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1. Úvod 

Jako téma své rigorózní práce jsem si zvolila problematiku právní úpravy 

úpadkových trestných činů, kterou považuji za velmi aktuální hlavně v zemích 

s vyspělou tržní ekonomikou. Při výběru tématu práce jsem byla ovlivněna zejména 

svým zájmem o obor trestního práva, kdy jsem se snažila tuto svou zálibu zkombinovat 

s činností, které se převážně věnuji ve svém zaměstnání, v kanceláři insolvenčního 

správce. Hledala jsem tedy téma, v němž bych mohla využít své praktické znalosti 

insolvenčního práva a zároveň se neodchýlit od oboru, který mě velmi zajímá a baví, 

sice od práva trestního. Jsem toho názoru, že právě problematika úpadkových trestných 

činů tento můj požadavek dokonale splňuje. 

Jak je vidno již ze samotného názvu práce, za stěžejní pojmy, s nimiž jsem při 

zpracování zvoleného tématu pracovala, považuji termín „trestný čin“ a „úpadek“. 

Zevrubný výklad obou pojmů je obsažen v kapitole druhé této práce. 

Úpadkové trestné činy velmi úzce souvisí se závazkovým právním poměrem 

mezi věřitelem na straně jedné a dlužníkem na straně druhé. Takové vztahy se zde 

vyskytovaly již dávno v historii, ač třeba neexistovala konkrétní regulace poměrů mezi 

účastníky těchto vztahů. Dvě kapitoly své práce věnuji právě historickému exkurzu, 

v kapitole třetí se zabývám historií právní úpravy samotných úpadkových trestných činů 

v právních systémech platných na území dnešní České republiky. Z této kapitoly je 

zřejmé, že potřeba trestněprávně regulovat jednání dlužníka směřující k poškození 

majetkových práv věřitelů zde existovala od nepaměti. Čtvrtá kapitola mé práce naproti 

tomu podává obraz o vývoji mimotrestní právní úpravy, jež jde však ruku v ruce 

s úpravou obsaženou v trestních předpisech.  

Je zřejmé, že v oblasti úpadkových trestných činů je propojení norem trestního 

práva a norem mimotrestních citelnější než v jiných oblastech. Myslím si, že nelze 

úplně porozumět úpravě úpadkových trestných činů obsažené v trestních předpisech bez 

znalosti norem stojících mimo trestní právo, neboť některé stěžejní pojmy, s nimiž 

úprava trestního postihu úpadkových deliktů pracuje, nejsou trestními předpisy vůbec 

definovány. Orgány činné v trestním řízení tedy musí při výkladu jednotlivých aspektů a 

znaků skutkové podstaty vycházet z definice pojmů obsažených v normách práva 

občanského či obchodního. Jsem toho názoru, že právě tento fakt činí problematiku 
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úpadkových trestných činů složitější, jelikož ke správné aplikaci příslušných 

skutkových podstat obsažených v trestní normě, je vyžadována rovněž obšírná znalost 

práva soukromého. 

S ohledem na skutečnost, že mezi hlavní objekty, které jsou chráněny 

příslušnými ustanoveními upravujícími úpadkové trestné činy, lze zařadit ochranu 

majetkových práv věřitelů ve všech podobách a zájem na řádném průběhu 

insolvenčního řízení, nabízí se otázka, zda je na místě v zásadě soukromoprávní vztah 

mezi věřitelem a dlužníkem regulovat normami práva trestního. Tato úvaha vede 

k zamyšlení, zda dochází k řádné aplikaci principů zmírňujících tvrdost trestní represe 

ve formě jedné ze základních zásad ovládající české trestní právo, a sice zásady 

subsidiarity trestní represe. Mám za to, že v oblasti trestněprávní regulace činů 

souvisejících s úpadkem dlužníka či insolvenčním řízením je třeba na tuto zásadu klást 

větší důležitost než v případech jiných, neboť je nutno si uvědomit, že se pořád jedná o 

ryze soukromoprávní vztah mezi dvěma či více subjekty. Orgány činné v trestním řízení 

musí tedy pečlivě zkoumat, zda v konkrétním případě nepostačuje uplatnění 

odpovědnosti podle norem stojící mimo právo trestní. 

Stěžejní část mé práce je tvořena výkladem o jednotlivých trestných činech, 

které se řadí do kategorie tzv. trestných činů úpadkových. K podrobnějšímu rozboru 

jsem zvolila trestný čin poškození věřitele (kapitola 6.), zvýhodnění věřitele (kapitola 

7.), způsobení úpadku (kapitola 8.), porušení povinnosti v insolvenčním řízení (kapitola 

9.) a pletichy v insolvenčním řízení (kapitola 10.). Do skupiny úpadkových trestných 

činů bývá podle některých pramenů řazen rovněž trestný čin porušení povinnosti učinit 

pravdivé prohlášení o majetku, který jsem však po dlouhé úvaze do své práce 

nezařadila, a to zejména s ohledem na jeho povahu, která je oproti ostatním skutkovým 

podstatám úpadkových trestných činů velmi speciální. V jednotlivých kapitolách se 

zabývám základními aspekty skutkových podstat a rovněž výkladem o pojmech 

soukromoprávních, jejichž znalost je nezbytná pro správnou kvalifikaci toho kterého 

trestného činu.  

Na závěr své práce jsem se snažila sumarizovat poznatky, které jsem v průběhu 

studia tohoto tématu zaznamenala a rovněž jsem si dovolila zhodnotit kvalitu a 

nedostatky současné právní úpravy. Přílohu mé práce potom tvoří statistické údaje 

týkající se četnosti páchání úpadkových trestných činů a úspěšnosti jejich objasňování. 
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Zároveň jsem si dovolila nastínit svůj názor na současnou úpravu trestního postihu 

úpadkových trestných činů včetně návrhů de lege ferenda.  
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2. Terminologické vymezení 

2.1 Pojem trestného činu 

Trestný čin je základem trestní odpovědnosti podle českého trestního práva. 

Definice tohoto pojmu je obsažena v ust. § 13 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., trestní 

zákoník, v platném znění (dále jen „TZ nebo trestní zákoník“), které stanovuje, že 

trestným činem je protiprávní čin, který trestní zákon označuje za trestný a který 

vykazuje znaky uvedené v takovém zákoně. Takto provedené vymezení trestného činu 

navazuje na zásadu zákonnosti obsaženou v čl. 39 usnesení č. 2/1993 Sb., o vyhlášení 

Listiny základních práv a svobod jakou součásti ústavního pořádku České republiky 

(dále jen „LZPS nebo Listina základních práv a svobod“) a v ust. § 12 odst. 1 TZ. 

Oproti úpravě obsažené v zákoně č. 140/1961 Sb., trestní zákon (dále jen „TrZ nebo 

trestní zákon“) došlo k odstranění tzv. materiálního znaku z legální definice trestného 

činu, tj. k odstranění formulace „pro společnost nebezpečný čin“. Zároveň byla do 

zákonné definice vtělena protiprávnost jako jeden ze dvou obligatorních znaků trestného 

činu.
1
 Takový postup lépe odpovídá současné tendenci trestního práva, která je 

ovlivňována procesem depenalizace. Zvolené formální pojetí trestného činu mnohem 

lépe reflektuje nutné oddělení moci soudní od moci zákonodárné, neboť je to právě 

zákonodárný sbor, který přesně stanoví, jaká jednání jsou trestnými činy, a soudy, popř. 

jiné orgány, dále pouze posuzují, zda konkrétní jednání pachatele naplňuje znaky 

trestného činu či nikoliv. Již tedy nejsou oprávněny dospět k závěru, že uvedené jednání 

není trestným činem, neboť s ohledem na definici trestného činu není naplněn jeho 

materiální znak. 
2
 

Jak jsem již uvedla, aby bylo určité jednání kvalifikováno jako trestný čin a 

trestáno podle trestního zákoníku, musí naplnit dva obligatorní znaky trestného činu. 

Prvním z těchto znaků je protiprávnost, kterou se rozumí rozpor s právní normou 

v rámci právního řádu jako celku.
3
 Legální definici trestného činu mohou naplnit jen ty 

činy, které jsou v rozporu s právními předpisy, nedovolené. Nelze však generalizovat, že 

všechna nedovolená a protiprávní jednání jsou trestnými činy. Právní řád obsahuje 

jakousi pomyslnou hierarchii činů, jež jsou s ním v rozporu. Kromě trestných činů do ní 

                                                 
1
 Šámal, P. a kol. Trestní zákoník. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, 129 s.  

2
 Šámal, P. a kol. Trestní zákoník. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, 130 s. 

3
 Jelínek J. a kol: Trestní právo hmotné. 3. vydání. Praha: Leges, 2013, 126 s. 
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lze zařadit např. přestupky či správní delikty. Odborná literatura povětšinou nezařazuje 

protiprávnost ke znakům skutkové podstaty trestného činu, neboť tato nemá způsobilost 

diferencovat jednotlivé typy trestných činů. Ale najdou se i názory, podle nichž by 

protiprávnost měla být zařazena mezi znaky skutkové podstaty. Je pravdou, že 

zákonodárce v některých ustanoveních trestního zákoníku protiprávnost explicitně 

vyjádřil, a to např. formulací „v rozporu s právními předpisy“, „neoprávněně“ či „bez 

povolení“. U jiných skutkových podstat však toto výslovné vyjádření protiprávnosti 

zapotřebí není, jelikož fakt, že je uvedený čin protiprávní, vyplývá již z povahy věci, 

jako je tomu např. u trestného činu vraždy (§ 140) či loupeže (§ 173). Nelze se však 

ztotožnit s názorem, že u těch skutkových podstat, v nichž není protiprávnost výslovně 

vyjádřena, se tato ke klasifikaci určitého jednání jako trestného činu nevyžaduje. Pokud 

zákonodárce explicitně nevyjádřil protiprávnost přímo ve skutkové podstatě, musí se 

přesto jednat o čin protiprávní, a to s ohledem na legální definici trestného činu 

obsaženou v ust. § 13 odst. 1 TZ, která tuto vyžaduje obecně u každé skutkové podstaty. 

Jednání nelze označit za trestný čin, pokud u něj nelze dovodit protiprávnost z důvodů 

okolností vylučujících protiprávnost. Za tyto okolnosti zákonodárce označuje krajní 

nouzi (§ 28 TZ), nutnou obranu (§ 29 TZ), svolení poškozeného (§ 30 TZ), přípustné 

riziko (§ 31 TZ) či oprávněné použití zbraně (§ 32 TZ). 

Druhým obligatorním znakem trestného činu, jenž musí být splněn, jsou znaky 

uvedené v zákoně, tj. formální znaky trestného činu.
4
 Mezi tyto formální znaky 

trestného činu se řadí znaky skutkové podstaty trestného činu, jež jsou způsobilé odlišit 

jednotlivé trestné činy navzájem. Jedná se o souhrn objektivních a subjektivních znaků, 

mezi něž patří objekt, objektivní stránka, subjekt a subjektivní stránka, jež lze 

považovat za obligatorní znaky skutkové podstaty, neboť jsou součástí každé z nich. 

Pokud tedy jednání nevykazuje všechny tyto znaky, nemůže být naplněna skutková 

podstata trestného činu. U skutkových podstat lze rozlišit rovněž znaky fakultativní, jež 

nemusí být přítomny ve všech skutkových podstatách. Mezi fakultativní znaky skutkové 

podstaty je možné zařadit např. motiv, cíl či pohnutku.
5
 

Jak již bylo řečeno výše, z legální definice trestného činu byl odstraněn tzv. 

materiální znak. To však nutně neznamená, že všechny činy, které jsou protiprávní a 

                                                 
4
 Jelínek, J. a kol: Trestní právo hmotné. 3. vydání. Praha: Leges, 2013, 127 s.  

 
5
 Jelínek, J. a kol: Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 5. vydání. Praha: Leges, 2016, 165 s. 
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naplňují znaky trestného činu uvedené v trestním zákoníku, lze označit za trestné činy 

ve smyslu legální definice obsažené v ust. § 13 odst. 1 TZ. K této legální definici je 

nutno výkladem připojit ještě ust. § 12 odst. 2 TZ zakotvující jednu ze základních zásad 

trestního práva, a sice zásadu subsidiarity trestní represe, z níž vyplývá, že trestní 

odpovědnost a trestněprávní důsledky s ní spojené lze uplatňovat jen v případech 

společensky škodlivých, ve kterých nepostačuje uplatnění odpovědnosti podle jiného 

právního předpisu.
6
 Orgány činné v trestním řízení tedy musí v každém jednotlivém 

případě posuzovat, zda čin, který je možno formálně klasifikovat jako trestný, je natolik 

společensky škodlivý, že nepostačí uplatnit odpovědnost podle norem mimotrestních, 

např. z oblasti správního práva, nebo v případě úpadkových trestných činů z oblasti 

práva občanského a obchodního. Přestože definice trestného činu již materiální znak 

neobsahuje, zákonodárce toto pojetí zcela neopustil a zavedl tzv. materiální korektiv 

legální definice trestného činu ve formě zásady subsidiarity trestní represe.
7
 

2.1.1 Objekt 

Objekt trestného činu patří mezi obligatorní znaky skutkové podstaty. Má 

rozhodující význam pro systematiku zvláštní části trestního zákoníku. Objekt je 

teoretickou kategorií, jejíž vymezení nenalezneme explicitně vyjádřené v zákoně, ale je 

nutné ji dovozovat. Objektem se rozumí společenské vztahy, zájmy a hodnoty chráněné 

trestním zákonem.
8
 Objekt trestného činu tedy charakterizuje ty právní statky, jež jsou 

předmětem ochrany trestního práva. Jednou ze základních funkcí trestního práva je totiž 

ochrana společnosti před trestnou činností, která porušuje či ohrožuje zájmy chráněné 

trestním zákonem. Trestní právo však nechrání všechny objekty, ale pouze ty, které lze 

považovat za základní hodnoty typické pro danou společnost. V této souvislosti je 

možné hovořit o tzv. fragmentární povaze trestního práva, jelikož trestní právo není 

systémem, který by měl chránit všechny myslitelné vztahy, zájmy či hodnoty, ale pouze 

takové, které ochranu prostředky trestního práva vyžadují. 
9
 

Objekt trestného činu lze členit podle stupně obecnosti na obecný (rodový) 

objekt, druhový (skupinový) objekt a individuální objekt. Pod pojmem obecný objekt je 

                                                 
6
 viz ust. § 12 odst. 2 TZ 

7
 Draštík, A., Fremr, R., Durdík, T., Růžička, M., Sotolář, A. a kol. Trestní zákoník. Komentář. I. díl. 

Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2015, 63 – 64 s. 
8
 Jelínek, J. a kol: Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 5. vydání. Praha: Leges, 2016, 170 s. 

9
 Šámal, P. a kol. Trestní zákoník. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, 152-153 s. 
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možné si představit všechny zájmy, vztahy a hodnoty, jež jsou v souhrnu chráněné 

trestním právem. Je jím určován rozsah potřebné právní úpravy obsažené v 

trestněprávních předpisech. Naproti tomu druhový objekt vyjadřuje skupinu určitých 

zájmu, které se vyznačují společnými rysy, a zákonodárce je tudíž zařadil do jedné 

hlavy či do jednoho dílu zvláštní části trestního zákoníku. Lze tedy konstatovat, že 

druhový objekt určuje systematiku zvláštní části trestního zákoníku.
10

 Individuální 

objekt je pojmem nejkonkrétnějším, vyjadřuje jednotlivý zájem, vztah či hodnotu, k 

jehož ochraně slouží konkrétní ustanovení trestního zákoníku. Přestože není 

individuální objekt vždy explicitně vyjádřen v každém ustanovení ve zvláštní části 

trestního zákoníku, je tento obligatorním znakem skutkové podstaty každého trestného 

činu, neboť jednání, které by neporušovalo či neohrožovalo žádné chráněné zájmy, by 

nemohlo být trestné. V rámci individuálního objektu trestného činu je možné rozlišovat 

jeho obecnou rovinu, která je představována znakem skutkové podstaty trestného činu, a 

jeho konkrétní rovinu, jíž se rozumí jedinečný vztah, zájem či hodnota, které byly 

konkrétním trestným činem porušeny či ohroženy.
11 

2.1.2 Objektivní stránka 

Objektivní stránka trestného činu je charakterizována způsobem spáchání činu a 

jeho následky.
12

 Obligatorními znaky objektivní stránky jsou (a) jednání, (b) následek, 

(c) příčinná souvislost mezi jednáním a následkem. Objektivní stránka trestného činu 

může být blíže konkretizována tzv. fakultativními znaky objektivní stránky, mezi něž 

patří např. místo, čas či způsob spáchání činu. Pro naplnění objektivní stránky trestného 

činu musí být přítomny všechny její obligatorní znaky, jinak nemůže být naplněna ani 

skutková podstata trestného činu.  

Prvním z obligatorních znaků objektivní stránky trestného činu je jednání. 

Jednáním ve smyslu trestního práva je projev vůle ve vnějším světě.
13

 Jednání nemusí 

být představováno toliko konáním ve smyslu aktivního projevu vůle, ale rovněž i 

opomenutím, jež představuje zdržení se projevu vůle. Rozlišujeme tedy trestné činy, 

které lze spáchat pouze konáním (komisivní) a trestné činy označované jako nečinnostní 

                                                 
10

 Jelínek, J. a kol: Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 5. vydání. Praha: Leges, 2016, 174 s. 
11

 Šámal, P. a kol. Trestní zákoník. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, 153-154 s. 

 
12

 Jelínek, J. a kol: Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 5. vydání. Praha: Leges, 2016, 179 s. 
13

 Jelínek, J. a kol: Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 5. vydání. Praha: Leges, 2016, 180 s. 
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(omisivní). Při jednání dochází ke spojení vnitřní složky (vůle) a vnější složky (projev 

vůle). O trestněprávní jednání nejde tehdy, pokud chybí jedna ze složek jednání, ať už 

vůle či její projev.  

Druhým z obligatorních znaků objektivní stránky trestného činu je následek. 

Tento je charakterizován jako porušení nebo ohrožení hodnot, které jsou objektem 

trestného činu.
14

 Jak již vyplývá ze samotné definice pojmu následek, u některých 

skutkových podstat je následkem porucha (např. u trestného činu ublížení na zdraví) a u 

jiných je následkem porušení, kterým se rozumí reálné nebezpečí vzniku poruchy (např. 

u trestného činu obecného ohrožení). Rozlišujeme tedy trestné činy poruchové a 

ohrožovací. Trestní zákoník diferencuje následek do určitých kategorií, např. následek 

jako znak skutkové podstaty, těžší následek, škodlivý následek či zvlášť těžký a těžko 

napravitelný následek.
15

 

Třetí obligatorní znak objektivní stránky je spojovacím článkem mezi jednáním 

a následkem. Jedná se o příčinný vztah mezi těmito dvěma znaky objektivní stránky. 

Pachatel trestného činu může být totiž za tento čin odpovědný pouze tehdy, pokud byl 

trestněprávně relevantní následek skutečně způsoben jeho jednáním. Pokud se orgánům 

činným v trestním řízení nepodaří kauzální nexus dovodit, nastává beztrestnost 

pachatele. Základem stanovení příčinného vztahu je tzv. teorie podmínky (condicio sine 

qua non), podle níž je příčinou každý jev, bez něhož by jiný jev nenastal buď vůbec, 

anebo by nenastal způsobem, jakým nastal (co do rozsahu a způsobu poruchy či 

ohrožení, místa, času apod.).
16

 Trestní právo tedy do příčinnosti v širším smyslu 

zahrnuje i tzv. podmínky, jelikož i taková jednání je třeba v určitých případech 

postihnout. Teorie podmínky však zakládá příliš širokou trestní odpovědnost, a proto je 

korigována dvěma specifickými zásadami posuzování kauzálního nexu, a sice zásadou 

umělé izolace jevů a zásadou gradace příčinné souvislosti. V rámci zásady umělé 

izolace jevů dochází k abstrahování trestněprávně relevantního jednání a trestněprávně 

relevantního následku, jež jsou stěžejními pro posouzení, zda došlo k naplnění znaků 

skutkové podstaty trestného činu. Naproti tomu ze zásady gradace příčinné souvislosti 

je zřejmé, že jednotlivé příčiny a podmínky nemají totožný význam pro způsobení 

konkrétního následku. Pro trestní odpovědnost je důležité, aby bylo jednání pachatele 

                                                 
14

 Jelínek, J. a kol: Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 5. vydání. Praha: Leges, 2016, 188 s. 
15

 Šámal, P. a kol. Trestní zákoník. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, 160-161 s. 
16

 Jelínek, J. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 5. vydání. Praha: Leges, 2016, 194 s. 
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příčinou dostatečně významnou z hlediska způsobení trestněprávně relevantního 

následku. Míra způsobení trestného činu může tedy klesnout až na tak nepatrný stupeň, 

kdy bude příčinná souvislost již prakticky bez významu a takové jednání nebude trestné 

za použití zásady subsidiarity trestní represe vyjádřené v ust. § 12 odst. 2 TZ.
17

 Ke 

vzniku trestní odpovědnosti však nestačí pouze dovození příčinného vztahu mezi 

jednáním a následkem. Vývoj příčinné souvislosti musí být kryt rovněž zaviněním, a to 

alespoň v hrubých rysech. Za způsobený následek může být pachatel trestně odpovědný 

pouze tehdy, pokud následek rovněž zavinil. Nezaviněné následky nejsou pachateli 

přičítány.
18 

2.1.3 Subjekt 

Trestní zákoník obsahuje legální definici pojmu pachatel v ust. § 22, které 

stanovuje, že pachatelem trestného činu je osoba, která svým jednáním naplnila všechny 

znaky skutkové podstaty trestného činu nebo jeho pokusu či přípravy, je-li trestná. Za 

pachatele je považována osoba, která bezprostředně spáchala trestný čin. Toto pojetí 

pojmu pachatel bylo stěžejní hlavně v době, kdy mohla být pachatelem trestního činu 

pouze osoba fyzická. Změna nastala přijetím zákona č. 418/2011 Sb., o trestní 

odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, v platném znění (dále jen „TOPO či 

zákon o trestní odpovědnosti právnických osob“), který s účinností od 1. 1. 2012 

zakotvil rovněž trestní odpovědnost osob právnických. Pachatelem podle ust. § 9 odst. 1 

TOPO je právnická osoba, které lze přičítat porušení nebo ohrožení zájmu chráněného 

trestním zákonem způsobem uvedeným v tomto zákoně.  

Pachatelem trestného činu může být pouze osoba, která je trestně odpovědná, a 

to bez ohledu na to, zda se jedná o fyzickou nebo právnickou osobu. Aby bylo možno za 

pachatele považovat fyzickou osobu, tato musí dovršit zákonem stanoveného věku (15 

let) a být v době spáchání činu příčetná. Co se týče mladistvých pachatelů, tak zákon č. 

218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech 

mládeže, v platném znění (dále jen „ZSVM nebo zákon o soudnictví ve věcech 

mládeže“) stanovuje další obligatorní znak, který musí splňovat pachatel provinění. V 

ust. § 5 odst. 1 ZSVM je určeno, že mladistvý, který v době spáchání činu nedosáhl 

takové rozumové a mravní vyspělosti, aby mohl rozpoznat jeho protiprávnost nebo 

                                                 
17

 Šámal, P. a kol. Trestní zákoník. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, 164 s. 
18

 Jelínek, J. a kol: Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 5. vydání. Praha: Leges, 2016, 197 s. 
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ovládat své jednání, není za tento čin trestně odpovědný. Primárně tedy orgány činné v 

trestním řízení zkoumají, zda byl pachatel v době spáchání provinění příčetný a posléze, 

zda dosáhl potřebné rozumové a mravní vyspělosti, která určuje, zda je schopen 

mentálně chápat smysl a význam svého jednání. Pokud bude prokázáno, že tento 

samostatný obligatorní znak subjektu provinění naplněn nebyl, mladistvý nemůže být za 

spáchané provinění trestně odpovědný.
19

 

Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob vymezuje potencionální 

pachatele trestných činů negativně, když v ust. § 6 odst. 1 stanovuje, že podle tohoto 

zákona nejsou trestně odpovědné Česká republika a územně samosprávné celky při 

výkonu veřejné moci. Vzhledem ke skutečnosti, že zákon č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, v platném znění (dále jen „OZ nebo občanský zákoník“) je založen na tzv. 

teorii fikce, jejíž hlavním znakem je fakt, že právnická osoba nemá vlastní vůli a 

nemůže ani právně jednat, je i pro trestní odpovědnost právnických osob vyžadováno, 

aby za ní vůli projevovala určitá fyzická osoba, jejíž jednání bude právnickou osobu 

zavazovat. S ohledem na to zákon o trestní odpovědnosti právnických osob konstruoval 

zásadu přičitatelnosti trestného činu právnické osobě.  

2.1.4 Subjektivní stránka 

Subjektivní stránka jako obligatorní znak skutkové podstaty trestného činu 

zahrnuje soubor znaků charakterizující psychiku pachatele ve vztahu ke spáchanému 

trestnému činu. Obligatorním znakem subjektivní stránky trestného činu je zavinění, jež 

může mít formu úmyslu nebo nedbalosti. Existence zavinění je nezbytná pro naplnění 

skutkové podstaty jakéhokoliv trestného činu, neboť jednou ze základních zásad 

trestního práva je zásada odpovědnosti za zavinění, která vylučuje tzv. objektivní 

odpovědnost. Subjektivní stránka trestného činu může rovněž obsahovat další znaky, 

jako např. pohnutku či cíl. Tyto se však řadí již mezi fakultativní znaky. Ust. § 13 odst. 

2 TZ obsahuje výkladové pravidlo pro posuzování zavinění u základních skutkových 

podstat, když stanovuje, že k trestní odpovědnosti za trestný čin je třeba úmyslného 

zavinění, nestanoví-li trestní zákon výslovně, že postačí zavinění z nedbalosti. Z tohoto 

jednoznačně vyplývá, že pokud ke spáchání konkrétního trestného činu postačí zavinění 

ve formě nedbalosti, tuto skutečnost musí konkrétní ustanovení ve zvláštní části 

                                                 
19

 Jelínek, J. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 5. vydání. Praha: Leges, 2016, 202-

203 s. 
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trestního zákoníku obsahovat výslovně. Toto interpretační pravidlo týkající se 

základních skutkových podstat je doplněno pravidlem obsaženým v ust. § 17 TZ, které 

říká, že k okolnosti, která podmiňuje použití vyšší trestní sazby, se přihlédne, jde-li o 

těžší následek, i tehdy, zavinil-li jej pachatel z nedbalosti, vyjímaje případy, že trestní 

zákon vyžaduje i zde zavinění úmyslné. Jedná se o interpretační pravidlo platné pro 

kvalifikované skutkové podstaty, k jejichž naplnění postačí zavinění z nedbalosti, pokud 

však zákon výslovně nestanoví, že je třeba zavinění úmyslné. 

Zaviněním se rozumí vnitřní (psychický) vztah pachatele k určitým 

skutečnostem, jež zakládají trestný čin.
20

 Jak již bylo řečeno výše, české trestní právo je 

založeno za bipartici zavinění, kdy rozlišuje úmysl a nedbalost. Základem zavinění je 

složka vědění (intelektuální složka), jež zahrnuje nejen vnímání objektivní reality, ale i 

představy skutečností, které pachatel nemůže v daný okamžik vnímat, ale buď je vnímal 

dříve, nebo k nim došel úsudkem na základě znalostí či zkušeností, a složka volní, jež je 

představována chtěním a srozuměním. Úmyslné zavinění obsahuje obě zmíněné složky, 

jak intelektuální, tak volní. Naproti tomu nedbalost obsahuje toliko složku vědění, 

složka volní zde absentuje.
21

 

2.2 Úpadek 

 Druhým základním pojmem, který je třeba vymezit pro účely dalšího výkladu o 

úpadkových trestných činech je právě pojem úpadku. Úpadek je stěžejním pojmem 

zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, v platném znění (dále jen „insolvenční 

zákon nebo IZ“), který nabyl účinnosti ke dni 1. 1. 2008 a který definuje úpadek shodně 

jako předcházející zákon o konkursu a vyrovnání, a sice ve formě platební neschopnosti, 

která je obecnou formou úpadku, což znamená, že v úpadku ve formě platební 

neschopnosti se může ocitnout jak fyzická, tak právnická osoba. Insolvenční zákon  

rovněž rozlišuje úpadek ve formě předlužení, který však přichází v úvahu pouze u 

dlužníka, jenž je podnikatelem a vede účetnictví podle zvláštního právního předpisu. 

Shodným prvkem obou forem úpadku však je požadavek mnohosti věřitelů, viz dále. 

 

                                                 
20

 Šámal, P. a kol. Trestní právo hmotné. 8. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016, 180 s. 
21

 Jelínek, J. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 5. vydání. Praha: Leges, 2016, 224-

225 s 
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2.2.1 Úpadek ve formě platební neschopnosti 

Úpadek ve formě platební neschopnosti definuje ust. § 3 odst. 1 IZ, jež stanovuje, 

že: 

1) Dlužník je v úpadku, jestliže má 

a) více věřitelů a  

b) peněžité závazky po dobu delší než 30 dnů po lhůtě splatnosti a 

c) tyto závazky není schopen plnit. 

Pro naplnění definičních znaků úpadku ve formě platební neschopnosti se vyžaduje, aby 

byly u dlužníka kumulativně splněny všechny tři podmínky.  

První podmínka spočívá v požadavku na mnohost věřitelů, kdy dlužník musí mít 

závazky alespoň vůči dvěma věřitelům. Pokud není naplněn požadavek mnohosti 

věřitelů, věřitel má povinnost vymáhat svou pohledávku mimo insolvenční řízení, a to 

v řízení nalézacím, pokud se jedná o pohledávku nevykonatelnou, anebo v řízení 

vykonávacím či exekučním, jde-li o pohledávku vykonatelnou. Fakt, že musí být splněn 

požadavek mnohosti věřitelů, však nutně neznamená, že i návrh na zahájení 

insolvenčního řízení by musel být podáván více věřiteli. Praxe je většinou taková, že 

insolvenční návrh podá jeden z věřitelů, který má ovšem povinnost ve svém návrhu 

označit další známé věřitele dlužníka, kteří se poté mohou k insolvenčnímu návrhu 

připojit, nebo posléze uplatnit svou pohledávku v řízení přihláškou. Mnohost věřitelů 

však nemůže být uměle vytvořena tak, že by věřitel mající vůči dlužníkovi splatnou 

pohledávku tuto částečně postoupil na třetí subjekt a posléze by v návrhu na zahájení 

insolvenčního řízení tvrdil mnohost věřitelů dlužníka. Na tento případ pamatuje ust. § 

143 odst. 2 IZ, které stanovuje, že za další osobu se nepovažuje osoba, na kterou byla 

převedena některá z pohledávek insolvenčního navrhovatele proti dlužníku nebo její 

část v době 6 měsíců před podáním insolvenčního návrhu nebo po zahájení 

insolvenčního řízení. V takovém případě by byl návrh na zahájení insolvenčního řízení 

ze strany insolvenčního soudu zamítnut pro nesplnění základního předpokladu 
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insolvenčního řízení, tj. osvědčení, že se osoba dlužníka nachází v úpadku.
22

 Toto 

ustanovení by mělo být jistou pojistkou před podáváním tzv. šikanózních insolvenčních 

návrhů, kdy má věřitel za cíl uměle vytvořit situaci úpadku, a vyhnout se tak uplatnění 

své pohledávky v mnohdy zdlouhavém řízení nalézacím. 

