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Úvod 

 V samotném úvodu bych chtěla objasnit, proč jsem si jako téma diplomové 

práce zvolila právě trestný čin zpronevěry. V první řadě bych uvedla, že trestní právo 

jako celek mě velice baví a zajímá a v budoucnu bych se jím chtěla zabývat. Nadto 

poukazuji na skutečnost, že zpronevěra se v posledních letech stala vysoce 

frekventovaným trestným činem, a přesto jí není věnována dle mého názoru dostatečná 

pozornost tak jako je tomu například u trestného činu krádeže nebo podvodu, kterým se 

odborná literatura věnuje o poznání víc. Samozřejmě její podíl na celkové kriminalitě, 

pokud jde o majetkové trestné činy, není drtivý, ale je zcela určitě nezanedbatelný. 

Zpronevěra je mezi majetkovými trestnými činy na třetím místě co do četnosti páchání 

těchto činů, hned za krádeží, která naprosto dominuje a podvodem, jenž je přibližně 

čtyřikrát častější než zpronevěra. Statistického výkaz Policejního prezidia ČR1, 

zpracovaný za období 1. 1. 2008 do 31. 12. 2008, uvádí, že v roce 2008 bylo zjištěno 

1273 případů zpronevěry, z nichž 735 případů bylo objasněno. Domnívám se, 

že problematika trestného činu zpronevěry si zasluhuje větší pozornost, proto jsem se 

rozhodla zpracovat tuto práci.  

Nadto poukazuji na skutečnost, že rozlišení a podřazení určitého protiprávního 

jednání pod jednotlivé skutkové podstaty majetkových trestných činů je často značně 

nesnadné a činí řadu problémů v aplikační praxi i zkušeným právníkům, což byl další 

podnět k načerpání určitých vědomostí v této oblasti a osvojení si dané problematiky. 

Zároveň je třeba podotknout, že nejde pouze o regionální problém,nýbrž celosvětový, 

v posledních letech ve velké míře medializovaný, což má spojitost se skutečností, 

že tohoto majetkového trestného činu se dopouští i vysoce postavení podnikatelé, 

politikové a představitelé státní správy (např. kauza Viktora Koženého nebo odstoupení 

Evropské komise v roce 1999, kdy bylo zjištěno, že zhruba pět procent evropského 

rozpočtu na rok 1998 zmizelo v neznámu nebo bylo použito nezákonně). 

V této práci bych chtěla nastínit historický vývoj právní úpravy tohoto trestného 

činu, podrobněji popsat a objasnit jednotlivé znaky skutkové podstaty, jakož i vztah 

                                                 
1  Dostupné na : URL : <http://www.policie.cz/clanek/statisticke-prehledy-kriminality-725362.aspx>[cit 

2009-11-30] 
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zpronevěry k jiným, zejména majetkovým, trestným činům. Na závěr se budu zabývat 

problematikou trestného činu zpronevěry v souvislosti s uzavíráním leasingových 

smluv, protože počet trestných činů, spáchaných v posledních letech v České republice, 

které souvisejí s poskytováním leasingu, roste. To souvisí se stoupající oblíbeností 

leasingu jako prostředku financování různých podnikatelských, ale i nepodnikatelských 

potřeb. 
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1. Právní úprava trestného činu zpronevěry a její historické prameny 

 Úprava trestného činu zpronevěry byla v českém právním řádu obsažena v hlavě 

deváté zvláštní části trestního zákona č.140/1961 Sb., konkrétně v ustanovení § 248. 

Od  1.ledna 2010 však vstoupila v účinnost právní úprava dle nového trestního zákoníku 

č.40/2009 Sb.(viz.níže). V systematice zákona č. 140/1961 byl trestný čin zpronevěry 

řazen mezi trestné činy proti majetku, konkrétně § 248. Toto ustanovení chrání zejména 

vlastnictví, které je objektem téměř poloviny trestných činů v deváté hlavě zvláštní části 

trestního zákona. Právo vlastnit majetek je obsaženo v některých mezinárodních 

dokumentech jako základní lidské právo, jmenovitě jde např. o čl. 17 odst. 1 Všeobecné 

deklarace lidských práv. Právo každého vlastnit majetek zakotvuje čl. 11 odst. 1 Listiny 

základních práv a svobod a je zaručeno všem. Vlastnické právo všech vlastníků má 

stejný zákonný obsah i ochranu, tedy i stejnou trestněprávní ochranu2. 

 Původ současné právní úpravy trestného činu zpronevěry můžeme datovat 

do roku 1787, kdy Josef II. vydal Všeobecný zákoník o zločinech a trestech za ně. 

Jeho zavedením byla poprvé v našem právním řádu plně uplatněna zásada nullum 

crimen sine lege (žádný zločin bez zákona) a nulla poena sine lege (žádný trest 

bez zákona)3. Z ustanovení § 157 tohoto zákona je zřejmé, že zpronevěra byla vnímána 

jako zvláštní druh krádeže, neboť podle něj byl krádeží vinen také ten, kdo úplně 

nebo částečně upřel vlastnictví a přivlastnil si cizí majetek, který mu byl v důvěře dán 

do úschovy, k zaopatření, k prodeji, k opracování. 

 Mezi další kodifikace trestního práva, platných na území Rakouska – Uherska, 

které se zabývaly problematikou trestného činu zpronevěry, patří Zákon trestní 

o zločinech a těžkých policejních přestupcích z roku 1803 a jeho novelizovaná verze 

z roku 1852 Zákon o zločinech, přečinech a přestupcích. V této kodifikaci byla 

zpronevěra vnímána již jako samostatný trestný čin, a to konkrétně v ustanovení § 181, 

podle něhož se zpronevěra měla pokládat za zločin tehdy, když někdo věc nějakou, 

která mu z důvodu jeho veřejného (státního nebo obecního) úřadu nebo zvláštního 

                                                 
2 Novotný, O., Dolenský, A., Navrátilová, J., Púry, F., Rizman, S., Vanduchová, M., Vokoun, R. : 

Trestní právo hmotné – II.Zvláštní část. 4.vydání. Praha: ASPI Publishing, 2004, s. 65 
3 Malý, K., Sivák, F. : Dějiny státu a práva v České a Slovenské republice, 2.vydání, Praha: H&H, 

1993, s. 334 a násl. 
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příkazu vrchnostenského nebo obecního, byla svěřena a která činila více než stopadesát 

korun, za sebou zadržel nebo sobě přivlastnil, a dále v § 183, podle něhož se zločinu 

zpronevěry dopustil i ten, kdo mimo případ obsažený v § 181, věc nějakou jemu 

svěřenou, která činila více než šest set korun, za sebou zadržel nebo sobě přivlastnil. 

 Tento zákon č. 117/1852 platil na území České republiky s různými změnami 

až do roku 1950, kdy jej nahradil trestní zákon č. 86/1950 Sb. Trestný čin zpronevěry 

zde upravoval § 248, podle kterého se tohoto trestného činu dopustil ten, kdo s cizí věcí, 

která mu byla svěřena, nakládal jako s vlastní. Za takové protiprávní jednání mohl být 

pachatel potrestán odnětím svobody až na dvě léta. Dále zákon stanovil trest odnětí 

svobody s vyšší trestní sazbou v rozmezí jednoho roku až deseti let pro případ, že se 

uvedeného činu dopustil pachatel jako poručník, opatrovník nebo jiná osoba, která měla 

povinnost hájit zájmy poškozeného, nebo byla-li tu jiná přitěžující okolnost. 

 Zákon č. 86/1950 byl zrušen k 1.1.1962, kdy nabyl účinnosti trestní zákon 

č. 140/1961. Tento zákon, přestože byl mnohokrát novelizován, je platný dodnes. 

Dle původního znění tohoto zákona se trestného činu zpronevěry dopustil ten, kdo si 

přivlastnil věc, která mu byla svěřena. Za takový čin mohl být pachatel potrestán 

odnětím svobody až na tři léta, nápravným opatřením nebo peněžitým trestem. Kdo se 

uvedeného trestného činu dopustil jako osoba, která měla uloženu povinnost hájit zájmy 

poškozeného, nebo způsobil-li takovým činem značnou škodu nebo jiný zvlášť závažný 

následek, vysloužil si vyšší trestní sazbu v rozmezí dvou až osmi let odnětí svobody. 

Novela č. 175/1990 Sb., přinesla celou řadu změn původního znění, a § 248 vypadal 

takto 

 

1) Kdo si přivlastní cizí věc, která mu byla svěřena, a způsobí tak na cizím majetku 

škodu nikoli nepatrnou, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok 

nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem nebo propadnutím věci. 

2) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta nebo zákazem činnosti 

nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným 

v odstavci 1 škodu nikoli malou. 

3) Odnětím svobody na dvě až osm let bude pachatel potrestán, 

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako osoba, která má zvlášť uloženu 
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povinnost hájit zájmy poškozeného, nebo 

b) spáchá-li takový čin výdělečně, nebo 

c) způsobí-li takovým činem značnou škodu nebo jiný zvlášť závažný následek. 

4) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán, způsobí-li 

činem uvedeným v odstavci 1 škodu velkého rozsahu. 

 

 Zákonem č. 557/1991 Sb. bylo v § 248 odst. 1 nahrazeno slovo „přivlastní“ 

slovem „přisvojí“ a trestní sazba byla zvýšena z jednoho roku až na dvě léta. Do třetího 

odstavce se za písmeno a) vkládá nové ustanovení písmene b) které zní: „spáchá-li 

takový čin jako člen organizované skupiny“, dosavadní písmeno b) a c) se označují jako 

c) a d). Důvodem těchto změn byl v prvním případě rozpor ustanovení „Kdo si 

přivlastní cizí věc..“ se zásadou, že do vlastnictví nelze získat věc trestným činem. Proto 

bylo nutné zaměnit pojem „přivlastní si“ pojmem „přisvojí si“, který neimplikuje 

vlastnictví ve smyslu občanského práva. V druhém případě pak motivoval změnu 

zákona prudký nárůst organizovaných forem trestné činnosti. 

 Další změnu zákona přinesla novela č. 290/1993 Sb., kdy napříště již nebylo 

trestné, spáchal-li někdo zpronevěru výdělečně. 

 Zákonem č. 253/2006 Sb., byl rozšířen předmět útoku a nadále je trestné nejen 

přisvojení cizí věci, ale i jiné majetkové hodnoty a sankce propadnutí věci se rozšiřuje 

též na propadnutí jiné majetkové hodnoty. Důvodem této novelizace byl požadavek 

Úmluvy o praní, vyhledávání, zadržování a konfiskaci výnosů ze zločinu zajišťovat 

a následně důsledně konfiskovat majetek, který je nástrojem, prostředkem 

nebo výnosem z trestné činnosti. Vzhledem k uvedeným požadavkům na účinné 

odčerpání výnosů z trestné činnosti bylo zapotřebí rozšířit trest propadnutí věci tak, 

aby umožňoval propadnutí i jiné majetkové hodnoty než věci (obchodní podíl, 

pohledávky), která je nástrojem, prostředkem nebo výnosem z trestného činu. Pro účely 

trestního práva se za majetkovou hodnotu jinou než věc považuje jak majetkové právo 

(např. pohledávka), tak i jiná penězi ocenitelná hodnota, která není věcí, tj. např. 

obchodní podíl. Dále bylo nutno upravit samostatně otázku cenných papírů a peněžních 

prostředků na účtu. Zatímco listinné cenné papíry lze považovat za movitou věc, 

u zaknihovaných cenných papírů byla jejich povaha dlouho sporná a patrně se svým 
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charakterem blíží spíše jiné majetkové hodnotě. Nicméně v rámci občanského 

i trestního práva byla přijata úprava (viz. novela trestního zákona č. 253/1997 Sb.), 

podle níž jsou i zaknihované cenné papíry považovány za věc. Peněžní prostředky 

na účtu v trestním právu na základě judikatury Nejvyššího soudu za věc považovány 

nejsou, ale jde o majetkovou pohledávku, tedy spadají pod pojem jiné majetkové 

hodnoty. Aby však nevznikl interpretační problém, neboť trestní řád upravuje zajištění 

jiné majetkové hodnoty a zajištění peněžních prostředků samostatně a zároveň dle 

judikatury by nebylo možné je považovat ani za věc, byly i peněžní prostředky na účtu 

podřazeny pod režim věcí, pokud z jejich povahy nebo z jiných okolností nevyplývá, 

že se na ně v daném případě ustanovení o věcech nepoužije. 

 Od 1.ledna 2010 vstoupil v účinnost nový trestní zákoník, který upravuje 

majetkové trestné činy v hlavě páté, zpronevěru pak v ustanovení § 206: 

 

1) Kdo si přisvojí cizí věc nebo jinou majetkovou hodnotu, která mu byla svěřena, 

a způsobí tak na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou, bude potrestán odnětím 

svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné 

majetkové hodnoty. 

2) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán, spáchá-li čin 

uvedený v odstavci 1 a byl-li za takový čin v posledních třech letech odsouzen 

nebo potrestán. 

3) Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel 

potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 větší škodu. 

4) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, 

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny 

b) spáchá-li takový čin jako osoba, která má zvlášť uloženou povinnost hájit 

zájmy poškozeného, 

c) spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu, 

za živelní pohromy nebo jiné události vážně ohrožující život nebo zdraví 

lidí, veřejný pořádek nebo majetek, nebo 

d) způsobí-li takovým činem značnou škodu 

5) Odnětím svobody na pět až deset let bude pachatel potrestán 
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a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 škodu velkého rozsahu, nebo 

b) spáchá-li takový čin v úmyslu umožnit nebo usnadnit spáchání trestného 

činu vlastizrady (§ 309), teroristického útoku (§ 311) nebo teroru (§ 312). 

6) Příprava je trestná. 

 

Nová úprava zavádí zásadní zpřísnění v odstavci 4 písmene c), čímž se reaguje 

na takové trestné činy páchané v minulosti zejména při povodních. Stav ohrožení státu 

vyhlašuje na návrh vlády Parlament ČR, je-li bezprostředně ohrožena svrchovanost 

státu nebo územní celistvost státu nebo jeho demokratické základy (čl. 7 úst. zák. 

č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky). K přijetí usnesení o vyhlášení stavu 

ohrožení státu je třeba nadpoloviční většiny všech poslanců a nadpoloviční většiny 

všech senátorů. Válečný stav v ČR vyhlašuje Parlament ČR, je-li ČR napadena nebo je-

li třeba plnit mezinárodní smluvní závazky o společné obraně proti napadení (čl. 43 

odst. 1 Ústavy). Živelní pohroma je událost, která ničivě a neovladatelně devastuje 

přírodu, lidské statky, společnost4. Recidiva ve formě odsouzení nebo potrestání 

v posledních třech letech je pak znakem přísněji trestné samotné skutkové podstaty 

zpronevěry. Trestní odpovědnost je tu vázána na předchozí odsouzení nebo potrestání. 

Předchozím trestem může být i jiný trest než pouze trest odnětí svobody, může se jednat 

např. o peněžitý trest nebo trest propadnutí věci. V odstavci 3 se pak zavádí vyšší trestní 

sazba v případě způsobení větší škody. 

                                                 
4 Jelínek, J. : Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou. 1.vydání. Praha: Leges, 2009, 

s.264 
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2. Vymezení skutkové podstaty trestného činu zpronevěry podle § 206 

trestního zákoníku 

2. 1. Objekt 

2. 1. 1. Pojem objektu trestného činu 

 Objekt trestného činu má klíčový význam pro skutkovou podstatu trestného 

činu, je základním hlediskem pro systematiku zvláštní části trestního zákona a úzce 

souvisí s tzv. ochrannou funkcí trestního práva. Zpravidla se jím rozumí společenské 

vztahy (např.vlastnické), zájmy a hodnoty (např. život a zdraví člověka) chráněné 

trestním zákonem5. Alternativně je používán i pojem předmět ochrany, který lépe 

vyjadřuje protiklad k předmětu útoku. Podle stupně obecnosti můžeme rozlišovat objekt 

obecný (rodový), druhový (skupinový) a objekt individuální. Obecným objektem 

nazýváme souhrn všech společenských vztahů, zájmů a hodnot chráněných trestním 

zákonem. Je obecný ke skupinovému i individuálnímu objektu. Druhový objekt 

trestného činu je vyjádřen společnými druhovými rysy individuálních objektů trestných 

činů, přičemž představuje skupinu příbuzných chráněných zájmů, které patří do téže 

oblasti. Druhové objekty jsou vyjádřeny v trestním zákoně v názvech hlav, resp. dílů 

zvláštní části trestního zákona. Význam skupinového objektu spočívá v systematickém 

rozdělení trestných činů, jež vyjadřuje pořadí chráněných hodnot podle jejich 

důležitosti. Individuálním objektem je pak jednotlivý zájem, k jehož ochraně je to které 

ustanovení zvláštní části určeno. Individuální objekt trestného činu je nezbytným 

znakem skutkové podstaty každého trestného činu, protože čin, který nijak nenarušuje 

či neohrožuje žádné chráněné hodnoty, nemůže být trestný6. Určení individuálního 

objektu je nezbytnou podmínkou pro správnou kvalifikaci trestného činu a pro určení 

povahy a stupně závažnosti každého konkrétního trestného činu pro společnost. 

Porušení nebo ohrožení objektu nazýváme následkem.  

 Trestný čin zpronevěry je podle nové právní úpravy zařazen do hlavy páté 

zvláštní části trestního zákona, tedy mezi trestné činy, jejichž druhovým objektem jsou 
                                                 
5 Novotný, O., Dolenský, A., Jelínek, J., Vanduchová, M. : Trestní právo hmotné – I.Obecná část. Praha: 

ASPI Publishing, 2003, s. 103 
6 Jelínek, J. a kol. : Trestní právo hmotné. 1. vydání. Praha: Leges, 2009, s. 152 a násl. 



 11

majetkové zájmy. Individuálním objektem trestného činu zpronevěry je hlavně 

vlastnictví věci7. 

2. 1. 2. Předmět útoku 

 Některé trestné činy mají mimo objekt také hmotný předmět útoku, jímž jsou 

buď lidé nebo věci, na něž pachatel trestného činu svým jednáním bezprostředně útočí, 

a tím zasahuje objekt trestného činu. Porušení předmětu útoku je účinkem trestného 

činu. Může mít význam z hlediska ukládání trestu jako přitěžující okolnost a v trestním 

řízení, neboť je jedním z prostředků individualizace a konkretizace trestného činu tak, 

aby nemohl být zaměněn s jiným. Předmětem útoku trestného činu zpronevěry je cizí 

věc nebo jiná majetková hodnota, která byla pachateli svěřena8. 

 Za věc se považuje hmotný předmět, je-li ovladatelný a užitečný, tj. že slouží 

potřebám lidí, a to kumulativně, tzn. musí splňovat oba znaky současně. Základním 

tříděním věcí je jejich třídění na věci movité a nemovité (§119 ObčZ), přičemž věci 

nemovité definuje v § 119 odst. 2 jako pozemky, a to bez omezení, jakož i stavby, které 

jsou spojeny se zemí pevným základem. Všechny ostatní věci jsou věcmi movitými9. 

 Předmětem útoku u trestného činu zpronevěry jsou zpravidla věci movité, není 

však vyloučeno, aby se jednalo i o nemovitou věc, ale není to praktické a v praxi se 

takové případy trestně nepostihují10. 

 Věci se dále dělí na zastupitelné (u nichž nezáleží na jejich identitě, např. 

potraviny, peníze apod.) a nezastupitelné (nenahraditelné, např. originály uměleckých 

děl a různé unikáty) nebo na věci určené podle druhu (zejm. peníze) a věci určené 

jednotlivě (např. mince ve sbírce). Z povahy trestného činu zpronevěry plyne, že to je 

zpravidla věc individuálně určená. Věci druhově určené mohou být zpronevěřeny, 

jestliže má držitel povinnost vrátit tytéž věci, a ne jen věci určitého druhu a množství, 

anebo zbaví-li se pachatel při jejich přisvojení možnosti je vrátit (např. poštovní 

                                                 
7 Usnesení NS ČR ze dne 13. 11. 2003, sp. zn. 3 Tdo 905/2003 uveřejněné pod č. 366-II/2004 Sbírky 

Orac – trestní, ročník V., sešit 2/2004 
8 Usnesení NS ČR ze dne 13. 11. 2003, sp. zn. 3 Tdo 905/2003 uveřejněné pod č. 366-II/2004 Sbírky 

Orac – trestní, ročník V., sešit 2/2004 
9 Knappová, M., Švestka, J., Dvořák, J. a kol. : Občanské právo hmotné – I., 4., aktualizované a 

doplněné vydání, Praha: ASPI Publishing, 2005, s. 272 a násl. 
10 Šámal, P., Púry, F., Rizman, S. : Trestná zákon. Komentář. 6. vydání, II. díl, Praha: C. H. Beck, 2004, 

s. 1443 
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doručovatelka si přisvojí doručované peníze, které utratí za oblečení, přičemž ví, že je 

nebude moci z tohoto důvodu vrátit a doručit). 

 Podle § 134 odst. 1 se věcí rozumí i přírodní ovladatelná síla, přičemž nejde 

o ovladatelnost přírodní síly v daném okamžiku nebo určitou osobou, ale o to, zda je 

vůbec v mezích lidských možností ji ovládat na daném stupni rozvoje společnosti (např. 

automobil, jenž se stal neovladatelným pro svého řidiče v důsledku poruchy řízení, 

nepřestal být věcí v právním smyslu). Za přírodní sílu lze považovat např. elektrickou, 

jadernou či parní energii atp11. Oproti tomu např. telefonní hovor za věc považovat 

nelze, neboť elektrická energie je v tomto případě využívána při dopravě zpráv pouze 

jako prostředek k přenosu informací (R 44/1999). Podle věty druhé § 134 odst. 1 se 

ustanovení o věcech vztahují i na živá zvířata, zpracované oddělené části lidského těla, 

peněžní prostředky na účtu a cenné papíry. Pokud jde o cenné papíry, předmětem 

zpronevěry mohou být cenné papíry jak v podobě listinné, tak v podobě zaknihované. 

Peněžní prostředky na účtu byly výslovně podřazeny pod režim věci v trestním právu již 

novelou, provedenou zákonem č.253/2006 Sb. 

 Za jinou majetkovou hodnotu se podle § 134 odst. 2 považuje majetkové právo 

nebo jiná penězi ocenitelná hodnota, která není věcí a nevztahují se na ni ustanovení 

o věcech dle odst.1. Majetkovým právem je právo vlastnické (včetně spoluvlastnictví 

a společného jmění manželů), věcná práva k věci cizí (právo zástavní, práva 

odpovídající věcným břemenům a právo zadržovací), právo závazkové 

(např.pohledávka má povahu majetkového práva vzniklého na základě závazkového 

právního vztahu mezi určitými subjekty – jde třeba o vklady na účtech a vkladních 

knížkách, nároky na vyplacení dividendy, pojistného či jiného plnění)12. 

 Jiné penězi ocenitelné hodnoty jsou hodnoty majetkové, ale zároveň vedle 

hmotných předmětů to budou i hodnoty nehmotné. K těm patří např. výsledky tvůrčí 

lidské činnosti, jako je autorské dílo, vynález atd., programové vybavení počítače – tzv. 

software, soubor znalostí a zkušeností o výrobním postupu či o složení určitého 

výrobku, receptura, a to bez zřetele na to, zda jsou vtěleny do materiálního substrátu 

                                                 
11 Šámal, P., Púry, F., Rizman, S. : Trestní zákon. Komentář. 6. vydání, I. díl, Praha: C. H. Beck, 2004, s. 

674 
12 Jelínek, J. a kol. : Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou, 1. vydání, Praha: Leges, 

2009, s. 165 
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či nikoli (tzv. know-how). Dále za ní lze považovat obchodní podíl, resp. členské vklady 

v obchodních společnostech a družstvech, členská práva a povinnosti v bytovém 

družstvu apod. 

 V § 135 vymezuje nový trestní zákon i pojem věci a jiné majetkové hodnoty 

náležející pachateli, a to tak, aby se nevztahoval jen na vlastníka věci, ale i na majitele 

a osobu, která s ní jako vlastník nebo majitel nakládá, aniž by skutečný vlastník 

anebo majitel či oprávněný držitel byl znám, což má význam zejména u trestu 

propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty (§ 70 odst.2) a ochranného opatření 

zabrání věci nebo jiné majetkové hodnoty (§ 99 odst.1). 

 Cizí je věc, náležející zcela nebo zčásti jiné osobě něž pachateli, tedy i věc, 

již má pachatel ve spoluvlastnictví ( Srov. např. NS 5/2001-T 139, R 53/1956). Cizí 

věcí není věc náležející do společného jmění manželů, kde každý z manželů je úplným 

vlastníkem celé věci13 (praxe se řídí judikátem R 32/1969, který se sice vztahuje k tzv. 

bezpodílovému spoluvlastnictví manželů podle předchozí úpravy, ale obsah judikátu je 

funkční i v nových právních poměrech). Na tuto problematiku reaguje judikát 

Nejvyššího soudu ČR, který lze vedle krádeže a loupeže, jichž se bezprostředně týká, 

aplikovat též na zpronevěru. Nejvyšší soud dospěl k závěru, že „věc která patří 

do společného jmění manželů, není ve vztahu k oběma manželům cizí věcí, která by 

mohla být způsobilým předmětem trestného činu krádeže či loupeže spáchaného jedním 

z manželů“ (NS 7/2001-T 200). Za cizí svěřenou věc nelze považovat finanční 

prostředky poskytnuté podnikateli ze státního rozpočtu na stanovený účel (R 55/2003, 

NS 24/2003-T 570). I věc patřící do majetku obchodní společnosti je pro společníka této 

společnosti věcí cizí.  

 Svěření spočívá v odevzdání věci do výlučné faktické moci (do držení) jiné 

osobě, která ji dosud v dispozici neměla. Na rozdíl od krádeže se pachatel trestného činu 

zpronevěry věci nezmocňuje, ale má ji už před přisvojením legálně ve své moci, 

v souladu s vůlí osoby, která mu věc svěřila. Má proto oprávnění věc držet a v souladu 

s účelem svěření ji i užívat. Dále je oprávněn v souladu s pokyny svěřitele s věcí 

disponovat (např. věc prodat a výtěžek předat tomu kdo věc svěřil). Na rozdíl 

                                                 
13 Novotný, O., Dolenský, A., Navrátilová, J., Púry, F., Rizman, S., Vanduchová, M., Vokoun, R. : 

Trestní právo hmotné – II.Zvláštní část. 4.vydání. Praha: ASPI Publishing, 2004, s. 72 
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od podvodu získá pachatel zpronevěry faktickou moc nad věcí bez vyvolání či využití 

omylu. Porušení povinnosti při správě cizího majetku je ke zpronevěře subsidiární, 

použije se tam, kde není prokázáno obohacení pachatele, ale je prokázáno jen způsobení 

škody (R 21/2002). 

