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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá problematikou a komparací vybraných majetko-
vých trestných činů v české a polské úpravě. Srovnáno je stručně trestní právo 
jako celek se zaměřením na majetkové trestné činy a poté jednotlivé trestné 

činy krádeže, zpronevěry, podvodu, poškození cizí věci, praní špinavých pe-
něz a počítačových trestných činů. Pozornost je věnována také stanoveným 
trestům za jednotlivé trestné činy s následným hodnocením obou úprav a pří-
padnými návrhy de lege ferenda pro českého zákonodárce. 
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Abstract 

The diploma thesis deals with the issue and comparison of selected property 
crimes in the Czech and Polish legislation. It concisely compares criminal law 
as a whole with focus on property crimes and then individual crimes of theft, 

embezzlement, fraud, vandalism, money laundering and computer crimes. At-
tention is also paid to the set penalties for individual crimes with the subse-
quent evaluation of both legislations and possible de lege ferenda proposals 
for the Czech legislator.
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Seznam pojmů a zkratek 

RP – Polská republika 

ČR – Česká republika 

Kč – Koruny české 

PLN – Polský zlotý 

KK – Ustawa Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553, kodeks karny 

TZ – Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 

OZ – Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

LZPS – Usnesení č. 2/1993 Sb., listina základních práv a svo-
bod 

TČ – Trestný čin 

NS – Nejvyšší soud České republiky 





ÚVOD 

15 

1 Úvod 

Majetkové trestné činy jsou trvale nejpáchanější formou kriminality, a to jak 
v Česku, tak ve světě. Například v roce 2019 tvořila v ČR pouze krádež podle 
§205 TZ 17% veškeré trestné činnosti.1 Nejenom proto považuji téma za neu-
stále aktuální a vhodné hlubšího rozboru. Obsahem této práce je poté kompa-

race majetkových trestných činů české úpravy s úpravou polskou. V tomto oh-
ledu si myslím, že může práce obohatit čtenáře nejen těchto států, jelikož pří-
stupy zákonodárců v jednotlivých zemích jsou často značně odlišné. Tato pro-
blematika je však rozsáhlá natolik, že by vzhledem ke komparativní povaze 
mé práce důkladný rozbor všech majetkových činů enormně převyšoval mož-
nosti této práce. Proto se zde dále zaměřím na některé vybrané trestné činy, 

jako je krádež, zpronevěra, podvod, poškození cizí věci a na závěr o něco méně 
typické majetkové trestné činy praní špinavých peněz a počítačové trestné 
činy. 

Hlavním cílem této práce je komparace úpravy vybraných trestných činů 

proti majetku v České republice a Polské republice s následným hodnocením 
daných úprav spolu s případnými návrhy de lege ferenda pro českého záko-
nodárce – obé primárně z pohledu samotného vymezení konkrétních trest-
ných činů, ale sekundárně také z pohledu sankcí se zaměřením na trest odnětí 
svobody. Dosažení těchto cílů by poté mělo pomoci zodpovědět následující 
otázky: 

1) Jaké jsou hlavní rozdíly samotných úprav vybraných majetkových 
trestných činů v České republice v komparaci s úpravou v Polsku? 

2) Jak přísný je postih českého zákonodárce u vybraných majetkových 
trestných činů v České republice v komparaci s úpravou v Polsku? 

Komparativní práce jsou z mého pohledu velmi zajímavé a přínosné, jeli-
kož nabízejí srovnání dané úpravy s úpravou jinou, na základě čehož je možno 
pozorovat nemalé množství větších či menších rozdílů. Tyto rozdíly pak 

přímo vedou k zamyšlení, proč ta která daná úprava vypadá právě tak, jak vy-
padá a proč se jiný zákonodárce rozhodl vymezit danou úpravu odlišně. Také 
s odkazem na tuto myšlenku jsem se rozhodl takovouto práci zpracovat a na 
výše uvedené otázky v co možná nejširší míře odpovědět. 

 
1 Zpráva o činnosti státního zastupitelství za rok 2019. Nejvyšší státní zastupitelství [online]. 

Nejvyšší státní zastupitelství, © 2012 [cit. 16. 6. 2020]. Dostupné z: 

http://www.nsz.cz/images/stories/PDF/Zpravy_o_cinnosti/2019/Zprava%20o%20cin-

nosti%20SZ%20za%20rok%202019%20-%20textova%20cast.pdf. 

http://www.nsz.cz/images/stories/PDF/Zpravy_o_cinnosti/2019/Zprava%20o%20cinnosti%20SZ%20za%20rok%202019%20-%20textova%20cast.pdf
http://www.nsz.cz/images/stories/PDF/Zpravy_o_cinnosti/2019/Zprava%20o%20cinnosti%20SZ%20za%20rok%202019%20-%20textova%20cast.pdf
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Práce se poměrně více věnuje polské části dané problematiky s násled-
ným porovnáním a hodnocením, než části české, která pro českého čtenáře, 
na kterého práce primárně míří, nebude natolik nová či neznámá. Česká část 
je vždy nastíněna velmi stručně s logickou výjimkou prvního trestného činu 
krádeže, kterou bylo nutno popsat podrobněji vzhledem k pojmům a termí-
nům, které se v práci vyskytují poprvé a na které již dále práce pouze odka-

zuje. To vše také s myšlenkou přijatelného rozsahu celé práce. 
Jako hlavní zdroje pro sepsání práce jsou použity učebnice a komentáře, 

dále také judikatura a články v odborných právních časopisech, či na právních 
internetových serverech, jakožto hlavní zdroje, ve kterých se obecně hmotně-
trestněprávní materie popisuje. Více zdrojů se vyskytuje v polské části, která 
byla pochopitelně větší výzvou k nastudování a následnému popsání. U popi-
sování trestného činu krádeže jsou částečně použita statistická data, která 

však bohužel nejsou k dalším trestným činům v polské části volně dostupná a 
takovéto individuální obstarávání by dalece překračovalo nejen rozsah, ale 
také smysl a účel práce. V tomto bodě se tedy jedná spíše o jakési zpestření a 
informaci navíc. 

Metody používané v této práci jsou primárně analýza a komparace a 
v minimální míře také statistické metody. Analýza spočívá v rozboru určitého 
jevu, případně institutu na jednotlivé části, které jsou poté dále podrobněji 
zkoumány. Komparace je nosnou metodou této práce a spočívá ve srovnání 
konkrétní právní úpravy české s více či méně odpovídající úpravou polskou. 
Statistické metody spočívají v práci se statistickými daty poskytovanými jed-
notlivými státy a zanesení poznatků z nich do práce samotné. 

Následující text je strukturován na jakousi úvodní kapitolu, věnující se 
postavení trestního práva a trestných činů proti majetku v obou státech. Tato 
část je stěžejní pro pochopení a seznámení se se zásadním koncepčním ucho-

pením a rozdíly v polské úpravě trestního práva jako celku, ale také některých 
obecných institutů, které již dále práce nezmiňuje. V krátkosti je na počátku 
nastíněn také právní vývoj obecně v obou státech pro lepší pochopení výchozí 

pozice obou zemí. Poté je práce jasně strukturována podle jednotlivých trest-
ných činů, kterými se zabývá. V úvodu je u některých kapitol věnován krátký 
komentář k trestnému činu obecně kvůli pochopení východiska pro potřeby 
práce. Dále kapitoly vždy začínají stručným nastíněním české úpravy, na kte-
rou navazuje vymezení odpovídající polské úpravy a následně je samostatná 
podkapitola věnována srovnání obou úprav, včetně návrhů de lege ferenda 
pro českého zákonodárce. 

Práce rozhodně nepojímá problematiku majetkových trestných činů vy-
čerpávajícím způsobem, a to ani v rámci vymezených konkrétních trestných 
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činů. Dále se zde nepochybně vyskytují otázky nevysvětlené či nezodpově-
zené. Tato skutečnost je mi známa, avšak vzhledem k rozsahu a účelu práce 
bylo od tohoto podrobného popisu upuštěno. Problematika tedy může být 
dále rozvedena například v pracích budoucích. 
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2 Postavení trestního práva a zejména trestných 

činů proti majetku v obou státech 

V této části bych se rád velmi stručně dotkl východisek, na kterých stojí trestní 

právo jako celek a také specificky poukázal na majetkové trestné činy v obou 
státech. Jedná se o vymezení, které je poměrně důležité pro pochopení toho, 
jak a proč ta která konkrétní právní úprava v konečném důsledku vypadá. 

2.1 Obecně k státnímu a právnímu vývoji v obou zemích 

Hned v úvodu si v tomto kontextu dovolím tvrdit, že Polská republika má s tou 
Českou velmi úzké spojení, a to historicky, kdy od počátku 19. století můžeme 
tuto podobnost spatřovat například v nadvládě absolutních monarchů v Pol-
sku, přičemž část Polska byla podobně jako Česko ovládána Rakouskem.2 Po-

dobně jako Česko, respektive Československo pak bylo Polsko sjednoceno po 
první světové válce a stálo před stejnou otázkou v oblasti tvorby „nového“ 
právního systému. V Polsku však byla tato nutnost ještě umocněna tím, že po 
prvotní recepci, která proběhla také v Československu, v Polsku vedle sebe 
fungovalo několik právních systémů v různých částech Polska. V oblasti trest-
ního práva zde tedy vedle sebe fungovaly tyto trestní zákony: ruský z roku 
1903, rakouský z roku 1852, německý z roku 1871 a také tyto trestní řády: 
ruský z roku 1864, rakouský z roku 1873 a německý z roku 1877. Trestní 
právo procesní bylo nakonec v Polsku unifikováno trestním řádem z roku 
1929 a trestní právo hmotné trestním zákonem z roku 1932.3 Po druhé svě-

tové válce prošlo Polsko obdobnou sovětizací práva stejně jako Českosloven-
sko. Ve 21. století bychom pak jako další milník pro právní i obecný vývoj 
mohli zařadit vstup Polska a paralelně také Česka do Evropské unie, který 

proběhl ve stejný moment v rámci největšího rozšíření členské základny EU 
v roce 2004. Další podobnost můžeme spatřovat ve stejné právní kultuře, 
která je typicky kontinentální. To jde ruku v ruce také s geografickou podob-
ností, což asi není nutné nijak více rozebírat. Nepochybně by bylo možné najít 

 
2 VLČEK, Eduard; SCHELLE Karel. Právní dějiny 3. Státy střední a východní Evropy. 1. vyd. 

Brno: Masarykova univerzita: Doplněk, 1998, s. 122–125. ISBN 80-210-1916-6. 

3 Tamtéž, s. 132–133. 
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více oblastí, ve kterých jsou si tyto země velmi podobné. Jako obecné výcho-
disko však takovéto vymezení považuji za dostatečné. 

2.2 Obecně k trestnímu právu v obou státech 

Rád bych se nyní více věnoval právě trestnímu právu. To v obecné rovině stojí 
v Polsku na stejných východiscích, jako v České republice. Jedná se tedy o sa-
mostatné odvětví práva, které můžeme rozdělit na trestní právo hmotné, 
které mimo jiné stanovuje, co je trestným činem a jakou sankci lze za něj ulo-
žit4 a trestní právo procesní, které upravuje procedurální postup trestních or-
gánů v trestních věcech.5 Nebude asi překvapením, že takovéto dělení mů-
žeme nalézt i v polském trestním právu.6 Východiska trestního práva a pri-
márně pak trestního práva hmotného v obou trestních řádech můžeme de-
monstrovat na zásadách. Trestní zákoník7 (dále jen „TZ“ nebo „český TZ“) 
však zásady až na některé výjimky výslovně nedefinuje a promítají se spíše 

v jednotlivých ustanoveních a institutech. Obdobně je tomu však také v pol-
ském trestím zákoníku8 (dále také jako „polský TZ“ nebo „KK“). Mezi základní 
zásady tak můžeme zařadit například zásadu nullum crimen sine lege a nulla 
poena sine lege. Tyto mají nepochybně jistý ústavněprávní přesah, což se 

 
4 JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. Vyd. 7. Praha: Leges, 

2019, s. 21. ISBN 978-80-7502-380-3. 

5 JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo procesní. Vyd. 5. Praha: Leges, 2018, s. 20. ISBN 978-80-

7502-278-3. 

6 KONARSKA-WRZOSEK, Violetta, MAREK, Andrzej. Prawo karne. Vyd. 12. Warszawa: C.H. 

Beck, 2019, s. 8. ISBN 9788381288989. 

7 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. In: Beck – online [on-

line právní informační systém]. Nakladatelství C. H. Beck [cit. 9. 2. 2020]. Dostupné z: 

https://www.beck-online.cz/bo/chapterview-document.seam?documen-

tId=onrf6mrqga4v6nbqfuzds. 

8 POLSKÁ REPUBLIKA. Ustawa Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553., Kodeks karny, ve znění pozděj-

ších předpisů. In: sejm.pl [online]. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej [cit. 9. 2. 2020]. Do-

stupné z: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/down-

load.xsp/WDU19970880553/U/D19970553Lj.pdf 

https://www.beck-online.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=onrf6mrqga4v6nbqfuzds
https://www.beck-online.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=onrf6mrqga4v6nbqfuzds
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19970880553/U/D19970553Lj.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19970880553/U/D19970553Lj.pdf
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projevuje také v tom, že jsou obecně obsaženy jak v LZPS9, která je součástí 
ústavního pořádku10 , tak paralelně v Ústavě RP11. Nalézají však své vyjádření 
také v trestních zákonících, a to jak v českém12, tak v polském13. Zde je více 
patrný rozdíl v pojetí použití trestních zákoníků, pokud je v době rozhodování 
o činu účinný jiný než v době spáchání činu. Podle českého práva se v zásadě 

používá zákon účinný v době spáchání trestného činu, pozdější zákon se pou-
žívá až ve chvíli, kdy je pro pachatele příznivější14. V polské úpravě je tomu 
přesně naopak. Zásadně se použije zákon, který je účinný v době rozhodování 
o činu, leda by byl zákon starší pro pachatele příznivější15. Na první pohled se 
může zdát, že tato textace nemá většího významu. Vždy se totiž z těchto dvou 
zákonů použije ten, který je pro pachatele příznivější. Může se však stát, že 
výměra trestu za daný skutek a skutek samotný bude v obou úpravách hod-

nocen stejně. Zde docházíme k zásadnímu rozdílu. Použití zákonů se totiž 
v tomto případě může lišit, což v konečném důsledku může mít zásadní vliv 
například na druh trestu. Nemohu se zde zbavit pocitu, že polská úprava je 
v tomto ohledu nastavená nevhodně, a to především vzhledem k jakési právní 

jistotě pachatele, který teoreticky nebude schopen určit přesné okolnosti 
toho, jak a na základě jakých východisek bude o jeho činu rozhodováno. Může 
tedy teoreticky nastat situace, kdy pachatelé dvou skutkově naprosto stejně 
spáchaných trestných činů ve stejný okamžik, budou potrestáni rozdílně, a to 
na základě toho, že se v jejich případech bude používat vždy jiný trestní zákon, 

 
9 Čl. 39, čl. 40 odst. 6 usnesení č. 2/1993 Sb., listina základních práv a svobod, ve znění poz-

dějších předpisů. In: Beck – online [online právní informační systém]. Nakladatelství C. 

H. Beck [cit. 9. 2. 2020]. Dostupné z: https://www.beck-online.cz/bo/chapterview-docu-

ment.seam?documentId=onrf6mjzhezv6mromnwdgojnga 

10 Čl. 3 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších před-

pisů. In: Beck – online [online právní informační systém]. Nakladatelství C. H. Beck [cit. 9. 

2. 2020]. Dostupné z: https://www.beck-online.cz/bo/chapterview-document.seam?do-

cumentId=onrf6mjzhezv6mjnhe 

11 POLSKÁ REPUBLIKA. Art. 42 ustawy Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483., Konstytucija Rzeczypo-

spolitej Polskiej, ve znění pozdějších předpisů. In: sejm.pl [online]. Sejm Rzeczypospoli-

tej Polskiej [cit. 9. 2. 2020]. Dostupné z: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/down-

load.xsp/WDU19970780483/U/D19970483Lj.pdf 

12 §12 odst. 1, §2 odst. 1, §37 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb. 

13 POLSKÁ REPUBLIKA. Art. 1 §1, art. 4 §1 ustawy Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553. 

14 §2 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb. 

15 POLSKÁ REPUBLIKA. Art. 4 §1 ustawy Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553. 

https://www.beck-online.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=onrf6mjzhezv6mromnwdgojnga
https://www.beck-online.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=onrf6mjzhezv6mromnwdgojnga
https://www.beck-online.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=onrf6mjzhezv6mjnhe
https://www.beck-online.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=onrf6mjzhezv6mjnhe
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19970780483/U/D19970483Lj.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19970780483/U/D19970483Lj.pdf
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například z důvodu délky vedení trestního stíhání. Takováto situace je dle 
mého názoru nežádoucí a česká úprava mi proto přijde správná a logická. 
Další ze základních zásad je nepochybně subsidiarita trestní represe. Tu opět 
výslovně zmiňuje jak česká právní úprava16, tak poněkud laxněji také polská 
právní úprava17. Poslední zásadu, kterou bych chtěl v tomto kontextu zmínit, 

je zásada humanismu. Ta je v jakémsi obecném pojetí zakotvena v obou pří-
padech v ústavních předpisech, v českém právu se jedná o LZPS18 v tom pol-
ském opět o samotnou Ústavu19. V trestněprávních předpisech potom mlu-
víme opět o trestním zákoníku, a to jak českém20, tak polském21. 

V tomto kontextu bychom tedy mohli uzavřít výchozí stanovisko v tom 
smyslu, že jsou si trestní zákoníky a v obecnější rovině i trestní právo jako ta-
kové zásadně velmi podobné a blízké. Samozřejmě tomu takto nebude vždy. 

Větších rozdílů si budeme všímat čím hlouběji se budeme v daných předpi-
sech nacházet a čím podrobněji je budeme rozebírat. 

Přesto bych si však dovolil upozornit ještě na jeden rozdíl, který souvisí 
spíše s jakousi systematikou a kodifikací trestního práva a nachází se tedy 

stále spíše v této obecnější rovině. V České republice jsou normy trestního 
práva obsaženy v několika předpisech. Trestní právo hmotné je však kom-
plexně a systematicky upraveno právě v TZ, a tedy v jednom předpise. Ten má 
tedy právě pro svou komplexní povahu charakter kodexu a je předpisem 
obecným, podle kterého se postupuje, nestanoví-li zvláštní zákon jinak22 (v 
tomto kontextu především zákon o soudnictví ve věcech mládeže23 nebo 

 
16 §12 odst. 2 zákona č. 40/2009 Sb. 

17 POLSKÁ REPUBLIKA. Art. 1 §2 ustawy Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553. 

18 Čl. 7 odst. 2, čl. 6 odst. 3 zákona č. 2/1993 Sb. 

19 POLSKÁ REPUBLIKA. Art. 40, art. 41 §4 ustawy Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483. 

20 §37 odst. 2 zákona č. 40/2009 Sb. 

21 POLSKÁ REPUBLIKA. Art. 3 ustawy Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553. 

22 JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. Vyd. 7. Praha: Leges, 

2019, s. 24. 

23 Zákon č. 218/2003 Sb., zákon o soudnictví ve věcech mládeže, ve znění pozdějších před-

pisů. In: Beck – online [online právní informační systém]. Nakladatelství C. H. Beck [cit. 

17. 2. 2020]. Dostupné z: https://www.beck-online.cz/bo/chapterview-docu-

ment.seam?documentId=onrf6mrqgazv6mrrhawtcoa. 

https://www.beck-online.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=onrf6mrqgazv6mrrhawtcoa
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zákon o trestní odpovědnosti právnických osob24). Tyto dva posledně zmí-
něné předpisy však mají jen jakousi obecnou část – neupravují tedy zvláště 
samostatné trestné činy – ty vycházejí výhradně z TZ. Jiný přístup však 
v tomto ohledu zaujal polský zákonodárce. Polské trestní právo hmotné tak 
můžeme dělit jak na část obecnou a zvláštní, jak jej známe z české právní 

úpravy (textace „część ogólna i szczególna“25), tak také na jakési trestní právo 
hmotné univerzální a zvláštní (textace „powszechne i szczególne“). V druhém 
případě se bude jednat o dělení, které česká právní úprava v tomto smyslu 
nezná. Do tohoto zvláštního práva hmotného jsou zahrnuty oblasti, které mají 
své specificky vymezené trestné činy (tedy mají svou zvláštní část trestního 
práva hmotného, jak jej známe v českém TZ) a zároveň mají také svou vlastní 
úpravu obecné části, a tedy se výlučně neopírají pouze o polský TZ. V tomto 

kontextu tedy polská doktrína samostatně vymezuje vojenské trestní právo a 
finanční trestní právo. 

Finanční trestní právo („prawo karne skarbowe“) se však týká jen určité 
vymezené části financí a souvisí opět s odlišnou doktrínou Polské republiky 

v tomto smyslu. Jedná se o případy, ve kterých jsou narušovány finanční zá-
jmy Státní pokladny, jednotek místní samosprávy nebo Evropské Unie26. Re-
lativní samostatnost je pak umocněna také samostatným zákonem27, ve kte-
rém je tato část upravena. 

Vojenské trestní právo pak má v obecném měřítku obdobné postavení 
jako trestní právo finanční. Samozřejmě je zde speciální subjekt, kterým jsou 
nepřekvapivě právě vojáci a cílem této kodifikace jako celku je pak zajistit dis-
ciplínu a vojenskou připravenost polské armády s respektem k lidským 

 
24 Zákon č. 418/2011 Sb., zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, 

ve znění pozdějších předpisů. In: Beck – online [online právní informační systém]. Nakla-

datelství C. H. Beck [cit. 17. 2. 2020]. Dostupné z: https://www.beck-online.cz/bo/chap-

terview-document.seam?documentId=onrf6mrqgeyv6nbrhawts. 

25 BOJARSKI, Marek a kol. Prawo karne materialne. Część ogólna i szczególna. Vyd. 7. War-

szawa: Wolters Kluwer Polska, 2017, s. 35 - 37. ISBN 978-83-8107-740-8. 

26 KONARSKA-WRZOSEK, Violetta, MAREK, Andrzej. Prawo karne. Vyd. 12. Warszawa: C.H. 

Beck, 2019, s. 10. 

27 POLSKÁ REPUBLIKA. Ustawa Dz.U. 1999 nr 83 poz. 930., Kodeks karny skarbowy, ve 

znění pozdějších předpisů. In: sejm.pl [online]. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej [cit. 17. 2. 

2020]. Dostupné z: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/down-

load.xsp/WDU19990830930/U/D19990930Lj.pdf. 

https://www.beck-online.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=onrf6mrqgeyv6nbrhawts
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právům28. Zde už bychom mohli najít větší podobnost s českou právní úpra-
vou v hlavě XII TZ29, což by mohl potvrdit i fakt, že v současné době už pro 
tuto část neexistuje zvláštní zákon tak, jak tomu bylo v minulosti30. Zákono-
dárce se v tomto případě rozhodl úpravu přenést do obecného polského TZ. 
Pořád však platí to, co bylo uvedeno výše, tedy že zde existuje samostatná 

obecná část, která je odlišná od obecné části polského TZ. Ten je totiž dělen na 
tři části. První dvě jsou v zásadě obdobné jako v českém TZ a jedná se tedy o 
části obecnou a zvláštní. Třetí část se však diametrálně liší. Zatímco v českém 
trestním zákoníku je třetí část věnována přechodným a závěrečným ustano-
vením31, v tom polském je pojmenována právě jako část vojenská32 a je dále 
dělena jako obecná a zvláštní. Zvláštní část je pak dále dělena na sekce věnující 
se jednotlivým skupinám trestných činů, jako jsou trestné činy proti povin-

nému výkonu vojenské služby33 nebo trestné činy proti zásadám vojenské 
kázně34. Nutno také podotknout, že v Polsku existují zvláštní vojenské soudy, 
které mají svou specifickou jurisdikci právě v této oblasti. Zvláštní úprava je 
proto obsažená také v polském trestním řádu35. 

Takovéto dělení se v České republice v rámci trestního práva nevysky-
tuje. V Polské republice má však toto dělení primárně historické základy. Je 
otázkou, zda je takovéto dělení nutné – nemyslím si však, že zde existuje jed-
noznačná odpověď. Co se vymezení jednotlivých trestných činů týče, ty by dle 
mého názoru nepochybně mohly být součástí polského TZ jako takového. Já-
dro této problematiky však leží v tom, že je zde odlišná právě ona obecná část 

 
28 KONARSKA-WRZOSEK, Violetta, MAREK, Andrzej. Prawo karne. Vyd. 12. Warszawa: C.H. 

Beck, 2019, s. 11. 

29 § 375 a.n. zákona č. 40/2009 Sb. 

30 POLSKÁ REPUBLIKA. Ustawa Dz.U. 1944 nr 6 poz. 27., Kodeks Karny Wojska Polskijego, 

ve znění pozdějších předpisů. In: sejm.pl [online]. Sejm Rzeczypospolitej Polskiego. [cit. 

17. 2. 2020]. Dostupné z: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/down-

load.xsp/WDU19440060027/O/D19440027.pdf 

31 §419 a.n. zákona č. 40/2009 Sb. 

32 POLSKÁ REPUBLIKA. Art. 317 a.n. ustawy Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553. 

33 POLSKÁ REPUBLIKA. Tamtéž, Rozd. XXXIX. 

34 POLSKÁ REPUBLIKA. Tamtéž, Rozd. XL. 

35 POLSKÁ REPUBLIKA. Rozd. XV ustawy Dz.U. 1997 nr 89 poz. 55., Kodeks postępowania 

karnego, ve znění pozdějších předpisů. In: sejm.pl [online]. Sejm Rzeczypospolitej Pol-

skiej [cit. 20. 2. 2020]. Dostupné z: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/down-

load.xsp/WDU19970890555/U/D19970555Lj.pdf 
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a v takovémto případě už je vyčlenění do jiného zákona nebo do zvláštní části 
obecného zákona vhodné. Pokud by se takovéto vyčleňování jednotlivých 
částí zvětšovalo, mohlo by dojít k roztroušení, které by již hraničilo se zásadou 
právní jistoty – existovalo by zde několik trestních předpisů, každý se svou 
složkovou úpravou, které by si teoreticky mohly konkurovat a bylo by rela-

tivně obtížné je pak v praxi správně aplikovat. Na druhou stranu takováto si-
tuace v Polsku neexistuje a domnívám se, že ani existovat nebude. Aktuální 
stav je poměrně přehledný a z historického hlediska, které bylo popsáno výše 
je možné vypozorovat spíše ústup takovéhoto zvláštního vymezení, které 
však i nadále existuje. Nemyslím si, že by toto vymezení bylo nutné nebo 
vhodné zavádět v České republice, kde je trestní právo hmotné zakotveno 
komplexně a systematicky v jednom předpise36. 

2.3 Uchopení trestných činů proti majetku v obou státech 

U trestných činů proti majetku bychom měli nejprve vymezit, jaké zájmy 
v této části trestní zákoníky chrání. V české úpravě jsou relativně různorodé, 
nejčastěji se však bude jednat o vlastnictví – např. krádež37, zpronevěra38 či 
zatajení věci39. Jindy se bude jednat o majetek jako celek – např. podvod40.41 
Někdy jsou chráněny také jiné nehmotné statky – např. neoprávněný přístup 
k počítačovému systému a nosiči informací42, kde jsou chráněny informace 
uložené na nosičích a vybavení nosičů informací.43 Pokud bychom se chtěli 
více zajímat o samotnou definici majetku nebo vlastnictví, můžeme se v zá-
sadě opřít o občanský zákoník, i když se jedná o samostatný soukromoprávní 

 
36 Zákon č. 40/2009 Sb. 

37 Tamtéž, §205. 

38 Tamtéž, §206. 

39 Tamtéž, §219. 

40 Tamtéž, §209. 

41 KUCHTA, Josef. Úprava majetkových trestných činů v novém trestním zákoníku. Právní 

rozhledy [online]. 2010, roč. 18, č. 1, s. 1 [cit. 20. 2. 2020]. ISSN 1210-6410. Dostupné z: 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nrptembrg-

bpxa4s7gfpxgxzr&groupIndex=8&rowIndex=0. 

42 §230 zákona č. 40/2009 Sb. 

43 JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. Vyd. 7. Praha: Leges, 

2019, s. 645. 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nrptembrgbpxa4s7gfpxgxzr&groupIndex=8&rowIndex=0
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nrptembrgbpxa4s7gfpxgxzr&groupIndex=8&rowIndex=0
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předpis. Vlastnictví je definováno jako vše, co někomu patří, všechny jeho věci 
hmotné i nehmotné44. Obsah vlastnictví je potom definován v následujícím 
paragrafu a obecně je zde uvedeno, že vlastník může s vlastnictvím libovolně 
nakládat, avšak jen v mezích právního řádu a nesmí nad míru přiměřenou po-
měrům závažně rušit práva ostatních45. Majetek je pak definován v §495 OZ46 

jako souhrn všeho, co osobě patří. Nutno zmínit, že majetkové zájmy v různé 
šíři jsou chráněny i v jiných hlavách trestního zákoníku, jako například lou-
pež47 řazená do trestných činů proti svobodě. Právo vlastnit majetek je poté 
jako základní lidské právo chráněno jak na mezinárodní úrovni48 tak na ná-
rodní úrovni49. 

Vše výše popsané bychom mohli obdobně nalézt i v polské úpravě. Maje-
tek je zde opět vykládán s ohledem na civilistickou úpravu v polském občan-

ském zákoníku50 a rozumí se jím vlastnictví a jiná majetková práva. Vlastnictví 
smí být vykonáváno opět pouze v mezích zákonů a s ohledem na práva dru-
hých, avšak v této míře v zásadě neomezeně51. Mezinárodněprávní ochrana 
vlastnictví a jiných majetkových práv je totožná s výše uvedenou českou, na 

ústavní úrovni pak ochranu nalezneme přímo v samotné Ústavě RP52. Další 
podobností je skutečnost, že obě úpravy právě pro tento okruh trestných činů 
velmi často používají výjimku ze zásady legality trestního řízení, jak ji zná 

 
44 § 1011 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. In: Beck – 

online [online právní informační systém]. Nakladatelství C. H. Beck [cit. 23. 2. 2020]. Do-

stupné z: https://www.beck-online.cz/bo/chapterview-document.seam?documen-

tId=onrf6mrqgezf6obzfzygmmjqgeys2ma. 

45 Tamtéž, §1012. 

46 Tamtéž, §495. 

47 §173 zákona č. 40/2009 Sb. 