Druhá podmínka, jež musí být splněna, aby se dlužník nacházel v úpadku, je 

existence závazků dlužníka, které jsou více jak 30 dnů po lhůtě splatnosti. Zakotvení 

této třicetidenní lhůty v původním znění insolvenčního zákona navazovalo na ust. § 

369a odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (dále jen „ObchZ nebo 

obchodní zákoník“), které upravovalo právo na vznik nároku na úhradu úroků 

z prodlení. Vtělením tohoto ustanovení do obchodního zákoníku zákonodárce splnil 

požadavky Evropské unie, kdy do českého právního řádu převzal principy obsažené ve 

směrnici 2000/35 Evropského parlamentu a Rady ze dne 29. 6. 2000, o boji proti 

opožděným platbám v obchodním styku. 
23

 V odborných kruzích bývá diskutováno, zda 

je zmíněná třicetidenní lhůta jako jedna z podmínek naplnění pojmu úpadek, dlouhá, 

krátká či přiměřená. Je totiž nutné rozlišovat situace, kdy se dlužník vyhýbá plnění 

svých závazků, ačkoliv by je byl schopen splnit a kdy dlužník v daném okamžiku svůj 

závazek objektivně splnit nemůže, ač jej uznává a v budoucnu by jej splnit chtěl. 

K rozlišením těchto dvou situací má dopomoci třetí podmínka pro naplnění pojmu 

úpadek stanovená insolvenčním zákonem. 

Třetí podmínkou, která musí být splněna, aby bylo možno hovořit o úpadku 

dlužníka, je skutečnost, že dlužník není své závazky schopen plnit. Může se zdát, že 

zákonodárce tuto podmínku stanovil poměrně vágně, nicméně tento zakotvil 

alternativně určité situace, za nichž se má za to, že dlužník není schopen své závazky 

splnit. Důkazní břemeno k prokázání tvrzení o neschopnosti dlužníka dostát svým 

závazkům leží na věřiteli. Jak již bylo řečeno výše, u dlužníka, který je objektivně 

schopen svým závazkům dostát, nelze hovořit o úpadku ve formě platební neschopnosti, 

a to i za předpokladu, že tento má peněžní závazky po dobu delší než 30 dní po lhůtě 

splatnosti. Dlužník má v takovém případě finanční či jiné prostředky k uspokojení 

pohledávky věřitele, ale tuto pohledávku z jakéhokoliv důvodu uspokojovat nechce, 

např. tuto pohledávku neuznává či vede spor o její výši. Dlužník však musí prokázat, že 
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má dostatek likvidních prostředků, aby mohl bez zbytečného odkladu uspokojit splatné 

pohledávky svých věřitelů. 

Ke splnění podmínek pojmu úpadku ve formě platební neschopnosti se tedy 

vyžaduje, aby byla naplněna alespoň jedna z vyvratitelných domněnek neschopnosti 

dlužníka plnit své závazky, které jsou stanoveny v ust. § 3 odst. 2 IZ: 

2) Má se za to, že dlužník není schopen plnit své peněžité závazky, jestliže 

a) zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazku, nebo 

b) je neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti, nebo 

c) není možné dosáhnout uspokojení některé ze splatných pohledávek vůči 

dlužníku výkonem rozhodnutí nebo exekuci, nebo 

d) nesplnil povinnost předložit seznamy uvedené v ust. § 104 odst. 1, kterou mu 

uložil insolvenční soud. 

K výkladu pojmu „zastavení plateb podstatné části peněžitých závazků“ je třeba 

přistupovat negativně v tom smyslu, že při hodnocení rozsahu zastavených plateb bude 

za podstatnou část peněžitých závazků považován při neplacení ten rozsah, který 

s přihlédnutím ke stavu hospodaření dlužníka nebude možno vyhodnotit jako 

nepodstatný.
24

 Jinými slovy se bude jednat o snadno odhalitelný exces v rozsahu 

provádění plateb, který bude zřejmým znakem ekonomických problémů dlužníka.  

 Bude-li insolvenční řízení zahajováno ze strany některého z věřitelů, tento se 

jistě vydá cestou uvedenou v ust. § 3 odst. 2 písm. b) IZ, neboť pro věřitele je jistě 

snadnější prokázat existenci své pohledávky vůči dlužníkovi, která je déle než 3 měsíce 

po lhůtě splatnosti, než jakkoliv prokazovat, že dlužník zastavil platby podstatné části 

svých peněžitých závazků. Věřiteli tedy postačí, pokud prokáže, že má za dlužníkem 

pohledávku, která je minimálně 3 měsíce po splatnosti, aby bylo u dlužníka možno 

dovodit, že tento není schopen své závazky plnit.  

 Na podkladě praktických poznatků byla mezi vyvratitelné domněnky prokazující 

neschopnost dlužníka plnit své závazky, přidána rovněž situace, kdy nelze dosáhnout 
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uspokojení některé ze splatných pohledávek vůči dlužníkovi výkonem rozhodnutí nebo 

exekucí. V praxi se nebude jednat o jev nikterak vzácný, neboť se běžně stává, že se 

soudnímu exekutorovi nepodaří dostupnými prostředky vymoci pohledávku věřitele za 

dlužníkem a vymožené plnění by nepostačovala ani na úhradu nákladů výkonu 

rozhodnutí. V takovém případě dojde k zastavení vykonávacího řízení pro nedostatek 

majetku. Pravomocné rozhodnutí o zastavení exekučního řízení je důkazem o objektivní 

platební neschopnosti dlužníka.
25

 

 Poslední z vyvratitelných domněnek, jež mají dopomoci k osvědčení úpadku 

dlužníka ve formě platební neschopnosti, je nesplnění povinnosti předložit seznamy dle 

ust. § 104 odst. 1 IZ, tedy seznam majetku, seznam závazků, seznam zaměstnanců a 

listiny, které dokládají úpadek nebo hrozící úpadek dlužníka. Tyto seznamy je dlužník 

povinen předložit vždy, pokud je on sám insolvenčním navrhovatelem, ale rovněž mu 

tuto povinnost může soud uložit v případě věřitelského insolvenčního návrhu. Má-li 

věřitel za dlužníkem vykonatelnou pohledávku, je tato povinnost dlužníkovi uložena 

vždy. Pokud dlužník není schopen, popř. ochoten, tyto seznamy insolvenčnímu soudu 

předložit, insolvenční soud učiní závěr o jeho neschopnosti plnit své závazky, a to i 

v případě, že je dlužník objektivně schopen svým závazkům dostát. Pokud dlužník 

insolvenčnímu soudu požadované seznamy nepředloží, důkazní břemeno týkající se 

schopnosti dlužníka plnit, resp. neplnit své závazky přechází na dlužníka. 
26

 

2.2.2 Úpadek ve formě tzv. mezery krytí 

V souvislosti s novelou insolvenčního zákona, která nabyla účinnosti ke dni             

1. 7. 2017, byl do ust. § 3 vložen nový odstavec 3, který zavádí speciální druh úpadku, a 

to ve formě tzv. mezery krytí, který je definován následovně: 

3)  Má se za to, že dlužník, který je podnikatelem a vede účetnictví, je schopen plnit 

své peněžité závazky, jestliže rozdíl mezi výší jeho splatných peněžitých závazků 

a výší jeho disponibilních prostředků stanovený ve výkazu stavu likvidity podle 

prováděcího právního předpisu představuje méně než desetinu výše jeho 

splatných peněžitých závazků, anebo pokud výhled vývoje likvidity sestavený 

podle prováděcího právního předpisu osvědčuje, že mezera krytí klesne 
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v období, na které se výhled vývoje likvidity sestavuje, pod jednu desetinu výše 

jeho splatných peněžitých závazků. Výkaz stavu likvidity anebo výhled vývoje 

likvidity musí být sestavené v souladu s požadavky, které stanoví prováděcí 

právní předpis, auditorem, znalcem nebo osobou, která se zabývá ekonomickým 

poradenstvím v oblasti insolvencí a restrukturalizací a splňuje požadavky 

stanovené prováděcím právním předpisem. 

Inspiraci pro zakotvení tohoto nového ustanovení do insolvenčního zákona zákonodárce 

pravděpodobně nalezl v německé právní úpravě, jejíž součástí mezera krytí opravdu je a 

je koncipována tak, že pokud disponibilní zdroje dlužníka přesahují jeho splatné 

závazky, mezera krytí neexistuje, a dlužník tedy není v úpadku. V případě, že mezera 

krytí existuje, má dlužník možnost ve lhůtě tří týdnů mezeru krytí uzavřít a svůj úpadek 

odvrátit. Pokud se dlužníkovi uzavření mezery krytí nepodaří, nastává vyvratitelná 

právní domněnka, že se tento nachází ve stavu úpadku. Německá úprava tedy vychází 

z tzv. pozitivní definice úpadku a slouží především dotčeným subjektům, které mohou 

relativně přehledně posoudit, zda se dlužník ve stavu úpadku nachází. 

 Jak to tak bývá, český zákonodárce hledal inspiraci v zahraničí, nakonec však 

zvolil vlastní cestu definice úpadku ve formě mezery krytí, která je pojímána spíše 

negativně a lze říci, že bude jen novým nástrojem dlužníků, jak odvrátit rozhodnutí o 

svém úpadku. Úprava mezery krytí má dopadat na situace, kdy je dlužník dočasně 

neschopen hradit své splatné závazky, ale přechodný nedostatek likvidity nezakládá 

automaticky jeho úpadek. V praxi by se tohoto ustanovení mělo užívat v okamžiku, kdy 

by okamžité rozhodnutí o dlužníkově úpadku bylo spíše ke škodě všech zúčastněných 

osob. Otázkou však zůstává, jestli se teorie potká s praxí.
27

  

2.2.3 Úpadek ve formě předlužení 

 Úpadek ve formě předlužení přichází v úvahu pouze u právnických osob a 

fyzických osob – podnikatelů, tedy u osob, které vedou účetnictví, popř. daňovou 

evidenci. Úpadek ve formě předlužení definuje insolvenční zákon v ust. § 3 odst. 4 

následovně: 
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4) Dlužník, který je právnickou osobou nebo fyzickou osobou – podnikatelem, je 

v úpadku i tehdy, je-li předlužen. O předlužení jde tehdy, má-li dlužník více 

věřitelů a souhrn jeho závazků převyšuje hodnotu jeho majetku. Při stanovení 

hodnoty dlužníkova majetku se přihlíží také k další správě jeho majetku, 

případně k dalšímu provozování jeho podniku, lze-li se zřetelem ke všem 

okolnostem důvodně předpokládat, že dlužník bude moci ve správě majetku nebo 

v provozu podniku pokračovat. 

Na rozdíl o úpadku ve formě platební neschopnosti, není úpadek ve formě předlužení 

univerzální formou úpadku, neboť dopadá pouze na dlužníky právnické osoby a fyzické 

osoby – podnikatele. K naplnění definičních znaků pojmu úpadek ve formě předlužení 

se vyžaduje kumulativní splnění dvou podmínek (a) mnohost věřitelů, (b) souhrn 

závazků dlužníka převyšuje hodnotu jeho majetku. Co se týče první podmínky, tak ta je 

shodná s úpadkem ve formě platební neschopnosti. Druhá z podmínek v sobě zahrnuje 

posouzení, zda souhrn závazků osoby převyšuje hodnotu jejího majetku, přičemž 

insolvenční zákon zohledňuje výši všech, tedy i nesplatných závazků. Nelze opomenout 

fakt, že při procesu určování hodnoty majetku dlužníka je nutno přihlédnout rovněž 

k další správě jeho majetku, popř. k dalšímu provozování jeho podniku, což prakticky 

znamená, že do ocenění majetku je nutné zahrnout rovněž hodnoty v budoucnu 

očekávané, tedy hodnoty, o něž se majetek dlužníka v budoucnu zvýší. Zákon však 

nikterak nezakotvuje metodu pro určení hodnoty dlužníkova majetku.  

 Lze říci, že v případě úpadku ve formě předlužení sice teoreticky přichází 

v úvahu věřitelský insolvenční návrh, prakticky je však jeho podání téměř vyloučeno, 

neboť podání insolvenčního návrhu z důvodu předlužení předpokládá velmi aktuální a 

rovněž úplnou znalost ekonomické situace dlužníka. Potřebné informace jsou však 

seznatelné toliko z účetnictví dlužníka.
28

 V úvahu tedy přichází podání insolvenčního 

návrhu ze strany věřitele - orgánu veřejné moci, který má možnost si zajistit přistup do 

dlužníkova účetnictví, popř. sám dlužník má zákonem uloženou povinnost zapůjčit 

takovému orgánu účetnictví za účel provedení příslušné kontroly. Takovým orgánem 

může být zejména orgán finanční správy či správy sociálního zabezpečení. 
29
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3 Historie právní úpravy úpadkových trestných činů na území 

současné České republiky  

3.1 Vývoj do roku 1918 

 Lze konstatovat, že trestní právo jako odvětví práva existuje tzv. odnepaměti, 

otázkou však zůstává, jak je to s právní úpravou závazkových právních vztahů, vztahů 

mezi věřiteli a dlužníky, v rovině trestního práva. Trestní právo se ve své původní 

podobě jistě věnovalo trestání majetkových trestných činů, do nichž v současnosti 

řadíme rovněž také úpadkové trestné činy, ale jednalo se spíše o trestání tradičních 

deliktů jako je krádež, podvod či zpronevěra. Je možné říci, že vztahy mezi věřiteli a 

dlužníky, které mají spíše soukromoprávní povahu, byly v zárodcích řešeny právě 

prostřednictvím soukromé aktivity věřitele.
30

 

 Vzorem pro většinu pozdější právních úprav se stalo římské právo, které bylo na 

svou dobu relativně vyspělé. Hlavním důvodem, proč bylo římské právo inspirací pro 

další státy, byl fakt, že se ohledně právního systému v Římské říši dochovalo poměrně 

dost poznatků a informací. Za zmínku stojí skutečnost, že rozsah římského trestního 

práva byl poněkud širší, než je tomu dnes, neboť zahrnoval jednak tzv. crimina, což 

byly trestné činy ohrožující zájmy celé společnosti, jež byly stíhány celou římskou 

společností, a to buď z podnětu soukromé osoby, anebo speciálního úředního orgánu. 

Na druhé straně zahrnovalo římské právo trestní ještě tzv. delicta, pod nimiž si lze 

představit útoky proti zájmům osob soukromých. Mezi tzv. delicta lze zařadit krádež 

(furtum), poškození či zničení cizí věci (damnum iniuria datum), urážku na cti (iniuria) 

či podvod (dolus).
31

 Mezi delikty prétorského práva bývá také zařazováno tzv. alienatio 

in fraudem creditorum (podvodné zcizovací jednání dlužníka ke škodě věřitele a s 

vědomím nabyvatele), kdy prétor poskytoval věřiteli ochranu jednak prostřednictvím 

restitutiu in integrum (navrácení v předešlý stav), ale rovněž i příkazem nabyvateli, aby 

do konkurzní podstaty vrátil všeho, co takovým jednáním dlužníka nabyl.
32

 Dle mého 

názoru je zde možno spatřovat počátek postihu neplatných a neúčinných právních 

jednání dlužníka, či dokonce stíhání některého z úpadkových deliktů. Kromě norem 
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trestního práva veřejného tedy v římském právním systému existovaly i normy chránící 

vztahy soukromoprávní povahy, a to prostředky trestního práva, resp. jeho soukromé 

větve. 

 V období raného středověku na území dnešní České republiky neexistovala 

žádná ucelená kodifikace práva. Právo se užívalo převážně obyčejové a trestní právo 

mělo spíše soukromoprávní charakter, neboť bylo často řešeno prostřednictvím odplaty 

za způsobenou újmu. Z písemných památek, které se pokoušely o kodifikaci práva 

zahrnující i právo trestní, je možno zmínit Práva městská království českého z roku 

1579 (Koldínův zákoník), Vladislavské zřízení zemské z roku 1500 či Obnovené zřízení 

zemské z roku 1627. Trestání některých typů jednání ve vztazích mezi věřiteli a 

dlužníky ale pozornost věnována nebyla. Zajímavý vývoj však prodělal institut ručení 

za závazky, kdy původně dlužník ručil za splnění závazku svou vlastní osobou, svým 

životem a postavením. I v naší právní kultuře existovalo tzv. otroctví či nevolnictví pro 

dluhy. Později však byla moc věřitele nad osobou dlužníka omezována, kdy tento byl 

odpovědný za jeho život a zdraví a byla stanovena povinnost věřitele domáhat se 

splacení pohledávky právní cestou.
33

 

 Prvním zákoníkem kodifikujícím trestní právo, a to jak normy hmotněprávní tak 

procesní, byl trestní zákoník Josefa I. z roku 1707. Jednalo se o první ucelený zákon, 

který platil pro všechny země Koruny české. Tento josefínský trestní zákoník byl však 

záhy nahrazen trestním zákoníkem Marie Terezie z roku 1768, který je však historiky 

považován za poměrně zastaralý, neboť nadále za korunu důkazů považoval torturu 

(mučení obžalovaného za účelem dosažení jeho přiznání) nebo zachovával koncepci 

pomsty pachateli za způsobení škody jednotlivci či společnosti. Dle Constitutio 

Criminalis Theresiana mohly být stíhány delikty sine lege, tj. i jiné činy, v zákoníku 

výslovně neuvedené. 

 Zásadní změny mj. i v právu trestním přinesl až zákoník Josefa II. z roku 1787, 

Všeobecný zákoník o zločinech a trestech na ně, který již plně reflektoval nastupující 

směr osvícenství. V tomto byla poprvé uplatněna zásada nullum crimen sine lege, nulla 

poena sine lege. I přes svou pokrokovost byl tento trestní zákoník poměrně brzy 

nahrazen Zákoníkem o zločinech a těžkých policejních přestupcích, jenž byl v českém 
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překladu vydán roku 1804. Lze říci, že tento zákoník ovlivňoval české trestní právo až 

do roku 1949, jelikož trestní zákoník vydaný roku 1852 je považován pouze za jeho 

novelizaci. Jak již bylo řečeno, v roce 1852 byl vydán Zákon trestní o zločinech, 

přečinech a přestupcích, který upravoval toliko hmotné trestní právo.
34

 K tématu trestání 

úpadkových trestných činů je vhodné zmínit ust. § 199, které stanovovalo, kdy se 

podvod stává zločinem z povahy skutku. Podle ust. § 199 písm. f) tomu tak bylo, „když 

se někdo marnotratností uvrhne v nemohoucnosť, by dluhy platil, nebo když úskoky 

hledí prodloužiti úvěr, anebo postavením smyšlených věřitelů neb jinak podvodným 

srozuměním neb ukrytím části jmění svého, pravý stav masy překroutí“. Toto ustanovení 

lze považovat za základ budoucí úpravy úpadkových deliktů ve všech moderních 

právních řádech. Ráda bych upozornila rovněž na ust. § 486, jež zakotvovalo trestní 

postih provinění dlužníků v konkurs upadlých. Stanovuje, že: „když dlužník upadne v 

konkurs, a prokázati nemůže, že mu jen pro nehody a bez jeho viny není možné, aby 

svým věřitelům zúplna zaplatil; nebo když svou vinou přílišné vydání činil; anebo když 

tehda, kdežto dluhy již majetnosť převyšovaly, soudu ihned konkurs neopověděl, nébrž 

nové dluhy dělal, něco splácel, do zástavy dával nebo zjišťoval, dopustí se přečinu, ač 

není-li čin jeho zločinu podvodu. Takový dlužník bude dle citovaného ustanovení 

potrestán tuhým vězením od tří měsíců až do jednoho roku.  

 Trestní zákon z roku 1852 výrazně ovlivnila novela provedená císařským 

nařízením č. 337/1914 ř. z., jimž byl zaveden Řád konkursní, řád vyrovnávací a řád 

odpůrčí. Jak je patrno, jednalo se o novelu mimotrestního charakteru, ale přesto 

výrazným způsobem ovlivnila a posílila trestněprávní ochranu závazkových právních 

vztahů.  

3.2 Období od roku 1918 do roku 1989 

 Zákonem č. 11/1918 Sb. z. a n., o zřízení samostatného státu československého, 

bylo rozhodnuto, že veškeré dosavadní zemské a říšské zákony a nařízení zůstávají 

prozatím v platnosti. Převzat byl tedy i trestní zákoník z roku 1852 již s vlivem novely z 

roku 1914. Do českého trestního práva se tedy dostala i úprava některých jednání 

souvisejících s úpadkem dlužníka. Ráda bych zde poukázala na několik ustanovení, jež 

považuji v převzaté právní úpravě za stěžejní. 
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 Ust. § 205a zakotvovalo skutkovou podstatu zločinu podvodného úpadku. Dle 

tohoto ustanovení platilo, že: 

1.  Kdo úmyslně uspokojení svých věřitelů nebo jich části zmaří nebo ztenčí 

tím, že zatají, odstraní, zcizí nebo poškodí součást svého jmění, předstírá nebo uznává 

závazek, kterého není, nebo jinak své jmění zmenší, tresce se žalářem od šesti měsíců do 

jednoho roku, za přitěžujících okolností však od jednoho do pěti roků. 

2. Na těžký žalář od pěti do deseti roku budiž nalezeno, jsou-li zvláště 

přitěžující okolnosti. 

Je- li dlužníkem společnost, společenstvo nebo spolek, budiž těchto ustanovení 

užito na orgány podniku, které se činu dopustily. 

Byl- li čin spáchán někým, kdo věci dlužníkovy samostatně vede, budiž těchto 

ustanovení užito též na něho.  

Citované ustanovení nápadně připomíná jedno z ustanovení současného trestního 

zákoníku, které slouží k ochraně věřitelů dlužníka. K naplnění skutkové podstaty 

podvodného úpadku bylo vyžadováno, aby měl dlužník alespoň dva věřitele. V případě, 

že měl pouze jednoho, byly naplněny znaky skutkové podstaty podvodu. K naplnění 

skutkové podstaty bylo rovněž vyžadován úmysl pachatele, jenž se musel vztahovat ke 

zkrácení věřitelů. Součástí subjektivní stránky muselo být také vědomí pachatele, že se 

svým jednání může přivést do platební neschopnosti, anebo že může svou způsobilost k 

placení zhoršit. Za zajímavé lze rovněž považovat výslovné zakotvení postihu orgánu 

společnosti.
35

 

 Další ze skutkových podstat vymezovalo ust. § 205b týkající se poškození cizích 

věřitelů, a to: 

1. Kdo nejsa s dlužníkem srozuměn, úmyslně zatají, odstraní, zcizí nebo 

poškodí součást jeho jmění nebo proti jmění dlužníkovu uplatňuje právo, kterého není, 

aby tím ke škodě věřitelů nebo jich části sobě, dlužníkovi nebo někomu třetímu 

neoprávněný prospěch majetkový zjednal, tresce se žalářem od šesti měsíců do jednoho 

roku, za přitěžujících okolností však od jednoho do pěti roků. 
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2. Na těžký žalář od pěti do deseti roků budiž nalezeno, jsou-li zvláště 

přitěžující okolnosti. 

 Další jednání vztahující se k úpadku dlužníka již byla trestána jako přečiny. V 

ust. § 485 byla vymezena skutková podstata přečinu nadržování věřiteli: 

1. Kdo úmyslně po tom, kdy u něho nastala neschopnost platiti, věřiteli 

nadržuje v tom úmyslu, aby tím jiné věřitele poškodil, bude pro přečin potrestán tuhým 

vězením ode tří měsíců až do dvou roků. Věřitel, který příjme zjištění nebo placení 

pohledávky jemu příslušející, není trestný. 

Takto formulovaná skutková podstata odpovídá současnému znění ust. § 223 TZ 

upravující trestný čin zvýhodnění věřitele. Ke vzniku trestnosti byla vyžadována 

platební neschopnost dlužníka a fakt, že má dlužník alespoň dva věřitele, přičemž 

nejméně jeden z věřitelů byl zvýhodněn a minimálně jeden poškozen. Úkon, kterým 

dlužník zvýhodnil jednoho z věřitelů na úkor druhého, nemusel být protiprávním činem, 

protiprávní byla však nastalá situace, kdy dlužník zmařil rovnoměrné uspokojení svých 

věřitelů, a to jednáním, kterým dojde ke zlepšení situace jednoho z věřitelů vůči 

druhému. Zajímavostí je explicitní zakotvení beztrestnosti věřitele, který byl jednáním 

dlužníka zvýhodněn. Podle trestního zákoníku by mohl být zvýhodněný věřitel trestán 

ustanoveními o návodu či pomoci, ale to pouze za předpokladu, že by se určitým 

úkonem přičinil o své zvýhodnění.
36

 

 Dalším z přečinů týkající se úpadku byl úpadek z nedbalosti upravený v ust. § 

486, který byl vymezen následovně: 

1. Dlužník několika věřitelů, který z nedbalosti si přivodí neschopnost 

platiti, zvláště tím, že činí přílišná vydání, lehkomyslně nebo nepřiměřeně úvěru užívá 

nebo poskytuje, část majetku promarní nebo uzavře odvážný obchod, který nenáleží k 

řádnému vedení jeho obchodu nebo s jeho poměry majetkovými jest v nápadném 

odporu; 

2. kdo z nedbalosti své věřitele nebo jich část tím poškodí, že, věda, že jest 

neschopen platiti, nový dluh učiní, dluh splatí, zástavu zřídí nebo řízení vyrovnací nebo 
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zahájení konkursu včas nenavrhne, bude pro přečin potrestán tuhým vězením od tří 

měsíců až do jednoho roku. 

3. Pachatel, který své obchodní knihy zfalšuje, odstraní nebo zničí, bude 

trestán tuhým vězením od šesti měsíců až do tří roků. 

Dlužník, který za řízení vyrovnávacího předsevezme právní jednání, která mu 

dle řádu vyrovnacího jsou dovolena, není trestný. 

Přečin úpadku z nedbalosti je, co se týče odstavce 1. a 2., inspirací pro nynější ust. § 

224 TZ upravující trestný čin způsobení úpadku. Rozdílem je, že přečin úpadku z 

nedbalosti vyžaduje, aby měl dlužník více věřitelů a jednání se dopustil z nedbalosti. 

Naproti tomu v ust. § 224 TZ je zakotveno zavinění úmyslné či jednání v hrubé 

nedbalosti. Podle trestního zákoníku z roku 1852 byl trestán rovněž případ, kdy dlužník 

proti sobě nepodal návrh na zahájení konkursu nebo vyrovnacího řízení v okamžiku, 

kdy se nacházel v platební neschopnosti. Takovéto opomenutí dlužníka však již v 

současnosti trestné není.
37

 

 Nebylo to však pouze jednání dlužníka, které bylo podle trestního zákoníku z 

roku 1852 trestné. Bylo možno rovněž postihnout jednání věřitele, vyrovnacího správce, 

člena poradního sboru v řízení vyrovnacím, správce podstaty a člena výboru věřitelů v 

konkursu, a to konkrétně přečinem rejdy za řízení vyrovnacího nebo za řízení 

konkursního dle ust. § 486b, který byl formulován takto: 

1. Kdo uplatňuje úmyslně pohledávku nepravou, nebo pohledávku v 

nepravém objemu nebo pořadí, aby tím dosáhl v řízení vyrovnávacím nebo konkursním 

vlivu, jenž mu nepřísluší; 

2. věřitel, jenž za výkon práva hlasovacího v určitém smyslu nebo za 

opominutí výkonu práva hlasovacího úmyslně přijme nebo dá si slíbiti pro sebe nebo 

třetího prospěch majetkový, nebo kdo úmyslně věřiteli k tomuto účelu prospěch 

majetkový poskytne nebo přislíbí; 

3. věřitel, jenž úmyslně za souhlas s vyrovnáním v řízení vyrovnacím nebo s 

nuceným vyrovnáním bez svolení ostatních věřitelů přijme nebo dá si slíbiti pro sebe 
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nebo třetího mimořádný prospěch, nebo kdo úmyslně věřiteli k tomuto účelu mimořádný 

prospěch poskytne nebo přislíbí, trsce se pro přečin vězením od tří měsíců až do 

jednoho roku. 

4. Stejně budou potrestání vyrovnací správce a člen poradního sboru v 

řízení vyrovnacím, správce podstaty a člen výboru věřitelů v konkursu, kteří úmyslně 

pro sebe nebo třetího ke škodě věřitelů přijmou nebo dají si přislíbit majetkových 

prospěch jim nepatřící. 

Není důvod pochybovat, že ve znění trestního zákoníku se nachází obdobný trestný čin, 

a to konkrétně v ust. § 226, který upravuje pletichy v insolvenčním řízení. Jedná se o 

speciální skutkovou podstatu k trestnému činu úplatkářství, a to jak aktivního tak 

pasivního.  

 Tato právní úprava platila na území dnešní České republiky až do roku 1950, 

kdy byl přijat zákon č. 86/1950 Sb., trestní zákon, který rušil trestní zákon č. 117/1852 

ř.z., a to včetně všech novelizací. Asi se shodneme na tom, že úprava obsažená v 

trestním zákoně z roku 1852, a to zejména po jeho novelizaci v roce 1914, byla úpravou 

velmi pokrokovou, která do značné míry inspirovala i současný trestní zákoník. Rozvoji 

v oblasti trestání úpadkových deliktů však učinilo přítrž právě přijetí trestního zákona v 

roce 1950. Ten totiž obsahoval pouze jediné ustanovení o trestném činu spadajícím do 

kategorie úpadkových deliktů, a sice ust. § 257 týkající se trestného činu poškození 

věřitele, který byl zařazen mezi trestné činy proti majetku. Pachatel, jenž spáchal tento 

trestný čin, mohl být potrestán trestem odnětí svobody až na jeden rok. Trestáno bylo 

jednání poškozující vlastního i cizího věřitele. Takto lakonické zakotvení trestných činů 

vztahujících se k úpadku dlužníka naprosto odpovídalo společenským poměrům v 

tehdejším Československu. Tržní hospodářství neexistovalo, závazkové právní vztahy 

byly do značné míry deformovány, tudíž nebylo potřeba nežádoucí vztahy mezi věřiteli 

a dlužníky trestními prostředky blíže regulovat. 

 Nejinak tomu bylo v zákoně č. 140/1961 Sb., trestní zákon, který v plném 

rozsahu derogoval předchozí trestní zákon z roku 1950. V původním znění tohoto 

trestního zákona opět figurovalo toliko jediné ustanovení o trestném činu poškození 

věřitele. Pachatel mohl být potrestán trestem odnětí svobody až na jeden rok, 

nápravným opatřením, nebo peněžitým trestem. Od dikce předchozího trestního zákona 
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se úprava lišila pouze minimálně, a sice zúžením rozsahu alternativ, které zakládaly 

trestnost jednání dlužníka o formulaci, že pachatel jmění dlužníka „jinak zmenšil“. 