 Věc je svěřena pachateli, jestliže je mu odevzdána do faktické moci (do držení) 

s tím, aby s věcí nakládal určitým způsobem, přičemž podmínkou není uzavření 

písemné smlouvy, ale postačí faktické předání věci (R 52/1996)14. Předpokladem trestní 

odpovědnosti za zpronevěru není existence dohody o hmotné odpovědnosti, uzavřené 

podle Zpr, ale jednání spočívající v úmyslném přisvojení si cizí svěřené věci a vznik 

škody. Tato dohoda pouze předurčuje režim, kterým bude posuzována případná 

odpovědnost za škodu. Jde tedy o institut náhrady škody. Opačný názor by totiž 

znamenal, že předmětem trestného činu zpronevěry by mohly být pouze hodnoty, 

na které dopadá zvláštní odpovědnost za škodu ve smyslu Zpr. To by však znamenalo 

nedůvodné zúžení pojmu „svěřené věci“, a to i z pohledu ustanovení Zpr, které upravuje 

základní povinnosti zaměstnanců. Toto ustanovení ukládá zaměstnanci povinnost řádně 

hospodařit s prostředky svěřenými mu zaměstnavatelem, střežit a ochraňovat majetek 

zaměstnavatele přes poškozením, zničením, zneužitím a nejednat v rozporu 

s oprávněnými zájmy zaměstnavatele (NS 8/2001-T 224). 

 Svěřitel nemusí být vlastníkem (R 67/1954), může jít např. o toho, kdo věc našel 

a odevzdal ji pachateli s tím, aby ji vrátil vlastníkovi věci. (srov. TR NS 1/2004-T 644 - 

„...není rozhodující, že věc pachateli svěřila osoba, která není jejím vlastníkem, 

a že pachatel nebyl v žádném smluvním vztahu k vlastníkovi věci“). Svěřenou věcí je 

i výtěžek, který byl za svěřenou věc získán pachatelem podle úmluvy mezi ním 

a osobou, která mu věc svěřila (R 5/2002-II), např. na základě smlouvy o obstarání 

prodeje věci pachatel věc (motorové vozidlo) prodal, ale smluvenou částku, za kterou 

věc prodal, objednavateli nevyplatil a peníze utratil15. Výtěžek je totiž ekvivalentem 

prodané svěřené věci a dokud nebyl předán osobě, která věc pachateli svěřila, řídí se 

stejným právním režimem jako svěřená věc a tudíž požívá stejné právní ochrany (R 

                                                 
14 Novotný, O., Dolenský, A., Navrátilová, J., Púry, F., Rizman, S., Vanduchová, M., Vokoun, R. : 

Trestní právo hmotné – II.Zvláštní část. 4.vydání. Praha: ASPI Publishing, 2004, s. 78 
15 Šámal, P., Púry, F., Rizman, S. : Trestná zákon. Komentář. 6. vydání, II. díl, Praha: C. H. Beck, 2004, 

s. 1444 
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67/1954 a PR 10/2000, s. 471). V soudní praxi byl posouzen jako trestný čin 

zpronevěry případ neoprávněného přisvojení si části výtěžku, který pachatel jako 

zaměstnanec obchodní společnosti obdržel za odprodej kovového odpadu vznikajícího 

při výrobě. Pachatel měl oprávnění odpad samostatně odprodávat a za tím účelem 

uzavírat smlouvy s jeho odběrateli. Vedoucí zaměstnanci jej zavázali k tomu, aby při 

odprodeji dosáhl co nejvyššího zisku pro společnost. Pachatel se ale domluvil 

s odběrateli, že část kupní ceny odvedou společnosti a část, v podobě jakési provize 

za zprostředkování obchodu, odvedou na soukromé účty dvou fyzických osob. 

V jednání pachatele byl původně spatřován trestný čin podvodu, spáchaný na úkor 

obchodní společnosti, jejímž zaměstnancem pachatel byl. O využití omylu obchodní 

společnosti jako právnické osoby však nešlo, neboť jejím jménem byl oprávněn jednat 

právě pachatel, který sám v omylu nejednal a majetkové dispozice ke škodě majetku 

obchodní společnosti nečinila v omylu ani jiná osoba.  

 Potíže nastávají, z hlediska pojmu svěřené věci, při posuzování záloh 

předávaných v souvislosti s některými smlouvami, zejména v oblasti podnikání, 

nejčastěji smlouvou kupní. Převzal-li někdo na podkladě kupní smlouvy peníze 

v podobě zálohy na kupní cenu za věc, kterou měl jako prodávající dodat kupujícímu, 

nemůže spáchat trestný čin zpronevěry, i když zálohu použil pro svou potřebu, věc 

kupujícímu neopatřil a ani mu zálohu nevrátil, protože prodávající byl oprávněn 

zahrnout tuto peněžní částku do svých podnikatelských aktivit a použít ji k úhradě 

jiných plateb. Nedodání věci na základě takové poskytnuté zálohy je pouze nesplnění 

závazku z kupní smlouvy, vyjma případu, kdy by šlo o podvodné vylákání zálohy 

s úmyslem věc nedodat a zálohu nevrátit. Takové jednání by se ale dalo kvalifikovat, 

nikoli jako trestný čin zpronevěry, ale podvodu podle § 209. O zpronevěru by mohlo jít 

v případě, pokud by finanční hotovost složená poškozeným sloužila k bezprostřednímu 

nákupu individuálně určené věci, a nebyla tedy poskytnuta jako záloha na podkladě 

kupní smlouvy, ale naopak na základě smlouvy jiného typu (např. smlouvy 

zprostředkovatelské, o obstarání věci apod.) podle níž přešla do vlastnictví obviněného. 

(R 23/2004 a NS 21/2003-T 500). Stejně se k dané problematice staví Nejvyšší soud 

ve svém usnesení ze dne 18.4.2007, sp. zn. 5 Tdo 405/2007, kdy zároveň dospěl 

k názoru, že spáchání trestného činu zpronevěry přichází v úvahu za situace, jestliže 
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peníze v podobě zálohy sice byly poskytnuty prodávající právnické osobě na podkladě 

kupní smlouvy, takže přešly do jejího vlastnictví (majetku), ale pachatel jako fyzická 

osoba jednající za tuto právnickou osobu (např. jako statutární orgán) si je přisvojil 

a použil pro svoji potřebu; trestný čin je v tomto případě spáchán ke škodě prodávající 

právnické osoby. 

 Totožné stanovisko zaujal Nejvyšší soud ve svém usnesení ze dne 19. 12. 2007, 

sp. zn. 7 Tdo 1437/2007, který judikoval, že platba, kterou objednatel díla poskytl 

na podkladě smlouvy o dílo jeho zhotoviteli jako zálohu na cenu za provedení díla, 

přechází do vlastnictví (resp. majetku) zhotovitele díla. Proto i když ji zhotovitel 

použije na jiný účel než k provedení díla, nemůže spáchat trestný čin zpronevěry 

ke škodě objednatele, a to i tehdy, jestliže zhotovitel nesplnil svůj závazek provést dílo 

(R 41/2008). Trestného činu zpronevěry se však může dopustit  mandatář ke škodě 

mandanta, jestliže na podkladě mandátní smlouvy mandatář převzal od mandanta peníze 

jako zálohu na náhradu nákladů spojených se zařizováním obchodním záležitostí, tuto 

záležitost nezařídil a zálohu k jejímu zařizování nepoužil ani nevrátil, ale použil ji pro 

svoji potřebu (NS 26/2004-T 626). 

 Za svěřenou věc podle ve smyslu § 206 TrZ je třeba považovat i věc (zboží) 

prodanou s výhradou vlastnictví podle § 445 ObchZ a je nutné za ni pokládat i výtěžek 

(peníze), který byl za svěřenou věc získán. Takový výtěžek je ekvivalentem prodané 

svěřené věci, a dokud nebyl předán osobě, která věc pachateli svěřila, řídí se stejným 

právním režimem jako svěřená věc a požívá stejné právní ochrany. K naplnění znaku 

„přisvojí se cizí věc, která mu byla svěřena,“v podobě neoprávněného přisvojení si 

výtěžku (peněz) je ale nezbytné, aby došlo k zaplacení za prodanou svěřenou věc 

konečným odběratelem (kupujícím), tedy aby se výtěžek dostal do dispozice pachatele 

(NS 6/2001-T 175). Kupující, jenž koupil věc od prodávajícího a současně s ním 

písemně uzavřel dohodu o výhradě vlastnického práva podle § 445 ObchZ, je oprávněn 

před úplným zaplacením kupní ceny (nebylo-li v dohodě o výhradě vlastnictví ujednáno 

něco jiného) s věcí nakládat, nikoli však jako vlastník. Výhrada vlastnického práva je 

vedlejší ujednání kupní smlouvy, kterým si smluvní strany písemně sjednávají, 

že vlastnické právo přejde na kupujícího až po zaplacení kupní ceny a že až do úplného 

zaplacení kupní ceny zůstává prodávající vlastníkem předmětu kupní smlouvy, i když 
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jej kupujícímu předal. Proto jde ve vztahu ke kupujícímu o věc cizí, která mu byla 

prodávajícím až do úplného zaplacení kupní ceny pouze svěřena. Rozsah oprávnění 

kupujícího nakládat s věcí je dán dohodou odlišnou od dohody o výhradě vlastnictví. 

Pokud kupující nakládá s věcí v rozporu s uzavřenou smlouvou způsobem, který přísluší 

toliko vlastníku, dopouští se po formální stránce trestného činu zpronevěry podle § 206, 

způsobí-li tímto jednáním prodávajícímu alespoň škodu nikoli nepatrnou. Kupující je 

oprávněn před úplným zaplacením, věc zcizit, popřípadě zpracovat a jako nově vzniklou 

věc prodat, pokud toto oprávnění pro něj vyplývá z uzavřené smlouvy s prodávajícím. 

Pokud však kupující nedodrží při prodeji takové věci všechny podmínky této smlouvy 

a nezaplatí řádně a včas (ve sjednané lhůtě) její kupní cenu prodávajícímu, může se i 

zde dopustit trestného činu zpronevěry podle § 206 TrZ16. 

 Předmětem zpronevěry není věc, která je sice ve faktické moci jiného, ale moc 

dosavadního držitele je zachována (např. věc předaná k výkonu práce učni v malé dílně, 

kde pracuje pod dozorem vlastníka). Přisvojení si takové věci je krádež.  

 Věci svěřené jsou dále např. peníze, které má posel doručit (R 29/1969), peníze 

jako záloha poskytnutá na základě smlouvy o obstarání věci (viz. výše), zavazadla 

v úschovně zavazadel (R 9/1986), motorové vozidlo či jiná věc daná do opravy, 

televizor podle smlouvy o Multiservisu (R 16/1985), věc poskytnutá na podkladě 

smlouvy o tzv. finančním pronájmu – leasingu (R 6/2003), vypůjčená věc apod. O věc 

svěřenou jde i v případě, kdy vrátný v hotelu převezme věci nalezené hostem, s tím, 

že je odevzdá majiteli, přihlásí-li se o ně (R 51/1953) 

2. 2. Objektivní stránka 

 Objektivní stránku trestného činu charakterizuje způsob spáchání trestného činu 

a jeho následky. Objektivní stránka zahrnuje především tzv. obligatorní (povinné) znaky 

objektivní stránky, kterými jsou způsob jednání, následek trestného činu a příčinný 

vztah mezi jednáním a následkem. Fakultativními (nepovinné) znaky objektivní stránky 

jsou zejména místo a čas jednání, jeho účinek, hmotný předmět útoku, použitý 

                                                 
16 Podrobněji viz Výkladové stanovisko Nejvyššího státního zastupitelství ČR č. 29/2000 ze dne 9. 8. 

2000 
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prostředek ke spáchání trestného činu a jiné znaky17. Absence obligatorních znaků 

způsobuje beztrestnost pachatele z důvodu nenaplnění skutkové podstaty trestného činu, 

a tedy ani nemůže nastat trestní odpovědnost. 

2. 2. 1. Jednání 

 Jednáním ve smyslu trestního práva je projev vůle ve vnějším světě jako vědomé 

činnosti člověka, zaměřené na dosažení určitého cíle, záměru. V jednání se spojuje 

vnitřní složka (vůle) se složkou vnější (projev vůle). Jde tedy o jednotu psychické 

a fyzické stránky jednání. Chybí-li některá z uvedených složek, nejde o jednání 

ve smyslu trestního práva. Například fyzické násilí vylučuje projev vůle nebo jednáním 

nemůže být pouhá myšlenka, ani přání neprojevené navenek. Vůle jako vnitřní, 

psychická složka jednání řídí pohyb nebo zdržení se pohybu. Jednáním je tedy nejen 

konání (vůlí řízený pohyb, např. přisvojení si cizí svěřené věci jejím prodejem), 

ale i opomenutí (vůlí řízené zdržení se pohybu, např. když si pachatel ponechá věc, 

která mu byla svěřena, aby s ní určitým způsobem naložil)18. Jednáním u zpronevěry je 

přisvojení si cizí věci nebo jiné majetkové hodnoty. 

 Přisvojení si cizí věci je každá dispozice s věcí, která má trvale vyloučit 

dosavadního vlastníka nebo faktického držitele z dispozice s věcí – z držení, užívání 

a nakládání s věcí a kterou se pachatel staví fakticky na místo vlastníka věci nebo jejího 

oprávněného držitele (např. neoprávněný prodej – R 21/2002-II., darování, zpracování, 

spotřebování, předání věci do zastavárny – R 5/1997). Přisvojením získává pachatel věc 

do své trvalé dispozice a chová se k ní jako vlastník. Nejde však o získání věci 

do vlastnictví, protože platí zásada, že trestným činem nelze nabýt vlastnického práva19. 

O přisvojení si cizí věci jde v případě, pokud pachatel s cizí věcí naloží v rozporu s 

účelem, pro který mu byla svěřena, a to způsobem, kterým zmaří základní účel svěření, 

např. znemožňuje svěřiteli trvale navrátit věc jejímu původnímu určení, a přitom sobě 

nebo jinému obstará z věci trvalý prospěch. Jestliže pachatel v rozporu s účelem, 

pro který mu byla cizí věc svěřena, ji, s vědomím, že tak činí proti vůli vlastníka, prodá, 
                                                 
17 Novotný, O., Dolenský, A., Jelínek, J., Vanduchová, M. : Trestní právo hmotné – I.Obecná část. Praha: 

ASPI Publishing, 2003, s. 113 
18 Jelínek, J. a kol. : Trestní právo hmotné, 1. vydání, Praha: Leges, 2009, s. 160 
19 Šámal, P., Púry, F., Sotolář, A., Štenglová, I. : Podnikání a ekonomická kriminalita v České republice, 

1. vydání, Praha: C. H. Beck, s. 435 
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pak si takovou věc přisvojí ve smyslu § 206, neboť s ní tímto způsobem nakládá jako 

s věcí vlastní (R 21/2002). Trestného činu zpronevěry se může pachatel dopustit i tím 

způsobem, že převezme od dárce věc s pokynem předat ji obdarovanému, přičemž 

následně v rozporu s tímto pokynem dar nepředá, ale převzatou věc si svévolně přisvojí 

(NS 26/2004-T 618). Zpronevěrou je i případ, kdy pachateli byla svěřena věc za účelem 

obstarání prospěchu svěřiteli, přičemž si pachatel opatří další trvalý prospěch v rozporu 

s tímto svěřením.  

 Obviněný si přisvojil cizí věc, která mu byla svěřena, tím naplnil uvedený znak 

trestného činu zpronevěry podle § 206 i tehdy, pokud jako statutární orgán společnosti 

s ručením omezeným v rozporu se zájmy této společnosti odčerpal část finančních 

prostředků pro své soukromé účely tím, že uhradil pojistné na pojištění právní ochrany 

a  havarijní pojištění na motorové vozidlo, které bylo výhradně jeho majetkem. 

Za protihodnotu za zaplacené pojistné na soukromé vozidlo totiž nemohou být 

považovány cesty obviněného do zaměstnání konaném tímto vozidlem, když žádný jiný 

účel, k němuž by společnost vozidlo obviněného pro svůj prospěch využívala nebyl 

prokázán. Pachatel by si mohl nárokovat toliko náhradu cestovních výdajů 

vynaložených v souvislosti s výkonem v zájmu společnosti provozované činnosti, nikoli 

však pojistné (Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 22.3.2006, sp. zn. 8 Tdo 222/2006) 

 Za přisvojení cizí věci lze považovat i takové jednání, kdy pachatel předá 

do zastavárny věci, jež tvoří součást vybavení pokoje, který si od vlastníka věcí pronajal 

k běžnému užívání, pokud by vlastníku věcí způsobil škodu nikoli nepatrnou, 

přičemž není rozhodné, zda pachatel měl možnost věci získat zpět a vrátit je vlastníkovi 

(R 5/1997) nebo pokud vrátný v hotelu, který převezme věci nalezené hostem, s tím, 

že je odevzdá majiteli, je odepře vydat vlastníkovi a věci uschová, aby si je ponechal, 

dopouští se trestného činu zpronevěry, nikoli trestného činu zatajení věci nebo krádeže 

(R 51/1953). Přisvojení si svěřené věci je spatřováno i v takovém případě, kdy 

pachatelé vložili do jimi založené obchodní společnosti jako nepeněžitý vklad osobní 

automobily, které jim dodavatel svěřil k tomu, aby pro automobily vyhledali vhodné 

zájemce a v zastoupení dodavatele jim je prodali, přičemž vlastnické právo 
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k automobilům dodavatel nepřeváděl na pachatele20. O přisvojení si cizí věci jde i tehdy, 

pokud pachatel jako statutární orgán společnosti s ručením omezeným v rozporu 

se zájmy této společnosti odčerpal část finančních prostředků pro své soukromé účely 

tím, že uhradil pojistné na pojištění právní ochrany a havarijní pojištění na motorové 

vozidlo, které bylo výhradně jeho majetkem (R 5/2007). 

 V usnesení ze dne 9. 5. 2006, sp. zn. 11 Tdo 504/2006 Nejvyšší soud judikoval, 

že za situace, kdy pachatel použil svěřené finanční prostředky v rozporu s účelem 

svěření a bez vědomí poškozeného k obchodování na burze, přičemž tímto 

obchodováním utrpěl finanční ztrátu v důsledku které nemohl pro poškozeného obstarat 

dohodnuté zboží ani mu svěřenou částku vrátit, musel být již v okamžiku této investice 

(obchodování na burze) minimálně srozuměn s tím, že svým jednáním může 

poškozenému způsobit škodu, jelikož obchodování na burze nelze považovat za jednání, 

u něhož existuje jistota, že investovaná částka bude získána zpět a pachatel ji bude mít 

v souladu s dohodou v příslušném čase k dispozici pro účel, pro který mu byla svěřena. 

Dopustil se tak úmyslného přisvojení cizí věci a způsobil škodu ve smyslu § 206 TrZ. 

 Ohledně svěřených finančních prostředků dále dospěl Nejvyšší soud ve svém 

usnesení ze dne 5. 4. 2006, sp. zn. 5 Tdo 94/2006 k názoru, že závěr o tom, že obviněný 

použil svěřené finanční prostředky výlučně pro svou potřebu (přisvojil si svěřenou věc) 

ve smyslu § 206 TrZ nelze učinit za situace, kdy peněžní částky bez účetní evidence 

vyplácel zaměstnancům poškozené společnosti jako náhradu skutečných cestovních 

výdajů či jako odměnu za odpracované mimořádné směny. Tyto peněžní prostředky 

byly de facto použity ve prospěch poškozené společnosti a nikoli v prospěch 

obviněného. Trestného činu zpronevěry se měl podle rozsudku Okresního soudu 

v Šumperku dopustit tím, že v období od 1. 1. 2002 do 25. 3. 2003, jako ředitel 

a zároveň jednatel obchodní společnosti., postupně vybíral z účtu této obchodní 

společnosti finanční hotovost do celkové výše 6.196.323,- Kč na provoz společnosti, 

finanční hotovost vybranou z účtu vkládal do pokladny společnosti, odkud ji postupně 

vybíral k provozním účelům, avšak v pokladně společnosti z celkové vybrané hotovosti 

řádně nevyúčtoval částku ve výši 1.142.198,21 Kč. V odůvodnění svého usnesení 

                                                 
20 Šámal, P., Púry, F., Sotolář, A., Štenglová, I. : Podnikání a ekonomická kriminalita v České republice, 

1. vydání, Praha: C. H. Beck, s. 440 
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Nejvyšší soud uvádí, že nelze souhlasit se závěry soudu prvního stupně a odvolacího 

soudu, pokud z uvedeného jednání obviněného dovodily naplnění znaku „přisvojení si 

svěřené věci“ v shora vymezeném smyslu. Je sice pravdou, že obviněný zcela zjevně 

nepostupoval s péčí řádného hospodáře, když navíc bylo jeho jednání, při kterém 

bez jakékoli účetní evidence vyplácel zaměstnancům společnosti, shora uvedené částky, 

nepochybně v rozporu s předpisy upravujícími náležité vedení účetnictví. Nicméně 

nelze přehlédnout, že tyto peněžní částky vyplácel obviněný zaměstnancům poškozené 

společnosti buď jako náhradu cestovních výdajů, přičemž z popisu práce uvedených 

zaměstnanců vyplývá, že tito prováděli mimo jiné i údržbu a servis zařízení vyráběných 

poškozenou společností, a to i v místech poměrně vzdálených od sídla společnosti, 

nebo jako odměnu za mimořádné směny, v nichž tito zaměstnanci pracovali nad rámec 

pravidelné a sjednané pracovní doby, popř. na nákup elektrosoučástek použitých 

na „elektropráce při poruchách zařízení“. Na podkladě těchto skutkových zjištění nelze 

podle názoru Nejvyššího soudu vyvodit závěr, že obviněný použil získané 

a nevyúčtované finanční prostředky výlučně pro svou vlastní potřebu a tedy, že s nimi 

nakládal jako s věcí vlastní, neboť jeho postup při jejich použití byl sice nepochybně 

v rozporu se shora uvedenými právními předpisy, avšak v konečném výsledku byly tyto 

finanční prostředky ve vymezeném rozsahu použity ve prospěch společnosti, a nikoli 

v jeho vlastní prospěch, poněvadž prostřednictvím uvedených zaměstnanců poškozená 

společnost, realizovala své podnikání a jejich sporné odměny za práci v mimořádných 

směnách či příspěvky na dopravu, byť náležitě účetně nedokladované a neevidované, 

přímo souvisely s činností, která byla předmětem podnikání poškozené společnosti. 

 Každá dispozice s věcí proti příkazu svěřitele však nemůže být považována 

za zpronevěru (R 18/1957 a NS 13/2002-T 335)21. O zpronevěru se nejedná v případě, 

použije-li dlužník peníze získané jako účelovou dotaci či subvenci k jinému účelu 

(R 55/2003) nebo kdy dlužník použije vypůjčené peníze k jinému účelu, než je ten, 

který uvedl věřiteli jako účel půjčky. Měl-li však takový dlužník v době, kdy si peníze 

půjčoval, úmysl je nevrátit, může jít o trestný čin úvěrového podvodu podle § 211 - 

poškozený poskytl obviněnému 20 000 Kč jako půjčku, čímž je z povahy věci 

                                                 
21 Šámal, P., Púry, F., Rizman, S. : Trestná zákon. Komentář. 6. vydání, II. díl, Praha: C. H. Beck, 2004, 

s. 1447 
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vyloučeno, aby se obviněný ve vztahu k této částce dopustil zpronevěry, 

protože uvedená částka neměla povahu věci, která by byla obviněnému svěřena 

ve smyslu § 206 (R 56/1994). Nespadá sem dohodě odporující užívání cizí věci (zde by 

se jednalo o trestný čin neoprávněného užívání cizí věci podle § 207). 

 Stejně se posoudí i pouhé nedodržení lhůty k vrácení svěřené  věci nebo kdy i po 

uplynutí důvodu svěření pachatel odmítá dočasně vrátit svěřenou věc a po přechodnou 

dobu ji dále užívá. Šlo by však o zpronevěru, pokud by pachatel odmítl věc svěřiteli 

vrátit (NS 13/2002-T 335). Pokud by pachatel svěřenou věc v rozporu s danou dispozicí 

zničil, šlo by o trestný čin úmyslného poškozování cizí věci podle § 228.  

 Převzal-li někdo na podkladě kupní smlouvy peníze v podobě zálohy na kupní 

cenu za věc, kterou měl jako prodávající dodat kupujícímu, nemůže spáchat trestný čin 

zpronevěry, i když zálohu použil pro svou potřebu, věc kupujícímu neopatřil a ani mu 

zálohu nevrátil, protože prodávající byl oprávněn zahrnout tuto peněžní částku do svých 

podnikatelských aktivit a použít ji k úhradě jiných plateb. V této oblasti je významný též 

nález Ústavního soudu ze dne 28. 8. 2001, sp. zn. IV. ÚS 438/2000, který judikoval, 

že je-li záloha, poskytnutá právnické osobě v souvislosti s její podnikatelskou činností, 

zaúčtována jako příjem a následně použita k podnikání za účelem zisku, nemůže být 

takové jednání považováno za zpronevěru dle § 206 TrZ. 

 Zpronevěrou tedy nejsou zejména případy, kdy přes určitou podobnost nelze 

mluvit o svěření věci, nebo nejde o věc ve smyslu § 206 TrZ, anebo chybí znak 

přisvojení si věci. 

 Přisvojení si svěřené věci se může týkat i tzv. přebytků, zejména v obchodě, 

ale i ve výrobě nebo v jiných úsecích ekonomiky (R 42/1979, str. 191 a R 1/1985, 

str. 30). Pro správné posouzení takového jednání je nutné zjistit původ přebytků: 

(a) Přebytky vznikly přirozenou cestou, např. poškozením zboží v podobě ztvrdnutí 

materiálu nebo menší než plánovanou spotřebou materiálu na stavbě apod. 

Odčerpání takto vzniklých přebytků např. stavebním dělníkem či řemeslníkem, 

jako osobou, které byl materiál svěřen majitelem, má znaky trestného činu 

zpronevěry, neboť došlo k přisvojení si cizí věci na úkor majitele. 

 

(b) Přebytky byly vytvořeny pachatelem uměle, zejména poškozováním spotřebitelů 
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záměnou zboží různé jakosti a ceny, nižší váhou, předražováním apod. 

Odčerpání takto vzniklých přebytků naplňuje znaky skutkové podstaty trestného 

činu poškozování spotřebitele, neboť škoda vznikla na majetku spotřebitelů, 

nikoli na majetku svěřitele. Stejně se posoudí situace, kdy pachatel ponechá 

přebytky v tržbě prodejny ve prospěch svěřitele zboží. 

 

(c) Přebytky byly vytvořeny zaměstnancem výrobce krácením norem surovin na 

úkor svého zaměstnavatele, který dodává zboží velkoodběrateli, který však není 

spotřebitelem ve smyslu § 253. Takové jednání má znaky trestného činu 

zpronevěry, a nikoli poškozování spotřebitele, byť by nakonec byly poškozeni 

i spotřebitelé, kterým by se prodávaly méně hodnotné výrobky jako 

plnohodnotné, a to z toho důvodu, že škoda vzniká zaměstnavateli, 

který pachateli suroviny svěřil k výrobě plnohodnotného zboží. (Srov. přiměřeně 

R 23/1981, R 1/1985, s.30 a R 15/1987, s.80)22 

 

V závěru této části bych shrnula typické případy, kdy půjde o zpronevěru: 

� zaměstnanec pošty si přisvojí peníze, které má doručit, 

� pracovník úschovny si přisvojí zavazadla odevzdaná do úschovy, 

� podnikatel poskytující opravy si přisvojí např. televizor, motorové vozidlo 

či jinou věc 

� pachatel si přisvojí televizor nebo jinou věc nabytou podle smlouvy 

s Multiservisem nebo podle podobného způsobu splátkového obchodu, pokud se 

má stát jejím vlastníkem až po úplném zaplacení kupní ceny, anebo si přisvojí 

věc pouze pronajatou (např. automobil poskytnutý na leasing, dokud nedošlo 

k jeho odkoupení) 

� recepční v hotelu si ponechá věc nalezenou hostem v hotelu a předanou mu 

s tím, aby ji vrátil vlastníkovi (zde nejde o zatajení věci ani o krádež) 

� prodavač si přisvojí přebytky vzniklé přirozenou cestou u určitého druhu zboží 

na úkor vlastníka prodejny nebo krácením norem surovin, materiálu atd. (pokud 

                                                 
22 Šámal, P., Púry, F., Rizman, S. : Trestní zákon. Komentář, 6.vydání, II.díl, Praha: C. H. Beck, 2004, s. 