48 Čl. 17 odst. 1 Všeobecné deklarace lidských práv [cit. 23. 2. 2020]. Dostupné z: 

https://www.osn.cz/wp-content/uploads/2015/12/UDHR_2015_11x11_CZ2.pdf. 

49 Čl. 11 odst. 1 zákona č. 2/1993. 

50 POLSKÁ REPUBLIKA. Art. 44 ustawy Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93., Kodeks cywilny, ve znění 

pozdějších předpisů. In: sejm.pl [online]. Sejm Rzeczypospolitej Polskiego. [cit. 23. 2. 

2020]. Dostupné z: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/down-

load.xsp/WDU19640160093/U/D19640093Lj.pdf. 

51 POLSKÁ REPUBLIKA. Tamtéž, Art. 140. 

52 POLSKÁ REPUBLIKA. Art. 21 odst. 1, art. 64 ustawy Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483. 

https://www.beck-online.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=onrf6mrqgezf6obzfzygmmjqgeys2ma
https://www.beck-online.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=onrf6mrqgezf6obzfzygmmjqgeys2ma
https://www.osn.cz/wp-content/uploads/2015/12/UDHR_2015_11x11_CZ2.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19640160093/U/D19640093Lj.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19640160093/U/D19640093Lj.pdf
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český53 i polský trestní řád54. V českém právu samotná výjimka i další podrob-
nosti plynou přímo z procesního předpisu55, v tom polském je však nutno po-
užití obou předpisů současně, jelikož případy, ve kterých se výjimka uplatní, 
jsou uvedeny přímo v polském TZ. Lehce odlišný je také okruh osob, na které 
výjimka dopadne, v českém případě plyne opět z trestního řádu56, v tom pol-

ském z trestního zákoníku57. Podle trestního řádu58 může úprava dopadnout 
také na osoby v jiném než příbuzenském poměru i za předpokladu, že spolu 
trvale nežijí, pokud by jedna osoba pociťovala újmu způsobenou druhé osobě 
jako újmu vlastní, což ve srovnávané úpravě možné není. Naproti tomu polská 
úprava dopadá vždy také na další příbuzné ve stejném stupni než sourozence, 
a to bez dalšího. Je tedy v tomto smyslu širší v rodinné části. Na druhou stranu 
v jiné než rodinné dopadá pouze na osoby, které spolu trvale žijí – v tomto je 

tedy šířeji vymezená úprava česká. Polská úprava zná také stíhání na návrh 
bez nutnosti jakýchkoliv vztahů mezi pachatelem a poškozeným, k tomu však 
více dále. 

Ve všem výše uvedeném je úprava relativně podobná. Větší rozdíl však 

nalezneme v uchopení oceňování a hranicích výše škody nebo hodnoty ma-
jetku, resp. věci. V českém TZ nalezneme úpravu, kterou bychom ve srovnání 
mohli nazvat jako poměrně podrobně vymezenou a jasně odstupňovanou do 
pěti kategorií podle výše škody nebo hodny věci v Kč. Zásadní bude především 
první – nejnižší kategorie, která je 5 000 Kč – 24 999 Kč. Konkrétně její spodní 
část totiž právě u majetkových trestných činů často odlišuje samotný trestný 
čin od korespondujícího přestupku. Polský přístup stojí na podobném zá-
kladu, avšak odstupňování jednotlivých hranic je odlišné. Minimální škoda, 
která odděluje některé přestupky od trestných činů je uvedena v polském 

 
53 §2 odst. 3 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, ve znění pozdějších předpisů. In: Beck – on-

line [online právní informační systém]. Nakladatelství C. H. Beck [cit. 25. 2. 2020]. Do-

stupné z: https://www.beck-online.cz/bo/chapterview-document.seam?documen-

tId=onrf6mjzgyyv6mjugewtsoi&rowIndex=0. 

54 POLSKÁ REPUBLIKA. Art. 9 ustawy Dz.U. 1997 nr 89 poz. 55. 

55 §11 odst. 1 písm. l, §163 zákona č. 141/1961 Sb. 

56 Tamtéž, §163 odst. 1, §100 odst. 2. 

57 POLSKÁ REPUBLIKA. Art. 115 §11 ustawy Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553. 

58 §100 odst. 2 zákona č. 141/1961 Sb. 

https://www.beck-online.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=onrf6mjzgyyv6mjugewtsoi&rowIndex=0
https://www.beck-online.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=onrf6mjzgyyv6mjugewtsoi&rowIndex=0
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přestupkovém zákoně59 a to ke každému jednotlivému přestupku, kde je to 
relevantní. Ve většině takových případů je stanovena na 500 PLN – tato částka 
je ještě přestupkem, a vše nad ní již trestným činem. I vzhledem k výši této 
hranice považuji za nutné podotknout, že je stanovena relativně čerstvě, jeli-
kož předchozí úprava se opírala o 25% výše minimální mzdy a na současný 

stav byla změněna až v druhé polovině roku 201860. Specifikum je však to, že 
některé činy jsou kvalifikovány pouze jako trestné činy a nemají přestupky, 
které by jim odpovídaly. V takových případech je pak trestáno za jakékoliv 
jednání bez ohledu na to, jaká škoda byla způsobena. Toto nepovažuji za ro-
zumné, neboť způsobená škoda je jeden ze zásadních způsobů, jak objektivně 
uchopit společenskou škodlivost. Bez tohoto korektivu formálně kriminalizu-
jeme jednání, která by kriminalizována být nemusela. V České republice byla 

v jednu chvíli úprava, co se výpočtu škody týče obdobná, kdy hranice upravo-
vala přímo vláda nařízením61, ve kterém byly částky stanoveny pevně. Úprava 
byla nakonec změněna až k dnešní podobě, protože se ukázalo, že je trestní 
předpis novelizován častěji než tato nařízení, a tedy nebylo naplněno očeká-

vání, že takto bude pružněji reagováno na především inflační vývoj. Dalším 
důvodem byl rozpor se zásadou legality62, kdy vláda takto de facto dostala 
prostor pro stanovení toho, co je trestným činem a co nikoliv. Podle výše uve-
deného ustanovení však toto náleží pouze zákonu.63 K tomuto se obdobně 

 
59 POLSKÁ REPUBLIKA. Art. 124 §1 ustawy Dz.U. 1971 nr 12 poz. 114., Kodeks wykroczeń, 

ve znění pozdějších předpisů. In: sejm.pl [online]. Sejm Rzeczypospolitej Polskiego. [cit. 

27. 2. 2020]. Dostupné z: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/down-

load.xsp/WDU19710120114/U/D19710114Lj.pdf 

60 POLSKÁ REPUBLIKA. Ustawa Dz.U. 2018 poz. 2077., o zmianie ustawy – Kodeks wykro-

czeń oraz niektórych innych ustaw, ve znění pozdějších předpisů. In: sejm.pl [online]. 

Sejm Rzeczypospolitej Polskiego. [cit. 27. 2. 2020]. Dostupné z: 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/down-

load.xsp/WDU20180002077/O/D20182077.pdf 

61 Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 464/1991 Sb., o stanovení nej-

nižší měsíční mzdy pro účely trestního zákona, ve znění pozdějších předpisů. In: Beck – 

online [online právní informační systém]. Nakladatelství C. H. Beck [cit. 27. 2. 2020]. Do-

stupné z: https://www.beck-online.cz/bo/chapterview-document.seam?documen-

tId=onrf6mjzheyv6nbwgqwta&rowIndex=0. 

62 Čl. 39 zákona č. 2/1993 Sb. 

63 ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní zákoník: komentář. Vyd. 2. Praha: C.H. Beck, 2012, s. 1418 - 

1422. ISBN 978-80-7400-428-5. 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19710120114/U/D19710114Lj.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19710120114/U/D19710114Lj.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180002077/O/D20182077.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180002077/O/D20182077.pdf
https://www.beck-online.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=onrf6mjzheyv6nbwgqwta&rowIndex=0
https://www.beck-online.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=onrf6mjzheyv6nbwgqwta&rowIndex=0
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vyjádřil také ÚS64. V Polsku tento nedostatek vytýkán nebyl, i když zde byl dle 
mého názoru zastoupen také – zákon sice uváděl hranici v poměru k mini-
mální mzdě, tu ale opět stanovovala a stanovuje rada ministrů nařízením a tím 
tedy nepřímo mohla opět rozhodovat o tom, co bude trestným činem a co ni-
koliv. Polsko se však v zásadě legality65 neliší, jak již bylo nastíněno výše a na-

řízení rady ministrů není chápáno jako „zákon“ samotný66. V RP bylo ke 
změně přistoupeno především z důvodu, že soudy musely často řešit otázky, 
kdy docházelo ke změně výše minimální mzdy v průběhu řízení67. Další dělení 
je pak v polském trestním zákoníku68 a rozlišuje se zde majetek značné hod-
noty, resp. značná škoda u které je stanovena dolní hranice nad 200 000 PLN. 
Nad částkou 1 000 000 PLN se poté hovoří o majetku velké hodnoty, resp. o 
škodě velkého rozsahu. Takto strohé vymezení má nepochybně vliv na stano-

vování výše trestů a vůbec rozlišování kvalifikovaných skutkových podstat 
trestných činů – tyto hranice se navíc používají v menší míře ve srovnání 
s českou úpravou. Z tohoto důvodu si myslím, že je česká úprava vhodnější. 
Širší rozlišování v tomto ohledu nabízí možnost většího rozlišení trestných 

činů v závislosti na ocenění věci či škody a tím pádem i lepší pozici jak pro 
soudy rozhodující o výši trestu – pohybují se v daleko menší škále, tak pro 
pachatele – ten může s větší přesností předvídat, jaký trest mu bude uložen. 
Trestům se bude tato práce věnovat dále v části srovnávající jednotlivé 
trestné činy. Na podporu svého tvrzení bych zde rád uvedl, že výše trestu od-
nětí svobody podle prvního odstavce krádeže69 je v českém trestním zákoníku 
stanovena jako maximálně dva roky, kdežto v obdobném prvním paragrafu 
polského trestního zákoníku je za teoreticky totožný čin trestáno odnětím 

 
64 Nález Ústavního soudu ČR ze dne 19. 4. 2016, sp. zn. Pl. ÚS 4/14. Ústavní soud [online]. Ús-

tavní soud © 2015 [cit. 27. 2. 2020]. Dostupné z: https://nalus.usoud.cz/Search/Result-

Detail.aspx?id=92526&pos=1&cnt=1&typ=result. 

65 POLSKÁ REPUBLIKA. Art. 42 §1 ustawy Dz.U.1997 nr 78 poz. 483. 

66 ROST, Antoni. Instytucje polskiego prawa konstytucyjnego. Vyd. 2. Poznań: Wydawnictwo 

Naukowe UAM, 2013, s. 24. ISBN 978-83-232-2592-8. 

67 Projekt z dnia 26 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń oraz niektórych 

innych ustaw. Rządowe Centrum Legislacji [online]. Legislacja.rcl.gov.pl, [cit. 27. 2. 2020]. 

Dostupné z: https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12299902/12442151/12442152/do-

kument295999.pdf. 

68 POLSKÁ REPUBLIKA. Art. 115 §5 - §7a ustawy Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553. 

69 §205 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb. 

https://nalus.usoud.cz/Search/ResultDetail.aspx?id=92526&pos=1&cnt=1&typ=result
https://nalus.usoud.cz/Search/ResultDetail.aspx?id=92526&pos=1&cnt=1&typ=result
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs/2/12299902/12442151/12442152/dokument295999.pdf
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs/2/12299902/12442151/12442152/dokument295999.pdf
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svobody ve výši od tří měsíců do pěti let70. Druhým vymezením k zamyšlení 
je samotná minimální hranice, která mimo jiné dělí trestné činy od přestupků. 
Jako nejzajímavější řešení se mi jevilo předchozí polské řešení co do stanovo-
vání. Počítání této hranice z minimální mzdy se sice může jevit jako relativně 
složité, ale pouze toto dle mého názoru zajistí nejpružnější vývoj a skutečnou 

aktuálnost také s ohledem na to, že především v posledních letech se mini-
mální mzda mění každý rok. Ani argument, který v Polsku často zazníval, a 
tedy problematická aplikace mi v tomto ohledu nepřijde nepřekonatelná pře-
devším s odkazem na obecná ustanovení českého71 i polského trestního záko-
níku72. Dle mého názoru větším problémem zůstává problematika nastíněná 
výše – rozpor se zásadou legality uvedenou primárně v LZPS73. Domnívám se, 
že tento problém nelze překonat a proto, i přes nepochybné výhody tohoto 

řešení, nemůže být použito. Na druhou stranu však hodnotím současný stav 
jako nedostatečný. Stejná hranice škod, kterou zná k současnému dni TZ je 
v česku využívána od jedné z novel trestního zákoníku minulého a tedy od 1. 
1. 2002 a i když se jednalo primárně o jakýsi prostý politický konsens, s při-

hlédnutím k tehdejší situaci se mi jevil jako adekvátní. Ze statistického hle-
diska se od této doby inflace zvětšila o necelých 41%74, a tedy tehdejších 5 000 
Kč by mělo dnes hodnotu zhruba 7 000 Kč. Navíc průměrná mzda roste ještě 
rychleji a více koresponduje se společenskou škodlivostí jako takovou – 
v tomto kontextu dnes člověk pocítí ztrátu 12 800 Kč stejně, jako v lednu 2002 
ztrátu 5 000 Kč75. Primárně s ohledem na zásadu subsidiarity trestní re-
prese76 mi tedy aktuální stav připadá jako nedostatečný. De lege ferenda by 
dle mého názoru měla být nová hranice minimální škody někde na průsečíku 
původní hranice navýšené o inflaci a původní hranice se zohledněním mini-
mální mzdy – zhruba tedy 9 000 Kč – 10 500 Kč. Nutno však podotknout, že 

tato situace by byla opět pouze dočasná, a i se zohledněním myšlenky, že 

 
70 POLSKÁ REPUBLIKA. Art. 278 §1 ustawy Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553. 

71 §2 zákona č. 40/2009 Sb. 

72 POLSKÁ REPUBLIKA. Art. 4 ustawy Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553. 

73 Čl. 39 zákona č. 2/1993 Sb. 

74 Inflace – druhy, definice, tabulky. Český statistický úřad [online]. Czso.cz, [cit. 28. 2. 2020]. 

Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/mira_inflace 

75 Přehled o vývoji minimální mzdy. Ministerstvo práce a sociálních věcí [online]. Mpsv.cz, 

[cit. 28. 2. 2020]. Dostupné z: https://www.mpsv.cz/prehled-o-vyvoji-castek-minimalni-

mzdy 

76 §12 odst. 2 zákona č. 40/2009 Sb. 

https://www.czso.cz/csu/czso/mira_inflace
https://www.mpsv.cz/prehled-o-vyvoji-castek-minimalni-mzdy
https://www.mpsv.cz/prehled-o-vyvoji-castek-minimalni-mzdy
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právní úprava by měla být co možná nejstabilnější, bych navrhoval revizi 
zhruba jednou za tři roky s přihlédnutím k aktuálnímu stavu ekonomického 
vývoje. Obdobně by pak měly být upraveny také ostatní hranice. Současný 
stav, kdy se hranice nezměnily celých 18 let a případná adaptace pořád zů-
stává spíše v teoretické rovině, považuji za nevyhovující. 
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3 Obecně k analýze jednotlivých trestných činů 

V následujících kapitolách čtenář nalezne samotnou komparaci vybraných 
trestných činů, které budou primárně vycházet ze systematiky českého TZ. 
Nutno podotknout, že polská úprava samozřejmě ne vždy zcela odpovídá 
úpravě české a jednotlivé trestné činy se občas různě mísí či prolínají. Proto 

bude vždy prvně rozebrána česká právní úprava konkrétního trestného činu 
a na tu bude následně navazovat polská právní úprava činu nebo činů odpo-
vídajících českému pojetí. Pokud bude v této práci použita judikatura staršího 
data – vztahující se třeba i ke starším předpisům, které již dnes nejsou platné 
ani účinné, bude se jednat pouze o takovou judikaturu, která může být přimě-
řeně použita i v současných podmínkách (primárně za předpokladu, že se 

současné znění neliší buďto vůbec nebo pouze v irelevantních částech a judi-
katura doposud nebyla překonána). V závěru pak budou shrnuty nosné myš-
lenky a hlavní rozdíly obou úprav s hodnocením a případnými návrhy de lege 
ferenda. 

Na počátek bych chtěl navíc vyjasnit dělení (pro potřeby této práce) pol-
ského trestního zákoníku, aby později nedocházelo k terminologickým nedo-
rozuměním. Tak jako v Česku považujeme za základní členění TZ paragraf, 
který nám odděluje jednotlivá ustanovení, a tedy i jednotlivé TČ a ten je dále 
členěn na odstavce, v Polsku je obdobou našeho paragrafu článek (arty-
kuł – zkráceně art.), který je dále dělen právě na paragrafy, značené stejně 
jako u nás „§“. Proto pokud budeme v polské části mluvit o paragrafu, český 
čtenář tímto může rozumět odstavec a pokud budeme v polské části mluvit 
o článku, myslí se tím obdoba paragrafu v českém právu. 
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4 Krádež 

4.1 Česká úprava 

Trestný čin krádeže zakotvil český zákonodárce hned jako první do Hlavy V 

TZ, která se jako celek věnuje právě (ne však výhradně) trestným činům proti 
majetku. Objektem tohoto trestného činu je vlastnictví věci, držba nebo pouze 
faktická dispozice s věcí. Věc poté TZ přímo nedefinuje, nicméně tuto definici 
jaksi „rozvádí“77 – věcí se rozumí také ovladatelná přírodní síla – například 
elektrická energie a ustanovení se vztahuje také na živá zvířata nebo zpraco-
vané oddělené části lidského těla – například paruka ze skutečných vlasů. Pře-
devším z důvodové zprávy k zákonu, který toto ustanovení novelizoval78 si 

dovolím tvrdit, že dnes lze obecně říci, že se definice věci shoduje s definicí 
věci v OZ79 - v TZ bylo navíc upuštěno od pojmu jiná majetková hodnota právě 
proto, že tato nová definice tento pojem „pohltila“ a věc je tímto vymezena 

velmi široce – za věc tedy budeme považovat například věci movité i nemovité 
a také hmotné či nehmotné. Takto „široce“ pojatou definici však považuji za 
lehce problematickou, jelikož se ne vždy v dané míře uplatí. Důkazem může 
být konkrétně trestný čin krádeže, kde z povahy věci nepřichází v úvahu na-
příklad krádež věci nemovité. 

Objektivní stránka odst. 1 pak spočívá v tom, že si pachatel přisvojí cizí 
věc (může se jednat také o věc cizí pouze částečně, kterou má pachatel ve spo-
luvlastnictví, ne však v rámci společného jmění manželů80) tím, že se jí zmocní, 
za současného splnění některého (nebo více) z alternativně uvedených znaků 
– a) způsobí tak škodu nikoli nepatrnou (tedy nejnižší hranici podle §13881 a 
to nejméně 5 000 Kč) – zde se jedná o jediný případ podle odst. 1, který 

 
77 §134 zákona č. 40/2009 Sb. 

78 Důvodová zpráva k zákonu č. 86/2015 Sb. In: Beck – online [online právní informační sys-

tém]. Nakladatelství C. H. Beck [cit. 28. 5. 2020]. Dostupné z: https://www.beck-on-

line.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=oz5f6mrqge2v6obwl5shu&row-

Index=0. 

79 §489 zákona č. 89/2012 Sb. 

80 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. 9. 2011, sp. zn. 6 Tdo 988/2011. Nejvyšší soud 

[online]. Nejvyšší soud © 2018 [cit. 27. 5. 2020]. Dostupné z: http://www.nsoud.cz/Judi-

katura/judikatura_ns.nsf/WebPrint/106BEBDC98F3E4F9C1257A4E00693F87?openDo-

cument. 

81 §138 zákona č. 40/2009 Sb. 

https://www.beck-online.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=oz5f6mrqge2v6obwl5shu&rowIndex=0
https://www.beck-online.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=oz5f6mrqge2v6obwl5shu&rowIndex=0
https://www.beck-online.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=oz5f6mrqge2v6obwl5shu&rowIndex=0
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebPrint/106BEBDC98F3E4F9C1257A4E00693F87?openDocument
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebPrint/106BEBDC98F3E4F9C1257A4E00693F87?openDocument
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebPrint/106BEBDC98F3E4F9C1257A4E00693F87?openDocument
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vyžaduje způsobení určité škody. Zbylá ustanovení už samotnou škodu nevy-
žadují. Zákonodárce takto reaguje na zvláštní závažnější způsoby krádeží, kde 
patří znak b) čin spáchá vloupáním82; c) bezprostředně po činu se pokusí 
uchovat si věc násilím nebo pohrůžkou bezprostředního násilí – zde považuji 
za vhodné uvést, že právě doba, kdy je tento bod naplněn odděluje trestný čin 
krádeže od loupeže83; d) čin spáchá na věci, kterou má jiný na sobě nebo při 

sobě – zde judikatura dovozuje, že se nemusí nutně jednat o věc spojenou 
s lidským tělem, ale stačí, pokud má poškozený takovouto věc ve své bezpro-
střední blízkosti – například odložil při placení peněženku, aby převzal hoto-
vost84; e) čin spáchá na území, na němž je prováděna nebo byla prováděna 
evakuace osob – zde se jedná o relativní novinku přijatou se zněním součas-
ného TZ a podle důvodové zprávy85 se pak jedná o situace postihované proto, 
že je v těchto místech velmi ztížena ochrana majetku, přičemž pachatel této 

situace využívá a projevuje tak zvláštní bezohlednost, která si zaslouží přís-
nější postih. Ten je pak pro všechny znaky odst. 1 jednotný – odnětí svobody 
až na dvě léta, zákaz činnosti nebo propadnutí věci. 

Odst. 2 citovaného ustanovení opět nevyžaduje způsobení škody a zvy-

šuje trestní sazbu – odnětí svobody na šest měsíců až tři léta. Jde o případy 
speciální recidivy – tedy trestný čin s objektivní stránkou – pachatel si přisvojí 
cizí věc tím, že se jí zmocní a současně byl za takovýto čin v posledních třech 
letech odsouzen nebo potrestán. 

Odst. 3 je kvalifikovanou skutkovou podstatou citovaného ustanovení 
k činu podle odst. 1 či 2 a přidává podmínku způsobení větší škody, tedy škody 
50 000 Kč – 499 999 Kč86 a trestá jej odnětím svobody na jeden rok až pět let 
nebo peněžitým trestem – poprvé se zde tedy dostáváme do kategorie 

 
82 §121 zákona č. 40/2009 Sb. 

83 Tamtéž, §173. 

84 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 26. 1. 2005, sp. zn. 8 Tdo 1297/2004. Nejvyšší soud 

[online]. Nejvyšší soud © 2018 [cit. 23. 4. 2020]. Dostupné z: http://www.nsoud.cz/Judi-

katura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/C31FF2753F715D0FC1257A4E0064BEA2?open-

Document&Highlight=0,. 

85 Důvodová zpráva k zákonu č. 40/2009 Sb. In: Beck – online [online právní informační sys-

tém]. Nakladatelství C. H. Beck [cit. 28. 5. 2020]. Dostupné z: https://www.beck-on-

line.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=oz5f6mrqga4v6nbql5shu&rowIn-

dex=0. 

86 §138 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb. 

http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/C31FF2753F715D0FC1257A4E0064BEA2?openDocument&Highlight=0,
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/C31FF2753F715D0FC1257A4E0064BEA2?openDocument&Highlight=0,
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/C31FF2753F715D0FC1257A4E0064BEA2?openDocument&Highlight=0,
https://www.beck-online.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=oz5f6mrqga4v6nbql5shu&rowIndex=0
https://www.beck-online.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=oz5f6mrqga4v6nbql5shu&rowIndex=0
https://www.beck-online.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=oz5f6mrqga4v6nbql5shu&rowIndex=0
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zločinu87. Odst. 488 následně přidává tři kvalifikované skutkové podstaty, 
které trestá jednotně sazbou dvě léta až osm let trestu odnětí svobody. První 
možnost je, že čin podle odst. 1 nebo 2 spáchá jako člen organizované skupiny 
– zde považuji za vhodné upozornit na fakt, že organizovaná skupina není 
rovna termínu organizovaná zločinecká skupina podle TZ89. Definice organi-
zované skupiny sice v trestním zákoníku chybí, nicméně definici dovodil Nej-

vyšší soud již v 70. letech minulého století90 a takto je používána dodnes, jak 
potvrdil NS například v roce 201691. Jde tedy o sdružení nejméně tří osob za 
současného rozdělení konkrétních úloh mezi členy. Toto má za důsledek ja-
kousi zvýšenou míru plánovitosti a zvyšuje se také šance dokonání trestného 
činu. Druhou možností je spáchání činu za ohrožení státu92 nebo za válečného 
stavu93, za živelné pohromy nebo za jiné události vážně ohrožující život nebo 
zdraví lidí, veřejný pořádek nebo majetek. V podstatě se jedná o vystupňova-

nou obdobu činu podle odst. 1 písm. e) – jde tedy opět o spáchání stejného 
činu bez ohledu na způsobenou škodu za specifické okolnosti – zde jde však o 
okolnosti ještě závažnější, což má za následek stanovení vyšší trestní sazby. 
Poslední možností je zde způsobení takovýmto činem značné škody – 500 000 

Kč – 4 999 999 Kč94. Poslední odstavec poté zakotvuje trest odnětí svobody ve 

 
87 §14 odst. 3 zákona č. 40/2009 Sb. 

88 Tamtéž, §205 odst. 4. 

89 Tamtéž, §129. 

90 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSR ze dne 28. 5. 1976, sp. zn. 4 To 13/76. In: Beck – online 

[online právní informační systém]. Nakladatelství C. H. Beck [cit. 28. 5. 2020]. Dostupné 

z: https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=njpt-

cojxgzpxexzvgnpxi4q&groupIndex=0&rowIndex=0. 

91 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 26. 10. 2016, sp. zn. 11 Tdo 268/2016. Nejvyšší 

soud [online]. Nejvyšší soud © 2018 [cit. 23. 4. 2020]. Dostupné z: 

http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/Web-

Search/D5DB69706ACD6539C12580B80035D07B?openDocu-

ment&Highlight=0,null,rozhod-

nut%C3%AD,nejvy%C5%A1%C5%A1%C3%ADho,soudu,%C4%8Dsr,ze,dne,28.,5.,1976,

sp.,zn.,4,to,13/76. 

92 Čl. 7 Ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění pozděj-

ších předpisů. In: Beck – online [online právní informační systém]. Nakladatelství C. H. 

Beck [cit. 16. 6. 2020]. Dostupné z: https://www.beck-online.cz/bo/chapterview-docu-

ment.seam?documentId=onrf6mjzhe4f6mjrgawtc. 

93 Čl. 43 zákona č. 1/1993 Sb. 

94 §138 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb. 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptcojxgzpxexzvgnpxi4q&groupIndex=0&rowIndex=0
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptcojxgzpxexzvgnpxi4q&groupIndex=0&rowIndex=0
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/D5DB69706ACD6539C12580B80035D07B?openDocument&Highlight=0,null,rozhodnut%C3%AD,nejvy%C5%A1%C5%A1%C3%ADho,soudu,%C4%8Dsr,ze,dne,28.,5.,1976,sp.,zn.,4,to,13/76
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/D5DB69706ACD6539C12580B80035D07B?openDocument&Highlight=0,null,rozhodnut%C3%AD,nejvy%C5%A1%C5%A1%C3%ADho,soudu,%C4%8Dsr,ze,dne,28.,5.,1976,sp.,zn.,4,to,13/76
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/D5DB69706ACD6539C12580B80035D07B?openDocument&Highlight=0,null,rozhodnut%C3%AD,nejvy%C5%A1%C5%A1%C3%ADho,soudu,%C4%8Dsr,ze,dne,28.,5.,1976,sp.,zn.,4,to,13/76
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/D5DB69706ACD6539C12580B80035D07B?openDocument&Highlight=0,null,rozhodnut%C3%AD,nejvy%C5%A1%C5%A1%C3%ADho,soudu,%C4%8Dsr,ze,dne,28.,5.,1976,sp.,zn.,4,to,13/76
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/D5DB69706ACD6539C12580B80035D07B?openDocument&Highlight=0,null,rozhodnut%C3%AD,nejvy%C5%A1%C5%A1%C3%ADho,soudu,%C4%8Dsr,ze,dne,28.,5.,1976,sp.,zn.,4,to,13/76
https://www.beck-online.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=onrf6mjzhe4f6mjrgawtc
https://www.beck-online.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=onrf6mjzhe4f6mjrgawtc
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výměře pět – deset let trestu odnětí svobody – zde je dobré podotknout, že se 
dostáváme do kategorie zvlášť závažného zločinu95. Podle písm. a) je nutno 
činem podle odst. 1 nebo 2 způsobit škodu velkého rozsahu – 5 000 000 Kč 
nebo více96. Písm. b) poté reaguje na úpravu spojenou s terorismem a je tedy 
potřeba, aby ke spáchání takovéhoto činu vedl pachatele úmysl umožnit nebo 
usnadnit spáchání teroristického trestného činu, trestného činu financování 

terorismu97 nebo vyhrožování teroristickým trestným činem98. 

4.2 Polská úprava 

4.2.1 Obecná krádež 

V polském trestním zákoníku krádeží stejně jako u nás začíná část trestných 
činů proti majetku. Na rozdíl od české úpravy ji však nenajdeme zakotvenou 
tak obecně a jednotně. Předmětem ochrany krádeže99 (dále také jako „obecná 
krádež“) podle prvního paragrafu je zde obdobně jako v Česku vlastnictví a 

držba věci100 a polský TZ tento trestný čin trestá odnětím svobody na tři mě-
síce až pět let. Nutno však rovnou zde poukázat na fakt, že v Polské republice 
je vlastnictví věci chápáno dosti odlišně. Opět se v zásadě vychází z polského 
občanského zákoníku101, který však za věci považuje pouze věci hmotné – 
tedy značně úžeji, než TZ – na potencionální nedostatky české úpravy v sou-
vislosti s tímto vymezením bylo poukázáno již výše. Z doslovného znění usta-
novení prvního paragrafu navíc zjistíme, že se toto ustanovení vztahuje pouze 
na věci movité, což poté v obecné části102 polský TZ rozvádí v tom smyslu, že 
věcí movitou nebo předmětem se rozumí také polské nebo zahraniční peníze 
či jiné platební prostředky, hotovost na účtu a doklady opravňující k vybrání 

takovéto peněžité sumy nebo k vyplacení kapitálu, úroky, podíly na zisku 
anebo prohlášení o účasti ve společnosti. Podobně jako v české úpravě musí 
jít také o věc cizí – pachatel tedy nemůže ukrást věc, která mu náleží, ani res 

 
95 Tamtéž, §14 odst. 3. 

96 Tamtéž, §138 odst. 1. 

97 Tamtéž, §312d. 

98 Tamtéž, §312f. 

99 POLSKÁ REPUBLIKA. Art. 278 ustawy Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553. 

100 KONARSKA-WRZOSEK, Violetta a kol. Kodeks karny. Komentarz. Vyd. 2. Warszawa: Wol-

ters Kluwer Polska, 2018, s. 1169. ISBN 9788381246941. 