3.3 Období po roce 1989 

 Trestní právo doznalo po revoluci v listopadu 1989 podstatných změn. Nejinak 

tomu bylo i v dalších odvětvích práva. Lze říci, že právě u trestního práva byla tato 

změna markantnější a nezbytnější, neboť trestní právo bylo v období mezi léty 1948 – 

1989 mnohdy zneužíváno k dosažení žádoucího stavu společnosti, nebo naopak užíváno 

pouze sporadicky v těch oblastech, v nichž by byla trestněprávní ochrana více než 

vhodná. Takovým příkladem jsou právě i závazkové právní vztahy. První z celé řady 

změn v tehdejším trestním zákoně byla provedena zákonem č. 557/1991 Sb., účinném 

od 1. 1. 1992, kdy byla do trestního zákona nově zařazena ustanovení zakotvující 

trestné činy zvýhodňování věřitele (§ 256a) a pletichy při řízení konkursním a 

vyrovnacím (§ 256b).  

 V oblasti úpadkových deliktů přineslo zásadní změnu přijetí zákona č. 253/1997 

Sb., kterým byl s účinností od 1. 1. 1998 novelizován trestní zákon. Touto novelou byla 

do trestního zákona zařazena nová skutková podstata, a sice porušení povinnosti v řízení 

o konkursu a vyrovnání. Tohoto trestného činu se dopustil ten, kdo po prohlášení 

konkursu mařil nebo hrubě ztěžoval výkon funkce správce konkursní podstaty, a tím 

ohrozil úplné a správné zjištění majetku patřícího do konkursní podstaty nebo zpeněžení 

tohoto majetku.
38

 Pachatel, jenž se dopustil trestného činu porušení povinnosti v řízení o 

konkursu a vyrovnání, mohl být potrestán trestem odnětí svobody na 6 měsíců až 3 

roky, nebo trestem zákazu činnosti, či peněžitým trestem. Předmětnou novelou byla do 

trestního zákona rovněž zařazena další alternativa podřazená pod trestný čin 

poškozování věřitele, kdy se osoba tohoto trestného činu dopustila také tehdy, pokud v 

řízení před soudem odmítla splnit zákonnou povinnost učinit prohlášení o svém majetku 

nebo o majetku právnické osoby, za kterou byla oprávněna jednat, nebo v takovém 

prohlášení uvedla nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje.
39

 Touto novelou byla 

rozšířena skutková podstata trestného činu pletichy při řízení konkursním a vyrovnacím, 

neboť se tohoto trestného činu musel konkursní věřitel dopustit v souvislosti s 
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hlasováním na schůzi věřitelů. Nově byly také přidány odstavce 3 až 5 ustanovení § 

256b, kdy mohl být podle tohoto ustanovení sankcionován rovněž ten, kdo jako 

vyrovnací správce, správce konkursní podstaty nebo člen věřitelského výboru v 

konkursu přijal nebo si dal slíbit pro sebe nebo jiného ke škodě věřitelů majetkový nebo 

jiný prospěch, který mu nepříslušel.
40

 Další zakotvené odstavce se již vztahovaly k 

situaci, kdy pachatel svým jednáním způsobí závažnější následek.  

 Za další podstatnou změnu lze považovat novelu provedenou zákonem č. 

105/2000 Sb., která s účinností od 1. 5. 2000 zakotvila v rámci trestného činu porušení 

povinnosti v řízení o konkursu a vyrovnání novou skutkovou podstatou, podle níž mohl 

být trestem odnětí svobody na 6 měsíců až 3 roky, trestem zákazu činnosti, nebo 

peněžitým trestem potrestán ten, kdo nesplnil svou zákonnou povinnost podat návrh na 

prohlášení konkursu.
41

 Zakotvení tohoto jednání do trestního zákona znamenalo průlom 

v tehdejší úpravě úpadkových trestných činů. Poprvé bylo za trestné prohlášeno 

úmyslné opomenutí povinnosti dlužníka, který se nacházel ve stavu úpadku, podat 

návrh na zahájení řízení o konkursu. Stejnou novelou byla do trestního zákona zařazena 

nová skutková podstata dalšího z úpadkových trestných činů, a sice trestného činu 

předlužení dle ust. § 256c, kterého se dopustil ten, kdo, byť i z vědomé nedbalosti, si 

přivodil předlužení tím, že  

a) činil vydání hrubě nepřiměřená svým majetkovým poměrům, 

b) spravoval svůj majetek způsobem, který neodpovídal zákonem mu 

uloženým nebo smluvně převzatým povinnostem nebo byl s nimi v hrubém 

nepoměru, 

c) užíval poskytnutý úvěr v rozporu nebo hrubém nepoměru s jeho účelem, 

d)  poskytoval ze svého majetku půjčky nebo úvěry jiným osobám, ač to bylo 

v hrubém nepoměru k jeho majetkovým poměrům, nebo, 

e) učinil nad rámec obvyklého podnikatelského rizika obchod nebo operaci, 

která nenáležela k jeho pravidelné podnikatelské činnosti nebo byla v hrubém 

nepoměru k jeho majetkovým poměrům. 
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Naposledy se novela trestního zákona dotkla úpravy úpadkových trestných 

činů přijetím zákona č. 296/2007 Sb., který s účinností od 1. 1. 2008 novelizoval již 

platný, ale nikoli účinný insolvenční zákon. Mezi stěžejní zásahy této novely do úpravy 

úpadkových trestných činů je možné zařadit zrušení trestnosti nesplnění povinnosti 

podat návrh na zahájení insolvenčního řízení, přičemž důvodová zpráva 

k insolvenčnímu zákonu tento krok vysvětluje především striktním uplatněním zásady 

subsidiarity trestní represe. Došlo tedy k novelizaci ust. § 126, které dále znělo tak, že 

trestného činu porušení povinnosti v insolvenčním řízení se dopustil ten, kdo 

v insolvenčním řízení mařil nebo ztěžoval výkon funkce insolvenčního správce, a tím 

ohrozil účel insolvenčního řízení.  

Samozřejmě za nejzásadnější změnu v úpravě trestního práva hmotného po 

vzniku samostatné České republiky je považováno přijetí nového trestního zákoníku, 

který se stal účinným od 1. 1. 2010. Lze však konstatovat, že trestní zákoník v zásadě 

převzal právní úpravu úpadkových trestných činů obsažených v předchozím trestním 

zákoně. Spatřujeme zde tedy prvky kontinuity v právní úpravě trestání jednání 

souvisejících s úpadkem dlužníka. O právní úpravě úpadkových trestných činů 

v trestním zákoníku viz další kapitoly této práce. 
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4 Historický vývoj mimotrestní právní úpravy související 

s problematikou úpadkových trestných činů 

 

 Jak již vyplývá ze samotné podstaty úpadkových trestných činů, tak tyto 

přesahují i do jiných oblastí práva. Vzhledem k tomu, že základním objektem 

úpadkových trestných činů je ochrana vztahů mezi věřiteli a dlužníky, tedy ochrana 

závazkových právních vztahu, je zřejmé, že k efektivnímu trestání úpadkových 

trestných činů jsou třeba znalosti z práva občanského, popř. obchodního. Abychom byli 

schopni pochopit základní aspekt úpadkových trestných činů, tedy úpadek, rozhodně se 

neobejdeme bez znalostí práva insolvenčního. V této kapitole se tudíž pokusím nastínit 

vývoj právní úpravy závazkových vztahů a insolvenčního práva. 

 

4.1 Vývoj do roku 1918 

 Jak jsem zmínila již v kapitole týkající se historického exkurzu do trestání 

úpadkových deliktů, pokud bychom chtěli hledat kořeny právní úpravy závazků mezi 

věřiteli a dlužníky, dostaneme se do oblasti práva římského, které bylo inspirací pro 

veškeré pozdější právní kultury. Bylo to právě římské právo, v němž existoval relativně 

silně rozvinutý systém závazků ze smluv i bezprávních činů, tudíž bylo nutné nalézt 

rovněž prostředky, kterými dodržování uzavíraných smluv vymoci. V římském právu 

neexistovalo úpadkové řízení jako samostatný druh procesu, jako je tomu v dnešní 

době, přesto však byla jeho úprava vzorem pro novodobé právní systémy. Ve starších 

dobách bylo splnění závazku vynucováno formou osobního postihu, kdy nejzazší 

variantou bylo dlužní otroctví. Po zrušení této formy postihu existovala v prétorském 

právu možnost nechat exekučně postihnout dlužníkův majetek, a to jako celek. Jednalo 

se o univerzální exekuci (missio in bona). Tato univerzální exekuce se v několika 

podstatných znacích shodovala s dnešním insolvenčním řízením. Univerzální exekuce 

mohla být zahájena jenom na návrh věřitele, který měl za dlužníkem vykonatelnou 

pohledávku a který byl oprávněn ujmout se dlužníkova majetku. Tento svůj záměr však 

musel veřejně oznámit. Po takto provedeném oznámení mohli do univerzální exekuce 

přihlásit své pohledávky i další věřitelé. Od okamžiku uveřejnění oznámení se dlužník 

stával infamis, tj. osobou bezectnou. Až byl znám konečný okruh dlužníkových věřitelů, 

došlo k ustanovení vykonavatele (magister bonorum), kterého si věřitelé volili ze svého 
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středu. Magister bonorum formou dražby zpeněžil veškerý dlužníkův majetek jako 

celek, přičemž nabyvatelem se stal ten, kdo nabídl nejvyšší procentuální uspokojení 

pohledávek věřitelů.
42

 Samozřejmě se univerzální sukcese v mnoha ohledech rozchází 

s dnešním insolvenčním řízením, a to zejména v požadavku na mnohost věřitelů, která 

při univerzální exekuci nezbytná nebyla. Stejně tak návrh na univerzální exekuci mohl 

podat pouze věřitel vykonatelné pohledávky, což je požadavek, který v insolvenčním 

právu absentuje. V neposlední řadě nedocházelo ke zpeněžení majetku dlužníka, ale 

nabyvatel se stával univerzálním sukcesorem dlužníka.
43

 Nabyvatel, tzv. bonorum 

emptor, mohl však žalovat a být žalován pouze co do výše vydraženého majetku. Ve 

zbývající části dluhů zůstal zavázán původní dlužník.
44

 

 Tento postup však doznal změny v právu justiniánském, kdy už nebyl majetek 

dlužníka prodáván jako celek, nýbrž jednotlivě, jak tomu bylo potřeba. Po té, kdy došlo 

k vyhlášení konkursu na majetek dlužníka, věřitelé byli nuceni postupovat společně a 

uspokojovat své pohledávky stejným procentem. Výjimkou však byly tzv. pohledávky 

privilegované, jež musely být uspokojovány přednostně a v plné výši. Mezi tyto 

privilegované pohledávky patřily např. pohledávky císaře a císařovny, manželky a dětí 

pro věno či výlohy nemoci a pohřbu. Po prohlášení konkursu zůstávalo dispoziční 

oprávnění k majetku na straně dlužníka, nicméně jeho úkony nebyly ve vztahu 

k věřitelům účinné. Justiniánské právo rovněž znalo právo věřitelů odporovat některým 

dispozicím dlužníka před prohlášením konkursu, pokud tyto byly učiněny in fraudem 

creditorum.
45

  

V pozdějším římském právu již bylo možno vést toliko majetkovou exekuci, 

osoba dlužníka byla z exekuce vyloučena. Za pokrokový v této oblasti lze označit lex 

Iulia z roku 17 př. n. l., jenž stanovoval pravidlo spočívající v tom, že pokud dlužník 

dobrovolně postoupil své jmění věřitelům, nepostihla ho infamie, a dokonce měl právo 

na zachování určité části majetku, tzv. beneficium competentaie. Lze tedy v tomto 

ohledu hovořit o jakýchsi počátcích nezabavitelného životního minima.
46
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 Zoulík, F. Vývoj insolvenčních řízení in Právní fórum 2009/4,2009, 2 s. 
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 Púry, F. Úpadkové trestné činy v České republice. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015, 8 s. 
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 Kincl, J., Urfus, V., Skřejpek, M. Římské právo. 1. vydání. Praha. C. H. Beck, 1995, 130-131 s. 
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 Kincl, J., Urfus, V., Skřejpek, M. Římské právo. 1. vydání. Praha. C. H. Beck, 1995, 131 s. 
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 V období středověku se na území dnešní České republiky projevovala recepce 

římského práva, ale k dalšímu rozvíjení práva závazkového nebo insolvenčního 

prakticky nedocházelo. Tato situace byla způsobena dvěma faktory. Prvním z nich byl 

fakt, že středověký soudní proces nerozlišoval mezi záležitostí civilní a trestní. Průběh 

procesu byl totožný, ať byl jeho předmět jakékoliv povahy. To jistě bránilo vzniku 

samostatného druhu řízení, a sice řízení insolvenčního. Druhým faktorem, který brzdil 

formování konkurzního řízení jako samostatného druhu soudního procesu, byla 

existence tzv. personality práva. Tento princip znamenal, že každý stav měl specifické 

právní normy i soudnictví. Tato skutečnost zapříčinila nežádoucí dvojkolejnost právní 

úpravy. 
47

 

 Co se týče úpravy závazkového práva, tak hlavním nástrojem sloužícím 

k vymožení plnění povinností dlužníka bylo tzv. ručení dlužníka za závazky. Tento 

institut zpočátku představoval osobní ručení dlužníka, a to včetně otroctví či nevolnictví 

pro dluhy. Postupem času však byl tento způsob ručení omezován a věřitel měl 

povinnost domáhat se splnění povinností dlužníka právní cestou. Ručení dlužníka bylo 

představováno několika formami: 

a) ručení osobní svobodou (ležení, dlužnické vězení), 

b) ručení ctí, 

c) ručení majetkem 

d) rukojemství.
48

 

Za takový první velký milník v oblasti úpadkového práva lze považovat Obnovené 

zřízení zemské vydané v roce 1627, jehož součástí byla rovněž ustanovení s názvem „O 

placení dluhův, kteří větší jasu nežli dlužník svého statku neb jmění má“.
49

 Prozatím 

ještě nedošlo k vyčlenění konkurzního řízení jako samostatného druhu řízení, ale úprava 

obsažená v Obnoveném zřízení zemském již obsahovala určité principy a zásady, které 

byly vzorem pro pozdější úpravu. Jednalo se zejména o zásadu poměrného 

uspokojování věřitelů dlužníka, který se nachází v úpadku.  
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 Zoulík, F. Vývoj insolvenčních řízení in Právní fórum 2009/4,2009, 3 s. 
48

 Malý, K. a kol. Dějiny českého a československého práva do roku 1945. 4. vydání. Praha: Leges, 2010 

114 s. 
49

 Obnovené zřízení zemské, čl. L XXII – L XXVI. 
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Vývoj právní úpravy však směřoval k vyčlenění konkurzního řízení jako 

samostatného druhu řízení z doposud jednotného soudního řízení. Stalo se tak v roce 

1637, kdy došlo k vydání dvou stěžejních dokumentů, a sice císařského reskriptu a 

místodržitelského patentu. Oba tyto dokumenty akcentovaly potřebu a nutnost zjistit 

všechny věřitele dlužníka a uložit jim povinnost uplatňovat veškeré své nároky soudní 

cestou. Podmínkou kompletního zjištění rozsahu věřitelů bylo veřejné oznámení úpadku 

dlužníka a úřední výzva pro věřitele k uplatnění svých nároků za dlužníkem.
50

 

 Za první samostatnou kodifikaci oblasti konkurzního řízení lze považovat 

Josefínský konkursní řád z roku 1781. Významný byl zejména tím, že vytvořil jednotné 

konkurzní právo, což znamená, že byl překonán dualismus práv zemských a práv 

městských. Konkursní řízení bylo zahajováno žalobou a rovněž věřitelé uplatňovali své 

nároky v tomto řízení žalobou. Upraveny byly i žaloby, které dnes nazýváme 

incidenčními. Zajímavostí tehdejšího konkursního řízení bylo, že toto probíhalo až do 

doby, než byly uspokojeny nároky všech věřitelů, kteří je včas uplatnili. Z tohoto je 

zřejmé, že právní úprava řízení byla nedokonalá v tom smyslu, že prováděné řízení bylo 

zdlouhavé a relativně nákladné. Věřitelé byli pro účely uspokojení svých pohledávek 

rozdělení do dvou skupin.
51

 Josefínský konkursní řád byl v roce 1868 nahrazen novým 

konkursním řádem, který již pracoval s celým jměním dlužníka, jak aktivním, tak 

pasivním, jakožto předmětem řízení. Došlo k zakotvení zásady rovného zacházení 

s věřiteli, přičemž tito své nároky uplatňovali nově přihláškou. Majetek dlužníka, jenž 

měl sloužit k uspokojení nároků věřitelů, byl odňat z dispozice dlužníka a svěřen 

správci podstaty.
52

  

 Posledním dokumentem upravujícím konkursní řízení před rozpadem 

Habsburské monarchie bylo císařské nařízení č. 337/1914 ř. z., jímž se zaváděl řád 

konkursní, řád vyrovnávací a řád odpůrčí. Toto císařské nařízení mělo i významný 

trestněprávní přesah, neboť novelizovalo tehdejší trestní zákon. Došlo tak k zavedení 

nových skutkových podstat trestných činů, jež je možno označit jako úpadkové trestné 

činy.  
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4.2 Vývoj od roku 1918 do roku 1989 

 Jako tomu bylo ve všech oblastech práva, také právní úprava konkursního řízení 

byla recipována do nového československého právního řádu. Obecný zákoník občanský 

z roku 1811 platil na území Československa až do roku 1950, resp. 1965. Naproti tomu 

císařské nařízení z roku 1914, kterým se zaváděl řád konkursní, řád vyrovnávací a řád 

odpůrčí, bylo nahrazeno v roce 1931 novou právní úpravou, a sice zákonem č. 114/1931 

Sb. Tento zákon však nepřinesl mnoho zásadních změn, byl vydán zejména pro potřeby 

unifikace právního řádu českého a slovenského. Tento zákon byl na dlouhou dobu 

posledním, který na území tehdejšího Československa upravoval konkurzní řízení. Byl 

zrušen s účinností občanského soudního řádu v roce 1950, a to zejména proto, že 

v socialistickém právním prostředí nebylo potřeba právní úpravy konkursního řízení, 

neboť téměř všechny výrobní prostředky náležely státu a neexistovalo tržní 

hospodářství.  

 Zmíněný občanský soudní řád z roku 1950 zavedl institut likvidace dlužníka, 

jehož podstatou bylo zpeněžení veškerého majetku dlužníka a rozdělení výtěžku mezi 

všechny jeho věřitele. Tento institut se však nedal v praxi téměř použít a postupem času 

se stal takřka obsolentním. Do občanského soudního řádu vydaného v roce 1963 již 

tento institut převzat nebyl, nýbrž byl nahrazen tzv. likvidací majetku. Již od počátku se 

však nepočítalo s tím, že by byla tato likvidace v praxi využívána. Definitivně byla 

zrušena přijetím zákona a konkursu a vyrovnání.
53

 

4.2 Vývoj po roce 1989 

 Po roce 1989, kdy došlo k celkové společenské liberalizaci a ke znovuzavedení 

tržního hospodářství, doznala výrazných změn i právní úprava závazkových vztahů a 

konkurzního řízení. Výrazným legislativním počinem bylo přijetí zákona č. 328/1991 

Sb., o konkursu a vyrovnání (dále jen „ZKV nebo zákon o konkursu a vyrovnání“). Pro 

zákonodárce nebylo úplně snadným úkolem přijít s pokrokovou právní úpravou 

konkursního řízení, neboť v socialistickém právním systému nebylo zapotřebí tuto 

oblast právně regulovat. Chyběla nejen judikatura, ale i praktické zkušenosti související 

s řešením úpadku dlužníka. Zahraniční právní úpravy již byly o několik kroků napřed a 

nebylo možno bez dalšího jejich zásady a principy aplikovat v našem právním prostředí.  
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Po praktické stránce byl jediným možným řešením úpadku dlužníka konkurs, 

neboť vyrovnání nebylo téměř využíváno. Zákon o konkursu a vyrovnání prošel mnoha 

novelizacemi, přičemž úprava provedená zákonem č. 105/2000 Sb. měla být tou, která 

přizpůsobí dosavadní právní úpravu tehdejším společenským poměrům. Samotný zákon 

však zůstal za očekáváním a nedokázal zohlednit rychlý vývoj právní praxe. Z tohoto 

důvodu se začalo s přípravou nového zákona, který měl nalézt inspiraci v zahraničních 

právních úpravách, které již měly v oblasti konkursního řízení rozsáhlé zkušenosti.
54

 

S účinností od 1. 1. 2008 byl přijat insolvenční zákon. Došlo k zavedení tří 

způsobů řešení úpadku dlužníka, a sice ve formě oddlužení, konkursu a reorganizace, 

přičemž zákon rovněž zakotvoval speciální právní úpravu pro řešení úpadku finančních 

institucí či zahraničních subjektů. Právní úprava obsažená v insolvenčním zákoně je 

rozsáhlejší a podrobnější než ta obsažená v zákoně o konkursu a vyrovnání, a to 

zejména co se týče stanovení práv a povinností účastníků insolvenčního řízení a dalších 

osob na tomto řízení zúčastněných. Při takové právní úpravě lze daleko lépe dovozovat 

odpovědnost jednotlivých osob za spáchání tzv. úpadkových trestných činů či trestných 

činů souvisejících. Vzhledem ke skutečnosti, že úpadkové trestné činy lze spáchat 

převážně ve spojitosti s insolvenčním řízení, resp. úpadkem dlužníka, bude insolvenční 

zákon stěžejním právním předpisem pro vyvozování trestní odpovědnosti účastníků 

insolvenčního řízení a dalších osob na tomto řízení zúčastněných.  

Ani úprava obsažená v insolvenčním zákoně nemůže být označena za 

dokonalou, rovněž insolvenční zákon byl již několikrát novelizován. Za významnou lze 

označit novelu provedenou zákonem č. 334/2012 Sb., která bývá též nazývána 

protišikanózní novela. Tato měla reagovat na nutnost postihovat situace, kdy je na 

dlužníka podán zcela nedůvodný insolvenční návrh, jehož hlavním a mnohdy i jediným 

cílem je vyřadit tuto osobu z obchodního styku. Zatím poslední rozsáhlá novela 

insolvenčního zákona nabyla účinnosti k 1. 7. 2017. Jedná se o novelu velmi 

významnou, zejména co se týče práv a povinností insolvenčního správce, a to převážně, 

pokud je řešením úpadku dlužníka oddlužení. 
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5 Úpadkové trestné činy obecně 

 Ze samotného názvu této kategorie trestných činů je zřejmé, že se jedná o trestné 

činy spáchané v souvislosti s úpadkem osoby fyzické nebo právnické. Tyto trestné činy 

mohou, ale nemusí, mít spojitost s insolvenčním řízením vedeným proti konkrétnímu 

úpadci. Spáchání těchto trestných činů primárně souvisí se vztahy mezi věřiteli a 

dlužníky, východiskem pro dovození trestní odpovědnosti pachatele je závazkové právo. 

Úprava úpadkových trestných činů v trestním zákoníku představuje určitou reakci na 

možné kroky vedoucí k maření nebo ohrožení plnění ze vztahů mezi věřiteli a dlužníky. 

Tyto delikty mohou ohrožovat nebo poškozovat práva věřitelů na uspokojení jejich 

pohledávek za dlužníkem. Primárním objektem jsou majetková práva věřitelů. Za 

sekundární objekt těchto trestných činů lze považovat i veřejný zájem na řádném řešení 

úpadkové situace dlužníka a na řádném průběhu insolvenčního řízení. 

Trestní zákoník neobsahuje výčet trestných činů, které lze do této kategorie 

zařadit. Tento výčet neobsahovaly ani jiné trestní předpisy, které byly účinné na území 

současné České republiky. Z dosavadní teorie i praxe trestního práva vyplývá, že mezi 

úpadkové trestné činy lze zařadit trestný čin poškození věřitele (§ 222 TZ), zvýhodnění 

věřitele (§ 223 TZ), způsobení úpadku (§ 224 TZ), porušení povinnosti v insolvenčním 

řízení (§ 225 TZ) a pletichy v insolvenčním řízení (§ 226 TZ). V některých případech 

k nim bývá přiřazován ještě trestný čin porušení povinnosti učinit pravdivé prohlášení o 

majetku (§ 227 TZ). Všechny zmíněné trestné činy jsou zařazeny do hlavy páté zvláštní 

části trestního zákoníku, jedná se tedy o trestné činy proti majetku.  

Jsem však toho názoru, že u této kategorie trestných činů je majetek posuzován 

velmi abstraktně, než je tomu u jiných trestných činů zařazených do hlavy páté zvláštní 

části trestního zákoníku, neboť jde o majetek věřitelů v podobě jejich pohledávek vůči 

dlužníkovi s tím, že pachatel neútočí na tento chráněný majetek věřitelů přímo, ale jen 

prostřednictvím skutečných nebo fiktivních dispozic s vlastním majetkem, resp. 

zatajováním jeho existence či skutečné hodnoty, jejichž důsledkem nedojde k důvodně 

očekávaným přírůstkům majetkových hodnot ve prospěch věřitelů, přičemž obohacení 

pachatele se nevyžaduje.
55
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soudních rozhodnutí a stanovisek jako R 45/2008 

  



40 

 

Uvedené trestné činy již svou povahou bezprostředně souvisí s úpadkem 

subjektu či jeho insolvenčním řízení. Mnohdy však dojde k trestné činnosti již daleko 

dříve, tedy předtím než lze vůbec hovořit o úpadku dlužníka nebo o zahájení 

insolvenčního řízení. Naopak lze konstatovat, že někdy může být předchozí trestná 

činnost, převážně majetkového charakteru, důvodem, proč se daný subjekt v úpadku 

ocitl. V této souvislosti považuji za vhodné zmínit především trestný čin zpronevěry (§ 

206 TZ), podvodu (§ 209 TZ), porušení povinnosti při správě cizího majetku (§ 220 a 

221 TZ) či zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění (§ 254 TZ).
56

 

S ohledem na specifickou povahu úpadkových trestných činů bychom mohli 

konstatovat, že pachatelem takových trestných činů může být jakýkoliv subjekt 

insolvenčního řízení, či účastník závazkového právního poměru. U některých 

skutkových podstat úpadkových trestných činů trestní zákoník vyžaduje, aby byl 

pachatel nositelem zvláštní vlastnosti, způsobilosti, či postavení, jako je tomu např. u 

trestného činu poškození věřitele dle ust. § 222 odst. 1 TZ, zvýhodnění věřitele dle ust. 

§ 223 TZ, či způsobení úpadku dle ust. § 224 TZ. Některé ze skutkových podstat však 

mají obecnější dopad, tudíž pachatelem takového trestného činu může být kdokoliv, a to 

např. u trestného činu podle ust. § 222 odst. 2 TZ, § 225 TZ, § 226 odst. 2 TZ.  

5.1 Vymezení pojmů insolvenční správce a insolvenční řízení 

 Pokud bychom se zaměřili na vymezení těchto pojmů samotným trestním 

zákoníkem, tak zjistíme, že tento se jejich přesnou definicí výslovně nezabývá. Je jim 

věnováno jedno z výkladových ustanovení trestního zákoníku, a sice ust. § 128, které 

stanovuje: 

1) Insolvenčním správcem se rozumí i předběžný insolvenční správce, zástupce 

insolvenčního správce, oddělený insolvenční správce, zvláštní insolvenční 

správce; postavení insolvenčního správce má i správce konkurzní podstaty, 

předběžný správce konkurzní podstaty, zvláštní správce konkurzní podstaty, 

zástupce správce konkurzní podstaty a vyrovnací správce. Insolvenčním 

správcem se rovněž rozumí osoba, kterou podle jiného právního předpisu 

insolvenční správce určil, aby jej zastupovala při výkonu jeho pravomoci 
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stanovené jiným právním předpisem na území jiného státu, dále zahraniční 

insolvenční správce, zahraniční insolvenční správce pojišťovny nebo 

zajišťovny a osoba, kterou podle jiného právního předpisu zahraniční 

insolvenční správce nebo zahraniční insolvenční správce pojišťovny nebo 

zajišťovny jmenoval, aby mu pomáhala nebo jej zastupovala. 

2) Insolvenčním řízením se rozumí i konkursní a vyrovnací řízení. 

Jak je zřejmé, trestní zákoník tyto pojmy nijak nedefinuje, ale toliko používá. Definice 

je ponechána na příslušných ustanoveních soukromého práva, a sice insolvenčního 

zákona.  

Při vymezování pojmu insolvenční správce mě napadla otázka, zda tento může být 

považován za úřední osobu ve smyslu ust. § 127 TZ, stejně jako třeba soudní exekutor 

či notář, při výkonu určité činnosti. Z judikatury Nejvyššího soudu ČR je však zřejmé, 

že právě insolvenčního správce nelze považovat za úřední osobu ve smyslu tohoto 

výkladového ustanovení insolvenčního zákona.
57

 

5.1.1 Insolvenční řízení 

Ust. § 2 písm. a) IZ vymezuje insolvenční řízení jako soudní řízení, jehož 

předmětem je dlužníkův úpadek nebo hrozící úpadek a způsob jeho řešení. Insolvenční 

řízení je zvláštním druhem civilního soudního řízení a insolvenční zákon je speciálním 

právním předpisem ve vztahu k obecným normám upravujícím občanské soudní řízení. 

Specifičnost insolvenčního řízení je usměrňována základními zásadami, které 

insolvenční řízení ovládají. Na podkladě těchto zásad lze v každém okamžiku 

insolvenčního řízení posoudit, zda je zamýšlený úkon svým obsahem a povahou 

v souladu s cíly a smyslem insolvenčního řízení. Předmětné zásady jsou vymezeny 

v ust. § 5 IZ: 

a) insolvenční řízení musí být vedeno tak, aby žádný z účastníků nebyl 

nespravedlivě poškozen nebo nedovoleně zvýhodněn a aby se dosáhlo 

rychlého, hospodárného a co nejvyššího uspokojení věřitelů; 
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b) věřitelé, kteří mají podle tohoto zákona zásadně stejné nebo obdobné 

postavení, mají v insolvenčním řízení rovné možnosti; 

c) nestanoví-li tento zákon jinak, nelze práva věřitele nabytá v dobré víře 

před zahájením insolvenčního řízení omezit rozhodnutím insolvenčního 

soudu ani postupem insolvenčního správce; 

d) věřitelé jsou povinni zdržet se jednání směřujícího k uspokojení jejich 

pohledávek mimo insolvenční řízení, ledaže to dovoluje zákon. 

Blíže k zásadám uvedeným pod písmenem a) a b) viz dále kapitola o trestném činu 

zvýhodnění věřitele. Co se týče zásady vyjádřené výše pod písmenem c), tak tato chrání 

práva, jichž věřitelé nabyly před zahájením insolvenčního řízení. V samotném průběhu 

insolvenčního řízení mají insolvenční správce a další procesní subjekty oprávnění 

napadat a zpochybnit některé kroky dlužníka, které tento učinil před zahájením 

insolvenčního řízení, a to zejména žalobami na určení neplatnosti či neúčinnosti 

právního úkonu dlužníka ve smyslu ust. § 231 až 243 IZ.  