1447 
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přebytky vytvořil sám tím, že šidil zákazníky, jde o poškozování spotřebitele) 

� pachatel si přisvojí věci prodané s výhradou vlastnictví, dokud vlastnické právo 

nepřešlo na kupujícího 

� pachatel odmítne vrátit zapůjčenou věc po skončení výpůjčky (nestačí jen 

nedodržení lhůty) 

� komisionář si v rozporu se smlouvou přisvojí věc svěřenou mu k prodeji 

komitentem nebo výtěžek získaný jejím prodejem, podobně to platí u smlouvy 

o obstarání prodeje věci 

� pachatel si přisvojí věc danou mu do zástavy, pokud je to v rozporu se zástavní 

smlouvou (např. nenastala-li ještě splatnost zástavou zajištěné pohledávky) 

 

Naproti tomu nejsou zpronevěrou zejména tyto případy: 

� zpronevěrou není jakákoli dispozice se svěřenou věcí, např. použití půjčených 

finančních prostředků k jinému účelu, než ke kterému byly podle smlouvy 

půjčeny 

� měl-li pachatel už v době svěření věci úmysl ji nevrátit, šlo by o podvod 

� jde-li ze strany dlužníka o pouhé nedodržení lhůty k vrácení vypůjčené věci (po 

uplynutí sjednané lhůty by mohlo jít o neoprávněné užívání cizí věci) 

� zničení svěřené věci v rozporu s dispozicí danou svěřitelem by bylo možno 

kvalifikovat jako poškozování cizí věci 

� přisvojení si tzv. přebytků u určitého zboží prodavačem nikoli na úkor majitele 

obchodu, ale ke škodě spotřebitelů lze kvalifikovat jako trestný čin poškozování 

spotřebitele, 

� užívá-li pachatel neoprávněně svěřené věci v rozporu se smlouvou, může jít 

o trestný čin neoprávněného užívání cizí věci23 

2. 2. 2. Následek 

 Následkem rozumíme porušení nebo ohrožení hodnot, které jsou objektem 

                                                 
23 Šámal, P., Púry, F., Sotolář, A., Štenglová, I. : Podnikání a ekonomická kriminalita v České republice, 

1. vydání, Praha: C. H. Beck, s. 441 a násl. 
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trestného činu24. Takový následek má každý trestný čin. Od následku je třeba odlišovat 

účinek trestného činu, kterým rozumíme porušení předmětu útoku. Následek nelze 

ztotožňovat s účinkem, neboť následek se vztahuje k objektu trestného činu, 

kdežto účinek k předmětu. Závažnost následku nelze hodnotit pouze podle výše škody 

na hmotném předmětu útoku bez přihlédnutí k jiným okolnostem významným pro 

posouzení závažnosti poruchy objektu (např. je značný rozdíl v hodnocení následku při 

odcizení uměleckého díla jako národní kulturní památky oproti odcizení např. 

automobilu, byť by tyto věci měly stejnou finanční hodnotu)25. 

 Následkem trestného činu zpronevěry je způsobení škody na cizím majetku. 

Takovou škodou na cizím majetku je újma majetkové povahy, objektivně vyjádřitelná 

v penězích, která spočívá jak ve zmenšení majetku, tzn. úbytku hospodářské hodnoty 

(skutečná škoda), tak v ušlém zisku (spočívá v tom, že nenastalo zvětšení majetku, 

které by bylo možno – pokud by nedošlo k trestnému činu, tedy škodné události - 

důvodně očekávat s ohledem na pravidelný běh věcí). Škodou na cizím majetku je tedy 

vše, o co by jinak byl majetek oprávněně zvětšen. Obsahem škody může být úbytek 

nebo nezískání peněz, ztráta, zničení nebo poškození nějaké věci, zmenšení užitné 

či tržní hodnoty věci nebo jiného majetku, např. snížení ceny obchodního podílu, 

ale i konání nebo opomenutí, které má určitou majetkovou hodnotu. O škodu jde 

i tehdy, když věc nemá dohodnuté vlastnosti a nelze ji použít pro zamýšlený účel (např. 

nemovitá věc již byla jednou zastavena), pro nějž byla nabízena a kupována, a to přesto, 

že zaplacená cena odpovídá skutečné hodnotě věci. Majetkem nejsou jen věci, 

ale i pohledávky a jiná majetková práva. 

 Zákonodárce s účinností od 1.1.2002 zakotvil přesné (pevné) částky vyjadřující 

rozsah škody způsobené trestným činem přímo do trestního zákona26. Současně zrušil 

mimotrestní předpis rozhodný pro výpočet škody způsobené trestným činem. Dříve totiž 

byly znaky, jimiž se vyjadřuje rozsah škody, odvozeny pomocí násobku minimální 

měsíční mzdy stanovené nařízením vlády. Určení rozsahu škody je významné z hlediska 

                                                 
24 Novotný, O., Dolenský, A., Jelínek, J., Vanduchová, M. : Trestní právo hmotné – I.Obecná část. Praha: 

ASPI Publishing, 2003, s. 118 
25 Šámal, P., Púry, F., Sotolář, A., Štenglová, I. : Podnikání a ekonomická kriminalita v České republice, 

1. vydání, Praha: C. H. Beck, s. 89, 90. 
26 Novotný, O., Dolenský, A., Jelínek, J., Vanduchová, M. : Trestní právo hmotné – I.Obecná část. Praha: 

ASPI Publishing, 2003, s. 122 a násl. 
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právní kvalifikace zpronevěry, tedy z hlediska posouzení otázky, zda byla naplněna 

skutková podstata určitého trestného činu, která uvedený znak obsahuje, a to jak v její 

základní podobě obsažené zpravidla v prvním odstavci, tak i v její kvalifikované podobě 

uvedené v dalším odstavcích. Za škodu nikoli nepatrnou se považuje škoda ve výši 

nejméně 5 000 Kč, škodou nikoli malou se rozumí škoda dosahující částky 25 000 Kč, 

větší škodou je škoda dosahující částky nejméně 50 000 Kč a škodou velkého rozsahu se 

rozumí škoda dosahující částky nejméně 5 000 000 Kč. Vyjádření pevných peněžitých 

částek přímo v trestním zákoně je třeba považovat za správné a odůvodněné, 

a to zejména z hlediska uplatnění principu nullum crimen sine lege scripta a nullum 

crimen sine lege certa, z nichž vyplývá požadavek, aby právní úprava byla jasná, 

srozumitelná a aby zákonodárce co nejpřesněji stanovil podmínky trestní odpovědnosti. 

 Při stanovení výše škody způsobené zpronevěrou se vychází podle § 137 vychází 

z ceny, za kterou se věc, která byla předmětem útoku, v době a v místě činu obvykle 

prodává. Teprve nelze-li takto výši škody zjistit, vychází se z účelně vynaložených 

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

Rozhodující je přitom skutečná škoda, tedy majetková hodnota, o kterou byl majetek 

poškozeného zmenšen, nikoli výše obohacení pachatele, tedy přírůstek na majetku 

pachatele získaného trestným činem. Při zpronevěře nebo poškození věci starší 

či opotřebené se přihlíží k snížení její hodnoty podle doby používání a míry opotřebení 

(R 33/1967). 

 Způsobenou škodou je celá skutečná hodnota zpronevěřené věci, i když dal 

pachatel na místo ní věc jinou. Nelze tu vycházet jen z rozdílu mezi hodnotou věci 

zpronevěřené a hodnotou věci za tuto věc pachatelem dané. Vrátí-li pachatel později 

svěřenou věc, kterou si přisvojil, nebo dá-li místo ní věc jinou, nemá to vliv na trestní 

odpovědnost za zpronevěru, ale lze k takovému jednání přihlédnout z hlediska 

posouzení závažnosti pachatelova činu (R 2/1963) (srov. R 21/2002-II). Zjištění 

hodnoty věci zpronevěřené a hodnoty věci, která byla dána pachatelem místo ní, je 

důležité i pro účely náhrady škody. Pokud jde o tzv. rozpracovanou výrobu, je třeba mít 

za to, že i zde lze vycházet z prodejní ceny věci (tj. z ceny, za kterou by se věc 

prodávala, kdyby byla dokončena), od níž se odečte hodnota předmětů a náklady 

na úpravy, které se jinak do ceny zahrnují, ale nestaly se do doby odcizení součástí věci 
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(tj. věci zpronevěřené), nebo nebyly u předmětné věci ještě provedeny. 

 Pokud jde o určování výše škody na jiných majetkových hodnotách, než jsou 

věci, použijí se přiměřeně výše uvedené zásady, podle nichž se stanoví výše škody 

na věcech. 

 Ke shora uvedenému je nutno dodat, že pro zjištění výše škody u trestného činu 

zpronevěry je rozhodná skutečná hodnota věci pouze v případě, že by předmětem útoku 

byly svěřené věci, to znamená v případě, že by si pachatel svěřené věci přisvojil. Pokud 

však jednání pachatele, jímž byl spáchán trestný čin zpronevěry, směřovalo proti 

výtěžku z prodeje věcí, který měl předat poškozenému, je třeba konstatovat, že skutečná 

hodnota věci nemá žádný význam, neboť předmětem útoku jsou peněžní částky získané 

prodejem věcí (NS ČR 7 Tz 148/2000). Ke zjišťování výše škody způsobené trestným 

činem zpronevěry podle § 206 TrZ spáchaným neoprávněným přisvojením věci, 

která byla pachateli svěřena na základě smlouvy o finančním pronájmu (leasingu) 

viz. 4. 3.  kapitola. 

2. 2. 3. Příčinný vztah 

 Obligatorním znakem skutkové podstaty každého trestného činu je příčinný 

vztah mezi jednáním a následkem trestného činu. Požadavek příčinného vztahu 

znamená, že určitá osoba může být trestně odpovědná jen tehdy, jestliže svým jednáním 

následek skutečně způsobila27. Chybí-li příčinný vztah, nenastane trestní odpovědnost. 

Kromě toho zde musí být příčinný vztah mezi jednáním a účinkem (např. mezi úderem 

do hlavy a způsobením těžké újmy na zdraví), mezi jednáním a takovým následkem, 

který je okolností podmiňující použití vyšší trestní sazby nebo přitěžující okolností 

(těžší následek ve smyslu § 17 písm.a). Konečně je třeba, aby byl příčinný vztah 

mezi jednáním a škodlivým následkem, který je třeba napravit, má-li být pachatel 

beztrestný pro účinnou lítost (§33). Stejně tak musí být příčinný vztah 

mezi dobrovolným jednáním pachatele a odstraněním nebezpečí způsobeného přípravou 

nebo pokusem, má-li trestnost přípravy či pokusu zaniknout (§ 20 odst.5, § 21 odst.5). 

Stanovení příčinného vztahu se děje v zásadě pomocí tzv. teorie podmínky (teorie 

                                                 
27 Novotný, O., Dolenský, A., Jelínek, J., Vanduchová, M. : Trestní právo hmotné – I.Obecná část. Praha: 

ASPI Publishing, 2003, s. 124 a násl. 
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condicio sine qua non), na jejímž základě se zjišťuje, zda by se daný následek (účinek) 

v jeho konkrétní podobě (místo, čas, způsob, okolnosti) stal, pokud by k určitému 

jednání nedošlo28. 

 Příčinou je totiž každý jev, bez něhož by jiný jev nenastal, resp. nenastal 

způsobem, jakým nastal (co do rozsahu a způsobu poruchy či ohrožení, místa, času 

apod.) V trestním právu do příčetnosti v širším smyslu řadíme i tzv. podmínky, 

a to proto, že někdy je třeba postihnout i jednání, která jsou pouhou podmínkou 

následku. Jakákoli podmínka, bez níž by následek nenastal, nebo sice nastal, ale jinak, 

se pokládá za příčinu v trestněprávním smyslu. Přitom není rozhodné, zdali taková 

podmínka byla objektivně nutnou nebo nahodilou příčinou následku. 

 V této spojitosti není rozhodné, jestli k následku došlo působením více 

okolností, nejenom tedy jednáním pachatele. Určitá činnost, okolnost apod. neztrácí 

povahu příčiny jen proto, že kromě ní vedly k následku i jiné činnosti, okolnosti apod. 

Příčinná souvislost je dána i tehdy, jestliže vedle příčiny, která způsobila následek, 

působila i další, jiná příčina, přičemž není rozhodné, jestli každá příčina zvlášť byla 

způsobilá přivodit následek sama o sobě nebo mohla tento následek způsobit jen 

ve vzájemném spolupůsobení s druhou příčinou (srov.R 47/1970-II.). Smrt 

poškozeného je v příčinné souvislosti s jednáním pachatele i tehdy, jestliže nastala 

v důsledku selhání krevního oběhu, ke kterému došlo zčásti následkem úrazu 

zaviněného pachatelem při dopravní nehodě, zčásti na podkladě povšechného kornatění 

tepen u staršího člověka. Trestní odpovědnost pachatele za tento následek závisí na tom, 

zda následek i příčinný průběh, k němu vedoucí, jsou kryty pachatelovým zaviněním 

či nikoli (R 21/1981). Kdyby však následek významný z hlediska trestního práva 

způsobila jiná příčina, která by zcela nahradila jednání pachatele a působila by jako 

výlučná příčina místo jednání pachatele, potom by nebyla splněna podmínka příčinné 

souvislosti mezi jednáním pachatele a následkem29. Příčinnou souvislost přitom nelze 

omezovat jen na následky běžné, obvyklé. Tak např. příčinný vztah mezi jednáním 

a následkem zůstává zachován i tehdy, dojde-li při léčení ke komplikacím, které mají 

za následek prodloužení doby léčby přesahující šest týdnů. Přitom je však k této 
                                                 
28 Jelínek, J. a kol. : Trestní právo hmotné, 1. vydání, Praha: Leges, 2009, s. 173 
29 Novotný, O., Dolenský, A., Jelínek, J., Vanduchová, M. : Trestní právo hmotné – I.Obecná část. Praha: 

ASPI Publishing, 2003, s. 125 
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skutečnosti nutno přihlížet při hodnocení poruchy zdraví naplňující znaky těžké újmy 

na zdraví ve smyslu § 122 odst.2. K trestní odpovědnosti za tento těžší následek 

se vyžaduje zavinění alespoň ve formě nevědomé nedbalosti (R 39/1980). 

 Trestní odpovědnost je omezena dvěma specifickými zásadami posuzování 

příčinné souvislosti, které nazýváme zásadou umělé izolace jevů a zásadou gradace 

příčinné souvislosti, která má podstatný význam pro posuzování příčinného vztahu. 

Pro účely trestního práva se z nejrůznějších příčinných vztahů izoluje jen trestněprávně 

relevantní příčina a trestněprávně relevantní následek. Trestněprávně relevantní příčinou 

se rozumí protiprávní jednání trestně odpovědného pachatele popsané ve skutkové 

podstatě a trestněprávně relevantním následkem je následek popsaný rovněž 

ve skutkové podstatě trestného činu. (Nutno rozlišovat příčinu v trestněprávním smyslu, 

kterou je pouze určité lidské chování, jež je znakem skutkové podstaty trestného činu – 

např. svařování autogenem v rozporu s přepisy o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

– od příčiny v technickém smyslu – např.otevřený oheň vzniklý zalétnutím žhavé okuje 

při svařování.). Dále je důležité, aby jednání pachatele bylo z hlediska způsobení 

následku příčinnou dostatečně významnou. Stupeň způsobení následku je jednou 

z okolností, které určují povahu a závažnost trestného činu (§ 39 odst. 2). Stupeň 

způsobení následku může být různý, různé příčiny a podmínky mají různý vliv 

na způsobení následku. Zásada gradace tedy vyjadřuje, že jednotlivé příčiny 

a podmínky nemají pro způsobení následku stejný význam.  Např. u trestného činu 

vraždy má pro jeho dokonání větší význam jednání toho, kdo oběť usmrtí, než toho, kdo 

k činu poskytne smrtící zbraň nebo je důležitější činnost organizátorů než těch, 

kteří jejich pokyny provádějí. 

 Samotná příčinná souvislost mezi jednáním a následkem (účinkem, těžším 

následkem) k trestní odpovědnosti nestačí. K příčinnému vztahu musí přistoupit 

zavinění. Zavinění totiž musí zahrnovat všechny znaky charakterizující objektivní 

stránku trestného činu, tedy i příčinný vztah mezi jednáním pachatele a následkem 

trestného činu (R 20/1981). Vývoj příčinné souvislosti musí být zahrnut zaviněním 

alespoň v hrubých rysech (R 20/1981, R 21/1981). Pachatel je trestně odpovědný 

za následek, který způsobil, jen pokud jej také zavinil. Nezaviněné následky (účinky, 

těžší následky) se nepřičítají (R 20/1992). Pokud tedy do příčinného průběhu vstoupí 
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další, výlučná a samostatná příčina, která způsobila účinek bez ohledu na jednání 

pachatele a pachatel takový průběh nepředvídal jako možný (a nebyl s tím srozuměn), 

odpovídá pachatel jen za pokus trestného činu. V této spojitosti se hovoří o tzv. teorii 

přerušení příčinné souvislosti. (viz. případ z judikatury R 20/1981: Řidič, který měl 

v důsledku námrazy na předním skle podstatně ztížený výhled, narazil do cyklisty 

a způsobil mu rozsáhlá poranění hlavy. Cyklista byl hospitalizován v nemocnici, kde 

zemřel v důsledku pádu z postele, k čemuž patrně došlo nekázní pacienta, jenž měl 

zakázáno vstávat, ale i zanedbáním náležité péče ze strany ošetřujícího personálu. 

Pachatel, který jinému z nedbalosti způsobil zranění, nepochybně měl a mohl předvídat, 

že mohou nastat určité komplikace, kterým nepůjde zabránit ani při náležité lékařské 

péči. Takový průběh poúrazových komplikací je častý a pro pachatele předvídatelný, 

nemusí nutně znát konkrétní zdravotní stav poškozeného. Stačí, pokud si takový průběh 

měl a mohl představit alespoň v hrubých rysech. Pokud ale ke smrti došlo v důsledku 

porušení povinnosti jinou osobou a nikoli jednáním pachatele, pak lze pachatele činit 

trestně odpovědným pouze za kulpózní zavinění těžké újmy na zdraví, nikoli za smrt.) 

2. 3. Subjekt 

 Pachatelem trestného činu je trestně odpovědná fyzická osoba, která 

bezprostředně spáchala trestný čin, tzn. pachatelem je i osoba, která na spáchání činu 

měla účastníka v užším slova smyslu, např. pomocníka. Pachatelem je osoba, 

která svým jednáním naplnila všechny znaky skutkové podstaty trestného činu 

nebo jeho pokusu či přípravy, je-li trestná, ale především musí naplňovat obecné znaky 

trestného činu. Jde o osobu, která takový protiprávní čin spáchala zcela sama 

či za přispění jiných osob, které nebyly spolupachateli, ale jenom účastníky v užším 

smyslu. 

 Podle českého trestního zákoníku tedy může být pachatelem pouze: 

(a) Fyzická osoba, která je v době činu 

(b) příčetná, 

(c) dovršila patnáctý rok věku, 

(d) je rozumově a mravně vyspělá, jde-li o mladistvého pachatele provinění, 

(e) podle okolností jde o osobu charakterizovanou zvláštními znaky (tzv. 
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konkrétní subjekt, tzv. speciální subjekt, tzv.vlastnoruční delikty – jde o ty 

trestné činy, které nemůže spáchat kdokoli..např.vražda novorozeného dítěte 

matkou), 

přičemž podmínky (a) až (c) musí být splněny současně30. Pokud jde o mladistvého 

pachatele, zde zákon o soudnictví ve věcech mládeže požaduje pro trestní odpovědnost, 

vedle podmínky věku a příčetnosti (absolutní trestní odpovědnost), aby mladistvý 

dosahoval v době spáchání trestného činu takové rozumové a mravní vyspělosti, aby byl 

schopen rozpoznat nebezpečnost činu pro společnost nebo ovládat své jednání (relativní 

trestní odpovědnost). 

 České trestní právo spočívá na zásadě individuální odpovědnosti fyzických osob 

za spáchaný trestný čin, s níž úzce souvisí zásada odpovědnosti za zavinění. Nezná 

kolektivní odpovědnost, ani odpovědnost za cizí vinu či odpovědnost právnických 

osob31. Za trestné činy spáchané ve sféře právnické osoby podle našeho trestního práva 

může být de lege lata trestně odpovědný jen jednotlivec, který trestný čin spáchal 

nebo se na něm účastnil, tedy ten, kdo jednal jménem právnické osoby a dopustil se 

pro společnost nebezpečného jednání, jehož následek zavinil. Pokud jde o budoucí 

legislativní řešení deliktní odpovědnosti právnických osob prostředky veřejného práva 

v České republice, nedospíváme k definitivnímu závěru. V podstatě přichází v úvahu 

(vzhledem k mezinárodním doporučením a závazkům) jen řešení spočívající v zavedení 

pravé trestní odpovědnosti právnických osob, anebo řešení obdobné německé právní 

úpravě – zachování individuální trestní odpovědnosti fyzické osoby, zachování tzv. 

institutu jednání za jiného (§ 90 odst.2 TrZ) a postih právnické osoby prostředky 

správního práva. 

 Pokud jde o trestní odpovědnosti fyzických osob, jednajících jménem 

právnických osob nebo za ně, pak v trestním právu neplatí právní konstrukce, 

kdy důsledky jednání fyzické osoby nese za zákonem stanovených podmínek jen 

právnická osoba, ale trestněprávní důsledky určitého jednání dopadají přímo 

na fyzickou osobu, která svým jednáním, byť i v rámci zastupování právnické osoby, 

naplnila všechny znaky některé skutkové podstaty nebo si počínala jako účastník 
                                                 
30 Jelínek, J. a kol. : Trestní právo hmotné, 1. vydání, Praha: Leges, 2009, s. 180 a násl. 
31 Novotný, O., Dolenský, A., Jelínek, J., Vanduchová, M. : Trestní právo hmotné – I.Obecná část. Praha: 

ASPI Publishing, 2003, s. 132 
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na trestném činu jiného. Ani u trestného činu zpronevěry nelze spatřovat překážku 

v možné trestní odpovědnosti statutárního orgánu, jestliže je věc svěřena právnické 

osobě (např. u ní uschovaná nebo jí pronajatá) a dojde-li v rozporu s účelem svěření 

k prodeji této věci. Podstatné je, zda k takovému neoprávněnému prodeji došlo 

na základě rozhodnutí statutárního orgánu či nikoli. Pokud by sám statutární orgán 

nebo z jeho rozhodnutí jiná osoba věc, která byla svěřena právnické osobě, úmyslně 

neoprávněně prodala, pak by byl za takové jednání trestně odpovědný statutární orgán 

podle § 206. A to i v případě, že by peníze utržené z tohoto neoprávněného prodeje 

nechal připsat na účet právnické osoby, jménem které jednal, musel by být v jeho 

jednání spatřován znak spočívající v tom, že si cizí věc přisvojil. Za přisvojení se totiž 

považuje i takové nakládání se svěřenou věcí, které je v rozporu s účelem svěření 

a jehož záměrem a důsledkem je vyloučení dosavadního vlastníka z výkonu 

vlastnického práva. 

 Trestný čin zpronevěry tak může dle § 206 spáchat kdokoli, kdo v době činu 

dovršil patnáctý rok věku a je příčetný a komu byla svěřena cizí věc. 

 Podle § 23 TrZ byl-li trestný čin spáchán úmyslným společným jednáním dvou 

nebo více osob, odpovídá každá z nich, jako by trestný čin spáchala sama. 

Spolupachatelství tedy předpokládá spáchání trestného činu společným jednáním 

a úmysl k tomu směřující. O společné jednání jde tehdy, jestliže každý 

ze spolupachatelů uskuteční svým jednáním všechny znaky skutkové podstaty trestného 

činu, nebo jestliže každý ze spolupachatelů svým jednáním uskutečnil jen některý 

ze znaků skutkové podstaty, jež je pak naplněna jen souhrnem těchto jednání, 

anebo i jestliže jednání každého ze spolupachatelů je přímou součástí jednoho jednání, 

směřujícího k naplnění skutkové podstaty trestného činu. Úmysl při spolupachatelství 

musí směřovat ke spáchání trestného činu společným jednáním. Tím se odlišuje 

spolupachatelství od souběžného pachatelství několika osob (R 36/1973). Společný 

úmysl zahrnuje jednak jejich společné jednání, tak i sledování společného zájmu. Nejde 

o spolupachatelství, když pachatelé souběžně útočí proti témuž předmětu útoku, 

ale každý z nich sleduje jiný záměr (R 57/1970). Při souběžném pachatelství (např.dva 

zloději kradou v téže samoobsluze, aniž o sobě vědí ) se jednotliví pachatelé posuzují 

samostatně, při spolupachatelství se čin každého ze spolupachatelů posuzuje tak, jako 
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by ho spáchal sám. To má význam zejména v těch případech majetkových trestných 

činů, kde si spolupachatelé rozdělili svou trestnou činnost tak, že každý provedl jen část 

této společné trestné činnosti nebo jen někteří z nich trestnou činnost dovršili 

a bezprostředně způsobili škodu. V takovém případě se každému z nich přičítá celá 

způsobená škoda bez ohledu na to v jakém rozsahu se na ní bezprostředně podíleli. 

To může mít obecně význam pro posuzování činu jako činu trestného, pro určení trestní 

sazby i pro určení trestu v rámci této sazby. 

 Protože podstatou a důvodem zpronevěry je porušení důvěry projevené pachateli 

svěřením mu věci osobou k ní oprávněnou, mohou se zpronevěry dopustit pouze osoby, 

jimž byla dotčená věc svěřena. Jiné osoby, u nichž takový vztah založený projevením 

důvěry není, se dopouštějí i spolupůsobením při samotném páchání zpronevěry, tedy při 

jednání, jehož znakem je přisvojení si svěřené věci, jen účastenství na zpronevěře, jsou-

li ovšem splněny též ostatní předpoklady § 24 TrZ, zejména vědomí, že věc byla 

přímému pachateli svěřena a že přisvojení je hmotně protiprávním zásahem do práv 

příslušejících svěřiteli (R 4639/1933). 

 Pachatel, který si na základě předchozí dohody přisvojuje cizí věci společně 

s osobou, jíž byly svěřeny, se těchto věcí nezmocňuje ve smyslu ustanovení § 205 odst. 

1 TrZ o trestném činu krádeže, ale účastní se na přisvojení svěřené věci, tedy na jednání, 

jež má povahu zpronevěry podle § 206 odst.1 TrZ. Nejde však o spolupachatelství 

na tomto trestném činu, ale o některou z forem účastenství podle § 24 TrZ (R 26/1995). 