101 POLSKÁ REPUBLIKA. Art. 45 ustawy Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93. 

102 POLSKÁ REPUBLIKA. Tamtéž, art. 115 §9. 
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nullius103. Rozdílný přístup má však polská úprava v případě krádeže věci ve 
spoluvlastnictví – zde by se podle polské teorie mělo jednání posoudit jako 
zneužití vlastnického práva104, jelikož věc ve spoluvlastnictví je vůči potenci-
onálnímu pachateli věcí vlastní, a tedy nejde o krádež ve vztahu k věci jako 
takové, nýbrž právě o omezení takovéhoto práva105. Nutno však podotknout, 
že v tomto ohledu není přístup autorů ani soudů jednotný a někdy se takováto 

věc nebo například i věc v polské verzi manželského majetkového práva může 
stát předmětem krádeže106. Stejně také musí jít o věc s majetkovou hodnotou 
– vyjádřitelnou v penězích. Podotýkám však, že i takovéto činy polský záko-
nodárce chrání, ovšem pouze jako přestupek107 podle přestupkového zá-
kona108. Za věci ve smyslu tohoto ustanovení lze považovat také živá zvířata, 
i když je v Polsku podobně jako u nás nelze považovat za věci bez dalšího a 
také na části lidského těla – pokud se však jedná o res extra commercium, o 

způsobilý předmět krádeže nepůjde109.  
§ 2 daného ustanovení poté stejným trestem jako v § 1 postihuje pacha-

tele, kteří bez souhlasu oprávněné osoby získají cizí počítačový program za 
účelem dosažení majetkového zisku (dále také jako „krádež počítačového pro-

gramu“). Tuto úpravu má polský TZ jaksi „navíc“ oproti úpravě české, která 
zná v tomto ohledu také některé počítačové trestné činy případně trestné činy 
proti autorskému právu – k některým se ale dostaneme dále. Předmět 
ochrany je u tohoto trestného činu vlastnické právo tvůrce a někdy také 
oprávněného uživatele programu a vedle tohoto také autorská práva 

 
103 Postanowienie Sądu Najwyższego ze dne 28. 3. 2012, sp. zn. I KZP 1/12. Sąd Najwyższy 

[online]. Sąd Najwyższy, [cit. 29. 5. 2020]. Dostupné z: http://sn.pl/sites/orzecz-

nictwo/Orzeczenia1/I%20KZP%201-12.pdf. 

104 POLSKÁ REPUBLIKA. Art. 284 §1 ustawy Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93. 

105 GRZEŚKOWIAK, Alicja a kol. Kodeks karny. Komentarz. Vyd. 6. Warszawa: C. H. BECK 

spółka z o.o., 2018, s. 1322. ISBN 978-83-8128-951-1. 

106 Wyrok Sądu Rejonowego w Brzezinach ze dne 04. 12. 2017, sp. zn. II K 25/16. Wolters 

Kluwer Polska Sp. z o.o. [online]. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o, [cit. 29. 5. 2020]. Do-

stupné z: https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/orzeczenia-sadow/ii-k-25-16-

wyrok-sadu-rejonowego-w-brzezinach-522606702. 

107 POLSKÁ REPUBLIKA. Art. 126 ustawy Dz.U. 1971 nr 12 poz. 114. 

108 WĄSEK, Andrzej, ZAWŁOCKI, Robert. Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz do arty-

kułów 222-316. Tom II. Vyd. 4. Warszawa: C. H. BECK spółka z o.o., 2010, s. 908. ISBN 

9788325515836. 

109 ZOLL, Andrzej a kol. Kodeks karny. Część szczególna. Tom III. Komentarz do art. 278-363. 

Vyd. 4. Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2016, s. 46. ISBN 978-83-264-9949-4. 

http://sn.pl/sites/orzecznictwo/Orzeczenia1/I%20KZP%201-12.pdf
http://sn.pl/sites/orzecznictwo/Orzeczenia1/I%20KZP%201-12.pdf
https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/orzeczenia-sadow/ii-k-25-16-wyrok-sadu-rejonowego-w-brzezinach-522606702
https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/orzeczenia-sadow/ii-k-25-16-wyrok-sadu-rejonowego-w-brzezinach-522606702
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tvůrce110. Počítačovým programem přitom rozumíme jakýsi algoritmus kom-
binovaný se specifickými daty zapsanými ve vhodném programovacím ja-
zyku111. Krádež počítačového programu tak nastane tehdy, jakmile jej pacha-
tel získá bez souhlasu oprávněné osoby – ne každá oprávněná osoba má však 
právo udělit k takovémuto získání souhlas – tyto podrobnosti budou typicky 
plynout například z licence nebo jiného smluvního zakotvení112. Nutno zde 

také podotknout, že § 2 nemá k § 1 žádný vztah ve smyslu speciality a jedná 
se tedy o dvě samostatné skutkové podstaty – to plyne také ze samotné defi-
nice věci, jak bylo popsáno výše. Proto pokud například pachatel ukradne 
osobní počítač, na kterém se bude nacházet také počítačový program podle 
tohoto ustanovení, dopustí se tak naplnění dvou samostatných skutkových 
podstat113. K samotnému termínu majetkového zisku pak soudy dovozují, že 
se jedná o širší termín než přivlastnění114. Majetkový zisk však nemusí být zís-

kán pouze jakousi aktivní cestou například případným zpeněžením pro-
gramu, ale také formou výhody, kterou pachatel získá tím, že dostane přístup 
k programu a jeho majetek se nezmenší následkem toho, že za program neza-
platí.115 

§3 ustanovení nám poté zakotvuje jakousi speciální verzi materiálně – 
formálního pojetí některých trestných činů, když mluví o skutcích menší váhy. 
Tento institut se vztahuje na všechny trestné činy tohoto ustanovení – tedy 
§1, §2, §5. Specifikum je poté trest ukládaný v těchto případech – jde o peně-
žitý trest, trest omezení svobody nebo odnětí svobody do jednoho roku. Trest 

 
110 MOZGAWA, Marek a kol. Kodeks karny. Komentarz. Vyd. 9. Warszawa: Wolters Kluwer 

Polska, 2019, s. 927. ISBN 978-83-8160-714-8. 

111 WĄSEK, Andrzej, ZAWŁOCKI, Robert. Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz do arty-

kułów 222-316. Tom II. Vyd. 4. Warszawa: C. H. BECK spółka z o.o., 2010, s. 775. 

112 ZOLL, Andrzej a kol. Kodeks karny. Część szczególna. Tom III. Komentarz do art. 278-363. 

Vyd. 4. Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2016, s. 63. 

113 MOZGAWA, Marek a kol. Kodeks karny. Komentarz. Vyd. 9. Warszawa: Wolters Kluwer 

Polska, 2019, s. 927. 

114 Wyrok Sądu Najwyższego ze dne 10. 3. 2004, sp. zn. II KK 381/03. Wolters Kluwer Polska 

Sp. z o.o. [online]. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o, [cit. 29. 5. 2020]. Dostupné z: 

https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/orzeczenia-sadow/ii-kk-381-03-wy-

rok-sadu-najwyzszego-520203531. 

115 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach ze dne 24. 1. 2013, sp. zn. II AKa 495/13. Sąd 

Apelacyjny w Katowicach [online]. Sąd Apelacyjny w Katowicach © 2020. [cit. 30. 5. 

2020]. Dostupné z: https://katowice.sa.gov.pl/container/biuletyny/biu-

letyn_2013_2.pdf. 

https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/orzeczenia-sadow/ii-kk-381-03-wyrok-sadu-najwyzszego-520203531
https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/orzeczenia-sadow/ii-kk-381-03-wyrok-sadu-najwyzszego-520203531
https://katowice.sa.gov.pl/container/biuletyny/biuletyn_2013_2.pdf
https://katowice.sa.gov.pl/container/biuletyny/biuletyn_2013_2.pdf
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omezení svobody je z pohledu českého práva poměrně specifický – v zásadě 
existují dvě formy, jak tento trest vykonat – první z nich je obdoba českého 
pojetí trestu obecně prospěšných prací, druhou možností jsou srážky ze mzdy 
v určité výši. Trest volí samozřejmě soud se zvážením vhodnosti trestu116. 
Tyto skutky menší váhy však zákon samotný nedefinuje, avšak institut je pře-
brán již z minulého trestního zákoníku117, a tedy jak polské soudnictví, tak te-

orie i praxe je na pojem již „zvyklá“. Jedná se tedy o případy, které nejsou na-
tolik závažné, aby je bylo nutno trestat jako obvyklé trestné činy, na které 
ustanovení odkazuje, ale zároveň nejsou natolik bagatelní, aby vůbec nešlo o 
trestný čin. Je zde tedy hodnocena právě ona míra společenské škodlivosti, 
kterou je možno charakterizovat spoustou okolností týkajících se například 
subjektu nebo objektu TČ. Na aplikujícím orgánu tedy je, aby všechny tyto 
skutečnosti důkladně zvážil o rozhodl, zda je žádoucí ustanovení aplikovat118. 

§4 poté zakotvuje pravidlo, o kterém jsem se již zmiňoval výše v kapitole 
2.3 a to stíhání trestných činů v tomto článku pouze na žádost osoby blízké119, 
pokud je právě této osobě způsobena škoda tímto trestným činem. Dovolil 
bych si však ještě upozornit na jeden zásadní rozdíl, který jsem výše nezmínil 

a sice rozdíl oproti české obdobě tohoto ustanovení v TŘ120. V případě polské 
úpravy je totiž vyloučena veškerá aktivita orgánů činných v trestním řízení, 
jakmile se o takovéto skutečnosti dozví. V takovémto případě musí vyčkat a 
být tedy o něco více neaktivní, než český orgán činný v trestním řízení121. 

§5 poté již pouze ve zkratce přidává další dva předměty útoku trestného 
činu krádeže podle tohoto článku, a to v tom smyslu, že ustanovení §1, 3 a 4 

 
116 POLSKÁ REPUBLIKA Art. 34 ustawy Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93. 

117 POLSKÁ REPUBLIKA. Ustawa Dz.U. 1969 nr 13 poz. 94., Kodeks karny, ve znění pozděj-

ších předpisů. In: sejm.pl [online]. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej [cit. 30. 5. 2020]. Do-

stupné z: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/down-

load.xsp/WDU19690130094/O/D19690094.pdf. 

118 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie ze dne 30. 11. 2001, sp. zn. II AKa 260/01. Wolters 

Kluwer Polska Sp. z o.o. [online]. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o, [cit. 30. 5. 2020]. Do-

stupné z: https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/orzeczenia-sadow/ii-aka-

260-01-wyrok-sadu-apelacyjnego-w-krakowie-520145651. 

119 POLSKÁ REPUBLIKA Art. 115 § 11 ustawy Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93. 

120 §163 zákona č. 141/1961 Sb. 

121 UŚCIMIAK, Sylwia. Jakie przestępstwa są ścigane na wniosek pokrzywdzonego według 

Kodeksu karnego?. Infor.pl [online]. Publikováno 9. 9. 2019 [cit. 30. 5. 2020]. Dostupné z: 

https://www.infor.pl/prawo/prawo-karne/dopuszczalnosc-procesu/3052519,Jakie-

przestepstwa-sa-scigane-na-wniosek-pokrzywdzonego-wedlug-Kodeksu-karnego.html. 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19690130094/O/D19690094.pdf
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19690130094/O/D19690094.pdf
https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/orzeczenia-sadow/ii-aka-260-01-wyrok-sadu-apelacyjnego-w-krakowie-520145651
https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/orzeczenia-sadow/ii-aka-260-01-wyrok-sadu-apelacyjnego-w-krakowie-520145651
https://www.infor.pl/prawo/prawo-karne/dopuszczalnosc-procesu/3052519,Jakie-przestepstwa-sa-scigane-na-wniosek-pokrzywdzonego-wedlug-Kodeksu-karnego.html
https://www.infor.pl/prawo/prawo-karne/dopuszczalnosc-procesu/3052519,Jakie-przestepstwa-sa-scigane-na-wniosek-pokrzywdzonego-wedlug-Kodeksu-karnego.html
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se vztahují také na krádež energie a na krádež karty opravňující vybírat pe-
níze z bankomatu. Co se energie týče, opět je nutno odkázat na odlišné vyme-
zení pojmu věc, respektive movitá věc v českém a polském právu. Vzhledem 
k tomu, že ani energii, ani takovouto bankovní kartu nepovažuje polská 
úprava za věc movitou ve smyslu §1122, je nutno použití tohoto zvláštního 
„rozšiřujícího“ ustanovení. K ustanovení o bankovní kartě se samozřejmě na-

skýtá analogie k českému pojetí trestného činu neoprávněné opatření, padě-
lání a pozměnění platebního prostředku123. K hodnocení se vrátím níže v pod-
kapitole srovnávání obou úprav. 

K tomuto je však nutno doplnit, že i když se na první pohled může zdát, 
že je ustanovení relativně strohé vzhledem k úpravě české, která zavádí něko-
lik skutkových podstat, polský zákonodárce zakotvuje na konci všech ustano-
vení o majetkových trestných činech několik ustanovení společných pro vy-

jmenované trestné činy.  K trestnému činu krádeže se poté vztahují dvě kon-
krétní124, přičemž první z nich zakotvuje kvalifikovanou skutkovou podstatu 
vůči §1 a §2 obecné krádeže, a to v případě, že je skutek spáchán na majetku 
značné hodnoty – tedy jak bylo popsáno výše, majetek o hodnotě více než 

200 000 PLN125. Ze stejného ustanovení pak nepřekvapivě plyne, že se hod-
nota takového majetku musí zkoumat k době spáchání činu. Následkem do-
puštění se některého z vyjmenovaných trestných činů na majetku specifiko-
vaném ustanovením je pak přísnější postih, a to trest odnětí svobody od jed-
noho roku do deseti let. §2 cit. ustanovení poté navíc zakotvuje stejný postih 
ve vztahu ke stejným trestným činům vyjmenovaným v §1, avšak rozdíl je 
v tom, že se zde musí pachatel trestných činů dopustit na hodnotě zvláštního 
kulturního významu. Hodnoty kulturního významu jsou poté vykládány 
v souladu s Úmluvou na ochranu kulturních statků za ozbrojeného konfliktu a 
Protokolem k ní126 a tedy poměrně široce – statky movité i nemovité, které 

 
122 ZOLL, Andrzej a kol. Kodeks karny. Część szczególna. Tom III. Komentarz do art. 278-363. 

Vyd. 4. Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2016, s. 70. 

123 §234 zákona č. 40/2009 Sb. 

124 POLSKÁ REPUBLIKA. Art. 294 a art. 295 ustawy Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553. 

125 POLSKÁ REPUBLIKA. Tamtéž, art. 115 §5. 

126 POLSKÁ REPUBLIKA. Konwencja Dz.U. 1957 nr 46 poz. 212., Konwencja o ochronie dóbr 

kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego wraz z regulaminem wykonawczym do tej 

Konwencji oraz Protokół o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego, ve 

znění pozdějších předpisů. In: sejm.pl [online]. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej [cit. 9. 6. 

2020]. Dostupné z: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/down-

load.xsp/WDU19570460212/O/D19570212.pdf. 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19570460212/O/D19570212.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19570460212/O/D19570212.pdf
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mají velkou důležitost pro kulturní dědictví národů, jako památky architekto-
nické, umělecké nebo historické, a to náboženské i světské, nebo také budovy 
k uchovávání takovýchto hodnot jako muzea, archivy aj. Nemusí se jednat ani 
o hodnoty polského původu. 

Následující ustanovení127 je poté v porovnání s obdobnými ustanoveními 
českého TZ dosti specifické a nejbližší obdobu by mohlo nalézt v §41 písm. j. 

Nejedná se však pouze o polehčující okolnost. Jde o situaci, kdy se pachatel 
dopustí konkrétně vyjmenovaného trestného činu – mimo jiné všech konkrét-
ních paragrafů obecné krádeže, který dobrovolně nahradil celou škodu (nebo 
podle povahy trestného činu vrátil nepoškozené vozidlo nebo nepoškozenou 
věc mající zvláštní kulturní význam), soud může uplatnit mimořádné zmír-
nění trestu nebo dokonce upustit od uložení trestu. Následující odstavec poté 
reaguje na situace v §1, kde však pachatel nahradí pouze část škody. V tako-

vémto případě už nebude možno upustit od uložení trestu, nicméně je pořád 
možno trest mimořádně zmírnit. 

Takto považuji za popsanou obecnou krádež podle polského TZ. Tímto 
však není v polském trestním právu krádež naprosto vyčerpána, proto ale-

spoň obecným nástinem zmíním další formy, které se v Polsku považují za 
krádež. 

4.2.2 Krádež vloupáním 

Další ustanovení polského TZ totiž samostatně mluví o krádeži vloupá-
ním. Ustanovení je poměrně stručné a jasné a v zásadě se slovním vyjádřením 
příliš neliší od svého českého protějšku128. Předmět ochrany je zde stejný jako 
v případě obecné krádeže a v tomto případě se vlastně jedná o kvalifikovanou 
skutkovou podstatu k obecné krádeži tak, jak ji známe z českého práva – je 

tedy vyloučen souběh trestných činů129. Také samotné vloupání je charakte-
rizováno podobně jako v české úpravě130. Polská judikatura však k tomuto do-
vodila – v mých očích dost nezbytně, i když o mezích extenze výkladu mám 
jisté pochybnosti – že se vloupáním rozumí nejenom určitý fyzický průlom 

 
127 POLSKÁ REPUBLIKA. Art. 295 ustawy Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553. 

128 §205 odst. 1 písm. b) zákona č. 40/2009 Sb. 

129 WOJCIECHOWSKI, Janus. Kodeks karny. Komentarz. Vyd. 2. Warszawa: Librata, 2000, s. 

487. ISBN 83-87271-17-9. 

130 §121 zákona č. 40/2009 Sb. 
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ochrany, ale také průlom digitálního zabezpečení131 – zde je tedy jasný vztah 
ke krádeži počítačového programu132, který pokud dovodíme tento znak vlou-
pání, bude nutno kvalifikovat jako právě krádež vloupáním podle tohoto usta-
novení. Polské soudy také dovodily, že podmínkou zabezpečení věci – proti 
které vloupání směřuje – není efektivita tohoto zabezpečení. Postačí, pokud 
zde existuje alespoň jakási minimální míra tohoto zabezpečení a aby pachatel 

toto zabezpečení překonal133. Nutno upozornit na specifikum vzhledem k hra-
nici škody. Jak bylo výše uvedeno, obecně se u většiny majetkových trestných 
činů vyžaduje způsobení škody ve výši více než 500 PLN, jinak se bude jednat 
o přestupek134. Přestupkový zákon však dále uvádí, že se toto ustanovení ne-
použije, pokud se jedná o právě krádež vloupáním. Posledním neopominutel-
ným znakem krádeže vloupáním je trest, který je zde stanoven jako trest od-
nětí svobody na jeden rok až deset let. 

§2 poté opět konstatuje „návrhovost“ řízení v případě vztahu osob blíz-
kých mezi pachatelem a poškozeným. K tomuto viz výše. 

Následující ustanovení záměrně vynechám, i když by zde pravděpodobně 
popsáno být mohlo. Polská právní teorie označuje tento trestný čin termínem 

„rozbój“135, tedy loupež. Ve svém textu však začíná slovy „Kto kradnie“136, tedy 
kdo krade – a i polští právní vědci ji tedy považují za formu krádeže137. Vzhle-
dem k tomu, že zde vycházím primárně z českého pojetí, nechám tento trestný 
čin opomenut. I přesto a v návaznosti na další ustanovení bych chtěl poukázat 
na to, že polský TZ řadí loupež pod majetkové trestné činy, a tedy objektem 
trestného činu loupeže je podle polské nauky právní obecně majetek a až 

 
131 Wyrok Sądu Najwyższego ze dne 15. 08. 1985, sp. zn. I KR 212/85. Wolters Kluwer Polska 

Sp. z o.o. [online]. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o, [cit. 30. 5. 2020]. Dostupné z: 

https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/orzeczenia-sadow/i-kr-212-85-wyrok-

sadu-najwyzszego-520113864. 

132 POLSKÁ REPUBLIKA. Art. 279 §2 ustawy Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553. 

133 Uchwała Sądu Najwyższego ze dne 18. 2. 1972, sp. zn. VI KZP 74/71. Wolters Kluwer Pol-

ska Sp. z o.o. [online]. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o, [cit. 30. 5. 2020]. Dostupné z: 

https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/orzeczenia-sadow/vi-kzp-74-71-

uchwala-sadu-najwyzszego-520112104. 

134 POLSKÁ REPUBLIKA. Art. 119 §1 ustawy Dz.U. 1971 nr 12 poz. 114. 

135 CURYŁO, Jolanta. Przestępstwa przeciwko mieniu. Piła: Wydawnictwa Szkół Policji w Piłe, 

2011, s. 20. ISBN 978-83-88360-52-7. 

136 POLSKÁ REPUBLIKA. Art. 280 §1 ustawy Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553. 

137 ZOLL, Andrzej a kol. Kodeks karny. Część szczególna. Tom III. Komentarz do art. 278-363. 

Vyd. 4. Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2016, s. 152. 

https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/orzeczenia-sadow/i-kr-212-85-wyrok-sadu-najwyzszego-520113864
https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/orzeczenia-sadow/i-kr-212-85-wyrok-sadu-najwyzszego-520113864
https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/orzeczenia-sadow/vi-kzp-74-71-uchwala-sadu-najwyzszego-520112104
https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/orzeczenia-sadow/vi-kzp-74-71-uchwala-sadu-najwyzszego-520112104
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sekundárně poté zdraví, svoboda a fyzická integrita člověka138. V česku je 
tomu obdobně, nicméně se záměnou primárního a sekundárního objektu, kdy 
český zákonodárce chrání primárně svobodu a ochranu osobnosti a až poté 
majetek obecně. 

4.2.3 Loupežná krádež 

Další ustanovení sem však patřit nepochybně bude – trestný čin by se do-
slovně překládal jako loupežná krádež „kradzież rozbójnicza“139 a nejvíce od-
povídá znění § 205 odst. 1 písm. c) českého TZ. Jde tedy o situace, kdy pachatel 
v úmyslu udržet si věc, kterou dříve odcizil, použije proti člověku násilí nebo 
pohrůžku bezprostředního násilí nebo uvede člověka do stavu bezvědomí 
nebo bezbrannosti. Za toto bude potrestán odnětím svobody od jednoho roku 
do deseti let. Objekt tohoto trestného činu se v primárním i sekundárním sho-
duje s úpravou loupeže stručně popsanou výše. Opět je vhodné zmínit, že se 
zde nevyžaduje způsobení škody, což stanovuje polský přestupkový zákon140 
- v tomto případě v obecné rovině tím, že se hranice 500 PLN pro definici pře-

stupku nepoužije, pokud pachatel použije násilí nebo výhružku bezprostřed-
ního násilí s cílem uchovat si odcizený majetek, anebo pokud takovouto osobu 
uvede do bezvědomí nebo bezbrannosti. Ustanovení tedy vlastně kopíruje 
znění polského TZ a je zde patrná jakási účelnost. Na první pohled se může 
zdát, že je zde ve srovnání s českou úpravou pouze systematický rozdíl v za-
řazení tohoto trestného činu. I to má však nedozírné následky a polská judi-
katura se tak opět musela vypořádat s kvalifikovaností tohoto trestného činu 
vůči ostatním a potencionálním souběhům, což samotný trestný zákon neřeší, 
a ne vždy je to ze samotného znění ustanovení zřejmé. Závěr je v tomto smyslu 
takový, že se jedná o speciální skutkovou podstatu ve vztahu k obecné krádeži 

podle art. 278 polského TZ. Takovýto vztah však není k žádnému jinému typu 
krádeže, za kterou, jak bylo popsáno výše, je považována také loupež podle 
art. 280 polského TZ.141 Ve vztahu k ostatním trestným činům – primárně 

 
138 MOZGAWA, Marek a kol. Kodeks karny. Komentarz. Vyd. 9. Warszawa: Wolters Kluwer 

Polska, 2019, s. 935. 

139 CURYŁO, Jolanta. Przestępstwa przeciwko mieniu. Piła: Wydawnictwa Szkół Policji w Piłe, 

2011, s. 29. 

140 POLSKÁ REPUBLIKA. Art. 130 §3 ustawy Dz.U. 1971 nr 12 poz. 114. 

141 Uchwała Sądu Najwyższego ze dne 8. 4. 1988, sp. zn. WZP 3/88. Wolters Kluwer Polska 

Sp. z o.o. [online]. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o, [cit. 31. 5. 2020]. Dostupné z: 
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ostatním formám krádeže mimo art. 278 je však možno v rámci souběhu 
trestat pouze podle jednoho trestného činu, a to primárně tam, kde bude 
uchování si předmětu krádeže násilím nebo pohrůžkou násilím pouze jako za-
nedbatelný následek jiného trestného činu.142 

4.3 Porovnání obou úprav 

První rozdíl, na který bych zvláště rád upozornil a který je spíše technického 
charakteru a bude se promítat i dále je fakt, že polský TZ na rozdíl od svého 
českého protějšku sám trestné činy přímo nepojmenovává. Tuto práci pak po-
nechává teorii a soudům. Nutno však podotknout, že jsem zde nenarazil na 
žádný problém – autoři i soudy používají pro jednotlivé trestné činy jednotná 
označení a ta se v zásadě více či méně shodují s těmi českými. Přesto si však 
myslím, že je vhodnější přístup zákonodárce českého, který přímo v zákoně 
každý samostatně vymezený TČ označuje určitým způsobem a předpis pak 
jako takový především (ale nejen) laikům usnadňuje práci a zacházení s ním. 

Jak si dále mohl čtenář povšimnout, česká právní úprava je mnohem obec-
nější. To začíná již samotným vymezením termínu „věc“, o které český záko-
nodárce hovoří v kontextu krádeže. V úvodu kapitoly jsem uvedl, že pojem po-
važuji za lehce problematický vzhledem k tomu, že se v celém svém obsahu 
vždy neuplatní – jako příklad je právě trestný čin krádeže. Oproti tomu polské 
pojetí uchopilo problém z druhého konce – ustanovení obecné krádeže uvádí 
pouze věci movité, přičemž za věci vůbec nepovažuje například věci ne-
hmotné, a tedy je tento pojem extrémně úzký. To má poté za následek to, že 
ustanovení v dalších paragrafech v podstatě zvlášť rozšiřuje trestný čin o 
další předměty útoku, jako jsou počítačové programy, platební karta nebo 

energie, přičemž zvláštní ustanovení věnuje „bagatelním“ trestným činům a 
jejich trestání a také stíhání trestného činu na návrh osoby blízké. Tedy z čes-
kého pohledu je samotná struktura normy poměrně zvláštní – domnívám se, 
že ustanovení o stíhání na návrh osoby blízké a také „bagatelních“ činech by 
moha bez větších problémů přejít do částí obecné a jaksi „nenarušovat“ 
zvláštní vymezení samotného TČ. Na to navazuje fakt, že ostatní formy krá-
deže zákon vyjmenovává v samostatných odstavcích. Je tedy poté nutno řešit 

 

https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/orzeczenia-sadow/wzp-3-88-uchwala-

sadu-najwyzszego-520113992. 

142 MOZGAWA, Marek a kol. Kodeks karny. Komentarz. Vyd. 9. Warszawa: Wolters Kluwer 

Polska, 2019, s. 940. 

https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/orzeczenia-sadow/wzp-3-88-uchwala-sadu-najwyzszego-520113992
https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/orzeczenia-sadow/wzp-3-88-uchwala-sadu-najwyzszego-520113992
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specialitu a kvalifikovanost jednotlivých skutkových podstat, jelikož tato pra-
vidla z žádného ustanovení přímo neplynou a ani teoreticky úplně jasné nej-
sou. Situace tak často musí řešit až judikatura nebo se je snaží vykládat právní 
teoretikové. V návaznosti na toto bych tedy shrnul, že mi vhodnější a přehled-
nější přijde úprava česká – vymezení základní skutkové podstaty a na to na-
vazující skutkové podstaty kvalifikované, typicky zvyšující trestní sazbu, kdy 

je jasné, jaká sazba bude použita a kterého, případně kterých TČ se vlastně 
pachatel dopustil. De lege ferenda bych tedy viděl tři změny. Zaprvé bych spo-
jil přístup a vymezení termínu věc v obou úpravách takovým způsobem, že se 
v prvním odstavci mezi slova „cizí“ a „věc“ vkládá slovo „movitá“ za součas-
ného zachování české definice věci. Jedná se sice o nedostatek odstranitelný 
logickým výkladem, nicméně si myslím, že by trestněprávní normy měly být 
co nejpřesnější a takovéto doplnění nemůže být nikomu k újmě. Druhou by 

pak byla změna §205 odst. 2 TZ. Opět bych se odkázal na důvodovou zprávu 
k TZ143 která hlásá převážnou dekriminalizaci, a také zásadu subsidiarity 
trestní represe144.145 Oproti tomu ale existuje skutková podstata vztahující se 
na recidivu krádeže, u které není vyžadováno způsobení „žádné“ škody a ta-

kovýto přístup neexistuje ani u žádného jiného trestného činu – tento bod 
bude dále rozveden níže v kapitole 5.3. Jsem přesvědčen o tom, že by v tomto 
ustanovení měla být stanovena hranice škody nikoli nepatrné a za takovéhoto 
předpokladu bych souhlasil i se samotným trestem zde vymezeným – v opač-
ném případě bych považoval za dostačující postih podle jiného předpisu. Al-
ternativou k tomuto řešení by mohlo být také zvýšení recidivy z pouhého jed-
noho případu na případy dva. V takovémto případě by mohl být trestný čin 
vymezen i s příslušnou sankcí, jelikož bychom se dostali do jakéhosi symbo-
lického „třetího strajku“, kde už lze šanci pachatele na nápravu vážněji zpo-
chybňovat a přistoupit tak k takto zásadní kriminalizaci. Poslední výtka se pak 

týká hranice škody (primárně nikoli nepatrné), ale jedná se spíše o výtku 
k obecné části TZ, ke které jsem se již vyjadřoval v kapitole 2.3 a proto se ne-
budu opakovat a tuto výtku již nebudu zmiňovat ani u dalších trestných činů, 

kde se způsobení škody vyžaduje. 