Zásady insolvenčního řízení vyjádřené na samém začátku insolvenčního zákona slouží 

jako důležitá interpretační pravidla v okamžiku, kdy zákon připouští řešení určité 

situace více způsoby. Je povinností procesních subjektů dbát v insolvenčním řízení 

zmíněných zásad a vždy zvolit řešení, které se svým obsahem a účelem nejvíce 

přibližuje pojetí těchto základních zásad.
58

 

5.1.2 Insolvenční správce 

 Z ust. § 9 písm. d) IZ vyplývá, že insolvenční správce je považován za jeden ze 

subjektů insolvenčního řízení. Otázkou zůstává, do jaké sféry osob lze insolvenčního 

správce zařadit. K tomuto tématu existuje obšírná judikatura vztahující se k zákonu o 

konkursu a vyrovnání, která insolvenčního správce považuje za veřejného činitele sui 

generis, který není primárně zástupcem věřitelů přihlášených do insolvenčního, resp. 

konkurzního řízení, ani úpadce, proti němuž je insolvenční řízení vedeno. Dle názoru 

Ústavního soudu ČR má insolvenční správce postavení zvláštního veřejnoprávního 
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orgánu, jehož úkolem je zajistit řádný průběh řízení.
59

 V praxi se však samozřejmě 

setkáváme i s opačným názorem, podle kterého je insolvenční správce při výkonu své 

funkce podnikatelem v soukromoprávních vztazích, jehož činnost je upravena 

insolvenčním zákonem. Tento názor je podpořen zejména tím, že stát nepřebírá 

odpovědnost za činnost insolvenčního správce, zákon mu status veřejného činitele 

nepřiznává. V neposlední řadě tento názor vychází z faktu, že soudem ustanoveného 

insolvenčního správce mohou věřitelé na první schůzi věřitelů odvolat a zvolit si ze 

seznamu jiného insolvenčního správce, a že tento se při své činnosti může rovněž 

ocitnout ve ztrátě.
60

  

 Insolvenční správci jsou zapisováni do centrálního seznamu, který vede 

Ministerstvo spravedlnosti. Ust. § 2 odst. 1 zákona č. 312/2006 Sb., o insolvenčních 

správcích, v platném znění (dále jen „ZoIS nebo zákon o insolvenčních správcích“) 

stanovuje, že insolvenčním správcem je fyzická osoba, která je oprávněna vykonávat 

činnost insolvenčního správce. Dle odstavce 2 téhož ustanovení ZoIS je insolvenčním 

správcem rovněž i veřejná obchodní společnost nebo zahraniční obchodní společnost 

nebo zahraniční sdružení, které poskytuje stejné záruky ručení společníků jako veřejná 

obchodní společnost a je založená podle práva členského státu Evropské unie, členských 

států Dohody o evropském hospodářském prostoru a která je oprávněna vykonávat 

činnost insolvenčního správce. Pokud celou situaci velmi zjednodušíme, insolvenčním 

správcem na území České republiky může být fyzický osoba, anebo právnická osoba ve 

formě veřejné obchodní společnosti. Podmínky nezbytné pro výkon funkce 

insolvenčního správce stanovuje zákon o insolvenčních správcích v ust. § 6 a patří mezi 

ně: 

- plná způsobilost k právním úkonům, 

- získání vzdělání v magisterském studijním programu,  

- vykonání zkoušky insolvenčního správce, 

- bezúhonnost, 
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- vykonání alespoň tříleté odborné praxe v oblasti související s výkonem funkce 

insolvenčního správce, zejména v oblasti práva, ekonomie, daňového 

poradenství, účetnictví, auditu nebo řízení podniku, 

- uzavření smlouva o pojištění odpovědnosti za škodu, která by mohla vzniknout 

v souvislosti s výkonem funkce insolvenčního správce podle zákona upravujícího 

úpadek a způsoby jeho řešení nebo s činností zaměstnanců insolvenčního 

správce při výkonu funkce pro celou dobu trvání této funkce, 

- personální a materiální vybavení pro výkon činnosti insolvenčního správce 

podle § 13a. 

Veřejná obchodní společnost vykonávající činnost insolvenčního správce musí výše 

uvedené podmínky kladené pro insolvenční správce – fyzické osoby splňovat jako 

celek. Oprávnění veřejné obchodní společnosti vykonávat činnost insolvenčního 

správce je odvozeno od osoby tzv. ohlášeného společníka, který musí splňovat 

podmínky pro výkon funkce insolvenčního správce. Veřejná obchodní společnost 

vykonává činnost insolvenčního správce právě prostřednictvím osoby ohlášeného 

společníka. 

 Bezúhonnost ve smyslu zákona o insolvenčních správcích je stanovena odlišně 

např. od bezúhonnosti stanovené pro výkon funkce statutárního orgánu obchodní 

korporace, nebo od bezúhonnosti podle zákona o živnostenském podnikání. Dle ust. § 7 

odst. 1 ZoIS podmínku bezúhonnosti nesplňuje fyzická osoba, 

a) která byla pravomocně odsouzena za trestný čin spáchaný v souvislosti s 

výkonem funkce insolvenčního správce nebo která byla pravomocně 

odsouzena za jiný trestný čin, pokud tato trestná činnost ohrožuje důvěru v 

řádný výkon funkce insolvenčního správce, pokud se na ni nehledí, jako by 

nebyla odsouzena, 

b) které insolvenční soud v posledních 5 letech před podáním návrhu zamítl 

žádost o prominutí zbytku jejích dluhů, 

c) o jejímž úpadku bylo v insolvenčním řízení pravomocně rozhodnuto, 
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d) která byla v posledních 5 letech statutárním orgánem nebo členem 

statutárního orgánu právnické osoby, o jejímž úpadku bylo v insolvenčním 

řízení pravomocně rozhodnuto, 

e) pro kterou dosud trvá překážka výkonu funkce statutárního orgánu, člena 

statutárního orgánu nebo jiného orgánu právnické osoby, která je 

podnikatelem, 

f) které bylo v posledních 5 letech před podáním návrhu zrušeno povolení nebo 

zvláštní povolení postupem podle § 13 odst. 2 nebo které zaniklo právo na 

základě rozhodnutí podle § 34, nebo 

g) která byla v posledních 5 letech ohlášeným společníkem veřejné obchodní 

společnosti nebo zahraniční společnosti, jestliže bylo této společnosti zrušeno 

povolení nebo zvláštní povolení postupem podle § 13 odst. 2 nebo jí zaniklo 

právo na základě rozhodnutí podle § 34. 

K odpovědnosti insolvenčního správce a jeho postavení v insolvenčním řízení viz blíže 

další kapitoly této práce. 

5.2 Zásada subsidiarity trestní represe 

 Jednou ze základních zásad ovládajících celé trestní řízení je zásada obsažená 

v ust. § 12 odst. 2 TZ, která stanovuje, že trestní odpovědnost pachatele a trestněprávní 

důsledky s ní spojené lze uplatňovat jen v případech společensky škodlivých, ve kterých 

nepostačuje uplatnění odpovědnosti podle jiného právního předpisu. Tato zásada je tzv. 

materiální znakem trestného činu, viz výše. Trestní zákoník explicitně stanovuje, že 

prostředky trestního práva nemohou být základním, či dokonce jediným způsobem 

vynucení plnění ze závazkového právního vztahu či dodržování povinností stanovených 

insolvenčním zákonem. Umožňoval-li by právní řád, aby byly prostředky trestního 

práva primárním a jediným způsobem, jakým by se věřitel mohl po dlužníkovi domoci 

plnění ze závazkového právního vztahu, dostal by se trestní zákoník do rozporu se 

zásadou zakotvenou v rovině ústavní, a sice obsaženou v čl. 8 odst. 2 LZPS, který 

stanovuje, že nikdo nesmí být zbaven svobody pouze pro neschopnost dostát smluvnímu 

závazku. Výkladem tohoto článku Listiny základních práv a svobod dospějeme 

k závěru, že jsou zde nejdříve prostředky mimotrestní, zejména obsažené v příslušných 

ustanoveních občanského a obchodního práva, která mají věřiteli napomoci ve vydobytí 
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jeho pohledávky. Prostředky trestního postihu by měly být aplikovány až v okamžiku, 

kdy se osoby uplatňující právo ze závazku nemohou domoci svého nároku použitím 

nástrojů soukromého práva, v okamžiku kdy tyto nástroje selhávají a stávají se 

neúčinnými. Z tohoto je zřejmé, že trestní právo by ve společnosti mělo mít postavení 

ultima ratio, jehož je možné využít až v okamžiku, kdy ostatní nástroje nevedou k cíli. 

Pro naplnění znaků skutkových podstat úpadkových trestných činů nestačí tedy pouze 

to, že dlužník nesplní svůj závazek. Musí tak učinit ve spojení s dalším jednáním, které 

přispělo ke vzniku určité situace.  

 Otázkou zůstává, do jaké míry se zákonodárci podařilo v případě úpadkových 

trestných činů respektovat zásadu vyjádřenou v ust. § 12 odst. 2 TZ. Při prověřování a 

vyšetřování tohoto druhu trestných činů bude, více než v jiných případech, záležet na 

okolnostech toho kterého trestněprávně postižitelného jednání. Dle Púryho je možno 

vymezit určité podmínky, za nichž by měly orgány činné v trestním řízení považovat 

konkrétní jednání za společensky škodlivé, u něhož nepostačuje uplatnění odpovědnosti 

podle jiného právního předpisu. Jednu z podmínek lze označit za podmínku 

kvantitativní, která spočívá v tom, že společensky škodlivými budou ty případy, při 

nichž byla ohrožena nebo porušena práva většího počtu věřitelů, pohledávky věřitelů 

dosahovaly vyšší hodnoty, pachatel nakládal s rozsáhlejším majetkem nebo pachatel 

opakovaně nebo ve více směrech porušil své povinnosti. Můžeme se však shodnout na 

tom, že v praxi bude větší problém s interpretací závěru, kdy z hlediska úpadkových 

trestných činů nepostačuje uplatnění odpovědnosti podle jiného právního předpisu. U 

tohoto druhy trestných činů bude tím jiným právním předpisem zejména občanský 

zákoník a insolvenční zákon. Občanský zákoník sám obsahuje celou řadu postupů či 

sankci dopadajících na situaci, kdy dlužník není schopen splnit svůj závazek. Ať už 

hovoříme o odpovědnosti za vady (§ 1916 a násl. OZ), za prodlení (§ 1968 a násl. OZ), 

za škodu (§ 2894 a násl. OZ) atd., nebo o různých formách zajištění závazku jako je 

zřízení zástavního práva (§ 2012 a násl. OZ), ručení (§ 2018 a násl. OZ), finanční 

záruka (§ 2029 a násl. OZ), zajišťovací převod práva (§ 2040 a násl. OZ) či dohoda o 

srážkách ze mzdy či jiných příjmů (§ 2045 a násl. OZ). Občanský zákoník dále 

připouští určité formy utvrzení dluhu, a to v podobě smluvní pokuty (§ 2048 a násl. OZ) 

a uznání dluhu (§ 2053 a 2045 OZ). V intencích občanského zákoníku lze rovněž 

posoudit platnost, resp. neplatnost určitého právního jednání (§ 574 a násl. OZ), jeho 

relativní neúčinnost (§ 589 a násl. OZ), vzít na zřetel ustanovení o neúměrném zkrácení 
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(§ 1793 – 1795 OZ) či lichvě (§ 1796 a 1797 OZ). Všechny tyto instituty, které 

občanské právo nabízí k ochraně práv ze závazkového poměru, je nutné vzít v úvahu při 

posuzování subsidiárního využití trestního postihu, a to zejména s ohledem na fakt, zda 

byly v konkrétním případě aplikovány a využity a zda jsou ve své podstatě schopny 

poskytnout účinnou a dostatečnou ochranu práv účastníků závazkového právního 

poměru.
61

 Jako příklad lze uvést situaci, kdy dojde k vyslovení neplatnosti určitého 

právního jednání, což však v konečném důsledku nemusí garantovat takovou míru 

ochrany zaručených práv a zájmů, která by již nevyžadovala trestněprávní reakci. A to 

zejména v okamžiku, kdy vyslovení neplatnosti právního jednání neodstraní rozpor 

mezi faktickým a právním stavem, např. pokud by byl na podkladě neplatného právního 

jednání proveden vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
62

 Lze tedy shrnout, 

že i kdyby účastníci závazkového právního vztahu využili všechny instituty nabízené 

soukromoprávními předpisy, nastanou situace, kdy nebude dosaženo plné ochrany jejich 

práv bez konkrétní trestněprávní reakce. 

 Základní mimotrestní právní normou, podle níž by měla být uplatňována 

odpovědnost spojená s úpadkovými trestnými činy, je insolvenční zákon. Ten však 

neobsahuje žádný systém odpovědnosti úpadce, jiných subjektů insolvenčního řízení, 

ani dalších osob, za porušení povinností plynoucích z tohoto zákona, nebo stanovených 

rozhodnutím insolvenčního soudu. Insolvenční zákon obsahuje některé dílčí aspekty 

mimotrestního postihu konkrétních jednání, např. v podobě odpovědnosti insolvenčního 

správce za škodu nebo jinou újmu podle ust. § 37 IZ, odpovědnosti osob a orgánů při 

nesplnění povinnosti poskytnout insolvenčnímu soudu či insolvenčnímu správci 

součinnosti podle ust. § 44 odst. 3 IZ, odpovědnosti členů a náhradníků věřitelského 

výboru za škodu způsobenou při výkonu své funkce dle ust. § 60 odst. 1 IZ, nebo 

odpovědnosti za škodu způsobenou nepodáním návrhu dlužníka na zahájení 

insolvenčního řízení podle ust. § 98 IZ.
63

 Zejména v posledním uvedeném případě je 

možno hovořit do jisté míry i o sankční povaze této odpovědnosti, neboť škoda či újma, 

kterou je povinen škůdce nahradit, spočívá v rozdílu mezi výší pohledávky přihlášené 
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věřitelem k uspokojení, resp. výší takto zjištěné pohledávky v insolvenčním řízení, a 

částkou, kterou by věřitel reálně v rámci insolvenčního řízení obdržel.
64

  

 Nadto insolvenční zákon obsahuje úpravu neplatnosti a neúčinnosti právních 

úkonů, jež je ve vztahu k občanskému zákoníku úpravou speciální. Uskutečnění 

neplatných nebo neúčinných právních úkonů dlužníka má nejčastěji za cíl vyvedení 

majetku z majetkové podstaty, čímž dojde ke snížení uspokojení pohledávek 

přihlášených věřitelů. Insolvenčnímu správci zákon přiznává oprávnění domáhat se na 

osobách, které získaly prospěch z neplatného či neúčinného právního úkonu dlužníka, 

aby tento prospěch vydaly do majetkové podstaty.  

 Jako příklad uplatnění zásady subsidiarity trestní represe přímo v insolvenčním 

zákoně lze uvést možnost jednoho z orgánů činných v trestním řízení vstoupit přímo do 

insolvenčního řízení. Tuto pravomoc dává insolvenční zákon státnímu zastupitelství 

v ust. § 7c IZ, kdy je tento orgán činný v trestním řízení oprávněn vstoupit do 

zahájeného insolvenčního řízení, včetně incidenčních sporů, a moratoria. Využije-li 

státní zastupitelství tohoto svého oprávnění, účastní se následně insolvenčního řízení 

jako jeden z procesních subjektů (§ 9 písm. e) IZ). Činnost a oprávnění státního 

zastupitelství, které využilo své pravomoci vstoupit do insolvenčního řízení dle ust. § 7c 

IZ, je posíleno rovněž dikcí ust. § 69 IZ, z něhož je zřejmé, že je-li proti rozhodnutí 

insolvenčního soudu přípustný opravný prostředek, může jej podat i státní zastupitelství, 

které vstoupilo do insolvenčního řízení, do incidenčního sporu nebo do moratoria. Jsem 

toho názoru, že samotný fakt, že příslušné státní zastupitelství vstoupilo do zahájeného 

insolvenčního řízení, může mít pozitivní vliv na průběh tohoto řízení v tom smyslu, že 

potencionální pachatele trestných činů může tato skutečnost odradit. Činnost státního 

zastupitelství se uplatní zejména v incidenčních sporech a ve sporech zahájených na 

základě odpůrčí žaloby na neúčinnost právního úkonu dlužníka podané insolvenčním 

správcem. Právě v těchto sporech mohou vyjít najevo skutečnosti, které by 

odůvodňovaly zahájení trestního stíhání proti konkrétním osobám, nadto když právě 

takto zjištěné skutečnosti mnohdy vedou samotné insolvenční správce k podání 

trestních oznámení pro podezření ze spáchání některého úpadkového či souvisejícího 

trestního činu. Účast státního zastupitelství v rámci těchto řízení může vést 
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k efektivnějšímu a rychlejšímu objasňování skutečností významných pro rozhodnutí ve 

věci.  

 V praxi bude velmi často docházet k souběhu odpovědnosti trestní a 

odpovědnosti soukromoprávní, neboť současná právní úprava umožňuje vedení 

trestního řízení a současné uplatnění náhrady škody v rámci civilního řízení. Nadto 

může být náhrada škody rovněž uplatněna přímo v trestním řízení, a to v rámci řízení 

adhezního.   

5.3 Úprava úpadkových trestných činů v zákoně o trestní 

odpovědnosti právnických osob 

Jak již bylo zmíněno v kapitole týkající se vymezení pojmu trestného činu, do 

31. 12. 2011 mohla být pachatelem trestného činu pouze osoba fyzická, tj. trestní řízení 

bylo ovládáno toliko zásadou individuální odpovědnosti fyzických osob za spáchaný 

čin. Dne 1. 1. 2012 však nabyl účinnosti zákon o trestní odpovědnosti právnických 

osob, který znamenal průlom v tehdejší právní úpravě, neboť došlo k zavedení nové 

zásady ovládající trestní řízení, a sice zásady souběžné a nezávislé trestní odpovědnosti 

osob fyzických a právnických. Podstatou této zásady je, že trestní odpovědnost fyzické 

osoby není odvislá od trestní odpovědnosti osoby právnické a naopak. Mezi 

odpovědností fyzické a právnické osoby neexistuje závislý, akcesorický vztah, nýbrž 

vztah nezávislosti, kdy obě odpovědnosti jsou posuzovány samostatně. Zákonodárce 

totiž počítal s tím, že v každé konkrétní věci nemusí orgány činné v trestním řízení 

odhalit tu fyzickou osobu, jejichž jednání lze právnické osobě přičítat. Zásada souběžné 

a nezávislé trestní odpovědnosti osob fyzických a právnických se logicky uplatní pouze 

u těch trestných činů, jejichž pachatelem může být i osoba právnická.
65

 

Výčet trestných činů, kterých se může dopustit právnická osoba, je obsažen 

v ust. § 7 TOPO. V původním znění ust. § 7 TOPO (do 30. 11. 2016) byl obsažen výčet 

pozitivní, kde byly taxativně vymezeny trestné činy, jejichž pachatelem může být 

právnická osoba. Takovéto vymezení věcné působnosti zákona o trestní odpovědnosti 

právnických osob bylo terčem kritiky z řad odborníků, a to zejména proto, že v průběhu 

legislativního procesu nebyly vzaty v úvahu všechny situace, v níž by určitou úlohu 

pachatele mohla hrát právnická osoba. Byl rovněž kritizován nahodilý výběr trestných 
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činů, neuvedení některých trestných činů, u nichž by se trestní odpovědnost měla 

uplatnit především (jako je právě kategorie úpadkových trestných činů nebo trestného 

činu porušení povinnosti při správě cizího majetku), u některých trestných činů se 

naopak nabízí otázka, zda se jich právnická osoba může vůbec dopustit (např. svádění 

k pohlavnímu styku).
66

 Při pozitivním vymezení věcné příslušnost je vyšší 

pravděpodobnost, že nebude možné pružně reagovat na rostoucí vliv právnických osob, 

jenž byl rovněž důvodem pro zavedení trestní odpovědnosti právnických osob do 

českého trestního práva. V případě zařazení nových trestných činů do trestního 

zákoníku vyvstane vždy potřeba novelizace zákona o trestní odpovědnosti právnických 

osob, pokud se bude jednat o trestné činy, u nichž je alespoň teoreticky možné, že se 

jich může dopustit i osoba právnická. Zákonodárce vyslyšel kritiku odborné veřejnosti a 

s účinností od 1. 12. 2016 novelizoval ust. § 7 TOPO, kdy byl pozitivní výčet věcné 

příslušnosti zákona o trestní odpovědnosti právnických osob nahrazen výčtem 

negativním, což znamená, že právnická osoba může být odpovědna za spáchání 

kteréhokoliv trestného činu uvedeného v trestním zákoníku s výjimkou těch trestných 

činů uvedených v ust. § 7 TOPO. Mezi trestné činy vyloučené z působnosti zákona o 

trestní odpovědnosti právnických osob patří např. trestný čin zabití (§ 141 TZ), soulože 

mezi příbuznými (§ 188 TZ), porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže (§ 

248 odst. 2 TZ) či nebezpečné pronásledování (§ 354 TZ). Do působnosti zákona o 

trestní odpovědnosti právnických osob se nám tedy nově dostávají rovněž tzv. úpadkové 

trestné činy.   
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6 Trestný čin poškození věřitele 

 Trestný čin poškození věřitele upravený v ust. § 222 TZ tvoří spolu s trestným 

činem zvýhodnění věřitele pilíř právní úpravy úpadkových trestných činů v českém 

trestním právu. Základem pro trestní odpovědnost za tyto trestné činy je dispozice 

s majetkem dlužníka v tom směru, že tímto jednáním může být negativně zasaženo do 

majetkových poměrů jejich věřitelů. V případě trestného činu poškození věřitele si lze 

tuto dispozici s majetkem dlužníka představit jako snižování hodnoty aktiv dlužníkova 

majetku nebo fingování jeho pasiv. Obě tato jednání mají za cíl zmenšení hodnoty 

dlužníkova majetku, který by mohl být použit k uspokojení pohledávek jeho věřitelů. 

Přestože je tento trestný čin řazen do kategorie úpadkových trestných činu, k jeho 

spáchání se nevyžaduje, aby byl pachatel v době dokonání činu ve stavu úpadku. Tento 

trestný čin lze spáchat bez souvislosti s insolvenčním řízením. 

 Nutným předpokladem pro dovození trestní odpovědnosti pachatele je existence 

závazkového právního vztahu mezi věřitelem a dlužníkem. Ust. § 1721 občanského 

zákoníku stanovuje, že ze závazku má věřitel vůči dlužníku právo na určité plnění jako 

na pohledávku a dlužník má povinnost toto právo splněním dluhu uspokojit. V ust. § 

1789 OZ je dále určeno, že ze závazku je dlužník povinen něco dát, něco konat, něčeho 

se zdržet nebo něco strpět a věřitel je oprávněn to od něho požadovat. Samotnou 

existenci tohoto vztahu, jakož i jeho obsah, musí orgány činné v trestním řízení posoudit 

jako předběžnou otázku vždy samostatně, jelikož jde o posouzení viny osoby, proti níž 

se trestní řízení vede. Není přitom rozhodné, co je právním důvodem vzniku tohoto 

závazkového právního vztahu, zda smlouva či jiná právní skutečnost. Věřitelem i 

dlužníkem může být jak osoba fyzická tak právnická.  

 V ust. § 222 TZ lze nalézt dvě samostatné skutkové podstaty, a sice poškození 

vlastního věřitele a poškození cizího věřitele.  

6.1 Poškození vlastního věřitele 

 Skutkovou podstatu upravující jednání, jehož důsledkem je poškození vlastního 

věřitele, nalezneme v ust. § 222 odst. 1 TZ, které stanovuje: 

1) Kdo, byť i jen částečně, zmaří uspokojení svého věřitele tím, že 
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a) zničí, poškodí, zatají, zcizí, učiní neupotřebitelnou, nebo odstraní, byť i 

jen část svého majetku, 

b) postoupí svou pohledávku, anebo převezme dluh jiného, 

c) zatíží věc, která je předmětem závazku, nebo ji pronajme, 

d) předstírá nebo uzná neexistující právo nebo závazek, 

e) předstírá nebo uzná právo nebo závazek ve větším rozsahu, než odpovídá 

skutečnosti, 

f) předstírá splnění závazku, nebo 

g) předstírá úpadek nebo svůj majetek jinak zdánlivě zmenšuje nebo 

předstírá jeho zánik, 

způsobí-li tím na cizím majetku škodu nikoliv malou, bude potrestán odnětím 

svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti. 

Jak již vyplývá ze samotné dikce tohoto ustanovení, pachatelem trestného činu ve formě 

poškození vlastního věřitele může být toliko dlužník, popř. osoba, která jedná 

za dlužníka. Jedná se o konkrétní subjekt ve smyslu ust. § 114 odst. 1 TZ, neboť dlužník 

jako účastník závazkového právního vztahu je nositelem zvláštní vlastnosti potřebné pro 

naplnění této skutkové podstaty. Jak bylo zmíněno v kapitole páté této práce, 

pachatelem tohoto trestného činu může být osoba fyzická a s účinností od 1. 12. 2016 

též osoba právnická. Před účinností novely provedené zákonem č. 183/2016 Sb. totiž 

nebyl trestný čin poškození věřitele zařazen do pozitivního výčtu trestných činů, u nichž 

může být pachatelem právnická osoba. Z hlediska subjektivní stránky je vyžadován 

úmysl pachatele, přičemž tento úmysl musí směřovat ke zmaření uspokojení 

pohledávky věřitele. Aby mohl být úmysl pachatele naplněn, musí být pohledávka 

věřitele již dospělá. Pokud by se pachatel dopustil jednání popsaného ve skutkové 

podstatě před splatností dluhu vůči věřiteli, jednalo by se toliko o pokus tohoto 
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trestného činu.
67

 Pod pojmem uspokojení pohledávky věřitele si lze představit splnění 

obsahu závazkového právního vztahu mezi věřitelem a dlužníkem. 

 Jádrem této skutkové podstaty je, že dlužník zmaří, ať zcela nebo zčásti, 

uspokojení pohledávky svého věřitele, a to tím, že se dopustí některé formy jednání 

uvedené v ust. § 222 odst. 1 TZ. Pachatel zmaří zcela uspokojení pohledávky svého 

věřitele, pokud je jeho jednáním dosaženo takového stavu, kdy poškozený věřitel 

nemůže dosáhnout uspokojení své pohledávky ani v určité výši. Pachatel zmaří zčásti 

uspokojení pohledávky svého věřitele, pokud tento sice může dosáhnout částečného 

uspokojení své pohledávky, nikoliv však úplného uspokojení, jehož by byl schopen 

dosáhnout v případě, že by se dlužník nedopustil trestněprávně postižitelného jednání.  

Trestním zákoníkem předvídané formy jednání lze rozdělit do tří skupin. První 

typizované jednání spočívá ve skutečném zmenšení aktiv dlužníkova majetku, který by 

mohl sloužit k uspokojení pohledávek věřitelů, případně v zatížení takového majetku 

dalšími pasivy, zejména v podobě dluhů. Do této kategorie bych zařadila případy, kdy 

dlužník, resp. osoba jednající za dlužníka, zničí, poškodí, zatají, zcizí nebo odstraní část 

majetku, postoupí své pohledávky třetím osobám, převezme dluh jiného nebo zatíží věc, 

která je předmětem závazku, či jí pronajme. Druhou skupinu jednání, kterých se může 

dlužník v rámci této skutkové podstaty dopustit, lze označit jako fingování pasiv, 

přičemž účelem takového jednání je předstírané snížení skutečné hodnoty majetku 

dlužníka. Pod tuto kategorii lze podřadit případy, kdy osoba předstírá úpadek či svůj 

majetek jinak zdánlivě zmenšuje nebo předstírá jeho zánik, předstírá nebo uzná 

neexistující závazek, anebo předstírá či uzná závazek ve větším rozsahu, než odpovídá 

skutečnosti. Třetí skupinu tvoří jednání spočívající ve fingování aktiv dlužníkova 

majetku, jež může být uplatněn proti pohledávkám věřitele. Zařadila bych sem 

předstírání neexistujícího práva či předstírání existujícího práva ve větším rozsahu než 

odpovídá skutečnosti. Specifické je jednání obsažené pod písmenem f) citovaného 

zákonného ustanovení, jež spočívá v předstírání zániku dluhu, tedy dlužník předstírá 

splnění věřitelovy pohledávky.
68

 Výčet jednání tvořících skutkovou podstatu tohoto 

trestného činu je výčtem taxativním, který tedy není možné rozšiřovat ani výkladem ani 

za použití analogie. Zároveň je nutno konstatovat, že dané způsoby jednání trestní 
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zákoník stanovuje alternativně, což znamená, že k naplnění objektivní stránky skutkové 

podstaty trestného činu poškození věřitele postačí, že se pachatel dopustí jedné 

typizované formy jednání obsažené v ust. § 222 odst. 1 TZ.  

 Způsoby jednání, prostřednictvím kterých může dojít ke zmaření uspokojení 

pohledávky věřitele, je možné rozdělit do sedmi skupin. První skupina je obsažena pod 

písmenem a) citovaného ustanovení a obsahuje případy, kdy dlužník zničí, poškodí, 

zatají, zcizí, učiní neupotřebitelnou, nebo odstraní, byť i jen část svého majetku. Jedná 

se o způsoby jednání, kterými dlužník působí na svůj skutečný majetek. Ust. § 495 OZ 

určuje, že souhrn všeho, co osobě patří, tvoří její majetek. Jmění osoby tvoří souhrn 

jejího majetku a jejích dluhů. Z jazykového výkladu tohoto ustanovení občanského 

zákoníku je zřejmé, že majetkem se rozumí souhrn aktiv, tedy věcí, pohledávek a jiných 

práv či penězi ocenitelných hodnot. Pro naplnění skutkové podstaty trestného činu 

poškození věřitele je vyžadováno, aby se dispozice s majetkem dlužníka týkaly 

takových majetkových hodnot, které lze postihnout v rámci výkonu rozhodnutí dle ust. 

§ 322 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění (dále jen „OSŘ či 

občanský soudní řád“). Zejména bude-li dlužník osobou podnikající, nemůže se jednat o 

věci ve vlastnictví podnikatele, které tento nezbytně nutně potřebuje k výkonu své 

podnikatelské činnosti.
69

  

Pod pojmem zničení majetku si lze představit samotnou likvidaci hmotné 

podstaty majetku nebo jeho části tak, že tento ztratí svou hodnotu a již jej není možné 

použít k původnímu účelu. Zničení majetkových hodnot lze dosáhnout jak aktivním 

konáním, tak i opomenutím určitého jednání, které by zničení majetku mohlo zabránit. 

Ve vztahu k součásti majetku se zpravidla jedná o nevratný proces. Jako příklad bych 

uvedla spálení bankovek nebo cenných papírů, zbourání budovy či likvidaci záznamů o 

majetkové hodnotě v příslušné evidenci. 

