhodující 

stav v době podání žádosti. Jestliže nedílnou součástí žádosti o poskytnutí dotace je i 

čestné prohlášení žadatele, že nemá žádné závazky vůči státnímu rozpočtu, státním 

fondům,  zdravotním  pojišťovnám,  popřípadě  vůči  jiným  subjektům  uvedeným  v 

tomto prohlášení a žadatel zatají, při podpisu čestného prohlášení, že takový závazek 

má, není vyloučena jeho trestní odpovědnost za dotační podvod, i když tento závazek 

splní až v době po podání žádosti o poskytnutí dotace (např. až v době schválení či 

poskytnutí dotace).

Pokud se tedy v čestném prohlášení vyžaduje též uvedení údaje o tom, že 

proti žadateli  o poskytnutí dotace se nevede trestní stíhání pro určitý druh trestné 

činnosti,  není  tento  požadavek  v  rozporu  s  principem  presumpce  neviny.  Proto 

uvede-li žadatel o dotaci v rozporu se skutečností, že se v době podání žádosti vůči 

němu nevede trestní stíhání pro takovou trestnou činnost, může se i tím za splnění 

dalších zákonných podmínek dopustit trestného činu dotačního podvodu.

7.5.2 Dotační podvod dle § 212 odst. 2 TZ

Další samostatná skutková podstata je obsažena v druhém odstavci § 212 TZ. 

Tato kriminalizuje jednání pachatele spočívající v použití poskytnutých prostředků v 

nikoli  malém  rozsahu  na  jiný  účel  než,  za  kterým  byly  dotace,  subvence  nebo 

návratná finanční výpomoc nebo příspěvek poskytnuty.

Dle výkladového pravidla uvedeného v § 138 TZ se peněžními prostředky v 

nikoli  malém rozsahu rozumí  nejméně  25 000 Kč.  K naplnění  skutkové podstaty 

trestní  zákoník  nevyžaduje,  aby  poskytovateli  použitím  poskytnutých  prostředků 

vznikla škoda. Rozhodným kritériem je v tomto případě užití prostředků na jiný, než 

v žádosti deklarovaný, účel. 

139 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 26. 8. 2009, sp. zn. 3 Tdo 888/2009
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Vodítko,  jak  posuzovat  jednání,  které  zdánlivě  naplňuje  znaky  skutkových 

podstat obsažených v odstavcích 1 i 2 § 212, předložil např. Vrchní soud v Praze, 

když judikoval, že pokud pachatel v žádosti o poskytnutí dotace uvede nepravdivé 

nebo hrubě zkreslené údaje nebo podstatné údaje zamlčí v úmyslu použít dotaci na 

jiný než určený účel, dopouští se pouze trestného činu dotačního podvodu podle § 

212 odst. 1 TZ, a nikoli trestného činu dotačního podvodu podle § 212 odst. 2 TZ, 

bez ohledu na to, zda skutečně poté použije dotaci na jiný než určený účel. Uvedením 

nepravdivých nebo hrubě zkreslených údajů nebo zamlčením podstatných údajů je 

trestný  čin  podle  §  212  odst.  1  již  dokonán,  přičemž  uskutečnění  předsevzatého 

úmyslu použít dotaci na jiný než určený účel by bylo pouhým dokončením tohoto 

trestného činu.140

 

7.6 Subjekt dotačního podvodu

Pachatelem trestného činu  dotačního  podvodu může  být  kdokoli  (jak  osoba 

fyzická, tak právnická - srov. § 7 TOPO). Z logiky věci se bude zpravidla jednat o 

příjemce (žadatele) účelové dotace, subvence nebo návratné finanční výpomoci nebo 

příspěvku.

Převažující většina odsouzených za trestný čin dotačního podvodu byla v roce 

2017 z řad fyzických osob (celkem 63), zatímco právnická osoba byla v témže roce 

za tentýž trestný čin odsouzena pouze jedna. 

7.7 Subjektivní stránka dotačního podvodu

Dotační podvod je stejně jako trestný čin podvodu a jeho speciální skutkové 

podstaty trestným činem dolózním, tedy úmyslným. Úmysl musí zahrnovat i použití 

peněžních prostředků nikoli malého rozsahu na jiný než určený účel bez souhlasu 

poskytovatele  dotace,  subvence,  návratné  finanční  výpomoci  nebo  příspěvku.  Na 

trestní  odpovědnost  pachatele  nemá  vliv,  pokud  kupříkladu  pachatel  návratnou 

finanční  výpomoc,  po jejím použití  na  jiný  účel,  vrátí  věřiteli  a  tomu tak  reálně 

nevznikne žádná škoda.

140 Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 24. 3. 2016, sp. zn. 4 To 3/2016
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7.8 Otázka jednočinného souběhu dotačního podvodu s (§ 212 TZ) s poškozením 
finančních zájmů Evropské unie (§ 260 TZ)

Ustanovení  §  260  TZ  odst.  1  kriminalizuje  jednání,  při  kterém  pachatel 

vyhotoví, použije nebo předloží nepravdivé, nesprávné nebo neúplné doklady nebo v 

takových dokladech uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslující údaje vztahující se k 

příjmům  nebo  výdajům  souhrnného  rozpočtu  Evropské  unie  nebo  rozpočtů 

spravovaných Evropskou unií nebo jejím jménem anebo takové doklady nebo údaje 

zatají,  a  tím  umožní  nesprávné  použití  nebo  zadržování  finančních  prostředků  z 

některého takového rozpočtu nebo zmenšení zdrojů některého takového rozpočtu. 

Další skutková podstata je obsažena v druhém odstavci § 260, která uvádí, že 

trestného činu se rovněž dopustí ten, kdo neoprávněně zkrátí nebo použije finanční 

prostředky, které tvoří příjmy nebo výdaje souhrnného rozpočtu Evropské unie nebo 

rozpočtů spravovaných Evropskou unií nebo jejím jménem. 

V případě skutkové podstaty uvedené v § 260 odst. 1 TZ se jedná o trestný čin 

ohrožovací a následkem je tedy pouhé vyvolání možnosti zmenšení zdrojů Evropské 

unie v případě  jednání  proti  prostředkům na straně příjmové,  popřípadě možnosti 

nesprávného použití  nebo zadržování  chráněných  prostředků.  V případě  skutkové 

podstaty obsažené v § 260 odst. 2 TZ platí, že následkem je porucha spočívající ve 

zkrácení  prostředků,  které  tvoří  příjmy  Evropské  unie  nebo  neoprávněné  použití 

chráněných prostředků. Skutečnost, že uvedené skutkové podstaty nestanoví žádnou 

minimální  hranici  škody,  vyplývá  z  požadavků  norem  Evropské  unie  (zejména 

Úmluvy o ochraně finančních zájmů Evropských společenství).141

Z výše uvedeného je zjevná obsahová podobnost a blízkost s ustanovením § 

212 TZ upravujícím trestný čin dotačního podvodu. I z toho důvodu a za účelem 

sjednocení aplikační praxe vydal v roce 2011 nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman 

Stanovisko  ke  sjednocení  výkladu  zákonů  a  jiných  právních  předpisů  k  otázce 

jednočinného  souběhu  trestného  činu  poškození  finančních  zájmů  Evropských 

společenství podle § 260 TZ s trestným činem dotačního podvodu podle § 212 TZ.

Dle  tohoto  stanoviska  je  jednočinný  souběh  trestného  činu  poškození 

finančních  zájmů  Evropských  společenství  podle  §  260  TZ  s  trestným  činem 

dotačního podvodu podle § 212 TZ možný tam, kde v důsledku podvodného jednání 

141 Heranová, S. Disertační práce. Trestněprávní postih podvodných jednání proti majetku. Univerzita 
Karlova v Praze, Právnická fakulta, Katedra trestního práva Praha. 2012. s. 166
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pachatele bude dotčen jak majetek Evropských společenství (zejména může dojít k 

úbytku takového majetku, příp. ke zneužití či neefektivnímu zacházení s finančními 

prostředky  z  něho  poskytnutými),  tak  majetek  jiného  poskytovatele  finančních 

prostředků, zpravidla majetek soustředěný ve veřejných zdrojích České republiky.142

Ze stanoviska se tak podává, že v případě projektů finančně podporovaných jak 

z veřejných zdrojů České republiky (státních, regionálních a obecních rozpočtů), tak 

zároveň  z  rozpočtů  Evropských  společenství,  tedy  u  tzv.  spolufinancovaných 

projektů, lze připustit jednočinný souběh trestného činu dle § 260 TZ s § 212 TZ. 