 
143 Důvodová zpráva k zákonu č. 40/2009 Sb. 

144 §12 odst. 2 zákona č. 40/2009 Sb. 

145 ŠÁMAL, Pavel. Subsidiarita trestní represe ve vztahu k jednotlivým skutkovým podsta-

tám trestných činů v trestním zákoníku. Trestněprávní revue [online]. 2010, roč. 9, č. 5, 

s. 133 [cit. 11. 6. 2020]. ISSN 1213-5313. Dostupné z: https://www.beck-on-

line.cz/bo/document-view.seam?documentId=nrptembrgbpxi4s7gvpxgxzrgmzq&grou-

pIndex=16&rowIndex=0. 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nrptembrgbpxi4s7gvpxgxzrgmzq&groupIndex=16&rowIndex=0
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nrptembrgbpxi4s7gvpxgxzrgmzq&groupIndex=16&rowIndex=0
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nrptembrgbpxi4s7gvpxgxzrgmzq&groupIndex=16&rowIndex=0
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Samostatnou otázkou pak zůstává hranice trestů. U obecné krádeže 
trestá polský zákonodárce trestem odnětí svobody ve výměře tři měsíce až 
pět let. Český zákonodárce pak podle prvního odstavce (nejbližší shoda ve vy-
mezení skutkové podstaty) trestá odnětím svobody až na dvě léta, zákazem 
činnosti nebo propadnutím věci. Hned zde jde poměrně jasně vidět přísnější 
trestání pachatelů v Polsku. Takto stejně je poté trestána také krádež ban-

kovní karty, což je skutek, který bychom v České republice kvalifikovali podle 
§234 odst. 1 TZ – kde trest také souhlasí, tedy odnětí svobody až na dvě léta 
(navíc zákaz činnosti nebo propadnutí věci). Další odpovídající skutková pod-
stata v Polské republice je krádež vloupáním, která se trestá odnětím svobody 
od jednoho roku do deseti let, zatímco v česku půjde o trestný čin podle §205 
odst. 1 písm. b) – tedy opět trest odnětí svobody až na dva roky. Do porovnání 
je navíc potřeba zahrnout také loupežnou krádež, která odpovídá opět §205 

odst. 1, konkrétně písm. c) – tedy stejné trestání, zatímco v Polské republice 
se dostáváme znovu k trestu odnětí svobody od jednoho roku do deseti let. Ze 
soudních statistik pak můžeme do jisté míry ověřit aplikaci soudů a jejich při-
stup k daným ustanovením – v roce 2017 bylo tedy v Polsku za obecnou krá-

dež odsouzeno 21 813 pachatelů, za krádež vloupáním 10 348 pachatelů a za 
loupežnou krádež 746 pachatelů – dohromady tedy 32 907 pachatelů. V česku 
to bylo za krádež podle §205 odst. 1 až 5 celkem 8 177 pachatelů. Pokud by-
chom tedy počítali s počtem pachatelů na 10 000 obyvatel za použití počtu 
obyvatel k 1. 1. 2017146, došli bychom k tomu, že v Polsku připadalo na tako-
výto počet obyvatel 8,67 odsouzených, zatímco v Česku 7,73 odsouzených. Co 
se trestů týče, k nepodmíněnému trestu odnětí svobody bylo v Polsku celkem 
odsouzeno 17 286 pachatelů, což je celkem 53% celkově odsouzených, za-
tímco v česku se jedná o 2 529 pachatelů, tedy 31% celkově odsouzených. Co 
se samotné výše trestu týče, za trest obecné krádeže byl z dostupných infor-

mací v průměru uložen trest odnětí svobody v délce 7,8 měsíce, za trestný čin 
krádeže s vloupáním 16 měsíců a za trestný čin loupežné krádeže 14,8 měsíců 
– pokud bychom tedy chtěli tyto výměry trestů průměrovat, aby bylo možno 

přímé porovnání s §205 TZ, dostáváme se na 12,9147 měsíců nepodmíněného 

 
146 First population estimates EU population up to almost 512 million at 1 January 2017. Eu-

rostat [online]. Eurostat, [cit. 2. 6. 2020]. Dostupné z: https://ec.europa.eu/eurostat/do-

cuments/2995521/8102195/3-10072017-AP-EN.pdf/a61ce1ca-1efd-41df-86a2-

bb495daabdab. 

147 Statystyka sądowa. Ministerstwo Sprawiedliwości [online]. Ministerstwo Sprawiedliwości 

© 2013 [cit. 2. 6. 2020]. Dostupné z: https://isws.ms.gov.pl/pl/baza-statystyczna/publi-

kacje/. 
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trestu odnětí svobody. V České republice je pak trestáno v průměru trestem 
odnětí svobody v délce 11,9148 měsíců. I když musím podotknout, že se ne-
jedná o naprosto přesná čísla – jedná se o výpočet z veřejně dostupných 
zdrojů, a zvláště v České republice se může jednat o relativně malý vzorek, 
jistou představu o způsobu trestání pro účely této práce nám však mohou při-
nést. Pro srovnání je také dobré uvést, že se samozřejmě ustanovení o krádeži 

v obou státech liší a některé skutky, které trestáme zvláště v České republice 
- §205 odst. 1 písm. d), e), odst. 2, odst. 4 písm. a), b), odst. 5 písm. b), polská 
úprava nezná, a zvláště by je samostatně netrestala, respektive by je ne-
trestala kvalifikovaně. Z opačného pohledu bychom však v Česku jako krádež 
nekvalifikovali krádež bankovní karty, jak bylo naznačeno výše. Za poměrně 
složitý příklad považuji ochranu počítačového programu. Primární ochranu 
bych nadále spatřoval v §270 TZ, který chrání autorská práva před jejich po-

rušením. Za předmět autorského práva se tak považuje také počítačový pro-
gram s odkazem na autorský zákon149. Nemyslím si však, primárně s odkazem 
na výše zmíněnou definici věci, že by bylo použití §205 TZ pro takovouto kva-
lifikaci absolutně vyloučeno, pokud by byly naplněny ostatní znaky skutkové 

podstaty krádeže. Rozhodně se však u nás nekvalifikuje krádež programu jako 
krádež tak často, pokud vůbec, jako v Polsku, kde toto zákon výslovně zmi-
ňuje150. K tomuto se přiklání také důvodová zpráva, která uvádí jako obtížný 
konstrukt „zmocnění se“ ve vztahu například i k jiné majetkové hodnotě151 a 
tedy termínu, který je užší oproti termínu věci nehmotné. I přes toto všechno 
však můžeme pozorovat několik tendencí – v Polsku je za krádeže trestáno 
více pachatelů v přepočtu na obyvatele země než v Česku. V Polsku je procen-
tuálně mnohem častěji ukládán nepodmíněný trest odnětí svobody, a tedy 
jsou méně využívány jiné trestní sankce, než je tomu v Česku. V Polsku jsou 
pachatelé trestáni v průměru přísněji, než je tomu v Česku. V Polsku je navíc 

 
148 DRÁPAL, Jakub a kol. JakTrestáme. JakTrestame.cz [online].  [cit. 2. 6. 2020]. Dostupné z: 

https://jaktrestame.cz/aplikace/#appka_here. 

149 §2 odst. 2 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. In: Beck 

– online [online právní informační systém]. Nakladatelství C. H. Beck [cit. 2. 6. 2020]. Do-

stupné z: https://www.beck-online.cz/bo/chapterview-document.seam?documen-

tId=onrf6mrqgayf6mjsgewtema&groupIndex=0&rowIndex=0. 

150 SMEJKAL, Vladimír. Počítačová a internetová kriminalita v České republice. Právní roz-

hledy [online]. 1999, roč. 7, č. 12, s. 1 [cit. 2. 6. 2020]. ISSN 1210-6410. Dostupné z: 

https://www.beck-online.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=nrptcojzhf-

pxa4s7gezf6427gfqq&groupIndex=7&rowIndex=0. 

151 Důvodová zpráva k zákonu č. 40/2009 Sb. 
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trestní sazba více využívána ve své plné šíři – zatímco v Česku byl nejvyšší 
trest za krádež podle odst. 1 až 5 nepodmíněný trest odnětí svobody v délce 
trvání 42-43 měsíců a byli jím potrestání čtyři pachatelé, v Polsku bylo za 
obecnou krádež nejpřísněji potrestáno nepodmíněným trestem odnětí svo-
body v délce tři - pět let 15 pachatelů, za krádeže vloupáním v délce pět – osm 
let 25 pachatelů a navíc dokonce osm – deset let 2 pachatelé a deset – patnáct 

let 1 pachatel a podle loupežné krádeže bylo nepodmíněným trestem odnětí 
svobody ve výměře tři – pět let potrestáno 6 pachatelů a pět – osm let jeden 
pachatel. 

Co se hodnocení trestů týče, jedná se o velmi složitou a citlivou otázku. 
Z výše uvedeného nástinu a srovnání vychází trestní postihy v českém TZ jako 
relativně mírné, a to jak ve své výměře v zákoně, tak v následné aplikaci soudy 
– což spolu nepochybně souvisí. Osobně jsem spíše zastáncem „nižších“ trestů 

a ty, které jsou u krádeže v našem trestním zákoníku nastaveny, považuji za 
přiměřené s jednou výjimkou. Tou by byla alternativa k výše zmíněné změně 
§205 odst. 2 TZ. Pokud by měl zůstat trestný čin vymezen nezměněně, myslím 
si, že by bylo vhodné připustit alternativní sankce k trestu odnětí svobody 

jako v §1, tedy zákaz činnosti nebo propadnutí věci. Toto by přeci jenom 
umožnilo soudu posoudit všechny okolnosti případu – rozdíl totiž bude, po-
kud se takovéhoto činu pachatel dopustí poprvé (i když v souvislosti s recidi-
vou) nebo skutečně po několikáté a potencionální převýchova pachatele už 
bude velmi nepravděpodobná, a tedy bude skutečně správné od tohoto cíle 
trestu upustit a spíše chránit společnost. Soudu by mělo být umožněno na ta-
kovéto situace reagovat také u ukládání trestu a samotnou výměru pět měsíců 
až tři roky nepovažuji za dostatečný prostor k uvážení. 
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5 Zpronevěra 

5.1 Česká úprava 

Zpronevěra v českém TZ následuje hned za trestným činem krádeže a je tedy 

uvedena jako druhý trestný čin v hlavě V152. Objektem trestného činu je 
v tomto případě vlastnictví věci – k definici věci viz kapitola 4.1. Zde bych jen 
podotknul, že zde půjdou typicky zahrnout i některá majetková práva, a tedy 
určité věci nehmotné, což výslovně zmiňovala úprava účinná do 31. 5. 2015 – 
tedy před novelou týkající se mimo jiné nového pojetí věci.153 V nové úpravě 
však již nic takového nenalezneme a takovéto důsledky je tedy nutno opět do-
vozovat, což považuji za problematické. Další odlišností pak bude možnost 

uvažovat také o zpronevěře věci nemovité. Lze si představit například prodej 
pozemku, který byl pachateli svěřen na základě nájemní smlouvy. V praxi se 
však takovéto případy posuzují spíše jako podvod podle §209 TZ.154 Specifi-

kem tohoto trestného činu je pak skutečnost, že je předmět útoku svěřen pa-
chateli, což bude odlišovat tento trestný čin od trestných činů jiných – podle 
okolností nejpravděpodobněji krádež155. Tuto skutečnost bych rád zdůraznil 
především s odkazem na následnou kapitolu věnující se polské úpravě. Svě-
ření pak znamená jakési předání faktické moci nad věcí, která se tímto dostává 
z výlučné moci vlastníka – nepostačí tak například, že má pachatel na základě 
smlouvy věc pouze střežit – v takovémto případě mu nebyly svěřeny ve 
smyslu §206 TZ.156 V zásadě pak nezáleží ani na typu smlouvy na základě 
které jsou tyto věci svěřovány. Smluvní typy však můžou být relevantní pro 

 
152 §206 zákona č. 40/2009. 

153 §206 zákona č. 40/2009 Sb. In: Beck – online [online právní informační systém]. Nakla-

datelství C. H. Beck [cit. 4. 6. 2020]. Dostupné z: https://www.beck-online.cz/bo/chap-

terview-document.seam?documentId=onrf6mrqga4v6nbqfzygmmrqgywta. 

154 ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní zákoník: komentář. Vyd. 2. Praha: C.H. Beck, 2012, s. 2007. 

155 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 29. 1. 2013, sp. zn. 8 Tdo 1298/2012. Nejvyšší soud 

[online]. Nejvyšší soud © 2018 [cit. 4. 6. 2020]. Dostupné z: http://www.nsoud.cz/Judi-

katura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/AC4CBDD4529319ACC1257B2D004F6497?open-

Document&Highlight=0,null,. 

156 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 25. 2. 2009, sp. zn. 3 Tdo 115/2009. Nejvyšší soud 

[online]. Nejvyšší soud © 2018 [cit. 4. 6. 2020]. Dostupné z: http://www.nsoud.cz/Judi-

katura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/F7C7DA6A2C318CBBC1257A4E006AC376?open-

Document&Highlight=0,null,. 
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http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/AC4CBDD4529319ACC1257B2D004F6497?openDocument&Highlight=0,null,
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/AC4CBDD4529319ACC1257B2D004F6497?openDocument&Highlight=0,null,
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/AC4CBDD4529319ACC1257B2D004F6497?openDocument&Highlight=0,null,
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/F7C7DA6A2C318CBBC1257A4E006AC376?openDocument&Highlight=0,null,
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/F7C7DA6A2C318CBBC1257A4E006AC376?openDocument&Highlight=0,null,
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/F7C7DA6A2C318CBBC1257A4E006AC376?openDocument&Highlight=0,null,


ZPRONEVĚRA 

49 

posouzení toho, zda se věci skutečně pouze svěřují nebo přechází jejich vlast-
nictví.157 Subjektivní stránka trestného činu je opět založena na úmyslu s od-
kazem na §13 odst. 2 TZ. Ostatní kvalifikované skutkové podstaty v zásadě 
odpovídají kvalifikovaným skutkovým podstatám krádeže. Jediný rozdíl mů-
žeme spatřit v §206 odst. 4 psím. b) – to je zde vloženo jaksi navíc a říká, že 
odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin 

uvedený v odst. 1 jako osoba, která má zvlášť uloženou povinnost hájit zájmy 
poškozeného. Definici takovéto osoby bychom v zákoně hledali marně, 
nicméně jej poměrně stabilně vymezuje judikatura – z nedávného rozhodnutí 
tedy můžeme citovat „Za osobu, která má zvlášť uloženou povinnost hájit zájmy 
poškozeného ve smyslu § 206 odst. 4 písm. b) tr. zákoníku, je možné považovat 
jen takového pachatele, u kterého je podle jeho pracovního, funkčního nebo ji-
ného právního vztahu k poškozenému hlavním úkolem péče o zabezpečování zá-

jmů poškozeného. Taková zvláštní povinnost může vyplývat z právního předpisu 
anebo ze smlouvy.“158 Definice je tedy poměrně široká a nemusí se jednat 
pouze o smluvní vztahy, ale například zákonné – jako příklad můžeme uvést 
také rodičovskou odpovědnost159. Dalším zásadním rozdílem pro praxi bude 

ustanovení §206 odst. 2 a §205 odst. 2. Jedná se o výše kritizovanou krimina-
lizaci recidivy. I když se zmiňovaná ustanovení mohou na první pohled jevit 
podobně, skutečnost nemůže být dále od pravdy. V případě zpronevěry se to-
tiž jedná o skutečnou kvalifikovanou skutkovou podstatu tohoto TČ, zatímco 
u krádeže se jedná o skutkovou podstatu samostatnou. Jinými slovy v případě 
zpronevěry je s odkazem na odst. 1 vyžadováno způsobení škody nikoliv ne-
patrné, což opět poukazuje na v mých očích zvláštní kriminalizaci recidivy 
krádeže. Toto jenom zdůrazňuje fakt, že trest zůstává stejný jako v případě 
§205 odst. 2. Jinak jsou kvalifikované skutkové podstaty totožné (se samozřej-
mým zohledněním rozdílnosti jednotlivých TČ), včetně trestání. Proto bych si 

tímto dovolil odkázat na kapitolu 4.1, kde jsou všechna specifika popsána. 

 
157 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 9. 4. 2003, sp. zn. 5 Tdo 116/2003. Nejvyšší soud 

[online]. Nejvyšší soud © 2018 [cit. 4. 6. 2020]. Dostupné z: http://www.nsoud.cz/Judi-

katura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/9278A16434113648C1257A4E00687289?open-

Document&Highlight=0,null,. 

158 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 6. 12. 2017, sp. zn. 4 Tdo 1433/2017. Nejvyšší soud 

[online]. Nejvyšší soud © 2018 [cit. 4. 6. 2020]. Dostupné z: http://www.nsoud.cz/Judi-

katura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/0382A68B886C7C86C1258241002B7F75?open-

Document&Highlight=0,null,. 

159 §858 zákona č. 89/2012 Sb. 

http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/9278A16434113648C1257A4E00687289?openDocument&Highlight=0,null,
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/9278A16434113648C1257A4E00687289?openDocument&Highlight=0,null,
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/9278A16434113648C1257A4E00687289?openDocument&Highlight=0,null,
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/0382A68B886C7C86C1258241002B7F75?openDocument&Highlight=0,null,
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/0382A68B886C7C86C1258241002B7F75?openDocument&Highlight=0,null,
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/0382A68B886C7C86C1258241002B7F75?openDocument&Highlight=0,null,
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5.2 Polská úprava 

Polský zákonodárce se opět vydal poměrně odlišnou cestou zakotvení trest-
ného činu zpronevěry. I přesto, že budeme opět vycházet z českého pojetí, po-
važuji za nezbytné vyjít z trestného činu označovaného jako „pr-
zywłaszczenie“160, jehož nejvhodnějším překladem by však bylo přivlastnění. 

Co se samotného vymezení skutkových podstat týče, jedná se o poměrně 
skromné ustanovení. §1 říká, že kdo si přivlastní cizí věc movitou nebo majet-
kové právo, bude potrestán odnětím svobody do tří let. Předmětem ochrany 
je tedy v tomto případě vlastnictví věci a také všechna majetková práva.161 Po-
dobně jako v našem případě zpronevěry je základním znakem fakt, že pacha-
tel se k movité věci případně majetkovému právu dostal legální cestou, což 
také odlišuje tento trestný čin například od trestného činu podvodu.162 Soudy 

pak také dovodili podobný závěr, který je dovozován v úpravě zpronevěry 
v České republice, a to sice že pachatel musí mít nad takovouto věcí skutečnou 
moc a nestačí tedy, pokud věc pouze například opravuje nebo pomáhá s opra-

vou.163 Pokud se tedy pachatel nedostane k věci nelegální cestou, je v zásadě 
irelevantní, jak se k ní dostane – například převzetí poštovní zásilky za jiného 
nebo použití výnosu z civilního spolku164 patřící více osobám – pokud ovšem 
není takovýto výnos použit k chodu spolku samotného.165 Existuje však ještě 
jeden případ, kdy právě tato skutečnost relevantní bude. 

Tou je právě §2 cit. ustanovení, o kterém se i v polské nauce hovoří jako 
o „sprzeniewierzenie“166, jehož nejvhodnější překlad už by byl i z jazykového 
hlediska právě zpronevěra. Polský TZ v tomto případě zní – kdo si přivlastní 
svěřenou věc movitou, bude potrestán trestem odnětí svobody v délce od tří 

 
160 POLSKÁ REPUBLIKA. Art. 284 ustawy Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553. 

161 WĄSEK, Andrzej, ZAWŁOCKI, Robert. Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz do arty-

kułów 222-316. Tom II. Vyd. 4. Warszawa: C. H. BECK spółka z o.o., 2010, s. 1085. 

162 Tamtéž, s. 1089. 

163 Postanowienie Sądu Najwyższego ze dne 26. 7. 2007, sp. zn. IV KK 174/07. Wolters 

Kluwer Polska Sp. z o.o. [online]. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o, [cit. 5. 6. 2020]. Do-

stupné z: https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/orzeczenia-sadow/iv-kk-174-

07-postanowienie-sadu-najwyzszego-520381201. 

164 POLSKÁ REPUBLIKA. Art. 860 ustawy Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93. 

165 ZOLL, Andrzej a kol. Kodeks karny. Część szczególna. Tom III. Komentarz do art. 278-363. 

Vyd. 4. Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2016, s. 210. 

166 CURYŁO, Jolanta. Przestępstwa przeciwko mieniu. Piła: Wydawnictwa Szkół Policji w Piłe, 

2011, s. 38. 

https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/orzeczenia-sadow/iv-kk-174-07-postanowienie-sadu-najwyzszego-520381201
https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/orzeczenia-sadow/iv-kk-174-07-postanowienie-sadu-najwyzszego-520381201
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měsíců do pěti let. U tohoto ustanovení si tedy můžeme povšimnout třech zá-
sadních změn oproti §1. První je fakt, že zde polský TZ záměrně nezmiňuje 
majetková práva jako v paragrafu předchozím. Předmětem útoku zde tedy bu-
dou pouze věci movité s odkazem na definici v kapitole 4.2. Druhou změnou 
pak je právě přidání pojmu, který zde odlišuje přivlastnění od zpronevěry. 
Tím je fakt, že zde byla pachateli věc svěřena. K samotnému znaku svěření 

věci se vyjádřil také Odvolací soud ve Štětíně, který uvedl, že není nutné, aby 
svěření mělo konkrétní právní formu a ani nemusí být přesně ustanoven ob-
sah a rozsah práv a povinností pachatele. Musí však být zjevné, že se jedná 
pouze o dočasný převod a že zde nejsou práva opravňující potencionálního 
pachatele nakládat s věcí jako s vlastní. Musí zde samozřejmě existovat vůle 
obou stran ke svěření.167 Právě tento vztah jakési důvěry vlastníka věci vůči 
pachateli také odůvodňuje použití vyšší trestní sazby, což je třetí rozdíl. V pol-

ské teorii se navíc jedná o kvalifikovaný typ přivlastnění. Odpovědný za tento 
trestný čin tedy může být v zásadě kdokoliv. 

Následující §3 pak opět zakotvuje institut skutku menší váhy, u kterých 
zakotvuje možnost uložení peněžitého trestu, omezení svobody anebo odnětí 

svobody do jednoho roku – k samotnému institutu i ke všem způsobům trestů 
viz kapitolu 4.2. Specifikem je v tomto paragrafu také fakt, že se stejný trest 
použije na případy, kdy si pachatel přisvojí věc nalezenou. Dá se zde tedy kon-
statovat, že takovéto přivlastnění je zde jakousi specifickou „polehčující okol-
ností“ která umožňuje použití nižší trestní sazby a případně také alternativ-
ních trestů. Přivlastnění takovéto věci pak nastává ve specifický moment, a to 
sice tehdy, pokud nálezce věci nejedná v souladu s platnými předpisy168. Tedy 
kdo neoznámí nález do dvou týdnů ode dne nalezení věci policii nebo jinému 
státnímu orgánu nebo nevyhledá majitele jiným vhodným způsobem a záro-
veň naplní znaky přivlastnění – tedy projeví svou vůli nakládat s věcí jako 

s vlastní.169 Snad jen pro úplnost podotknu, že bez posledního znaku – tedy 
přivlastnění, nepůjde o trestný čin ale právě o přestupek podle polského pře-
stupkového zákona170. Z logiky věci také vyplývá, že se ustanovení o nálezu 

 
167 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie ze dne 27. 02. 2014, sp. zn. II AKa 15/14. Sąd 

Apelacyjny w Szczecinie [online]. Sąd Apelacyjny w Szczecinie © 2020. [cit. 5. 6. 2020]. 

Dostupné z: http://orzeczenia.szczecin.sa.gov.pl/con-

tent/$N/155500000001006_II_AKa_000015_2014_Uz_2014-02-27_001. 

168 POLSKÁ REPUBLIKA. Art. 125 ustawy Dz.U. 1971 nr 12 poz. 114. 

169 MAKAREWICZ, Julijusz. Kodeks karny z komentarzem. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2012, s. 

457. ISBN 9788377024157. 

170 POLSKÁ REPUBLIKA. Art. 125 ustawy Dz.U. 1971 nr 12 poz. 114. 

http://orzeczenia.szczecin.sa.gov.pl/content/$N/155500000001006_II_AKa_000015_2014_Uz_2014-02-27_001
http://orzeczenia.szczecin.sa.gov.pl/content/$N/155500000001006_II_AKa_000015_2014_Uz_2014-02-27_001
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věci vztahuje pouze k §1 a tedy přivlastnění, nikoliv ke zpronevěře – těžko si 
lze představit, že pachatel nalezne věc, která mu byla zároveň svěřena jinou 
osobou. 

Poslední §4 poté opět zakotvuje možnost stíhání na návrh osoby blízké, 
pokud je právě tato osoba poškozeným z daného trestného činu. K tomuto 
opět viz kapitolu 4.2. 

K §1 a 2 se poté vztahuje také ustanovení zakotvující možné použití vyšší 
trestní sazby při dopuštění se činu na majetku značné hodnoty nebo pokud se 
pachatel dopustí těchto trestných činů vůči hodnotám zvláštního kulturního 
významu. K tomuto opět viz kapitola 4.2. 

5.3 Porovnání obou úprav 

Česká úprava se v úpravě struktury trestného činu zpronevěry příliš neliší od 
trestného činu krádeže popsaného výše – samozřejmě vyjma specifik plynou-
cích z rozdílnosti samotných trestných činů. Kvalifikované skutkové podstaty 

jsou až na drobné výjimky totožné a naprosto stejně jsou poté specifikovány 
tresty včetně stejných výměr trestu odnětí svobody. Přesto bych si však ještě 
jednou dovolil zmínit úpravu §206 odst. 2 TZ, která je kvalifikovanou skutko-
vou podstatou k základní skutkové podstatě §206 odst. 1. Na rozdíl od mnou 
kritizované skutkové podstaty §205 odst. 2 je zde však potřeba způsobení 
škody nikoliv nepatrné, tak jak si myslím, že by tomu mělo být také v §205 
odst. 2. I s odkazem na všechny ostatní podobnosti nemám za to, že by šlo 
tento zásadní rozdíl ospravedlnit nějakým logickým argumentem – samotná 
důvodová správa k této problematice mlčí a je tedy otázkou, co zákonodárce 
k tomuto kroku vedlo. V rámci hodnocení zpronevěry samotné však nezbývá 

než konstatovat, že se jedná o správně zvolené řešení. Co se samotného srov-
nání s polskou úpravou týče, zde můžeme najít odchylek hned několik. Co 
výše zmíněno nebylo, avšak čtenáři znalému problematiky jistě neušlo je fakt, 
že skutková podstata přivlastnění podle Art. 284 §1 se mnohem více podobá 
českému trestnému činu zatajení věci – zásadní rozdíl patrný již z textace jak 
polské, tak české normy spočívá v tom, že se věc od „osoby oprávněné“ do-
stává k pachateli právě bez vůle této osoby. Zatajení věci jsem se však v textu 
více nevěnoval, jelikož by problematika převyšovala rozsah této práce. Sa-
motné zpronevěře poté tedy více odpovídá znění Art. 284 §2 polského TZ, 
který už mluví o zpronevěře v pravém slova smyslu. Rozdíl je tedy patrný na 

první pohled – zatímco česká úprava je vyjádřena v pěti odstavcích (šestý zde 
nezahrnuji, jelikož se věnuje pouze přípravě), přičemž odst. 4 je dále vyjádřen 
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písm. a) až d) a odst. 5 písm. a) a b), polská úprava je celá vyjádřena sedmi 
slovy, přičemž dalších deset zakotvuje možnost trestání. Zde je tedy jasně pa-
trná stručnost, respektive obecnost polské úpravy. Speciální úprava art. 284 
§3 je pak navíc specifická tím, že zvláště trestá pachatele, kteří si přivlastní 
cizí věc nalezenou. Jak jsem již naznačil výše, myslím si, že by trestní normy 
měly být co možná nejpřesnější a nejvýstižnější. Mezi těmito odlišně uchope-

nými normami se však musím přiklonit k cestě českého zákonodárce – v po-
měrně rozvitém strukturování kvalifikovaných skutkových podstat, které pol-
ská úprava vůbec nezná, nevidím větší problém a nemyslím si, že by zde byly 
na úkor jasnosti či přehlednosti. S tím samozřejmě úzce souvisí strukturování 
jednotlivých trestů podle závažnosti skutků. V tomto případě tedy souhlasím 
s úpravou ve verzi, v jaké je aktuálně nastavena. 
 Specifickou otázkou pak zůstává vymezení sankcí, především pak sta-

novení délky trestu odnětí svobody. Český zákonodárce zde začíná v §205 
odst. 1 trestem odnětí svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propad-
nutím věci a postupně dochází až k nejpřísnějšímu trestu v odst. 5 cit. ustano-
vení – odnětí svobody na pět až deset let. Oproti tomu polský TZ v Art. 284 §1 

polského TZ stanovuje trest odnětí svobody do tří let a v §3 citovaného usta-
novení řešící mimo jiné přivlastnění si nalezené věci zakotvuje peněžitý trest, 
omezení svobody nebo odnětí svobody do jednoho roku. Zajímavý je v tomto 
případě fakt, že se polský zákonodárce rozhodl rozličně (a nutno podotknout 
že poměrně zásadně) trestat skutky, které český zákonodárce shrnuje do jed-
noho ustanovení §219 odst. 1, které trestá zákazem činnosti nebo trestem od-
nětí svobody až na jeden rok – tedy mírnější z polských dvou verzí. V porov-
nání k českému TČ zpronevěry však musíme přirovnat ustanovení art. 284 §2, 
které jako jediné zakotvuje TČ zpronevěry, jak jej zná český TZ. Zde zákono-
dárce trestá nejpřísněji, a to trestem odnětí svobody v délce od tří měsíců do 

pěti let. V tuto chvíli už asi málokoho překvapí, že se jedná o přísnější trest než 
u běžného přivlastnění, což také odpovídá českému trestání zpronevěry 
oproti zatajení věci. V případě samotné zpronevěry však nelze jasně říci, zda 

je polská úprava přísnější. U zákonného vymezení se u samotného odnětí svo-
body dostáváme v české úpravě od trestu až do dvou let v odst. 1 k trestu na 
pět až deset let v odst. 5. Polská úprava trestá jednotně, a to trestem odnětí 
svobody od tří měsíců do pěti let. Nutno však podotknout, že v České repub-
lice nebyl podle §206 odst. 5 v roce 2018 potrestán žádný pachatel, v roce 
2017 to pak bylo 5 pachatelů a obecně bylo nejvíce pachatelů odsouzeno k ne-
podmíněnému trestu odnětí svobody v rozmezí 5 – 25 měsíců. Z tohoto 

možno konstatovat, že se v obecné rovině v české republice odsuzuje spíše 
k nižším trestům než obráceně, což však ale nepochybně souvisí také s tím, že 
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je většina trestů páchána podle prvních odstavců, kde zákon připouští sankce 
mírnější.171 I s trestem v §206 odst. 5 však musím souhlasit, škoda velkého 
rozsahu je v případě zpronevěry skutečně závažným následkem, stejně jako 
páchání zpronevěry s úmyslem umožnit nebo usnadnit páchání teroristic-
kého trestného činu, kde se již majetek chrání jen částečně. Navíc se zde záko-
nodárce drží, až na výše kritizovanou výjimku u krádeže, pravidel trestání, 

která jsou nastavená v §205 TZ a oba trestné činy poté představují obdobnou 
společenskou škodlivost. Proto bych zde ani v rámci trestání také s odkazem 
na preferenci zachování právní jistoty tresty neměnil. 