 Poškozením majetku se rozumí jakákoliv forma fyzického zásahu do jeho 

hmotné podstaty, která má za následek, že tento již není schopen dále plnit svoji funkci, 

či alespoň některé své funkce, bez opravy, úpravy nebo doplnění, a dojde tak ke snížení 

jeho užitné hodnoty. Snížení hodnoty majetku může být opět dosaženo aktivním konání, 

ale i opomenutím určitého jednání. Může být trvalé či dočasné. 
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 Zatajení majetku spočívá v předstírání jeho neexistence ve vztahu k jiným 

osobám včetně věřitele. Mezi jednání směřující k zatajení majetku bych zařadila jeho 

účelové vynětí či nezanesení do příslušné účetní evidence, uvádění nepřesných údajů o 

majetku, jakož i provádění dočasných a účelových převodů majetku na třetí osoby tak, 

aby nebylo možné ztotožnit, že daná majetková hodnota náleží dlužníku.  

 Pod pojmem zcizení majetku či jeho části si lze představit takové dispozice, při 

nichž má dlužník v úmyslu vyvést konkrétní hodnoty ze svého vlastnictví a zároveň za 

ně neobdržet odpovídající protiplnění, kterého by mohlo být užito k uspokojení 

pohledávek věřitelů. Typicky se tak může dít prostřednictvím převodů majetku na jinou 

osobu ve formě darování či bez právního důvodu. Judikatura podřadila pod termín 

zcizení majetku pro účely naplnění objektivní stránky skutkové podstaty rovněž situace, 

kdy pachatel vložil majetek nebo jeho část do základního kapitálu obchodní korporace, 

nebo došlo k vypořádání společného jmění manželů způsobem, který nerespektoval 

zájmy věřitelů jednoho z nich.  

 Neupotřebitelným majetkem je takový majetek, který již nadále není schopen 

plnit svůj původní účel, aniž by však došlo k jeho zničení, nebo poškození.  

 Pojem odstranění majetku představuje v zásadě jeho ukrytí, přičemž pachatel má 

však i nadále možnost s tímto majetkem disponovat, případně ho i využívat. Typicky se 

bude jednat o přemístění majetku ze známého místa určení na obecně neznámé místo, či 

o převedení peněžních prostředků z účtu pachatele na účet třetí osoby.  

 Druhá skupina jednání je obsažená v písmenu b) ust. § 222 odst. 1 TZ a obsahuje 

postoupení pohledávky na jiného a převzetí dluhu jiného. Postoupení pachatelovy 

pohledávky na třetí osobu je zvláštní formou zcizení majetku, a to za předpokladu, že 

z plnění předmětné pohledávky bylo možné dosáhnout uspokojení pohledávky 

poškozeného věřitele. Jednání dlužníka v tomto případě směřuje ke snížení jeho aktiv, 

z nichž by mohla být uspokojena pohledávka poškozeného věřitele. Naproti tomu 

převzetí dluhu jiného směřuje k navýšení pasiv zatěžujících dlužníkův majetek, a 

snižuje tedy i možnost uspokojení pohledávky poškozeného věřitele. 

 Třetí skupina typizovaných jednání směřujících k naplnění skutkové podstaty 

trestného činu poškození věřitele je představována zatížením věci, která je předmětem 

závazku či jejího pronajmutí. V důsledku takového jednání dlužníka dojde k citelnému 
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snížení hodnoty předmětu závazku, či dokonce k jeho neprodejnosti. Pod pojem zatížení 

věci podřadíme zejména zřízení zástavního práva k této věci (§ 1309 a násl. OZ) či 

věcného břemene ve prospěch třetí osoby (§ 1257 a násl. OZ), a to ve prospěch osoby 

odlišné od poškozeného věřitele. Podstatou pronájmu majetkové hodnoty je její 

přenechání do užívání jiného za úplatu. Pronájem se může týkat jak věcí movitých, tak 

nemovitých.  

 V pořadí již čtvrtá skupina jednání zahrnuje předstírání či uznání neexistujícího 

práva nebo závazku. V tomto případě vůbec neexistuje žádný závazkový právní vztah 

mezi pachatelem na straně dlužnické a jinou osobou na straně věřitelské, ať pro to, že 

příslušný závazek či právo vůbec nevzniklo či již zaniklo, např. v důsledku splnění nebo 

prekluze. Musí se jednat o takové závazky či práva, které by v případě jejich existence, 

snižovaly hodnotu dlužníkova majetku. Jedná se o práva třetí osoby na určité plnění 

z dlužníkova majetku a naopak o závazek dlužníka poskytnout jiné osobě ze svého 

majetku konkrétní plnění, v tomto případě samozřejmě fiktivní. Nespadají sem ovšem 

práva a závazky, které jsou toliko sporné či promlčené. Plnění či uznání takových práv a 

závazků nezakládá trestní odpovědnost dle ust. § 222 odst. 1 písm. d) TZ.  

 Jednání popsané v ust. § 222 odst. 1 písm. e) TZ je modifikací jednání 

obsaženého v témže ustanovení pod písmenem d), jen s tím rozdílem, že v tomto 

případě skutečně existuje určitý závazek dlužníka plnit jiné osobě či právo třetí osoby 

na plnění od dlužníka. Pachatelovo konání směřuje toliko ke zkreslení údajů o výši 

existentního práva či závazku.  

 Specifické jednání obsažené pod písmenem f) ust. § 222 odst. 1 TZ zahrnuje 

situace, kdy dlužník předstírá splnění závazku vůči poškozenému věřiteli. Již na první 

pohled je zřejmé, že toto jednání se vymyká těm dříve uvedeným, jež jsou 

sankcionovány toutéž skutkovou podstatou. Dlužník jedná tak, jakoby jeho závazek 

vůči poškozenému věřiteli zanikl jeho splněním, přičemž ve skutečnosti k reálnému 

splnění závazku nedošlo. Projevy takového chování mohou být různého charakteru, od 

slovních projevů takové skutečnosti, až po manipulaci v účetních výkazech či padělání 

příslušných dokumentů prokazujících splnění předmětného dluhu.  

 Poslední skupinu jednání postižitelných v rámci tohoto zákonného ustanovení 

reprezentují dva odlišné typy konání. Prvním z nich je situace, kdy pachatel předstírá 
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úpadek, tedy navenek se snaží simulovat stav platební neschopnosti či předlužení, 

ačkoliv se ve stavu úpadku nenachází. K dosažení potřebné věrohodnosti bude nejspíše 

zapotřebí součinnosti dalších osob, které budou představovat domnělé věřitele dlužníka, 

popř. zkreslení údajů obsažených v účetnictví či daňové evidenci. Podstatou druhého 

typu jednání je, že pachatel svůj majetek jinak zdánlivě zmenšuje nebo předstírá jeho 

zánik. Pokud pachatel předstírá zánik svého majetku, patrně bude tuto skutečnost 

prezentovat tak, že jeho majetek byl zničen v důsledku živelných pohrom či jiných 

nepředvídatelných událostí, ačkoliv reálně k žádnému zničení majetkových hodnot 

dlužníka nedošlo. V druhém případě pachatel předstírá, že došlo k úbytku jeho 

majetkových hodnot, nikoliv přímo k jejich zániku, a to např. spotřebování, odcizení či 

ztrátou. I zde bude s největší pravděpodobností potřeba součinnost dalších osob, které 

dlužníkem tvrzené nepravdivé údaje potvrdí.
70

 

 K naplnění znaků skutkové podstaty trestného činu poškození věřitele je však 

ještě zapotřebí, aby pachatel svým jednáním způsobil na cizím majetku škodu nikoli 

malou. Jedná se o podmínku, která konkretizuje objektivní stránku trestného činu, co se 

týče rozsahu způsobeného následku. Výklad pojmů stanovujících hranici škody 

způsobené trestným činem je obsažen v jednom z výkladových ustanovení trestního 

zákoníku v ust. § 138 odst. 1. Škodou nikoli malou, která je vyžadována ke vzniku 

trestní odpovědnosti za tento trestný čin, se rozumí škoda dosahující částky nejméně 

25.000,- Kč. Vysoká variabilita jednání, kterými se pachatel může dopustit trestného 

činu poškození věřitele, však může stěžovat způsob určení škody, která byla takovým 

jednáním způsobena. Lze však generalizovat, že pokud bude jednání pachatele spočívat 

ve zničení, poškození, zatajení, zcizení, nebo učinění majetku neupotřebitelným, ať už 

zcela nebo částečně, způsobená škoda bude principiálně odpovídat hodnotě takového 

majetku. V ostatních případech bude pravděpodobně vyžadován znalecký posudek, 

který určí rozsah, v němž bylo v důsledku jednání pachatele zmařeno uspokojení 

pohledávky poškozeného věřitele. Způsobenou škodou se však rozumí ta hodnota, 

kterou věřitelé mohli od dlužníka obdržet, kdyby se tento nedopustil sankcionované 

formy jednání. Předmětem zkoumání může být ale i to, zda byl dlužník vůbec schopen 
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pohledávku poškozeného věřitele ze svého majetku uspokojit, a to i v případě, že by se 

vůbec nedopustil některé z forem jednání předvídané v ust. § 222 odst. 1 TZ.
71

 

 Co se týče sankce, která hrozí pachateli trestného činu poškození věřitele dle ust. 

§ 222 odst. 1 TZ, tak tento může být potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo 

zákazem činnosti.  

6.2 Poškození cizího věřitele 

 Druhou ze základních skutkových podstat trestného činu poškození věřitele, 

jejímž důsledkem je poškození cizího věřitele, nalezneme v ust. § 222 odst. 2 TZ: 

2) Stejně bude potrestán, kdo, byť i jen částečně, zmaří uspokojení věřitele jiné 

osoby tím, že 

a) zničí, poškodí, zatají, zcizí, učiní neupotřebitelnou nebo odstraní, byť i 

jen část majetku dlužníka, nebo 

b) k majetku dlužníka uplatní neexistující právo nebo pohledávku nebo 

existující právo nebo pohledávku ve vyšší hodnotě či lepším pořadí, než 

jaké má, 

a způsobí tak na cizím majetku škodu nikoli malou. 

Objektivní stránka této samostatné skutkové podstaty je užší než v případě poškození 

vlastního věřitele, ale svým obsahem se shoduje s ust. § 222 odst. 1 TZ. Pachatelem 

trestného činu poškození věřitele dle ust. § 222 odst. 2 TZ může být pouze osoba 

odlišná od dlužníka, resp. od osoby oprávněné za dlužníka jednat, a to i přesto, že 

jednání, kterým dochází k maření uspokojení pohledávky věřitele, se vztahuje k majetku 

dlužníka. Je přitom nerozhodné, zda dlužník o takovém jednání třetí osoby věděl či 

nikoliv. Pokud určitá osoba naplní znaky uvedené v ust. § 222 odst. 2 TZ je pachatelem 

tohoto trestného činu, nikoliv pouze účastníkem na trestném činu poškození věřitele dle 

ust. § 222 odst. 1 TZ, kterého se dopustil dlužník, a to i za předpokladu, že taková osoba 

jednala po dohodě s dlužníkem a v součinnosti s ním. Není vyloučeno ani 
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spolupachatelství subjektů těchto trestných činů.
72

 Podstatné charakteristiky této 

skutkové podstaty jsou shodné jako u poškození vlastního věřitele podle ust. § 222 odst. 

1 TZ. 

 Výčet forem jednání, kterými je možné naplnit skutkovou podstatu trestného 

činu poškození cizího věřitele, je taxativní a zároveň jsou způsoby jednání stanoveny 

alternativně. Ke vzniku trestní odpovědnosti postačí, aby pachatel uskutečnil jedno 

jednání popsané ve skutkové podstatě. První skupina jednání spočívá ve zmenšování 

aktiv dlužníkova majetku, který může sloužit k uspokojení pohledávek jeho věřitelů. 

Formy jednání jsou shodné s těmi obsaženými v ust. § 222 odst. 1 písm. a) TZ, tudíž 

v bližším výkladu odkazuji na kapitolu 6.1. této práce. Druhá skupina jednání je poté 

obsahově blízká k jednání dlužníka ve vztahu k vlastnímu věřiteli obsažené v ust. § 222 

odst. 1 písm. d) a e). Ve své podstatě se jedná o fingování pasiv majetku dlužníka, která 

zdánlivě snižují jeho hodnotu, o nadhodnocování jejich výše a kvality zatěžující jeho 

majetek. Samotné uplatnění práv a pohledávek, ať už se jedná o neexistující práva a 

pohledávky, nebo o sice existující, ale nadhodnocené, vyžaduje aktivitu ze strany 

pachatele vůči dlužníku poškozeného věřitele. Toto jednání pachatele může směřovat 

buď k využití jeho domnělých práv, nebo k získání plnění od dlužníka na základě 

domnělých pohledávek.  

 Trestní odpovědnost za tento trestný čin je opět podmíněna způsobením škody 

na cizím majetku nikoli malé hodnoty. 

 Pachatelem tohoto trestného činu může být jakákoliv fyzická a od 1. 12. 2016 

rovněž právnická osoba, s výjimkou dlužníka, resp. osoby oprávněné za dlužníka jednat. 

Na rozdíl od skutkové podstaty obsažené v ust. § 222 odst. 1 TZ se zde nevyžaduje, aby 

měl pachatel nějakou zvláštní vlastnost, způsobilost či postavení, tedy aby měl rysy tzv. 

konkrétního či speciálního subjektu ve smyslu ust. § 114 TZ. 

 Z hlediska subjektivní stránky je vyžadován úmysl pachatele, kterým musí být 

kryty všechny znaky skutkové podstaty včetně cíle zmařit zcela nebo zčásti uspokojení 

pohledávky cizího věřitele.  
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6.3 Okolnosti podmiňující použití vyšší trestní sazby 

 Skutková podstata obsažená v ust. § 222 odst. 3 TZ je kvalifikovanou skutkovou 

podstatou ve vztahu k oběma základním skutkovým podstatám podle ust. § 222 odst. 1 a 

2 TZ. Okolnosti, jejichž splnění je nezbytné pro potenciální užití této kvalifikované 

skutkové podstaty, jsou 

- způsobení značné škody, 

- získání značného prospěchu pro sebe nebo pro jiného. 

Značnou škodou se ve smyslu ust. § 138 TZ rozumí škoda dosahující částky minimálně 

500.000,- Kč. Tato škoda musí být způsobena na majetku poškozeného věřitele a 

převážně bude spočívat v neuskutečnění plnění ze strany dlužníka do majetkové sféry 

tohoto věřitele. Způsobená škoda má tedy povahu ušlého zisku.  

Druhou možnou okolností podmiňující použití vyšší trestní sazby je získání značného 

prospěchu pro sebe nebo pro jiného. Hodnotu značného prospěchu lze vyčíslit 

s odkazem na ust. § 138 odst. 2 ve spojení s ust. § 138 odst. 1 TZ jako prospěch, jehož 

výše dosahuje minimálně částky ve výši 500.000,- Kč. Příjemcem tohoto prospěchu 

může být buď sám pachatel, anebo jakákoliv jiná osoba. Prospěch je získán na úkor 

věřitele, u něhož došlo ke zmaření uspokojení jeho pohledávky.  

 Z hlediska subjektivní stránky u obou okolností podmiňujících použití vyšší 

trestní sazby postačí zavinění z nedbalosti, neboť zákon výslovně nevyžaduje úmyslné 

zavinění.  

 Ustanovení pojednávající o trestném činu poškození věřitele obsahuje ještě další 

kvalifikovanou skutkovou podstatu ve vztahu k oběma základní, a to v odstavci 4 

ustanovení § 222. Okolnosti, které podmiňují použití této kvalifikované skutkové 

podstaty, jsou: 

- způsobení škody velkého rozsahu, 

- získání pro sebe nebo jiného prospěchu velkého rozsahu, 

- způsobení úpadku jiné osobě. 
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Škodou velkého rozsahu se ve smyslu ust. § 138 odst. 1 TZ rozumí škoda dosahující 

nejméně částky ve výši 5.000.000,- Kč. Shodně je stanovena rovněž hodnota prospěchu 

velkého rozsahu, který může rovněž získat buď samotný pachatel, nebo kterákoliv jiná 

osoba.  

 Za specifickou okolnost podmiňující použití vyšší trestní sazby lze považovat 

situaci, kdy pachatel svým jednáním jinému způsobí úpadek. Vzhledem k samotné 

podstatě trestného činu poškození věřitele, kdy jednáním pachatele je způsobena újma 

především věřiteli dlužníka, bude i osobou, které byl jednáním pachatele způsoben 

úpadek, poškozený věřitel dlužníka, který nedosáhl uspokojení své pohledávky za 

dlužníkem. V podnikatelském sektoru nebude ničím neobvyklým, pokud bude věřitel na 

plnění ze strany dlužníka existenčně závislý a případné nesplnění závazku bude pro 

poškozeného věřitele likvidační. Pokud trestní zákoník hovoří o způsobení úpadku, 

rozumějme tím úpadek ve formě platební neschopnosti a předlužení. Ke vzniku trestní 

odpovědnosti za tuto kvalifikovanou skutkovou podstatou se nevyžaduje, aby bylo již 

zahájeno insolvenční řízení a v něm konstatován úpadek konkrétní osoby, či aby byl již 

podán návrh na zahájení insolvenčního řízení.
73

 Rovněž je potřeba zkoumat, zda 

platební neschopnost či předlužení poškozeného věřitele nejsou pouze dočasného 

charakteru.  
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 viz rozsudek Nevyššího soudu ČR ze dne 23.8.2001, sp.zn. 20 Cdo 2850/99, zveřejněný ve Sbírce 
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7 Trestný čin zvýhodnění věřitele 

7.1 Základní aspekty trestného činu zvýhodnění věřitele 

 Objektem trestného činu zvýhodnění věřitele dle ust. § 223 TZ jsou, stejně jako 

u trestného činu poškození věřitele, majetková práva věřitelů. Pachatelem tohoto 

trestného činu může být fyzická osoba a s účinností od 1. 12. 2016 též právnická osoba, 

pokud se nachází v závazkovém právním poměru na straně dlužníka. 

K trestní odpovědnosti za tento trestný čin se vyžaduje, aby jej pachatel spáchal 

ve stavu úpadku. Samotný pojem úpadku není trestním zákoníkem definován, tudíž je 

nutno jej dovozovat z příslušných ustanovení insolvenčního zákona. Posouzení otázky 

úpadku pachatele přísluší orgánům činným v trestním řízení, které si tuto musí posoudit 

samostatně jako předběžnou otázku týkající se viny obviněného. Není přitom rozhodné, 

zda byla tato otázka již vyřešena v případném insolvenčním řízení. V trestním řízení se 

neuplatní vyvratitelná právní domněnka obsažená v ust. § 3 odst. 2 písm. a) IZ, která ve 

sféře občanskoprávní automaticky zakládá platební neschopnost dlužníka. 

V trestněprávní rovině je tedy povinností orgánů činných v trestním řízení zkoumat, zda 

byly platby ze strany dlužníka zastaveny skutečně z důvodu jeho neschopnosti plnit své 

splatné závazky.
74

  

Za zásadní rozdíl mezi trestným činem zvýhodnění věřitele a trestným činem 

poškození věřitele lze považovat fakt, že při spáchání trestného činu zvýhodnění věřitele 

nedochází ke zmenšování majetku dlužníka, ať už skutečně či fiktivně, ale dlužník zde 

neuspokojuje pohledávky svých věřitelů v souladu se zásadami insolvenčního řízení 

vyjádřenými v ust. § 5 IZ. Konkrétně se jedná o následující zásady: 

a) insolvenční řízení musí být vedeno tak, aby žádný z účastníků nebyl 

nespravedlivě poškozen nebo nedovoleně zvýhodněn a by se dosáhlo 

rychlého, hospodárného a co nejvyššího uspokojení věřitelů; 

b) věřitelé, kteří mají podle tohoto zákona zásadně stejné nebo obdobné 

postavení, mají v insolvenčním řízení rovné možnosti. 
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 viz rozsudek Nevyššího soudu ČR ze dne 6.3.1996, sp.zn. II Odon 4/96, zveřejněný ve Sbírce soudních 

rozhodnutí a stanovisek jako R 3/1997 
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Zásada uvedená výše pod písmenem b) navazuje na ust. § 1 písm. a) IZ, v němž je 

vyjádřeno jedno ze základních pravidel ovládajících insolvenční řízení, a sice zásada 

poměrného uspokojení pohledávek dlužníkových věřitelů. Znamená to tedy, že věřitelé, 

kteří mají v insolvenčním řízení shodné postavení, musí být v rámci zvoleného způsobu 

řešení úpadku uspokojeni ve stejné míře, ve shodné procentuální výši. V insolvenčním 

řízení mají rovné postavení ti věřitelé, jejichž pohledávky jsou stejného nebo 

obdobného charakteru, např. věřitelé pohledávek zajištěných a nezajištěných.
75

 

 K naplnění znaků skutkové podstaty tohoto trestného činu není vyžadováno již 

zahájené insolvenční řízení, popř. insolvenčním soudem zjištěný stav úpadku. Je 

vyžadováno toliko, aby se dlužník fakticky ve stavu úpadku nacházel. V praxi bude 

nejčastěji docházet k páchání tohoto trestného činu právě před zahájením insolvenčního 

řízení, ať už na návrh některého z věřitelů či samotného dlužníka. Tehdy dochází 

k největším machinacím s majetkem dlužníka, kdy tento se snaží vyvést veškeré 

majetkové hodnoty z majetkové podstaty, a to i tak, že uspokojí pohledávky některých 

prioritních věřitelů.  

7.2 Základní skutková podstata 

 Ust. § 223 TZ obsahuje v odstavci prvém základní skutkovou podstatu trestného 

činu zvýhodnění věřitele, která zní následovně: 

1) Kdo jako dlužník, který je v úpadku, zmaří, byť i jen částečně, uspokojení 

svého věřitele zvýhodněním jiného věřitele, a způsobí tím na cizím majetku 

škodu nikoli malou, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo 

zákazem činnosti. 

Jak již bylo řečeno výše, tohoto trestného činu se může dopustit toliko dlužník, který se 

nadto nachází ve stavu úpadku, resp. osoba, která je oprávněna za takového dlužníka 

jednat. Jedná se tedy o konkrétní subjekt ve smyslu ust. § 114 odst. 1 TZ. V případě, že 

je dlužníkem právnická osoba, uplatní se ust. § 114 odst. 2 TZ, kdy postačuje, že 

zvláštní vlastnost, způsobilost nebo postavení typické pro konkrétní subjekt jsou dány u 

právnické osoby, jejímž jménem pachatel jedná. Z hlediska subjektivní stránky se pro 

spáchání tohoto trestného činu vyžaduje zavinění úmyslné, kdy úmysl pachatele musí 
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 Kozák, J., Dadam, A., Pachl, L. Insolvenční zákon a předpisy související. Komentář. 3. vydání. Praha: 

Wolters Kluwer ČR, a.s., 2016, 24 s. 
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směřovat ke skutečnému zmaření uspokojení pohledávky věřitele zvýhodněním jiného 

věřitele. K dovození trestní odpovědnosti podle ust. § 223 TZ nestačí jen samotný 

úpadek dlužníka, neboť by byl tento případný trestní postih v rozporu se zásadou 

vyjádřenou v čl. 8 odst. 2 LZPS, podle níž nesmí být nikdo zbaven svobody jen pro 

neschopnost dostát smluvnímu závazku. K trestnímu postihu stavu úpadku dlužníka 

může dojít pouze ve spojení s dalším jeho jednáním, které je přepokládáno ve skutkové 

podstatě, tedy se zvýhodněním věřitele na úkor věřitele jiného.
76

 

 Objektivní stránka trestného činu zvýhodnění věřitele tkví v tom, že pachatel 

zmaří, byť jen částečně, uspokojení svého věřitele tím, že zvýhodní jiného svého 

věřitele na úkor ostatních. Při úplném zmaření uspokojení věřitele dochází k tomu, že 

poškozený věřitel nemá ani částečně možnost dosáhnout uspokojení své pohledávky 

z majetku dlužníka. Při částečném zmaření uspokojení nemůže poškozený věřitel 

dosáhnout uspokojení své pohledávky v rozsahu, kterého by jinak dosáhl v případě, že 

by byly pohledávky všech věřitelů uspokojovány poměrně a rovnoměrně, aniž by došlo 

ke zvýhodnění některého z nich. Pod pojmem uspokojení věřitele si lze představit 

poskytnutí takového plnění, které je obsahem závazkového právního vztahu mezi ním a 

dlužníkem. Věřiteli, který byl jednáním dlužníka zvýhodněn, se naopak dostane vyššího 

uspokojení, které nekoresponduje se zásadou poměrného a rovnoměrného uspokojení. 

Zvýhodněnému věřiteli se tedy dostane plnění, které mu po právu náleží, ale k tomuto 

plnění dojde na úkor ostatních věřitelů dlužníka, neboť tento není schopen plnit všechny 

své závazky v plném rozsahu. Lze říci, že jediné právní jednání dlužníka na jedné straně 

zvýhodňuje jednoho či více věřitelů, ale na druhé straně jednoho či více věřitelů 

poškozuje, jedná se tedy o specifickou formu poškození některých vlastních věřitelů 

dlužníka.  

 Nikoli každé jednání dlužníka, kterým uspokojí pohledávky pouze některých 

věřitelů, je postižitelné dle ust. 223 TZ. Může nastat situace, kdy se dlužník rozhodně 

uspokojit v plném rozsahu pohledávky některých věřitelů, a to zejména z důvodu 

podloženého předpokladu získání zdrojů na uspokojení pohledávek věřitelů ostatních. 

Jinými slovy, dlužník uspokojí pohledávky těch věřitelů, které jsou nezbytné pro jeho 

další ekonomické fungování s tím cílem, aby svou další ekonomickou činností získal 

prostředky k uspokojení pohledávek věřitelů ostatních. Očekávání dlužníka ve zlepšení 
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jeho ekonomické situace však musí být reálné. Pokud je ze všech okolností zřejmé, že 

ke zlepšení situace dlužníka nedojde, nelze tolerovat porušení zásady poměrného a 

rovnoměrného uspokojení pohledávek věřitelů.
77

 Lze však říci, že pokud dlužník 

uspokojí pohledávky pouze některých svých věřitelů a těmto se dostane plnění vyššího, 

než by se jim dostalo při poměrném a rovnoměrném uspokojení všech věřitelů, tedy 

některého z věřitelů zvýhodní, nutně tomuto zvýhodňujícímu úkonu dlužníka musí 

odpovídat rovněž zkracující úkon ve vztahu k jiným věřitelům, neboť ti musí již 

z podstaty věci dosáhnout uspokojení menšího.  

 O zvýhodňujících právních úkonech hovoří rovněž insolvenční zákon, který 

v ust. § 241 odst. 1 stanovuje, že zvýhodňujícím právním úkonem se rozumí právní úkon, 

v jehož důsledku se některému věřiteli dostane na úkor ostatních věřitelů vyššího 

uspokojení, než jaké by mu jinak náleželo v konkursu. Insolvenční zákon mezi 

zvýhodňující právní úkony řadí zejména úkony, kterými dlužník 

a) splnil dluh dříve, než se stal splatným, 

b) dohodl změnu nebo nahrazení závazku ve svůj neprospěch, 

c) prominul svému dlužníku splnění dluhu nebo jinak dohodl anebo umožnil 

zánik či nesplnění svého práva, 

d) poskytl svůj majetek k zajištění již existujícího závazku, ledaže jde o vznik 

zajištění v důsledku změn vnitřního obsahu zastavené věci hromadné. 

Naproti tomu zvýhodňujícím právním úkonem není 

a) zřízení zajištění závazku dlužníka, obdržel-li za ně dlužník současně 

přiměřenou protihodnotu, 

b) právní úkon učiněný za podmínek obvyklých v obchodním styku, na 

základě kterého dlužník obdržel přiměřené protiplnění nebo jiný 

přiměřený majetkový prospěch, a to za předpokladu, že nešlo o úkon 

učiněný ve prospěch osoby dlužníkovi blízké nebo osoby, která tvoří 

s dlužníkem koncern a že osoba, v jejíž prospěch byl úkon učiněn, 
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nemohla ani při náležité pečlivosti poznat, že dlužník je v úpadku, nebo 

že by tento úkon mohl vést k úpadku dlužníka, 

c) právní úkon, který dlužník učinil za trvání moratoria nebo po zahájení 

insolvenčního řízení za podmínek stanovených tímto zákonem. 

Poslední z podmínek, která je vyžadována k naplnění skutkové podstaty 

trestného činu zvýhodnění věřitele, se týká konkretizace tímto činem způsobeného 

následku, kdy musí být na cizím majetku způsobena škoda nikoliv malá. Škodou nikoliv 

malou se dle výkladového ustanovení trestního zákoníku rozumí škoda dosahující 

částky nejméně 25.000,- Kč.  

7.3 Okolnosti podmiňující použití vyšší trestní sazby 

Ust. § 223 TZ obsahuje rovněž kvalifikované skutkové podstaty, kdy při 

způsobení těžšího následku je pachateli ukládán rovněž přísnější trest. Podle odstavce 

druhého citovaného ustanovení bude použita vyšší trestní sazba pro pachatele, který 

svým činem způsobí na cizím majetku značnou škodu, přičemž značnou škodou se dle 

ust. § 138 odst. 1 TZ rozumí škoda dosahující částky nejméně 500.000,- Kč. Bude se 

jednat o škodu způsobenou na majetku věřitele, a to v podobě ušlého zisku, kdy tato 

bude představována rozdílem mezi částkou, kterou byla uspokojena pohledávka 

zvýhodněného věřitele, a částkou, která by tomuto věřiteli náležela při poměrném a 

rovnoměrné uspokojení pohledávek všech věřitelů, jelikož právě tento rozdíl 

představuje částku, o niž byli ostatní věřitelé zkráceni.
78

 Nelze tedy generalizovat, že by 

škodou na majetku poškozeného věřitele byla automaticky celá výše jeho pohledávky.  

Druhá kvalifikovaná skutková podstata obsažená v ust. § 223 odst. 3 TZ 

vyžaduje k naplnění svých obligatorních znaků buď způsobení škody velkého rozsahu, 

nebo způsobení úpadku jinému. Škodou velkého rozsahu se rozumí škoda dosahující 

částky nejméně 5.000.000,- Kč. Kvalifikační předpoklad spočívající ve způsobení 

úpadku jinému subjektu kalkuluje s oběma formami úpadku dlužníka, tj. úpadku ve 

formě platební neschopnosti i předlužení. K naplnění této okolnosti podmiňující použití 

vyšší trestní sazby není vyžadováno již zahájené insolvenční řízení, popř. v tomto řízení 

již konstatovaný úpadek daného subjektu. Je zřejmé, že osobou, která se v důsledku 
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jednání dlužníka ocitne v úpadku, bude právě věřitel poškozený jednáním dlužníka, 

které zakládá odpovědnost za trestný čin zvýhodnění věřitele dle ust. § 223 TZ.  
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8  Trestný čin způsobení úpadku 

8.1 Základní aspekty trestného činu způsobení úpadku 

 Zákonné znaky trestného činu způsobení úpadku jsou vymezeny v ust. § 224 TZ, 

které obsahuje dvě základní skutkové podstaty a dvě skutkové podstaty kvalifikované. 