Předpokladem  je,  že  podvodným  jednáním  pachatele  bude  dotčen  jak  majetek 

Evropských  společenství,  tak  i  majetek  jiného  (cizího)  poskytovatele  finančních 

prostředků, zpravidla se bude jednat o majetek soustředěný ve veřejných zdrojích 

České republiky.

Za  podmínky,  že  pachatel  poškodí  výhradně  finanční  zájmy  Evropských 

společenství, je zdůrazněn zúžený rozsah § 260 TZ ke skutkové podstatě trestného 

činu dle § 212 TZ, ve vztahu k níž vystupuje v poměru speciality. V takovém případě 

je  souběh  trestného  činu  poškození  finančních  zájmů  Evropských  společenství 

s dotačním podvodem vyloučen. Dle tohoto stanoviska však zůstává nezodpovězeno, 

jak naložit s výší způsobené škody – zdali ji rozdělit,  sečíst, či částečně rozdělit a 

částečně sečíst. 

Výše  uvedenou  problematiku  precizovalo  ve  svém  stanovisku143 trestní 

kolegium Nejvyššího soudu, které k problematice souběhu ustanovení § 212 TZ a § 

260  TZ  a  případného  součtu  způsobené  škody  uvedlo  doslova,  že:  „jednočinný 

souběh trestných činů dotačního podvodu podle § 212 TZ a poškození finančních  

zájmů Evropské unie podle § 260 TZ je možný. Je-li při naplnění znaků obou těchto  

trestných činů skutek spáchán zčásti ke škodě Evropské unie a zčásti ke škodě jiného  

subjektu (zpravidla České republiky nebo územního samosprávného celku), je třeba  
142  Zeman, P. Stanovisko ke sjednocení výkladu zákonů a jiných právních předpisů k otázce 

jednočinného souběhu trestného činu poškození finančních zájmů Evropských společenství podle § 
260 trestního zákoníku s trestným činem dotačního podvodu podle § 212 trestního zákoníku a 
jednočinného souběhu trestného činu poškození finančních zájmů Evropských společenství podle § 
260 trestního zákoníku s trestným činem zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby podle § 
240 trestního zákoníku. Sbírka výkladových stanovisek nejvyššího státního zastupitelství. 2011, č. 3

143  Stanovisko trestního kolegia Nejvyššího soudu k otázce, zda je možný jednočinný souběh trestných 
činů dotačního podvodu podle § 212 TZ a poškození finančních zájmů Evropské unie podle § 260 TZ, 
resp. v jakém rozsahu (co do způsobení škody či dalších okolností) je možný takový souběh, sp. zn. 
Tpjn 300/2017, ze dne 26. dubna 2018

84



pachateli  klást  za vinu v rámci ustanovení § 212 TZ celou způsobenou škodu (tj.  

součet obou dílčích částek), zatímco v rámci ustanovení § 260 TZ jen její dílčí část  

způsobenou ve vztahu k finančním prostředkům Evropské unie.“

Variantu, že souběh těchto dvou výše uvedených trestný činů je vyloučen, tedy 

Nejvyšší soud ve svém stanovisku dle názoru autora správně odmítl. 

Výhodou zvoleného závěru ve vztahu k výši způsobené škodě je, že jednání 

pachatele postihuje dle obou ustanovení § 212 a § 260 tr. TZ, z nichž v konkrétním 

případě může být přísnější první, v jiném zase druhé, avšak nelze jednoznačně určit, 

zda  má mít  jedno před  druhým přednost.  Další  výhodou dle  Nejvyššího  soudu i 

autora této práce je,  že v případě dosažení  určité  hranice škody (větší,  značné či 

velkého rozsahu),  které  jsou  identicky  uvedeny v obou ustanoveních  se  stejnými 

trestními sazbami,  je  skutek postižen podle trestní  sazby určené celkovou škodou 

(způsobenou  jak  EU,  tak  i  jinému  subjektu).  Pachatel  tedy  není  nedůvodně 

zvýhodňován, kdy celá škoda je pachateli kladena za vinu podle § 212 TZ, zatímco u 

trestného činu podle § 260 TZ se vychází z jeho specifičnosti, neboť v jeho rámci se 

zohledňuje jen škoda způsobená Evropské unii.

7.9 Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) – pravomoci a působnost

Právním základem pro potírání podvodné delikvence ohrožující finanční zájmy 

Evropské unie je článek 325  Smlouvy o fungování Evropské unie. Tento uvádí, že 

Evropská unie a členské státy bojují proti podvodům a jiným protiprávním jednáním 

ohrožujícím  finanční  zájmy  Unie  opatřeními,  která  mají  odstrašující  účinek  a 

poskytují  v  členských  státech  a  v  orgánech,  institucích  a  jiných subjektech  Unie 

účinnou ochranu. Dále tento článek uvádí, že členské státy mají povinnost přijmout k 

zamezení podvodů ohrožujících finanční zájmy Unie stejná opatření, jaká přijímají k 

zamezení podvodů ohrožujících jejich vlastní finanční zájmy.

Potírání podvodné delikvence směřující proti finančním zájmům Evropské unie 

neponechává  „osmadvacítka“  jen  v rukách  samotných  členských  států,  když 

Evropská komise svým rozhodnutím144 zřídila  v roce 1999 Evropský úřad pro boj 

proti podvodům (zkráceně OLAF dle francouzského označení: Office de Lutte Anti-

Fraude).

144  Rozhodnutí Komise ze dne 28. dubna 1999 o zřízení Evropského úřadu pro boj proti podvodům 
(OLAF), oznámeno pod číslem SEC(1999) 802, 1999/352/ES, ESUO, Euratom
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Právní  rámec  pravomoci  a  působnosti  úřadu  primárně  upravuje  nařízení 

Evropského  parlamentu.145 Dle  tohoto  je  svěřena  OLAFu  pravomoc  provádět 

zejména tzv. vnitřní a vnější vyšetřování.

Vnitřním vyšetřováním se rozumí správní vyšetřování v orgánech a institucích 

Evropské  unie  s  cílem  odhalit  podvodné  jednání,  korupci  či  jinou  nezákonnou 

činnost,  která  má  negativní  dopad  na  finanční  zájmy  Evropské  Unie.  Do  této 

kategorie  spadají  rovněž  případy  závažného  neplnění  služebních  povinností.  Při 

provádění vnitřních vyšetřování má OLAF rozsáhlé pravomoci – má právo například 

na  okamžitý  a  neohlášený  přístup  k  jakýmkoli  relevantním  informacím,  včetně 

informací v databázích, drženým orgány, institucemi nebo jinými subjekty a právo na 

okamžitý  a  neohlášený  přístup  do  jejich  prostor.  Úřad  má  možnost  kontrolovat 

účetnictví orgánů, institucí a jiných subjektů. Úřad má dále pravomoc pořizovat si 

kopie a získávat výtahy z každého dokumentu a z obsahu každého nosiče informací, 

které jsou v držení orgánů, institucí a jiných subjektů, a v případě potřeby si ponechat 

tyto dokumenty nebo informace, hrozí-li nebezpečí jejich zmizení. Úřad může též od 

úředníků,  jiných  zaměstnanců,  členů  orgánů  nebo  institucí,  vedoucích  jiných 

subjektů nebo pracovníků požadovat ústní poskytnutí informací, mimo jiné i formou 

výslechu, a písemné poskytnutí informací. 

Vnějším vyšetřováním se  rozumí  správní  postup  OLAFu,  který  je  prováděn 

mimo orgány a instituce Evropské unie. Jeho cílem je odhalit podvodnou delikvenci, 

nezákonná jednání či  jiné nesrovnalosti,  kterých se dopustila fyzická či  právnická 

osoba  a  jež  směřují  proti  finančním zájmům Evropské  unie.  Za  účelem řádného 

vyšetření  takového  podvodu,  úplatkářství  nebo  jiného  protiprávního  jednání 

ohrožujícího finanční zájmy Evropské unie má úřad oprávnění provádět kontroly a 

inspekce na místě u hospodářských subjektů. Během těchto kontrol a inspekcí jednají 

zaměstnanci úřadu podle příslušných právních předpisů Unie a v souladu s pravidly a 

zvyklostmi  dotyčného členského státu.  Příslušný orgán dotčeného členského státu 

poskytne  na  žádost  úřadu  zaměstnancům  úřadu  pomoc  nezbytnou  k  účinnému 

splnění jejich úkolů. Dotčený členský stát přitom dbá na to, aby byl zaměstnancům 

úřadu umožněn přístup ke všem informacím a dokumentům týkajícím se skutečností, 

které jsou předmětem vyšetřování a jsou nezbytné pro efektivní a účinné provedení 

145 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, EURATOM) č. 883/2013 ze dne 11. září 2013 o 
vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) a o zrušení nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nařízení Rady (Euratom) č. 1074/1999
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kontrol a inspekcí na místě,  a to za stejných podmínek jako příslušným orgánům 

tohoto členského státu a v souladu s jeho vnitrostátními právními předpisy.