 
171 DRÁPAL, Jakub a kol. JakTrestáme. JakTrestame.cz [online].  [cit. 6. 6. 2020]. Dostupné z: 

https://jaktrestame.cz/aplikace/#appka_here. 

https://jaktrestame.cz/aplikace/#appka_here
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6 Podvod 

K této části bych dopředu rád uvedl, že se vzhledem k rozsahu práce budu vě-
novat primárně obecné skutkové podstatě podvodu. Jak česká, tak polská 
úprava totiž zná i další speciální skutkové podstaty, nicméně podrobný rozbor 
by podstatně překročil rozsah této práce. Proto speciální skutkové podstaty 

zmíním, nicméně nebudou popsány ani zdaleka vyčerpávajícím způsobem. 

6.1 Česká úprava 

6.1.1 Úprava obecného podvodu 

Dalším významným trestným činem proti majetku je bezpochyby podvod172. 
Jedná se o skutkovou podstatu, kterou upravoval od začátku také trestní zá-
kon z roku 1961173. Postupem času přibyly novelou z roku 1997174 do trest-

ního zákona dvě další speciální skutkové podstaty, a to pojistný podvod175 a 
úvěrový podvod176. Tyto skutkové podstaty poté přebral TZ současný, při-
čemž, přidal další, tedy třetí speciální skutkovou podstatu dotačního pod-
vodu177. TZ se tak uchýlil k vymezení, které mimo obecné skutkové podstaty 
podvodu zavádí další tři speciální a značně kazuistické skutkové podstaty. 
Nutno však podotknout, že ani takto nemohou být pokryty veškeré specifické 
formy podvodu, které praxe přináší. Jak uvádí např. prof. Jelínek: „Současná 
právní úprava při trestněprávní ochraně majetkových zájmů před jednáním 
podvodného charakteru však není konzistentní. V praxi se vyskytují i další pod-
vodná jednání v určitých specifických formách (například podvod směnečný, 

 
172 §209 zákona č. 40/2009 Sb. 

173 §250 zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů. In: Beck – on-

line [online právní informační systém]. Nakladatelství C. H. Beck [cit. 7. 6. 2020]. Do-

stupné z: https://www.beck-online.cz/bo/chapterview-document.seam?documen-

tId=onrf6mjzgyyv6mjugawta. 

174 Zákon č. 253/1997 Sb., zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní 

zákon, ve znění pozdějších předpisů. In: Beck – online [online právní informační systém]. 

Nakladatelství C. H. Beck [cit. 7. 6. 2020]. Dostupné z: https://www.beck-on-

line.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=onrf6mjzhe3v6mrvgmwta. 

175 §250a zákona č. 140/1961 Sb. 

176 Tamtéž, §250b. 

177 §212 zákona č. 40/2009 Sb. 

https://www.beck-online.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=onrf6mjzgyyv6mjugawta
https://www.beck-online.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=onrf6mjzgyyv6mjugawta
https://www.beck-online.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=onrf6mjzhe3v6mrvgmwta
https://www.beck-online.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=onrf6mjzhe3v6mrvgmwta
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šekový, počítačový, fakturační, reklamační, vykazování černých duší při spoření 
se státním příspěvkem, podvod při veřejných zakázkách etc.)“.178 Hned na za-
čátku této kapitoly se tedy naskýtá otázka, jak moc jsou tyto zvláštní skutkové 
podstaty vhodné. Důvodová zpráva179 k TZ zmiňuje přepracování již známých 
skutkových podstat a přidání zmíněné nové s odkazem na praxi, pro kterou 
bylo postihování podle obecné skutkové podstaty obtížné. Nezabývá se však 

vůbec možností rozšíření obecného trestného činu podvodu, což by se vzhle-
dem k výše uvedenému mohlo jevit jako řešení praktičtější 

Samotná skutková podstata trestného činu podvodu vymezuje jako ob-
jekt cizí majetek, čímž se s odkazem na výše zmíněnou širokou definici budou 
rozumět jak věci hmotné, tak v tomto případě typicky některá majetková 
práva, a tedy věci nehmotné. Objektivní stránkou je poté skutečnost, že pa-
chatel někoho uvede v omyl, využije něčího omylu nebo zamlčí podstatné sku-

tečnosti, přičemž následkem je způsobení škody nikoliv nepatrné na cizím 
majetku a obohacení samotného pachatele nebo někoho jiného. Ke škodě viz 
kapitola 4.1. Uvedení někoho v omyl znamená, že omyl vzejde z jednání kon-
krétní osoby. Typicky tedy půjde o konání – pachatel sdělí nepravdivé infor-

mace, ale vyloučeno není ani jednání opomenutím – například nastoupením 
do vlaku bez úmyslu zaplatit za přepravu.180 Podstata využití omylu znamená, 
že pachatel omyl sám nevyvolal ani k jeho vyvolání nepřispěl, nicméně tako-
véhoto na něm nezávislém omylu využil ke splnění ostatních znaků skutkové 
podstaty. Podle konstruktu v samotném TZ181 je pak možno dovodit, že uvést 
někoho v omyl nebo využít něčího omylu lze také prostřednictvím technic-
kého zařízení – například zásahem do počítačových informací nebo dat, zása-
hem do programového vybavení počítače nebo provedením jiné operace na 
počítači aj. Tresného činu podvodu se lze dopustit také tím, že pachatel uvede 
v omyl nebo využije omylu některých státních orgánů.182 Zamlčení 

 
178 JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. Vyd. 7. Praha: Leges, 

2019, s. 662. 

179 Důvodová zpráva k zákonu č. 40/2009 Sb. 

180 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSR ze dne 22. 01. 1981, sp. zn. 11 To 64/80. Beck – online 

[online právní informační systém]. Nakladatelství C. H. Beck [cit. 7. 6. 2020]. Dostupné z: 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptcojygf-

pxexzugzpxi4q. 

181 §120 zákona č. 40/2009 Sb. 

182 PROVAZNÍK, Jan. (Ne)vinné lži na lavici obžalovaných aneb trestné činy, jichž se může 

dopustit obviněný lhaním. Bulletin advokacie [online]. 2019, roč. 25, č. 6, s. 15 [cit. 7. 6. 

 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptcojygfpxexzugzpxi4q
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptcojygfpxexzugzpxi4q
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podstatných skutečností pak znamená neuvedení takových informací, které 
kdyby druhá strana měla, danému jednání, které směřovalo k obohacení pa-
chatele nebo jiné osoby by se vyhnula.183 U podvodu navíc musí existovat pří-
činná souvislost mezi omylem určité osoby (resp. její neznalostí všech pod-
statných skutečností v rámci zamlčení podstatných skutečností) a jí učiněnou 
majetkovou dispozicí a také příčinná souvislost mezi touto dispozicí na jedné 

straně a škodou na cizím majetku a obohacením pachatele nebo jiné osoby na 
straně druhé.184 Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o úmyslný trestný 
čin185, je třeba v rámci subjektivní stránky úmysl prokazovat ve vztahu k ně-
kolika skutečnostem – především úmysl musí existovat na počátku jednání 
vůči poškozenému, musí směřovat k porušení chráněného zájmu a dále je 
také nutné zkoumat vědomosti „podvedeného“ subjektu – nelze totiž typicky 
zamlčet okolnosti, které si může druhý subjekt bez větších obtíží zjistit.186 

Ostatní odstavce citovaného ustanovení opět sledují trend nastolený u 
trestného činu krádeže, respektive zpronevěry v rámci odst. 4 písm. b) – proto 
bych k podrobnostem k těmto ustanovením odkázal na kapitolu 4.1 resp. 5.1. 

6.1.2 Ostatní trestné činy podvodu 

Jak bylo zmíněno výše, speciálním úpravám podvodu se již v takovéto 
míře věnovat nebudu, nicméně si dovolím uvést alespoň pár základních a 
z mého pohledu důležitých poznámek. Oproti podvodu podle §209 TZ, který 
bude v praxi pokrývat velkou část trestněprávních jednání, podvody podle 

 

2020]. ISSN 1805-8280. Dostupné z: https://www.beck-online.cz/bo/document-

view.seam?documentId=nrptembrhfpweyk7gzpxgxzrgu&rowIndex=0#. 

183 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 17. 8. 2005, sp. zn. 8 Tdo 833/2005. Nejvyšší soud 

[online]. Nejvyšší soud © 2018 [cit. 8. 6. 2020]. Dostupné z: http://www.nsoud.cz/Judi-

katura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/AB27061CC92255C0C1257A4E0065EC9F?open-

Document&Highlight=0,. 

184 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 19. 7. 2000, sp. zn. 8 Tz 136/2000. Nejvyšší soud 

[online]. Nejvyšší soud © 2018 [cit. 8. 6. 2020]. Dostupné z: http://www.nsoud.cz/Judi-

katura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/81C36DC171BE5E1CC1257A4E00689228?open-

Document&Highlight=0,. 

185 §13 odst. 2 zákona č. 40/2009 Sb. 

186 MOTYČKA, Petr. Podvodný úmysl a jeho prokázání. PravniProstor.cz [online]. Právní pro-

stor, publikováno 31. 7. 2019 [cit. 8. 6. 2013]. ISSN 2336-4114. Dostupné z: 

https://www.pravniprostor.cz/clanky/trestni-pravo/podvodny-umysl-a-jeho-proka-

zani. 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nrptembrhfpweyk7gzpxgxzrgu&rowIndex=0
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nrptembrhfpweyk7gzpxgxzrgu&rowIndex=0
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/AB27061CC92255C0C1257A4E0065EC9F?openDocument&Highlight=0,
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/AB27061CC92255C0C1257A4E0065EC9F?openDocument&Highlight=0,
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/AB27061CC92255C0C1257A4E0065EC9F?openDocument&Highlight=0,
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/81C36DC171BE5E1CC1257A4E00689228?openDocument&Highlight=0,
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/81C36DC171BE5E1CC1257A4E00689228?openDocument&Highlight=0,
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/81C36DC171BE5E1CC1257A4E00689228?openDocument&Highlight=0,
https://www.pravniprostor.cz/clanky/trestni-pravo/podvodny-umysl-a-jeho-prokazani
https://www.pravniprostor.cz/clanky/trestni-pravo/podvodny-umysl-a-jeho-prokazani
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§210, §211 a §212 TZ jsou zaměřeny na poměrně úzké okruhy specifických 
jednání spadajících do různých objektivních stránek těchto TČ. Objekt však 
zůstává totožný a je jím právě ochrana majetku. Ve srovnání s úpravou pod-
vodu podle §209 však všechny speciální úpravy podvodů vykazují stejný ne-
dostatek, na jehož obdobu jsem poukazoval v hodnocení krádeže. Podle §210 
odst. 1 bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo 

propadnutím věci ten, kdo uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje 
nebo podstatné údaje zamlčí, a to buď a) v souvislosti s uzavíráním nebo změ-
nou pojistné smlouvy nebo b) v souvislosti s likvidací pojistné události nebo 
c) při uplatnění práva na plnění z pojištění nebo jiné obdobné plnění. V této 
podobě se jedná dle mého názoru o nepřípustné formální pojetí trestného 
činu, kde ve srovnání s §209 odst. 1 jednak není vyžadováno způsobení žádné 
škody, a navíc zde chybí formulace „kdo sebe nebo jiného obohatí“ – tedy zde 

nebude nutná existence úmyslu pachatele k obohacení a ani způsobení škody. 
Oběma těmito nedostatky trpí také ustanovení §211 odst. 1 a také §212 odst. 
1. Jediným korektivem bude představovat zásada subsidiarity trestní re-
prese187, což však také nepovažuji za správné.188 Rozumím tomu, že chtěl zá-

konodárce postihnout specifická a v praxi často páchána jednání, a to přísněj-
ším způsobem. Domnívám se však, že se při tom až příliš držel přísloví: účel 
světí prostředky, což by v trestním právu více než kde jinde platit nemělo. 

6.2 Polská úprava 

6.2.1 Úprava obecného podvodu 

Obdobně jako v české úpravě vyjdeme primárně z obecného trestného činu 

podvodu189 (dále také jako „obecný podvod“), i když polská úprava zná ob-
dobně také některé další skutkové podstaty podvodů. Předmětem ochrany u 
obecného podvodu je tedy opět majetek, respektive majetková práva. Sa-
motná skutková podstata §1 trestného činu je relativně komplikovaně struk-
turovaná, v překladu by ji bylo možno pochopit jako – kdo za účelem získání 
finančního zisku způsobí, že jiná osoba bude nevýhodným způsobem nakládat 
s vlastním nebo cizím majetkem tím, že ji uvede v omyl, nebo využije omylu 

 
187 §12 odst. 2 zákona č. 40/2009 Sb. 

188 ŠÁMAL, Pavel. Subsidiarita trestní represe ve vztahu k jednotlivým skutkovým podsta-

tám trestných činů v trestním zákoníku. Trestněprávní revue [online]. 2010, roč. 9, č. 5, 

s. 133 [cit. 11. 6. 2020]. 

189 POLSKÁ REPUBLIKA. Art. 286 ustawy Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553. 
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nebo neschopnosti porozumět podnikaným jednáním, bude potrestán odně-
tím svobody od šesti měsíců do osmi let. I když to ze samotného ustanovení 
nevyplývá, majetkový prospěch nemusí pachatel získat pro sebe, ale stačí, po-
kud jej získá kterékoliv jiné osobě, což řeší samotný polský TZ v obecné 
části190. Způsobením by se v tomto kontextu mělo rozumět vyvolání rozhod-
nutí v osobě, které je pro ni nebo jiného nepříznivé.191 Polská literatura uvádí, 

že ne každé takovéto způsobení nepříznivého nakládání s majetkem v jiném 
bude podvod. K tomu bude docházet pouze, pokud pachatel jednal určitým 
způsobem, tedy jiného uvedl v omyl, využil omylu nebo využil neschopnosti 
porozumět podniknutým jednáním. Toto způsobení může nastat pouze koná-
ním.192 K tomuto je však nutno uvést, že se tím z povahy věci myslí konání ve 
smyslu využití takového omylu, nikoliv například způsobení omylu samot-
ného – toho lze pouze využít i bez samotného zapříčinění. Právě „aktivním 

podvodem“ se však označuje uvedení jiného v omyl, což spočívá v tom, že pa-
chatel podstupuje určitá konání vedoucí k vyvolání mylného chápání reality 
obětí. Využití omylu pak znamená, že oběť již mylné chápání reality má a pa-
chatel toho využije.193 Neschopnost porozumět podniknutým konáním pak 

může směřovat například na osoby, které nejsou s to posoudit následky svých 
jednání, nicméně se nenachází v omylu. Nevhodným způsobem nakládat 
s majetkem se zde chápe stejně jako v české úpravě způsobení škody, a to tedy 
jak poškození stávajícího majetku (damnum emergens), tak také případné bu-
doucí nezvětšení neboli ušlý zisk (lucrum cessans).194 Zásadní důsledek 
úpravy škody v polském TZ, respektive přestupkovém zákoně je ten, že se u 
tohoto trestného činu v žádném § nevyžaduje způsobení škody. 

Poměrně specifický a pro českého čtenáře na první pohled možná 
zvláštní je §2 citovaného ustanovení, který zakotvuje trestný čin v polské 

 
190 POLSKÁ REPUBLIKA. Art. 115 §4 ustawy Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553. 

191 OCZKOWSKI, Tomasz. Oszustwo jako przestępstwo majątkowe i gospodarcze. Katowice: 

Kantor Wydawniczy ZAKAMYCZE, 2004, s. 9. ISBN 8373334432. 

192 KARDAS, Piotr. O wzajemnych relacjach między przepisem art. 76 § 1 k.k.s. a przepisem 

art. 286 § 1 k.k. Prokuratura i Prawo [online]. 2008, roč. 14, č. 12, s. 20 [cit. 8. 6. 2020]. 

ISSN 1233–2577. Dostupné z: http://czytelniaonline.pl/logowanie?referer=http://czy-

telniaonline.pl/files/pdf?fileName=/get/publica-

tion/pdf/prok.ipr/pdf/2008/12/prok.ipr._2008_12_032.pdf. 

193 WĄSEK, Andrzej, ZAWŁOCKI, Robert. Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz do arty-

kułów 222-316. Tom II. Vyd. 4. Warszawa: C. H. BECK spółka z o.o., 2010, s. 1133. 

194 BEDNARZAK, Jan. Przeste̜pstwo oszustwa w polskim prawie karnym. Warszawa: Wyda-

wnictwo Prawnicze, 1971, s. 81. 

http://czytelniaonline.pl/logowanie?referer=http://czytelniaonline.pl/files/pdf?fileName=/get/publication/pdf/prok.ipr/pdf/2008/12/prok.ipr._2008_12_032.pdf
http://czytelniaonline.pl/logowanie?referer=http://czytelniaonline.pl/files/pdf?fileName=/get/publication/pdf/prok.ipr/pdf/2008/12/prok.ipr._2008_12_032.pdf
http://czytelniaonline.pl/logowanie?referer=http://czytelniaonline.pl/files/pdf?fileName=/get/publication/pdf/prok.ipr/pdf/2008/12/prok.ipr._2008_12_032.pdf
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nauce označovaný jako pokrádežový podvod195. Samotný zákon pak zní: 
stejný trest bude uložen tomu, kdo požaduje finanční zisk výměnou za vrácení 
nezákonně odebrané věci. Nezákonné odebrání věci v tomto případě skutečně 
nemá vazbu na žádný konkrétní trestný čin a rozumí se jím zkrátka převzetí 
faktické moci nad věcí jakýmkoliv způsobem v rozporu s právem. Věc se 
v tomto případě definuje v poměrně široké definici podle ustanovení trest-

ného činu krádeže196, tedy včetně energie nebo bankovní karty, nikoliv však 
počítačového programu – ten zakotvil polský zákonodárce zvlášť a vztah 
k pojmu „věc“ nijak nevymezil, o věc se tedy nejedná ani v mezích ustanovení 
art. 278. Jak navíc dovodil polský Nejvyšší soud, mezi znak tohoto trestného 
činu nepatří ani reálná možnost pachatele předmět vrátit, ten tak například 
ani nemusí být v jeho moci.197 S ohledem na výše uvedené nutno poznamenat, 
že ustanovení nemá přímou vazbu ani na krádež a ani na podvod – není totiž 

vyžadováno žádné podvodné jednání ve smyslu §1 – například uvedení jiného 
v omyl nebo využití omylu jiného, popřípadě využití neschopnosti porozumět 
podnikaným jednáním. K samotnému názvu tedy odbornou veřejnost (a jak 
bylo ukázáno výše, také soudy) vedla pravděpodobně cesta nejmenšího od-

poru, jelikož je jiné pojmenování obtížné. To podporuje také fakt, že ne všichni 
autoři takovýto název používají a někteří se zkrátka raději přiklánějí k opis-
nému názvu jako například trestný čin požadování majetkového zisku za vrá-
cení nezákonně odebrané věci.198 

§3 citovaného ustanovení poté opět zakotvuje mírnější trestání pro tzv. 
skutky menší váhy, konkrétně se jedná o peněžitý trest, trest omezení svo-
body nebo odnětí svobody do jednoho roku. K tomuto viz kapitolu 4.2. 

 
195 Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu ze dne 21. 1. 2020, sp. zn. IV Ka 1128/19. Wolters 

Kluwer Polska Sp. z o.o. [online]. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o, [cit. 5. 6. 2020]. Do-

stupné z: https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/orzeczenia-sadow/iv-ka-

1128-19-wyrok-sadu-okregowego-w-poznaniu-522892827. 

196 ZOLL, Andrzej a kol. Kodeks karny. Część szczególna. Tom III. Komentarz do art. 278-363. 

Vyd. 4. Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2016, s. 336. 

197 Postanowienie Sądu Najwyższego ze dne 1. 3. 2005, sp. zn. III KK 75/04. Wolters Kluwer 

Polska Sp. z o.o. [online]. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o, [cit. 5. 6. 2020]. Dostupné z: 

https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/orzeczenia-sadow/iii-kk-75-04-znami-

ona-przestepstwa-okreslonego-w-art-520238855. 

198 198 CURYŁO, Jolanta. Przestępstwa przeciwko mieniu. Piła: Wydawnictwa Szkół Policji w 

Piłe, 2011, s. 49. 

https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/orzeczenia-sadow/iv-ka-1128-19-wyrok-sadu-okregowego-w-poznaniu-522892827
https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/orzeczenia-sadow/iv-ka-1128-19-wyrok-sadu-okregowego-w-poznaniu-522892827
https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/orzeczenia-sadow/iii-kk-75-04-znamiona-przestepstwa-okreslonego-w-art-520238855
https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/orzeczenia-sadow/iii-kk-75-04-znamiona-przestepstwa-okreslonego-w-art-520238855
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§4 citovaného ustanovení zakotvuje stíhání na návrh osoby blízké, pokud 
je právě ona osobou poškozenou činem v §1 – 3 cit. ustanovení. K tomuto opět 
viz kapitola 4.1 a 2.3. 

6.2.2 Ostatní trestné činy podvodu 

Jak jsem naznačoval výše, také polská úprava zná více typů podvodů než 

pouze obecnou úpravu. V tomto jde dokonce ještě dál než úprava česká, když 
v části trestných činů proti majetku zakotvuje počítačový podvod199 a poté 
v následující části věnující se trestným činům proti obchodním transakcím a 
majetkovým zájmům v občanskoprávních transakcích200 úvěrový podvod201, 
pojistný podvod202, v části věnující se trestným činům proti obchodování s pe-
nězi a cennými papíry203 kapitálový podvod204 a nakonec daňový podvod205, 
který je však upraven odděleně v polském finančním trestním zákoníku. O 
těchto se zmíním ve srovnávací části, více se však těmto trestným činům, opět 
s odvoláním na rozsah práce, věnovat nebudu. 

6.3 Porovnání obou úprav 

Co se samotného zakotvení trestných činů podvodu týče, přistupují k nim oba 
státy dost podobně. Obě úpravy znají obecnou skutkovou podstatu trestných 
činů, na kterou navazují podvody speciální. V české úpravě jde konkrétně o 
tři, v polské dokonce o pět. V obou úpravách jde ze speciálních ustanovení cítit 
snaha zákonodárce zvláště postihovat některé další trestné činy, které dopo-
sud postižitelné nebyly nebo byly, ale obtížně. Nejsem si však zcela jist, na ko-
lik je takovéto postihování vhodné. Jak jsem uváděl v textu samotném, neexis-

tuje uzavřený počet takových skutkových podstat, které by mohly jednotlivě 
pokrýt všechny druhy podvodů, což do jisté míry potvrzuje také polský pří-
stup, který má konkrétních skutkových podstat ještě více. Argument vyžadu-
jící praxe, který používá český zákonodárce v důvodové zprávě206 také 

 
199 POLSKÁ REPUBLIKA. Art. 287 ustawy Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553. 

200 POLSKÁ REPUBLIKA. Tamtéž, rozdz. XXXVI. 

201 POLSKÁ REPUBLIKA. Tamtéž, art. 297. 

202 POLSKÁ REPUBLIKA. Tamtéž, art. 298. 

203 POLSKÁ REPUBLIKA. Tamtéž, Rozdz. XXXVII. 

204 POLSKÁ REPUBLIKA. Tamtéž, art. 311. 

205 POLSKÁ REPUBLIKA. Art. 56 ustawy Dz.U. 1999 nr 83 poz. 930. 

206 Důvodová zpráva k zákonu 40/2009 Sb. 
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nepovažuji za nejrelevantnější. Myslím si, že zákony by se neměly tvořit praxi 
na míru, ale obráceně – měly by se tvořit teoreticky tak dobře, aby v důsledku 
a obecnosti pokrývaly veškeré potřeby společnosti. Jako ideální výsledek de 
lege ferenda bych viděl existující pouze obecnou skutkovou podstatu pod-
vodu, podle které by bylo možno postihovat, pokud možno, veškeré podvody 
– tato představa je velmi pravděpodobně utopická, nicméně by měla zůstat 

jako cíl. Navíc si myslím, že například jednání popsané v §210 odst. 1 písm. a) 
- někdo uvede nepravdivé údaje v souvislosti s uzavíráním pojistné smlouvy, 
by šlo bez jakéhokoli problému kvalifikovat jako to, že pachatel jiného uvedl 
v omyl (uvedením nepravdivých údajů, irelevantně poté v souvislosti s uzaví-
ráním pojistné smlouvy). Co tedy zákonodárce skutečně dělá je, že vytváří 
nové speciální skutkové podstaty, které by bylo možno postihovat také podle 
skutkové podstaty obecné, nicméně zde trestné činy nepřiměřeně formalizuje 

za pomocí toho, že odebírá dva základní a velmi důležité znaky skutkové pod-
staty – nutnost způsobit škodu a úmysl pachatele způsobit škodu nebo sebe či 
jiného obohatit. Opět se budu odvolávat primárně na zásadu subsidiarity 
trestní represe207, nicméně zde se domnívám, že ji zákonodárce ani nezvá-

žil.208 Takovýto postih dle mého názoru není nutný a vytváření speciálních 
skutkových podstat, které tímto způsobem kriminalizují konkrétní jednání, 
považuji za nepřípustný. 

Polská úprava §1 je pak ve srovnání obdobná, i když se to na první pohled 
nemusí znát – textace se do značné míry liší, ovšem důsledky se liší jen nepa-
trně – také se vyžaduje úmysl získat pro sebe nebo pro jiného prospěch, také 
se vyžaduje uvedení jiného v omyl nebo využití omylu jiného. Rozdíly jsou zde 
v tom, že český TZ zakotvuje jako třetí možnost zamlčení podstatných okol-
ností, zatímco polský TZ postihuje situace využití něčí neschopnosti porozu-
mět podnikaným jednáním – v obou případech se jedná o případy, kdy tako-

váto situace vyvstane bez vůle pachatele, nicméně pachatel o této situaci ví a 
využije ji. Posledním rozdílem je zde skutečnost, že polský TZ nevyžaduje ani 
u obecného podvodu způsobení žádné konkrétní škody. Toto považuji opět za 

špatné vzhledem k výše uvedenému. Zatímco český zákonodárce poté v dal-
ších odstavcích sleduje jasné schéma, které je obdobné v §205 a prakticky to-
tožné v §206 českého TZ, polský zákonodárce se uchýlil k poměrně zvlášt-
nímu kroku. Zavedl totiž novou skutkovou podstatu postihující situace, kdy 

 
207 §12 odst. 2 zákona č. 40/2009 Sb. 

208 ŠÁMAL, Pavel. Subsidiarita trestní represe ve vztahu k jednotlivým skutkovým podsta-

tám trestných činů v trestním zákoníku. Trestněprávní revue [online]. 2010, roč. 9, č. 5, 

s. 133 [cit. 11. 6. 2020]. 
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pachatel požaduje od jiného finanční zisk výměnou za vrácení nezákonně ode-
brané věci. Jak bylo naznačeno výše, v pravém slova smyslu se o podvod ne-
jedná. Polský zákonodárce však i takové jednání považuje za podvodné, a tedy 
jej umístil právě pod skutkovou podstatu podvodu. Vzhledem ke stejným 
trestním sankcím se dá navíc vyvodit, že je toto jednání charakterizováno 
v zásadě stejnou společenskou škodlivostí. 

Co se vymezení trestů týče, česká úprava i v této oblasti sleduje nasto-
lený standard, kdy v základní skutkové podstatě odst. 1 trestá odnětím svo-
body až na dvě léta, zákaz činnosti nebo propadnutí věci. Recidivu v odst. 2 
trestá opět trestem odnětí svobody na šest měsíců až tři léta a trestní sazba 
se takto zvyšuje až do odst. 5, kde pachateli hrozí trest odnětí svobody od 
pěti až na deset let. Vzhledem k tomu, že i zde odst. 2 vyžaduje způsobení 
škody nikoliv nepatrné a ve všech odstavcích je zde zakotveno jasné schéma 
trestání opakované také v §205 a §206 českého TZ, nemám s výměrou trestů 
větších problémů. Ty spatřuji v úpravě speciálních podvodů, nicméně jak 
jsem výše nastínil, de lege ferenda bych zvolil jiné řešení, než úpravu výměry 
trestních sankcí – to by, dle mého názoru, problém nevyřešilo. 

Co se polského trestání týče, ta v §1 i §2 trestá stejně, a to odnětím svo-
body od šesti měsíců do osmi let. Úprava opět není tolik strukturovaná s roz-
víjením kvalifikovaných skutkových podstat jako v českém TZ a zákonodárce 
se tedy opět uchýlil ke stanovení relativně vysoké sankce. Vzhledem k tomu, 
že ani obecná úprava podvodu v polském TZ nevyžaduje způsobení žádné 
konkrétní škody, považuji především dolní hranici trestní sazby za nepřimě-
řeně vysokou. Myslím si, že v moderních demokratických systémech by ne-
měli být pachatelé bagatelních trestných činů sankcionováni principiálně 
takto vysoko. Na tomto nemění nic ani skutečnost, že zde polský zákonodárce 
v §3 cit. ustanovení opět zakotvuje institut skutků menší váhy, který trestání 
snižuje. Na druhé straně však nesmíme opomenout ustanovení art. 294 a art. 

