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Úvod 

Trestná činnost stejně jako veškeré jiné lidské konání prochází svým vývojem. 

Dochází k ní neustále za stále se měnících podmínek. Zatímco příčiny se nemění, mění 

se způsob jejího spáchání, pachatelé, rozsah postihnutých objektů a jiné. S rozvojem 

informačních technologií, solidárnějšímu rozvrstvení majetku ve společnosti a dalších 

kriminologických aspektů došlo k vytvoření ideálního podhoubí pro tento druh trestné 

činnosti. Jedna ze skupin trestných činů, která v posledních desetiletích prodělala 

nejvýraznější vývoj, patří i podvodná jednání. Což je i jeden z důvodů proč si autor 

vybral ke své diplomové práci právě toto téma.  

Dle jeho názoru trestný čin podvodu a jeho zvláštní druhy patří mezi jedny 

z nejčastějších a z právního hlediska k nejzajímavějším trestným činům. Může se jednat 

o jednoduchou činnost jako např. pojišťovací podvody formou úmyslného poškození 

pojištěné věci u sebe v garáži, nebo také o vysoce odbornou činnost ve formě 

manipulace ve výběrovém řízení.  

Účelem první kapitoly je objasnit kriminologické aspekty podvodných aktivit. 

Uvádí se zde základní kriminologické dělení, popisují historické příčiny, které ovlivnily 

a ovlivňují pachatele v jejich kriminální činnosti i důvody, proč je společnost vůči 

takovému počínání často netečná a neopatrná. Popisuje z kriminologického hlediska 

osobnost pachatele fyzické osoby a popisuje trestní odpovědnost právnických osob. 

Rozvádí jako jeden z důležitých faktorů ovlivňující trestnou činnost roli veřejných 

médií. V závěru této kapitoly se pokusí odhadnout budoucí vývoj tohoto fenoménu.  

Kapitola druhá je věnována historickému vývoji de lege lata a to od roku 1852, kdy byl 

přijat zákon O zločinech, trestech a přestupcích, který byl přejat i později vzniklým 

Československem. Třetí kapitola je stěžejní částí této práce. Nachází se v ní samotný 

popis jednotlivých skutkových podstat. Pomocí jednotlivých metod výkladu autor 

osvětluje čtenáři podvodná jednání. Čtvrtá kapitola je zaměřena na komparaci cizími 

právními řády- konkrétněji s právním řádem Polska a Spolkové republiky Německo 

(dále jen Německo). Poslední pátá kapitola pojednává o judikatuře, která, dle názoru 

autora, může čtenáři, a to především čtenáři bez právního vzdělání, pomoci osvětlit 
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problematiku podvodné činnosti. V závěru diplomové práce dojde ke shrnutí zjištěných 

poznatků.  

První otázka, na které se autor v této práci zaměří, je otázka, zda a případně jak 

se podvod v běhu času změnil. Vycházet přitom bude z trestně právních kodifikací 

přijatých po roce 1851, jelikož předpokládá, že právní věda a společnost v této době 

byla v Rakousko- uherských zemích již na takové úrovni, aby se dala srovnat s dobou 

současnou. Na jejím vývoji a konkrétně vývoji trestného činu podvodu a jeho zvláštních 

skutkových podstat od prvotní úpravy přes jejich postupné modifikace až k nynější 

formě bude pravděpodobně možné pozorovat vývoj kriminální činnosti v této oblasti a 

pokusy zákonodárce jejímu konání zamezit. Mezi další otázky, na které se autor zaměří, 

patří i komparativní srovnání s cizími právními řády. Domnívá se, že tato pasáž by měla 

být přítomna v každé takové práci. Pro srovnání si zvolil úpravu Spolkové republiky 

Německo a Polska. Spolkovou republiku Německo si autor vybral z toho důvodu, že 

předpokládá vysokou úroveň německé úpravy a chtěl by porovnat dikci německého 

trestního zákoníku s tím českým. V případě zjištění rozdílů nastíní otázku, zda je možné 

se v českých podmínkách danou úpravou inspirovat a převzít jednotlivé užitečné 

instituty. To samé platí pro úpravu, kterou zvolil polský zákonodárce. Polsko bylo 

vybráno především z důvodu blízké kulturní úrovně obou národů a navíc prošlo 

v nedávné době podobnou zkušeností s totalitním režimem. Autor přiznává, že polský 

právní řád je pro něj velkou neznámou. Předpokládá větší odlišnost, než v případě 

Německa, ale o to zajímavější může pohled na polský trestní zákoník být. Této kapitole 

autor přiznává mimořádný význam. Je nasnadě, že vedle vlastní vědecké činnosti je to 

hlavní způsob, jak přiblížit platné právní předpisy de lege lata kýženému de lege 

ferenda.   