Co se týče objektu trestného činu způsobení úpadku, tak tento je stejně jako u 

předchozích trestných činů spatřován zejména v ochraně majetkových práv věřitelů 

dlužníka. Přesto je tento trestný čin určitým způsobem specifický oproti trestnému činu 

poškození věřitele ve smyslu ust. § 222 TZ a trestnému činu zvýhodnění věřitele dle ust. 

§ 223 TZ. K naplnění skutkové podstaty trestného činu způsobení úpadku dle ust. § 224 

TZ není totiž zapotřebí, aby byli věřitelé dlužníka fakticky zkráceni či poškozeni, ač 

k tomu v konečném důsledku s největší pravděpodobností dojde. Postačí toliko jednání, 

které směřuje ke způsobení vlastního úpadku, resp. jednání, jehož se dlužník dopustí ve 

stavu úpadku. V tomto směru lze tedy trestný čin způsobení úpadku zařadit do kategorie 

ohrožovací trestných činů. 

Jak již bylo řečeno výše, trestní zákoník pojem úpadek nedefinuje, tudíž se 

orgány činné v trestním řízení musí řídit účinnou právní úpravou obsaženou 

v insolvenčním zákoně. Zjištění, zda se pachatel svým jednáním dostal do stavu úpadku, 

příp. zda se činu dopustil ve stavu úpadku, má v trestním řízení povahu prejudiciální 

otázky, kterou musí orgány činné v trestním řízení posoudit samostatně a nezávisle na 

jejím případném posouzení ze strany insolvenčního soudu.
79

 Toto dovozuji zejména 

výkladem ust. § 9 odst. 2 TŘ, z něhož je zřejmé, že orgány činné v trestním řízení 

nejsou vázány pravomocným rozhodnutím soudu nebo jiného státního orgánu, pokud jde 

o posouzení viny obviněného. K trestnosti pachatele nepostačuje pouze samotný stav 

úpadku, neboť takový postih by se mohl dostat do rozporu se zásadou vyjádřenou v čl. 8 

odst. 2 LZPS. Ke splnění podmínek trestnosti se vyžaduje určité jednání dlužníka, které 

vedlo ke stavu úpadku, nebo jehož se dlužník ve stavu úpadku dopustil.
80

 Je zřejmé, že 

pachatel může v určitém časovém horizontu naplnit skutkovou podstatu jak trestného 

činu dle ust. § 224 odst. 1 TZ, tak dle ust. § 224 odst. 2 TZ.  
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 Pachatelem tohoto trestného činu může být fyzická osoba a počínaje 1. 12. 2016 

též právnická osoba, a to za předpokladu, že si úmyslně nebo z hrubé nedbalosti přivodí 

stav úpadku některým z taxativně vymezených jednání, či již jako osoba nacházející se 

v úpadku jedná dle ust. 224 odst. 2 TZ. Jedná se tedy o konkrétní subjekt se zvláštní 

vlastností ve smyslu ust. § 114 odst. 1 TZ. 

 Pro tento trestný čin jsou příznačné velmi obecné formulace, které v praxi 

působí značné aplikační problémy. Zákonodárce nestanovil žádná pomocná pravidla, 

podle nichž by orgány činné v trestním řízení mohly ony vágní formulace vyložit. Bude 

tedy vždy záviset na okolnostech daného případu.  

8.2 Základní skutková podstata dle ust. § 224 odst. 1 TZ 

 V ust. § 224 odst. 1 TZ nalezneme první ze základní skutkových podstat 

vážících se k trestnému činu způsobení úpadku: 

1) Kdo, byť i z hrubé nedbalosti, si přivodí úpadek tím, že  

a) činí vydání hrubě nepřiměřená svým majetkovým poměrům, 

b) spravuje svůj majetek způsobem, který neodpovídá zákonem mu uloženým 

nebo smluvně převzatým povinnostem nebo je s nimi v hrubém 

nepoměru, 

c) užívá poskytnutý úvěr v rozporu nebo hrubém nepoměru s jeho účelem, 

d) poskytuje ze svého majetku půjčky nebo úvěry jiným osobám, ač to je 

v hrubém nepoměru k jeho majetkovým poměrům, nebo 

e) učiní nad rámec obvyklého podnikatelského rizika obchod nebo operaci, 

která nenáleží k jeho pravidelné podnikatelské činnosti nebo je v hrubém 

nepoměru k jeho majetkovým poměrům, 

bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti. 

Výše uvedený výčet jednání, kterým se pachatel dopustí trestného činu způsobení 

úpadku ve smyslu ust. § 224 odst. 1 TZ je výčtem taxativním. K naplnění podmínek 

trestnosti postačí jednání jakýmkoliv z těchto způsobů. Je však možné, že stav úpadku 
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bude navozen až kombinací několika kroků pachatele. K možnému dovození trestní 

odpovědnosti za tento čin je vyžadováno, aby se jej dopustil dlužník, který se v době 

spáchání nenachází ve stavu úpadku, ale aby jeho jednání bylo v příčinné souvislosti se 

způsobeným úpadkem. Pokud však není možné dovodit příčinnou souvislost mezi 

některým z výše uvedených jednání a způsobeným úpadkem, nemůže být pachatel 

trestně odpovědný podle ust. § 224 odst. 1 TZ.  

 Trestní zákoník uvádí jako první z trestněprávně postižitelných jednání dlužníka 

to, že činí vydání hrubě nepřiměřená svým majetkovým poměrům. Pod takové jednání 

pachatele je možné podřadit investice, koupě, dary či jiné převody majetkových hodnot 

dlužníka v takovém rozsahu, který neodpovídá stávajícímu objemu jeho majetku včetně 

úspor a rezerv, ani důvodně očekávaným majetkovým příjmům. Tomuto jednání však 

nelze podřadit specifické nakládání pachatele s majetkem, které lze najít v ust. § 224 

odst. 1 písm. d) a e) TZ. Zásadní otázkou pro rozhodnutí, zda se pachatel takového 

jednání dopustil, bude posouzení, zda byla jeho vydání hrubě nepřiměřená majetkovým 

poměrům. Tuto otázku lze posoudit pouze z hlediska současných objektivních hodnot 

vynaložených vydání na jedné straně a disponibilního majetku na straně druhé. Závěr o 

hrubém nepoměru je závislý na skutečném výsledném rozdílu vzájemného srovnání 

hodnoty vydání a hodnoty vlastního majetku.
81

 Posouzení hrubého nepoměru jednání 

pachatele bude tedy vždy záviset na posouzení konkrétního případu, neboť ta vydání, 

která si může dovolit kapitálově silný subjekt, bude pro jiný slabší subjekt likvidační.  

 Při jednání uvedeném pod písmenem b) komentovaného ustanovení pachatel 

spravuje svůj majetek způsobem, který neodpovídá jemu zákonem uloženým nebo 

smluvně převzatým povinnostem nebo je s nimi v hrubém nepoměru. Toto 

nehospodárné nakládání s vlastním majetkem lze přirovnat ke stejnému jednání ve 

vztahu k cizímu majetku, jež je postihováno jako trestný čin porušení povinnosti při 

správce cizího majetku ve smyslu ust. § 220 a 221 TZ. K naplnění takového trestně 

postižitelného jednání se vyžaduje, aby dlužník s vlastním majetkem nakládal v rozporu 

s určitým ustanovením právního předpisu či smlouvou, z nichž plyne konkrétní způsob 

spravování majetku a s tím spojené povinnosti. Lze však konstatovat, že okruh takových 

stanovených povinností je ve vztahu k vlastnímu majetku značně omezen. V úvahu 

přichází tedy jen v případech, kdy může mít správa vlastního majetku negativní vliv 
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nejen na majetkovou situaci samotného dlužníka, ale i dalších subjektů. Jako příklad je 

možné uvést povinnost dlužníka, který je zároveň v postavení zástavce, aby udržoval 

zástavu v nezhoršeném stavu, což by mohlo mít za následek újmu v majetkové sféře 

věřitele.
82

  

 Třetí typ jednání, které trestní zákoník uvádí, se do značné míry kryje se 

zákonnými znaky trestného činu úvěrového podvodu dle ust. § 211 odst. 2 TZ. Jedná se 

o případ, kdy pachatel – dlužník užívá poskytnutý úvěr v rozporu nebo hrubém 

nepoměru s jeho účelem. Podstatou takového jednání je, že dlužník použije finanční 

prostředky získané účelově vázaným úvěrem k jinému účelu, než pro který byl 

poskytnut. Od případů, jež trestní zákoník postihuje jako trestný čin úvěrového 

podvodu, se toto jednání liší především tím, že není rozhodné, zda má pachatel ke 

svému počínání souhlas věřitele či nikoliv. Rozdílem je rovněž vyžadovaná forma 

zavinění pachatele, kdy v případě ust. § 211 odst. 2 zákon vyžaduje úmyslné zavinění, 

naproti tomu v ust. § 224 odst. 1 TZ postačí zavinění z hrubé nedbalosti. Odpovědnost 

za rozebírané jednání pachatele lze dovodit rovněž tehdy, když pachatel poskytnutý úvěr 

používá v hrubém nepoměru s jeho účelem. Užívání peněžních prostředků získaných 

úvěrem v hrubém nepoměru s jeho účelem má za následek zejména zhoršenou, či 

dokonce úplně zmařenou možnost návratnosti použitých prostředků do dispoziční sféry 

věřitele.
83

 Problematika úvěru byla do 31. 12. 2013 upravena obchodním zákoníkem, 

kdy v ust. § 497 ObchZ bylo stanoveno, že smlouvou o úvěru se zavazuje věřitel, že na 

požádání dlužníka poskytne v jeho prospěch peněžní prostředky do určité částky, a 

dlužník se zavazuje poskytnuté peněžní prostředky vrátit a zaplatit úroky. Úprava úvěru 

obsažená v obchodním zákoníku byla s účinností od 1. 1. 2014 téměř doslovně převzata 

do občanského zákoníku. Úvěrem se však nemusí nutně rozumět toliko smlouva o úvěru 

podle obchodního nebo občanského zákoníku, ale rovněž i jiné formy poskytnutí úvěru, 

a to např. spotřebitelský úvěr podle zákona č. 145/2010 Sb., nebo zákona č. 257/2016 

Sb. 

 Jednání uvedené v ust. § 224 odst. 1 písm. d) TZ je ve vztahu speciality 

k jednání uvedeném v tomtéž ustanovení pod písmenem a). Záleží v tom, že pachatel ze 
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svého majetku poskytuje půjčky nebo úvěry jiným osobám, přestože je to v hrubém 

nepoměru k jeho nynější majetkové situaci. Půjčka je pojem, s nímž pracoval zákon č. 

40/1964 Sb., tehdy platný občanský zákoník (dále jen „tehdy platný občanský 

zákoník“), který ji definoval jako situaci, kdy přenechává věřitel dlužníkovi věci určené 

podle druhu, zejména peníze, a dlužník se zavazuje vrátit po uplynutí dohodnuté doby 

věci stejného druhu.
84

 V občanském zákoníku však již smlouva o půjčce upravená není, 

s účinností od 1. 1. 2014 došlo k terminologické změně a namísto smlouvy o půjčce 

je upravena smlouva o zápůjčce. Ust. § 2390 OZ stanovuje, že přenechá-li zapůjčitel 

vydlužiteli zastupitelnou věc tak, aby ji užil podle libosti a po čase vrátil věc stejného 

druhu, vznikne smlouva o zápůjčce. Pro určení, zda je konkrétní jednání dlužníka 

v hrubém nepoměru k jeho majetkové situaci, jsou rozhodující výlučně majetkové 

poměry toho, kdo peněžní prostředky poskytuje, nikoliv toho, komu jsou tyto 

poskytovány. Do hrubého nepoměru s majetkovou situací poskytovatele se může dostat 

již samotné přenechání finančních prostředků, rovněž ale i stanovení nepřiměřených 

podmínek úvěru či půjčky, které se mohou týkat např. nepřiměřeně dlouhé doby 

splatnosti či velmi nízkých splátek ve vztahu k objemu poskytnutých prostředků.
85

  

 Poslední trestněprávně postižitelné jednání obsažené v ust. § 224 odst. 1 TZ 

záleží v tom, že pachatel učiní nad rámec obvyklého podnikatelského rizika obchod 

nebo operaci, která nenáleží k jeho pravidelné podnikatelské činnosti nebo je v hrubém 

nepoměru k jeho majetkovým poměrům. I v tomto případě se jedná o speciální formu 

vydání hrubě nepřiměřeného majetkovým poměrům ve smyslu ust. § 224 odst. 1 písm. 

a) TZ. Rozdíl však tkví v tom, že skutková podstata dle ust. § 224 odst. 1 písm. e) TZ 

má širší dosah, neboť případný obchod či operace nemusí nutně znamenat toliko vydání 

z majetku pachatele, ale třeba i zatížení jeho majetku. Obchodem je myšleno především 

uzavření a realizace určité obchodní smlouvy dle příslušných ustanovení občanského či 

obchodního práva. Termín operace lze označit za pojem širší, neboť může zahrnovat 

rovněž jednostranná právní jednání a aktivity realizované na základě souborů vzájemně 

provázaných smluv. Lze říci, že se jedná o kterýkoliv jiný úkon než uzavření či plnění 

smlouvy. Může se jednat o úkon právní i faktický. Učiněný obchod či operace se však 

musí uskutečnit mimo rámec běžné podnikatelské činnosti pachatele, nebo musí být 

v hrubém nepoměru k jeho majetkovým poměrům. Zda byla daná aktivita učiněna 
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mimo rámec pravidelné podnikatelské činnosti pachatele, bude vždy na posouzení 

okolností konkrétního případu. Primárními východisky pro toto posouzení bude např. 

předmět podnikání uvedený v živnostenském či obchodním rejstříku, obvyklý rozsah 

podnikání pachatele apod. Jak je zřejmé již z dikce samotného ust. § 224 odst. 1 písm. 

e) TZ zákonodárce akceptuje speciální okolnost vylučující protiprávnost, a to v podobě 

obvyklého podnikatelského rizika.
86

 

 Ohledně subjektivní stránky zákonodárce připouští jak zavinění úmyslné, tak 

nedbalostní. V případě nedbalostního zavinění je však vyžadováno spáchání výše 

uvedených jednání z hrubé nedbalosti. Ust. § 16 odst. 2 TZ stanovuje, že trestný čin je 

spáchán z hrubé nedbalosti, jestliže přístup pachatele k požadavku náležité opatrnosti 

svědčí o zřejmé bezohlednosti pachatele k zájmům chráněným trestním zákonem. Pojmu 

hrubé nedbalosti se užívá pro označení nedbalosti vyššího stupně, nikoli však pro další 

formu zavinění vedle úmyslu a nedbalosti.  

8.3 Základní skutková podstata dle ust. § 224 odst. 2 TZ 

 Druhou ze základních skutkových podstat charakterizujících trestný čin 

způsobení úpadku nalezneme v ust. § 224 odst. 2 TZ: 

2) Stejně bude potrestán, kdo, byť i z hrubé nedbalosti, přijme nový závazek 

nebo zřídí zástavu, ač ví, že je v úpadku, a tím zhorší postavení dosavadních 

věřitelů. 

Zásadní rozdíl mezi oběma základními skutkovými podstatami je zřejmý. V případě ust. 

§ 224 odst. 2 TZ pachatel již jedná ve stavu úpadku, a to bez ohledu na to, jakým 

způsobem se do stavu úpadku dostal. Rovněž není rozhodující, v jaké formě úpadku se 

pachatel nachází. Dlužník nacházející se ve stavu úpadku se musí v tomto stavu dopustit 

některého z alternativně stanovených typů jednání. 

 Prvním z jednání, na které tato skutková podstata dopadá, je přijetí nového 

závazku. Tímto jednáním dlužníka se rozumí převzetí nové povinnost k plnění, kterou 

pachatel dosud neměl. Dlužník tedy na sebe přejímá dluh vzniklý na základě určitého 

závazkového právního vztahu, ať už vyplývajícího ze smlouvy podle občanského 
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zákoníku či jiného právního předpisu, nebo z jiné právní skutečnosti. Tímto jednáním 

dlužníka se rozumí rovněž převzetí dluhu jiného, nebo přistoupení k dluhu jiného. 

Podstatné pro kvalifikaci jednání dlužníka je, aby toto negativním způsobem ovlivnilo 

jeho majetkovou situaci, neboť tato skutková podstata vyžaduje, aby v důsledku jednání 

pachatele došlo ke zhoršení postavení dosavadních věřitelů.  

 Druhé z taxativně vymezených jednání spočívá ve zřízení zástavy, a to na 

základě smlouvy o zřízení zástavního práva podle ust. § 1309 a násl. OZ, popř. splnění 

dalších podmínek, které zákon vyžaduje ke vzniku zástavního práva. Mezi další 

podmínky, bez nichž by zástavní právo nemohlo vzniknout, lze zařadit např. zápis 

zástavního práva k nemovitosti do katastru nemovitostí, předání movité věci věřiteli, 

nebo zápis do rejstříku zástav. Zástavou může být jakákoliv majetková hodnota či 

majetkové právo, zejména potom věci movité a nemovité, závod, cenný papír včetně 

zaknihovaného cenného papíru, příp. pohledávka. Trestní zákoník nijak nerozlišuje, zda 

je pachatel zároveň zástavcem i zástavním dlužníkem, nebo zda pouze zástavou ze 

svého majetku zajišťuje závazek třetí osoby. Zřízení zástavy není jediným způsobem 

zatížení majetku dlužníka. Dále lze uvažovat např. o nájmu, zřízení věcného břemene či 

služebnosti, tato jednání dlužníka však budou posuzována podle jiných ustanovení 

trestního zákoníku, a to zejména dle ust. § 222 TZ upravující trestný čin poškození 

věřitele.  

 K trestnosti pachatele dle ust. § 224 odst. 2 TZ nepostačuje jen to, že pachatel ve 

stavu úpadku přijme nový závazek nebo zřídí zástavu, ale v důsledku jeho jednání musí 

dojít ke zhoršení postavení dosavadních věřitelů. Tato negativní změna v postavení 

věřitelů dlužníka musí být v příčinné souvislosti s přijetím nového závazku nebo se 

zřízením zástavy, což má za následek buď úplnou nemožnost dosažení uspokojení jejich 

pohledávek, nebo přinejmenším snížení možného uspokojení jejich pohledávek.
87
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9 Trestný čin porušení povinnosti v insolvenčním řízení 

9.1 Základní aspekty trestného činu porušení povinnosti 

v insolvenčním řízení 

 Trestný čin zakotvený v ust. § 225 TZ svou charakteristikou zapadá do kategorie 

tzv. úpadkových trestných činů, přesto má v rámci této specifické skupiny trestných 

činů zvláštní postavení. Podstatou tohoto trestného činu totiž není bezprostřední zásah 

do majetkové sféry dlužníka, v jehož důsledku by mohlo dojít ke snížení možnosti 

uspokojení pohledávek jeho věřitelů, nýbrž jednání, jež může zcela zabránit náležitému 

uspořádání majetkových vztahů dlužníka, který se nachází ve stavu úpadku, a to ve 

vztahu k osobám, jež jsou tímto stavem dlužníka dotčeny, anebo dosažení tohoto cíle 

alespoň ztěžuje.
88

 Objekt tohoto trestného činu lze spatřovat v zájmu na ochraně 

řádného výkonu funkce insolvenčního správce, který má vliv na řádný průběh celého 

insolvenčního řízení, a tudíž i na ochranu majetkových práv věřitelů dlužníka.  

 Předmětný trestný čin je možno spáchat pouze v průběhu insolvenčního řízení, 

jak už vyplývá ze samotného názvu skutkové podstaty. Pojem insolvenční řízení je blíže 

vymezen v kapitole páté této práce. Jedná se o druh civilního řízení, jež lze zahájit 

toliko na návrh, a to buď samotného dlužníka, anebo některého z jeho věřitelů. Trestný 

čin porušení povinnosti v insolvenčním řízení je tedy možné spáchat od okamžiku 

zahájení insolvenčního řízení, tj. od okamžiku, kdy je v insolvenčním rejstříku 

zveřejněn návrh na zahájení insolvenčního řízení, resp. od okamžiku, kdy takový návrh 

dojde věcně příslušnému insolvenčnímu soudu, až do jeho pravomocného skončení. 

Tímto aspektem se trestný čin uvedený v ust. § 225 TZ rovněž odlišuje od ostatních 

trestněprávně postižitelných jednání, jež lze rovněž zařadit do kategorie tzv. 

úpadkových trestných činů. Posouzení, zda byl čin spáchán skutečně v průběhu 

insolvenčního řízení, je předběžnou otázkou, kterou si orgány činné v trestním řízení 

posuzují samostatně, bez ohledu na skutečnosti zveřejněné insolvenčním soudem 

v insolvenčním rejstříku, který je dálkově přístupný na webových stránkách 

Ministerstva spravedlnosti. Za předpokladu, že orgány činné v trestním řízení dospějí 

k závěru, že k zahájení insolvenčního řízení nebyly splněny veškeré zákonné podmínky, 
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přestože insolvenční řízení bylo zahájeno, nelze konstatovat, že došlo k naplnění 

skutkové podstaty dle ust. § 225 TZ.
89

 

 Trestný čin porušení povinnosti v insolvenčním řízení má povahu ohrožovacího 

deliktu, což znamená, že k jeho dokonání postačí fakt, že pachatel svým jednáním 

vytvoří podmínky pro vznik poruchy, tedy ohrožení účelu insolvenčního řízení. 

Trestnost tohoto činu je však dána bez ohledu na to, zda k poruchovému následku 

skutečně dojde či nikoliv.  

 Pachatelem tohoto trestného činu může být každá fyzická osoba, která svým 

jednáním naplní objektivní stránku skutkové podstaty. Nejčastějšími pachateli budou 

nejspíš samotní dlužníci, ale nelze okruh pachatelů omezit pouze na ně. Pachatelem 

tohoto trestného činu může být rovněž právnická osoba, neboť trestný čin uvedený 

v ust. § 225 TZ není vyňat z věcné působnosti zákona o trestní odpovědnosti 

právnických osob. Z hlediska subjektivní stránky zákon vyžaduje zavinění ve formě 

úmyslu.  

9.2 Práva a povinnosti insolvenčního správce, jakož i dalších osob 

ovlivňujících průběh insolvenčního řízení 

K vymezení pojmu insolvenčního správce odkazuji blíže na kapitolu pátou této 

práce. Insolvenční správce je osobou ustanovovanou do funkce ze seznamu 

insolvenčních správců, jež vede Ministerstvo spravedlnosti, a to insolvenčním soudem 

nejpozději v usnesení o úpadku dlužníka. Insolvenční zákon v ust. § 36 odst. 1 

zakotvuje jednu z nejdůležitější povinností insolvenčního správce, a sice „Insolvenční 

správce je povinen při výkonu funkce postupovat svědomitě a s odbornou péčí; je 

povinen vyvinout veškeré úsilí, které lze po něm spravedlivě požadovat, aby věřitelé byli 

uspokojeni v co nejvyšší míře. Společnému zájmu věřitelů je povinen dát při výkonu 

funkce přednost před zájmy vlastními i před zájmy jiných osob.“ Insolvenční zákon 

nijak nespecifikuje konkrétní požadavky, které by měl insolvenční správce splnit, aby 

při výkonu své funkce postupoval svědomitě a s odbornou péčí. Měl by však postupovat 

v souladu s příslušnými právními předpisy, pokyny insolvenčního soudu a příp. 

věřitelských orgánů, byly-li v předmětném insolvenčním řízení zvoleny. Jeho činnost by 

měla primárně směřovat k ochraně práv věřitelů a dalších osob dotčených dlužníkovým 
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úpadkem, především pak k maximalizaci výnosu insolvenčního řízení pro věřitele 

dlužníka.
90

 Dle ust. § 37 odst. 1 IZ insolvenční správce odpovídá za škodu nebo jinou 

újmu, kterou dlužníku, věřitelům nebo třetím osobám způsobil tím, že při výkonu své 

funkce porušil povinnosti, které jsou mu uloženy zákonem nebo rozhodnutím soudu, 

jakož i tím, že při jejím výkonu nepostupoval s odbornou péčí. Povinnosti k náhradě 

škody nebo jiné újmy se insolvenční správce zprostí, když prokáže, že škodě nebo jiné 

újmě nemohl zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které po něm bylo možné 

spravedlivě požadovat se zřetelem k průběhu insolvenčního řízení (§ 37 odst. 1 IZ).  

 V insolvenčním řízení jedná insolvenční správce svým jménem na účet dlužníka 

za předpokladu, že na něj přešlo oprávnění nakládat s majetkovou podstatou (§ 40 odst. 

1 IZ). Ust. § 228 IZ obsahuje demonstrativní výčet jednání, které lze subsumovat pod 

pojem „nakládání s majetkovou podstatou“. Stanovení faktu, kdo je v jaké fázi 

insolvenčního řízení ve vztahu ke konkrétnímu majetku, ať už ve vlastnictví dlužníka či 

třetí osoby, osobou s dispozičním oprávněním, podléhá zákonnému zakotvení. Obecně 

však platí, že osobou s dispozičním oprávněním k majetkové podstatě je: 

a) dlužník v době do rozhodnutí o úpadku, 

b) dlužník v době od rozhodnutí o úpadku do rozhodnutí o způsobu řešení úpadku, 

c) insolvenční správce v době od prohlášení konkursu, 

d) dlužník v době od povolení reorganizace, 

e) dlužník v době od povolení oddlužení.
91

 

Majetkovou podstatou se v souladu s ust. § 2 písm. e) IZ rozumí majetek určený 

k uspokojení dlužníkových věřitelů. Dlužník je oprávněn nakládat s majetkovou 

podstatou toliko do rozhodnutí o úpadku, po zahájení insolvenčního řízení se však 

uplatní jistá omezení pro nakládání s majetkem ze strany dlužníka. Dlužník má 

povinnost zdržet se od okamžiku, kdy nastanou účinky zahájení insolvenčního řízení, 

nakládání s majetkovou podstatou a s majetkem, který do ní může náležet, pokud by 

mělo jít o podstatné změny ve skladbě, využití nebo určení tohoto majetku anebo o jeho 

                                                 
90

 Kozák, J., Dadam, A., Pachl, L. Insolvenční zákon a předpisy související. Komentář. 3. vydání. Praha: 

Wolters Kluwer ČR, a.s., 2016, 118-119 s. 
91

 viz ust. § 229 odst.3 IZ 



78 

 

nikoli zanedbatelné zmenšení.
92

 Toto ustanovení insolvenčního zákona představuje 

určitou pojistku, neboť po samotném zahájení insolvenčního řízení není postaveno 

najisto, jakým způsobem bude úpadek dlužníka řešen a neomezená možnost dispozice 

dlužníka s majetkovou podstatou by mohla mít za následek ohrožení uspokojení 

pohledávek jeho věřitelů v insolvenčním řízení. 

Je však zřejmé, že k naplnění řádného výkonu funkce insolvenčního správce je 

zapotřebí jeho součinnosti se třetími osobami. Ust. § 43 odst. 1 IZ zakotvuje povinnost 

k součinnosti pro orgány veřejné správy, zejména pak pro katastrální úřady, orgány 

evidující motorová vozidla, rovněž pak pro notáře, soudní exekutory, osoby vedoucí 

evidenci cenných papírů, finanční instituce, provozovatele telekomunikačních služeb a 

provozovatele poštovních služeb. Tyto orgány a osoby mají povinnost poskytnout 

insolvenčnímu správci na jeho písemnou žádost součinnost bez zbytečného odkladu. 

Předmětem takto poskytnuté součinnosti jsou zejména údaje o majetku dlužníka. Tyto 

orgány a osoby mají povinnost poskytnout insolvenčnímu správci součinnost ve 

shodném rozsahu, v jakém by ji poskytly přímo dlužníkovi. Poskytnutá součinnost 

může dále záležet v tom, že povinné orgány a osoby, které mají u sebe listiny nebo jiné 

věci, které mohou sloužit ke zjištění dlužníkova majetku, je bez zbytečného odkladu 

vydají nebo zápůjčí insolvenčnímu správci. Součinnost je insolvenčnímu správci 

poskytována bezplatně, pokud jde však o jiné orgány či osoby než orgány veřejné 

správy, přísluší tomu, kdo součinnost poskytl, právo na náhradu s tím spojených 

hotových výdajů. Součinnost podle ust § 43 IZ je poskytována zejména tak, že  

a) osoby vedoucí evidenci cenný papírů sdělí insolvenčnímu správci údaje o 

tam evidovaných cenných papírech, které náleží do majetku dlužníka, 

b) banky, spořitelní a úvěrní družstva a pobočky zahraničních bank sdělí 

insolvenčnímu správci čísla dlužníkových účtů, informují jej o stavech těchto 

účtů a pohybech peněžních prostředků na nich a podají mu informace o 

dlužníkových úschovách a vkladních knížkách, 

c) provozovatelé poštovních služeb a jiné osoby, které se zabývají přepravou 

zásilek, informují insolvenčního správce o dlužníkových doručovacích 
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místech, rozsahu a povaze doručovaných zásilek a úhrnu peněžních 

prostředků, které dlužník přijímá jejich prostřednictvím, 

d) poskytovatelé služeb elektronických komunikací oznámí insolvenčnímu 

správci údaje o dlužníkových telefonních, dálnopisných, telefaxových a 

jiných elektronických stanicích a adresách, které nejsou uvedeny 

v dostupných seznamech, 

e) pojišťovny sdělí insolvenčnímu správci údaje o inzerci, která se týká 

majetkové podstaty, 

f) dopravci sdělí insolvenčnímu správci údaje o přepravovaných dlužníkových 

věcech a jejich příjemci. 

Na žádost dotazovaných orgánů či osob insolvenční správce doloží své ustanovení do 

funkce prostřednictvím rozhodnutí insolvenčního soudu. Aby se nejednalo pouze o 

bezzubé zakotvení povinností třetích osob ve vztahu k insolvenčnímu správci, 

insolvenční zákon v ust. § 44 odst. 3 zakotvuje odpovědnost těchto orgánů a osob 

v okamžiku, kdy součinnost neposkytnou řádně a včas. 

Důležitou roli při zjišťování majetkové podstaty však hraje sám dlužník, jemuž 

zákon ukládá povinnost předložit seznam svého majetku, a to buď jako přílohu 

samotného insolvenčního návrh nebo na základě výzvy soudu (ust. § 211 odst. 1 IZ). 