295 polského TZ. První z nich dopadá na případy, kdy se pachatel činu podle 
art. 286 §1 (nevztahuje se tedy na pokrádežový podvod) dopustí na majetku 
značné hodnoty nebo na hodnotě zvláštního kulturního významu. Druhé 
z výše citovaných ustanovení poté dopadá na úpravu obecného podvodu jako 
celku v případě, že pachatel dobrovolně nahradí celou, resp. část škody – 
v těchto případech se trestání zmírňuje nebo se od potrestání upouští. K art. 
294 a 295 více viz kapitola 4.2. Pro srovnání bych však zmínil, že art. 294 v pří-
padě dopuštění se popsaného TČ na majetku značné hodnoty ukládá trest od 
jednoho roku do deseti let. Základní skutková podstata, která způsobení 
škody ani nevyžaduje, trestá odnětím svobody od šesti měsíců do osmi let. 

Škoda, kterou takto polský TZ vyžaduje, činí více než 200 000PLN, tedy na 
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české koruny ke dni 9. 6. 2020209 zhruba 1 198 200 Kč – což spadá do po-
měrně široké kategorie značné škody210 v českém TZ. Takovouto kvalifikova-
nou skutkovou podstatu poté podle §209 odst. 1 odst. 4 písm. d) trestá český 
zákonodárce odnětím svobody na dvě léta až osm let, což je oproti trestu zá-
kladní skutkové podstaty uvedené v §209 odst. 1 českého TZ procentuálně 
mnohem větší rozdíl než v případě polského TZ, což považuji za správné – ob-

zvláště znovu s odkazem na fakt, že polský TZ nevyžaduje u podvodu způso-
bení žádné škody. 

 
209 Kurzy devizového trhu. Česká národní banka [online]. Česká národní banka, © 2020 [cit. 

10. 6. 2020]. Dostupné z: https://www.cnb.cz/cs/financni-trhy/devizovy-trh/kurzy-de-

vizoveho-trhu/kurzy-devizoveho-trhu/. 

210 §138 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb. 

https://www.cnb.cz/cs/financni-trhy/devizovy-trh/kurzy-devizoveho-trhu/kurzy-devizoveho-trhu/
https://www.cnb.cz/cs/financni-trhy/devizovy-trh/kurzy-devizoveho-trhu/kurzy-devizoveho-trhu/
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7 Poškození cizí věci 

7.1 Česká úprava 

Tento trestný čin se oproti všem výše popsaným liší v účelu jednání pachatele. 

Zatímco všechny kapitoly výše pojednávali o trestných činech, kde jednání 
směřovalo k obohacení pachatele, v tomto případě pachatelovo jednání smě-
řuje pouze k poškození. Objektem TČ je v tomto případě vlastnictví. Předmě-
tem útoku je opět cizí věc a také zde je nutno zkoumat, co se tímto termínem 
v konkrétním ustanovení rozumí. V zásadě bych v tomto kontextu odkázal na 
definici v kapitole 4.1 věnující se krádeži, navíc se však v tomto případě bude 
za věc považovat nepochybně také věc nemovitá – například posprejování fa-

sády domu bude v zásadě možno kvalifikovat podle §228 odst. 2 TZ. Věc navíc 
musí být opět cizí, což znamená, že věc nebude ve vlastnictví pachatele buď 
vůbec nebo pouze částečně – aplikovat tedy bude možno závěry z kapitoly 4.1 

v tom smyslu, že se pachatel může dopustit TČ poškození cizí věci, kterou má 
ve spoluvlastnictví s jinou osobou. Použitelná bude také výše uvedená judika-
tura o společném jmění manželů – věc ve společném jmění manželů není k pa-
chateli nikdy v poměru „cizí“. TZ v tomto ustanovení nechrání pouze zničení 
věci samotné – tedy absolutní nepoužitelnost věci – například zapálením au-
tomobilu, který následně celý vyhoří až na „šasi“, ale také poškození věci – 
tedy snížení její hodnoty za předpokladu, že je věc způsobilá plnit některé své 
funkce – například havarováním automobilu, který je však možno opravit a 
používat dále, a nakonec také učinění věci neupotřebitelnou, čímž není oproti 
předchozím případům zasahováno do samotné hmotné podstaty – například 
vyjmutím motoru z automobilu. Odst. 1 dále také vyžaduje způsobení škody 

nikoliv nepatrné – bude tedy nutno vždy zkoumat, zda následky takového jed-
nání výše popsaného dosahují právě této hranice. Trestní sankce jsou v tomto 
případě odnětí svobody až na jeden rok – tedy méně než u základních skutko-

vých podstat krádeže, zpronevěry i podvodu, dále zákaz činnosti nebo pro-
padnutí věci. 

Specifický je odst. 2, který zakotvuje samostatnou skutkovou podstatu 
reagující primárně na vandalismus. Stejně se zde trestají pachatelé, kteří po-
škodí cizí věc tím, že ji postříkají, pomalují či popíší barvou či jinou látkou. 
Specifický je zde jednak požadavek na konkrétní jednání pachatele – postří-
kání, pomalování nebo popsání a také skutečnost, že se zde opět nevyžaduje 

způsobení žádné škody. Zákonodárce se tak opět rozhodl stíhat tyto trestné 



POŠKOZENÍ CIZÍ VĚCI 

66 

činy značně formálně a jediným korektivem pro úvahy, zda je nutno přistoupit 
k trestání ve smyslu TZ je zásada subsidiarity trestní represe211. 

Odst. 3 poté přísněji trestá pachatele, kteří se dopustí TČ podle odst. 1 
nebo odst. 2 cit. ustanovení, a navíc naplní některý ze znaků následujících pís-
men. Písm. a) chrání soudní řízení (nejen trestní) před nechtěným jednáním 
ze strany pachatele, písm. b) poté zakotvuje vyšší trestní sazbu na základě za-

vrženíhodné pohnutky pachatele – ať už oprávněné nebo domnělé, písm. c) 
pak zvláště chrání předměty podléhající ochrany podle jiného právního před-
pisu – například kulturní památky a národní kulturní památky chráněné 
podle ZSPP212, písm. d) přísněji trestá, pokud je činem způsobena značná 
škoda – zde upozorním na to, že je hranice škody relevantní také pro odst. 2 
cit. ustanovení, kde se sama o sobě škoda nevyžaduje. 

Odst. 4 pak dopadá na případy, kdy je takovýmito činy způsobena škoda 

značného rozsahu – k hranicím škod viz kapitolu 4.1. 
Tresty v tomto ustanovení a v zásadě i jejich použitelnost opět sleduje 

schéma zakotvené už na počátku majetkových trestných činů i když nutno po-
dotknout, že v tomto případě už ne tak důsledně. Ustanovení přidává několik 

kvalifikovaných skutkových podstat rozebraných výše a tresty jsou poměrně 
mírnější než u obohacujících jednání – což se mi jeví jako naprosto racionální 
právě vzhledem k povaze těchto jednání. Zatímco například u zpronevěry 
musí vůle pachatele směřovat jak k obohacení, tak ke způsobení škody, zde 
odpadá právě tato pohnutka obohacení se a takovéto činy je možno v obecné 
rovině považovat také za méně společensky škodlivé. 

7.2 Polská úprava 

Polská úprava zná také tento majetkový trestný čin213, v teorii nazýván ob-
dobně jako poškození věci, ale také jako zničení věci.214 Znění základní 

 
211 §12 odst. 2 zákona č. 40/2009 Sb. 

212 Zákon č. 20/1987 Sb., zákon o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. In: 

Beck – online [online právní informační systém]. Nakladatelství C. H. Beck [cit. 10. 6. 

2020]. Dostupné z: https://www.beck-online.cz/bo/chapterview-document.seam?docu-

mentId=onrf6mjzha3v6mrqfuzdk&rowIndex=0. 

213 POLSKÁ REPUBLIKA. Art. 288 ustawy Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553. 

214 Zniszczenie lub uszkodzenie cudzej rzeczy (art. 288). Policja polska [online]. Policja pol-

ska, [cit. 10. 6. 2020]. Dostupné z: http://statystyka.policja.pl/st/kodeks-karny/przes-

tepstwa-przeciwko-16/63978,Zniszczenie-lub-uszkodzenie-cudzej-rzeczy-art-288.html. 

https://www.beck-online.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=onrf6mjzha3v6mrqfuzdk&rowIndex=0
https://www.beck-online.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=onrf6mjzha3v6mrqfuzdk&rowIndex=0
http://statystyka.policja.pl/st/kodeks-karny/przestepstwa-przeciwko-16/63978,Zniszczenie-lub-uszkodzenie-cudzej-rzeczy-art-288.html
http://statystyka.policja.pl/st/kodeks-karny/przestepstwa-przeciwko-16/63978,Zniszczenie-lub-uszkodzenie-cudzej-rzeczy-art-288.html
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skutkové podstaty v §1 je: Kdo cizí věc zničí, poškodí nebo ji učiní nepoužitel-
nou, bude potrestán odnětím svobody od tří měsíců do pěti let. Zvláštním 
předmětem ochrany je v tomto případě opět vlastnictví a držba věci.215 K de-
finici věci viz kapitolu 4.2 – opět ale nutno poukázat na stejný rozdíl, jako 
v české úpravě – zde typicky připadá v úvahu také věc nemovitá, což lze pa-
trně seznat také z textace samotného ustanovení, kde polský zákonodárce ne-

používá výslovně movitou věc jako v předchozích ustanoveních. Obdobně 
jako v české úpravě se také zničení a poškození liší kvalitativně, přičemž zají-
mavou definici zničení přináší polský Nejvyšší soud – znamená, že daná věc 
přestává být dále věcí svého druhu216 – tedy například automobil Škoda Octa-
via přestane býti automobilem vůbec. Nepoužitelnou věcí se poté rozumí věc, 
která není použitelná k danému účelu, a to jak obvyklému, tak tomu, který mu 
oběť dala. Věc se tedy tímto musí stát zcela nebo zčásti neužitečnou.217 Tento 

trestný čin má svou oporu také jako přestupek v přestupkovém zákoně218 
opět se stanovenou hranicí materiální škody 500 PLN – vše nad ní je poté TČ. 
Hranice se však opět nepoužije, a tedy se bude jednat o trestný čin bez ohledu 
na škodu, pokud bude předmětem zbraň, munice, výbušniny nebo výbušná 

zařízení.219 
§2 citovaného ustanovení poté skoro již tradičně zakotvuje institut tzv. 

skutků menší váhy, které opět trestá peněžitým trestem, trestem omezení 
osobní svobody nebo odnětím svobody do jednoho roku. K institutu i trestům 
viz kapitolu 4.2. 

Poměrně zvláštní je poté úprava §3, která trestá stejným postihem jako 
v §1 pachatele, který přeruší nebo poškodí podmořský kabel nebo poruší 
platné předpisy při instalaci nebo opravě takového kabelu. Dá se konstatovat, 
že se jedná o obdobnou skutkovou podstatu co do samostatnosti jako v pří-
padě §228 odst. 2 českého TZ s tím, že dopadá na podstatně odlišné činy. 

Předmětem ochrany je v tomto případě jednotnost a nenarušenost 

 
215 KULIK, Marek. Przestępstwo i wykroczenie uszkodzenia rzeczy. Lublin: Oficyna Wyda-

wnicza VERBA, 2005, s. 27. ISBN 838946831X. 

216 Wyrok Sądu Najwyższego ze dne 17. 5. 2005, sp. zn. IV KK 145/17. Wolters Kluwer Polska 

Sp. z o.o. [online]. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o, [cit. 10. 6. 2020]. Dostupné z: 

https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/orzeczenia-sadow/iv-kk-145-17-ko-

niecznosc-rozrozniania-zniszczenia-i-522388104. 

217 KULIK, Marek. Przestępstwo i wykroczenie uszkodzenia rzeczy. Lublin: Oficyna Wyda-

wnicza VERBA, 2005, s. 79. 

218 POLSKÁ REPUBLIKA. Art. 124 ustawy Dz.U. 1971 nr 12 poz. 114 

219 POLSKÁ REPUBLIKA. Tamtéž, art. 130. 

https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/orzeczenia-sadow/iv-kk-145-17-koniecznosc-rozrozniania-zniszczenia-i-522388104
https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/orzeczenia-sadow/iv-kk-145-17-koniecznosc-rozrozniania-zniszczenia-i-522388104
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podmořského kabelu jakožto prostředku dálkového přenosu dat. Činem 
v tomto případě nemusí být způsobena škoda – především ve vztahu k poru-
šení předpisů při jeho instalaci. Přerušením nebo poškozením takového ka-
belu škoda typicky vznikne – nicméně ustanovení nemá oporu v přestupko-
vém zákoně, proto se ani zde škoda nevyžaduje. Také tento trestný čin je sa-
mozřejmě úmyslný, stejně jako je úmysl vyžadován v §1. 

Nakonec je z pohledu českého práva velmi zajímavý §4 ustanovení, který 
stanoví, že trestný čin podle §1 a §2 se stíhá pouze na návrh poškozeného. 
S něčím takovým už jsme se mohli setkat také výše, nicméně doposud zde byla 
vždy potřeba vztahu osoby blízké mezi poškozeným a pachatelem. Zde však 
odpadá i tato podmínka. Pro úplnost jen zdůrazním, že se tato situace vztahuje 
také na případy podle art. 294 polského TZ, který zde dopadá na TČ podle §1 
a §3 a opět se zvyšuje trestní sazba pro případy dopuštění se TČ na majetku 

značné hodnoty nebo na majetku zvláštního kulturního významu – k tomuto 
viz kapitola 4.2. I v těchto případech by se stíhání činu podle art. 288 §1 pol-
ského TZ zahajovalo na návrh. Ex offo se však budou vždy stíhat činy podle 
art. 288 §3 – tedy v případech podmořského kabelu – na ty ustanovení o ná-

vrhovém stíhání nedopadá nikdy. Na celé ustanovení však dopadne art. 295, 
který umožňuje upustit od potrestání nebo zmírnit trest, pokud bude dobro-
volně uhrazena část, respektive celá škoda. K tomuto opět viz kapitola 4.2. 

7.3 Porovnání obou úprav 

V tomto případě jsme narazili na první trestný čin, který je možno zařadit do 
skupiny poškozujících oproti všem předchozím, které se vyznačovaly jedná-
ním obohacujícím. Takovéto vymezení je jednotné pro obě úpravy, a proto 

jsme mohli v obou úpravách pozorovat jisté odlišnosti. §228 českého TZ vy-
chází ze dvou základních skutkových podstat, na které navazuje několik pod-
stat kvalifikovaných. Obecně bych vymezení jednotlivých kvalifikovaných 
podstat hodnotil jako vhodné, je zřejmé, jaký cíl sledují a z každého následují-
cího odstavce je jasně patrná vyšší společenská škodlivost na kterou navazuje 
přísnější sankce. Opět se mi však jeví jako nesprávně zvolená formulace §228 
odst. 2, který má postihovat primárně vandalství – sprejování po fasádách 
domů nebo například soupravách vlaků. TZ se i v tomto případě opět pouští 
do konstrukce, kde nevyžaduje způsobení žádné škody, což jak už jsem zmínil 
několikrát, do majetkových trestných činů v zásadě nepatří – nevyžadování 

škody bych si uměl představit například v kombinaci s konstrukcí podle §205 
odst. 5 písm. b) – v takovémto případě by bylo jasné, že zákon chrání zvláště 
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důležité hodnoty a škoda samotná je až sekundární. Pokud však skutečně 
chráníme primárně majetek, měla by tomu odpovídat také škoda způsobená 
pachatelem. Se samotným vymezením této skutkové podstaty jiný problém 
nemám, de lege ferenda by tedy ustanovení mělo znít: Stejně bude potrestán, 
kdo poškodí cizí věc tím, že ji postříká, pomaluje či popíše barvou nebo jinou 
látkou a způsobí tak na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou. Na tuto proble-

matiku poukazuje také doc. Kuchta, který navíc uvádí: „mnohdy může jít svým 
způsobem o zvýšení kvality věci (např. vytvoření sprejerských pestrobarevných 
zajímavých děl na esteticky nekvalitních a holých plochách např. nejrůznějších 
betonových podchodů)“.220 Zákon je tedy v tomto ohledu nepřiměřeně for-
mální. 

Polský TZ poté v art. 288 §1 vymezuje skutkovou podstatu podobně jako 
český TZ v §228 odst. 1. Ustanovení obdobné §228 odst. 2 je polské úpravě 

neznámé. Velkým specifikem je poté ustanovení art. 288 §3, které upravuje 
případy přerušení nebo poškození podmořského kabelu nebo porušení plat-
ných předpisů při instalaci nebo opravě takového kabelu. Takovéto ustano-
vení v české úpravě nenalezneme. Důsledek je poté fakt, že se u této úpravy 

nevyžaduje způsobení žádné škody, což ani zde nepovažuji za správné. Usta-
novení je navíc extrémně kazuistické, což také není ideální znak trestněprávní 
normy. Na druhou stranu nutno říci, že je zde více chráněn „veřejný zájem“ 
oproti ustanovení §228 odst. 2 českého TZ, které také způsobení škody nevy-
žaduje, což dle mého názoru jenom podtrhuje nevhodnou úpravu zvolenou 
českým zákonodárcem. V polské úpravě se také poprvé setkáváme s povin-
ností stíhat trestné činy podle art. 288 §1 a §2 pouze na návrh poškozeného. 
V tomto ohledu jde tedy úprava ještě dál než v předchozích ustanoveních, kde 
se stíhá na návrh osoby blízké, pokud je právě ona poškozenou ve vztahu k pa-
chateli. Věřím, že v dlouholetém nastavení je v Polsku úprava bezproblémová 

a funkční, ovšem nemyslím si, že by si z ní měl brát český zákonodárce příklad. 
Domnívám se, že zásada legality221 v rámci trestního řízení je poměrně účinná 
a jsem zastáncem toho, aby se v česku trestné činy stíhaly v co nejvyšší míře, 

pokud už se o trestný čin jedná. Dekriminalizaci bych spíše spatřoval ve vhod-
ném a spíše zdrženlivém vymezování skutkových podstat trestných činů a vy-
mezení trestů. O to kontroverzněji na mě úprava působí, když zvážíme, že 
trest vymezený v art. 288 §1 polského TZ je trest odnětí svobody od tří měsíců 
do pěti let a v případě spáchání TČ na majetku značné hodnoty dokonce jeden 

 
220 KUCHTA, Josef. Úprava majetkových trestných činů v novém trestním zákoníku. Právní 

rozhledy [online]. 2010, roč. 18, č. 1, s. 1 [cit. 20. 2. 2020]. 

221 §2 odst. 3 zákona č. 141/1961 Sb. 
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rok až deset let. Na druhou stranu nutno uvést, že je zde vidět jasná logika 
v porovnání s §3 cit. ustanovení, kde se stíhání zahajuje vždy ex offo z důvodu 
jasnějšího ohrožení veřejný zájem. 

Co se trestů týče, opět bych se více přiklonil k českému pojetí. Český TZ 
zde opět zůstává poměrně konzistentní, stanovuje dvě základní skutkové pod-
staty a dvě kvalifikované, přičemž u kvalifikovaných skutkových podstat po-

stupně zvyšuje trestní sazbu s jasným odůvodněním ve společenské škodli-
vosti skutků. Obecně lze říci, že jsou trestní sankce nižší než v případě před-
chozích trestných činů, což je však také zdůvodnitelné poškozujícím charak-
terem jednání ve srovnání s jednáním obohacujícím. Jako nedokonalé spatřuji 
pouze ustanovení §228 odst. 2, nicméně nikoliv co se vymezení sankce týče. 

Polská úprava pak také tresty v jistém smyslu zmírňuje. I když samotný 
trest odnětí svobody je zde nižší, než třeba v případě podvodu – viz kapitola 

6.2, trestní sazba je zde pořád relativně vysoká – trest odnětí svobody od tří 
měsíců do pěti let a v případě dopuštění se činu na majetku značné hodnoty 
opět od jednoho roku do deseti let. Toto však znovu zmírňuje art. 295 pol-
ského TZ – k tomuto viz kapitola 4.2. „Novinkou“ v tomto případě je pak také 

stíhání pouze na návrh poškozeného, a to bez ohledu na vztah mezi poškoze-
ným a pachatelem. Na tomto ustanovení lze tedy názorně vidět odlišnost 
v přístupu k trestání v českém a polském trestním právu. 
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8 Praní špinavých peněz 

Obecně jde v tomto případě o postih pachatelů snažící se kořistit z trestných 
činů jiných osob. Jde tedy o poměrně komplexnější úpravu, reagující právě na 
situace, kde se pachatelé některých trestných činů (typicky hospodářských 
nebo majetkových, ze kterých mají prospěch) snaží znesnadnit odhalení této 

trestné činnosti a usnadnit si tak použití nejen finančních prostředků z této 
trestné činnosti získaných. Často zde tedy nalezneme návaznost na jiné typy 
kriminality – například organizovaný zločin, terorizmus, korupci, nelegální 
obchod se zbraněmi, drogami atp.222 

8.1 Česká úprava 

Česká republika reaguje trestněprávní formou na problematiku tzv. praní špi-
navých peněz pomocí trestného činu legalizace výnosu z trestné činnosti223 a 

také nedbalostní verzí tohoto trestného činu224. Úprava byla značně pozmě-
něna novelou v roce 2019225, kdy hlavní podstatou takovéto změny bylo po-
hlcení trestných činů podílnictví a podílnictví z nedbalosti právě trestným či-
nem legalizace výnosů z trestné činnosti (z nedbalosti). Nově by tedy mělo být 
praní špinavých peněz trestáno právě podle těchto skutkových podstat. Dů-
sledek a částečně příčina takovéto změny je harmonizace s mezinárodní úpra-
vou a také jednotná návaznost na zákon o některých opatřeních proti legali-
zaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.226 Obecně je takovouto 

 
222 PÚRY, František. Poznámky k právní úpravě opatření proti legalizaci výnosů z trestné 

činnosti. Trestněprávní revue [online]. 2004, roč. 3, č. 3, s. 74 [cit. 11. 6. 2020]. ISSN 

1213-5313. Dostupné z: https://www.beck-online.cz/bo/chapterview-docu-

ment.seam?documentId=nrptembqgrpxi4s7gnpxgxzxgq&groupIndex=2&rowIndex=0. 

223 §216 zákona č. 40/2009 Sb. 

224 Tamtéž, §217. 

225 Zákon č. 287/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů, a některé další zákony. In: Beck – online [online právní informační 

systém]. Nakladatelství C. H. Beck [cit. 16. 6. 2020]. Dostupné z: https://www.beck-on-

line.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=onrf6mrqge4f6mryg4wta&grou-

pIndex=1&rowIndex=0. 

226 Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a 

financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů. In: Beck – online [online právní 

 

https://www.beck-online.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=nrptembqgrpxi4s7gnpxgxzxgq&groupIndex=2&rowIndex=0
https://www.beck-online.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=nrptembqgrpxi4s7gnpxgxzxgq&groupIndex=2&rowIndex=0
https://www.beck-online.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=onrf6mrqge4f6mryg4wta&groupIndex=1&rowIndex=0
https://www.beck-online.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=onrf6mrqge4f6mryg4wta&groupIndex=1&rowIndex=0
https://www.beck-online.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=onrf6mrqge4f6mryg4wta&groupIndex=1&rowIndex=0
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úpravou reagováno na závazky, které Česká republika již dříve přijala227 a 
které směřují k zajištění výnosů z trestné činnosti. Objekt těchto trestných 
činů je poměrně široký a dá se shrnout jako zájem na regulérnosti hospodář-
ského života, jelikož praní špinavých peněz ohrožuje řádné fungování tržního 
hospodářství a destabilizuje obecná pravidla řádného obchodování. Předmě-
tem útoku je v tomto případě věc, která je výnosem z trestné činnosti spá-

chané jak na území ČR, tak v zahraničí jinou osobou. Český TZ také přímo de-
finuje výnos z TČ a termíny s tím spojené, jako například bezprostřední výnos 
z trestné činnosti nebo zprostředkovaný výnos z trestné činnosti.228 Není roz-
hodné, jakým trestným činem byla takováto věc získána, zpravidla však půjde 
právě o jiné majetkové trestné činy. Typicky se bude v tomto případě jednat o 
věc movitou, vyloučeny však ale nejsou ani nemovitosti.229 

Skutková podstata vymezená v §216 odst. 1 vyžaduje specifické jednání 

pachatele ve formě ukrytí, na sebe nebo jiného převedení, přechovávání nebo 
užívání, přeměny v úmyslu umožnění jiné osobě uniknutí trestnímu stíhání, 
trestu nebo ochrannému opatření nebo jejich výkonu, a to vůči specificky vy-
mezené věci, která musí pocházet z výnosu z trestné činnosti spáchané jinou 

osobou, nebo ve formě spolčení ke spáchání takovéhoto trestného činu. Trest 
je poté stanoven jako odnětí svobody až na čtyři léta, peněžitý trest, zákaz čin-
nosti nebo propadnutí věci. 

Odst. 2 poté vyžaduje jednání ve formě zastírání původu věci vymezené 
v odst. 1, kdy dále fakultativně vymezuje některé typické formy takovéhoto 
zastírání nebo opět spolčení ke spáchání takovéhoto trestného činu, přičemž 
takováto jednání jsou postihována přísněji – odnětím svobody na šest měsíců 
až pět let, peněžitým trestem, zákazem činnosti nebo propadnutím věci. 

Odst. 3 až 5 jsou poté kvalifikovanými skutkovými podstatami ke skutko-
vým podstatám v odst. 1 a 2 a s každým dalším odstavcem zákonodárce zpřís-

ňuje trest, jak tomu bývá v českém TZ zvykem. Specifickými podmínkami 

 

informační systém]. Nakladatelství C. H. Beck [cit. 16. 6. 2020]. Dostupné z: 

https://www.beck-online.cz/bo/chapterview-document.seam?documen-

tId=onrf6mrqga4f6mrvgmwtcny&groupIndex=1&rowIndex=0. 

227 Sdělení MZV č. 33/1997 Sb., úmluva o praní, vyhledávání, zadržování a konfiskaci výnosů 

ze zločinu, ve znění pozdějších předpisů. In: Beck – online [online právní informační sys-

tém]. Nakladatelství C. H. Beck [cit. 11. 6. 2020]. Dostupné z: https://www.beck-on-

line.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=onrf6mjzhe3v6mztfuyq. 

228 §135b zákona č. 40/2009 Sb. 

229 JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. Vyd. 7. Praha: Leges, 

2019, s. 690 – 691. 

https://www.beck-online.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=onrf6mrqga4f6mrvgmwtcny&groupIndex=1&rowIndex=0
https://www.beck-online.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=onrf6mrqga4f6mrvgmwtcny&groupIndex=1&rowIndex=0
https://www.beck-online.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=onrf6mjzhe3v6mztfuyq
https://www.beck-online.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=onrf6mjzhe3v6mztfuyq
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použití takovýchto kvalifikovaných skutkových podstat jsou zejména v odst. 
3 písm. a) a odst. 4 písm. b) – věc musí pocházet ze zločinu, resp. zvlášť závaž-
ného zločinu. Z tohoto je jasně patrné, že zde zákonodárce zohledňuje také 
původní trestný čin, ze kterého věc pochází. Definice těchto TČ je zakotvena v 
§14 odst. 3 – zločinem je úmyslný TČ s horní hranicí odnětí svobody od pěti 
let do deseti let. Zvlášť závažnými zločiny jsou tedy úmyslné TČ s horní hra-

nicí trestu odnětí svobody deset let a více. Specifická je také podmínka podle 
odst. 5 písm. a), kde je vyžadováno spáchání takového trestného činu členem 
organizované skupiny působící ve více státech. K tomuto písmenu a písme-
nům ostatním poté přiměřeně viz kapitola 4.1 a 5.1. 

Specifikem je poté zvláštní úprava trestání tohoto trestného činu zakot-
vena v §216a – při stanovování druhu a výměry trestu podle §216 odst. 1 a 2 
soud přihlíží k výši trestní sazby stanovené pro TČ, ze kterého pochází výnos 

z trestné činnosti, pokud by trestní zákon za takovýto TČ stanovoval trest mír-
nější. Jedná se tedy o možnost zmírnit trestání v určitých případech právě 
skrze toto pravidlo. V tomto ohledu je tedy dána poměrně velká míra uvážení 
soudům, jelikož formulace „přihlédne“ neznamená nutně automatické zmír-

nění trestu.230 Nutno také podotknout, že se toto pravidlo nevztahuje na 
kulpózní formu tohoto trestného činu. 

Ta je poté zakotvena v §217 kde odst. 1 stanovuje trest odnětí svobody 
až na jeden rok, zákaz činnosti nebo propadnutí věci, pokud pachatel z nedba-
losti jinému umožní zastřít původ nebo zjištění původu věci větší hodnoty, 
která je výnosem z trestné činnosti. 

Odst. 2 poté opět specifikuje jednání pachatele, který zde z nedbalosti uk-
ryje, na sebe nebo jiného převede, přechová nebo užívá věc větší hodnoty, 
která je výnosem z trestné činnosti spáchané jinou osobou. Trestání je 
v tomto případě stejné jako v odst. 1. Ke kvalifikovaným skutkovým podsta-

tám viz výklad k §216 a odkazy zde uvedené. 

 
230 BROŽOVÁ, Sandra. Nové pojetí legalizace výnosů z trestné činnosti v kontextu meziná-

rodních závazků a komparace s francouzskou právní úpravou. In: Nové ASPI [online]. 