Vyšetřování - ať už vnitřní nebo vnější - zahajuje generální ředitel OLAFu, a to 

v případě, že existuje dostatečně závažné podezření (které může být založeno i na 

informacích od třetí osoby nebo na anonymních informacích), že došlo k podvodu, 

úplatkářství  nebo  jinému  protiprávnímu  jednání  ohrožujícímu  finanční  zájmy 

Evropské  unie.  Samotné  vyšetřování  vede  generální  ředitel,  resp.  jím  pověření 

zaměstnanci úřadu. 

Úřad v rámci  vyšetřování  shromažďuje  důkazy ve prospěch i  v  neprospěch 

dotčené osoby, přičemž vyšetřování musí být prováděna objektivně a nestranně a v 

souladu se zásadou presumpce neviny. 

Nelze-li vyšetřování skončit do 12 měsíců od zahájení, podává generální ředitel 

po uplynutí této lhůty a poté každých šest měsíců dozorčímu výboru úřadu zprávu 

obsahující důvody a nápravná opatření navrhována s cílem vyšetřování urychlit.

Po dokončení  vyšetřování  vypracuje  úřad  pod vedením generálního  ředitele 

závěrečnou zprávu, která obsahuje právní základ pro vyšetřování, provedené procesní 

úkony,  zjištěné  skutečnosti  a  jejich  předběžnou  právní  kvalifikace,  odhadovaný 

finanční dopad zjištěných skutečností, dodržení procesních záruk a samotné závěry 

vyšetřování.

K závěrečné zprávě jsou připojena i  doporučení  generálního ředitele,  zda je 

třeba  přijmout  další  opatření,  či  nikoliv.  V  těchto  doporučeních  bývají  uvedena 

veškerá  disciplinární,  správní,  finanční  nebo  soudní  opatření  dotčených  orgánů, 

institucí  a  subjektů  a  příslušných  orgánů  dotčených  členských  států,  a  zejména 

upřesněny  odhadované  částky,  které  mají  být  vymáhány,  a  předběžná  právní 

kvalifikace zjištěných skutečností. 

Závěrečné zprávy představují  výslovně (na základě přímo účinného nařízení 

Evropské  unie,  které  má  aplikační  přednost  před  zákonem)  důkazy  přípustné  ve 

správním nebo soudním řízení  členského státu.  Vztahují  se  na ně  stejná  pravidla 

hodnocení,  jako  tomu  je  u  oficiálních  úředních  dokumentů  vypracovaných 
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vnitrostátními správními úřady, a mají stejnou důkazní hodnotu. Zprávy a doporučení 

vypracované po skončení vyšetřování a veškeré související dokumenty jsou následně 

úřadem předány příslušným orgánům dotčených členských států a v případě potřeby 

příslušným útvarům Komise.

Závěrem  nezbývá  než  uvést,  že  mezi  léty  2010  a  2016  úřad  dokončil 

vyšetřování více než 1.600 případů, přičemž doporučil vrácení více než 3,6 miliard 

eur zpět do rozpočtu Evropské unie a vydal příslušným unijním orgánům a orgánům 

členských států více než 2.000 doporučení na soudní, finanční, disciplinární a správní 

opatření.146 

Vyšetřování  Úřadu  tak  obvykle  vede  k  dalším  právním  a/nebo 

administrativním  řízením  v  členských  státech  a/nebo  k  disciplinárním  řízením  v 

rámci evropských institucí.  Tato další opatření již nespadají pod kontrolu úřadu a 

mnohdy  trvá  několik  let,  než  vedou  k  trestněprávním  rozhodnutím  a  k  vrácení 

zpronevěřených finančních prostředků.147 

S ohledem na výše uvedené lze shrnout, že vyšetřování, resp. závěrečná zpráva 

úřadu OLAF tak  může sehrát  významnou  roli  pro zahájení  či  ukončení  trestního 

stíhání osoby obviněné ze spáchání dotačního podvodu dle § 212 TZ. 

Jako  hlavní  přinos  úřadu  v této  oblasti  spatřuje  autor  především  jeho 

obeznámenost s fungováním orgánů Evropské unie a nakládáním s jejich finančními 

prostředky.  V tomto  ohledu může  závěrečné  zpráva  OLAFu usnadnit  vyšetřování 

českým orgánům činným v trestním řízení, kdy jim předloží kvalifikované posouzení 

jednání obviněného, přiloží důkazní materiál a doporučí další postup ve věci samé. 

Tím úřad  do jisté  míry  usnadňuje  práci  orgánům činným v trestním  řízení,  které 

navíc  často  (jak  bylo  ilustrováno  výše)  nemají  mnoho  zkušeností  s vyšetřováním 

dotačních podvodů. 

146  Evropský úřad pro boj proti podvodům. Úvod. [citováno 22. 2. 2018] dostupné na 
https://ec.europa.eu/anti-fraud/home_cs

147  Salač, J. Zpráva o činnosti Evropského úřadu boje proti podvodům (OLAF). Evropské právo. 2003, č. 
3, s. 16
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8. Souvislosti se stíháním trestných činů podle § 210 až § 212 TZ

Jak již bylo uvedeno výše v textu, při výkladu a aplikaci ustanovení § 210 až 

212 TZ by měly orgány činné v trestním řízení přihlížet mimo jiné k rozhodovací 

praxi Ústavního soudu.

Podle ustanovení čl. 8 odst. 2 Listiny základních práv a svobod nemůže být 

nikdo stíhán nebo zbaven své svobody jinak než z důvodů a způsobem, který stanoví 

zákon. Nikdo nesmí být zbaven svobody pouze pro neschopnost dostát  smluvním 

závazku.  Tato  ústavněprávní  zásada  musí  být  pochopitelně  promítnuta  do  všech 

zákonných ustanovení včetně těch, které tato práce popisuje a analyzuje.

Trestný čin pojistného podvodu podle § 210 TZ spáchá ten, kdo při sjednávání 

pojistné  smlouvy  nebo  při  uplatnění  nároku  na  plnění  z  takové  smlouvy  uvede 

nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje nebo podstatné údaje zamlčí. Stejně tak se 

dopustí trestného činu úvěrového podvodu dle § 211 TZ ten, kdo uvede nepravdivé 

nebo  hrubě  zkreslené  údaje  nebo  podstatné  údaje  zamlčí  při  sjednávání  úvěrové 

smlouvy či  v  žádosti  o  poskytnutí  subvence  nebo dotace,  čímž naplní  skutkovou 

podstatu dotačního podvodu dle § 212 TZ. 

V  případě  těchto  trestných  činů  se  zákonodárce  rozhodl  kriminalizovat  ne 

toliko vyvolání majetkových poruch jako v případě obecného podvodu podle § 209 

TZ, ale již tzv. předpolí takové poruchy, tedy i činy poruchami hrozící. Trestné činy 

podle  §  210  TZ  až  §  212  TZ  mají  proto  charakter  tzv.  předčasně  dokonaných 

trestných činů, jejichž skutková podstata ve svých znacích obsahuje jednání, které by 

jinak mělo ráz pouhé přípravy či pokusu.

Jak opakovaně judikoval Ústavní soud, kriminalizace předčasně dokonaných deliktů 

není obecně v rozporu s ústavními principy hmotného trestního práva.

Při posuzování, zda došlo k naplnění skutkové podstaty úvěrového podvodu, 

pojistného podvodu nebo dotačního podvodu dle § 210 TZ až § 212 TZ, musí orgány 

činné  v  trestním  řízení  věnovat  zvláštní  pozornost  otázce  naplnění  materiálního 

znaku trestného činu – dostatečného stupně nebezpečnosti  činu pro společnost ve 

smyslu § 3 odst. 1 a 4 TZ, a to s ohledem na znění článku 8 odst. 2 věty druhé Listiny 

i roli trestního práva jako prostředku ultima ratio.