Autor se už při základním zjišťování pramenů, ze kterých bude ve své práci 

čerpat, zarazil nad skutečností, že podvodnému fenoménu nebyla dosud věnována žádná 

odborná studie nebo publikace, která by se zabývala čistě pouze touto tématikou. 

Nicméně našel mnohé jiné prameny, ze kterých čerpal, jejichž známkou byla ale 

nedostatečná míra zpracování a to jak z časového hlediska, tak i z hlediska 

prostorového, kdy zcela chybí zahraničně právní komparace. Další otázkou, kterou se 

autor bude zabývat, je, na kolik dějinné právní události ovlivnily podobu trestního práva 
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v podvodných aktivitách. Domnívá se, že doba totality a období po jejím pádu mělo 

zásadní vliv na práci orgánu činných v trestním řízení v dané oblasti v současné době. 

V roce 2011 byl společností Surveilligence
1
 s.r.o. zpracován Průzkum o výskytu 

podvodů v organizacích v České republice a na Slovensku za rok 2011. Z tohoto 

průzkumu, jehož výsledky čtenář nalezne v příloze této práce, jasně plyne, že podvodná 

jednání nemají jen přímé dopady finanční povahy na poškozené, ale také přímé dopady 

ve formě ztráty obchodních partnerů, rozkladu morálky v organizaci či poškození 

dobrého jména a obchodních vztahů. Alarmující je především zjištění, že polovina 

společností v Česku se za poslední dva roky setkala s případy podvodného jednání. Tato 

diplomová práce má také přispět k objasnění podvodných aktivit v České republice. 

Diplomová práce je psána k právnímu stavu k 1. únoru roku 2013. 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Surveilligence s.r.o., Průzkum o výskytu podvodů v organizacích v České republice a na Slovensku za 

rok 2011, 2011, s. 3 a 4. 
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Kapitola 1. Kriminologické aspekty podvodné delikvence 

1.1. Dělení podvodných jednání 

Objektem je zpravidla cizí majetek, nikoliv zdraví či život jiného. Tedy alespoň 

primárně ne, poněvadž lze domyslet, že např. ztráta celoživotních úspor, nebo 

významné části majetku může mít sekundárně i velmi neblahý vliv na zdraví či život 

poškozeného. Podvodná jednání patří mezi ta, jejichž společným znakem je podvést 

jiného, čehož bude pachatelem následně s nežádoucím účinkem využito.
2
  Právní teorie 

zařazuje podvodná jednání mezi trestné činy proti majetku mezi tzv. obohacovací 

jednání, jejichž účelem je obohatit se na úkor jiného.
3
 Tradičně byla vysvětlována 

především v souvislosti s chudobou, nouzí a nezaměstnaností. V průběhu 19. století 

byla mnohdy zjišťována korelace mezi cenami potravin, zejména cenami chleba a obilí, 

a majetkovou kriminalitou, především krádežemi. Při růstu ceny obilí stoupal i počet 

krádeží. Tyto poznatky byly interpretovány tak, že se majetková kriminalita spojovala 

s chudobou a s bídou a mluvilo se o ní jako o kriminalitě z nouze. Podle této 

interpretace měl podstatný vzestup životního standardu západoevropské populace, 

k němuž došlo po druhé světové válce, vést ke stagnaci, nebo dokonce k poklesu 

majetkové kriminality. Ale tento předpoklad se nepotvrdil, s hospodářským vzestupem 

a s růstem životní úrovně rostla v západoevropských zemích i majetková kriminalita. 