Wolters Kluwer ČR, © 2020. [cit. 16. 6. 2020]. Dostupné z: https://www.nove-

aspi.cz/products/lawText/7/271821/1/2?vtextu=legali-

zace%20v%C3%BDnosu%20z%20trestn%C3%A9%20%C4%8Dinnosti#lema0. 

https://www.noveaspi.cz/products/lawText/7/271821/1/2?vtextu=legalizace%20v%C3%BDnosu%20z%20trestn%C3%A9%20%C4%8Dinnosti#lema0
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/7/271821/1/2?vtextu=legalizace%20v%C3%BDnosu%20z%20trestn%C3%A9%20%C4%8Dinnosti#lema0
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/7/271821/1/2?vtextu=legalizace%20v%C3%BDnosu%20z%20trestn%C3%A9%20%C4%8Dinnosti#lema0
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8.2 Polská úprava 

Polská úprava zakotvuje tuto skutkovou podstatu v části věnující se TČ proti 
obchodním transakcím a majetkovým zájmům v občanskoprávních transak-
cích231. Polská právní teorie i praxe poté tento konkrétní TČ232 přímo pojme-
novává jako praní špinavých peněz („pranie brudnych pieniędzy“). Úprava 

byla přijata obdobně jako v česku na základě různých mezinárodních smluv, 
mimo jiné také Úmluvy o praní, vyhledávání, zadržování a konfiskaci výnosů 
ze zločinu, která je v Polsku také vyhlášena233. Samotný art. 299 je pak dělen 
na sedm paragrafů, přičemž jsou zde vymezeny dvě samostatné skutkové 
podstaty. První v §1 říká: Kdo platební prostředky, finanční nástroje, cenné 
papíry, devizové hodnoty, majetková práva nebo jiné věci movité nebo nemo-
vité, pocházející z výnosu z trestné činnosti, přijímá, drží, užívá, převádí nebo 

vyváží za hranice, ukrývá, převádí nebo mění, pomáhá s převodem jejich 
vlastnictví nebo držby, nebo podniká jiné kroky, které mohou zmařit nebo 
značně ztížit určení jejich trestného původu nebo místa, kde se nacházejí, je-

jich detekci, propadnutí nebo konfiskaci, bude potrestán trestem odnětí svo-
body od šesti měsíců do osmi let. V tomto případě jde i v polské úpravě o 
zvláštní předmět, a to sice regulérnost obchodních transakcí a sekundárně 
také zajištění a vymožení spravedlnosti.234 Ustanovení tedy požaduje kumu-
lativní naplnění těchto znaků: a) musí jít o vymezený předmět – tedy platební 
prostředky, finanční nástroje, cenné papíry atd., b) tento předmět musí po-
cházet z výnosu z trestné činnosti – a to buď přímo nebo nepřímo c) musí jít 
o specifické jednání pachatele ve vztahu k předmětu – přijímá jej, drží, užívá 
atd. – obzvláště tento znak je vymezen velmi široce s ohledem na zbytkovou 
kategorii – nebo podniká jiné kroky, které mohou zmařit nebo značně snížit… 
– z posledního bodu navíc plyne jisté formální pojetí tohoto trestného činu, 

není totiž požadováno, aby k takovému zmaření či jinému následku skutečně 

 
231 POLSKÁ REPUBLIKA. Rozdz. XXXVI. Ustawy Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553. 

232 POLSKÁ REPUBLIKA. Tamtéž, art. 299. 

233 POLSKÁ REPUBLIKA. Konwencja Dz.U. 2003 nr 46 poz. 394., Konwencja o praniu, uja-

wnianiu, zajmowaniu i konfiskacie dochodów pochodzących z przestępstwa, ve znění 

pozdějších předpisů. In: sejm.pl [online]. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej [cit. 11. 6. 

2020]. Dostupné z: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/down-

load.xsp/WDU20030460394/O/D20030394.pdf. 

234 ZOLL, Andrzej a kol. Kodeks karny. Część szczególna. Tom III. Komentarz do art. 278-363. 

Vyd. 4. Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2016, s. 679. 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20030460394/O/D20030394.pdf
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došlo, ale stačí, aby k němu dojít mohlo. Subjektivní stránka zde vyžaduje 
úmysl pachatele.235 

§2 cit. ustanovení poté zakotvuje další skutkovou podstatu trestného 
činu praní špinavých peněz. Zákon v tomto případě zní: Sankci podle §1 pod-
léhá ten, kdo jako zaměstnanec nebo jednající za nebo na účet banky, finanční 
nebo úvěrové instituce nebo jiného subjektu, který je ze zákona povinen re-

gistrovat transakce a osoby, které tyto transakce provádí, přijímá v rozporu 
se zákonem platební prostředky, finanční nástroje, cenné papíry, devizové 
hodnoty, převádí je nebo je přeměňuje, nebo je přijímá za jiných okolností, u 
nichž existuje důvodné podezření, že jsou předmětem činu podle §1 nebo po-
skytuje jiné služby, jejichž cílem je skrýt jejich trestní původ nebo služby s cí-
lem zabránit jejich zabavení. Zákonné podmínky, na které toto ustanovení od-
kazuje, jsou uvedeny v zákoně proti praní peněz a financování terorismu236. 

V tomto případě jsou tedy specificky vymezeny subjekty, které se mohou to-
hoto trestného činu dopustit, stejně jako činnosti, kterých je nutno se dopustit, 
aby mohl být trestný čin takto kvalifikován. Polská republika postrádá zákon-
nou definici termínu finanční instituce, což může být zvláště v trestním právu 

problém. Rozumí se jim v zásadě všechny subjekty zabývající se vybíráním 
nebo investováním peněžních prostředků. Úvěrovou institucí jsou poté jiné 
instituce než banky oprávněné poskytovat půjčky.237 Poměrně zajímavá je 
také konstrukce ustanovení „nebo je přijímá za jiných okolností, u nichž existuje 
důvodné podezření, že jsou předmětem činu podle §1“. Existence tohoto důvod-
ného podezření se samozřejmě posuzuje samostatně v každém jednom pří-
padě v rámci dané reality. Takovýmito skutečnostmi však může být například 
vysoká platba společnosti s nízkým obratem nebo velký počet jednotlivých 
plateb za různé účty.238 Předmětem ochrany jsou zde opět platební pro-
středky, finanční nástroje, cenné papíry a devizové hodnoty. I v tomto případě 

 
235 MOZGAWA, Marek a kol. Kodeks karny. Komentarz. Vyd. 9. Warszawa: Wolters Kluwer 

Polska, 2019, s. 979. 

236 POLSKÁ REPUBLIKA. Ustawa Dz.U. 2018 poz. 723., o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy 

oraz finansowaniu terroryzmu, ve znění pozdějších předpisů. In: sejm.pl [online]. Sejm 

Rzeczypospolitej Polskiej [cit. 12. 6. 2020]. Dostupné z: 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/down-

load.xsp/WDU20180000723/T/D20180723L.pdf. 

237 ZOLL, Andrzej a kol. Kodeks karny. Część szczególna. Tom III. Komentarz do art. 278-363. 

Vyd. 4. Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2016, s. 694. 

238 WÓJCIK, Jerzy Wojciech. Pranie pieniędzy. Kryminologiczna i kryminalistyczna ocena 

transakcji podejrzanych. Warszawa: Twigger S.A., 2002, s. 147. ISBN 9788388904080. 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180000723/T/D20180723L.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180000723/T/D20180723L.pdf
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se jedná o značně formálně pojatý trestný čin – nemusí totiž skutečně dojít 
k utajení původu nebo znemožnění zjištění nebo zabavení, ale postačí již sa-
motný úmysl k tomuto. I v tomto případě je tedy nutný úmysl pachatele.239 

Následující §5 (§3 a §4 byly zrušeny) zakotvuje kvalifikovanou skutko-
vou podstatu, která se velice podobá kvalifikovaným skutkovým podstatám 
souvisejícím s organizovaným zločinem v ČR. Samotný zákon říká: pokud se 

pachatel dopustí činu uvedeného v §1 nebo §2 jednajíc ve shodě s jinými 
osobami, bude potrestám trestem odnětí svobody od jednoho roku do deseti 
let. K tomuto je nutno uvést, že shodou v tomto smyslu se myslí nejenom jed-
nání ve formě pachatele nebo spolupachatele, ale také pomocníka nebo pod-
něcovatele a mělo by se jednat nejméně o dvě takové další osoby.240 

§6 poté zakotvuje další kvalifikovanou skutkovou podstatu k §1 a §2 na 
základě finančního prospěchu získaného pachatelem, konkrétně ve výši znač-

ného finančního prospěchu, což je pojem vykládán v souvislosti s majetkem 
značné hodnoty popsaného výše, srov. kapitola 4.2. 

Následný §6a dále zvláště trestá přípravu trestného činu zakotveného v 
§1 nebo §2 a to specificky trestem odnětí svobody do tří let. 

§7 cit. ustanovení poté zakotvuje speciální pravidlo, kdy soud v případě 
odsouzení za TČ podle §1 nebo §2 obligatorně rozhodne také o propadnutí 
předmětů odvozených přímo nebo nepřímo z trestného činu a také jiné hod-
noty nebo ekvivalenty těchto hodnot, a to také v případě, že nejsou ve vlast-
nictví pachatele. To neplatí, pokud má být předmět nebo hodnota vrácena po-
škozenému nebo jinému subjektu. Jedná se tak v podstatě o rozšíření obecné 
úpravy propadnutí předmětu pocházejících bezprostředně z trestné čin-
nosti241, kterou zná polský TZ. 

Poslední §8 tohoto ustanovení zakotvuje z českého pohledu další, po-
měrně nezvyklou obdobu zániku trestnosti. Tento paragraf říká, že nepodléhá 

trestu podle §1 a §2 ten, kdo dobrovolně sdělil orgánu určenému ke stíhání 
trestných činů informace o osobách zapojených do spáchání trestného činu a 
okolnosti jeho spáchání, pokud tyto informace zabrání spáchání jiného trest-

ného činu. V případě, že se o to pachatel alespoň pokusí, soud mimořádně 
zmírní trest. Také v tomto případě se jedná o obligatorní jednání soudu, 
v tomto případě tedy k opatřením musí soud přikročit. Takovéto oznámení 

 
239 MOZGAWA, Marek a kol. Kodeks karny. Komentarz. Vyd. 9. Warszawa: Wolters Kluwer 

Polska, 2019, s. 980. 

240 WĄSEK, Andrzej, ZAWŁOCKI, Robert. Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz do arty-

kułów 222-316. Tom II. Vyd. 4. Warszawa: C. H. BECK spółka z o.o., 2010, s. 1424. 

241 POLSKÁ REPUBLIKA. Art. 44 §1 ustawy Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553. 
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může nastat až do vydání pravomocného rozsudku. Tyto samotné informace 
poté nejsou hodnoceny obecně, nýbrž konkrétně funkčním kritériem ve 
vztahu k tomu, zda došlo k zabránění dalšího trestného činu. Informace mo-
hou být také „částečné“ – není například třeba, aby pachatel označil všechny 
ostatní pachatele. Stačí, aby označil pouze některé, a i tato skutečnost vedla 
k zabránění další trestné činnosti. Také tento trestný čin, k jehož zabránění 

jednání směřuje není chápán abstraktně – příprava takovéhoto trestného činu 
musí dosáhnout stádia, aby bylo možno určit, že by bez přičinění pachatele 
oznamujícího okolnosti byl čin dokonán (musí být vymezen útok na zákonem 
chráněnou hodnotu, pachatel a alespoň obecná kvalifikace činu).242 

8.3 Porovnání obou úprav 

Také v tomto případě vychází obě úpravy ze stejného mezinárodního základu, 
nicméně se nakonec obě vydávají trochu jinou cestou. V tomto případě polská 
úprava nezakotvuje problematiku praní špinavých peněz do části TČ proti 

majetku, ale v části TČ proti obchodním transakcím, což více odpovídá Hlavě 
VI – trestné činy hospodářské českého TZ. Je tedy otázkou, zda by česká 
úprava neměla být zakotvena spíše právě v této části. Vzhledem k výše vyme-
zenému objektu tohoto trestného činu si myslím, že by se ze systematického 
hlediska mohlo jednat o krok správným směrem. Art. 299 §1 polského TZ se 
velmi podobá §216 odst. 1 TZ českého. Polsko poté úpravu poněkud specifi-
kuje ve svém §2, týkající se zvláště finančních institucí a osob za ně jednajících, 
protože právě ty se často dostávají do styku s prostředky, které můžou pochá-
zet z trestné činnosti. Česká úprava je zde však o něco obecnější a takto speci-
fické vymezení by dle mého názoru ničemu neprospělo. Poměrně zásadní roz-

díl je v tom, že česká úprava výslovně netrestá pachatele původního trestného 
činu, ze kterého výnos vzniká, zatímco v Polsku takovéto pravidlo výslovně 
upraveno není. Česká úprava pravidlo zakotvuje zejména vzhledem k poten-
cionálnímu rozporu se zásadou ne bis in idem243, kterou zná samozřejmě také 
polská právní úprava a ve své obdobě ji vymezuje také přímo polský TZ244, 
kdy nelze pachatele trestat dvakrát v téže věci. K otázce se v Polsku musel vy-
jádřit Nejvyšší soud, který rozhodl, že toto není a priori dáno ve všech 

 
242 ZOLL, Andrzej a kol. Kodeks karny. Część szczególna. Tom III. Komentarz do art. 278-363. 

Vyd. 4. Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2016, s. 686. 

243 Čl. 40 odst. 5 usnesení č. 2/1993 Sb. 

244 POLSKÁ REPUBLIKA. Art. 11 ustawy Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553. 
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případech, i když připustil, že takovýto souběh ve velkém počtu případu ne-
bude možný.245 Například pokud by byl naplněn znak, kdy někdo přechovává 
věc ve smyslu §216 odst. 1 českého TZ a tato věc pochází z trestného činu krá-
deže ve smyslu například §205 odst. 1 písm. a) a jednalo by se o totožného 
pachatele, takovýto souběh by nastat nemohl. Pokud by ale však pachatel 
tento předmět například převáděl na jiného, domnívám se, že by se nejednalo 

o dvakrát tutéž věc ani čin. Pachatel v tomto případě dokonal trestný čin krá-
deže a až následně, když se rozhodl, že například prodá předmět z krádeže 
získaný, naplní znak skutkové podstaty podle §216 odst. 1. Jedná se o po-
měrně složitou koncepci, avšak myslím si, že by byla použitelná také v České 
republice, a to s respektem k rozhodovací praxi Evropského soudu pro lidská 
práva, který se k této zásadě také vyjadřoval.246 Další zásadní rozdíl je vyme-
zení kulpózní skutkové podstaty tohoto trestného činu, kterou polská úprava 

nezná. Je otázkou, zda je české řešení správné. Konkrétní úprava se mi však 
jeví jako poměrně racionální vzhledem k zakotvení minimální hodnoty věci, 
skrze kterou je tento trestný čin páchán a také k relativně nízkému trestu ve 
srovnání s úmyslnou verzí trestného činu. 

Pro úpravu trestů se k srovnání vybízí art. 299 polského TZ a §216 čes-
kého TZ. Český zákonodárce zde začíná na trestu odnětí svobody až na čtyři 
léta, peněžitým trestem, zákazem činnosti nebo propadnutím věci a končí na 
trestu odnětí svobody na tři léta až deset let nebo propadnutím majetku. Pol-
ský TZ v tomto případě začíná na trestu odnětí svobody od šesti měsíců do 
osmi let a nejpřísnější je trest odnětí svobody od jednoho roku do deseti let, 
přičemž soud vždy nařizuje propadnutí věci, ke které se TČ vztahuje. Česká 
úprava je obecně mnohem strukturovanější, a i s ohledem na dělení hranice 
škod opět zakotvuje základní trestní sazbu mírnější. Procentuální rozdíl však 
není takový, jako například v případě krádeže a nejpřísnější trest také zakot-

vuje Česká republika. Polská úprava v jistých případech netrestá vůbec, Česká 
republika má své speciální pravidlo zakotvené v §216a kdy může trestat 

 
245 Uchwała Sądu Najwyższego ze dne 18. 12. 2013, sp. zn. I KZP 19/13. Wolters Kluwer Pol-

ska Sp. z o.o. [online]. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o, [cit. 16. 6. 2020]. Dostupné z: 

https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/orzeczenia-sadow/i-kzp-19-13-spra-

wca-przestepstwa-prania-brudnych-521497292. 

246 Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 30. 7. 1998. Oliveira proti Švýcar-

sku. Evropský soud pro lidská práva [online]. Evropský soud pro lidská práva, [cit. 16. 6. 

2020]. Dostupné z: https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%22olive-

ira%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAM-

BER%22],%22itemid%22:[%22001-58210%22]}. 

https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/orzeczenia-sadow/i-kzp-19-13-sprawca-przestepstwa-prania-brudnych-521497292
https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/orzeczenia-sadow/i-kzp-19-13-sprawca-przestepstwa-prania-brudnych-521497292
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%22oliveira%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-58210%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%22oliveira%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-58210%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%22oliveira%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-58210%22]}
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mírněji. Je otázkou, zda by zde nemělo být zakotveno jasné pravidlo, kdy soud 
trestá podle mírnější sazby vždy, jelikož za současné situace není dopředu 
jasné, do jaké míry k tomuto soud musí přihlédnout. Myslím si však, že tako-
váto „pružnost“ soudů může věci mnohdy přispět, jelikož nepochybně můžou 
existovat zvláštní okolnosti jednotlivých případů, které by skutková podstata 
původního trestného činu zvláště nepostihovala, avšak s tímto pravidlem 

může soud i takovouto okolnost zohlednit. Závěrem tedy lze shrnout, že zde 
český zákonodárce postihuje tyto trestné činy poměrně vysokou trestní saz-
bou. Vzhledem k objektu, který je však takovýmto ustanovením chráněn, ne-
považuji za zcela vhodné přirovnávat tresty k jiným, typičtějším, majetkovým 
trestným činům. Navíc na trestání těchto TČ bude mít často vliv právě pravi-
dlo zakotvené v §216a. Tresty bych tedy považoval za relativně vhodně nasta-
vené, avšak spíše na horní hranici přípustnosti. 
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9 Počítačové trestné činy 

Takovéto trestné činy si v několika posledních letech až desetiletích vyžádaly 
zvýšenou pozornost zejména v souvislosti s rozvojem informačních technolo-
gií obecně, a to jak na mezinárodní, tak na vnitrostátní úrovni. Tyto TČ jsou 
mimo jiné specifické tím, že je zde značně omezena teritorialita jako taková – 

počítačová prostředí nejsou omezena hranicemi států a v zásadě ani žádnými 
jinými. Dovolím si tvrdit, že ani v České republice není pojem „počítačové 
trestné činy“ užíván zcela jednotně. Typicky bychom mohli odlišit dvě větve – 
jedna, kde jsou počítače, data, systémy atd. jako samotný objekt chráněný 
konkrétním trestným činem a druhá, kde se páchají „běžné“ trestné činy, 
avšak často právě skrze počítačové systémy – například trestné činy podle 

§191 a §192 českého TZ. Také trestné činy z této „první větve“ mohou být chá-
pány šířeji – krom trestných činů podle §230 – §232 českého TZ bychom zde 
mohli řadit TČ podle §182 a §183 chránící spíše soukromí takovýchto dat.247 
Vzhledem k celé koncepci práce se však v tomto případě budu zabývat právě 

a pouze trestnými činy podle §230 - §232 českého TZ a jejich odpovídající pol-
ské úpravě. 

9.1 Česká úprava 

Jak bylo naznačeno výše, Česká republika, obdobně jako Polská republika, je 
v rámci úpravy počítačových trestných činů vázána několika mezinárodními 
smlouvami nebo předpisy EU. Za zmínku stojí například Úmluva o počítačové 
kriminalitě248 nebo rámcové rozhodnutí Rady EU o útocích proti informačním 

systémům249. 

 
247 ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní zákoník: komentář. Vyd. 2. Praha: C.H. Beck, 2012, s. 2302 - 

2303. 

248 Sdělení ministerstva zahraničních věcí č. 104/2013 Sb. m. s., ve znění pozdějších před-

pisů. In: Beck – online [online právní informační systém]. Nakladatelství C. H. Beck [cit. 

14. 6. 2020]. Dostupné z: https://www.beck-online.cz/bo/chapterview-docu-

ment.seam?documentId=onrg2427giydcm27geydiljq&groupIndex=0&rowIndex=0. 

249 Rámcové rozhodnutí Rady 2005/222/SVV ze dne 24. února 2005 o útocích proti infor-

mačním systémům. In: EUR-Lex [právní informační systém]. Úřad pro publikace Evrop-

ské unie [cit. 14. 6. 2020]. Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-con-

tent/CS/ALL/?uri=CELEX%3A32005F0222. 

https://www.beck-online.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=onrg2427giydcm27geydiljq&groupIndex=0&rowIndex=0
https://www.beck-online.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=onrg2427giydcm27geydiljq&groupIndex=0&rowIndex=0
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX%3A32005F0222
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX%3A32005F0222
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9.1.1 Neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči 

informací 

Samotný trestný čin podle §230 poté vymezuje dvě základní skutkové pod-
staty a obecně jde o neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči 
informací. V odst. 1 je chráněna důvěrnost počítačových dat a počítačového 
systému, včetně jejich částí a je zde chráněn také počítačový systém před 

ohrožením jeho bezpečnosti. Sekundárně je zde poté chráněna integrita a do-
stupnost počítačových dat a systémů. Odst. 1 je někdy označován také jako 
tzv. hacking a je zde samotně chráněn neoprávněný přístup k počítačovému 
systému nebo jeho části. Základním znakem této skutkové podstaty je pak 
překonání bezpečnostního opatření, k čemuž musí směřovat úmysl pachatele. 
Tento trestný čin nevyžaduje způsobení konkrétní škody nebo obohacení pa-
chatele, je zde tedy trestán i nezištný úmysl takovéto bezpečnostní opatření 
překonat – například, pokud si chce hacker pouze dokázat, že je tohoto scho-
pen. Typicky však bude tímto vniknutím sledován také jiný účel, například ne-
oprávněné užití dat, která chrání. Samotný počítačový systém by bylo možno 

definovat jako zařízení sestávající jak z hardwarového, tak softwarového vy-
bavení dohromady určeného k automatickému zpracovávání dat. Částí počí-
tačového systému budeme typicky rozumět počítačový program, jakožto ur-
čitá množina příkazů a jiných prvků počítačového jazyka, vyjadřující algorit-
mus řešení daných problémů. Překonání bezpečnostního opatření se poté ro-
zumí překonání každého opatření, které má zabránit volnému přístupu k po-
čítačovému systému – bez ohledu na to, jak kvalitní toto zabezpečení je. Po-
stačí tedy běžné heslo. Samotným získáním přístupu se rozumí situace, kdy se 
pachatel dostane do stavu, ve kterém může s počítačovým systémem nebo 
jeho částí volně disponovat. Příprava tohoto trestného činu sice trestná 

není250, někdy však může být za přípravu považována také skutková podstata 
podle §231 českého TZ, a tedy půjde o samostatný trestný čin.251 Vzhledem 
k rozvoji elektroniky v posledních letech si dovolím jednu poznámku – v praxi 
se za počítačový systém dá samostatně považovat například počítač nebo no-
tebook, pokud splňoval i ostatní parametry počítačového systému. Mám však 
za to, že dnes již tyto definiční znaky splňuje také většina chytrých telefonů, 
které mají operační systém rozvinutý do takové míry, která umožňuje insta-
laci různých programů a také manipulaci s nimi – včetně úprav nebo vytvá-
ření. Také v těchto telefonech mají lidé často citlivé informace či data, která si 

 
250 §20 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb. 

251 ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní zákoník: komentář. Vyd. 2. Praha: C.H. Beck, 2012, s. 2304 - 

2307. 
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různými způsoby šifrují či jinak zabezpečují a může tedy dojít k naplnění 
všech znaků skutkové podstaty i vůči tomuto předmětu. Trestem za takovéto 
jednání je poté odnětí svobody až na dvě léta, zákaz činnosti nebo propadnutí 
věci. 

Odst. 2 cit. ustanovení poté chrání primárně integritu a dostupnost dat 
počítačových systémů. Poskytuje se zde ochrana jak počítačovým datům, tak 

programům, a to konkrétně před zásahy, které mohou mít vliv na jejich exis-
tenci, kvalitu, správnost a chráněno je zde také neoprávněné užívání tako-
výchto dat. V této samostatné skutkové podstatě následně můžeme vidět stej-
nou formuli, jako u vymezení skutkové podstaty krádeže podle §205 odst. 1 
českého TZ. Musí tedy jít o naplnění minimálně tří znaků skutkové podstaty, 
přičemž dva musí být naplněny vždy, a to získání přístupu a tento přístup 
musí směřovat k počítačovému systému nebo nosiči informací. Mimo to musí 

být dále naplněn alespoň jeden ze znaků vymezených v písmenech a) – c). No-
sičem informací se zde rozumí jakýkoliv materiál, na který lze zapsat data a 
tato data poté z nosiče dále přečíst – dnes tedy typicky USB flash disk, Blu-
Ray, hard disk aj. Nelze za něj však považovat například zvukový záznam. 

Jedná se o rozdíl mezi definicí dat a informací, které zde TZ nepřesně rozlišuje. 
Data lze totiž chápat jako jakýsi základ, ze kterého se poté mohou stát infor-
mace, jakmile nesou význam člověku pochopitelný. Činy pachatele konkreti-
zované v písm. b) se v praxi označují jako jedna z forem tzv. „počítačové sabo-
táže“. Neoprávněnost takového jednání může záviset jak na jednání v rozporu 
s konkrétní právní normou252, ale také na jednání v rozporu se stanoveným 
smyslem a účelem – například užití bez vědomí oprávněné osoby. K tomuto 
bývají často využívány různé škodlivé programy, jejichž základními typy mo-
hou být viry, červi, trojští koně. V písm. c) jde pak o obdobu padělání listin 
vzhledem k tomu, že je dnes stále více informací, včetně těchto listin uchová-

váno v elektronické formě. Chráněny jsou tak před jednáním pachatele, který 
získá přístup k systému nebo informacím a ty upraví nebo vytvoří zcela nové 
tak, aby byly dále považovány za pravé. Písm. d) je poté další formou sabotáže 

podobně jako v písm. b). Programovým vybavením počítače budeme rozumět 
software jako celek – tedy programy, procedury a pravidla včetně příslušné 
dokumentace. Technickým vybavením v tomto kontextu je naopak hardware, 
tedy například jednotlivé součástky počítače v užším smyslu – základní deska, 
procesor atd., ale také součásti počítače v širším smyslu – například monitor. 
Zásahem je označována jakási zbytková kategorie jednání nespadajících pod 
písm. a) – c). Za takováto jednání je pachatel trestán odnětím svobody až na 

 
252 Např. §43 zákona č. 121/2000 Sb. 
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tři léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci – tedy trest odnětí svobody 
zde může být vyšší až o jeden rok ve srovnání s odst. 1.253 

V odst. 3 je poté kvalifikovaná skutková podstata k odst. 1 a odst. 2, při 
které se trestá přísněji, a to odnětím svobody na šest měsíců až čtyři léta, zá-
kazem činnosti nebo propadnutím věci, pokud pachatel naplní některou 
z okolností podle písm. a) nebo b) – popřípadě také obou. Písm. a) zde zakot-

vuje typický úmysl pachatele majetkových trestných činů – tedy způsobit ji-
nému škodu nebo jinou újmu nebo získat sobě nebo jinému neoprávněný pro-
spěch. Nutno podotknout, že konkrétní výše této škody, resp. újmy nebo pro-
spěchu není stanovena a k takovéto škodě nebo obohacení nemusí vůbec do-
jít, postačuje zde samotný úmysl. 

Odst. 4 je také kvalifikovanou skutkovou podstatou k oběma skutkovým 
podstatám základním. Oproti přitěžujícím okolnostem ve smyslu kvalifikova-

ných skutkových podstat podle §205 (viz kapitola 4.1.) zakotvuje také nové 
v písm. c) a e). Poruchou ve smyslu písm. c) a e) se rozumí stav, ve kterém 
konkrétní subjekt není schopen řádným způsobem plnit své úkoly, resp. pro-
vozovat podnikání ve smyslu písm. e). Závažnost bude charakterizována roz-

sahem, a to jak časovým, tak věcným. 
Poslední odst. 5 poté trestá odnětím svobody na tři léta až osm let v pří-

padě, že je následkem skutku podle odst. 1 nebo odst. 2 škoda velkého rozsahu 
nebo získání velkého prospěchu jak pachatelem přímo pro sebe, tak pro jinou 
osobu. Ke škodě viz kapitolu 4.1, k prospěchu obdobně podle §138 odst. 2. 

9.1.2 Opatření a přechovávání přístupového zařízení a hesla k 

počítačovému systému a jiných takových dat 

Následující úprava je zakotvena v §231 a jde o trestný čin opatření a přecho-

vávání přístupového zařízení a hesla k počítačovému systému a jiných tako-
vých dat. V tomto případě dochází vlastně ke kriminalizaci jednání, která by 
jinak byla beztrestnou přípravou k trestným činům vymezeným v odst. 1. Ob-
jektem tohoto TČ je jednak zájem na ochraně společnosti a osob před možným 
ohrožením vzhledem k nekontrolovanému opatřování a přechovávání zaří-
zení, nástrojů a prostředků, jež primárně slouží ke spáchání TČ vymezených 
v odst. 1. Podle odst. 1 tedy musí dojít ke kumulativnímu naplnění znaků: a) 
úmysl spáchat trestný čin podle §182 odst. 1 písm. b), c) nebo §230 odst. 1 
nebo 2; a b) specifické jednání pachatele – vyrobí, uvede do oběhu, doveze, 

 
253 ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní zákoník: komentář. Vyd. 2. Praha: C.H. Beck, 2012, s. 2308 – 

2312. 
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vyveze, proveze, nabízí, zprostředkuje, prodá nebo jinak zpřístupní, sobě 
nebo jinému opatří nebo přechovává zákonem specifikované zařízení nebo 
heslo, pomocí nichž lze získat neoprávněný přístup k počítačovému systému 
nebo jeho části.254 Podle odst. 1 písm. a) se zařízením rozumí hardware, byť 
vybavený softwarem. Postup je určitá metoda, jak získat přístup. Nástroj je 
jakýkoli prostředek k tomuto získání – například klíč. Podle písm. b) se poté 

heslem rozumí určitý řetězec znaků, které si uživatel může libovolně zvolit.  
Přístupový kód bude poté v zásadě podobný jako heslo, nicméně si jej uživatel 
zvolit nemůže a je mu přidělen – například PIN kód. Daty se v tomto kontextu 
rozumí například certifikát, po jehož zaslání je uživatel autorizován a přístup 
je mu umožněn.255 Zákon však výslovně zmiňuje také zbytkovou kategorii – 
do té může spadnout například zabezpečení gestem, či rozpoznání obličeje 
známé například z chytrých telefonů. Pro naplnění těchto znaků zákonodárce 

vymezuje trest odnětí svobody až na dvě léta, propadnutí věci nebo zákaz čin-
nosti. 

Odst. 2 poté zakotvuje kvalifikovanou skutkovou podstatu, kterou trestá 
odnětím svobody až na tři léta, propadnutím věci nebo zákazem činnosti. 

K jednotlivým znakům viz kapitola 4.1. 
Poslední odst. 3 je další kvalifikovanou skutkovou podstatou k odst. 1, 

kterou zákonodárce trestá odnětím svobody na šest měsíců až pět let. Pro sa-
motný znak skutkové podstaty viz výše poznámky k §230 odst. 5 písm. b). 