Stejně tak jednání jiné osoby, která v době před zpronevěřením věcí ze strany pachatele 

se s ním dohodne na zajištění prodeje, nelze pokládat za spolupachatelství na tomto 

trestném činu, ale půjde o účastenství ve formě pomoci podle § 24 odst. 1 písm. c) TrZ, 

protože u trestného činu zpronevěry je omezen okruh pachatelů jen na osoby, jimž byla 

věc svěřena (R 24/2004). 

 Přísnější trest v podobě trestu odnětí svobody na dvě léta až osm let je stanoven 

za trestný čin zpronevěry podle § 206 odst. 4 TrZ, jestliže pachatel: 

(a) se ho dopustil jako člen organizované skupiny; Organizovanou skupinou 

se rozumí sdružení více fyzických osob, v němž je provedeno určité 

rozdělení úkolů mezi jednotlivé členy sdružení, a jeho činnost se v důsledku 

toho projevuje určitou plánovitostí a koordinovaností, čímž se spáchání 
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trestného činu usnadňuje a zvyšuje se pravděpodobnost dosažení 

sledovaného cíle a tím i jeho závažnost (R 53/1976-II. a R 45/1986). 

Skupina nemusí mít trvalejší charakter, tímto způsobem lze spáchat i jen 

ojedinělý jednorázový trestný čin. Předpokladem jsou nejméně tři trestně 

odpovědní členové (R 45/1986). Pro posouzení je důležité že způsob 

přistoupení nemá žádné formální znaky, postačí pouhé faktické včlenění 

a aktivní podílení se na její činnosti. 

(b) spáchá zpronevěru jako osoba, která má zvlášť uloženu povinnost hájit 

zájmy poškozeného; jde o pachatele, u kterého je podle jeho pracovního, 

funkčního nebo jiného právního vztahu k poškozenému hlavním úkolem 

péče o zabezpečování zájmů poškozeného. Taková zvláštní povinnost může 

vyplývat z právního předpisu (např. zákonný zástupce nezletilé osoby, 

opatrovník aj.) anebo ze smlouvy (plné moci). Samotná smlouva o hmotné 

odpovědnosti uzavřená mezi pracovníkem a zaměstnavatelem, stejně jako 

postavení vedoucího pracovníka, nezakládá takovou povinnost (R 28/1992). 

Vždy je třeba v konkrétním případě zjišťovat rozsah odpovědnosti takové 

osoby, neboť je třeba zjistit i případné omezení této povinnosti.32 

2. 4. Subjektivní stránka 

2. 4. 1. Obecně k subjektivní stránce 

 Na rozdíl od objektivní stránky, která charakterizuje v podstatě vnější znaky 

trestného činu, subjektivní stránka obsahuje soubor znaků vnitřních, které charakterizují 

psychiku pachatele ve vztahu k trestnému činu. Jediným obligatorním znakem 

subjektivní stránky trestného činu je zavinění, které má formu úmyslu nebo nedbalosti 

a je nezbytné pro naplnění kterékoli skutkové podstaty trestného činu. Zásada 

odpovědnosti za zavinění je jednou ze základních zásad trestního práva hmotného, „není 

trestného činu bez zavinění“. Fakultativně se pak u některých skutkových podstat 

trestných činů mohou vyskytovat ještě jiné subjektivní znaky, jimiž jsou pohnutka 

                                                 
32 Šámal, P., Púry, F., Sotolář, A., Štenglová, I. : Podnikání a ekonomická kriminalita v České republice, 

1. vydání, Praha: C. H. Beck, s. 443 a násl. 
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(motiv – např. rasově motivovaná vražda), cíl (záměr) pachatelova trestního jednání. 

Nemusí se tedy vyskytovat v každé skutkové podstatě, ale pokud je příslušná skutková 

podstata vyžaduje, musí být tyto znaky naplněny.  

2. 4. 2. Zavinění 

 Zavinění je vnitřní (psychický) vztah člověka k určitým skutečnostem, 

jež zakládají trestný čin, ať již vytvořeným pachatelem nebo objektivně existujícím bez 

jeho přičinění již v době činu33. V trestním právu nás zajímají nejen formy zavinění, 

ale i jeho obsah, Jde o otázku, na které okolnosti se zavinění vztahuje, tj. zejména co 

musí pachatel vědět a chtít, s čím být srozuměn, o čem ví, co měl a mohl vědět. Pokud 

jde o znaky skutkové podstaty trestného činu, postačí, zná-li pachatel fakta, která jim 

lze podřadit, a má alespoň laickou představu o hodnotách chráněných trestním právem 

a  minimální laickou představu o společenském obsahu skutkových okolností. 

 Po subjektivní stránce trestného činu zpronevěry je třeba úmyslného jednání 

a úmysl pachatele odlišuje tento trestný čin od trestných činů jiných. Úmysl si věc 

přisvojit vznikne zpravidla později, ne hned při svěření věci.  

 Skutková podstata zpronevěry nevyžaduje pachatelův úmysl zadržet 

nebo přisvojit si svěřený statek již v okamžiku, kdy byl pachateli odevzdán; rozhodný 

je okamžik protiprávního zásahu, jímž se odnímá svěřitelově dispozici (R 3035/1928). 

Podobně judikoval Nejvyšší soud v rozhodnutí NS 2/2001-T 30, že trestný čin 

zpronevěry je dokonán až tím, že pachatel najatou věc neoprávněně prodá (přisvojí si 

ji), a nikoli již uzavřením smlouvy o tzv. finančním pronájmu (leasingu), na jejímž 

podkladě je mu věc svěřena.  

 Jestliže pachatel v rozporu s účelem, pro který mu byla věc svěřena, ji 

s vědomím, že tak činí proti vlastní vůli vlastníka, prodá, pak si takovou věc přisvojí 

ve smyslu ustanovení § 206 TrZ, neboť s ní tímto způsobem nakládá jako s věcí vlastní 

(R 21/2002-II). Může však být už při svěření věci, jestliže svěření nebylo dosaženo 

vyvoláním nebo využitím omylu. Pokud by však ke svěření věci došlo v důsledku 

vyvolání nebo využití omylu či nedostatku znalosti rozhodných skutečností a úmysl si 

věc přisvojit by zde byl již v době svěření věci, mohlo by se jednat o podvod ve smyslu 

                                                 
33 Jelínek, J. a kol. : Trestní právo hmotné. 1. vydání. Praha: Leges, 2009, s. 208 



 36

§ 209 TrZ. 

 Úmysl má rozhodující význam i pro posouzení tzv. svémocného úvěru. Tak se 

posuzuje jednání, kdy pachatel, kterému je svěřena cizí věc, si ji pouze půjčí s úmyslem 

ji co nejdříve vrátit. „Jestliže např. zaměstnanec podnikatele použil pro sebe část tržby 

získané od zákazníků s úmyslem ji vrátit v nejbližší době podle okolností případu 

do pokladny podniku a je-li prokázáno, že s tímto úmyslem jednal a měl reálnou 

možnost v nejbližší době peníze vrátit, a naproti tomu je prokázáno, že nejednal 

v úmyslu trvale si peníze ponechat, pak jde jen o svémocný úvěr, porušující případně 

pouze vnitřní podnikové předpisy, nikoli o trestný čin. Trestného činu zpronevěry by se 

ale pachatel dopustil nejen tehdy, jednal-li v úmyslu trvale si peníze ponechat, 

nýbrž i tehdy, je-li prokázáno, že jednal s vědomím, že vůbec nemá peníze, aby je mohl 

v nejbližší době vrátit podniku (poškozenému), a že si je teprve musí opatřit. Jestliže 

úmysl pachatele vrátit peníze je závislý na budoucí nejisté události, k níž může, ale také 

nemusí dojít, pak pachatel jedná s vědomím, že svým jednáním může porušit zájem 

chráněný zákonem v ustanovení § 206 TrZ, a pro případ, že dojde k takovému porušení, 

je s tím srozuměn. Za této situace pozdější vrácení peněz je třeba posuzovat jako 

náhradu škody způsobené trestným činem (R 54/1967-II)“. 

 Jednal-li pachatel, byť i v rozporu s obsahem civilně-právních předpisů 

o započtení, avšak nicméně v předpokladu, že je oprávněn zadržet si svěřenou věc 

z důvodu vzájemné pohledávky, nejde o zpronevěru, neboť tu chybí znak subjektivní 

skutkové podstaty, vědomí o hmotné protiprávnosti jednání pachatele (skutkový omyl) 

(R 2989/1927). Podobně rozhodoval Nejvyšší soud ve svém usnesení ze dne 12. 11. 

2008, sp. zn. 3 Tdo 1265/2008, a sice, že trestného činu zpronevěry podle § 206  

trestního zákona se dopustí za splnění všech zákonných znaků pachatel, pokud použije 

na započtení pohledávky, kterou údajně má u svého obchodního partnera, zálohu, kterou 

od svého obchodního partnera obdržel v souvislosti s jinou obchodní činností, přičemž 

ze skutkových zjištění vyplynulo, že žádnou takovou pohledávku uplatňovat nemohl 

a toto věděl. 

 Subjektivní stránka zpronevěry vyžaduje i vědomí pachatele, že jde o věc jemu 

svěřenou, a vědomí a vůli, určitým nakládáním s ní ji zadržet nebo sobě přisvojit (R 

3894/1930). Ke skutkové podstatě zpronevěry nestačí v subjektivním směru jen 
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„vědomé přisvojení“, ale vyžaduje se „vědomé bezprávné přisvojení si“ svěřené věci; 

pouhá svémoc ještě nevystihuje vědomí hmotné protiprávnosti (R 3028/1927). 

 Výhrada vlastnictví činí bezprávným každé nakládání s prodanou věcí, jímž se 

zasahuje do vlastnického práva prodávajícího. V tomto smyslu judikoval Nejvyšší soud 

ČR v rozhodnutí NS 5/2001-T 130, že o trestný čin zpronevěry může jít i tehdy, 

jestliže pachatel např. svévolně prodal věc, která sice byla převedena do jeho dispozice, 

ale k jejímu převodu došlo s výhradou vlastnického práva (§ 601 ObčZ, § 445 ObchZ), 

podle níž se měl stát pachatel vlastníkem věci teprve po úplném splacení kupní ceny 

za převedenou věc, přičemž pachatel tuto věc prodal před zaplacením kupní ceny.  

 Ve vztahu k zavinění judikoval Ústavní soud ve svém nálezu č. 50/2001, 

že esenciálním znakem skutkové podstaty trestného činu zpronevěry, tak jak je popsána 

v trestním zákoně, je nezbytná přítomnost úmyslného jednání jako formy zavinění, 

přičemž závěr o zavinění pachatele musí být vždy prokázán výsledky dokazování 

a musí z nich logicky vyplynout. Závěr o tom, že je tu zavinění podle trestního zákona 

a v jaké formě, je závěrem právním. Tento právní závěr se však musí zakládat 

na skutkových zjištěních soudu plynoucích z provedeného dokazování. 

 Každou dispozici se svěřenou cizí věcí proti příkazu osoby, která věc svěřila, 

nelze bez dalšího považovat za neoprávněné přisvojení si této věci ve smyslu § 206 TrZ, 

a to ani v případech, není-li dodržena lhůta k vrácení svěřené věci34. Vzhledem k tomu, 

že trestný čin zpronevěry je úmyslným trestným činem, musí být orgány činnými 

v trestním řízení zjištěno takové úmyslné jednání, jež vede ke zmaření základního účelu 

svěření. O tomto úmyslu může svědčit např. jednání pachatele, který i přes zákaz osoby, 

jež mu svěřila vozidlo (např. z důvodu pronájmu), neoprávněně zapůjčil toto vozidlo 

jiné osobě za okolností, kdy mu bylo zřejmé, že svěřené vozidlo nebude moci vrátit. 

Uvedený úmysl pachatele vedoucí ke zmaření účelu svěření ovšem nelze dovozovat 

pouze ze samotného zjištění, že došlo k porušení určitých smluvních podmínek při 

užívání svěřené věci (NS 13/2002-T 335).  

 Příprava trestného činu zpronevěry je trestná v souladu s přihlédnutím k § 20 

TrZ, který uvádí, že přípravou je jednání, které záleží v úmyslném vytváření podmínek 

                                                 
34 Šámal, P., Púry, F., Rizman, S. : Trestní zákon. Komentář, 6.vydání, II.díl, Praha: C. H. Beck, 2004, s. 

1447 
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pro spáchání zvlášť závažného zločinu, a to jen tehdy, jestliže to trestní zákon 

u příslušného trestného činu výslovně stanoví a pokud nedošlo k pokusu ani dokonání 

zvlášť závažného zločinu. Zvlášť závažným zločinem se rozumí úmyslný trestný čin, 

na než trestní zákon stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně 

deset let. To znamená, že u trestného činu zpronevěry je příprava trestná pokud pachatel 

naplní znaky skutkové podstaty zpronevěry podle § 206 odst. 5, tedy v případě, že svým 

činem uvedeným v odstavci prvém způsobí pachatel škodu velkého rozsahu 

nebo takový čin spáchá v úmyslu umožnit nebo usnadnit spáchání trestného činu 

vlastizrady, teroristického útoku nebo teroru.



 39

3. Vymezení trestného činu zpronevěry k některým jiným  

trestným činům 

3. 1. Zpronevěra a krádež 

 Trestného činu krádeže podle § 205 odst. 1 TrZ se dopustí a trestem odnětí 

svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové 

hodnoty bude potrestán ten, kdo si přisvojí cizí věc tím, že se jí zmocní, a 

a) způsobí tak na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou, 

b) čin spáchá vloupáním, 

c) bezprostředně po činu se pokusí uchovat si věc násilím nebo pohrůžkou 

bezprostředního násilí, 

d) čin spáchá na věci, kterou má jiný na sobě nebo při sobě, nebo 

e) čin spáchá na území, na němž je prováděna nebo byla provedena evakuace 

osob.35 

 Zásadní rozdíl mezi krádeží a zpronevěrou je spatřován v tom, že se pachatel 

trestného činu zpronevěry věci nezmocňuje, ale má ji už před přisvojením legálně 

ve své moci, v souladu s vůlí osoby, která mu věc svěřila. Má proto oprávnění věc držet 

a v souladu s účelem svěření ji i užívat. Dále je oprávněn v souladu s pokyny svěřitele 

s věci disponovat (např. věc prodat a výtěžek předat tomu kdo věc svěřil). Jestliže se 

pachatel věci zmocní, tj. jestliže dosud věc ve své moci neměl, ale byla v moci vlastníka 

věci nebo jejího oprávněného držitele či faktického držitele, jde o trestný čin krádeže 

podle § 205 TrZ. Věc je v moci vlastníka či uživatele, má-li ji u sebe, na sobě nebo při 

sobě, anebo má-li ji ve svém dosahu tak, že k ní má kdykoli přístup, resp. ví, kde najde 

věc (např. tedy i automobil zaparkovaný na ulici, věci odložené nebo uschované, věci 

ponechané v bytě během dovolené apod.) 

 Obě skutkové podstaty vyžadují úmyslné zavinění a jednání spočívající 

v přisvojení si cizí věci,a to nikoli na přechodnou dobu (NS 7 Tz 215/2001). Rozdíl 

však spočívá v předmětu útoku a v pachateli. Zatímco u trestného činu krádeže může 

být pachatelem kdokoli, u trestného činu zpronevěry jen ten, komu byla cizí věc 

                                                 
35 Šámal, P., Púry, F., Sotolář, A., Štenglová, I. : Podnikání a ekonomická kriminalita v České republice, 

1. vydání, Praha: C. H. Beck, s. 433 
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svěřena. U trestného činu krádeže i zpronevěry musí jít o věc cizí, neboť z povahy věci 

vyplývá, že vlastník se nemůže dopustit ve vztahu k vlastní věci krádeže ani zpronevěry. 

Z ustanovení § 206 TrZ ale plyne, že cizí věcí u krádeže není věc pachateli svěřená, 

ať už na základě jakéhokoli titulu např. zapůjčená, svěřená k dopravě apod. (a to 

výhradně), neboť taková věc je výlučně předmětem zpronevěry podle § 206 TrZ. Nelze 

však za zpronevěru považovat odcizení věci, která je sice pachateli fakticky předána, 

např. k bezprostřednímu výkonu práce, ale zároveň je v moci dosavadního držitele, 

zpravidla vlastníka, který ji svěřil pachateli pouze při výkonu společné práce, např. 

v dílně, a stále nad ní vykonává svou moc. Zde by připadalo posouzení protiprávního 

jednání, spočívající v přisvojení si věci, jako trestný čin krádeže podle § 205 TrZ. 

 Naproti tomu pachatel, který si na základě předchozí dohody přisvojuje cizí věci 

společně s osobou, jíž byly svěřeny, se těchto věcí nezmocňuje ve smyslu ustanovení 

§ 205 odst. 1 TrZ o trestném činu krádeže, ale účastní se na přisvojení svěřené věci, 

tedy na jednání, jež má povahu zpronevěry podle § 206 odst.1 TrZ. Nejde však 

o spolupachatelství na tomto trestném činu, ale o některou z forem účastenství 

podle § 24 TrZ (R 26/1995). 

 Stejně tak by byl posouzen případ, kdy vedoucí prodejny odcizí vratné obaly 

(tzv. přepravky), v nichž se dopravuje zboží do prodejny, neboť jde o věci, které byly 

vedoucímu prodejny svěřeny ve smyslu § 206 TrZ (R 19/1986). 

 V podobném duchu bylo rozhodnuto v případě, kdy pachatel převezme tržbu 

restaurační provozovny od zaměstnance této provozovny s tím, že ji zítra odevzdá 

na poště, ale ponechá si ji, naplňuje takovým jednáním znaky skutkové podstaty 

trestného činu zpronevěry podle § 206 TrZ, a nikoli trestného činu krádeže podle § 205 

TrZ, přestože sám zaměstnanec provozovny není a nemá s jejím provozovatelem 

uzavřenou smlouvu o hmotné odpovědnosti (R 52/1996). 

 Dalším případem zpronevěry je situace kdy vrátný v hotelu převezme věci 

nalezené hostem, s tím, že je odevzdá majiteli a následně je odepře vydat vlastníkovi 

a věci uschová, aby si je ponechal. Dopouští se tímto trestného činu zpronevěry, neboť 

šlo o věc jemu svěřenou, nikoli trestného činu zatajení věci nebo krádeže (R 51/1953). 

 Jiná je situace, kdy správce lesa, jehož dohledu byl svěřen les, zadržel peníze za 

dřevo, k jehož prodeji nebyl oprávněn. Jednal vědomě bezprávně, tedy v úmyslu 
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trestném, zákonem stíhaném nikoli pouze v době, kdy prodejní ceny zadržoval, 

nýbrž již v době, kdy dříví prodával, že si tedy osvojil nikoli prodejní ceny, ale dříví, 

jež pak prodával, a že odcizil dříví za účelem těchto prodejů z držení obce. Na základě 

skutkových zjištění nebylo totiž pochyb o tom, že dříví bylo a zůstalo v držení obce 

až do doby, kdy si je osvojil pachatel, přičemž ten nebyl oprávněn k prodeji, „že tedy 

držel dříví jen z příkazu a v zastoupení obce, by péčí o les a dohledem na dříví uchránil 

obec od újmy.“ Pachatel tedy porušil držbu obce, nikoli důvěru v něho kladenou (Sbírka 

rozhodnutí NS – Vážný č. 583/1921). 

 O krádež a nikoli zpronevěru se jedná, přisvojil-li si prodavač v obchodě peníze, 

které utržil za prodané zboží. Pro otázku, zda je tu skutková podstata krádeže 

nebo zpronevěry, záleží na tom, zda byla věc, která je předmětem závadného jednání, 

přenechána do výlučné faktické moci nebo ne. O krádež půjde v případě, kdy pachatel 

neměl buď vůbec, nebo pouze společnou faktickou moc nad věcí, o zpronevěru půjde, 

byla-li věc přenesena do do výlučné moci pachatele. Zaměstnanci pracující v obchodě 

se nestávají již z důvodu svého zaměstnání držiteli zboží a jiných předmětů, které jsou 

v obchodě a ohledně kterých jsou pověřeni určitými úkony, a to ani tehdy, když tyto 

věci následkem úkonů jim uložených berou do ruky a vykonávají nad nimi určitou 

faktickou moc (R 411/1921). O krádež a nikoli zpronevěru se jedná i tehdy, přivlastní-li 

si pachatel obsah zamčeného kufru, jenž mu byl svěřen. Tím, že byl kufr uzamčen, bylo 

vyloučeno speciální svěření předmětů v kufru obžalovanému, jak vyžaduje podstata 

zpronevěry. Majitel neumožnil obžalovanému volné nakládání s obsahem kufru, naopak 

tím, že jej učinil přejímateli kufru nepřístupným, si zachoval jeho držení. Chtěl-li se 

obžalovaný obsahu kufru zmocnit, musel nejdříve kufr násilně vypáčit a předměty, 

které se v něm nacházely, proti vůli majitele odejmout z jeho držení (R 326/1921). 

 Jestliže pachatel předá do zastavárny věci, jež tvoří součást vybavení pokoje, 

který si od vlastníka věcí pronajal k běžnému užívání, naplňuje znaky trestného činu 

zpronevěry podle § 206 TrZ. V daném případě se pachatel věcí uvedených ve výroku 

rozsudku nezmocnil, ale měl je už před přisvojením ve své moci. Trestný čin krádeže 

ve smyslu § 205 TrZ spáchá ten, kdo si přisvojí věc tím, že se jí zmocní a splní další 

náležitosti skutkové podstaty tohoto trestného činu. Trestný čin zpronevěry ve smyslu 

§ 206 TrZ, za splnění tam uvedených náležitostí, pak spáchá ten, kdo si přisvojil věc, 
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která mu byla svěřena. V daném případě si obžalovaný přisvojil věci, které mu byly 

svěřeny, aby je užíval běžným způsobem v rámci jeho přechodného pobytu. Při 

domluvě o způsobu, jak nakládat s věcmi, nebylo v žádném případě sjednáno jejich 

odevzdání do zástvy. Obžalovaný tedy s věcmi nakládal v rozporu s účelem, k němuž 

mu byly cizí věci dány do dispozice, a to způsobem mařícím základní účel svěření, 

přitom sobě nebo jinému obstaral trvalý prospěch. Tím naplnil všechny znaky skutkové 

podstaty trestného činu zpronevěry podle § 206 odst. 1 TrZ (R 5/1997 nebo SR 6/1996). 

 Zákonným znakem trestného činu krádeže i trestného činu zpronevěry je to, 

že pachatel si cizí věc přisvojí. Tento znak není naplněn tehdy, jestliže pachatel 

disponuje s cizí věcí jen přechodně a krátkodobě (např. na dobu dvou až deseti dnů 

neoprávněně půjčí cizí peníze) a poté ji vrátí, resp. zřídí její vrácení, do dispozice 

vlastníka, případně jiné oprávněné osoby. Pokud bylo zamýšlenou a také uskutečněnou 

součástí neoprávněné majetkové dispozice s cizí věcí její vrácení vlastníkovi, nevznikla 

tím škoda, která je zákonným znakem trestného činu krádeže nebo zpronevěry 

(PR 4/2002).  

3. 2. Zpronevěra a neoprávněné užívání cizí věci 

 Podle ustanovení § 207 odst. 1 TrZ se trestného činu neoprávněného užívání cizí 

věci dopouští a trestem odnětí svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti bude 

potrestán ten, kdo: 

� se zmocní cizí věci nikoli malé hodnoty nebo motorového vozidla v úmyslu 

je přechodně užívat, nebo 

� na cizím majetku způsobí škodu nikoli malou tím, že neoprávněně takové 

věci , které mu byly svěřeny, přechodně užívá. 

 Tímto ustanovením je postiženo jednání, při kterém, na rozdíl od trestných činů 

krádeže nebo zpronevěry, úmysl pachatele nesměřuje k trvalé (tj. časově neomezené) 

dispozici s cizí věcí, tj. k jejímu přisvojení, nýbrž jen k přechodnému užívání cizí věci, 

aniž by se tím vyčerpala podstata předmětné věci nebo se věc podstatně opotřebovala. 

Přechodné užívání by mělo být dočasné a po relativně krátkou dobu, jinak by šlo 

o užívání trvalejšího rázu, které je příznačné pro užívání věci vlastníkem 

nebo oprávněným uživatelem. Takové užívání věci, s přihlédnutím k její povaze a účelu, 
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by bylo nutno považovat již za přisvojení ve smyslu krádeže nebo zpronevěry. Pachateli 

tedy nejde o podstatu věci, ale jen o užitek plynoucí z jejího užívání. Za nejčastější 

případ „krádeže užitku“ lze z praxe považovat zmocnění se cizího motorového vozidla 

s úmyslem se svézt a pak je opustit. 

 Předmětem útoku zde může být jakákoli cizí věc nikoli malé hodnoty nebo cizí 

motorové vozidlo, avšak věc pouze taková, kterou lze užívat a po určité době ji 

vlastníku vrátit. Věc, jejíž užívání spočívá v jejím spotřebování (např. peníze, 

potraviny) nemůže být z povahy věci předmětem útoku tohoto trestného činu 

(R 54/1967). 

 Určitou podobnost mezi trestným činem neoprávněného užívání cizí věci 

a zpronevěry lze spatřovat v jednání uvedeném v § 207 odst. 1 alinea 2. Pojmy věc, cizí 

věc a svěřená věc zde mají stejný význam, proto se pro trestnost vyžaduje naplnění 

znaku neoprávněného užívání, které spočívá v tom, že svěřené věci pachatel přechodně 

užívá: 

� k jinému účelu,než k jakému mu byly svěřeny, jestliže v rámci svěření věcí byl 

stanoven určitý účel jejich užívání (např. řidič svěřeného služebního automobilu 

ho bez povolení používá ke svým soukromým jízdám), 

� po uplynutí doby, na kterou mu byly svěřeny, resp. po dosažení stanoveného 

účelu, pro který měly být věci použity (např. podnikatel včas nevrátí pronajatý 

automobil a po uplynutí doby nájmu dál vykonává další jízdy bez souhlasu 

pronajímatele), 

� aniž se jakékoli užívání svěřené věci přepokládalo (např. v případě úschovy 

věci, nebylo-li dohodnuto něco jiného, nesmí schovatel používat uschovanou 

věc). 

 U úmyslu pachatele užívat věc jen přechodně musí být zahrnut i záměr vrátit je 

po přechodném užití osobě, které byly věci odňaty nebo této osobě alespoň umožnit, 

aby obnovila své dispoziční právo s uvedenými věcmi, jehož výkon jí byl přechodně 

trestným činem pachatele znemožněn. Nikoli jako trestný čin zpronevěry, ale jako 

neoprávněné užívání cizí věci lze posoudit případ, kdy jde ze strany dlužníka jen 

o pouhé nedodržení sjednané lhůty k vrácení vypůjčené věci Naproti tomu nepůjde 

o přechodné užívání ve smyslu § 207 TrZ pokud pachatel naloží s věci tak, 
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že vlastníkovi nebo oprávněnému držiteli bude obnovení moci nad věci natrvalo nebo 

na dlouhou dobu odňato či znemožněno, anebo vrácení věci bude značně znesnadněno 

a závislé jen na náhodě (např. pachatel věc po krátkodobém užívání ukryje nebo ji 

odloží na místě, kde je vysoká pravděpodobnost její zkázy, apod.). Jako trestný čin 

zpronevěry může být posouzeno např. jednání, kdy pachatel v rozporu se zněním 

leasingové smlouvy po ukončení smluvního vztahu předmět leasingu nevrátí leasingové 

společnosti, i když mu zanikl právní důvod jejího dalšího užívání, ale naopak i nadále 

jej neoprávněně užívá způsobem nasvědčujícím tomu, že hodlá oprávněnou osobu 

na delší dobu vyloučit s dispozice s předmětem leasingu (např. pachatel opětovně 

nereaguje na výzvy k vydání předmětu leasingu, který dlouhodobě neoprávněně používá 

jako vlastní věc) (R 30/2004). 