89



V nyní platném a účinném trestním zákoníku je uplatňováno formální pojetí 

trestných činů, jež je však limitováno několikerými korektivy, kdy za ten hlavní lze 

nepochybně označit zásadu subsidiarity trestní represe obsaženou v § 12 odst. 2 TZ.

Formulace skutkových podstat obsažených v § 210 až 212 TZ, klade vysoké 

nároky na postup obecných soudů ve smyslu § 2 odst. 5 a 6 TŘ, resp. § 125 odst. 1 

TŘ,  přičemž  jednotlivé  formální  znaky  uvedených  trestných  činů  musejí  být  s 

ohledem na subsidiární roli trestní represe a humanistický charakter demokratického 

trestního práva vykládány restriktivně. 

Zvláště  je  žádoucí  zdůraznit  zásadu  odpovědnosti  jen  za  zavinění  („nulum 

crimen sine  culpa“).  V případech podezření  ze  spáchání  pojistného či  úvěrového 

podvodu  nelze  odhlížet  od  vysoké  variability  okolností,  za  nichž  k  uzavírání 

příslušných smluv dochází. Zejména nelze odhlédnout od podstatných rozdílů mezi 

úvěry  podnikatelskými  a  drobnými  úvěry  spotřebitelskými.  Obecné soudy musejí 

vzít  v  úvahu  všechny  okolnosti,  i  pokud  jde  o  eventuální  nesprávný  postup 

pracovníků poškozených podnikatelských subjektů a možný skutkový či právní omyl 

na straně podezřelých (zejména spotřebitelů), kteří mohli při uzavírání smluv čelit 

nátlaku,  manipulaci  či  zkreslování  významu  požadovaných  údajů  ze  strany 

pracovníků  či  zprostředkovatelů  podnikatelského  subjektu,  kteří  jsou  zpravidla 

ekonomicky motivováni k uzavření co největšího počtu smluv.148

V dalším svém zásadním nálezu Ústavní soud uzavřel, že konstrukce skutkové 

podstaty pojistného podvodu jakožto deliktu předčasně dokonaného trestního činu, 

představuje  z  hlediska  trestně-politického,  tj.  při  hledaní  odpovědi  na  otázku,  co 

kriminalizovat,  standardní  postup  zákonodárce.  To  dokumentují  i  příklady  ze 

zahraničí. Zákonodárný orgán si tak počíná všude tam, kde dosavadní trestněprávní 

úprava  neumožňuje  účinný  postih  činů,  po  materiální  stránce  takové  kvality,  na 

kterou  již  nestačí  instrumenty  jiných,  tj.  mimotrestních  právních  odvětví  (trestní 

právo jako „ultima ratio“).

Konstrukce  skutkové  podstaty  trestného  činu  zajišťující,  aby  dokazování 

naplnění jejích znaků činilo orgánům činným v trestním řízení co nejmenší potíže, 

znamená, že rozsah předmětu dokazování se skutečně zúží. Tím se zároveň rozšíří 

dosah, záběr skutkové podstaty takovéhoto trestného činu. V žádném případě se ale 

148  Nález Ústavního soudu ze dne 17. 4. 2009 sp. zn. II. ÚS 1748/2008, uveřejněný pod č. 88 ve sv. 
53 Sb. nálezů a usnesení ÚS ČR
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povinnost pečlivě objasňovat i okolnosti svědčící zejména ve prospěch obviněného 

zatěžující orgány činné v trestním řízení nepřesouvá na obviněného. Jen v takovémto 

případě,  pokud by k onomu přesouvání došlo, by byla dotčena zásada presumpce 

neviny. Tak tomu však dle názoru Ústavního soudu není. 

Přestože  otázky rozsahu dokazování  a  přesouvání  zmíněné povinnosti  spolu 

úzce  souvisejí,  nejsou  jedno  a  totéž.  Zúžení  záběru  dokazování  prováděného 

orgánem činným v trestním řízení neznamená automaticky přenesení výše uvedené 

povinnosti,  kterou  tento  orgán  má  v  důsledku  presumpce  neviny,  na  osobu 

obviněnou.

Proto při hlubším pohledu na věc ani důvod kriminalizace pojistného podvodu 

spočívající ve snaze minimalizovat důkazní tíseň orgánů činných v trestním řízení, 

byť by mohl být zpochybněn snad trestně-politicky, není ústavně nekonformní, neboť 

s presumpcí neviny nekoliduje.149

Lze tedy shrnout, že často kritizovaná konstrukce ustanovení § 210 až 212 TZ, 

jakožto  předčasně  dokonaných  trestných  činů,  je  dle  Ústavního  soudu  ústavně 

konformní. 

Kritika  ze  strany  laické  i  odborné  veřejnosti,  která  se  s  výše  uvedenými 

právními  závěry neztotožňuje,  se  však nepřestává  ozývat.  V tomto ohledu někteří 

autoři uvádějí, že zatímco obecná trestnost přípravy je omezena na zvlášť závažné 

zločiny (trestané odnětím svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně deseti let), u 

předčasně dokonaných trestných činů jde o typově bagatelní delikty, u nichž vzniká 

otázka, zda jejich nízká společenská škodlivost vůbec opravňuje kriminalizaci a zda 

by neměla být použita jiná než trestněprávní reakce. Rozdílná reakce státu na typově 

shodně závažná přípravná jednání  (některá  jsou trestána,  jiná  nikoliv)  totiž  může 

evokovat pochybnosti o racionalitě trestní politiky.150

Jelikož znakem trestných činů dle odst. 2 §§ 210, 211 a 212 není způsobení 

škody ani  úmysl škodu způsobit,  stálo by dle autora  z pohledu  de lege ferenda o 

zvláštní úpravě beztrestnosti takového jednání. 

Čistě dle názoru autora této práce jsou předčasně dokonané trestné činy (včetně 

výše  uvedených)  „populární“  mezi  orgány  činnými  v trestním  řízení,  neboť 

149 Nález Ústavního soudu ze dne 20. 2. 2001, sp. zn. Pl. ÚS 5/2000
150 Např. Musil J. Přestává platit v českém trestním právu princip odpovědnosti za zavinění?. 

Trestněprávní revue. 2014, č. 11-12, s. 251-255
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představují  tzv.  snadno  získanou  „čárku“,  tj.  rychle  a  snadno  uzavřený  případ 

nezřídka kdy za použití některého z odklonů dle trestního řádu.
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9. Čínská právní úprava postihující podvodnou delikvenci 

Autor této rigorózní práce získal během studií na Právnické fakultě Univerzity 

Karlovy  v Praze  možnost  absolvovat  v  rámci  meziuniverzitní  spolupráce  jeden 

semestr výuky na Čínské univerzitě politologie a práva v Pekingu151
.  Během svých 

studií na této univerzitě se zaměřil především na oblast čínského trestního práva, ať 

už hmotného či procesního. 

S ohledem na neustále rostoucí výkon čínské ekonomiky a životní úroveň se 

autor zaměřil právě na oblast trestných činů proti majetku a hospodářských trestných 

činů. Zároveň autor získal praktické zkušenosti s kriminalitou související s Čínskou 

lidovou  republikou,  když  zastupoval  poškozenou  českou  společnost,  která  se 

domáhala  náhrady  škody,  kterou  jí  způsobili  podvodem  patrně  čínští  pachatelé 

v rámci  mezinárodní  kriminality  páchané prostřednictvím výpočetních technologií. 

Tyto  právní  služby  zahrnovaly  i  úzkou  spolupráci  s ambasádou  České  republiky 

v Pekingu, čínskými advokáty a vyšetřovateli.

V současnosti  představuje  v  Číně  podvodná  delikvence  naprosto 

bezprecedentní  společenský  a  trestněprávní  fenomén,  kdy  kupříkladu  množství 

spáchaných podvodů na jednoho obyvatele je na území Čínské lidové republiky cca 

čtyřnásobně vyšší než na území Spojených států amerických. Za tímto statistickým 

údajem  stojí  do  značné  míry  rychlé  sociální  a  ekonomické  změny,  které  vedly 

k dramatické proměně společnosti. 