9.1.3 Poškození záznamu v počítačovém systému a na nosiči 

informací a zásah do vybavení počítače z nedbalosti 

Poslední trestný čin je zde v tomto kontextu poškození zápisu v počítačovém 
systému a na nosiči informací a zásah do vybavení počítače z nedbalosti podle 

§232 českého TZ. Jedná se o poměrně specifické vymezení vyžadující naplnění 
několika znaků. Zákon zde výslovně vymezuje zavinění ve formě hrubé ne-
dbalosti256. Dále musí jít o porušení konkrétní povinnosti specifikované 
v tomto ustanovení. Následkem poté musí být způsobena značná škoda. Na-
konec pak musí dojít ke zničení, poškození, pozměnění nebo učinění neupo-
třebitelnými data uložená v počítačovém systému nebo na nosiči informací, 

 
254 KUCHTA, Josef. Úprava majetkových trestných činů v novém trestním zákoníku. Právní 

rozhledy [online]. 2010, roč. 18, č. 1, s. 1 [cit. 14. 6. 2020]. 

255 ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní zákoník: komentář. Vyd. 2. Praha: C.H. Beck, 2012, s. 2317 – 

2318. 

256 §16 odst. 2 zákona č. 40/2009 Sb. 
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nebo alternativně musí dojít k zásahu do technického nebo programového vy-
bavení počítače nebo jiného technického zařízení pro zpracovávání dat. Pro 
naplnění těchto znaků následně zákonodárce zakotvuje trest odnětí svobody 
až na šest měsíců, zákaz činnosti nebo propadnutí věci. Kvalifikovaná skut-
ková podstata podle §2 poté vyžaduje způsobení škody velkého rozsahu, což 
je trestáno odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnu-

tím věci. K definici škody viz kapitola 4.1. 

9.2 Polská úprava 

Polský trestní zákoník vychází v tomto ohledu z obdobného mezinárodního a 
evropského základu jako český TZ. Zásadní bude i zde Úmluva o počítačové 
kriminalitě vyhlášená také v Polsku257. I přesto však polská úprava přistupuje 
k problému poněkud odlišně. Problematika je zde zakotvena v části věnující 
se trestným činům proti ochraně informací258. Ani tato úprava poté výslovně 
nepoužívá pojem „počítačové trestné činy“ a tyto je tedy možno najít zakot-

veny v několika skutkových podstatách napříč polským TZ. Držet se zde ale 
budu vymezení v kapitole 9.1. Konkrétně se tedy bude jednat o trestné činy, 
které je možno označit jako neoprávněný přístup k počítačovému systému259, 
neoprávněný odposlech260, interference dat261, interference systému262, vy-
tváření hackerského vybavení263. Kromě těchto trestných činů jsou v této ka-
pitole stanoveny i jiné trestné činy chránící informace, které však v zásadě ne-
mají žádný vztah k počítačové kriminalitě. V této kapitole bude vzhledem 
k českému pojetí pozornost věnována primárně TČ neoprávněného přístupu 
k počítačovému systému, interference dat a vytváření hackerského vybavení. 

 
257 POLSKÁ REPUBLIKA. Konwencja Rady Europy Dz.U. 2015 poz. 728., o cyberprze-

stępczości, sporządzona w Budapeszcie dnia 23 listopada 2001 r., ve znění pozdějších 

předpisů. In: sejm.pl [online]. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej [cit. 14. 6. 2020]. Dostupné 

z: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/down-

load.xsp/WDU20150000728/O/D20150728.pdf. 

258 POLSKÁ REPUBLIKA. Rozdz. XXXIII. ustawy Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553. 

259 POLSKÁ REPUBLIKA. Tamtéž, art. 267 §1, §2. 

260 POLSKÁ REPUBLIKA. Tamtéž, art. 267 §3. 

261 POLSKÁ REPUBLIKA. Tamtéž, art. 268, 268a. 

262 POLSKÁ REPUBLIKA. Tamtéž, art. 269, 269a. 

263 POLSKÁ REPUBLIKA. Tamtéž, art. 269b. 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20150000728/O/D20150728.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20150000728/O/D20150728.pdf
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9.2.1 Neoprávněný přístup k počítačovému systému 

Prvním trestným činem tedy bude neoprávněný přístup k počítačovému sys-
tému. Nutno upozornit na situaci, že polská úprava výslovně více nepoužívá 
pojem počítačový systém (pol. „system komputerowy“). Tento byl nahrazen 
termíny odpovídající IT systému (pol. „system informatyczny“) a ITK systému 
(pol. system teleinformatyczny). K takovéto změně bylo přistoupeno poté, co 

již „zastaralá“ terminologie neodpovídala moderním poznatkům a terminolo-
gii v oblasti informatiky. IT (dále také jako „informačně-technologický“) sys-
tém je vymezen jako soubor spolupracujících zařízení, programů a postupů 
zpracování informací a softwarových nástrojů používaných pro zpracování 
dat. ITK (dále také jako „telekomunikační“) systém je poté definován jako sou-
bor spolupracujících IT zařízení a softwaru, zajišťující zpracování, ukládání, 
odesílání a přijímání dat prostřednictvím telekomunikační sítě prostřednic-
tvím koncového zařízení vhodného pro daný typ telekomunikační sítě ve 
smyslu telekomunikačního zákona264.265 Samotné znění říká v §1 – kdo bez 
oprávnění získá přístup k informacím, které jsou pro něj nepřístupné a to ote-

vřením uzavřeného dopisu, připojením se k ITK síti nebo narušením či obchá-
zením elektronického, magnetického, IT nebo jiných zvláštních bezpečnost-
ních prostředků, bude potrestán peněžitým trestem, trestem omezení svo-
body nebo odnětím svobody do dvou let. §2 citovaného ustanovení poté sta-
novuje, že stejně bude potrestán ten, kdo bez povolení získá přístup k IT sys-
tému nebo jeho části. Z tohoto lze jasně vypozorovat, že §1 je značně obecný 
a počítačovým trestným činem v pravém slova smyslu bude pouze ve své 
části. Předmět ochrany je v tomto případě důvěrnost informací, právo s nimi 
nakládat včetně vyloučení ostatních osob z přístupu k těmto informacím a 
také bezpečnost přenosu těchto informací. Také v tomto případě musí být pří-

stup neoprávněný, což zahrnuje také nesouhlas jiné osoby, a tímto přístupem 
je poté narušeno právo jiného subjektu s takovýmito informacemi volně na-
kládat. Pachatel se s takovouto informací nemusí seznámit, stačí, že získá moc 
s takovouto informací dále nakládat. Narušením či obcházením IT bezpeč-
nostního prostředku poté vyžaduje určitou odbornost pachatele, a takové-
muto pachateli by mělo učinit určité potíže bezpečnostní prostředek 

 
264 POLSKÁ REPUBLIKA. Ustawa Dz.U. 2019 poz. 2460., Prawo telekomunikacyjne, ve znění 

pozdějších předpisů. In: Prawo.pl [online]. Wolters Kluwer [cit. 16. 6. 2020]. Dostupné z: 

https://www.prawo.pl/akty/dz-u-2019-2460-t-j,17116702.html. 

265 MOZGAWA, Marek a kol. Kodeks karny. Komentarz. Vyd. 9. Warszawa: Wolters Kluwer 

Polska, 2019, s. 883. 

https://www.prawo.pl/akty/dz-u-2019-2460-t-j,17116702.html
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překonat. V takovémto případě se dá předpokládat, že je tento bezpečnostní 
prostředek „zvláštní“.266 

IT systémem ve smyslu §2 se poté obdobně jako v České republice ro-
zumí jakékoliv zařízení nebo skupina vnitřně propojených zařízení nebo sou-
visejících zařízení, z nichž jedno nebo více podle programu provádí automa-
tické zpracování dat. 

§3 zakotvuje trestný čin neoprávněného odposlechu v tom smyslu, že 
stejně bude potrestán, kdo za účelem získání informací, ke kterým nemá ná-
rok, přebírá nebo používá naslouchací, vizuální nebo jiné zařízení nebo soft-
ware. Primárně ve vztahu k software se jedná o počítačový trestný čin a sa-
motný software je chápán jako počítačový program, který je vhodný pro zís-
kání takovýchto informací. Nemusí dojít k získání, stačí, aby se o to pachatel 
pokusil. 

§4 poté zakotvuje speciální pravidlo, podle kterého stejnému trestu pod-
léhá, kdo informace získané podle §1 - §3 zveřejní jiné osobě. Toto ustanovení 
se tedy vztahuje i na takové zveřejnění jinou osobou než pachatele původního 
trestného činu. Dochází zde tedy k výrazné kriminalizaci s cílem zabránit ší-

ření informace získané podle tohoto ustanovení. 
§5 poté opět zakotvuje pravidlo „návrhovosti“ stíhání a v tomto případě 

opět na návrh poškozeného. K tomuto viz kapitola 7.2. 
Zvláštní pravidlo poté zakotvuje art. 269c, které říká, že nebude potres-

tán, kdo spáchá čin podle art. 267 §2 nebo 269a a jedná tak výlučně s cílem 
zabezpečit informační systém, telekomunikační systém nebo telekomuni-
kační síť nebo rozvíjí metody takovéto bezpečnosti a bezprostředně oznámí 
správci takovéhoto systému nebo sítě odhalené hrozby a jeho jednání nena-
rušilo veřejný ani soukromý zájem a nebyla způsobena žádná škoda. 

9.2.2 Interference dat 

Následující trestný čin je označován jako interference dat a lze jej rozdělit do 
dvou samostatných trestných činů. První v art. 268 bývá označován jako brá-
nění čtení informací. Ustanovení tedy zakotvuje situaci, kdy ten, kdo bez 
oprávnění zničí, poškodí, vymaže nebo změní zápis významné informace nebo 
jinak zmaří nebo výrazně zkomplikuje osobě oprávnění se s takovouto infor-
mací seznámit čtení, bude potrestán peněžitým trestem, omezením osobní 
svobody nebo odnětím svobody až na tři roky.  

 
266 MOZGAWA, Marek a kol. Kodeks karny. Komentarz. Vyd. 9. Warszawa: Wolters Kluwer 

Polska, 2019, s. 870. 
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§2 je kvalifikovaný TČ k §1 a zakotvuje situaci, kdy pokud se čin popsaný 
v §1 týká zápisu na nosiči informací, bude pachatel potrestán odnětím svo-
body až na tři roky. Takovéto poškození či jiné škodlivé jednání pachatel může 
směřovat jak k informaci samotné, tak také k nosiči, na kterém se informace 
vyskytuje, pokud se následek týká informace jako takové. Významnost tako-
véto informace se posuzuje primárně objektivně, ale v potaz se berou také oh-

ledy na zájmy osoby oprávnění ke čtení.267 Nosičem informací se i zde budou 
rozumět zařízení k zapisování a čtení informací – například CD-ROM, pamě-
ťové karty aj. 

§3 je poté kvalifikovanou skutkovou podstatou k §1 a to také ve smyslu 
§2 a zakotvuje přísnější postih odnětí svobody od tří měsíců do pěti let, pokud 
pachatel takovým činem způsobí značnou majetkovou škodu. K tomuto viz ka-
pitola 4.2. 

§4 poté opět zakotvuje pravidlo, kdy se trestné činy podle §1 - §3 cit. usta-
novení stíhají pouze na návrh poškozeného. K tomuto viz kapitola 7.2. 

Trestný čin podle art. 268a označovaný jako zničení IT dat trestá odnětím 
svobody do tří let toho, kdo bez oprávnění ničí, poškozuje, maže, mění nebo 

ztěžuje přístup k datům nebo podstatně narušuje nebo znemožňuje automa-
tické zpracování, shromažďování nebo přenos takovýchto dat. Předmětem 
ochrany jsou v tomto případě především dostupnost informací ve formě dat, 
ale také bezpečnost elektronicky zpracovaných informací a IT systémů, sklá-
dající se z jejich důvěrnosti, integrity a dostupnosti. Daty se v tomto kontextu 
rozumí jakákoliv reprezentace skutečnosti ve formě vhodné pro zpracování 
v IT systému, včetně vhodného počítačového programu. Oprávnění může 
vzniknout opět jak na základě právního předpisu, tak vůle osoby jinak opráv-
něné. Pachatelem takovéhoto TČ může být kdokoliv a dokonán je nastoupe-
ním účinku – zničením, poškozením aj. Spáchány mohou být konáním i opo-

menutím a je zde nutný úmysl pachatele.268 Souběh tohoto trestného činu 
s trestným činem podle art. 268 popsaným výše je vyloučen z důvodu kon-
sumpce.269 

 
267 ZOLL, Andrzej a kol. Kodeks karny. Część szczególna. Tom II. Komentarz do art. 212-277d. 

Vyd. 5. Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2017, s. 664. ISBN 978-83-8107-547-3. 

268 MOZGAWA, Marek a kol. Kodeks karny. Komentarz. Vyd. 9. Warszawa: Wolters Kluwer 

Polska, 2019, s. 873. 

269 WĄSEK, Andrzej, ZAWŁOCKI, Robert. Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz do arty-

kułów 222-316. Tom II. Vyd. 4. Warszawa: C. H. BECK spółka z o.o., 2010, s. 725. 
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§2 cit. ustanovení je poté kvalifikovanou skutkovou podstatou k §1 v pří-
padě, kdy pachatel způsobí svým jednáním značnou majetkovou škodu. K to-
muto viz kapitola 4.2. 

§3 poté opět zakotvuje možnost stíhání tohoto trestného činu pouze na 
základě návrhu poškozeného. K tomuto opět viz kapitola 7.2. 

9.2.3 Interference systému 

Následující počítačový TČ je označován jako interference systému a je zakot-
ven v art. 269, samostatně označovaném jako poškození dat a spočívající 
ve zničení nebo změně záznamu na nosiči informací, majíc zvláštní význam 
pro národní obranu, bezpečnost dopravy, fungování státní správy, jiného stát-
ního orgánu nebo státní instituce či samosprávy nebo rušení či zabraňování 
automatickému shromažďování a přenosu takové informace. Za takovýto 
skutek je poté pachatel trestán odnětím svobody od šesti měsíců do osmi let.  
Předmětem ochrany je v tomto případě bezpečnost elektronicky zpracova-
ných informací, IT systémů, a to opět ve formě integrity, ale nezanedbatelně 

také národní obrany, bezpečnosti v dopravě, fungování státní správy, jiného 
státního orgánu nebo státní instituce či samosprávy.270 Trestný čin se jinak 
označuje taky jako počítačová sabotáž, která je rozlišena podle typu dat, která 
jsou pachatelem přímo ovlivněna. 

Speciální skutková podstata §2 poté stejně trestá toho, kdo se dopustí 
činu podle §1 poškozením zařízení sloužícího k automatickému zpracování, 
shromáždění nebo přenosu informací. Takovéto ustanovení je však polskou 
právní teorií hodnoceno jako nadbytečné, jelikož trest zůstává nezměněný a 
každý takovýto skutek by se dal posoudit také podle art. 269 §1. I přesto se 
však jedná o lex specialis vůči §1.271 Celý art. 269 je poté speciálním pravidlem 

vůči art. 268, 268a, 269a a 276.272 
Ke stejnému počítačovému trestnému činu je tedy dále řazeno také usta-

novení art. 269a označované jako porušení IT systému. Skutková podstata je 
založena na situaci, kdy někdo, aniž by k tomu byl oprávněn, přenosem, zni-
čením, vymazáním, poškozením, omezením přístupu nebo změnou dat, 

 
270 WĄSEK, Andrzej, ZAWŁOCKI, Robert. Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz do arty-

kułów 222-316. Tom II. Vyd. 4. Warszawa: C. H. BECK spółka z o.o., 2010, s. 728. 

271 ZOLL, Andrzej a kol. Kodeks karny. Część szczególna. Tom II. Komentarz do art. 212-277d. 

Vyd. 5. Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2017, s. 677. 

272 WĄSEK, Andrzej, ZAWŁOCKI, Robert. Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz do arty-

kułów 222-316. Tom II. Vyd. 4. Warszawa: C. H. BECK spółka z o.o., 2010, s. 732. 
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významně zasáhne do provozu IT systému, do systému ITK, nebo do ITK sítě. 
Takovéto skutky polský TZ trestá odnětím svobody od tří měsíců do pěti let. 
K definici pojmu ITK a IT systému viz kapitola 9.2. ITK sítí se poté rozumí sou-
bor ITK systémů, ve kterých se informace vytvářejí, ukládají nebo přená-
šejí.273 Pachatelem tohoto TČ může být kdokoliv a ke spáchání je vyžadován 
úmysl. Na toto ustanovení se také vztahuje ustanovení art. 269c zakotvující 

beztrestnost tohoto jednání v dobrém úmyslu. K tomuto srovnej výklad k art. 
267. 

9.2.4 Vytváření hackerského vybavení 

Posledním trestným činem je art. 269b označovaný jako vytváření hacker-
ského vybavení. Tento TČ je do jisté míry srovnatelný se strukturou §231 čes-
kého TZ a dá se říci, že se i zde jedná o speciální trestání přípravy jiných trest-
ných činů, které by jinak trestné nebyly. Ustanovení poté uvádí – kdo vyrábí, 
získá, prodává nebo sdílí jiným osobám zařízení nebo počítačové programy 
přizpůsobené k spáchání trestného činu podle art. 165 – obecné ohrožení, art. 

267 §1 pkt 4 - neoprávněné získání informací, art. 268a §3 - ničení, poškozo-
vání, vymazání, změna nebo bránění přístupu k IT datům, art. 269 §1 nebo §2 
ve spojení s §1 - zničení, poškození, vymazání nebo úprava IT údajů zvláštního 
významu, art. 269a §1 nebo §2 – zásah do provozu IT systému, IKT systému 
nebo IKT sítě, jakožto i počítačová hesla, přístupové kódy nebo jiná data 
umožňující neoprávněný přístup k informacím uloženým v IT systému, ITK 
systému nebo ITK síti, bude potrestán odnětím svobody od tří měsíců do pěti 
let. 

§1a poté zakotvuje obdobné pravidlo jako §269c popsaný výše, tedy že 
se TČ nedopustí ten, kdo jinak naplní skutkovou podstatu TČ, avšak jedná vý-

hradně s dobrým úmyslem nebo vyvíjí metody takovéhoto zabezpečení. 
§2 poté obligatorně stanovuje propadnutí věci, ke které se vztahuje TČ 

podle §1. Tyto hackerské nástroje musí být způsobilé k naplnění trestných 
činů v ustanovení uvedených. Mezi sdílením a prodejem je poté rozdíl v tom, 
že zatímco u prodeje sám tvůrce ztrácí svou moc nad takovýmto nástrojem, u 
sdílení si svou moc ponechává – v obou případech se poté k vybavení dostává 
jiná osoba. Vzhledem k judikatuře polského Nejvyššího soudu se v tomto pří-
padě dovozuje, že i když ustanovení používá množného čísla co do předmětů 
– tedy zařízení nebo počítačové programy, postačí ke spáchání tohoto činu 

 
273 MOZGAWA, Marek a kol. Kodeks karny. Komentarz. Vyd. 9. Warszawa: Wolters Kluwer 

Polska, 2019, s. 883. 
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také jeden takovýto program nebo například jedno heslo.274 Naproti tomu 
však termín „jiným osobám“ značí, že poskytnutí takovéhoto programu jedné 
osobě k naplnění skutkové podstaty nestačí. Musí se tedy jednat minimálně o 
osoby dvě, jinak by zákonodárce použil jednotné číslo, jako například v art. 
266 §2 nebo 265 §2.275 

9.3 Porovnání obou úprav 

V tomto případě je úprava na první pohled dosti rozdílná, avšak základní 
znaky jsou stejné. To je způsobeno převážně stejným mezinárodním, respek-
tive unijním základem – v tomto případě nejstěžejnější Úmluva o počítačové 
kriminalitě276, kde se státy zavazují přijmout konkrétní úpravu některých po-
čítačových činů. Česká republika se v tomto jeví jaksi striktněji – všechny ta-
kovéto počítačové trestné činy vymezuje na konci majetkových trestných činů 
v rámci tří paragrafů. Paragrafy jsou však poměrně dlouhé, složitě strukturo-
vané a kazuisticky pojaté, což je může dělat poměrně nepřehlednými. Navíc 

samotné zakotvení mezi majetkové trestné činy se může jevit jako špatné ře-
šení. Jak bylo na počátku kapitoly 9.1 uvedeno, objektem těchto trestných činů 
je majetek pouze vzdáleně. Takovéto řešení se může jevit jako pro praxi bez-
významné, myslím si však, že ani toto není úplně pravdou. Pokud bychom na-
příklad potřebovali vykládat určité ustanovení, systematický výklad by nás 
mohl dovést k nesprávným závěrům. Domnívám se tedy, že v tomto ohledu 
lepší přístup zaujala Polská republika, která trestné činy vymezila v části za-
bývající se ochranou informací. Všechny takovéto počítačové trestné činy pak 
více či méně navazují na úpravu „nepočítačovou“, včetně skutkových podstat 
v tomto smyslu smíšených, a tedy i nevzdělanému čtenáři hned dojde, kam 

zákon míří, což se o české úpravě úplně říct nedá. 
I když se tedy v polském TZ objevují více či méně všechny skutkové pod-

staty upravené v TZ českém, Polsko jde v tomto ohledu trochu jinou cestou a 
skutkové podstaty více dělí a tříští do více samostatných skutkových podstat. 
To se na jednu stranu může jevit jako vhodné řešení, přináší to však i jisté 
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problémy s výkladem vztahu jednotlivých skutkových podstat co do přípust-
nosti souběhů, vztahů speciality či kvalifikovanosti. Myslím si tedy, že ideální 
řešení by se mělo nacházet někde mezi těmito přístupy. 

Další značný rozdíl je poté v terminologii. Polsko prošlo poměrně rozsáh-
lou novelou277, která výrazně sjednotila, a především s ohledem na neustálý a 
velmi rychlý technologický vývoj „omladila“ doposud používanou terminolo-

gii. Díky tomu polský TZ (a nejenom ten) používá více termínů, které jsou úžeji 
vymezeny, což je dle mého názoru vždy chtěný důsledek. Český TZ používá 
někdy terminologii nepřesnou, a samotné termíny jsou mnohdy velmi široké, 
což je ale skutečnost vztahující se k problematice obecně – tomuto se úplně 
nevyhýbá ani úprava Polská, i když je v tomto ohledu o krok dál. 

Pro takovéto trestné činy je pak typický koncept stíhání na návrh poško-
zeného, což v této variantě česká úprava nezná vůbec. Takovéto stíhání 

obecně nastupuje v případě, že je ohrožen více soukromý zájem než ten ve-
řejný. U trestných činů, které typicky a významně omezují veřejný zájem, jako 
např. art. 269, se toto pravidlo neuplatní. 

U některých počítačových trestných činů je zaveden výslovně koncept, 

kdy polský zákonodárce zakotvuje beztrestnost jinak trestného jednání v 
„dobrém úmyslu“. Otázkou však zůstává, nakolik praktické takovéto ustano-
vení bude, vzhledem k podmínkám v ustanovení vymezených. Nejasné je také 
to, zdali je takovéto ustanovení nutné. Domnívám se, že se zde neobjevuje 
žádná společenská škodlivost a takovéto jednání by nemělo být trestné nikdy. 
V rámci zachování právní jistoty a vzhledem k formálnímu pojetí některých 
trestných činů si však myslím, že takovéto pravidlo může být vhodné. 

Vzhledem k předchozí časté kritice nevyžadování způsobení žádné škody 
či obohacení považuji za nutné vyjádřit se i k tomuto. V tomto případě se dle 
mého názoru o nedostatek nejedná, a to s odkazem na poznámku k nepřes-

nému řazení počítačových trestných činů. V těchto případech je často ohrožo-
vána jiná než majetková sféra a často jsou zasahovány více veřejné než sou-
kromé zájmy. V této situaci si myslím, že by takovýto požadavek nebyl na 

místě. 
Problematickým by se mohlo jevit ustanovení §232, kterého se lze do-

pustit také nedbalostí. Takováto nedbalost by mohla spočívat například v ne-
šťastném kliknutí zaměstnance na počítači ve společnosti zaměřující se na IT 
a takovéto kliknutí by teoreticky mohlo mít obrovské následky a způsobit ne-
představitelnou škodu. Je pak otázka, jestli právě takovéto jednání chceme 
kriminalizovat. Myslím si však, že kombinace podmínek, které zde 
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zákonodárce volí, může být dostatečná – primárně ve vztahu k nutnosti hrubé 
nedbalosti, způsobení značné škody a relativně mírný trest ve vztahu k jiným 
TČ. Pokud by však takovéto ustanovení z českého TZ úplně vymizelo, za chybu 
bych takovéto rozhodnutí nepovažoval. 

De lege ferenda si myslím, že by měl český zákonodárce zakotvit tyto 
trestné činy v jiné hlavě. Nabízí se Hlava II, kde je mimo jiné chráněno sou-

kromí a listovní tajemství. Nabízí se ale také řešení polské, a to vymezit hlavu 
novou, s objektem ochrany informací. Do této hlavy by poté mohlo spadnout 
více trestných činů, jako například §182 nebo §183 českého TZ, což by mělo 
za následek lepší provázanost a souvislost takovýchto činů. Samotné vyme-
zení jednotlivých skutkových podstat bych nechal na zákonodárci, myslím si 
však, že současné zakotvení do třech paragrafů s poměrně dlouhými souvě-
tími obsahující velké množství ne zcela jasně vymezených pojmů není nej-

vhodnější. 
Relativně samotnou otázkou poté zůstávají tresty. V obou úpravách by-

chom mohli porovnat typický TČ neoprávněný přístup k počítačovému sys-
tému podle §230 odst. 1 českého TZ a art. 267 §1 §2 polského TZ. V případě 

českého zákonodárce je zde trestáno odnětím svobody až na dvě léta. V pří-
padě polského je to trest odnětí svobody do dvou let, přičemž obě úpravy za-
kotvují alternativní tresty. Polská úprava je pak u jiných činů opět o něco přís-
nější, naproti tomu však často trestá pouze na návrh poškozeného (také ve 
zmiňovaném §267 §1 i §2). Obdobně však i zde souhlasím se zákonodárcem 
českým – stíhání na návrh může být dle mého názoru snadno zneužitelné – 
například nátlak na poškozeného a kompenzace této skutečnosti stanovením 
obecně vyšších trestních sazeb za správné nepovažuji. 
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10 Závěr 

V této diplomové práci jsem se zaměřil na co možná nejkomplexnější ucho-
pení a porovnání majetkových trestných činů v České a Polské republice. 
V úvodních kapitolách bylo naznačeno, že mají oba státy podobné východisko 
pro tvorbu právních předpisů, oba státy prošly podobným historickým vývo-

jem v posledních zhruba 200 letech a v posledních několika desetiletích je 
tato podobnost ještě značnější. I tak si ale myslím, že práce poukázala na ne-
malé množství mnohdy velmi zásadních rozdílu v uchopení nejen vybraných 
trestných činů. 

Hlavním cílem této práce bylo samotné porovnání vymezených trestných 
činů jak v úpravě české, tak polské. Domnívám se, že tento cíl práce byl napl-

něn – ne vždy jedna česká skutková podstata odpovídala jedné skutkové pod-
statě polské, avšak i s tímto rozdílem práce shrnula nosné myšlenky v obou 
úpravách. V každé kapitole věnující se konkrétnímu trestnému činu je pak 
zvláštní část věnována porovnání obou úprav, kde se pokouším naplnit cíl tý-

kající se hodnocení obou úprav a následných návrhů de lege ferenda pro čes-
kého zákonodárce. Také tento cíl se z velké části podařilo naplnit. Co se sa-
motných návrhů de lege ferenda týče, mám za to, že úprava je vždy do značné 
míry politickým kompromisem, což se o to více odráží v trestních sankcích 
zde vymezených. I proto jsem vycházel spíže ze zdrženlivého přístupu, a ne 
každou nedokonalost jsem hned zmiňoval. Pokud však tato nedokonalost do-
sahovala určité míry, kdy už se nedá odvolávat ani na nutnost kompromisu, 
uvedl jsem ji a také navrhnul změnu. I zde se tedy domnívám, že má práce svůj 
přínos. Jako odpovědi na v úvodu vymezené otázky sledující hlavní rozdíly a 
přísnost trestů bych tedy uvedl – Polsko má podstatně odlišný přístup k vět-

šině trestných činů, který se projevuje zejména častou „návrhovostí“ zahájení 
trestního řízení, primárně tam, kde jsou značněji chráněny soukromé zájmy. 
Polská úprava velmi odlišně zachází s nutností způsobení určité škody či obo-

hacení, což je pojem pro české pojetí naprosto zásadní. Odlišení toho, zda bude 
čin kvalifikován jako přestupek či trestný čin vlastně vychází ze speciální pře-
stupkové úpravy. Pokud je zde čin vymezen, zákonodárce také stanovuje, do 
jaké hranice škody či obohacení se ještě jedná o přestupek. Pokud takové vy-
mezení chybí, jde o trestný čin – ve větším počtu případů tedy polská úprava 
nevyžaduje způsobení žádné škody či obohacení, a tedy takovéto TČ trestá 
značně formálněji. Zásadní rozdíl je také v samotném vymezení některých 

trestných činů, které zpravidla Česká republika výslovně neupravuje. Ve vět-
šině případů je polská úprava podrobnější. Oproti tomu česká úprava má 
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jasný řád členění jednotlivých trestných činů, kde zpravidla začíná jednou či 
dvěma základními skutkovými podstatami a následně k nim vymezuje skut-
kové podstaty kvalifikované, které postupně zvyšují trestní sazbu. Tyto kvali-
fikované skutkové podstaty jsou pak u většiny majetkových trestných činů 
stejné nebo obdobné. Takový „řád“ polská úprava postrádá a na první pohled 
se tak může českému čtenáři jevit značně chaotická. Samotnou otázkou poté 

byly tresty. Nutno uznat, že polský trestní zákoník takřka ve všech případech 
zakotvuje vyšší trestní sazby, což je do jisté míry dáno také menším dělením 
kvalifikovaných skutkových podstat. I s tímto zohledněním jsou však polské 
tresty – opět primárně s ohledem na vymezení trestu odnětí svobody – přís-
nější. To má poté dopad také pro rozhodovací praxi soudů, kde se tato pre-
sumpce potvrdila v rámci rozboru uložených trestů nepodmíněného odnětí 
svobody u trestného činu krádeže. I když tento rozbor nebyl bezproblémový 

a pro jasné závěry vhodné například pro praxi by bylo potřeba udělat rozbor 
podrobnější a více individualizovaný, pro potřeby této práce jej považuji za 
dostatečný. Rozdíly zde navíc byly značné. 

I vzhledem k výše zmíněnému však považuji českou právní úpravu za 

vhodnou a domnívám se, že koncepční změna potřebná není. Myslím si však, 
že jisté dílčí úpravy popsané v návrzích de lege ferenda by bylo vhodné při-
jmout a jisté změny by některé majetkové trestné činy v ČR měly zaznamenat. 
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