 Užívá-li pachatel neoprávněně svěřené věci v rozporu se smlouvou, může jít 

o trestný čin neoprávněného užívání cizí věci, nikoli o zpronevěru. 

 Jestliže se pachatel zmocnil cizí věci nikoli malé hodnoty nebo cizího 

motorového vozidla v úmyslu užívat je delší dobu nebo sice kratší dobu, avšak za cenu 

jejich podstatnějšího opotřebení, pak nejde již o trestný čin neoprávněného užívání cizí 

věci podle § 207 TrZ, nýbrž o trestný čin krádeže podle § 205 TrZ (R 17/1974). 

Podobně by to platilo v případě, kdyby ve stejném úmyslu užíval pachatel cizí věc, 

která mu byla svěřena, což by bylo třeba hodnotit jako trestný čin zpronevěry 

dle § 206 TrZ. 

 Jednočinný souběh trestného činu neoprávněného užívání cizí věci a zpronevěry 

je možný. V praxi bude přicházet v úvahu při způsobení škody nikoli nepatrné zejména 

zpronevěra pohonných hmot, když u alinea 2 § 207 odst. 1 TrZ to zpravidla budou 

pohonné hmoty pachateli svěřené (v tomto případě to není v rozporu s § 39 odst. 4 TrZ, 

neboť způsobení škody je u zpronevěry znakem základní skutkové podstaty). Není totiž 

žádného důvodu stíhat odcizení pohonných hmot v souvislosti s neoprávněným 

užíváním motorového vozidla mírněji než při prosté zpronevěře36. 

                                                 
36 Šámal, P., Púry, F., Rizman, S. : Trestní zákon. Komentář, 6.vydání, II.díl, Praha: C. H. Beck, 2004, s. 
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3. 3. Zpronevěra a podvod 

 Trestného činu podvodu podle § 209 odst. 1 TrZ se dopustí a trestem odnětí 

svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové 

hodnoty bude potrestán ten, kdo sebe nebo jiného obohatí tím, že uvede někoho v omyl, 

využije něčího omylu nebo zamlčí podstatné skutečnosti, a způsobí tak na cizím 

majetku škodu nikoli nepatrnou. 

 Na rozdíl od podvodu získá pachatel zpronevěry faktickou moc nad věcí 

bez vyvolání nebo využití omylu. Pokud by však svěření věci bylo dosaženo vyvoláním 

nebo využitím omylu, šlo by o trestný čin podvodu podle § 209 TrZ. 

 Tak například, pokud někdo slíbí, že opatří nějaký materiál, a dostane na to 

peníze, ale pak peníze použije k jinému účelu a k vlastnímu obohacení, je to zpronevěra 

podle § 206 TrZ. Pokud byl ale slib opatření takového materiálu jen záminkou pro 

vylákání peněz, je to podvod podle § 209 TrZ37. 

 Přivlastní-li si zaměstnanec pošty peníze, které mu byly svěřeny k doručení, 

naplňuje znaky trestného činu zpronevěry a nikoli podvodu, bez ohledu na to, 

že nevystavil podateli příslušnou podací stvrzenku nebo že peníze nebyly zapsány 

v dokladech pošty (R 29/1969-I). Z odůvodnění rozsudku Nejvyššího soudu vyplývá, 

že okresní soud vycházel z právního názoru, že znaky trestného činu zpronevěry jsou 

naplněny jen v těch dílčích útocích, při nichž převzetí tržeb bylo doloženo podacím 

lístkem a ostatní útoky, nedoložené tímto lístkem, posoudil jako podvodné obohacení 

pachatele, které vykazuje znaky trestného činu podvodu. Nejvyšší soud však oponoval 

tím, že všechny tržby, jak ty, na které byly vydány doklady, tak ty, na které vydány 

nebyly, byly pachateli svěřeny k doručení jako poštovnímu doručovateli, do jehož 

pracovní náplně přejímání takových poštovních zásilek podle poštovního řádu náleželo.  

 Naplnění skutkové podstaty trestného činu podvodu podle § 209 TrZ 

předpokládá existenci příčinné souvislosti mezi omylem určité osoby (resp. její 

neznalostí všech podstatných skutečností) a jí učiněnou majetkovou dispozicí a dále 

příčinnou souvislost mezi touto dispozicí na jedné straně a škodou na cizím majetku 

a obohacením pachatele nebo jiné osoby na straně druhé. Na podvodu mohou být 
                                                 
37 Šámal, P., Púry, F., Rizman, S. : Trestní zákon. Komentář, 6.vydání, II.díl, Praha: C. H. Beck, 2004, s. 
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zainteresovány celkem čtyři osoby: pachatel, osoba jednající v omylu, osoba poškozená 

a osoba obohacená. Kromě pachatele může jít u ostatních osob též o právnické osoby.  

 V soudní praxi byla řešena i otázka, kdy může být trestný čin podvodu spáchán 

na úkor právnické osoby a která fyzická osoba vystupující za právnickou osobu musí 

jednat v omylu, resp. s neznalostí všech podstatných skutečností, aby byl trestný čin 

podvodu spáchán s využitím omylu právnické osoby. V tomto směru byl učiněn závěr, 

že má-li být trestný čin podvodu spáchán s využitím omylu (nebo neznalosti všech 

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

neznalostí) fyzická osoba, která je nebo by byla v dané věci oprávněna učinit příslušný 

právní úkon spojený s majetkovou dispozicí jménem právnické osoby nebo v jejím 

zastoupení (R 5/2002-I). 

 O trestný čin podvodu podle § 209 TrZ jde jen za předpokladu, že majetkové 

hodnoty (např. peníze), o které se pachatel obohatil a jimiž způsobil škodu právnické 

osobě, vylákal od jiné fyzické osoby, která jimi disponovala a kterou za tím účelem 

uvedl v omyl (resp. využil jejího omylu či neznalosti podstatných skutečností). Kdyby 

pachatel s majetkovými hodnotami, o něž se ke škodě právnické osoby obohatil, sám 

disponoval a nemusel si je přisvojit podvodným jednáním učiněným vůči jiné fyzické 

osobě, nemohlo by jít o trestný čin podvodu, ale jen o jiný trestný čin proti majetku, 

např. o zpronevěru podle § 206 TrZ (NS 26/2004-T 634). Stejně tak pokud by nebylo 

omylu žádné osoby, která by činila majetkovou dispozici, protože osoba která 

disponovala s cizím majetkem, jednala se znalostí všech rozhodných okolností, a byla-li 

přesto úmyslným jednáním způsobena škoda na cizím majetku, může jít jen o jiný 

trestný čin, než je trestný čin podvodu podle § 209, např. o trestný čin zpronevěry 

nebo porušování povinnosti při správě cizího majetku (viz. PR 10/2000, s.471). 

 U trestného činu podvodu se stejně jako u zpronevěry vyžaduje úmyslné 

zavinění, rozdíl spočívá v tom, že úmysl si věc přisvojit vzniká u trestného činu 

zpronevěry zpravidla později, ne hned při svěření věci. Skutková podstata zpronevěry 

nevyžaduje pachatelův úmysl zadržet nebo přisvojit si svěřený statek již v okamžiku, 

kdy byl pachateli odevzdán, zatímco podvodný úmysl musí mít pachatel již v době, 

kdy uvádí jinou osobu v omyl, využívá jejího omylu nebo jí zamlčuje podstatné 

skutečnosti. Např. pokud byla na podkladě smlouvy o finančním pronájmu pachateli 
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svěřena do nájmu věc, kterou později neoprávněně prodal, dopustil by se trestného činu 

zpronevěry, bylo-li by však prokázáno, že pachatel měl od počátku úmysl věc uvedenou 

smlouvou vylákat, poté neoprávněně prodat a výtěžek si ponechat, pak by takové 

jednání naplnilo znaky skutkové podstaty trestného činu podvodu podle § 209 TrZ (PR 

1/2001 str. 39). 

 Skutkovou podstatu trestného činu podvodu, nikoli zpronevěry, by pachatel 

naplnil i tehdy, měl-li hned při objednávce a při uzavření obchodu úmysl, že si dá věci 

poslati na ukázku a že ji po obdržení nejen prodá, nýbrž si i stržené peníze ponechá, jde 

o podvod, nikoli o zpronevěru (R 4035/1930) 

 Vyláká-li pachatel svěření (půjčení) věci předstíráním, že ji v určité době vrátí, 

ač s ní chtěl naložit jako s vlastní, nejde o zpronevěru, ale o podvod, neboť trestný čin 

zpronevěry předpokládá, že se cizí věc dostala do moci pachatele bez jeho úmyslu 

naložit s ní jako s věcí vlastní, proti vůli toho, kdo mu ji svěřil k určitému účelu, 

a že teprve potom takový úmysl pachatel pojal a s věcí mu svěřenou skutečně naložil 

jako s vlastní. V posuzovaném případě však pachatel předstíral, že ji vrátí, ač měl 

v úmyslu již v době jejich přebrání si je ponechat a poškodit tak vlastníky tím, že je 

uvedl v omyl, v němž mu věci půjčili, a proto se dopustil trestného činu podvodu podle 

§ 209 TrZ (R 106/1953).  

 Pokud jde o posouzení dispozice se zálohami na zaplacení kupní ceny z hlediska 

trestněprávního, pak přijetí takové zálohy, její zaúčtování jako příjem společnosti 

a následné použití v rámci podnikání pro jiné účely nenaplňuje znaky skutkové podstaty 

zpronevěry podle § 206 TrZ, a to i přesto, že záloha nebyla použita na opatření 

předmětného zboží. Je tomu tak proto, že peníze poskytnuté jako záloha na kupní cenu 

nejsou pro prodávajícího cizí svěřenou věcí, ale stávají se součástí jeho majetku. 

V případě, že by kupujícímu nebylo dodáno zboží, které bylo předmětem kupní 

smlouvy, půjde o nesplnění závazku z této smlouvy. Jiná by byla situace, kdy by se 

jednalo ze strany prodávajícího o podvodné vylákání zálohy pod předstíranou záminkou 

dodání zboží při současném úmyslu zboží nedodat a obohatit se tak, pak by takové 

jednání naplňovalo znaky skutkové podstaty trestného činu podvodu podle § 209 TrZ 

(NS 21/2003-T 500). 

 Nejde o trestný čin zpronevěry podle § 206 TrZ, jestliže dlužník použil peníze 
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k jinému účelu, než je ten, který uvedl věřiteli jako účel půjčky. Měl-li však takový 

dlužník v době, kdy si peníze půjčoval, úmysl je nevrátit, může jít o trestný čin podvodu 

podle § 209 TrZ (R 56/1994). V daném případě se měl obviněný dopustit trestného činu 

zpronevěry v podstatě tím, že převzal 1) částku 172 000 Kč, která měla být první 

splátkou na leasing automobilu, přičemž obviněný měl tento leasing pro J.S. zařídit, 

2) částku 20 000 Kč, která podle ujednání obviněného s J. S. měla být půjčkou pro účely 

podnikání, 3) částku 8 000 Kč, kterou měl obviněný použít na obstarání dokladů 

k automobilu dovezenému ze zahraničí pro V. S. Žalobní návrh však částky 1) a 2) 

slučuje v jedinou částku s tím, že byla určena na leasing automobilu, ale obviněný 

získal částku 20 000 Kč jako půjčku, proto ji nelze zahrnovat do rámce jednání, jímž 

obviněný měl spáchat trestný čin zpronevěry. Jestliže poškozený poskytl částku 20 000 

Kč obviněnému jako půjčku (§ 657 ObčZ), bylo vyloučeno, aby se obviněný ve vztahu 

k této částce dopustil trestného činu zpronevěry, protože uvedená částka neměla povahu 

věci, která byla obviněnému svěřena ve smyslu § 206 TrZ. O trestný čin zpronevěry 

podle tohoto ustanovení nejde v případě, kdy pachatel použije pro svoji potřebu peníze, 

které mu byly poskytnuty jako půjčka. Přitom je nerozhodné zda byl či nebyl dodržen 

účel půjčky. Jde-li o půjčku podle § 657 ObčZ, stává se ten, komu byly peníze půjčeny, 

jejich vlastníkem (tj. nikoli pouze uživatelem, jak tomu je v případě výpůjčky podle 

§ 659 ObčZ) a jeho vztah k tomu, kdo mu peníze formou půjčky poskytl, je vztahem 

dlužníka k věřiteli (tj. nikoli vztahem vypůjčitele k půjčiteli). Naopak jde-li o výpůjčku 

podle § 659 ObčZ, může se pachatel dopustit trestného činu zpronevěry tím, že si 

přisvojí věc, která je předmětem výpůjčky, protože vypůjčitel se nestává vlastníkem 

věci a vypůjčená věc má z jeho hlediska charakter věci, která mu byla svěřena 

ve smyslu § 206 TrZ. Za situace, kdy převzetí částky 20 000 Kč je skutkem uvedeným 

v obžalobě, lze v tomto ohledu uvažovat o tom, že ze strany obviněného mohlo jít 

o trestný čin podvodu podle § 209 TrZ, i když takový závěr je podmíněn zjištěním, 

že obviněný pouze předstíral smlouvu o půjčce a že již v době, kdy peníze 

od poškozeného přebíral, měl v úmyslu je nevrátit. 

 Nejvyšší soud ČR též zaujal stanovisko k problematice trestně právní kvalifikace 

jednání, spočívajícího ve zneužívání výherního hracího přístroje ke hře bez vsazení 

potřebné finanční částky v případech, kdy pachatel – obsluha výherního hracího 
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automatu - nastaví pomocí příslušného technického zařízení na výherním přístroji 

částku údajné sázky, aniž k vsazení takové částky ve skutečnosti dojde, a poté hru tak, 

jako by sázka byla uhrazena, uskuteční buď sám, anebo ji umožní jinému, a finanční 

částku, jež měla být do hry vsazena, jako tržbu neodvede, popř. hru takto uskuteční 

s úmyslem si případnou výhru ponechat. Důvodem pro vydání stanoviska byla 

skutečnost, že soudy České republiky posuzovaly výše naznačenou otázku zcela 

rozdílně. Například Okresní soud v Táboře ve svém rozhodnutí ze dne 15. 9. 1997, 

sp. zn. 2T 289/96 posoudil takové jednání jako jednání naplňující skutkovou podstatu 

trestného činu zpronevěry, neboť vycházel z právního názoru, že částka nastavená 

na displeji automatu a vnesená do jeho paměti, která byla obviněným prohrána, je věcí, 

neboť věcí může být ekvivalent peněžní hodnoty, a obviněný jako zaměstnanec herny si 

tuto věc, která mu byla svěřena, přisvojil. Nejvyšší soud však dospěl navzdory tomuto 

pohledu k závěru, že jednání pachatele spočívající v neoprávněném zásahu 

do technického zařízení výherního hracího přístroje náležícího jiné osobě v úmyslu 

uskutečnit na tomto přístroji hru bez vsazení k tomu potřebné finanční částky, může být 

posuzováno jako trestný čin podvodu podle § 209 TrZ, uskuteční-li sám takto hru, 

kterou způsobí škodu nikoli nepatrnou, popř. i ve spolupachatelství (§ 23) s další 

osobou, která za těchto okolností hru na tomto přístroji uskuteční. Ke vzniku škody 

na cizím majetku dochází již uskutečněním takové hry, přičemž pro stanovení její výše 

je třeba vycházet z finanční částky potřebné ke hře, kterou pachatel, popř. spolupachatel 

bez zaplacení uskutečnil, zvýšené o případnou výhru z takové hry (R 16/2002). 

Z odůvodnění stanoviska trestního kolegia Nejvyššího soudu ČR ze dne 12. 12. 2001, 

sp. zn. Tpjn 302/2001 vyplývá, že jestliže pachatel, který pro majitele zabezpečuje 

obsluhu výherního hracího přístroje, učiní takový zásah do technického zařízení, kterým 

umožní provedení hry bez uhrazení vkladu, jehož výši jen fiktivně vyznačí na displeji 

přístroje, uvádí majitele v omyl tím, že prostřednictvím údajů na počítadle předstírá, 

že v souladu s herním plánem byl před započetím hry vklad uhrazen. 

 Jednání obviněného spočívající v tom, že od poškozené organizace převzal 

peněžní prostředky na odvody daní, pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní 

pojistné zaměstnanců a na zaplacení daně z přidané hodnoty za situace, kdy poškozená 

organizace nebyla zapsána v obchodním rejstříku a nebyla přihlášena k odvodu daní 
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u příslušného finančního úřadu ani k odvodu pojistného, přičemž poškozenou 

organizaci obviněný předem utvrzoval v tom, že u těchto orgánů je organizace řádně 

přihlášena ke všem odvodům, je třeba kvalifikovat jako trestný čin podvodu podle § 209 

TrZ a nikoli jako trestný čin zpronevěry podle § 206 TrZ (NS ČR 4 Tz 190/2000). 

 Zvláštní problematiku představuje neoprávněné přisvojení si nebo získání plnění 

přesahujícího výši zajištěné pohledávky, jako jeden z typů zneužití zajišťovacích 

právních vztahů. Jistým specifikem zde je, že si neoprávněně počíná zpravidla věřitel 

(resp. bývalý věřitel) na úkor dlužníka, přičemž snahou věřitele je, aby prostřednictvím 

zajišťovacího institutu dosáhl plnění nad rámec toho, na co má nárok podle zajištěné 

pohledávky (např. banky v případě hypotečních úvěrů požadují zajištění, jehož hodnota 

převyšuje částku poskytnutého hypotečního úvěru, resp. v tomto směru „podhodnocují“ 

odhad ceny nemovité zástavy)38. Jestliže si věřitel nebo jiná osoba na úkor dlužníka 

úmyslně neoprávněně přisvojí nebo odmítne vydat dlužníkovi tu část výtěžku, 

která převyšuje dosud neuhrazený zbytek zajištěné pohledávky, lze takové jednání 

posoudit - za splnění dalších podmínek trestnosti – jako trestný čin zpronevěry podle 

§ 206 TrZ. Zpronevěru lze totiž spáchat i tehdy, pokud si pachatel přisvojí cizí jinou 

majetkovou hodnotu, kterou se rozumí majetkové právo nebo jiná penězi ocenitelná 

hodnota, která mu byla svěřena. Může jít o pohledávku, obchodní podíl, členský vklad 

v družstvu apod. Jinou majetkovou hodnotou v tomto smyslu by zde byla právě ta část 

plnění ze zajišťovacího institutu, kterou věřitel nebo někdo jiný získal nad rámec 

zajištěné pohledávky, resp. její neuspokojené části, tj. např. výtěžek z prodeje zástavy, 

plnění ručitele, pokud by již takové plnění nemělo charakter věci. Na podporu tohoto 

tvrzení by se dalo použít rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 25. 9. 2001, sp. zn. 

7 Tz 226/2001, který konstatoval, že získal-li věřitel prodejem zástavy, k němuž byl 

zmocněn dlužníkem, peněžní částku převyšující hodnotu pohledávky a přisvojil-li si 

svévolně i tu část výtěžku z prodeje zástavy, o kterou výtěžek převyšoval pohledávku, 

mohl tím spáchat trestný čin zpronevěry podle § 206 TrZ ve vztahu k této části výtěžku. 

 Spornou však zůstává otázka, jak situaci řešit, pokud k neoprávněnému 

přisvojení si plnění ze zajišťovacího institutu, přesahujícího výši zajištěné a dosud 

                                                 
38 Púry, F. : Trestní odpovědnost související s některými zajišťujícími instituty v obchodních a 

občanských vztazích, Právní rozhledy č. 19/2007, s. 703 a násl. 
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nesplacené pohledávky, které nemá charakter věci, došlo přede dnem 1. 7. 2006, 

kdy nabyla účinnost novela trestního zákona č. 253/2006 Sb., týkající se peněz na účtu 

a jiné majetkové hodnoty jako výslovně uvedeného předmětu útoku u trestného činu 

zpronevěry podle § 206 TrZ. Platí totiž zásada, že trestní zákony nepůsobí nazpět 

a tudíž se podle § 2 odst. 1 TrZ posuzuje trestnost činu podle zákona účinného v době, 

kdy byl čin spáchán; podle pozdějšího jen tehdy, jestliže je to pro pachatel příznivější. 

 Kdyby si pachatel úmyslně neoprávněně přisvojil takový předmět zajišťovacího 

institutu, který má charakter věci (např. zástavu) nebo cenného papíru (např. zastavené 

akcie, dluhopisy aj.), platily by výše uvedené závěry o trestném činu zpronevěry podle 

§ 206 TrZ, jehož trestnost by nebyla ovlivněna dobou páchání činu. O trestném činu 

podvodu podle § 209 TrZ by se pal mohlo uvažovat za situace, pokud by věřitel vylákal 

od ručitele plnění nad rámec zajištěného závazku pod záminkou, že dlužník zatím 

nezaplatil nic nebo méně, než kolik v rozporu se skutečností věřitel požadoval 

po ručiteli. Objektem trestného činu podvodu je zájem na ochraně majetku 

představujícího jakékoliv majetkové hodnoty, takže tento trestný čin lze spáchat 

ve vztahu k věcem, právům i jakýmkoli majetkovým hodnotám, kterými se pachatel 

nebo někdo jiný obohatí a na nichž dojde ke způsobení škody. Proto zde by – na rozdíl 

od trestného činu zpronevěry – nebylo podstatné, zda se obohacení a škoda týkají věci 

či jiné majetkové hodnoty, takže na spáchání trestného činu podvodu v uvedeném 

případe nemá žádný vliv ani novela trestního zákona provedená zákonem č. 253/2006 

Sb. Podobně jako je tomu u ručení, by tedy mohl pachatel (věřitel) podvodně vylákat 

plnění ze zastavené pohledávky, pokud by její hodnota převyšovala dluh dosud 

nesplacený dlužníkem, anebo z pohledávky, jejímž postoupením byl takový dluh 

zajištěn. Kdyby ovšem plnění získané nad rámec zajištěné pohledávky nemělo povahu 

věci (resp. cenného papíru), ale jiné majetkové hodnoty, a nebylo-li vylákáno trestným 

činem podvodu, pak by takový čin spáchaný do 31. 6. 2006 patrně nebylo možno 

považovat za trestný čin (PR 19/2007). 

3. 4. Zpronevěra a porušování povinnosti při správě cizího majetku 

 Trestného činu porušování povinností při správě cizího majetku se dopustí 

a trestem odnětí svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti bude potrestán, kdo 
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jinému způsobí škodu nikoli malou tím, že poruší podle zákona mu uloženou 

nebo smluvně převzatou povinnost opatrovat nebo spravovat cizí majetek. 

 Porušení povinnosti při správě cizího majetku (§ 220 TrZ) je ke zpronevěře 

subsidiární, vztahuje se jen na osoby, jimž bylo svěřeno opatrování nebo spravování 

cizího majetku, proto se použije jen v případech, kdy by nebylo prokázáno, že pachatel 

ve své funkci resp.postavení obohatil sebe nebo jiného, ale bylo prokázáno jen 

způsobení škody na opatrovaném nebo spravovaném majetku. Jestliže si tedy pachatel 

přisvojí věc z cizího majetku, který byl povinen opatrovat nebo spravovat, dopustí se 

trestného činu zpronevěry, a nikoli trestného činu porušení povinnosti při správě cizího 

majetku (R 21/2002 - I)39. 

 Podstatou trestného činu podle § 220 TrZ je jednání (konání nebo opomenutí), 

kterým vzniká škoda na cizím majetku, a nevyžaduje se, aby se tím pachatel nebo někdo 

jiný obohatil nebo získal jinou výhodu. Vznik škody však musí být v příčinné 

souvislosti s porušením povinnosti spravovat nebo opatrovat cizí majetek. Obohacení 

pachatele nebo získání jiné výhody v konkrétním případě může být vyjádřeno jinou 

právní kvalifikací, např. ustanovením § 206 o trestném činu zpronevěry, anebo souběhu 

trestného činu porušování povinnosti při správě cizího majetku podle § 220 TrZ s jiným 

činem, např. trestným činem zneužití informace a postavení v obchodním styku podle 

§ 255 TrZ. 

 Objektem jsou zde majetková práva v nejširším smyslu a nepřímo je chráněn 

i zvláštní vztah důvěry. Předmětem útoku je cizí majetek. Majetkem se rozumí 

ve smyslu § 220 TrZ souhrn všech majetkových hodnot, tj. věcí, pohledávek a penězi 

ocenitelných hodnot. Oproti zpronevěře jsou předmětem ochrany všechna majetková 

práva, nikoli jen svěřená věc a trestní postih se vztahuje na porušení povinnosti, nikoli 

na zneužívání dispozic s věcí. Cizím je majetek tehdy nepatří-li zcela nebo zčásti 

pachateli. 

 Povinnost ve smyslu § 220 TrZ je uložena zákonem (např. rodiče vůči svým 

dětem, pěstouni vůči dětem jim svěřených, správce dědictví ustanovený soudem, člen 

statutárního orgánu obchodní společnosti nebo družstva ve vztahu k majetku této 

                                                 
39 Teryngel, J. : K trestním limitům vlastnického rozhodování právnických osob – zpronevěra a 

porušování povinnosti při správě cizího majetku, Trestní právo č. 7/2004, s. 11 a násl. 
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společnosti nebo družstva), anebo smlouvou (advokát, notář, prokurista, nájemce ve 

vztahu k pronajaté věci, příslušný zaměstnanec, jemuž vyplývá povinnost spravovat cizí 

majetek z pracovní smlouvy nebo z dohody o odpovědnosti aj.) 

 Škodou nikoli malou je škoda, dosahující částky nejméně 25 000 Kč, a rozumí 

se jí jakékoli zmenšení hodnoty opatrovaného nebo spravovaného majetku, k němuž by 

nedošlo, kdyby byl majetek spravován řádně. Škoda může spočívat i v tom, 

že nenastane obvyklý přírůstek na majetku, který lze očekávat při řádném opatrování 

a správě cizího majetku (např. nesklizení úrody, nevymáhání plnění ze splatných 

pohledávek aj.). Škodu lze spatřovat i v případě, jestliže při dispozici s předmětným 

majetkem nebude v důsledku porušení povinnosti obdržena za jeho zcizení odpovídající 

protihodnota, kterou by jinak bylo možno získat nebo i v jeho nedůvodném zatížení 

takovými náklady, které by bez porušení povinnosti nevznikly, případně i zatížení 

dlouhodobým, obtížně vypověditelným nájmem nebo zástavním právem provedené 

v rozporu s povinností jejího řádného spravování, pokud se v důsledku takových úkonů 

výrazněji sníží cena této nemovitosti na trhu nebo se omezí možnost jejího 

hospodářského využití. Škodou naproti tomu nejsou nutné výdaje z majetku související 

s jeho samostatnou existencí a s jeho užíváním (např. placení daní, závazků, investice 

aj.)  