Proto je v těchto zemích od šedesátých let minulého století majetková kriminalita 

naopak často interpretována jako tzv. kriminalita z blahobytu. 
4
 

Majetkem se rozumí soubor všech majetkových hodnot, tj. věcí, pohledávek 

nebo jiných práv a penězi ocenitelných hodnot. Cizím je majetek, jestliže pachatel není 

vlastníkem věci, popřípadě výlučným vlastníkem nebo jiná majetková práva nepatří 

výlučně jemu.
5
 Právo každého vlastnit majetek zaručuje čl. 11 odst. 1 Listiny 

                                                 
2
 Jelínek, j. a kol.: Trestní právo hmotné. 2. Vydání. Praha: Leges, 2010, s. 602. 

3
 Jelínek, j. a kol.: Trestní právo hmotné. 2. Vydání. Praha: Leges, 2010, s. 587 a 588. 

4
 Novotný O., Zapletal J. a kolektiv, Kriminologie, ASPI a.s., 2008, s. 346 a Kaiser, G. A Kriminologie. 

Ein Lehrbuch. Heidelberg : C. F. Müller Verlag, 1996, s. 836. 
5
 Fryštát M. a kol., Trestní právo hmotné, Zvláštní část, KEY PUBLISHING s.r.o., Ostrava 2008, s. 105. 
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základních práv a svobod a některé mezinárodní smlouvy, jež jsou součástí českého 

ústavního pořádku
6
.  

Právní teorie roztřídila podvodná jednání do několika kategorií. První z nich je 

třídění na podvodné jednání obecné, zastoupeno v zákoně č. 40/2009 Sb. Trestním 

zákoníku (dále jen TZ) jako trestný čin
7
 (dále jen TČ) podvodu podle § 209 a zvláštní, 

které je v trestním zákoníku zastoupeno trestným činem pojistného podvodu podle § 

210, úvěrového podvodu podle § 211 a dotačního podvodu podle § 212 TZ. Dělení bylo 

vytvořeno podle skutkový podstat těchto TČ. U pojistného, úvěrového i dotačního 

podvodu se jedná o podvodné jednání se subjektem, se kterým pachatelem vstoupil do 

smluvního vztahu u sjednání pojištění, úvěru nebo v žádosti o dotaci. Kdežto u 

obecného trestného činu podvodu se jedná o ochranu majetkových zájmů zbylých 

subjektů. Z charakteru vztahu pachatele k oběti TČ vychází také dělení na vnější a 

vnitřní podvodná jednání.
8
  

Vnitřní podvodná jednání nastávají, pokud pachatel působící uvnitř poškozeného 

subjektu jako zaměstnanec nebo člen vedení zneužije ke škodě poškozeného svého 

postavení nebo oprávnění. Kriminologickou naukou je ten to jev pojmenován jako tzv. 

kriminalita bílých límečků.
9
 Zpravidla se jedná o konání spíše menšího rozsahu, 

nicméně i tak může celková škoda vyšplhat do značných výšin, poněvadž je takové 

konání mnohonásobně opakované, kdy dochází k využití nedokonalostí interních 

kontrolních systémů poškozeného subjektu. K odhalení těchto trestných činů zpravidla 

dochází až po několika letech a většinou náhodně. Například novým zaměstnancem 

                                                 
6
 např. čl. 17 Všeobecné deklarace lidských práv, nebo čl. 1Dodatkového protokolu  Evropské úmluvy o 

ochraně základních práv a svobod. 
7
 § 13 TZ v odst. 1 definuje trestný čin jako: „protiprávní čin, který trestní zákon označuje za trestný a 

který vykazuje znaky uvedené v takovém zákoně.“ Toto ustanovení je doplněno § 111 téhož zákona 

následujícím způsobem: „Trestným činem se rozumí jen čin soudně trestný, a pokud z jednotlivého 

ustanovení trestního zákona nevyplývá něco jiného, též příprava k trestnému činu, pokus trestného činu, 

organizátorství, návod a pomoc.“. 
8
 Čírtková, L. a kol. Podvody, zpronevěry, machinace (možnosti prevence, odhalování a ochrany před 

podvodným jednáním). Praha: Armex Publishing, 2005, s. 18 – 19. 
9
 Hulmáková, J., Vývoj hospodářské kriminality a trestní politiky uplatňované vůči pachatelům 

hospodářské kriminality na území ČR. In Sborník z mezinárodní konference ,,Nové jevy v hospodářské 

kriminalitě”. Brno: Masarykova univerzita, 2005, s. 65. Poprvé byl pojem kriminality bílých límečků tedy 

„white collar crimes“ použit sociologem Edwinem Sutherlandem v roce 1939 v díle The White Collar 