Ekonomický význam a dopad podvodné delikvence na čínské HDP se pokusili 

spočítat profesoři z pekingské nejprestižnější univerzity Tsinghua.152 Tito dospěli k 

závěru, že každým rokem podvodná jednání „odsávají“ z čínské ekonomiky přibližně 

šestnáct  procent  čínského  ročního  HDP.  Pro  lepší  srovnání  v podobně  vyspělé 

ekonomice, jako jsou Spojené státy americké, jsou to přibližně čtyři procenta.153 

Pekingský úřad veřejné bezpečnosti154 v tomto ohledu uvádí, že zaznamenal jen 

v roce  2016  v oblasti  své  místní  působnosti  20.623  případů  podvodných  jednání 

spáchaných  prostřednictvím  informačních  technologií  s celkovou  výší  škody 

151 China University of Political Science and Law, 中国政法大学
152 Tsinghua University, 清华大学
153  Humphrey, P. China’s Booming Fraud Industry. University of Nottingham. China Policy Institute. 

[citováno 12. 12. 2017]. dostupné na http://www.nottingham.ac.uk/cpi/documents/commentary-
reports/peter-humphrey-chinas-booming-fraud-industry.pdf

154 Beijing Public Security Bureau
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dosahující  částky 195 milionů RMB (cca 625 milionů korun).155 Objem podvodně 

vylákaných prostředků se přitom každoročně zvyšuje. 

 

Podvodné  delikvenci  páchané  v  Číně  či  čínskými  občany  kdekoli  na  světě 

nahrává  v  prvé  řadě  ohromný  přísun  zahraničního  kapitálu  a  značná  jazyková  a 

kulturní  bariéra.  Pro  zahraničního  investora  je  vždy  mimořádně  komplikované 

důsledně monitorovat svá aktiva v Číně, neboť se zde přes značnou poptávku nachází 

stále málo dostatečně kvalifikovaných pracovníků na vedoucí pozice, na které by se 

mohl zahraniční investor spolehnout. Nezřídka kdy nezbývá zahraniční společnosti, 

než se spokojí  s  osobou, která  ovládá mluvenou a psanou angličtinu  a  disponuje 

základním přehledem v dané oblasti obchodu. A zde přichází klíčový bod - všichni 

rizikoví poradci (například z poradenských společností Price Waterhouse Coopers či 

Lehman  Brown)  ve  vztahu  k  podnikání  na  území  Číny  varují  zejména  před 

nedůsledným  výběrem  vedoucích  zaměstnanců  a  doporučují  nastavení  přísných 

interních  pravidel  a  periodicky  se  opakujících  vnitřních  auditů  jakožto 

bezpodmínečnou podmínku podnikatelské činnosti v Číně. 

V pravidelných  každoročních  reportech  výše  uvedených  konzultantských 

společností  se  vyskytují  příklady  alarmujících  (a  často  absurdních)  situací,  při 

kterých čínský manažer pracující pro zahraničního investora, předá veškeré know-

how  patřící  zahraniční  společnosti,  její  postupy  a  znalosti  svému  příbuznému  či 

blízkému  partnerovi,  který  založí  místní  společnost,  jež  například  zahájí  výrobu 

identického produktu jako zahraniční  společnost  avšak zpravidla  za výrazně nižší 

cenu. Dochází tak k uvádění zahraničního investora v omyl a následně na jeho úkor 

tzv. odebírání prostředků z jeho potenciálních celkových tržeb. Tato soutěžní výhoda 

pak často bývá přetavena i v úspěšnou akvizici ze strany čínské spolčenosti, která 

díky úspoře nákladů na vývoj, know-how, bezpečnost práce atp. nastřádá dostatečný 

kapitál,  aby  si  koupila  místní  pobočku  zahraničního  investora,  ze  které  de  facto 

vzešla. 

Dále se často vyskytuje rozsáhlé falšování účetnictví a faktury, vykazování tzv. 

mrtvých  duší,  uzavíraní  smluv  se  subdodavatelskou  společností,  kterou  ve 

skutečnosti ovládá dosazený ředitel společnosti zahraničního investora atp.

155  Cheng, R. Cybercrime in China: Online Fraud [citováno 18. 2. 2018] dostupné na 
https://www.forbes.com/sites/roncheng/2017/03/28/cybercrime-in-china-online-fraud/#72d3da917ac3 
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Čínský zákonodárný sbor (který je největší na světě) si je rozsahu podvodné 

delikvence a jejích negativních dopadů vědom, a proto v roce 2011 schválil osmou 

novelizaci  trestního  zákoníku,  která  zpřísňuje  a  rozšiřuje  trestní  odpovědnost  za 

trestný  čin  podplácení  a  přijetí  úplatku  a  zároveň  rozšiřuje  podmínky  trestní 

odpovědnosti za podvodnou delikvenci. 156

9.1 Stručná komparatistika s českou právní úpravou

Nejen právní řád Československa nebyl připraven na razantní  společenské a 

ekonomické  změny,  které  jdou  ruku  v  ruce  s  přechodem ze  státem plánované  a 

mocně regulované ekonomiky na hospodářství založené na tržních principech.157 

Na bezprecedentní a stále rostoucí příliv zahraničního kapitálu a investic, jež 

do Čínské lidové republiky proudí od konce sedmdesátých let, nebyla připravena ani 

nejlidnatější země světa. Mezi Českou republiku a Čínu však nelze položit rovnítko 

ohledně jejich  přístupu  ke  společenské  a  hospodářské  transformaci  na  výkonnou, 

exportně orientovanou, ekonomiku. Zatímco v České republice se záhy po sametové 

revoluci  přistoupilo  k restitucím  majetku  a  prvním  velkým  privatizacím  státem 

vlastněných  společností,  v Číně  jsou  dodnes  největší  a  nejvýznamnější  podniky 

pevně  drženy  v rukou  státu.  Pro  čínský  socioekonomický  model  navíc  platí,  že 

přestože  bylo  ze  strany  státu  přistoupeno  k  zavedení  určitého  kvazi  tržního 

hospodářství, nedošlo však k jeho tradičnímu spojení s liberální demokracií, jak tomu 

bývá  zvykem na  Západě.  Čínský  politickoekonomický  model  je  tak  druhem  sui  

generis,  ve kterém se snoubí  prvky kapitalismu,  diktatury  jedné  strany a  partajní 

oligarchie.

Na  druhou  stranu  v obou  zmíněných  zemích  s rozdílnými  historickými 

zkušenostmi  lze  vystopovat  společný  rys  spočívající  v nárůstu  objemu 

podvodného  jednání  po  vstupu  zahraničních  investic  a  nepřipravenosti 

legislativy na tento druh trestného jednání. 

Jak bylo zevrubně popsáno výše, český trestní zákoník obsahuje čtyři trestné 

činy  uvedené  v  §  209  až  212 TZ,  které  kriminalizují  podvodnou delikvencí.  Za 

156  Ernst and Young. 12th Global Fraud Survey Growing Beyond: a place for integrity Regional insights: 
China. [cit. 10. 12. 2016], dostupné na http://www.ey.com/GL/en/Services/Assurance/Fraud-
Investigation---Dispute-Services/Global-Fraud-Survey---a-place-for-integrity---China

157  Munková, J. Vývoj práva České republiky po rozdělení ČSFR se zvláštním zřetelem 
k hospodářskoprávním a obchodněprávním otázkám. Právní rozhledy 2/1993, s. 33
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všechny  výše  uvedené  trestné  činy  může  být  trestně  odpovědná  jak  fyzická  tak 

právnická osoba.158 

Co  se  týče  konceptu  trestní  odpovědnosti,  tak  se  obě  dvě  posuzované 

jurisdikce  shodují,  nicméně  v dalších  aspektech  přistupují  k  problematice 

podvodné delikvence výrazně odlišně.