 Pachatelem může být jen speciální subjekt, tedy ten, kdo má povinnost spravovat 

záležitosti jiných osob, pokud má povinnost pečovat o jejich majetek a nakládat s ním. 

Nositelem této povinnosti může být i právnická osoba, pak se uplatní ustanovení § 114 

odst. 2 o institutu jednání za jiného. 

 Jde o trestný čin úmyslný, přičemž úmysl se musí vztahovat i na porušení 

povinnosti opatrovat nebo spravovat cizí majetek. Tohoto trestného činu se však lze 

dopustit i hrubou nedbalostí podle § 221 TrZ, pokud pachatel jinému způsobí značnou 

škodu - na rozdíl od úmyslného porušení – tím, že poruší důležitou povinnost při 

opatrování nebo správě cizího majetku uloženou mu podle zákona nebo převzatou 

smluvně. Problém nastává s určením co lze považovat za důležitou povinnost, a co 

nikoli, neboť zákonodárce se vymezením tohoto pojmu dál nezabýval. 

 Důležitou povinností při opatrování nebo správě cizího majetku ve smyslu § 221 

TrZ je taková podle zákona uložená nebo smluvně převzatá povinnost, jejíž porušení je 
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s ohledem na její charakter a význam zpravidla spojeno s nebezpečím vzniku značné 

škody na cizím opatrovaném nebo spravovaném majetku, pokud tedy jejím porušením 

může snadno dojít k takovému škodlivému následku, resp. účinku (R 14/2009 - I). 

 V rozsudku sp. zn. 7 Tz 215/200140 ze dne 25.9.2001 Nejvyšší soud České 

republiky dospěl k závěru, že neoprávněné zapůjčení cizích peněz uložených na účtu, 

k němuž má obviněný dispoziční právo, může být posouzeno jako porušení zákonem 

uložené nebo smluvně převzaté povinnosti opatrovat nebo spravovat cizí majetek. 

Takovým jednáním však může vzniknout škoda jen ve výši úroků ušlých po dobu 

neoprávněné půjčky, pokud záměrem obviněného bylo od počátku půjčené peníze 

v nezmenšeném rozsahu co nejdříve vrátit a jestliže se tak skutečně stalo. V dané věci 

byla obviněná M. Š. uznána vinnou trestným činem porušování povinnosti při správě 

cizího majetku podle § 220, kterého se měla dopustit tím, že jako ředitelka Ústavu 

sociální péče pro mentálně postiženou mládež z prostředků chovanců vedených u banky 

na účtu, k němuž měla dispoziční právo, v rozporu s § 28 ObčZ a bez vědomí 

a souhlasu opatrovníků zapůjčila obchodní společnosti K., spol. s.r.o., dne 13. 2. 1996 

částku 200 000,- Kč, dne 12. 6. 1996 částku 270 000 Kč, dne 15. 7. 1996 částku 100 

000 Kč a dne 12. 9. 1996 částku 50 000 Kč. Nejvyšší soud, který věc přezkoumal 

na podkladě stížnosti pro porušení zákona shledal, že ve věci vydaným rozhodnutím byl 

porušen zákon. Jednání obviněné nenaplňuje zákonné znaky trestného činu zpronevěry 

podle § 206 TrZ ani zákonné znaky trestného činu krádeže podle § 205, jak se domnívá 

ministr spravedlnosti ve své stížnosti. Trestného činu zpronevěry se dopustí ten, kdo si 

přisvojí cizí věc. která mu byla svěřena, a způsobí tak na cizím majetku škodu nikoli 

nepatrnou. Trestného činu krádeže se dopustí ten, kdo si přisvojí cizí věc tím, že se jí 

zmocní, a způsobí tak škodu nikoli nepatrnou. Z citace obou ustanovení je zřejmé, 

že zákonným znakem trestného činu zpronevěry i trestného činu krádeže je to, 

že pachatel si cizí věc přisvojí. Tento znak uvedených trestných činů není naplněn tehdy, 

jestliže pachatel disponuje s cizí věcí jen přechodně a krátkodobě a poté ji vrátí, 

resp. zařídí její vrácení do dispozice vlastníka, případně jiné oprávněné osoby. 

V posuzovaném případě byly peněžní částky, které obviněná půjčila obchodní 

                                                 
40 Rozsudek byl publikován v Souboru rozhodnutí Nejvyššího soudu, vydávaném nakladatelstvím C. H. 

Beck, Praha, pod číslem NS 12/2002-T 296  
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společnosti odňaty chovancům ústavu vždy jen po dobu několika dnů v rozmezí 

od dnou do deseti dnů. Tato okolnost tedy vylučuje, aby byl činěn přesvědčivý závěr, 

že obviněná si příslušné částky přisvojila ve smyslu citovaných ustanovení o trestném 

činu zpronevěry a trestném činu krádeže, zvláště když vrácení peněz na příslušný účet 

ústavu bylo garantováno smlouvou o půjčce. Dále je z citace ustanovení zřejmé, 

že zákonným znakem trestného činu zpronevěry i krádeže je to, že pachatel způsobí 

škodu. Při posuzování otázky, zda obviněná svým jednáním způsobila škodu, není 

možné odhlížet od konečného hospodářského výsledku machinace, která tvořila 

podstatu jednání obviněné. Jednání obviněné spočívalo v tom, že z cizích prostředků 

půjčila peníze třetímu subjektu, který je vždy ve shodě se sjednanou smlouvou o půjčce 

vrátil v krátké době dvou až deseti dnů. Na straně těch, jejichž majetek byl jednáním 

obviněné dotčen, byl tedy nakonec takový výsledek, že jejich majetkový stav zůstal 

beze změny. Považovat vrácení peněz za pouhou náhradu škody, která byla způsobena 

zpronevěrou nebo krádeží, není v posuzovaném případě důvodné, protože vrácení peněz 

bylo zamýšlenou a také uskutečněnou součástí celé machinace. S ohledem na to je 

na místě závěr, že přesun peněz zpět do dispozice chovanců ústavu bylo součástí skutku, 

pro který byla obviněná stíhána. Nemohlo proto jít o náhradu škody, která by byla tímto 

skutkem způsobena. Vrácení peněz nebylo žádnou samostatnou okolností, která by stála 

mimo posuzovaný skutek. Vyplývá to z toho, že obviněná peníze půjčila, a tím v dohodě 

s obchodní společností založila vztah, který byl v celém rozsahu realizován, 

resp. dovršen vrácením peněz. Názor, že obviněná svým jednáním způsobila škodu, není 

možné opírat ani o úvahu, že vrácení peněz učinila závislým na budoucí nejisté 

okolnosti, to znamená na tom, zde obchodní společnost peníze skutečně vrátí. Obviněná 

měla vrácení peněz garantováno vždy smlouvou o půjčce a uvedená obchodní 

společnost vždy v souladu s příslušnou smlouvou peníze vrátila, včetně dodržení 

termínu vrácení. Z hlediska obviněné tu nebylo nic, co by ukazovalo na reálnou 

možnost, že peníze nebudou vráceny. Sama obviněná odkazovala na dobré zkušenosti 

s touto obchodní společností z dřívějších vzájemných vztahů a objektivně v tom byla 

utvrzována tím, že každou předcházející dohodu o půjčení peněz tato obchodní 

společnost splnila. Z toho, co bylo uvedeno shora vyplývá, že jednání obviněné, jak 

o něm bylo až dosud uvažováno, nelze posoudit jako žádný trestný čin, mezi jehož 
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zákonnými znaky je škoda. To znamená, že okresní soud chybně kvalifikoval jednání 

obviněné jako trestný čin porušování povinnosti při správě cizího majetku podle § 220 

TrZ. Trestného činu porušování povinnosti při správě cizího majetku se dopustí ten, kdo 

jinému způsobí škodu nikoli malou tím, že poruší podle zákona mu uloženou 

nebo smluvně převzatou povinnost opatrovat nebo spravovat cizí majetek. V daném je 

možné uvažovat o naplnění znaků uvedeného trestného činu potud, že obviněná porušila 

podle zákona jí uloženou povinnost opatrovat majetek chovanců ústavu. Majetkem 

chovanců tu byly jejich peníze. Jestliže peníze chovanců byly uloženy na tzv. 

depozitním účtu ústavu a jestliže obviněná jako ředitelka ústavu byla oprávněna 

disponovat s tímto účtem, bylo toto její oprávnění limitováno povinností nakládat 

s účtem tak, aby majetek chovanců byl chráněn, a to nejen před případným zmenšením, 

ale i před dočasným únikem z dosahu chovanců. O povinnost uloženou podle zákona 

šlo proto, že podle § 81 odst. 1 vyhlášky č. 182/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 

která byla vydána na podkladě zákona č. 100/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 

ústav převezme do úschovy cenné věci, vkladní knížky a peněžní hotovosti obyvatele 

(svěřence) ústavu, který o jejich převzetí požádá při nástupu do ústavu nebo během 

pobytu v něm. Pokud ústav převezme od chovanců peníze a jejich úschovu provede tak, 

že je uloží na svůj účet,  vyplývá z toho pro každého, kdo je oprávněn s tímto účtem 

disponovat, povinnost počínat si tak, aby se prostředky chovanců, uložené na tomto účtu 

nejen nezmenšovaly, ale aby se ani na přechodnou dobu neocitaly mimo dosah 

chovanců. Obviněná svým jednáním, které spočívalo v tom, že peníze chovanců půjčila 

obchodní společnosti, tyto prostředky přechodně a jen krátkodobě odňala chovancům. 

Toto jednání obviněné bylo zjevně neoprávněné, neboť se příčilo účelu úschovy podle 

§ 81 odst. 1 vyhlášky č. 182/1991 Sb., a obviněná tím porušila své povinnosti. Nicméně 

škodu ve výši, která se rovná celkovému objemu takto neoprávněně použitých 

prostředků, obviněná chovancům nezpůsobila, protože součástí jejího skutku, jehož 

podstatou byla jinak neoprávněné půjčka třetímu subjektu, bylo také vrácení peněz 

v nezmenšeném rozsahu. Pokud obviněná způsobila chovancům škodu tím, 

že krátkodobě půjčila jejich peníze třetímu subjektu, způsobila ji jen ve výši bankovního 

úroku, který chovancům ušel za dobu, po kterou jejich prostředky nebyly na tzv. 

depozitním účtu ústavu. Povinnost opatovat majetek chovanců, který měl povahu peněz, 
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uložených na tzv. depozitním účtu ústavu, totiž logicky zahrnovala – kromě povinnosti 

nakládat s účtem tak, aby majetek chovanců byl chráněn před zmenšením a před 

přechodným únikem z dosahu chovanců – také povinnost nezkracovat chovance na 

výnosu z majetku, tj. na úrocích z částek uložených na účtu v bance. V případě, že by 

ušlý úrok nedosahoval škody nikoli malé, nebylo by možné posoudit jednání obviněné 

ani jako trestný čin porušování povinnosti při správě cizího majetku podle § 220 TrZ 

a mohlo by jít jen o disciplinární odpovědnost obviněné za neoprávněné nakládání 

s prostředky chovanců ústavu.(PR 4/2002) 

3. 5. Zpronevěra a některé další trestné činy 

 Konání vedoucího prodejny, který na úhradu manka, zjištěného kontrolními 

orgány při inventuře, použije finanční prostředky z tržeb, vykazuje znaky trestného činu 

zpronevěry podle § 206 TrZ, nikoli trestného činu poškozování věřitele podle § 222 TrZ 

(R 33/1975). Obviněná totiž svým jednáním nezmařila uplatnění, vymáhání 

či uspokojení pohledávky, kterou měla vůči svému zaměstnavateli. Obviněná by totiž 

v takovém případě pohledávku uhradila, ale tím, že použila k tomu účelu finanční 

prostředky, které zpronevěřila svému zaměstnavateli, si tyto přivlastnila, uhradila jimi 

manko, čímž se o tuto dlužnou částku fakticky obohatila. 

 Nejvyšší soud dospěl v usnesení sp. zn. 3 Tdo 1432/2005 ohledně posuzování 

trestného činu zpronevěry a poškozování věřitele spáchaným jediným společníkem 

ve společnosti s ručením omezeným k závěru, že případě nesplacených závazků 

jednočlenných společností s ručením omezeným vůči třetím osobám ( věřitelům ), je 

třeba uvažovat o trestní odpovědnosti obviněného jako jediného společníka za trestný 

čin poškozování věřitele podle § 222 TrZ, pokud jednal s úmyslem zašantročit majetek 

těchto společností použitelný k uspokojení věřitelů. Pokud by obviněný jako jediný 

společník a jednatel takto postupoval v případě, že by tyto společnosti s ručením 

omezeným měly vypořádány vztahy k věřitelům, bylo by možné připustit naplnění 

znaků trestného činu zpronevěry podle § 206 TrZ, příp. porušování povinnosti při 

správě cizího majetku podle § 220 TrZ. Stupeň nebezpečnosti takového jednání pro 

společnost by byl ovšem v takovém případě nepatrný, neboť by se netýkal třetích osob 

a veřejné zájmy by jím byly dotčeny jen velmi okrajově. 
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 Ve vztahu k trestnému činu poškozování spotřebitele podle § 253 TrZ  Nejvyšší 

soud ČSR judikoval, že pokud vznikají přebytky jinak než úmyslným poškozováním 

spotřebitelů, má jejich odčerpávání znaky trestného činu zpronevěry podle § 206 TrZ, 

vznikají-li však úmyslným poškozováním spotřebitelů, má jejich odčerpávání znaky 

trestného činu poškozování spotřebitele podle § 253 TrZ (R 37/1977 a R 42/1979). 

 Trestného činu zpronevěry, nikoli poškozování spotřebitele, se dopustí 

i pracovník organizace, který krátí normy surovin do potravinářských výrobků 

dodávaných obchodním organizacím a přivlastňuje si takto vzniklé přebytky. Až sama 

odběratelská organizace se dostává do styku se spotřebiteli, proto takové jednání 

nenaplňuje znaky trestného činu poškozování spotřebitele, byť nakonec poškodí 

spotřebitele, kterým se dostalo méně hodnotné zboží, jež bylo prodáváno jako 

plnohodnotné (R 1/1985 a R 15/1987). 

 Znaky trestného činu zpronevěry naplňuje i jednání vrátného v hotelu, který 

převezme věci nalezené hostem se závazkem je předat majiteli, přihlásí-li se o ně. Jde tu 

o věci mu svěřené, proto nepřichází v úvahu trestný čin zatajení věci podle § 219 TrZ 

(R 51/1953). 

 V případě že by pachatel svěřenou věc v rozporu s danou dispozicí zničil, šlo by 

o trestný čin úmyslného poškozování cizí věci podle § 228 TrZ. 

 Jednání pachatele, který prodá vozidlo, jež mu bylo svěřeno k užívání na základě 

smlouvy o finančním pronájmu (tzv.leasing), bez souhlasu vlastníka (leasingové 

společnosti), naplňuje formální znaky trestného činu zpronevěry, a nikoli trestného činu 

poškozování cizích práv (§ 181 TrZ). Porušením vlastníkova výhradního dispozičního 

práva k vozidlu, které je nedílnou součástí práva vlastnického, dochází k porušení práva 

majetkového, a nikoli nemajetkového (NS 12/2002-T 313). 

 Finanční prostředky, poskytnuté podnikateli ze státního rozpočtu na stanovený 

účel nelze považovat za cizí svěřenou věc, proto ani svévolné úmyslné použití těchto 

prostředků k jinému než určenému účelu nemůže být trestným činem zpronevěry. 

Za splnění dalších podmínek však do 31. 12. 1997 přicházelo v úvahu posouzení 

takového skutku jako trestného činu porušování závazných pravidel hospodářského 

styku podle § 127 a byl-li skutek spáchán do 31. 12. 2009 mohlo jít o trestný čin 

úvěrového podvodu podle § 250b TrZ, resp. od 1. 5. 2000 též o trestný čin předlužení 
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podle § 256c odst. 1 písm. c) TrZ, od 1. 1. 2010 pak takové jednání naplní znaky nové 

skutkové podstaty trestného činu dotačního podvodu podle § 212 (NS 24/2003-T 570). 

 Nepřekažení trestného činu zpronevěry podle § 206 odst. 5 je určitou formou 

trestné součinnosti a za podmínek uvedených v § 367 jde o trestný čin.



 60

4. Zpronevěra a leasing 

4. 1. Pojem leasing 

 Pojem „leasing“ není v platném českém soukromém právu definován, 

leasingová smlouva není jako smluvní typ upravena ani v obchodním ani v občanském 

zákoníku, její podstatě neodpovídá žádný ze smluvních typů, které dnes nalezneme 

v českých soukromoprávních kodexech, proto jsou v praxi tyto smlouvy uzavírány 

převážně jako smlouvy nepojmenované podle § 269 odst. 2 ObchZ, resp. § 51 ObčZ. 

Leasing je možno charakterizovat jako zvláštní druh pronájmu výrobních prostředků 

nebo výrobků dlouhodobé spotřeby. 

 V právních řádech se ustálily dvě základní formy leasingu, a to leasing finanční 

a operativní. Finanční leasing lze definovat jako závazkový vztah, ve kterém se 

poskytovatel leasingu zavazuje předat příjemci leasingu na určitou dobu (dobu leasingu) 

do užívání věc či jinou majetkovou hodnotu, kterou poskytovatel obvykle za tímto 

účelem pořídí do svého vlastnictví podle výběru příjemce leasingu, a příjemce leasingu 

se zavazuje náklady spojené s pořízením poskytovateli leasingu zcela uhradit 

prostřednictvím splátek. Příjemce leasingu má pak obvykle právo na koupi předmětu 

leasingu do svého vlastnictví za cenu, která bývá označována jako zůstatková 

či zbytková. Většinou leasingová smlouva spíš zakládá povinnost příjemce kupní 

smlouvu uzavřít. Finanční leasing plní funkci pořizovací, čímž je kvalitativně odlišován 

od nájemního vztahu, u nějž je primární funkce užívací. Ekonomická rizika a náklady 

spojené s užíváním předmětu leasingu nese od počátku leasingového vztahu příjemce 

leasingu. Finanční leasing je takto označován právě proto, že závazky poskytovatele se 

zde omezují na poskytnutí finanční služby (pořízení věci, předání do užívání a její 

prodej na konci leasingového vztahu). Z podstaty leasingového vztahu též vyplývá 

zásada o jeho nevypověditelnosti ze strany příjemce leasingu. Poskytovatel totiž nemá 

zájem na samotném vlastnictví věci, ale na tom, aby se mu vrátily – a samozřejmě také 

zhodnotily – vynaložené finanční prostředky. Leasingové společnosti zpravidla ani 

nemají potřebný aparát a zázemí k tomu, aby předmět leasingu provozovaly nebo dále 

zpeněžovaly. Lze říci, že příjemce leasingu nabývá vlastnické právo až po uplynutí doby 

leasingu, vlastnické povinnosti však nese od počátku. 
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 Operativní leasing je závazkový vztah ujednaný mezi pronajímatelem, 

leasingovou společností a nájemcem. Pojmově odpovídá vztahu nájemnímu s řadou 

obsahových zvláštností. Standardní nájemní vztah je zde obsahově rozšířen 

a prohlouben, což nijak nebrání tomu, aby operativní leasing byl označen za formu 

vztahu nájemního a aby na něj byla aplikována ustanovení obecně závazných právních 

předpisů upravujících nájemní vztahy. Jeho primární ekonomickou funkcí je funkce 

užívací, tzn. jeho hlavním účelem je umožnit příjemci leasingu (nájemci) časově 

omezené užívání, resp. provozování, jím určené věci či majetkové hodnoty za úplatu41. 

 Finanční leasing je tedy zvláštní druh zejména dlouhodobého nájmu, který končí 

zpravidla převodem předmětu leasingu do vlastnictví nájemce. Smlouvy jsou uzavírané 

na dobu určitou a často bývají téměř nevypověditelné. Ekonomické riziko i výnosy 

spojené s vlastnictvím předmětu zde nese nájemce. Na straně pronajímatele vystupuje 

specializovaná společnost nebo peněžní ústav. 

 Naproti tomu operativní leasing je spíše krátkodobý nájem, kdy předmět 

leasingu není během trvání leasingu zcela amortizován a může být po skončení 

leasingové smlouvy znovu pronajat. Pronajímatel, jímž je výrobce, zde předmět 

leasingu po celou dobu pronájmu nejen vlastní, nýbrž ho i udržuje. Po skončení leasingu 

se vrací zpět pronajímateli, smlouvy o operativním leasingu se uzavírají zpravidla 

na dobu neurčitou s právem je za sjednaných podmínek vypovědět42. Typickým 

příkladem je pronájem těžké techniky, kdy se podnikateli nevyplatí kupovat potřebné 

zařízení. 

 Právní posouzení leasingové smlouvy v případě operativního leasingu je 

relativně jednoduché. Jde o smlouvu, na jejímž základě výrobce nebo vlastník 

výrobních prostředků umožňuje nájemci užívat předmět smlouvy, popř. brát z něj užitky 

a lze na ni aplikovat ustanovení o nájemní smlouvě upravené výlučně v občanském 

zákoníku (vyjma smlouvy o nájmu dopravního prostředku, podle § 630 ObchZ). 

 Podle ustanovení § 663 an. ObčZ pronajímatel nájemní smlouvou přenechává 

za úplatu nájemní věc, aby ji dočasně užíval nebo z ní bral užitky. Pronajímatel je 

povinen přenechat věc nájemci ve stavu způsobilém k smluvenému nebo obvyklému 
                                                 
41 Farská, P., Kofroň, M., Novotný, M. a kol. : Finanční leasing v právní praxi. 1. vydání. Praha: C. H. 

Beck, 2003, s. 5 a násl. 
42 Kuča, R. : Leasingové operace pod právním drobnohledem, Daně a Finance č. 32/98, s. 5 a násl. 
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užívání a v tomto stavu ji na své náklady udržovat. Nájemce je oprávněn věc užívat 

smlouvou stanoveným způsobem a může dát pronajatou věc i do pronájmu, nestanoví-li 

smlouva jinak. Za užívání věci je povinen platit nájemné podle smlouvy, jinak obvyklé 

nájemné v době uzavření smlouvy. 

 Naproti tomu u finančního leasingu vzniká složitější, trojstranný právní vztah 

mezi poskytovatelem leasingu (pronajímatelem), příjemcem leasingu (nájemcem) 

a dodavatelem. Předmět leasingu je u dodavatele poptáván a vybírán nájemcem. 

Na základě této poptávky a výběru je uzavírána leasingová smlouva, na základě které 

pronajímatel pořizuje věc do svého vlastnictví za účelem jeho přenechání do užívání 

nájemci, který hradí pronajímateli nájemné43. Poskytovatel leasingu proto uzavírá 

dodavatelskou smlouvu s dodavatelem, který na něj touto smlouvou přenáší vlastnická 

práva a poskytovatel hradí pořizovací cenu. I když dodavatel obvykle účastníkem 

leasingové smlouvy není, nemohou strany leasingového vztahu jeho roli v celé transakci 

pominout, neboť je zjevné, že existence platné leasingové smlouvy je v tomto schématu 

podmíněna existencí platné smlouvy dodavatelské. Je proto obvyklé, že leasingová 

smlouva upravuje vztah smluvních stran k dodavateli, resp. dodavatelské smlouvě. 

Leasingová smlouva ale nemůže dodavatele zavazovat, není-li jejím účastníkem, 

proto je žádoucí aby příjemce leasingu nabyl určitá práva (např. vztahující se 

k případným vadám předmětu leasingu) jako účastník, resp. vedlejší účastník, 

dodavatelské smlouvy. Existence tohoto klasického trojstranného schématu však není 

pojmovým znakem leasingu (např. je-li poskytovatel leasingu zároveň dodavatelem 

předmětu leasingu). 

 Leasingová smlouva uzavřená mezi poskytovatelem a příjemcem leasingu by 

měla obsahovat zejména označení smluvních stran, popis předmětu leasingu, určení 

místa a času převzetí věci, účel užívání a dobu leasingu, otázky pojištění, provádění 

a úhradu údržby, postup při ztrátě nebo poškození předmětu leasingu a možnost 

přenechání věci k užívání třetí osobě atd. Detailně je zapotřebí sjednat finanční 

podmínky, zejména pořizovací hodnotu předmětu leasingu, výši a právní charakter první 

platby (zda se jedná o zálohu na nájemné na kupní cenu nebo o platbu nájemného 

                                                 
43 Farská, P., Kofroň, M., Novotný, M. a kol. : Finanční leasing v právní praxi. 1. vydání. Praha: C. H. 

Beck, 2003, s. 9 a násl. 
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předem), počet a výši nájemních splátek, zůstatkovou kupní cenu, možnosti předčasné 

koupě apod. Zvláštní pozornost by měla být věnována podmínkám převodu 

vlastnického práva při skončení leasingu, otázkám porušení smluvních povinností 

a možnostem předčasného ukončení smlouvy. 

 Účinnost leasingové smlouvy by měla být podmíněna splněním kupní smlouvy 

mezi dodavatelem a poskytovatelem leasingu. Takové zjednání může mít formu 

rozvazovací podmínky v leasingové smlouvě pro případ, že poskytovatel nenabude 

vlastnické právo k předmětu leasingu.  

 Leasingové splátky (úplata) u finančního leasingu se neváží jen k možnosti 

předmět užívat, ale jejich prostřednictvím dochází k faktickému splácení hodnoty 

předmětu leasingu v průběhu leasingového vztahu. Vzájemná plnění jsou tedy – 

na rozdíl od nájmu, kdy je proti platbě nájemného poskytnuto plnění – v čase 

asymetrická a vzájemně se zcela vyrovnají až řádným proběhnutím, a tedy 

zkonzumováním celé smlouvy. Tato asymetričnost je dalším odlišujícím znakem 

finančního a operativního leasingu. 

 Úplata se skládá z pořizovací ceny předmětu leasingu, z ceny peněz (úrok) 

a ze ziskové marže poskytovatele, a bývá v praxi rozdělena na: 

� první mimořádnou splátku – neboli akontace; příjemce se touto první 

zvýšenou splátkou podílí na financování předmětu leasingu, 

� pravidelné leasingové splátky – neboli nájemné; těmi příjemce platí jednak 

za užívání cizí věci a jednak za právo tuto věc po řádném skončení doby 

leasingu nabýt do svého vlastnictví, 

� platby mimo leasingové splátky – neboli přímé platby na tzv. mimořádné 

náklady související s pořízením předmětu leasingu, jejichž přesná výše není 

zpočátku známá a rozpočítání do pravidelných leasingových splátek buď 

není možné vůbec nebo je to technicky komplikované (př. pojištění) 

� kupní cena v případě převodu vlastnictví na příjemce – aby nebyly 

pochybnosti o právním titulu, na základě kterého dochází k převodu 

vlastnického práva, tak praxe využívá převodu vlastnického práva 

za zůstatkovou, symbolickou kupní cenu (pokryjí-li leasingové splátky 

veškeré náklady) nebo za cenu, vypočtenou jako rozdíl mezi součtem 
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nákladů a zisku poskytovatele na jedné straně a všech leasingových splátek 

na straně druhé44. 