Seznam majetku sestavený dlužníkem je pro insolvenčního správce základním 

východiskem při zjišťování majetkové podstaty. Z logiky věci je zřejmé, že se nemůže 

jednat o jediný zdroj informací týkající se majetku dlužníka. Insolvenční správce má 

povinnost provést vlastní šetření o majetku dlužníka, jehož cílem je zjistit, zda do 

majetkové podstaty nenáleží i další věci, práva, pohledávky a jiné majetkové hodnoty 

než ty uvedené v seznamu majetku sestaveného dlužníkem. Ust. § 210 odst. 1 IZ 

stanovuje dlužníku povinnost poskytnout insolvenčnímu správci nebo předběžnému 

správci při zjišťování majetkové podstaty všestrannou součinnost, přičemž je povinen 

dbát pokynů insolvenčního správce nebo předběžného správce. V případě, že je 

dlužníkem právnická osoba, mají tutéž povinnost statutární orgány, jejich členové nebo 

likvidátor, jde-li o právnickou osobu v likvidaci. Uvedené osoby mají tuto povinnost i 
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v případě, že jejich postavení zaniklo v posledních třech měsících před zahájením 

insolvenčního řízení. 
93

 

Další forma součinnosti, kterou má dlužník povinnost insolvenčnímu správci 

poskytnout, záleží v umožnění přístupu na všechna místa, kde má umístěn majetek 

náležející do majetkové podstaty (ust. § 212 odst. 1 IZ). Pokud dlužník tuto svou 

povinnost nesplní, může se insolvenční správce obrátit na insolvenční soud s žádostí o 

nařízení prohlídky bytu, sídla a jiných místností dlužníka, jakož i jeho skříní, nebo 

jiných schránek v nich umístěných, kde má dlužník svůj majetek. Při provádění řádně 

nařízené prohlídky mají všechny osoby, které se v objektu, kde má dlužník svůj byt, 

sídlo nebo jiné své místnosti, v daný okamžik nacházejí, povinnost strpět provádění 

předmětné prohlídky, jež je uskutečňována za účelem zjištění majetku dlužníka.  

Náležitou součinnost ze strany dlužníka je možno vynutit postupem dle ust. § 214 IZ, 

kdy insolvenční soud může na návrh insolvenčního správce nebo věřitelského výboru 

předvolat dlužníka nebo osoby jednající za dlužníka k výslechu a vyzvat je k prohlášení 

o majetku. Předvolaný je povinen v prohlášení o majetku uvést, který majetek náleží do 

majetkové podstaty. Předvolání k prohlášení o majetku musí obsahovat účel výslechu a 

poučení o následcích odmítnutí prohlášení nebo uvedení nepravdivých, neúplných nebo 

hrubě zkreslujících údajů.
94

 

 Další povinnosti insolvenční zákon ukládá osobám, které mají u sebe dlužníkův 

majetek náležející do majetkové podstaty, přičemž tyto jsou povinny oznámit 

předmětnou skutečnost insolvenčnímu správci nebo předběžnému správci, jakmile se 

dozví o vydání rozhodnutí o úpadku. Zároveň mají povinnost uvést právní důvod, na 

jehož základě mají dlužníkův majetek u sebe.   

9.3 Maření a hrubé ztěžování výkonu funkce insolvenčního správce, 

ohrožení účelu insolvenčního řízení 

Pojem maření nebo hrubého ztěžování výkonu funkce insolvenčního správce je 

znakem objektivní stránky trestného činu podle ust. § 225 TZ. Jednotlivá jednání jsou 

dána alternativně, tudíž k naplnění skutkové podstaty postačí, pokud se pachatel dopustí 

jednoho z nich.  
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Maření výkonu funkce insolvenčního správce záleží v tom, že pachatel vyvíjí 

snahu znemožnit výkon funkce insolvenčního správce v době, kdy má být splněna. 

Důsledkem pachatelova jednání je to, že insolvenční správce nemůže v konkrétním čase 

a na stanoveném místě vykonat určené úkony v rámci insolvenčního řízení, jež mu 

ukládá zákon či rozhodnutí insolvenčního soudu.
95

 Jak je zřejmé již z gramatického 

výkladu ust. § 225 TZ, postačí, že je jednání pachatele způsobilé k maření výkonu 

funkce insolvenčního správce, přičemž zákon nevyžaduje, aby byl výkon funkce plně 

zmařen. Trestněprávně postižitelné bude tedy i jednání, kterým se pachatel pokoušel 

zmařit výkon funkce insolvenčního správce, ale tomuto se přesto podařilo dosáhnout 

předpokládaného výsledku.
96

  

Pod pojem „hrubé ztěžování výkonu funkce insolvenčního správce“ lze 

subsumovat takové jednání pachatele, v jehož důsledku je k řádnému výkonu funkce 

insolvenčního správce třeba mnohem více energie, času a prostředků. K naplnění 

skutkové podstaty tohoto trestné činu je vyžadováno, aby k hrubému ztížení výkonu 

funkce insolvenčního správce skutečně došlo, přičemž insolvenční správce i přesto 

provedl veškeré úkony vyžadované zákonem či rozhodnutím insolvenčního soudu.
97

   

Některá odborná literatura podřazuje pod maření nebo hrubé ztěžování výkonu 

funkce insolvenčního správce rovněž situace, kdy dochází k nepřípustnému nátlaku na 

insolvenčního správce. Takový nepřípustný nátlak může být učiněn jak ve formě 

prostých slovních projevů, jež pachatel činí ve snaze odradit insolvenčního správce od 

řádného výkonu jeho funkce, tak ve formě fyzických útoků na osobu insolvenčního 

správce, na osoby jemu blízké či na jeho majetek. Je zřejmé, že takovým jednáním 

může pachatel naplnit rovněž skutkové podstaty jiných trestných činů.
98

 

Ať už pachatel naplní objektivní stránku tak, že maří výkon funkce 

insolvenčního správce, anebo jej hrubě stěžuje, vždy musí mít jeho jednání tentýž 

následek, a sice ohrožení účelu insolvenčního řízení. Insolvenční zákon výslovně 

nestanovuje, co je jeho účelem či účelem insolvenčního řízení, ale toto lze vyvodit 

především z ust. § 1 IZ. Lze říci, že účel insolvenčního řízení ohrožuje takové jednání 
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pachatele, v jehož důsledku nelze náležitě uspořádat majetkové vztahy dlužníka ve 

vztahu k dalším osobám, nebo nelze dosáhnout co nejvyššího a poměrného uspokojení 

dlužníkových věřitelů, nebo jsou jinak porušeny zásady insolvenčního řízení uvedené 

v ust. § 5 IZ.  
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10 Trestný čin pletichy v insolvenčním řízení 

Trestný čin vymezený v ust. § 226 TZ je svou podstatou nejblíže trestnému činu 

porušení povinnosti v insolvenčním řízení, neboť oba tyto trestné činy mají společný 

objekt, a to ochranu osob zúčastněných na insolvenčním řízení před nekalými 

praktikami v průběhu samotného insolvenčního řízení. Primárním objektem tedy nejsou 

majetková práva věřitelů dlužníka v úpadku či hrozícím úpadku, jako je tomu u 

ostatních trestných činů zařaditelných do kategorie úpadkových deliktů.  

Skutkovou podstatou trestného činu obsaženého v ust. § 226 TZ je 

sankcionováno porušení či ohrožení zásad a pravidel insolvenčního řízení, a to 

prostřednictvím různých forem úplatkářství, a to jak aktivního tak pasivního. Jak již 

vyplývá ze samotného názvu tohoto trestného činu, lze se jej dopustit pouze v průběhu 

insolvenčního řízení, tedy od okamžiku zahájení insolvenčního řízení, až do jeho 

pravomocného skončení.  

10.1 Souvislost s hlasováním v insolvenčním řízení 

 Skutková podstata obsažená v ust. § 226 odst. 1 TZ dopadá na případy pasivního 

úplatkářství v souvislosti s hlasováním věřitelů v insolvenčním řízení, přičemž 

objektivní stránka je naplněna v okamžiku, kdy osoba jako věřitel v souvislosti 

s hlasováním věřitelů v insolvenčním řízení přijme nebo si dá slíbit v rozporu se 

zásadami a pravidly insolvenčního řízení majetkový nebo jiný prospěch.  

 Pro objasnění objektivní stránky tohoto trestného činu je nutno dodat, že 

v insolvenčním řízení hlasují věřitelé pouze ve věřitelských orgánech. Dle ust. § 46 

odst. 1 IZ jsou věřitelskými orgány schůze věřitelů a věřitelský výbor, nebo zástupce 

věřitelů. Schůzi věřitelů svolává a řídí insolvenční soud. Svolat schůzi věřitelů může 

z vlastní iniciativy, na návrh insolvenčního správce, věřitelského výboru, anebo alespoň 

dvou věřitelů, jejichž pohledávky počítané podle výše činí alespoň desetinu 

přihlášených pohledávek. Insolvenční soud je povinen svolat schůzi věřitelů tak, aby se 

konala do třiceti dnů poté, kdy byl o její svolání požádán, pokud nebyl navržen pozdější 

termín konání.
99

 Právo účasti na schůzi věřitelů náleží přihlášeným věřitelům, 

dlužníkovi, insolvenčnímu správci a státnímu zastupitelství, pokud se insolvenčního 
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řízení účastní. Schůze věřitelů rozhoduje o volbě a odvolání členů věřitelského výboru a 

jeho náhradníků, nebo zástupce věřitelů. Do její působnosti patří rovněž rozhodnutí o 

tom, zda ponechá ve funkci prozatímní věřitelský výbor. Schůze věřitelů si může 

k rozhodování vyhradit cokoli, co patří do působnosti věřitelských orgánů, a to za 

předpokladu, že se na tom usnese dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných nebo řádně 

zastoupených věřitelů.
100

 Pokud insolvenční zákon nestanoví jinak, vyžaduje se 

k platnosti usnesení schůze věřitelů prostá většina hlasů přítomných nebo řádně 

zastoupených věřitelů, počítaná podle výše jejich pohledávek, přičemž platí, že na 

každou 1 Kč pohledávky připadá jeden hlas.
101

 Nestanoví-li insolvenční zákon něco 

jiného, právo hlasovat na schůzi věřitelů mají všichni přítomní věřitelé. Věřitelé jsou 

oprávnění hlasovat rovněž písemně, podáním výslovně označeným jako „Hlasovací 

lístek“, které nesmí obsahovat žádný jiný procesní úkon, a ze kterého je nepochybné, 

jak hlasovali, a na kterém je úředně ověřena pravost jejich podpisu. K takto 

provedenému hlasování se přihlédne jen tehdy, bylo-li podání obsahující všechny 

náležitosti doručeno insolvenčnímu soudu nejpozději v den předcházející schůzi 

věřitelů.
102

 Z ust. § 52 odst. 1 IZ vyplývá, že insolvenční soud zkoumá hlasovací právo 

u každého z věřitelů jednotlivě.  

 Insolvenční zákon stanovuje povinnost volby věřitelského výboru za situace, 

kdy je přihlášených více než 50 věřitelů (ust. § 56 odst. 1 IZ). Věřitelský výbor má 

nejméně 3 a nejvýše 7 členů. O počtu členů věřitelského výboru rozhoduje schůze 

věřitelů. Členy věřitelského výboru a jejich náhradníky volí schůze věřitelů. Volba 

věřitelského výboru není povinná tehdy, je-li způsobem řešení úpadku dlužníka 

nepatrný konkurs či oddlužení. Insolvenční zákon přiznává věřitelskému výboru 

specifickou funkci, kdy dle ust. § 58 odst. 1 IZ věřitelský výbor chrání společný zájem 

věřitelů a v součinnosti s insolvenčním správcem přispívá k naplnění účelu 

insolvenčního řízení. Věřitelský výbor zejména: 

a) dohlíží na činnost insolvenčního správce, 

b) poskytuje insolvenčnímu správci podporu při jeho činnosti, 
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c) uděluje insolvenčnímu správci nebo dlužníku s dispozičními oprávněními 

souhlas k uzavírání smluv o úvěrovém financování, 

d) schvaluje průběžně výši a správnost hotových výdajů insolvenčního správce a 

nákladů spojených s udržováním a správou majetkové podstaty, 

e) může nahlížet do dlužníkova účetnictví nebo evidence vedené podle zvláštního 

právního předpisu, 

f) může rozhodnout o ověření řádné účetní závěrky nebo mimořádné účetní závěrky 

auditorem, 

g) může nahlížet do dlužníkových písemností ve stejném rozsahu jako insolvenční 

správce, 

h) plní úkoly stanovené tímto zákonem nebo uložené mu insolvenčním soudem, 

i) je oprávněn podávat insolvenčnímu soudu návrhy týkající se průběhu 

insolvenčního řízení, včetně návrhů na uložení procesních sankcí. 

Věřitelský výbor vykonává svou činnost jako sbor, ze svého středu volí předsedu, který 

svolává a řídí jeho schůze. Ust. § 60 odst. 1 IZ stanovuje, že členové a náhradníci 

věřitelského výboru jsou povinni při výkonu své funkce postupovat s odbornou péčí a 

odpovídají za škodu nebo jinou újmu, kterou způsobili porušením svých povinností nebo 

neodborným výkonem své funkce. Společnému zájmu věřitelů jsou při výkonu funkce 

povinni dát přednost před zájmy vlastními i před zájmy jiných osob.  

 Za předpokladu, že nejsou splněny podmínky pro obligatorní volbu věřitelského 

výboru, může schůze věřitelů místo něho zvolit zástupce věřitelů a jeho náhradníka (ust. 

§ 68 odst. 1 IZ). 

 K naplnění znaků objektivní stránky trestného činu dle ust. § 226 TZ v části 

týkající se „souvislosti s hlasováním věřitele v insolvenčním řízení“ je vyžadováno, aby 

pachateli, který je v postavení věřitele, jiná osoba, ať už samotný dlužník nacházející se 

v úpadku, nebo třetí osoba, poskytla nebo slíbila majetkový nebo jiný prospěch za to, že 

ve věřitelském orgánu v insolvenčním řízení bude určitým způsobem hlasovat nebo 

nevyužije svého práva hlasovat. Nedopadá to však pouze na situace, kdy pachatel svou 
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nečinností umožní přijetí určitého rozhodnutí, nebo naopak svou aktivitou přispěje 

k přijetí či odmítnutí konkrétního rozhodnutí, ale rovněž na případy, kdy se pachatel 

v postavení věřitele zasadí o určitou žádoucí změnu navrhovaného řešení. Toto jednání 

pachatele má ve svém důsledku vést k ovlivnění průběhu či výsledku insolvenčního 

řízení. K vyvození trestní odpovědnosti pachatele je však nerozhodné, zda se tento 

opravdu zachoval dle přání třetí osoby či nikoliv.
103

  

10.2 Další aspekty trestného činu dle ust. § 226 odst. 1 a 2 TZ 

 Předmětný majetkový nebo jiný prospěch, který má pachatel za své jednání 

obdržet, je svou povahou úplatkem, a může mít tedy v zásadě jakoukoliv formu, jak 

materiální tak nemateriální výhody. V tomto případě lze užít výkladové ustanovení 

obsažené v ust. § 334 odst. 1 TZ, jež úplatek definuje jako neoprávněnou výhodu 

spočívající v přímém majetkovém obohacení nebo jiném zvýhodnění, které se dostává 

nebo má dostat uplácené osobě nebo s jejím souhlasem jiné osobě, a na kterou není 

nárok. Přímý majetkový prospěch může mít formu zisku finanční či materiální povahy. 

Nutně se však nemusí jednat o poskytnutí peněžních prostředků. Konkrétně 

v souvislosti s trestným činem pletichy v insolvenčním řízení se může jednat o výhodu 

snižující újmu hrozící určitému věřiteli z řešení úpadku dlužníka některým ze způsobů 

stanovených insolvenčním zákonem.
104

 Onen jiný prospěch, který může pachateli 

v souvislosti se spácháním tohoto trestného činu vzniknout, lze spatřovat např. 

v ustanovení do určité funkce, v tzv. sponzorském daru nebo v poskytnutí určité 

protislužby.
105

 K naplnění jedné ze základních skutkových podstat upravených v ust. § 

226 TZ není rozhodná výše prospěchu, který pachatel obdrží či si ho dá slíbit. Výše 

prospěchu je jednou z okolností podmiňující použití vyšší trestní sazby. 

 Pachatel tohoto trestného činu naplní znaky objektivní stránky v okamžiku, kdy 

majetkový či jiný prospěch přijme, nebo si tento dá slíbit. Jednání pachatele spočívající 

v přijetí prospěchu evokuje fakt, že pachateli se skutečně dostalo neoprávněné výhody, 

ať už materiální či nemateriální povahy. Není přitom rozhodné, zda přijetí úplatku 

předcházela nabídka či slib ze strany třetí osoby. Naproti tomu jednání záležející v tom, 
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že si pachatel dá onen prospěch slíbit, představuje tzv. předčasně dokonaný trestný čin, 

kdy se materiálně jedná o přípravu trestného činu, která je však povýšena na dokonaný 

trestný čin. Trestní odpovědnost pachatele nijak neovlivňuje skutečnost, zda aktivita 

směřující k příslibu poskytnutí neoprávněného prospěchu ležela na upláceném věřiteli či 

na třetí osobě, která takový příslib poskytla. Rovněž je bez významu, zda byl předmětný 

prospěch posléze opravdu poskytnut či nikoliv.  

 Dalším aspektem, který musí být naplněn pro vznik trestní odpovědnosti 

pachatele, je skutečnost, že přijetí prospěchu nebo jeho příslibu je v rozporu se 

zásadami a pravidly insolvenčního řízení. K zásadám insolvenčního řízení blíže výklad 

v kapitole páté této práce.  

 Pachatelem tohoto trestného činu může být jak fyzická osoba, tak osoba 

právnická, neboť se nejedná o trestný čin, který by byl vyňat z věcné působnosti zákona 

o trestní odpovědnosti právnických osob. Co se týče subjektivní stránky, vyžaduje 

trestní zákoník úmyslné zavinění.  

Jak již bylo řečeno, základní skutková podstata obsažená v ust. § 226 odst. 1 TZ 

dopadá na případy pasivního úplatkářství. Naproti tomu základní skutková podstata 

obsažená v ust. § 226 odst. 2 TZ postihuje případy aktivního úplatkářství, a to v podobě 

(a) poskytnutí majetkového nebo jiného prospěchu věřiteli, (b) nabídnutí takového 

prospěchu věřiteli, (c) příslibu takového prospěchu věřiteli, a to vše v souvislosti 

s hlasováním v insolvenčním řízení v rozporu se zásadami a pravidly tohoto řízení. Tato 

základní skutková podstata se svým obsahem shoduje s trestným činem podplacení 

podle ust. § 332 odst. 1 TZ jen s tím rozdílem, že trestný čin dle ust. § 226 odst. 2 TZ 

lze spáchat toliko v souvislosti s hlasováním věřitelů v insolvenčním řízení, kdežto 

trestný čin dle ust. § 332 odst. 1 TZ lze spáchat v souvislosti s obstaráváním věcí 

obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním.  

Z výše uvedeného je zřejmé, že skutková podstata obsažená v ust. § 226 odst. 2 TZ 

obsahuje tři formy jednání pachatele. K poskytnutí majetkového nebo jiného prospěchu 

dojde tehdy, když věřitel od pachatele skutečně obdrží neoprávněnou výhodu či 

prospěch. Tato musí být ze strany věřitele přijata, aby došlo k naplnění objektivní 

stránky. Vyžaduje se tedy aktivní účast věřitele působícího v daném insolvenčním 

řízení. Naproti tomu nabídnutí onoho prospěchu či výhody záleží v takovém jednání 
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pachatele, kdy tento dá věřiteli najevo svou připravenost takový prospěch poskytnout, a 

to z důvodu ovlivnění věřitele při hlasování ve věřitelských orgánech v rámci daného 

insolvenčního řízení. K plnění na základě takové nabídky může dojít ihned, jakož i 

v budoucnu. Jednání spočívající v příslibu poskytnutí prospěchu lze považovat za méně 

konkrétní než nabídku a tento směřuje vždy do budoucna. Lze říci, že se jedná o 

závazek podmíněný, a to většinou učiněním určitých kroků ze strany věřitele v daném 

insolvenčním řízení. Mezi jednáním pachatele a případnými kroky věřitele musí 

existovat příčinná souvislosti, jinak nelze dovodit trestní odpovědnost pachatele. Bez 

významu však zůstává, zda věřitel prospěch, nabídku nebo slib přijal, či s tímto 

jednáním pachatele souhlasil. Nepodstatné je rovněž to, zda kroky učiněné pachatelem 

k ovlivnění věřitele v insolvenčním řízení jednání tohoto věřitele skutečně ovlivnily.
106

  

 Pachatelům trestných činů aktivního i pasivního úplatkářství v souvislosti 

s insolvenčním řízením hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok nebo zákaz činnosti.  

10.3 Okolnosti podmiňující použití vyšší trestní sazby 

 Odstavec třetí komentovaného ustanovení § 226 TZ obsahuje další základní 

skutkovou podstatu trestného činu pletichy v insolvenčním řízení. Rozdíl oproti 

základním skutkovým podstatám obsaženým v odstavci prvém a druhém ust. 226 TZ 

spočívá v tom, že pachatelem trestného činu dle ust. § 226 odst. 3 TZ může být pouze 

osoba v postavení tzv. konkrétního a speciálního subjektu (§ 114 TZ), a sice insolvenční 

správce, člen věřitelského výboru nebo zástupce věřitelů. K naplnění této základní 

skutkové podstaty dojde tehdy, když insolvenční správce, člen věřitelského výboru nebo 

zástupce věřitelů v insolvenčním řízení přijme nebo si dá slíbit pro sebe nebo jiného ke 

škodě věřitelů majetkový nebo jiný prospěch, který mu nepřísluší. Jak je tedy zřejmé již 

jazykovým výkladem předmětného ustanovení, toto sankcionuje toliko pasivní formu 

úplatkářství. Při naplnění všech znaků této skutkové podstaty hrozí pachateli trest odnětí 

svobody až na dvě léta nebo zákaz činnosti. 

Předmětný majetkový nebo jiný prospěch může být poskytnut buď samotnému pachateli 

tohoto trestného činu, nebo i třetí osobě. Touto třetí osobou může být v zásadě kdokoliv 
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s výjimkou pachatele a osoby, která prospěch nabízí či poskytuje. Může se jednat o 

dlužníka, jiného věřitele, dokonce i osobu neúčastnící se daného insolvenčního řízení.  

Mezi další pojmový znak trestného činu dle ust. § 226 odst. 3 TZ patří skutečnost, že 

onen majetkový či jiný prospěch pachateli nenáleží. Všechny osoby, které mohou tento 

trestný čin spáchat, mají v rámci insolvenčního řízení nárok na odměnu a náhradu 

hotových výdajů. Prospěch, již jim nepřísluší, lze chápat jako každý prospěch, který jde 

nad rámec odměny a náhrady hotových výdajů, která jim náleží dle insolvenčního 

zákona. Jednání, kterého se pachatel dopouští, musí být v rámci daného insolvenčního 

řízení ke škodě věřitelů. V zásadě lze konstatovat, že přijetí prospěchu či jeho příslibu 

se musí negativně projevit na možnosti či rozsahu uspokojení pohledávek věřitelů 

v insolvenčním řízení.
107

  

 Odstavec čtvrtý a pátý ust. § 226 TZ obsahuje okolnosti, které odůvodňují 

použití vyšší trestní sazby ve vztahu k základním skutkovým podstatám. Mezi takové 

okolnosti patří případ, kdy pachatel způsobí činem uvedeným v odstavci 1, 2 nebo 3 

značnou škodu, nebo získá-li činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch. Určením 

výše značné škody a značného prospěchu se zabývá výkladové ustanovení obsažené v § 

138 TZ, podle něhož se jedná o škodu či prospěch dosahující částky nejméně 500.000,- 

Kč.  

 Specifickou okolnost podmiňující použití vyšší trestní sazby nalezneme v ust. § 

226 odst. 4 písm. c) TZ, přičemž tato byla do trestního zákoníku vtělena novelou 

provedenou zákonem č. 330/2011 Sb. s účinností od 1. 12. 2011, a záleží v tom, že 

pachatel spáchá čin v postavení úřední osoby. Definice pojmu úřední osoba je obsažená 

v ust. § 127 TZ. Zákon pod tento pojem řadí soudce, státní zástupce, prezidenta České 

republiky, poslance nebo senátora Parlamentu České republiky, člena vlády České 

republiky nebo jinou osobu zastávající funkci v jiném orgánu veřejné moci, členové 

zastupitelstev, odpovědní úředníci územní samosprávy, orgánu státní správy nebo jiného 

orgánu veřejné moci, příslušníky ozbrojených sil nebo bezpečnostního sboru nebo 

strážníky obecní policie, soudní exekutory při výkonu exekuční činnosti a činnosti 

vykonávané z pověření soudu nebo státního zástupce, notáře při provádění úkonů 

v řízení o dědictví jako soudní komisař, finančního arbitra a jeho zástupce, fyzickou 
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osobu, která byla ustanovena lesní stráží, stráží přírody, mysliveckou stráží nebo 

rybářskou stráží. Postavení úřední osoby jim však přísluší pouze tehdy, plní-li úkoly 

státu nebo společnosti a používají-li při tom svěřené pravomoci pro plnění těchto úkolů. 

Žádná z osob, která se může dopustit trestného činu dle ust. § 226 TZ nemá bez dalšího 

postavení úřední osoby. Postavení úřední osoby jim však může příslušet z jiného titulu, 

a to zejména v případě členů věřitelského orgánu, který může být např. zároveň 

zástupcem obce. Definice úřední osoby, jež je obsažená v ust. § 334 odst. 2 TZ se 

v daném případě neuplatní, neboť z dikce zákona je zřejmé, že tuto lze aplikovat toliko 

pro účely konkretizace jednání obsažených v ust. § 331 až 333 TZ.  

 Okolnosti podmiňující použití vyšší trestní sazby uvedené v pátém odstavci 

ustanovení § 226 TZ záleží v tom, že pachatel způsobí činem uvedeným v odstavci 1, 2 

nebo 3 škodu velkého rozsahu, nebo získá takovým činem pro sebe nebo pro jiného 

prospěch velkého rozsahu. Hranice pro aplikaci tohoto ustanovení je určena neméně 

částkou ve výši 5.000.000,- Kč.  

10.4 Vztah k obecným ustanovením o úplatkářství 

 Jak již bylo zmíněno výše, insolvenční správce není úřední osobou ve smyslu 

ust. § 127 TZ. Tento názor byl podpořen rovněž obšírnou judikaturou vztahující se 

k zákonu o konkursu a vyrovnání, z níž je zřejmé, že se insolvenční správce nemůže 

dopustit trestného činu úplatkářství dle ust. § 331 až 333 TZ a rovněž ve vztahu k němu 

se nelze těchto trestných činů dopustit. Co se týče „obstarávání věcí obecného zájmu“ 

jako jedné z podmínek naplnění znaků skutkových podstat obsažených v ust. § 331 až 

333 TZ, tak byl názor dřívější judikatury zpochybněn rozhodnutím, kterým jeden ze 

senátů Nejvyššího soudu postoupil věc velkému senátu trestního kolegia Nejvyššího 

soudu s odlišným právním názorem.
108

 Podstata tkví v tom, že s poukazem na ust. § 5 

písm. a) a § 36 odst. 1 IZ jde v případě insolvenčního správce o obstarávání věcí 

obecného zájmu ve smyslu ust. § 334 odst. 3 TZ, protože insolvenční správce je vázán 

povinností uloženou mu zákonem, jejímž účelem je zajistit, aby v obchodních vztazích 

nedocházelo k poškozování nebo bezdůvodnému zvýhodňování účastníků těchto vztahů 

nebo osob, které jejich jménem jednají.
109

 Tento názor byl posléze akceptován rovněž 
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usnesením velkého senátu trestního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 13. 8. 2014, sp.zn. 

15 Tdo 885/2013, publikované ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod sp. zn. R 

2/2015. S ohledem na povinnosti uložené insolvenčnímu správci přímo insolvenčním 

zákonem a rovněž na fakt, že aktivní i pasivní úplatkářství ve vztahu k insolvenčnímu 

správci může mít negativní dopad na řádný průběh insolvenčního řízení, je třeba činnost 

insolvenčního správce v insolvenčním řízení považovat za obstarávání věcí obecného 

zájmu ve smyslu ust. § 334 odst. 3 TZ. Nejvyšší soud rovněž akcentoval skutečnost, že 

zákonodárce neuvažoval o trestním postihu aktivního úplatkářství ve vztahu 

k insolvenčnímu správci, neboť v ust. § 226 odst. 3 TZ je zakotveno toliko pasivní 

úplatkářství některých subjektů insolvenčního řízení. Ze zmíněného rozhodnutí 

Nejvyšší soudu je zřejmé, že na činnost insolvenčního správce lze vztáhnout rovněž ust. 

§ 331 odst. 1 alinea 1, § 332 odst. 1 alinea 1 a § 334 odst. 3 TZ, tudíž trestní 

odpovědnost za aktivní i pasivní úplatkářství ve vztahu k insolvenčnímu správci musí 

být posuzována pouze podle zmíněných ustanovení upravujících úplatkářství. Uvedené 

platí v situacích, kdy je v rámci insolvenčního řízení řešeno uspokojování pohledávek 

věřitelů, jež mají svůj základ v obchodních vztazích. Je tedy zřejmé, že ust. § 226 odst. 

3 TZ lze uplatnit subsidiárně v případě, že v insolvenčním řízení nepůjde o pohledávky 

vzniklé v rámci obchodních vztahů ani o pohledávky související s podnikáním pachatele 

nebo někoho jiného.
110
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11 Zhodnocení současné právní úpravy, návrhy de lege ferenda 

 Jak vyplývá rovněž z přílohové části této práce, počet stíhaných a odsouzených 

pachatelů úpadkových trestných činů je velmi nízký. Je otázkou, zda je tato situace 

způsobena kvalitou právní úpravy stíhání úpadkových trestných činů obsaženou 

v trestním zákoníku a s tím ruku v ruce jdoucím účelným uplatňováním zásady 

subsidiarity trestní represe, anebo tím, že je stíhání úpadkových trestných činů 

problematikou poměrně složitou, která vyžaduje velmi dobrou znalost norem stojících 

mimo trestní právo a odkrytí páchání takovéhoto druhu trestné činnosti je pro orgány 

činné v trestním řízení záležitostí problematickou a zdlouhavou. Já osobně si myslím, že 

pravdu nalezneme někde uprostřed těchto dvou přístupu. Z mých zkušeností je zřejmé, 

že stíhání úpadkových trestných činů, a to zejména trestného činu poškození věřitele dle 

ust. § 222 TZ a zvýhodnění věřitele dle ust. § 223 TZ, není příliš efektivní. Pro orgány 

činné v trestním řízení je vcelku složité získat od dlužníka veškeré podklady, které by 

bylo nezbytné předložit jako důkaz v rámci trestního řízení. Tyto pravidelně žádají o 

součinnost insolvenčního správce, nicméně ten rovněž nemusí mít potřebné dokumenty 

k dispozici. Zároveň jsem toho názoru, že oprávnění orgánů činných v trestním řízení 

jsou v tomto směru širší než oprávnění insolvenčního správce určená insolvenčním 

zákonem. Jsem bohužel nucena konstatovat, že poměrně velkou část tohoto druhu 

trestné činnosti se nepodaří zcela rozkrýt tak, aby bylo možno uplatnit postihy podle 

příslušných ustanovení trestního zákoníku. Rovněž mám ale za to, že v této oblasti 

trestné činnosti dochází k žádoucímu uplatňování zásady subsidiarity trestní represe 

stanovené v ust. § 12 odst. 2 TZ. 