 Trestní zákoník Čínské lidové republiky, který byl přijat čínským parlamentem 

v roce 1979 a následně osmkrát  novelizován (naposledy v roce 2011),  rozlišuje  a 

penalizuje následující druhy podvodné delikvence: 

- finanční podvod, jenž vykazuje podobné znaky jako trestný čin tzv. obecného 

podvodu  dle  §  209  TZ,  tedy  že  na  základě  podvodného  jednání  uvede 

pachatel poškozeného v omyl a tím získá neoprávněný finanční prospěch;

- bankovní podvod, který dle čínského práva obsahuje obě skutkové podstaty 

dle  českého  úvěrového  podvodu  dle  §  211  TZ.  Čínský  zákon  specificky 

penalizuje  jednání,  při  kterém  pachatel  zneužije  finanční  prostředky  ve 

větším rozsahu  (přičemž  tento  pojem  není  v čínském  trestním  zákoníku 

definován)  tím,  že  finanční  instituci  předloží  nepravdivé  údaje,  falešné 

(zfalšované) obchodní kontrakty, certifikáty, osvědčení, či záruky či zneužije 

prostředky  poskytnuté  bankou  jiným  způsobem.  Čínská  úprava  je  tak 

formulována více kazuisticky avšak zahrnuje obdobné situace jako ustanovení 

§ 211 TZ. Čínský trestní zákoník nadto nevyžaduje vznik škody na straně 

banky ani v jednom z uvedených případů a vždy by se tak dle českého práva 

jednalo o předčasně dokonaný trestný čin;

- pojistný podvod, který je čínském trestním zákoníku upraven takřka identicky 

jako v trestním zákoníku českém;

- podvodné jednání spojené se zneužíváním kreditních karet, kdy je výslovně 

jako podvod penalizováno jednání, při kterém pachatel vědomě používá svou 

kreditní  kartu  (tj.  prostředky  banky)  se  záměrem  tyto  prostředky  bance 

nesplatit;

Dále čínský trestní zákoník obsahuje i  velmi kazuistické příklady podvodné 

delikvence  spočívající  například  v  podvodném jednání  spojeným se  zneužíváním 

obchodního  akreditivu,  úmyslným  užívání  nekrytých  šeků,  s  neoprávněným 

158 § 7 zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim
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užíváním cizích šeků či falšování šeků, či souvisejícím s pokladničními certifikáty či 

cennými papíry atp.159

Všechny výše uvedené trestné činy jsou penalizovány trestem nepodmíněného 

odnětí  svobody v obecné sazbě,  jež nemá dolní hranici,  ale podle výše podvodně 

zneužitých prostředků je odstupňována horní hranice trestní sazby, která může být 

završená u všech uvedených trestných činů doživotním trestem odnětí svobody. 

Nadto  u  trestného  činu  finančního  podvodu  a  trestných  činů  podvodného 

jednání s šeky a akreditivy může být v případě způsobení mimořádné škody na 

zájmech státu a lidu  uložen pachateli trest smrti a propadnutí majetku (vedle 

sebe). 

Trest smrti za finanční podvod byl v Číně uložen například roku 2012 úspěšné 

podnikatelce a jedné z čínských miliardářek Wu Ying. Absolutní trest jí byl uložen 

za jednání, kterým v rámci tzv.  fundraisingu získala od 11 čínských investorů 122 

milionů amerických dolarů, kterým měla slíbit údajně nerealistické zhodnocení. Po 

nátlaku  veřejnosti  a  řady renomovaných  čínských  advokátů  nejvyšší  čínský  soud 

snížil  trest  smrti  na  doživotí,  avšak  dodnes  případ  vzbuzuje  mnoho  kontroverze, 

neboť údajně  nikdy nebylo  prokázáno,  že odsouzená prostředky zneužila  ve svůj 

prospěch.  Často  se  tak  vyskytují  názory,  že  proces  s  Wu  Ying  byl  politicky 

motivovaný a v žádném případě spravedlivý.160

S ohledem na výše uvedené lze shrnout, že čínské trestní právo, které vychází 

z dosud platného a účinného německého trestního zákoníku, kriminalizuje podobná 

jednání jako český trestní zákoník. 

Naopak jeden z hlavních rozdílů autor této práce spatřuje ve skutečnosti,  že 

čínský trestní zákoník nepracuje s výší škody způsobené podvodným jednáním nýbrž 

pouze s částkou prostředků, které byly pachatelem podvodně použity (bez ohledu na 

vznik či výši způsobené škody). Veškeré trestné činy by tak představovaly v rámci 

českého právního prostřední tzv. předčasně dokonané trestné činy. Zároveň čínský 

trestní zákoník pod pojem podvod řadí kazuisticky více jednání nežli ten český. Zcela 

zásadní jsou též dopady pro případné pachatele v podobě ukládané trestní sankce. Za 

159  § 192 - 200 trestního zákoníku Čínské lidové republiky přijatého na druhém plenárním sjezdu KSČ 
1.července 1979

160  Yip M. BBC News. Death for fraud: China debates Wu Ying's sentence. Publikováno 24. 2. 2012 [cit. 
4. 3. 2018]. dostupné na http://www.bbc.com/news/world-asia-china-17071311
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spáchání  vybrané podvodné delikvence  totiž  pachateli  hrozí  i  trest  smrti,  přičemž 

Čína i nadále drží smutné světové prvenství v množství popravených osob za rok. 

Čína  sice  při  poslední  novelizaci  trestního  zákoníku  snížila  počet  trestných 

činů, za které lze uložit trest smrti, avšak i nadále při spáchání 68 různých trestných 

činů (včetně výše analyzovaných) může být pachateli uložen trest absolutní, přičemž 

tento  je  v Číně  hojně  ukládán  a  vykonáván.  Podle  výroční  zprávy  nevládní 

organizace Amnesty International týkající se trestu smrti ve světě dojde každoročně 

v Číně k několika tisícům poprav. Vyšetřování Amnesty International ukazují, že si 

čínské úřady vynucují dodržování mlčenlivosti, aby zamlžily skutečné počty poprav 

v zemi, a to i navzdory opakovaným prohlášením, že činí kroky směrem k justiční 

transparentnosti. Dle Amnesty International chybí stovky zdokumentovaných trestů 

smrti  v  celostátní  soudní  databázi,  která  byla  původně  veřejně  představena  a 

pravidelně bývá používána jako důkaz, že justiční systém země nemá před veřejností 

i  zahraničím  co  skrývat.  Ve  veřejně  dostupném  zpravodajství  a  datech  nalezla 

Amnesty International  zprávy o minimálně  931 osobách,  které  byly popraveny v 

letech 2014 až 2016 (což je pouze malý díl z celkového počtu popravených), přičemž 

v oficiální státní databázi je záznam pouze o 85 z nich. Databáze rovněž vynechává 

cizince  odsouzené  k  smrti  za  trestné  činy  spojené  s  drogami,  ačkoli  média 

informovala minimálně o 11 popravených osobách cizí státní příslušnosti.161

V Číně i nadále sílí hlasy po omezení množství trestných činů, za které může 

být  uložen  trest  smrti,  kdy  zejména  trestné  činy  proti  majetku,  včetně  uvedené 

podvodné delikvence,  by dle názoru odborné i laické veřejnosti měly být z tohoto 

okruhu vyňaty. 

Jestli  tato  volání  vládnoucí  garnitura  vyslyší,  a  zároveň  začne  předkládat 

mezinárodnímu společenství skutečné údaje o množství vykonaných poprav, ukáže 

jen čas a další směřování nejlidnatější země světa. Autor této práce se však domnívá, 

že  žádné  zásadní  změny  čínské  trestněprávní  politiky  se  v nejbližší  budoucnosti 

neodehrají. 

161  Amnesty International. Trest smrti a popravy v roce 2016. Publikováno 11. 4. 2017 [cit. 5. 3. 2018]. 
Dostupné na https://www.amnesty.cz/news/3863/trest-smrti-a-popravy-v-roce-2016 
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Závěr

Autor na přecházejících stranách podrobně analyzoval problematiku podvodné 

delikvence  ve  světle  české  platné  a  účinné  trestněprávní  úpravy,  přičemž  dosáhl 

následujících závěrů. 

Podvody, jakožto trestné činy proti  majetku,  patří  společně s trestnými činy 

zanedbání povinné výživy (§ 196 TZ), krádeže (§ 205 TZ) či kupříkladu ublížení na 

zdraví (§ 146 TZ) k těm trestným činům, jimiž se orgány činné v trestním řízení 

zabývají častěji než jinými. Tento závěr je potvrzen údaji, jež si autor vyžádal od 

Ministerstva spravedlnosti České republiky, a které uvádějí, že v roce 2017 bylo na 

území České republiky pravomocně odsouzeno za trestné činy dle § 209 až 212 TZ 

celkem 5.044 fyzických osob a 32 osob právnických. 

Zároveň  se  ze  statistických  údajů  podává,  že  oproti  období  vrcholící 

ekonomické krize došlo v roce 2017 k mírnému poklesu počtu osob odsouzených za 

trestný čin podvodu dle § 209 TZ a úvěrového podvodu dle § 211 TZ. Naopak v roce 

2017 došlo k nárůstu osob odsouzených za pojistný podvod dle § 210 TZ a dotační 

podvod dle § 212 TZ.