 Leasingovou smlouvu je možné považovat za smlouvu smíšenou, tvořenou 

jednak smlouvou o smlouvě budoucí kupní (někdy přímo smlouvou kupní) a druhak 

smlouvou inominátní, anebo lze leasingovou smlouvu posoudit jako jeden celek, 

který je pak nepochybně smlouvou inominátní (nepojmenovanou) podle ustanovení 

§ 269 odst. 2 ObchZ nebo § 51 a § 491 ObčZ, která může řešit jak vzájemná práva 

a povinnosti při užívání, tak i další náležitosti pro leasing potřebné. Toto pojetí, které 

více respektuje míru provázanosti všech částí leasingového vztahu se zdá být správnější, 

jak tomu ostatně nasvědčuje i většina dosud publikovaných soudních rozhodnutí. Každá 

leasingová smlouva by měla být tvořena do značné míry individuálně. V případě většiny 

uzavíraných leasingových smluv není určující pouze vlastní text smlouvy, který často 

bývá velmi stručný a obsahuje pouze základní údaje, konkretizující danou leasingovou 

operaci. Leasingové smlouvy bývají doplňovány všeobecnými podmínkami 

jednotlivých leasingových společností, které se od sebe mohou značně lišit. 

 Ke smluvní úpravě leasingu lze podle okolností použít právo obchodní 

i občanské. Občanskému zákoníku by leasingový vztah podléhal ze zákona v těch 

případech, kdy smlouva na straně uživatele nesouvisí s jeho podnikatelskou činností 

(leasing pro osobní potřebu). Forma smlouvy není občanským ani obchodním 

zákoníkem předepsána. 

 I když jde v případě finančního leasingu v zásadě o časově odloženou koupi 

věci, která byla předtím najata, neodpovídá tento vztah ani smluvnímu typu koupě 

najaté věci, který je upraven v ustanovení § 489 a násl. ObchZ45. Podstata tohoto 

smluvního typu je totiž zcela zjevně v tom, že si strany v nájemní smlouvě sjednají 

kupní opci, kterou může nájemce využít a jednostranným úkonem uzavřít kupní 

smlouvu. Prioritní je zde ale nájemní vztah. Dalším argumentem proti podřazení 

leasingu pod tento smluvní typ může být i to, že naprostá většina leasingových operací 

                                                 
44 Farská, P., Kofroň, M., Novotný, M. a kol. : Finanční leasing v právní praxi. 1. vydání. Praha: C. H. 

Beck, 2003, s. 38 a násl. 
45 § 489 odst. 1 ObchZ : Smlouvou o koupi najaté věci si strany ujednají v nájemní smlouvě nebo po 

jejím uzavření, že nájemce je oprávněn koupit najatou věc nebo najatý soubor věcí během platnosti 
nájemní smlouvy nebo po jejím zániku 
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nepředpokládá uzavření kupní smlouvy jednostranným úkonem příjemce leasingu, 

ale naopak běžný způsob uzavření kupní smlouvy. 

 Diskutovaným problémem je otázka „předčasného ukončení leasingové 

smlouvy“. Pod tento termín bývají zahrnovány případy skončení smlouvy v důsledku 

zničení věci (např. totální havárie vozidla), zejména však případy ukončení smlouvy 

jednostranným právním úkonem pronajímatele jako reakce na porušení smluvní 

povinnosti nájemcem. Tento úkon bývá označován jako odstoupení nebo výpověď. 

 Odstoupení od smlouvy není pro leasingové vztahy typické, převážně k němu 

dochází ze strany poskytovatele leasingu, a to především na počátku celého 

leasingového vztahu (např. nedodá-li dodavatel předmět leasingu). V průběhu leasingu 

bývá nejčastějším důvodem odstoupení prohlášení konkursu na majetek leasingového 

příjemce, popř. podstatné porušení smlouvy ze strany leasingového příjemce. 

Předpokládáme-li, že leasingová smlouva je smlouvou inominátní podle obchodního 

zákoníku, je kvalitní smluvní úprava problematiky předčasného ukončení smlouvy 

zvláště naléhavá. Odstoupením totiž zanikají všechna práva a povinnosti stran 

ze smlouvy a tedy smlouva samotná46. Podle ustanovení § 351 odst. 2 Obchz., si 

smluvní strany musí vrátit vzájemně poskytnutá plnění, nemají-li sjednáno jinak ( Jde 

totiž o dispozitivní ustanovení a poskytuje tedy prostor pro jinou smluvní úpravu). 

 Oprávnění předčasně vypovědět smlouvu bývá ve smluvních ujednáních 

připouštěno pouze na straně leasingového poskytovatele, některé smlouvy však 

umožňují výpověď pro obě strany z důležitého důvodu spočívajícího u druhé strany. 

Leasingová smlouva pak zaniká k okamžiku doručení výpovědi, resp. uplynutím 

sjednané výpovědní lhůty. Důvodem pro předčasné ukončení leasingového vztahu tak 

může být podle konkrétní smlouvy zejména prodlení příjemce leasingu s placením 

splátek nebo pojistného, užívání předmětu leasingu v rozporu se smlouvou, poskytnutí 

této věci třetí osobě bez souhlasu pronajímatele, nebo i zhoršení ekonomické situace 

nájemce (platební neschopnost, prohlášení konkursu, likvidace firmy příjemce apod.). 

 S výpovědí a s odstoupením od smlouvy je obvykle spojována řada sankcí. 

Účelem těchto sankcí je nahradit poskytovateli leasingu škodu a ušlý zisk v důsledku 

                                                 
46 Srov. např. Pelikánová, I. : Komentář k obchodnímu zákoníku, 3. díl, Linde Praha, a. s., str. 751 
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předčasného ukončení smlouvy47. V smlouvách je zpravidla zakotvena povinnost 

příjemce leasingu doplatit i po zániku smlouvy veškeré  leasingové splátky a právo 

poskytovatele leasingu ponechat si dosud přijaté platby včetně všech přijatých záloh. 

Objevují se názory, že takové smluvní ujednání je v rozporu se zásadami poctivého 

obchodního styku (§ 265 ObchZ) a jako takové je tedy neplatné48. Jindy stanoví, 

že příjemce je povinen uhradit kromě jiného i náhradu škody, daňové dopady a úhrady 

výdajů způsobených předčasným ukončením smlouvy a celou řadu dalších sankcí, 

smluvních pokut, nebo úroků z prodlení. JUDr. Farská a kolektiv autorů publikace 

„Finanční leasing v právní praxi“ se ale domnívají, že právě platbu dosud nesplacených 

leasingových splátek je nutno posoudit jako náhradu škody, a to proto, že po skončení 

smlouvy není možné požadovat po příjemci leasingu leasingové splátky bez toho, že by 

mu bylo poskytováno adekvátní protiplnění. 

 Od 1. 1. 2002 vstoupil v účinnost zákon č. 321/2001 Sb., o některých 

podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru, který ovlivnil ty leasingové smlouvy, 

jejichž účastníkem je fyzická osoba nepodnikatel nebo i fyzická osoba podnikatel, který 

ovšem při uzavírání leasingové smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné 

podnikatelské činnosti49. Režimu nové právní úpravy podléhají jakékoliv smlouvy, 

kterými je sjednáno poskytnutí peněžitých prostředků nebo odložená platba, za které je 

spotřebitel povinen platit sjednanou cenu. Leasingová smlouva tedy nevyjímaje. 

Novinkou pro leasingové smlouvy se spotřebiteli je oprávnění leasingového nájemce 

kdykoli splatit závazky ze smlouvy, a to za odúročenou cenu leasingových splátek. 

4. 2. Zpronevěra věci pachateli svěřené na základě leasingové smlouvy 

 Typický skutkový děj trestného činu zpronevěry lze popsat tak, že leasingový 

příjemce po uzavření leasingové smlouvy a převzetí předmětu leasingu zprvu věc 

užívá v souladu se smlouvou a také hradí leasingové splátky. Následně přestává 

splátky platit. I když zastavení plateb podle smlouvy je porušením smlouvy, nelze 

tuto skutečnost považovat za trestný čin zpronevěry. Pachatel se často snaží 

                                                 
47 Farská, P., Kofroň, M., Novotný, M. a kol. : Finanční leasing v právní praxi. 1. vydání. Praha: C. H. 

Beck, 2003, s. 81 a násl. 
48 Srov. např. rozhodnutí Nejvyššího soudu z roku 2000 č. j. 29 Cdo 1424/2000 
49 Doubrava, M. : Leasingová smlouva v roce 2002, Právo a podnikání č. 2/2002, s. 10 a násl. 
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překonat své finanční potíže tím, že předmět leasingu za úplatu zcizí. Nikoli zastavením 

plateb, ale až přisvojením předmětu leasingu (zcizením) dojde k dokonání tohoto 

trestného činu. 

 V rámci této problematiky je podstatná skutečnost, že příjemce leasingu získává 

takovou smlouvou do své dispozice předmět leasingu, kterým je zpravidla věc 

individuálně určená, převážně movitá. Tato věc je příjemci leasingu svěřena, aby ji 

v souladu se smluvními ujednáními užíval, bral z ní užitky a do jisté míry s ní 

disponoval. Že jde o svěření je nepochybné, neboť příjemce leasingu ví50, že se 

uzavřením smlouvy nestává jejím vlastníkem, ale má pouze oprávnění věc užívat. Tím 

se může příjemce leasingu stát až po splnění určitých smluvních podmínek, pokud 

leasingová smlouva s převodem vlastnického práva na příjemce počítá, resp. pokud je 

v návaznosti na ukončení nájmu uzavřena kupní smlouva, příjemce využije tzv. práva 

opce nebo po skončení nájmu dojde k automatickému přechodu vlastnictví apod51. 

 Z toho vyplývá, že dokud se nájemce nestal vlastníkem leasované věci, může 

spáchat trestný čin zpronevěry podle § 206 TrZ. O tento trestný čin by nepochybně šlo, 

jestliže by nájemce v rozporu se smlouvou a bez vědomí, resp. bez souhlasu 

pronajímatele takovou věc neoprávněně prodal, získané peníze použil pro svoji potřebu 

a pronajímateli tím způsobil škodu nikoli nepatrnou. V soudní praxi jsou obdobné 

případy skutečně posuzovány jako trestný čin zpronevěry, nejde-li o podvod podle 

§ 209 TrZ, kdy má pachatel od počátku úmysl si získanou věc přisvojit (např. 

R 27/1996). 

 Zvláštnosti leasingového vztahu často způsobují problémy s pochopením jeho 

podstaty a s trestněprávním posouzením. Pro příklad lze uvést rozhodnutí jednoho 

z odvolacích soudů, které bylo trestnímu kolegiu Nejvyššího soudu navrhováno 

k publikaci ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek s následující právní větou: 

„Jestliže obviněný prodá věc, kterou má svěřenu k běžnému užívání tzv. leasingovou 

smlouvou, podle které se má po splacení všech splátek stát jejím vlastníkem, 

za okolností, kdy hodlá i po prodeji věci nadále plnit podmínky této smlouvy záležející 

ve splácení jednotlivých splátek, a nezpůsobí tímto jednáním majetkovou újmu 

                                                 
50 Tato skutečnost je výslovně uvedena přímo ve smlouvě nebo ve všeobecných smluvních podmínkách. 
51 Púry, F. : Leasingová smlouva a trestný čin zpronevěry, Právní zpravodaj č. 1/2000, str. 9 a násl. 
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poškozené organizaci, nedopouští se trestného činu zpronevěry podle § 206 TrZ“52. 

V odůvodnění se uvádělo, že i když svým jednáním obžalovaný nepochybně porušil 

podmínky leasingové smlouvy a bylo možné dovodit, že se pokusil prodat věc, 

která nebyla jeho vlastnictvím, ale byla mu jen svěřena do užívání, přesto 

z provedených důkazů není možné bezpečně vyvodit závěr, že by obžalovaný jednal se 

záměrem dopustit se trestného činu zpronevěry a že by jednal v úmyslu poškodit 

na majetku pronajímatele. Z provedeného dokazování totiž nelze dovodit, že by 

obžalovaný neměl v úmyslu dále platit leasingové splátky, a pokud by pokračoval 

ve splácení hodnoty předmětu leasingu, pak by vůbec nemuselo dojít ke škodě 

leasingové společnosti. O úmyslu obžalovaného způsobit škodu nijak nesvědčí to, 

že leasingové splátky řádně platil – jak před zmíněnou událostí, tak i po ní, později 

doplatil celou hodnotu předmětu leasingu, který již v současné době přešel do jeho 

vlastnictví. Za zmíněných okolností je třeba dovodit, že i když obžalovaný chtěl 

s předmětem leasingu nakládat v rozporu s leasingovou smlouvou, nedopustil se 

úmyslného trestného činu zpronevěry, neboť mu nebyl dostatečně prokázán úmysl 

způsobit škodu leasingové společnosti, která by nevznikla, pokud by dále řádně hradil 

leasingové splátky, jak ostatně posléze také učinil. 

 Citované rozhodnutí nakonec schváleno k publikaci, protože při jeho 

projednávání v trestním kolegiu Nejvyššího soudu i ze strany všech připomínkových 

míst byla uplatněna celá řada přesvědčivých argumentů, které zpochybnily věcnou 

správnost tohoto právního názoru. Naopak, zcela převládl názor opačný, sice 

že v posuzovaném případě může jít o trestný čin zpronevěry podle § 206 TrZ. 

Tento názor vychází z faktu, že v momentě prodeje věci by nájemce nakládal 

s individuálně určenou svěřenou cizí věcí v rozporu s účelem, ke kterému mu byla 

svěřena, a současně by si z věci (z jejího prodeje) obstaral trvalý prospěch. Z formálního 

hlediska je trestný čin zpronevěry dokonán okamžikem prodeje a tímto momentem také 

vzniká škoda vlastníkovi věci. Skutečnost, že pachatel řádně platil leasingové splátky 

a pokračoval v nich, resp. měl v úmyslu v nich pokračovat i po neoprávněném prodeji 

věci, má nepochybně vliv na společenskou nebezpečnost činu, lze ji však považovat 

                                                 
52 Rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 22. 10. 1998 sp. zn. 12 To 200/98 uveřejněný v 
časopise Soudní judikatura č. 3/99 str. 59 an. 
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za náhradu způsobené škody (Srov. NS 12/2002-T 313). Nicméně nelze vyloučit, že by 

tato skutečnost mohla vést až k závěru o absenci materiálního znaku trestného činu. 

 V této souvislosti je nutné říci, že pro spolehlivé závěry o vině pachatele je nutné 

argumentovat jejím konkrétním textem a právními závěry z něj vyplývajícími. Obsah 

smlouvy je dále důležitý pro řešení otázky, zda uživatel skutečně nesmí pronajatou věc 

převést na třetí osobu bez souhlasu leasingové společnosti nebo zda tak může učinit se 

souhlasem leasingové společnosti. 

 V soudní praxi byl rozhodován i případ, kdy leasingový příjemce měl v úmyslu 

ukončit smlouvu, resp. ji převést na jinou osobu. Dohodl se s další osobou na převodu 

leasingové smlouvy, přenechal jí osobní automobil a převzal odstupné za přenechání 

smlouvy. Zároveň s touto osobou domluvil u leasingového poskytovatele schůzku, 

na které mělo dojít k písemnému převodu smlouvy a k potvrzení předání vozidla. Nový 

uživatele se na sjednanou schůzku nedostavil a původní leasingový příjemce byl 

obviněn z trestného činu zpronevěry. Jeho jednání skutečně naplňuje znaky skutkové 

podstaty tohoto trestného činu. Diskutovaná otázka však je, zda byla naplněna 

i subjektivní stránka zpronevěry, která vyžaduje zavinění ve formě úmyslu. Bude tedy 

nutné v každém jednotlivém případě zkoumat, zda příjemce přenechal dalšímu uživateli 

předmět leasingu v úmyslu způsobit škodu a obohatit se na úkor poskytovatele. Lze 

připustit, že příjemce skutečně nechtěl způsobit škodu vědomě, a proto se nebude jednat 

o úmysl přímý. Nicméně, přenechání předmětu třetí osobě bez předchozího souhlasu 

poskytovatele se pohybuje na hranici mezi úmyslem nepřímým a vědomou nedbalostí. 

Jde tedy o zjištění, zda si příjemce připustí, že k následku dojde, a zda ho přijal jako 

možný. Pokud o riziku věděl, a aniž mu přisoudil vážnost, spoléhal se na to, 

že nenastane, pak se jedná o vědomou nedbalost. Pokud by ale možnost rizika bral 

vážně a jako takové ho přijal, pak by šlo o úmysl nepřímý (připustil si zcela vážně, 

že k převodu posléze nedojde a přesto vozidlo předal třetí osobě). Absenci úmyslu lze 

prokázat např. i tím, že příjemce projevil zájem o převod, schůzku, na které mělo 

k převodu dojít, skutečně sjednal, následně podal trestní oznámení atd. 

 Trestného činu zpronevěry se může dopustit pachatel i v případě, jestliže byla 

věc na podkladě leasingové smlouvy předána do nájmu právnické osobě, neboť ani tato 

skutečnost nevylučuje trestní odpovědnost fyzické osoby, která si přisvojí najatou věc 
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v rozporu s leasingovou smlouvou. Tento názor posvětil i Ústavní soud, který ve svém 

nálezu ÚS 153/1998-n. uvedl: „Navrhovatel uzavřel leasingovou smlouvu jménem 

právnické osoby a jejím jménem se zavázal platit měsíční splátky za vozidlo. Pokud on 

sám jako zástupce firmy nezajistil plnění splátkového kalendáře, a proto byla firmě 

leasingová smlouva vypovězena, bylo nepochybně jeho povinností přestat vozidlo 

užívat a vrátit je. Vzhledem k tomu, že navrhovatel jako zástupce firmy a zároveň jako 

uživatel vozidla, které mu firma svěřila, vozidlo nevrátil a dál je užíval bez oprávnění, 

lze učinit závěr, že věc svěřenou zpronevěřil tím, že ji firmě nepředal k tomu, aby ji 

mohla vrátit leasingové firmě. Tím, že navrhovatel tak neučinil, využil toho, že mu bylo 

vozidlo svěřeno, a nadále toto vozidlo svévolně užíval, jednal jako fyzická osoba, 

a naplnil tak skutkovou podstatu trestného činu zpronevěry podle § 206 odst. 1, 4 písm. 

d) TrZ. Nebyl stíhán proto, že nemohl dostát svému smluvnímu závazku, neboť mu nic 

nebránilo po vypovězení smlouvy vozidlo vrátit, ale proto, že porušil své povinnosti 

a zároveň tím naplnil znaky skutkové podstaty trestného činu.“ (Srov. R 30/2004)53 

 Zvláštní problém v rámci trestní odpovědnosti za zpronevěru věci svěřené 

na podkladě leasingové smlouvy představuje určitý nesoulad trestního a obchodního 

práva. I když jde o zcela samostatná a nezávislá odvětví práva, přesto by jejich aplikace 

měla lépe ladit. Příkladem může být situace, kdy jednatel s. r. o. uzavře leasingovou 

smlouvu, jejímž předmětem je pronájem vozidla o hodnotě 500 000 Kč. Po čase 

jednatel předmětné vozidlo prodá v autobazaru za 400 000 Kč. Smlouvu uzavírají 

obchodní společnosti. Budeme předpokládat, že jednatel s. r. o. se dopustil trestného 

činu zpronevěry a pokud jde o odpovědného pracovníka autobazaru, je namístě 

podezření ze spáchání trestného činu podílnictví, neboť jde o osobu, u níž se 

předpokládá, že má dostatek znalostí a zkušeností, aby rozpoznala, že prodávající není 

vlastníkem. Z hlediska trestného práva je zřejmé, že se jednatel svým jednáním, kdy si 

věc přisvojil a následným prodejem realizoval zisk z trestného činu, dopustil trestného 

činu a rovněž tak pracovník autobazaru se koupí vozidla dopustil trestného činu, tedy 

jednal způsobem zakázaný. Naproti tomu z hlediska obchodního práva, s přihlédnutím 

ke skutečnosti, že obě smlouvy byly uzavřeny mezi obchodními společnostmi podle 

                                                 
53 nález ÚS 38/98, publikovaný pod č. 153 ve Sbírce nálezů a usnesení ÚS, svazek 12. Praha: C.H. Beck, 

1998, s. 407 
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obchodního zákoníku, nabyl patrně autobazar vlastnické právo k věci podle § 44654 

obchodního zákoníku, neboť toto ustanovení chrání nabyvatele „i velmi neznalého 

a nepozorného, který se s nikým neporadil, ačkoli každému soudnému a opatrnému 

kupujícímu muselo být jasné, že prodávající není vlastníkem“. To platí i pro pracovníka 

autobazaru, nelze-li mu prokázat, že věděl o tom, že prodávající není vlastníkem a ani 

není oprávněn věc prodat55. V obchodních vztazích totiž převážil zájem na právní jistotě 

obchodníka, který nabyl zboží od jiného obchodníka (podnikatele), kterou potřebuje, 

aby sám mohl dále koupené zboží prodávat. Předpokladem nabytí vlastnictví kupujícím 

je jen jeho dobrá víra v době uzavření kupní smlouvy. V dobré víře tak mohl být 

i kupující, který věděl, že prodávající není vlastníkem předmětné věci, pokud se 

domníval, že má oprávnění věc prodat. Vzhledem k tomu, že dobrá víra se presumuje, 

proto musí být nabyvateli prokázáno, že věděl o tom, že prodávající nebyl vlastníkem 

ani nebyl oprávněn k prodeji. Tento důsledek je pak očividně v rozporu s účelem 

a smyslem trestního řízení, které by mělo vést mimo jiné též k odnětí věcí získaných 

trestnou činností a k jejich vrácení poškozeným. 

4. 3. Výše škody způsobené přisvojením si najaté věci 

 Definici škody obsahuje trestní zákon v § 138, v němž zákon rozlišuje jednotlivé 

druhy škody podle jejich výše. V ustanovení § 137 TrZ je pak uvedeno: Při stanovení 

výše škody se vychází z ceny, za kterou se věc, která byla předmětem útoku, v době 

a v místě činu obvykle prodává. Nelze-li takto výši škody zjistit, vychází se z účelně 

vynaložených nákladů na obstarání stejné nebo obdobné věci v předešlý stav. Přiměřeně 

se postupuje při stanovení výše škody na jiné majetkové hodnotě. 

 Otázka posuzování trestnosti neoprávněného nakládání s věci, jež je pachateli 

svěřena na základě tzv. leasingové smlouvy, a zejména stanovení výše škody takovým 

jednáním způsobené, nebyla v praxi po dlouhou dobu jednoznačně zodpovězena. 

Z poznatků aplikační praxe orgánů činných v trestním řízení a z odborné diskuse je 

zřejmé, že ohledně těchto otázek existuje značná nejednotnost. Tento stav se promítl 

                                                 
54 § 446 Obchz : Kupující nabývá vlastnické právo i v případě, kdy prodávající není vlastníkem 

prodávaného zboží, ledaže v době, kdy kupující měl vlastnické právo nabýt, věděl nebo vědět měl a 
mohl, že prodávající není vlastníkem a že ani není oprávněn zbožím nakládat za účelem jeho prodeje 

55 Klouček, Z. : Ještě leasingová smlouva, Právo a podnikání č. 4/2000, str. 9 a násl. 
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v rozhodovací činnosti prakticky všech orgánů činných v trestném řízení a do všech 

úrovní rozhodování, včetně Nejvyššího soudu. Zatímco řešení obdobného problému 

v případech, kdy se pachatel dopustil svým jednáním trestného činu podvodu tím, že od 

počátku měl v úmyslu své platební povinnosti neplnit a leasingová smlouva byla pouze 

prostředkem k vylákání věci, bylo vcelku všeobecně akceptovaným způsobem 

objasněno v rozhodnutí publikovaném pod č. 27/1996 Sb. soudních rozhodnutí 

a stanovisek56, tak v případech, kdy pachatel uzavřel řádnou leasingovou smlouvu 

a teprve později, v jejím průběhu, ji porušil neoprávněnou dispozicí s předmětem 

leasingu (např. prodejem třetí osobě), hledání uspokojivého řešení této otázky se 

vyvíjelo poměrně komplikovaně. Daným problémem se zabývalo i trestní kolegium 

Nejvyššího soudu, které posléze přistoupilo k řešení této otázky cestou zaujetí 

stanoviska kolegia Nejvyššího soudu57. 

 Pro úvahy o tom, zda, kdy a jaká škoda vznikla leasingové společnosti 

neoprávněným prodejem je určující podstata leasingové smlouvy. Její podstatou je 

zejména zvláštní způsob pronájmu věci, nikoli její prodej, a vzhledem k tomu jsou 

i leasingové splátky vyšší, než by odpovídalo prodeji na splátky, neboť zahrnují též 

platbu za zvláštní služby spojené s nájmem. Proto je škodou způsobenou leasingové 

společnosti neoprávněným prodejem předmětu leasingu hodnota této věci bez ohledu 

na skutečnost, zda nájemce hodlal splátky platit i nadále po neoprávněném prodeji 

předmětu leasingu. Zkoumání takového úmyslu by pak mohlo znamenat rozšíření 

skutkové podstaty zpronevěry o nový znak, přestože podvodný úmysl není znakem 

tohoto trestného činu. Tak by tomu mělo být i bez ohledu na to, kolik nájemce do doby 

neoprávněného prodeje leasingové společnosti zaplatil na zálohách či leasingových 

splátkách. Nájemcem uskutečněné platby jsou plněním jeho závazků z této smlouvy 

                                                 
56 Právní věta tohoto rozhodnutí zní: Škodou způsobenou trestným činem podvodu podle § 209 TrZ 

spáchaného uzavřením leasingové smlouvy, kdy záměrem pachatele bylo neplnit vůbec podmínky 
smlouvy, je cena, za kterou se obvykle prodávají věci, jež se v konkrétním případě staly předmětem 
podvodného vylákání, nikoli cena, kterou by postupně musel pachatel zaplatit, kdyby dodržel 
podmínky smlouvy.  Pokud podmínkou uzavření smlouvy bylo zaplacení určité částky při odebrání 
věci a pachatel ji zaplatil, je způsobená škoda o tuto částku menší. 

57 Draštík, A. : Ke zjišťování výše škody trestným činem zpronevěry na věci pronajaté tzv. leasingovou 
smlouvou z pohledu Stanoviska trestního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 30. října 2002, 
Trestněprávní revue č. 2/2003, str. 52 an. 
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a nemají žádnou přímou souvislost s trestným činem58. Neoprávněným prodejem 

předmětu leasingu je tedy pronajímatel poškozen o cenu věci k okamžiku zpronevěry 

bez ohledu na to, zda nájemci podle konkrétních podmínek leasingové smlouvy zároveň 

vznikla za pronajímatelem z titulu úhrady splátek či záloh nějaká pohledávka či nikoliv. 

 Nejednotnost v posuzování dané problematiky prokazuje celá řada rozhodnutí 

např. usnesení Vrchního soudu v Praze sp. zn. 12 To 31/99, v němž je vysloven právní 

názor, že i neoprávněné pronajmutí věci svěřené na základě leasingové smlouvy jiné 

osobě může naplňovat zákonné znaky skutkové podstaty trestného činu zpronevěry 

podle § 206 odst. 1 TrZ a že při zjišťování škody způsobené tímto jednáním je třeba 

vycházet z ceny zpronevěřené věci stanovené podle hledisek uvedených v ustanovení 

§ 137 TrZ, a to bez ohledu na výši dosud uhrazených leasingových splátek. Výše 

pachatelem zaplacených leasingových splátek je pouze okolností významnou z hlediska 

naplnění materiální podmínky trestního činu, resp. jeho vyšší trestnosti. 

