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Záv�r

 Mám-li zhodnotit sou�asnou právní úpravu, mohu �íci, že se s p�ihlédnutím                    

k historickému vývoji neustále m�ní a p�izp�sobuje novým pot�ebám spole�nosti. 

Zákonem �. 253/2006 Sb., se skutková podstata rozší�ila co do objektu trestného �inu 

zpronev�ry, kdy je nadále trestné i zpronev��ení sv��ené jiné majetkové hodnoty (nap�. 

pohledávky nebo n�kterého z nehmotných statk�) a sankce propadnutí v�ci se rozši�uje 

též na propadnutí jiné majetkové hodnoty. D�vodem této novelizace byl požadavek 

Úmluvy o praní, vyhledávání, zadržování a konfiskaci výnos� ze zlo�inu zajiš�ovat 

a následn� d�sledn� konfiskovat majetek, který je nástrojem, prost�edkem 

nebo výnosem z trestné �innosti. Vzhledem k uvedeným požadavk�m na ú�inné 

od�erpání výnos� z trestné �innosti bylo zapot�ebí rozší�it trest propadnutí v�ci tak,                     

aby umož�oval propadnutí i jiné majetkové hodnoty než v�ci (obchodní podíl, 

pohledávky), která je nástrojem, prost�edkem nebo výnosem z trestného �inu. 

 Nová úprava dále zavádí zásadní zp�ísn�ní v odstavci 4 písmene c), �ímž se 

reaguje na takové trestné �iny páchané v minulosti zejména p�i povodních. Dále byly 

dopln�ny okolnosti podmi�ující použití vyšší trestní sazby. Recidiva ve form�

odsouzení nebo potrestání v posledních t�ech letech je znakem p�ísn�ji trestné samotné 

skutkové podstaty zpronev�ry. Trestní odpov�dnost je tu vázána na p�edchozí odsouzení 

nebo potrestání. P�edchozím trestem m�že být i jiný trest než pouze trest odn�tí 

svobody, m�že se jednat nap�. o pen�žitý trest nebo trest propadnutí v�ci. V odstavci 3 

se pak zavádí vyšší trestní sazba v p�ípad� zp�sobení v�tší škody. 

 Pokud jde o vztah zpronev�ry k jiným trestným �in�m, zam��ila jsem se 

p�edevším na obecné shrnutí základních rozdíl� jednotlivých trestných �in� s ur�itými 

p�íklady z právní praxe, �ešenými p�ed soudy r�zných stup�� soudní soustavy, nicmén�

bude i nadále hlavn� úlohou judikatury, aby ustanovení o trestném �inu zpronev�ry 

spolu s dalšími trestnými �iny bylo vykládáno v souladu se zamýšleným ú�elem právní 

úpravy, a dále na orgánech �inných v trestním �ízení bude záviset jejich správná 

aplikace. 

 Problematikou leasingu a zjiš�ování výše škod zp�sobených zpronev�rou v�cí 

sv��ených na základ� tzv. leasingové smlouvy se judikatura zabývala hojn�, a p�esto 
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po dlouhou dobu nebylo možné dosáhnout jednotnosti rozhodování. Významný pr�lom 

p�ineslo až stanovisko trestního kolegia Nejvyššího soudu, které vychází z respektování 

zvláštností smluvního vztahu založeného leasingovou smlouvou p�i vyvozování trestní 

odpov�dnosti trestným �inem zpronev�ry. V souhrnu lze konstatovat, že neoprávn�né 

nakládání s v�cí sv��ené pachateli tzv. leasingovou smlouvou (zejména její p�evedení 

na jiného) m�že napl�ovat zákonné znaky skutkové podstaty trestného �inu zpronev�ry, 

že p�i zjiš�ování výše škody není d�vod� nepostupovat podle hledisek uvedených 

v ustanovení § 137 TrZ (tj. zjistit hodnotu p�edm�tu leasingu v dob� spáchání �inu). 

Leasingové splátky, uhrazené pachatelem v p�ípadech, kdy leasingová smlouva 

p�edpokládá p�evod vlastnictví k p�edm�tu leasingu na nájemce a dle toho je také 

nastavena výše leasingových splátek, se promítnou do výše zp�sobené škody tak, 

že o tu jejich �ást, která p�edstavuje splácení po�izovací ceny p�edm�tu leasingu 

se snižuje výše zp�sobené škody, ovšem jen v takovém pom�ru, který odpovídá snížení 

hodnoty pronajaté v�ci v dob� spáchání �inu oproti její hodnot� v dob� p�evzetí 

pachatelem na základ� leasingové smlouvy. Pokud jde o úhradu leasingových splátek 

po spáchání trestného �inu, tato nemá vliv na napln�ní formálních znak� skutkové 

podstaty trestného �inu zpronev�ry, avšak m�že se promítnout p�i posuzování 

škodlivosti trestnosti �inu ve smyslu ustanovení § 12 odst. 2 TrZ. 