 Další otázka, která mě při zpracování zvoleného tématu napadla, se týká 

možného zpřísnění trestní represe zakotvením nové skutkové podstaty záležející v 

trestnosti opomenutí povinnosti dlužníka, resp. osoby jednající za dlužníka, podat na 

majetek dlužníka insolvenční návrh. Trestní postih za toto opomenutí bylo možno užít 

dle ust. § 126 odst. 2 trestního zákona ve znění účinném od 1. 5. 2000 do 31. 12. 2007. 

Setkala jsem se však s názory celé řady odborníků, z nichž vyplývá, že ani zakotvení 

této skutkové podstaty do trestního zákona, nemělo pozitivní vliv na podávání 

insolvenčních návrhů ze strany dlužníků. Jinými slovy, ani hrozba trestní sankce za 

opomenutí této zákonné povinnosti nevedla k vyššímu počtu tzv. dlužnických 

insolvenčních návrhů. Já jsem však toho názoru, že by znovu zakotvení skutkové 
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podstaty postihující opomenutí dlužníka, resp. osoby jednající za dlužníka, podat 

insolvenční návrh, mělo příznivý preventivní vliv. Na druhou stranu jsem si vědoma 

toho, že stávající právní úprava je projevem aplikace zásady subsidiarity trestní represe 

v činnosti zákonodárce.  

 Další hojně diskutovanou otázkou je možné zavedení trestního postihu věřitele, 

resp. domnělého věřitele, za podání zcela bezdůvodného insolvenčního návrhu. Věřitel 

je ve většině případů veden záměrem vyřadit alespoň dočasně dlužníka z obchodního 

styku, kdy se zahájením insolvenčního řízení je spojená celá řada účinků vyjádřená 

v ust. § 109 IZ ve spojení s ust. § 111 IZ týkající se především dispozice dlužníka 

s majetkem, který by náležel do majetkové podstaty. Před přijetím zákona č. 334/2012 

Sb., kterým byl s účinností od 1. 11. 2012 novelizován insolvenční zákon, neexistoval 

žádný efektivní postih takovéhoto jednání věřitele ani v normách stojících mimo trestní 

právo. Novela provedená zákonem č. 334/2012 Sb. bývá rovněž označovaná jako tzv. 

protišikanózní novela, která nově zakotvila v ust. § 128a IZ oprávnění insolvenčního 

soudu odmítnout insolvenční návrh pro jeho zjevnou bezdůvodnost, přičemž 

insolvenční soud má možnost uložit insolvenčnímu navrhovateli pořádkovou pokutu až 

do výše 50.000 Kč. S účinností od 1. 7. 2017 byla maximální možná výše pokuty, jež 

může insolvenční soud uložit, zvýšena na částku ve výši 500.000 Kč. Právní úprava 

obsahující oprávnění insolvenčního soudu uložit insolvenčnímu navrhovateli pokutu až 

do výše 500.000 Kč je účinná bez mála rok a půl, tudíž je nezbytné vyčkat, zda dojde ke 

snížení počtu zjevně bezdůvodných insolvenčních návrhů na majetek dlužníka. 

Ukázalo-li by se, že ani takováto mimotrestní úprava není z hlediska preventivního 

dostatečná, dalo by se uvažovat o zavedení trestního postihu za takové jednání věřitele, 

resp. domnělého věřitele. 

 Aby mé návrhy na změnu právní úpravy nezahrnovaly pouze požadavky na 

zpřísnění trestní represe, přikláněla bych se v případě úpadkových trestných činů k 

zakotvení možnosti zániku trestní odpovědnosti pachatele účinnou lítostí. Doposud je 

tento způsob zániku trestní odpovědnosti možný pouze v případě trestného činu 

porušení povinnosti v insolvenčním řízení a porušení povinnosti učinit pravdivé 

prohlášení o majetku. Myslím si, že zejména u trestných činů poškození věřitele a 

zvýhodnění věřitele by u osob, které byly jednáním pachatele poškozeny, převládl 

zájem na zvýšení možnosti uspokojení jejich pohledávek nad tím, aby byla proti 

pachateli uplatněna trestní represe. V úvahu rovněž připadá zakotvení možnosti zániku 
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trestní odpovědnosti účinnou lítostí přímo do zvláštní části trestního zákoníku jako je 

tomu např. u trestného činu neodvedení daně, pojistného na sociální zabezpečení a 

podobné povinné platby (§ 241 TZ). 

 Myslím si, že úprava obsažená v trestních předpis a normách mimotrestních je 

pro účely českého prostředí dostačující, nicméně jsou zde instituty, jejichž zavedení do 

našeho právního systému by stálo za zvážení, a to i s ohledem na fakt, že některé z nich 

jsou efektivně využívány v zahraničních právních úpravách.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



95 

 

12 Závěr 

 Na předcházejících stranách této práce jsem se pokusila o rozbor právní úpravy 

týkající se problematiky jednání související s úpadkem dlužníka a vztahů mezi věřiteli a 

dlužníky, a to jak v rámci trestněprávní úpravy, tak mimotrestních norem. Jak je vidno, 

vztahy mezi věřiteli a dlužníky zde existovaly minimálně již od dob římských, kdy 

rovněž vyvstala potřeba práva a povinnosti z těchto vztahů vyplývajících právně 

regulovat. V případě úpadkových trestných činů je citelněji znát propojení norem 

trestního práva a předpisů stojících mimo trestní právo, převážně práva insolvenčního, 

občanského a obchodního. Jsem toho názoru, že právě tyto souvislosti činí problematiku 

úpadkových trestných činů složitější, než je tomu u jiných kategorií trestněprávně 

postižitelných jednání. 

 Pokud bych se pustila do samotného hodnocení právní úpravy týkající se 

ochrany majetkových práv věřitelů v souvislosti s jednáním dlužníka vedoucím ke stavu 

úpadku, či jednáním již za situace faktického úpadku, dospěla bych k názoru, že 

současná právní úprava je, z hlediska propojení regulace civilněprávní a trestněprávní, 

vyvážená. Insolvenční zákon ve znění všech přijatých novelizací je schopen účinně 

reagovat na celou řadu právních úkonů dlužníka či třetích osob, které by mohly mít za 

následek poškození věřitelů či ztížení průběhu insolvenčního řízení. Právní úprava 

obsažená v trestním zákoníku tuto regulaci stanovenou insolvenčním zákonem pouze 

doplňuje, a to v duchu uplatňování zásady subsidiarity trestní represe. Myslím si, že 

právě tato kategorie jednání vyžaduje, aby byly nejdříve uplatněny prostředky 

občanskoprávní tak, aby došlo k odstranění závadného stavu, který brání řádnému 

uspokojení pohledávek věřitelů či průběhu insolvenčního řízení. Mnoho subjektů, které 

jsou jednáním dlužníka či třetích osob poškozeny, upřednostňují nápravu závadného 

stavu před uplatněním trestního postihu, neboť ten jim ve většině případů žádné 

zlepšení jejich postavení nepřinese. 

 Jak jsem již zmínila výše, jsou zde samozřejmě instituty, kterými by bylo možno 

současnou právní úpravu úpadkových trestných činů doplnit, příp. zefektivnit a vylepšit. 

Některé již byly součástí našeho právního řádu dříve a jejich vypuštění může ukazovat 

na ne příliš velký přínos pro řešení problematiky úpadkových trestných činů. Jsem toho 

názoru, že trestněprávní postih určitých druhů jednání by měl pozitivní význam 

z hlediska prevence, a to např. postih za opomenutí povinnosti podat návrh na zahájení 
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insolvenčního řízení, anebo postih na podání zcela nedůvodného insolvenčního návrhu. 

První z institutů byl obsažen v trestním zákoně v období od 1. 5. 2000 do 31. 12. 2007, 

ale dle mínění odborné veřejnosti neměl pozitivní dopad na četnost podávání tzv. 

dlužnických insolvenčních návrhů. Ohledně druhého institutu byla zpřísněna regulace 

obsažená v insolvenčním zákoně, a je tudíž na místě vyčkat, jaký dopad bude mít tato 

novelizace v praxi.  

 Za pozitivní počin dopadající i na trestní represi v oblasti úpadkových trestných 

činů lze označit novelu zákona o trestní odpovědnosti právnických osob, která 

s účinností od 1. 12. 2016 změnila vymezení věcné působnosti tohoto zákona a 

v důsledku toho může být právnická osoba stíhaná rovněž za spáchání trestných činů 

spadajících do kategorie úpadkových deliktů. S rostoucím vlivem právnických osob 

bude rovněž stoupat počet trestných činů, kterých se právnická osoba může dopustit. 

Současné pojetí věcné působnosti zákona o trestní odpovědnosti právnických osob 

záležející v negativním vymezení možných trestných činů, jichž se může právnická 

osoba dopustit, umožňuje pružnou reakci státních orgánů při stíhání jednotlivých 

trestných činů.  

 Závěrem konstatuji, že vztahy mezi věřiteli a dlužníky, zájem dlužníka na řešení 

úpadkového stavu a zájem na řádném průběhu insolvenčního řízení, jsou i nadále 

záležitostmi spíše soukromoprávního charakteru, kdy by problémy s tímto spojené měly 

být řešeny primárně prostřednictvím regulace soukromoprávní. Přeci jen je na 

posouzení věřitelů, s kým vstoupí do závazkového právního poměru a jakou míru 

podnikatelského rizika jsou ochotni v rámci své činnosti nést. Trestní postih těchto 

jednání by měl přicházet v úvahu až v okamžiku, kdy již osoby, kterým hrozí majetková 

újma, nemají k dispozici žádné další prostředky k nápravě závadného stavu obsažené 

v mimotrestních normách. 
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Příloha č. 1 – Přehled způsobů vyřízení trestních řízení vedených pro 

úpadkové trestné činy, přehled ukládaných trestů – v letech 2009 - 

2016
111

 

2009 

 OBŽALOVÁNO ODLOŽENO ZASTAVENO ODSOUZENO ZPROŠTĚNO 

§ 126 TrZ / § 225 TZ 35 5 5 17 22 

§ 256 TrZ / § 222 TZ 104 37 14 53 30 

§ 256a TrZ / § 223 TZ 65 8 11 35 10 

§ 256b TrZ / § 226 TZ 0 0 0 0 0 

§ 256c TrZ / § 224 TZ 12 4 0 6 3 

Celkem 216 54 30 111 65 

 

2009 

DRUHY TRESTŮ
* 

 NEPO PO ZČ PENĚŽITÝ OPP JINÝ UPUŠTĚNO 

§ 126 TrZ / § 225 TZ 0 12 0 2 1 0 1 

§ 256 TrZ / § 222 TZ 2 42 0 2 2 0 5 

§ 256a TrZ / § 223 TZ 2 29 0 2 1 0 1 

§ 256b TrZ / § 226 TZ 0 0 0 0 0 0 0 

§ 256c TrZ / § 224 TZ 0 3 0 3 0 0 0 

Celkem 4 86 0 9 4 0 7 

 nepo = nepodmíněný trest odnětí svobody, po = podmíněný trest odnětí svobody, zč = zákaz činnosti, 

peněžitý = peněžitý trest, OPP = obecně prospěšné práce, jiný = jiný trest, upuštěno = upuštěno od 

potrestání 

 

 

 

 

 

                                                 
111

 údaje získané ze Statistických ročenek kriminality [online] [cit. 13.10.2018] Dostupné z WWW: 

<https://cslav.justice.cz/InfoData/statisticke-rocenky.html> 
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2010 

TRESTNÍ ZÁKON 

 OBŽALOVÁNO ODLOŽENO ZASTAVENO ODSOUZENO ZPROŠTĚNO 

§ 126 TrZ / § 225 TZ 19 6 6 15 28 

§ 256 TrZ / § 222 TZ 67 34 17 64 48 

§ 256a TrZ / § 223 TZ 0 0 0 0 0 

§ 256b TrZ / § 226 TZ 0 0 0 0 0 

§ 256c TrZ / § 224 TZ 0 0 0 0 0 

TRESTNÍ ZÁKONÍK 

§ 126 TrZ / § 225 TZ 9 1 0 2 0 

§ 256 TrZ / § 222 TZ 7 1 0 2 0 

§ 256a TrZ / § 223 TZ 6 0 0 7 0 

§ 256b TrZ / § 226 TZ 0 0 0 0 0 

§ 256c TrZ / § 224 TZ 8 3 1 3 2 

Celkem 116 45 24 93 78 

 

2010 

DRUHY TRESTŮ 

TRESTNÍ ZÁKON 

 NEPO PO ZČ PENĚŽITÝ OPP JINÝ UPUŠTĚNO 

§ 126 TrZ / § 225 TZ 1 11  0 2 0  0  1   

§ 256 TrZ / § 222 TZ 7 49 0 3 0 0 5 

§ 256a TrZ / § 223 TZ 0 0 0 0 0 0 0 

§ 256b TrZ / § 226 TZ 0 0 0 0 0 0 0 

§ 256c TrZ / § 224 TZ 0 0 0 0 0 0 0 

TRESTNÍ ZÁKONÍK 

 NEPO PO ZČ PENĚŽITÝ OPP JINÝ UPUŠTĚNO 

§ 126 TrZ / § 225 TZ 0 2 0 0 0 0 0 

§ 256 TrZ / § 222 TZ 0 2 0 0 0 0 0 

§ 256a TrZ / § 223 TZ 0 7 0 0 0 0 0 

§ 256b TrZ / § 226 TZ 0 0 0 0 0 0 0 

§ 256c TrZ / § 224 TZ 0 3 0 0 0 0 0 

Celkem 8 74 0 5 0 0 6 
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2011 

TRESTNÍ ZÁKON 

 OBŽALOVÁNO ODLOŽENO ZASTAVENO ODSOUZENO ZPROŠTĚNO 

§ 126 TrZ / § 225 TZ 4 1 3 12 7 

§ 256 TrZ / § 222 TZ 71 21 4 42 21 

§ 256a TrZ / § 223 TZ 25 5 3 20 8 

§ 256b TrZ / § 226 TZ 0 0 0 0 0 

§ 256c TrZ / § 224 TZ 12 2 0 11 5 

TRESTNÍ ZÁKONÍK 

§ 126 TrZ / § 225 TZ 22 1 1 11 1 

§ 256 TrZ / § 222 TZ 28 7 0 9 0 

§ 256a TrZ / § 223 TZ 11 1 0 4 1 

§ 256b TrZ / § 226 TZ 0 0 0 0 0 

§ 256c TrZ / § 224 TZ 3 7 0 2 0 

Celkem 176 45 11 111 43 

 

2011 

DRUHY TRESTŮ 

TRESTNÍ ZÁKON 

 NEPO PO ZČ PENĚŽITÝ OPP JINÝ UPUŠTĚNO 

§ 126 TrZ / § 225 TZ 0 9 0 2 0 0 1 

§ 256 TrZ / § 222 TZ 1 36 0 2 3 0 0 

§ 256a TrZ / § 223 TZ 0 18 0 0 1 0 0 

§ 256b TrZ / § 226 TZ 0 0 0 0 0 0 0 

§ 256c TrZ / § 224 TZ 0 10 0 0 1 0 0 

TRESTNÍ ZÁKONÍK 

 NEPO PO ZČ PENĚŽITÝ OPP JINÝ UPUŠTĚNO 

§ 126 TrZ / § 225 TZ 0 9 1 0 1 0 0 

§ 256 TrZ / § 222 TZ 1 8 0 0 0 0 0 

§ 256a TrZ / § 223 TZ 0 3 0 0 0 0 1 

§ 256b TrZ / § 226 TZ 0 0 0 0 0 0 0 

§ 256c TrZ / § 224 TZ 0 2 0 0 0 0 0 

Celkem 2 95 1 4 6 0 2 
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2012 

TRESTNÍ ZÁKON 

 OBŽALOVÁNO ODLOŽENO ZASTAVENO ODSOUZENO ZPROŠTĚNO 

§ 126 TrZ / § 225 TZ 1 2 1 7 6 

§ 256 TrZ / § 222 TZ 49 13 8 37 14 

§ 256a TrZ / § 223 TZ 10 3 1 12 11 

§ 256b TrZ / § 226 TZ 0 0 0 0 0 

§ 256c TrZ / § 224 TZ 2 1 1 2 4 

TRESTNÍ ZÁKONÍK 

§ 126 TrZ / § 225 TZ 21 6 2 17 4 

§ 256 TrZ / § 222 TZ 59 5 1 33 1 

§ 256a TrZ / § 223 TZ 26 2 2 15 1 

§ 256b TrZ / § 226 TZ 0 0 0 0 0 

§ 256c TrZ / § 224 TZ 10 3 0 5 2 

Celkem 178 35 16 128 43 

 

2012 

DRUHY TRESTŮ 

TRESTNÍ ZÁKON 

 NEPO PO ZČ PENĚŽITÝ OPP JINÝ UPUŠTĚNO 

§ 126 TrZ / § 225 TZ 0 6 1 0 0 0 0 

§ 256 TrZ / § 222 TZ 6 29 0 1 1 0 0 

§ 256a TrZ / § 223 TZ 1 11 0 0 0 0 0 

§ 256b TrZ / § 226 TZ 0 0 0 0 0 0 0 

§ 256c TrZ / § 224 TZ 0 2 0 0 0 0 0 

TRESTNÍ ZÁKONÍK 

 NEPO PO ZČ PENĚŽITÝ OPP JINÝ UPUŠTĚNO 

§ 126 TrZ / § 225 TZ 0 15 0 1 1 0 0 

§ 256 TrZ / § 222 TZ 3 28 0 0 1 0 1 

§ 256a TrZ / § 223 TZ 0 15 0 0 0 0 0 

§ 256b TrZ / § 226 TZ 0 0 0 0 0 0 0 

§ 256c TrZ / § 224 TZ 0 5 0 0 0 0 0 

Celkem 10 111 1 2 3 0 1 
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2013 

TRESTNÍ ZÁKON 

 OBŽALOVÁNO ODLOŽENO ZASTAVENO ODSOUZENO ZPROŠTĚNO 

§ 126 TrZ / § 225 TZ 1 1 3 4 7 

§ 256 TrZ / § 222 TZ 24 14 11 28 15 

§ 256a TrZ / § 223 TZ 5 2 4 13 17 

§ 256b TrZ / § 226 TZ 0 0 0 0 0 

§ 256c TrZ / § 224 TZ 0 1 1 2 2 

TRESTNÍ ZÁKONÍK 

§ 126 TrZ / § 225 TZ 29 5 5 25 6 

§ 256 TrZ / § 222 TZ 93 13 5 56 9 

§ 256a TrZ / § 223 TZ 13 6 1 9 3 

§ 256b TrZ / § 226 TZ 0 0 0 0 0 

§ 256c TrZ / § 224 TZ 4 2 0 12 2 

Celkem 169 44 30 149 61 

 

2013 

DRUHY TRESTŮ 

TRESTNÍ ZÁKON 

 NEPO PO ZČ PENĚŽITÝ OPP JINÝ UPUŠTĚNO 

§ 126 TrZ / § 225 TZ 1 3 0 0 0 0 0 

§ 256 TrZ / § 222 TZ 0 26 0 0 2 0 0 

§ 256a TrZ / § 223 TZ 1 11 0 0 0 0 0 

§ 256b TrZ / § 226 TZ 0 0 0 0 0 0 0 

§ 256c TrZ / § 224 TZ 0 2 0 0 0 0 0 

TRESTNÍ ZÁKONÍK 

 NEPO PO ZČ PENĚŽITÝ OPP JINÝ UPUŠTĚNO 

§ 126 TrZ / § 225 TZ 0 23 0 1 1 0 0 

§ 256 TrZ / § 222 TZ 1 52 0 1 1 0 1 

§ 256a TrZ / § 223 TZ 0 9 0 0 0 0 0 

§ 256b TrZ / § 226 TZ 0 0 0 0 0 0 0 

§ 256c TrZ / § 224 TZ 0 12 0 0 0 0 0 

Celkem 3 138 0 2 4 

4 

0 1 
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2014 

TRESTNÍ ZÁKON 

 OBŽALOVÁNO ODLOŽENO ZASTAVENO ODSOUZENO ZPROŠTĚNO 

§ 126 TrZ / § 225 TZ 0 0 0 1 0 

§ 256 TrZ / § 222 TZ 15 13 11 30 9 

§ 256a TrZ / § 223 TZ 2 0 2 4 7 

§ 256b TrZ / § 226 TZ 0 1 0 0 0 

§ 256c TrZ / § 224 TZ 1 2 0 2 1 

TRESTNÍ ZÁKONÍK 

§ 126 TrZ / § 225 TZ 29 3 1 34 7 

§ 256 TrZ / § 222 TZ 93 14 3 62 13 

§ 256a TrZ / § 223 TZ 37 5 2 18 3 

§ 256b TrZ / § 226 TZ 0 0 0 0 0 

§ 256c TrZ / § 224 TZ 15 1 2 8 1 

Celkem 192 39 21 159 41 

 

2014 

DRUHY TRESTŮ 

TRESTNÍ ZÁKON 

 NEPO PO ZČ PENĚŽITÝ OPP JINÝ UPUŠTĚNO 

§ 126 TrZ / § 225 TZ 0 1 0 0 0 0 0 

§ 256 TrZ / § 222 TZ 7 19 0 2 0 0 2 

§ 256a TrZ / § 223 TZ 0 3 0 0 0 0 1 

§ 256b TrZ / § 226 TZ 0 0 0 0 0 0 0 

§ 256c TrZ / § 224 TZ 0 1 0 0 0 0 1 

TRESTNÍ ZÁKONÍK 

 NEPO PO ZČ PENĚŽITÝ OPP JINÝ UPUŠTĚNO 

§ 126 TrZ / § 225 TZ 2 30 0 1 1 0 0 

§ 256 TrZ / § 222 TZ 4 58 0 0 0 0 0 

§ 256a TrZ / § 223 TZ 0 15 0 0 0 0 3 

§ 256b TrZ / § 226 TZ 0 0 0 0 0 0 0 

§ 256c TrZ / § 224 TZ 0 6 0 0 0 0 2 

Celkem 13 133 0 3 1 

4 

0 9 
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2015 

TRESTNÍ ZÁKON 

 OBŽALOVÁNO ODLOŽENO ZASTAVENO ODSOUZENO ZPROŠTĚNO 

§ 126 TrZ / § 225 TZ 0 1 0 0 0 

§ 256 TrZ / § 222 TZ 6 5 3 10 11 

§ 256a TrZ / § 223 TZ 1 1 0 3 4 

§ 256b TrZ / § 226 TZ 0 0 0 0 0 

§ 256c TrZ / § 224 TZ 0 1 0 1 3 

TRESTNÍ ZÁKONÍK 

§ 126 TrZ / § 225 TZ 36 2 1 29 6 

§ 256 TrZ / § 222 TZ 134 16 6 69 13 

§ 256a TrZ / § 223 TZ 19 4 3 16 5 

§ 256b TrZ / § 226 TZ 0 0 0 0 0 

§ 256c TrZ / § 224 TZ 16 3 5 5 0 

Celkem 212 33 18 133 42 

 

2015 

DRUHY TRESTŮ 

TRESTNÍ ZÁKON 

 NEPO PO ZČ PENĚŽITÝ OPP JINÝ UPUŠTĚNO 

§ 126 TrZ / § 225 TZ 0 0 0 0 0 0 0 

§ 256 TrZ / § 222 TZ 2 8 0 0 0 0 0 

§ 256a TrZ / § 223 TZ 0 3 0 0 0 0 0 

§ 256b TrZ / § 226 TZ 0 0 0 0 0 0 0 

§ 256c TrZ / § 224 TZ 0 1 0 0 0 0 0 

TRESTNÍ ZÁKONÍK 

 NEPO PO ZČ PENĚŽITÝ OPP JINÝ UPUŠTĚNO 

§ 126 TrZ / § 225 TZ 0 27 0 1 1 0 0 

§ 256 TrZ / § 222 TZ 2 62 1 0 1 0 3 

§ 256a TrZ / § 223 TZ 0 14 2 0 0 0 0 

§ 256b TrZ / § 226 TZ 0 0 0 0 0 0 0 

§ 256c TrZ / § 224 TZ 0 5 0 0 0 0 0 

Celkem 4 120 3 1 2 

4 

0 3 
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2016 

TRESTNÍ ZÁKON 

 OBŽALOVÁNO ODLOŽENO ZASTAVENO ODSOUZENO ZPROŠTĚNO 

§ 126 TrZ / § 225 TZ 0 0 0 1 0 

§ 256 TrZ / § 222 TZ 2 5 1 13 5 

§ 256a TrZ / § 223 TZ 0 0 1 2 1 

§ 256b TrZ / § 226 TZ 0 0 0 0 0 

§ 256c TrZ / § 224 TZ 0 0 0 0 1 

TRESTNÍ ZÁKONÍK 

§ 126 TrZ / § 225 TZ 51 5 3 30 11 

§ 256 TrZ / § 222 TZ 111 12 4 59 14 

§ 256a TrZ / § 223 TZ 20 2 3 11 3 

§ 256b TrZ / § 226 TZ 0 0 0 0 0 

§ 256c TrZ / § 224 TZ 12 2 0 11 0 

Celkem 196 26 12 127 35 

 

2016 

DRUHY TRESTŮ 

TRESTNÍ ZÁKON 

 NEPO PO ZČ PENĚŽITÝ OPP JINÝ UPUŠTĚNO 

§ 126 TrZ / § 225 TZ 0 1 0 0 0 0 0 

§ 256 TrZ / § 222 TZ 0 12 0 0 0 0 1 

§ 256a TrZ / § 223 TZ 0 2 0 0 0 0 0 

§ 256b TrZ / § 226 TZ 0 0 0 0 0 0 0 

§ 256c TrZ / § 224 TZ 0 0 0 0 0 0 0 

TRESTNÍ ZÁKONÍK 

 NEPO PO ZČ PENĚŽITÝ OPP JINÝ UPUŠTĚNO 

§ 126 TrZ / § 225 TZ 0 26 0 2 2 0 0 

§ 256 TrZ / § 222 TZ 2 55 0 0 1 0 1 

§ 256a TrZ / § 223 TZ 0 9 0 0 0 0 2 

§ 256b TrZ / § 226 TZ 0 0 0 0 0 0 0 

§ 256c TrZ / § 224 TZ 1 8 0 0 1 0 1 

Celkem 3 113 0 2 4 

4 

0 5 
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Počet odsouzených za jednotlivé trestné činy v jednotlivých letech 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

§ 126 TrZ / § 225 TZ 17 17 23 24 29 35 29 31 

§ 256 TrZ / § 222 TZ 53 66 51 70 84 92 79 72 

§ 256a TrZ / § 223 TZ 35 7 24 27 22 22 19 13 

§ 256b TrZ / § 226 TZ 0 0 0 0 0 0 0 0 

§ 256c TrZ / § 224 TZ 6 3 13 7 14 10 6 11 

Celkem 111 93 111 128 149 159 133 127 

 

 

Porovnání počtu odsouzených za trestný čin krádeže a za úpadkové trestné činy 

  osoby odsouzené za trestný 

čin krádeže 

osoby odsouzené za 

úpadkové trestné činy 

2009 12999 111 

2010 15582 93 

2011 16122 111 

2012 17872 128 

2013 19183 149 

2014 17588 159 

2015 13986 133 

2016 12184 127 
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Příloha č. 2 – grafy 
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Název práce: Úpadkové trestné činy  

Resumé 

 Předkládaná práce má za cíl podat ucelený výklad o specifické kategorii 

trestných činů, jež souvisí se závazkovým právním vztahem mezi věřiteli a dlužníky, se 

stavem úpadku a jeho případným řešením v rámci insolvenčního řízení. Práce nejprve 

rozebírá stěžejní pojmy pro zvolené téma, a sice pojmy „trestný čin“ a „úpadek“. Práce 

rovněž obsahuje historický exkurz do dřívějších právních úprav úpadkových trestných 

činů v trestním právu na území dnešní České republiky, jakož i do úprav mimotrestních, 

jež s úpadkovými delikty přímo souvisí. Tento historický nástin má objasnit, zda se 

současná právní úprava vztahující se k úpadkovým trestným činům inspirovala úpravou 

minulou, či zda přišla s novým pojetím trestání této skupiny trestných činů.  

 Jedním z primárních cílů této práce je zhodnotit, zda v případě trestní 

odpovědnosti za činy zařazené do kategorie tzv. úpadkových trestných činů, dochází 

k důslednému uplatňování jedné ze základních zásad trestního práva, a sice zásady 

subsidiarity trestní represe. Obrázek o této problematice si lze udělat jak ze samotného 

textu práce, tak z přílohové části, která znázorňuje počty stíhaných a odsouzených osob 

za spáchání jednotlivých úpadkových trestných činů v období lét 2009 – 2016. 

 Jádro práce představuje rozbor jednotlivých trestných činů, které lze zařadit do 

kategorie tzv. úpadkových trestných činů, a to trestný čin poškození věřitele, 

zvýhodnění věřitele, způsobení úpadku, porušení povinnosti v insolvenčním řízení a 

pletichy v insolvenčním řízení. Část kapitoly je vždy věnována základním aspektům 

konkrétního trestného činu, jednotlivým skutkovým podstatám, jakož i okolnostem 

podmiňujícím použití vyšší trestní sazby. Součástí výkladu jsou rovněž i odlišnosti 

jednotlivých trestných činů v jejich základních znacích.  

 Předkládaná práce by měla čtenářům přiblížit problematiku této specifické 

skupiny trestných činů, jakož i důvody, pro které zákonodárce tato jednání postihuje 

prostředky trestního práva.  
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Title: Insolvency crimes 

Abstract 

 The aim of the submitted rigorous thesis to give a comprehensive overview 

about specific category of crimes related to contractual obligations between creditors 

and debtors, bankruptcy and its solution in insolvency proceeding. At first, the thesis 

analyzes the main concepts, „crime“ and „bankruptcy“. The thesis also includes 

historical excursion to former legislations of insolvency crimes in the penal law in the 

territory od today´s Czech Republic,  as well as off criminal legislation directly related 

to bankruptcy offences. This historical outline should clarify whether the current 

legislation on insolvency crimes has inspired a past adjustment or whether it has come 

up with a new concept of punishing this group of crimes. 

 One of the primary aims of this thesis is to assess whether, in the case of 

criminal liability for crimes classified as „insolvent“, one of the fundamental principals 

of criminal law, namely the principal of subsidiarity of criminal repression, is applied 

consistently. A picture of this isme can be made both from the actual text of the thesis 

and from the annex part, which shows the number of prosecuted and convicted persons 

for committing individual insolvent crimes in period 2009 – 2016.   

 The core of the thesis is an analysis of individual crimes that can be classified as 

„insolvent“ offences, namely damage of the creditor, preferential treatment of the 

creditor, causing bankruptcy, breaching the obligation in the insolvency proceeding and 

plotting in the insolvency proceeding. Part of the chapter is always devoted to the basic 

aspects of particular crime, individual merits of the case, as well as the circumstances 

underlying the use of higher penalty rate. The part of explanation are also differences of 

the individual crimes in thein basic features. 

  The submitted rigorous thesis should bring revers closer to the isme of this 

specific group of crimes, as well as the reasons why lawmaker punish this acts by 

criminal law instruments.  
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