 Naproti tomu Krajský soud v Hradci Králové v rozsudku ze dne 22. 10. 1998, 

sp. zn. 12 To 200/98 vyslovil zcela opačný názor spočívající v tom, že pokud pachatel 

prodá věc svěřenou na základě tzv. leasingové smlouvy, podle které se má po splacení 

všech splátek stát jejím vlastníkem, pak za okolností, že hodlá i po prodeji nadále 

pokračovat ve splácení jednotlivých splátek, nezpůsobí tímto jednáním vůbec 

majetkovou újmu poškozenému a nedopouští se tak trestného činu zpronevěry podle 

§ 206 TrZ. 

 Stejně nejednoznačně se k této problematice vyjadřovaly též různé senáty 

Nejvyššího soudu. Například rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 6. 5. 1999, sp. zn. 

5 Tz 33/99 akceptoval princip odečtení již zaplacených splátek a tzv. akontace 

od prodejní ceny, když vyslovil právní názor, že při posuzování výše škody způsobené 

zpronevěrou věci svěřené na základě leasingové smlouvy není škodou cena, kterou by 

pachatel musel postupně zaplatit, kdyby dodržel podmínky smlouvy o pronájmu věci, 

ale škoda, která je rozdílem prodejní ceny věci pronajaté a finanční částky, kterou 

zaplatil obviněný při odebrání věci (tzv. akontace). Při zjišťování výše škody je třeba 

vycházet z ustanovení § 137 TrZ, tedy z ceny pronajaté věci na trhu v době, kdy 

obviněný v rozporu s leasingovou smlouvou pronajatou věc předal jiné osobě, a po 

                                                 
58 Klouček, Z. : Ještě leasingová smlouva, Právo a podnikání č. 4/2000, str. 13 a násl. 
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zjištění této ceny je třeba od ní odečíst částku, kterou obviněný zaplatil při odebrání věci 

a o tuto částku je způsobená škoda menší. 

 Ve shodě s usnesením Vrchního soudu v Praze sp. zn. 12 To 33/99 se vyjádřil 

Nejvyšší soud v rozsudku ze dne 6. 11. 2001, sp. zn. 4 Tz 222/2001, když uvedl, že je 

nutno vycházet z hodnoty věci v době neoprávněné dispozice s ní. Skutečnost, 

že pachatel by pokračoval ve splátkách po dokonání trestného činu, by bylo možno 

pokládat jen za náhradu způsobené škody. Samotné leasingové splátky a zaplacená tzv. 

akontace ovšem nejsou splátkami na zaplacení kupní ceny, ale jedná se o hrazení 

nájemného za pronájem věci. 

 Nelze souhlasit se závěrem, že se od tržní ceny věci odečte plná hodnota již 

zaplacených splátek. Je tomu tak proto, že skutečná tržní cena předmětu leasingu je 

pochopitelně nižší než souhrn všech leasingových splátek a zůstatkové hodnoty 

předmětu leasingu, za kterou je po skončení leasingu věc převáděna leasingovému 

příjemci. Důsledná aplikace takového názoru by vedla k absurdním závěrům. Pokud by 

totiž v době spáchání trestného činu byla uhrazena většina leasingových splátek, pak by 

se od tržní ceny předmětu leasingu odečetla větší částka a výše škody by mohla být 

záporné číslo, proto je logičtější závěr, že se od obvyklé ceny odečítá pouze „pořizovací 

složka“ leasingové splátky. 

 Tento způsob určení škody je obsažen v rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 8. 

11. 2000, sp. zn. 5 Tz 245/2000, a v rozsudku ze dne 17. 7. 2001, sp. zn. 3 Tz 95/2001, 

dospěly k závěru, že základem pro stanovení výše škody způsobené tímto trestným 

činem je prodejní cena pronajaté věci, a nikoliv částka, kterou by byl nájemce povinen 

zaplatit souhrnem všech splátek za celou dobu nájmu. Při zjišťování výše škody pak 

od ceny pronajaté věci v případě tzv. finančního pronájmu nelze mechanicky odečítat 

celou výši zaplacených splátek, protože tyto nezahrnují postupnou splátku kupní ceny, 

ale rovněž další položky, zejména úroky z dlužné částky, náklady na pojištění pronajaté 

věci, v některých případech leasingu též platbu za zvláštní služby spojené s nájmem 

(např. údržbu, opravy, poskytnutí náhradního předmětu při jeho poruše). Splátky 

uhrazené až po neoprávněném prodeji svěřených věcí nelze v žádném případě 

zohledňovat při určování výše škody, poněvadž k jejich zaplacení došlo až poté, co již 

byl trestný čin zpronevěry dokonán. 
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 Pokud jde o otázku posuzování trestnosti neoprávněného nakládání s věcí, soudy 

správně dovodily, že jednání pachatele, který má věc svěřenou na základě leasingové 

smlouvy a v rozporu s jejím obsahem s ní disponuje např. tak, že ji převede na jinou 

osobu nebo této osobě pronajme, může zakládat zákonné znaky skutkové podstaty 

trestného činu zpronevěry. Správně soudy zastávají názor, že pronajatá věc je ve vztahu 

k nájemci cizí věcí, že jejím vlastníkem zůstává pronajímatel (leasingová společnost). 

 Pokud jde o základ pro zjišťování výše škody způsobené zpronevěrou věci 

svěřené na základě leasingové smlouvy je zřejmé, že jím je vždy cena zpronevěřené 

věci stanovená podle hledisek uvedených v § 137 TrZ. Jen výjimečně se vyskytl odlišný 

názor59. 

 Podstata sporné otázky spočívá v tom, zda od ceny předmětu leasingu v době 

činu zjištěné postupem podle § 137 TrZ, se odečítají veškeré leasingové splátky 

zaplacené pachatelem ke dni spáchání činu (včetně tzv. akontace), popřípadě jaká jejich 

část se odpočítává, a eventuálně zda se vůbec nějaká část leasingových splátek 

odpočítává. 

 Trestní kolegium Nejvyššího soudu k řešení posuzovaných otázek schválilo 

na svém zasedání dne 30. 10. 2002 pod sp. zn Tpjn 304/200160 stanovisko, jehož právní 

věta zní následovně: 

 „Jednání pachatele, který v rozporu s obsahem tzv. leasingové smlouvy 

nakládá s věcí, která je předmětem takové smlouvy, zejména tak, že ji převede 

na někoho jiného, je možno naplnit zákonné znaky skutkové podstaty trestného 

činu zpronevěry podle § 206 TrZ. Pokud leasingová smlouva předpokládá převod 

vlastnictví k předmětu leasingu na nájemce a výše leasingových splátek je určena 

též s ohledem na tuto skutečnost, pak v takovém případě je škodou způsobenou 

trestným činem zpronevěry hodnota předmětu leasingu v době spáchání činu 

určená podle hledisek stanovených v ustanovení § 137 TrZ, od níž se odečte ta část 

tzv. akontace a uhrazených leasingových splátek, která představuje čisté splátky 

                                                 
59 Ve věci Krajského soudu v Brně sp. zn. 3 To 263/2002 byl vysloven názor, že při stanovení výše 

škody je nutno vycházet z pořizovací hodnoty předmětu leasingu jako základu pro stanovení výše 
způsobené škody. Od toho je třeba odečíst hodnotu čistých leasingových splátek, které obžalovaný 
skutečně uhradil ke dni zpronevěry na předmět leasingu. Zbývají čisté leasingové splátky, které 
zbývají uhradit v době zpronevěry, pak představují výši způsobené škody. 

60 Stanovisko je publikováno pod č. 6/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek 
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na pořizovací cenu předmětu leasingu, ovšem pouze v rozsahu odpovídajícímu 

snížení hodnoty pronajaté věci v době spáchání činu oproti hodnotě v době jejího 

převzetí pachatelem na základě leasingové smlouvy.“ 

 Pokud jde o právní povahu leasingové smlouvy, dospěl Nejvyšší soud 

v odůvodnění svého stanoviska k závěru, že pronajímatel zůstává vlastníkem věci 

po celou dobu jejího pronájmu. Nájemce je pouhým uživatelem věci, a to i v případě 

zaplacení všech leasingových splátek. K převodu vlastnického práva na nájemce je 

zpravidla třeba v souladu s podmínkami leasingové smlouvy totiž učinit ještě další 

právní úkon (např. uzavřít kupní smlouvu s pronajímatelem). Dále zdůraznil, 

že vzhledem k absenci výslovné právní úpravy leasingu bude z hlediska vyvozování 

trestní odpovědnosti v každém jednotlivém případě rozhodující především konkrétní 

obsah té které smlouvy. S přihlédnutím k podstatě leasingu – nájemce získává 

leasingovou smlouvou předmět leasingu do dispozice, může jej užívat, ale po celou 

dobu trvání nájemního vztahu není jejím vlastníkem. Tím je nadále leasingová 

společnost – dospěl soud k závěru, podle něhož „pokud nájemce v rozporu 

s leasingovou smlouvou s věcí neoprávněně nakládá tak, že ji např. převede na třetí 

osobu, přenechá třetí osobě do nájmu, a způsobí-li tím pronajímateli škodu nikoli 

nepatrnou, lze v takovém jednání spatřovat naplnění formálních znaků skutkové 

podstaty trestného činu zpronevěry podle § 206 TrZ. Na tomto závěru pak nic nemění 

ani okolnost, kdy po neoprávněné dispozici s věcí (např. po jejím prodeji třetí osobě) 

i nadále plní podmínky leasingové smlouvy záležející v úhradě leasingových splátek. 

Rozhodující je totiž to, že nájemce v době např. prodeje věci nakládal se svěřenou cizí 

věcí v rozporu s účelem, ke kterému mu byla svěřena, a tím způsobil vlastníkovi věci 

(pronajímateli) škodu. Z formálního hlediska je v takovém případě trestný čin 

zpronevěry dokonán okamžikem např. prodeje věci a za této situace je úhrada dalších 

splátek již jen pouhou náhradou způsobené škody. Okolnost, že nájemce i poté 

uhrazoval splátky, může mít ale význam z hlediska naplnění materiální podmínky 

trestného činu, popř. jeho vyšší trestnosti.“ 

 Pokud jde o vlastní stanovení výše škody, trestní kolegium Nejvyššího soudu 

zdůraznilo, že „východiskem pro stanovení výše škody v posuzovaných případech je 

cena, za kterou se věc, která je předmětem leasingu a kterou nájemce zpronevěřil, 
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v době a v místě činu obvykle prodává (tj. prodejní cena věci zjištěná postupem podle 

§ 137 TrZ), a nikoliv tzv. leasingová cena této věci (tj. částka, kterou byl nájemce 

povinen zaplatit v souladu s leasingovou smlouvou souhrnem všech splátek, včetně 

akontace, a dalších plateb za celou dobu nájmu) a že : „...leasing není prodejem věci 

na splátky, kdy kupující se stává vlastníkem věci ještě před zaplacením celé kupní ceny. 

Leasingové splátky tedy nepředstavují splátky na kupní cenu pronajaté věci; nájemce 

jimi uhrazuje nejen náklady pronajímatele na pořízení předmětu leasingu, ale i další 

náklady (např. náklady pojištění, úroky) a přiměřený zisk leasingové společnosti. 

Proto souhrn leasingových splátek nevyjadřuje hodnotu předmětu leasingu. 

Neoprávněnou dispozicí se svěřenou věcí je majetek pronajímatele zmenšen o cenu 

této věci v době spáchání činu zjištěnou postupem předpokládaným v ustanovení 

§ 137 TrZ“. 

 Dále se Nejvyšší soud zabýval otázkou zda při zjišťování výše škody je vůbec 

možné odčítat nějaké leasingové splátky (včetně akontace), které nájemce uhradil 

předtím, než se svěřenou věcí naložil v rozporu s podmínkami leasingové smlouvy. 

Dospěl přitom k závěru, že specifická povaha tzv. leasingové smlouvy, která ji zásadním 

způsobem odlišuje od běžné smlouvy nájemní, spočívá z tohoto pohledu v tom, že se 

„nejedná jen o pouhé placení nájemného za užívání věci, ale nájemce leasingovými 

splátkami uhrazuje jak pořizovací cenu předmětu leasingu, tak další položky, a současně 

„předplácí“ cenu pronajaté věci pro případ, že uplatní právo na její koupi“. Je to právě 

povaha leasingové smlouvy předpokládající, že dosavadní nájemce se po zaplacení 

všech leasingových splátek stane vlastníkem pronajaté věci, která opodstatňuje odlišný 

postup při stanovení výše způsobené škody, oproti jiným případům zpronevěry cizí věci, 

když jinak platí, že v případě trestného činu zpronevěry je způsobenou škodou celá 

skutečná hodnota zpronevěřené věci. 

 Dále přistoupil k řešení otázky, v jakém rozsahu se zaplacené leasingové splátky 

odečítají od prodejní ceny předmětu leasingu a připomenul, že „podstatu leasingové 

smlouvy ovšem nereflektuje ani postup, při kterém soudy od prodejní ceny předmětu 

leasingu v době činu odečítají celkovou částku zaplacených leasingových splátek, 

včetně uhrazené akontace (např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 6. 5. 1999, sp. zn. 

5 Tz 33/99). Leasingovými splátkami nájemce uhrazuje nejen cenu, za kterou 
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pronajímatel pořídil předmět leasingu, nýbrž i další položky spojené s pronájmem věci 

formou leasingu (např. náklady pojištění, úroky, poplatky za zvláštní služby) a zisk 

leasingové společnosti. Proto nelze veškeré uhrazené leasingové splátky odečíst od ceny 

předmětu leasingu v době spáchání činu.“ Podle názoru trestního kolegia Nejvyššího 

soudu je škodou způsobenou pachatelem trestného činu zpronevěry podle § 206 TrZ, 

který se svěřenou věcí nakládá v rozporu s podmínkami leasingové smlouvy, hodnota 

věci v době činu stanovená podle hledisek uvedených v ustanovení § 137 TrZ, snížená 

pouze o tu část akontace a zaplacených leasingových splátek, které představují splátky 

na pořizovací cenu pronajaté věci (tj. cenu za kterou leasingová společnost opatřila 

předmět leasingu). Jen tyto platby se vztahují k hodnotě věci pronajaté na základě 

specifické smlouvy – smlouvy leasingové. O platby, které jsou úhradou jiných nákladů 

pronajímatele, popř. jsou odměnou leasingové společnosti, nelze výši způsobené škody 

snižovat. 

 Při stanovení výše škody je tedy třeba zjistit, jaká část zaplacené akontace 

a dalších leasingových splátek představuje splátky pořizovací ceny předmětu leasingu 

(popř. i zálohu na kupní cenu pro případ převodu vlastnického práva k pronajaté věci), 

neboť jen o tuto část se snižuje výše způsobené škody. Rozhodující přitom bude obsah 

leasingové smlouvy, ze které zpravidla bude vyplývat vztah akontace a leasingových 

splátek k pořizovací ceně předmětu leasingu. Bude z ní možno zjistit poměr pořizovací 

ceny (hodnoty) předmětu leasingu v době jejího uzavření a celkového součtu všech 

leasingových plateb za dobu trvání leasingu (tzv. leasingová cena) a takto vypočtený (či 

smlouvou stanovený) koeficient se pak použije na stanovení té části dosud (tj. v době 

spáchání činu) zaplacených leasingových splátek (včetně akontace), o které se sníží 

zjištěná prodejní cena pronajaté věci. Přitom je nutno takto zjištěnou částku použít 

na snížení aktuální (prodejní) ceny pronajaté věci jen v takovém poměru, který 

odpovídá snížení hodnoty předmětu leasingu oproti době převzetí věci pachatelem 

na základě leasingové smlouvy. Dále je třeba vzít v úvahu, že výše leasingových splátek 

je stanovena se zřetelem na hodnotu předmětu leasingu v době uzavření smlouvy (tj. 

v době převzetí věci). Dlouhodobým pronájmem věci dochází k jejímu opotřebení, a tím 

ke snížení hodnoty. Proto je nutno ve stejném poměru provést také redukci čistých 

leasingových splátek, včetně tzv. akontace. Například, představovala-li pořizovací cena 
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předmětu leasingu částku 800 000 Kč a jeho aktuální cena v době spáchání činu zjištěná 

postupem dle § 137 TrZ činila 400 000 Kč, pak se od částky 400 000 Kč odpočte pouze 

polovina tzv. akontace a uhrazených leasingových splátek, představující čisté splátky 

na pořizovací cenu předmětu leasingu“. 

 Řešení schválené trestním kolegiem se jeví být schůdným a přijatelným 

východiskem pro posuzování trestnosti případů zpronevěry spáchaných v souvislosti 

s leasingovou smlouvou i vodítkem pro výpočet způsobené škody.
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Závěr  

 Mám-li zhodnotit současnou právní úpravu, mohu říci, že se s přihlédnutím                    

k historickému vývoji neustále mění a přizpůsobuje novým potřebám společnosti. 

Zákonem č. 253/2006 Sb., se skutková podstata rozšířila co do objektu trestného činu 

zpronevěry, kdy je nadále trestné i zpronevěření svěřené jiné majetkové hodnoty (např. 

pohledávky nebo některého z nehmotných statků) a sankce propadnutí věci se rozšiřuje 

též na propadnutí jiné majetkové hodnoty. Důvodem této novelizace byl požadavek 

Úmluvy o praní, vyhledávání, zadržování a konfiskaci výnosů ze zločinu zajišťovat 

a následně důsledně konfiskovat majetek, který je nástrojem, prostředkem 

nebo výnosem z trestné činnosti. Vzhledem k uvedeným požadavkům na účinné 

odčerpání výnosů z trestné činnosti bylo zapotřebí rozšířit trest propadnutí věci tak,                     

aby umožňoval propadnutí i jiné majetkové hodnoty než věci (obchodní podíl, 

pohledávky), která je nástrojem, prostředkem nebo výnosem z trestného činu. 

 Nová úprava dále zavádí zásadní zpřísnění v odstavci 4 písmene c), čímž se 

reaguje na takové trestné činy páchané v minulosti zejména při povodních. Dále byly 

doplněny okolnosti podmiňující použití vyšší trestní sazby. Recidiva ve formě 

odsouzení nebo potrestání v posledních třech letech je znakem přísněji trestné samotné 

skutkové podstaty zpronevěry. Trestní odpovědnost je tu vázána na předchozí odsouzení 

nebo potrestání. Předchozím trestem může být i jiný trest než pouze trest odnětí 

svobody, může se jednat např. o peněžitý trest nebo trest propadnutí věci. V odstavci 3 

se pak zavádí vyšší trestní sazba v případě způsobení větší škody. 

 Pokud jde o vztah zpronevěry k jiným trestným činům, zaměřila jsem se 

především na obecné shrnutí základních rozdílů jednotlivých trestných činů s určitými 

příklady z právní praxe, řešenými před soudy různých stupňů soudní soustavy, nicméně 

bude i nadále hlavně úlohou judikatury, aby ustanovení o trestném činu zpronevěry 

spolu s dalšími trestnými činy bylo vykládáno v souladu se zamýšleným účelem právní 

úpravy, a dále na orgánech činných v trestním řízení bude záviset jejich správná 

aplikace. 

 Problematikou leasingu a zjišťování výše škod způsobených zpronevěrou věcí 

svěřených na základě tzv. leasingové smlouvy se judikatura zabývala hojně, a přesto 
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po dlouhou dobu nebylo možné dosáhnout jednotnosti rozhodování. Významný průlom 

přineslo až stanovisko trestního kolegia Nejvyššího soudu, které vychází z respektování 

zvláštností smluvního vztahu založeného leasingovou smlouvou při vyvozování trestní 

odpovědnosti trestným činem zpronevěry. V souhrnu lze konstatovat, že neoprávněné 

nakládání s věcí svěřené pachateli tzv. leasingovou smlouvou (zejména její převedení 

na jiného) může naplňovat zákonné znaky skutkové podstaty trestného činu zpronevěry, 

že při zjišťování výše škody není důvodů nepostupovat podle hledisek uvedených 

v ustanovení § 137 TrZ (tj. zjistit hodnotu předmětu leasingu v době spáchání činu). 

Leasingové splátky, uhrazené pachatelem v případech, kdy leasingová smlouva 

předpokládá převod vlastnictví k předmětu leasingu na nájemce a dle toho je také 

nastavena výše leasingových splátek, se promítnou do výše způsobené škody tak, 

že o tu jejich část, která představuje splácení pořizovací ceny předmětu leasingu 

se snižuje výše způsobené škody, ovšem jen v takovém poměru, který odpovídá snížení 

hodnoty pronajaté věci v době spáchání činu oproti její hodnotě v době převzetí 

pachatelem na základě leasingové smlouvy. Pokud jde o úhradu leasingových splátek 

po spáchání trestného činu, tato nemá vliv na naplnění formálních znaků skutkové 

podstaty trestného činu zpronevěry, avšak může se promítnout při posuzování 

škodlivosti trestnosti činu ve smyslu ustanovení § 12 odst. 2 TrZ. 

 



 82

Seznam zkratek 

Právní předpisy: 

ObčZ  zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
 
ObchZ  zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
 
TrZ  zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů 
 
Zpr  zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů 

Judikatura: 

NS  Soubor rozhodnutí Nejvyššího soudu 
 
PR  Právní rozhledy 
 
R  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek 
 
SR  Soudní rozhledy 
 
TR  Trestněprávní revue 
 
ÚS  Sbírka nálezů a usnesení Ústavního soudu České republiky



 83

Seznam literatury 

Učebnice a komentáře: 

Draštík, A., Hasch, K., Kučera, P., Rizman, S. : Přehled judikatury. Trestné činy proti 
majetku. Zpronevěra. Praha: ASPI Publishing s. r. o., 2003 
 
Farská, P., Kofroň, M., Novotný, M., a kol. : Finanční leasing v právní praxi. 1. vydání. 
Praha: C. H. Beck, 2003 
 
Jehlička, O., Švestka, J., Škvárová, M. a kol. : Občanský zákoník. Komentář. 9. vydání, 
Praha : C. H. Beck, 2004 
 
Jelínek, J. a kol. : Trestní právo hmotné. 1. vydání. Praha: Leges, 2009 
 
Jelínek, J. a kol. : Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou. 1. vydání. 
Praha: Leges, 2009 
 
Knappová, M., Švestka, J., Dvořák, J. a kol.: Občanské právo hmotné. 1.díl. 4. vydání. 
Praha: ASPI a. s., 2005 
 
Malý, K., Sivák, F. : Dějiny státu a práva v České a Slovenské republice. 2. vydání. 
Praha: H&H, 1993 
 
Novotný, O., Dolenský, A., Jelínek, J., Vanduchová, M. : Trestní právo hmotné – I. 
Obecná část. 4.vydání. Praha: ASPI Publishing, 2003 
 
Novotný, O., Dolenský, A., Navrátilová, J., Púry, F., Rizman, S., Vanduchová, M., 
Vokoun, R. : Trestní právo hmotné – II. Zvláštní část. 4.vydání. Praha: ASPI Publishing, 
2003 
 
Pavlíček, V. a kol. : Ústava a ústavní řád České republiky. Komentář. 2.díl. Práva a 
svobody, 2. doplněné vydání, Praha: Linde a. s., 2002 
 
Plíva, S. : Obchodní závazkové vztahy. 1.vydání. Praha: ASPI, a. s., 2006 
 
Šámal, P., Púry, F., Rizman, S. : Trestní zákon. Komentář. 1. a 2. díl. 6. vydání. Praha: 
C. H. Beck, 2004 
 
Šámal, P., Púry, F., Sotolář, A., Štenglová, I. : Podnikání a ekonomická kriminalita v 
České republice. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2001 
 
Teryngel, J. : Nad trestní odpovědností podnikatele. 1.vydání. Praha: Orac, 1998 
 



 84

Články: 

Bohanesová, E.: Leasing, Daně a finance č. 6/2008, s. 3 a násl. 
 
Doubrava, M.: Leasingová smlouva v roce 2002, Právo a podnikání č. 2/2002, s. 10 a 
násl. 
 
Draštík, A.: Ke zjišťování výše škody trestným činem zpronevěry na věci pronajaté tzv. 
leasingovou smlouvou z pohledu Stanoviska trestního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 
30. října 2002, Trestněprávní revue č. 2/2003, s. 52 a násl. 
 
Havlíčková, Š. : Využití leasingu, Právo a podnikání č. 4/2000, s. 2 a násl. 
 
Kuča, R. : Leasingové operace pod právním drobnohledem, Daně a finance č. 32/98, s. 
5 a násl. 
 
Klouček, Z.: Ještě leasingová smlouva, Právo a podnikání č. 4/2000, s. 9 a násl. 
 
Marek, K.: Leasingová smlouva a smlouva o koupi najaté věci, Daně a finance č. 
5/2009 
 
Púry, F. : Leasingová smlouva a trestný čin zpronevěry, Právní zpravodaj č. 1/2000, s. 9 
a násl. 
 
Púry, F. : Trestní odpovědnost související s některými zajišťujícími instituty v 
obchodních a občanských vztazích, Právní rozhledy č. 19/2007, s. 700 a násl. 
 
Teryngel, J. : K trestním limitům vlastnického rozhodování právnických osob – 
zpronevěra a porušování povinnosti při správě cizího majetku, Trestní právo č. 7/2004, 
s. 7 a násl. 
 



Abstract: 

 

Offense embezzlement under § 248 of the Criminal Code 
 

 The aim of the thesis is to provide a detailed analyzing of crimes against 

property with a focus on embezzlement.  It is aimed at understanding the differences 

between individual crimes against property by using professional literature and 

judicature and at taking away at least the basic uncertainties of application practice 

which consists often in not understanding of the facts of the case. It seemed appropriate 

to focus on the issue of financial lease or leasing in connection with the crimes against 

property because of the growing popularity of this topic. 

 The thesis consists of introduction and four chapters. Each of the chapters deals 

with different aspects of embezzlement and its related issues. In my introduction, I 

outline the reason of my choice of this topic. 

 The first chapter deals with a historical development of legislation and a general 

analysis of the current legislation. Chapter 2 is divided into four subchapters where the 

attention is paid to a detailed analysis of obligatory characters of the facts of 

embezzlement. The first subchapter describes the object of embezzlement. Second deals 

with objective site of this crime. It is divided into detailed description of individual 

elements which are: conduct, legal effect and causal relationship. The third part explores 

the subject - offender of crimes in general and it also focuses on some specifics of 

offender of embezzlement. The fourth part is named as “subjective site” and deals with 

another important an element of embezzlement which is “fault”. 

 Chapter three summarizes the relation of embezzlement to other offences, 

especially crimes against property. It divided into five subchapters according to the 

individual offense: theft, unlawful enjoyment of a thing of another, fault, breach of trust 

and some other offences. 

 The name of the fourth chapter is “embezzlement and leasing” and the attention 

is paid in its three subchapters to detailed description of leasing, relations of leasing and 

embezzlement and the last subchapter deals with the determination of the damage 

caused by usurpation of lease. 



 The conclusion of my thesis summarizes the results which I reached during my 

working on this topic.  
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