Při hledání rysů, které by pachatele podvodné delikvence mohly determinovat a 

spojovat,  dospěl  autor  k  závěru  vzešlému  z  výsledků  empirických  výzkumů 

stanovujících, že tzv. čisté typy pachatelů podvodné delikvence neexistují. Naopak v 

drtivé většině případů podvodné delikvence bude jednání pachatele ovlivněno více 

než jediným určujícím faktorem. 

Na druhou stranu ve vztahu k tzv. vnitřním podvodům studie mezinárodních 

poradenských společnosti  uvádějí,  že  statisticky nepravděpodobnějším pachatelem 

vnitřního podvodu je muž ve věku 46 až 55 let, který pracuje ve vedení společnosti, 

má mezi kolegy velmi dobrou pověst a ve společnosti působí déle než šest let. Čeští 

pachatelé vnitřních podvodů mají být v porovnání se světovým průměrem starší a 

působit na vyšších pozicích - nejčastěji se jedná o výkonného (30 %), finančního (25 

%) a  obchodního ředitele  (25 %).  Pro české  prostředí  má být  dále  typické,  že  v 

naprosté většině případů trvá podvod déle než tři roky, ve čtvrtině případů dokonce 

více než šest let.

V části věnující se oblasti prevence proti podvodné delikvenci dochází autor k 

závěru, že je nezbytné dbát důrazu na tzv. mimotrestní aktivity. Takovými aktivitami 
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se rozumí jednak působení na potenciálního pachatele tím způsobem, aby se choval 

souladně s právním řádem, a dále na potenciální oběť tak, aby činila takové aktivní 

kroky,  které  jí  pomohou  minimalizovat  pravděpodobnost  případné  viktimizace. 

V oblasti  pracovněprávní  mezi  takovéto  prostředky  patří  především  zavedení 

důkladných  pravidel  a  systémů  kontrol  na  pracovišti  (například  tzv.  sdílené 

odpovědnosti  pracovníků)  či  zřízení  ve  větších  společnostech  funkce  tzv.  fraud 

managera. Generálně preventivně  působí prohlubování právního povědomí široké 

společnosti,  šíření  preventivních  a  varovných  informaci  ohledně  odhalených 

podvodných jednání, která by se mohla opakovat a v neposlední řadě z pohledu de 

lege  ferenda přijetí  obecně  platné  právní  úpravy  stanovující  jasná  pravidla  tzv. 

whistleblowingu. Z výše citovaných mezinárodních analýz poradenských společností 

totiž shodně vyplývá, že primárním důvodem odhalení až jedné třetiny podvodných 

jednání je právě tento institut.

Autor práce považuje za velmi přínosné, že zákonodárce v reakci na razantně 

se měnící společenskou situaci v průběhu porevolučních let přijal a zařadil do účinné 

trestněprávní  úpravy  zvláštní  druhy  podvodné  delikvence,  tj.  podvod  pojistný, 

úvěrový a dotační. Díky těmto čtyřem trestným činům z oblasti podvodné delikvence 

(§  209  až  212  TZ),  jež  trestní  zákoník  nyní  obsahuje,  může  postihnout  český 

trestněprávní  systém  více  protizákonného  jednání,  jež  naplní  znaky  skutkových 

podstat obsažených v těchto ustanoveních. 

Srovnáme-li  současnou  právní  úpravu  s legislativním  stavem  z počátku  let 

devadesátých, dospějeme k závěru, že výrazně méně podvodných jednání by mělo 

zůstat nepotrestáno z důvodu nedostatečnosti legislativní úpravy. 

Z teoretického pohledu  de lege ferenda zůstane  i  nadále  pro zákonodárce  a 

odbornou veřejnost spornou otázkou, zda mají být trestné činy pojistného, úvěrového 

a dotačního podvodu i nadále formulovány jako trestné činy předčasně dokonané, 

kdy k naplnění  takovéto  skutkové podstaty není  vyžadováno způsobení  škody na 

majetku  poškozeného.  Avšak s nyní  účinnou právní  úpravou je  již  společnost  do 

určité míry seznámena, odborná veřejnost tento stav již akceptovala, a proto nelze 

očekávat razantní změnu v tomto ohledu.
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Z výše provedené komparatistiky právních úprav účinných v České republice a 

v  Čínské  lidové  republice,  které  postihují  podvodnou  delikvenci,  vyplývá,  že  v 

důsledku transformace hospodářství obou zemí z plánovaného na tržní (popř. kvazi-

tržní v případě Číny), došlo k významnému nárůstu případů podvodných jednání, na 

který  společnost  ani  legislativa  nebyla  připravena.  Autor  dochází  k závěru,  že 

zejména úvěrový a dotační podvod jsou upraveny podobným způsobem. V čem se 

úprava bezpochyby liší, je výše a druh sankce, kterou lze odsouzenému za podvodné 

jednání uložit. Čína totiž ve snaze omezit četnost výskytu hospodářské kriminality a 

s cílem  působit  generálně  preventivně  stále  ukládá  za  spáchání  vybraných  druhů 

podvodného jednání nezřídka i trest absolutní, tj. trest smrti.

Společným rysem v obou zemích je snaha minimalizovat takováto podvodná 

jednání,  neboť narušují  ekonomické a  sociální  vazby,  které  v konečném důsledku 

vedou k nežádoucím ekonomickým ztrátám. 
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Trestněprávní postih podvodného jednání

Abstrakt

Zákon  č.  40/2009  Sb.,  trestní  zákoník,  účinný  ke  dni  sepsání  této  práce, 

penalizuje jednání naplňující znaky skutkové podstaty trestného činu podvodu (§ 209 

TZ) a zvláštní případy pojistného (§ 210 TZ),  úvěrového (§ 211 TZ) a dotačního 

podvodu (§ 212 TZ). Jedná se tak celkem o čtyři samostatné trestné činy zabývající 

se postihem podvodné delikvence. 

Zákonná  úprava  postihující  podvodnou  delikvenci  prošla  v porevolučním 

období  významnou  proměnou,  která  reagovala  na  nové  společensko-politické 

poměry. Byla to především nemožnost postihnout veškerá podvodná jednání dle tzv. 

obecného podvodu (dnes § 209 TZ), která vedla zákonodárce k přijetí dalších tří výše 

zmíněných zvláštních  trestných činů,  které  postihují  podvodné jednání  související 

s poskytováním pojištění, úvěrů či dotací. 

Tuto reakci lze bezpochyby považovat za žádoucí, neboť jak ukázala zejména 

devadesátá  léta  minulého  století,  těžko  postižitelná  kriminalita  v těchto  oblastech 

měla dalekosáhlé důsledky pro ekonomiku republiky a důvěru společnosti v právní 

řád jako celek. 

V teorii se lze setkat se základním dělením podvodného jednání na tzv. vnější a 

vnitřní. Vnější  podvodná jednání se vyznačují  obvykle jednorázovostí  pachatelova 

jednání  a  dopouští  se  jich  zpravidla  osoby,  jež  např.  nejsou  v  zaměstnaneckém 

poměru k poškozenému - vyskytují vně určité struktury či organizace. 

Naopak podvodné delikvence vnitřní se dopouštějí zpravidla zaměstnanci nebo 

osoby působící ve vedení poškozeného subjektu a páchají  tuto činnost povětšinou 

delší dobu. 

V praxi  se  však  vyskytují  i  podvodná  jednání  hybridní  kategorie,  která  by 

zahrnovala například situace, kdy pachatel např. klient banky ve spolupachatelství se 

zaměstnancem banky systematicky vyvádí prostředky z finanční instituce, na které 

nemají  nárok. Takové jednání v sobě snoubí prvky podvodné delikvence vnitřní i 

vnější.

Pravděpodobnost  spáchání  podvodného jednání  determinuje  přitažlivost  cíle, 

kterého se pachatel snaží dosáhnout. Toto je jeden z více důvodů, proč není možné 
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typického pachatele podvodné delikvence exaktně popsat, neboť pro každého jedince 

se neprávem získané plnění bude lišit svojí kvalitou, rozsahem atp. Dále významnou 

roli představují tzv. kognitivní skripta, kterými rozumíme představy pachatele o sobě 

samém a jiných osobách.

Ekonomická krize vedla v České republice k nárůstu počtu odsouzených za 

podvodná jednání. I proto je mimořádně důležité využívat preventivních nástrojů k 

předcházení, zamezení a případnému včasnému odhalení podvodného jednání. 

K úspěšnému boji proti podvodné delikvenci je zapotřebí zejména prohloubit 

obecnou  znalost  právních  předpisů,  v rámci  pracovněprávních  a  podnikatelských 

vztahů nastavit a užívat preventivní mechanismy (sdílená odpovědnost, pravidelné 

interní audity, prověřování smluvních partnerů atp.) a v neposlední řadě zakotvit do 

českého právního řádu institut tzv.  whistleblowingu, který dle mezinárodních studií 

slouží jako velice významný prvek vedoucí k odhalení podvodného jednání. 

Závěrem autor  srovnává českou a  čínskou právní  úpravu postihu  podvodné 

delikvence. Při tomto dospívá k závěrům, že v obou zemích v důsledku transformace 

ekonomik a společnosti, došlo k významnému nárůstu případů podvodných jednání, 

na který společnost  ani  legislativa  nebyla  připravena.  Autor  dochází  k závěru,  že 

zejména úvěrový a dotační podvod jsou upraveny podobným způsobem. 

V čem  se  úprava  bezpochyby  liší,  je  výše  a  druh  sankce,  kterou  lze 

odsouzenému za podvodné jednání uložit. Čína totiž ve snaze omezit četnost výskytu 

hospodářské  kriminality  a  s cílem  působit  generálně  preventivně  stále  ukládá  za 

spáchání  vybraných druhů podvodného jednání  nezřídka  i  trest  absolutní,  tj.  trest 

smrti.

Klíčová slova: trestný čin, podvod, kriminologie
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Criminal-law treatment of fraudulent conduct

Abstract

The Act No. 40/2009 Coll., the Criminal Code, effective as of the date of this 

thesis, penalizes one’s behavior fulfilling the criminal signs of a fraud (Section 209 

of the Act) and its special variations, such as insurance fraud (Section 210 of the 

Act), loan fraud (Section 211 of the Act) and subsidy fraud (Section 212 of the Act). 

This  means  that  four  separate  criminal  offences  are  penalizing  fraudulent 

delinquency under the Czech legislation. 

Laws penalizing fraudulent delinquency have developed rapidly over the post-

revolutionary era and reflected new social and political environment. It was mainly 

the lack of ability to punish all fraudulent actions by applying the so called general 

fraud provisions (nowadays Section 209 of the Act) which served as the initial power 

motivating  legislators  to  pass  an  amendment  containing  provisions  regarding  the 

three  abovementioned  criminal  offences  that  are  penalizing  fraudulent  behavior 

relating to insurance, loans and subsidies. 

 This action taken by the legislators is generally perceived as suitable since, as 

mainly demonstrated in the nineties of the twentieth century, fraudulent criminality 

has broad-reaching effects impacting the country’s economics and the society’s trust 

in the rule of law. 

Legal theory differentiates between external and internal fraudulent behavior. 

External frauds are characterized by its typical one-off nature and the criminals are 

usually persons that have no labor law relationship with the damaged person. 

On the contrary, the internal frauds are typically committed by employees or 

persons from the management of the damaged person. Internal frauds are also usually 

committed over a longer period of time. 

In practice, one might come across hybrid types of fraudulent actions, meaning 

that they include cases in which the criminal (e.g. a bank’s client) in cooperation with 

a  person  being  part  of  the  damaged  entity  (e.g.  an  employee  of  the  bank) 

systematically and fraudulently conduct transfers of funds. Such behavior combines 

aspects of both internal and external frauds.
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The  probability  of  committing  a  fraudulent  behavior  is  determined  by  the 

attractiveness of the object which is the criminal trying to achieve. This is one of 

more reasons why it’s impossible to exactly describe a typical fraudster, since every 

single  one  of  them  is  attracted  by  a  different  objects  (differing/varying  by  it’s 

quantity,  quality and value). Cognitive perception plays an important role since it 

describes the way how an offender thinks about himself and about the others.

The  economic  crisis  led  to  an  increase  of  fraudulent  crimes  in  the  Czech 

Republic.  Therefore,  it’s  very  important  to  use  special  tools  that  are  helping  to 

prevent, stop or reveal such criminal behavior as soon as possible.

To fight against the fraudulent delinquency successfully, it is vital to broaden 

the society’s general knowledge of effective laws, to set up a system of preventive 

mechanisms in labor law and business relationships (such as shared liability, regular 

internal audits, due diligence checks on partners etc.) and, last but not least, to enact a 

law regulating whistleblowing, which according to international studies serves as an 

effective tool in the battle against frauds.

Finally,  the  author  of  this  thesis  compares  the  Czech  and  Chinese  legal 

framework penalizing fraudulent delinquency. While  doing  so,  the  author 

concludes that in both jurisdictions the transformation of the economics and society 

led to an undisputable increase of fraudulent criminality for which neither the society 

nor the legal environment was ready. As to wording of the criminal offences, the 

author  concludes  that  loan  and  subsidy  frauds  are  formulated  similarly  in  both 

jurisdictions.

When sanctions are concerned, both analyzed jurisdictions differ more rapidly 

(as to their type and severity). This is because China, in the effort to scale down the 

frequency of economic criminality and to cause preventively on the society,  often 

imposes lethal punishment if certain criminal offences are concerned. 

Key words: criminal offence, fraud, criminology

118


	Mgr. Marek Doseděl
	Trestněprávní postih podvodných jednání
	Rigorózní práce
	Úvod
	1. Pojem podvodu, četnost výskytu podvodné delikvence a její kriminologické aspekty
	2. Charakteristické rysy pachatelů podvodné delikvence
	3. Prevence podvodných jednání
	4. Podvod § 209 TZ
	4.1 Obecná charakteristika trestného činu podvodu
	4.2 Objekt trestného činu podvodu
	4.3 Objektivní stránka trestného činu podvodu
	4.3.1 Uvedení v omyl, využití omylu a zatajení podstatných skutečností
	4.3.2 Obohacení sebe nebo jiného a způsobení škody

	4.4 Subjekt trestného činu podvodu
	4.5 Subjektivní stránka trestného činu podvodu
	4.6 Využití moderních technologií při páchání podvodu

	5. Pojistný podvod § 210 TZ
	5.1 Pojistná smlouva a pojistná událost
	5.2 Příčiny podvodné pojistné delikvence
	5.3 Obecná charakteristika pojistného podvodu
	5.4 Objekt trestného činu pojistného podvodu
	5.5 Objektivní stránka trestného činu pojistného podvodu
	5.5.1 Pojistný podvod dle § 210 odst. 1 TZ
	5.5.2 Pojistný podvod dle § 210 odst. 2 TZ

	5.6 Subjekt trestného činu pojistného podvodu
	5.7 Subjektivní stránka trestného činu pojistného podvodu
	5.8 Statistické údaje o pojistných podvodech
	5.9 Typické způsoby páchání pojistných podvodů
	5.10 Zvláštní způsoby prevence pojišťoven proti pojistným podvodům

	6. Úvěrový podvod § 211 TZ
	6.1 Úvěr a úvěrová smlouva
	6.2 Obecný úvod o trestném činu úvěrového podvodu
	6.3 Objekt trestného činu úvěrového podvodu
	6.4 Objektivní stránka trestného činu úvěrového podvodu
	6.4.1 Úvěrový podvod dle § 211 odst. 1 TZ
	6.4.2 Úvěrový podvod dle § 211 odst. 2 TZ

	6.5 Subjekt trestného činu úvěrového podvodu
	6.6 Subjektivní stránka trestného činu úvěrového podvodu

	7. Dotační podvod § 212 TZ
	7.1 Úprava podvodu v právu Evropské unie
	7.2 Obecný úvod o trestném činu dotačního podvodu
	7.3 Dotace, subvence, návratná finanční výpomoc, příspěvek
	7.4 Objekt dotačního podvodu
	7.5 Objektivní stránka dotačního podvodu
	7.5.1 Dotační podvod dle § 212 odst. 1 TZ
	7.5.2 Dotační podvod dle § 212 odst. 2 TZ

	7.6 Subjekt dotačního podvodu
	7.7 Subjektivní stránka dotačního podvodu
	7.8 Otázka jednočinného souběhu dotačního podvodu s (§ 212 TZ) s poškozením finančních zájmů Evropské unie (§ 260 TZ)
	7.9 Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) – pravomoci a působnost

	8. Souvislosti se stíháním trestných činů podle § 210 až § 212 TZ
	9. Čínská právní úprava postihující podvodnou delikvenci
	9.1 Stručná komparatistika s českou právní úpravou

	Závěr
	Seznam použitých zdrojů
	Trestněprávní postih podvodného jednání
	Abstrakt
	Criminal-law treatment of fraudulent conduct
	Abstract