Criminal jako „zločin spáchaný respektovanou osobou vysokého sociálního statusu v rámci svého 

zaměstnání“ Edwin Sutherland, The White Collar Criminal, American Social Review- American 

Sociological Association, 1940. 
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mající za předmět výkonu své práce účetnictví zaměstnavatele, novým kontrolním 

systémem, nebo i cíleně všeobecným hloubkovým auditem. 
10

 

O vnější podvodná jednání jde, pokud pachatel stojí vně systému a organizaci 

poškozeného. Zpravidla se jde o jednorázovou záležitost, kdy dochází k ošálení 

zaměstnanců nebo členů vedení poškozeného. Nicméně nelze vyloučit, že se ve svém 

zločinném úmyslu nespojil s osobou působícím uvnitř poškozené osoby. Je otázkou, zda 

lze poslední jmenované jednání právní teorií zařadit do kategorie vnějších podvodných 

jednání. Logické by bylo vytvoření třetí tzv. smíšené skupiny, která by pokrývala právě 

výše zmíněné situace.
11

 

1.2. Historické faktory ovlivňující podvodné jednání v současnosti 

Podvodná jednání patří mezi nejčastější a přitom společností, co se týče její 

nebezpečnosti, nejvíce podceňovaným druhem trestné činnosti. Již pravděpodobně 

každý se setkal s nějakým druhem podvodných jednání, ať už osobně nebo z doslechu. 

Důvody pro tento stav jsou povahy sociální, kulturní i ekonomické. Velký rozmach této 

činnosti nastal po „sametové revoluci“ v roce 1989, kdy se v době tzv. malé a velké 

privatizace
12

 shromáždili velké majetky jedinci, či skupiny jedinců, kteří se v novém 

tržním prostředí uměli dokonale pohybovat. Zatímco velká většina obyvatelstva jen 

velmi pomalu vstřebávala nové možnosti života, který jim nabízel nový ekonomický 

systém. Adorace nových společenských elit, které nás měli přivést zpět do Evropy, 

                                                 
10

 Čírtková, L. a kol. Podvody, zpronevěry, machinace (možnosti prevence, odhalování a ochrany před 

podvodným jednáním). Praha: Armex Publishing, 2005, s. 18 – 19. 
11

 Čírtková, L. a kol. Podvody, zpronevěry, machinace (možnosti prevence, odhalování a ochrany před 

podvodným jednáním). Praha: Armex Publishing, 2005, s. 18 – 24. 
12

 První fází privatizace byla takzvaná “Malá privatizace” zahájená v lednu 1991 a ukončená ke konci 

roku 1993. Právní rámec tvořily zákony č. 427/1990 Sb. a č. 500/1990 Sb. „Během malé privatizace byly 

ve veřejných aukcích prodávány malé hospodářské jednotky jako obchody, restaurace apod. – celkově 

bylo vydraženo 22 212 jednotek za 30 052 milionů korun. Tato fáze privatizace je hodnocena prakticky 

výhradně pozitivně a stejná fáze probíhala i ve všech okolních zemích východního bloku.“  Žídek L., 

Transformace české ekonomiky. 1989- 2004, C. H. Beck, Praha, 2004, s. 161 až 164 „Velká privatizace 

probíhala v letech 1991 až 1994 a názory na ni a její celkový objem se velmi různí. Holman (2000) uvádí, 

že celkový objem privatizace byl ve výši kolem 780 mld. českých korun“. Žídek L., Transformace české 

ekonomiky. 1989- 2004, C. H. Beck, Praha, 2004, s. 164 až 194 „Do programu označovaného jako Velká 

privatizace vstoupily zejména velké průmyslové podniky a banky. Ty byly následně rozděleny do jedné ze 

4 kategorií, podle toho, zda měl být podnik zlikvidován, zprivatizován v jedné ze dvou vln velké 

privatizace nebo zatím ponechán v rukou státu“ Kouba Karel - Vychodil, Ondřej - Roberts, Jitka. 

Transformace a privatizace v původních představách a třináct let po té,  Privatizace bez kapitálu: zvýšené 

transakční náklady české transformace  1. vyd. Praha: Karolinum, 2005, s. 11-77. 
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mimo jiné, zapříčinila i přivírání očí nad jejich konáním i ze strany politické moci. 

Neschopnost prvních polistopadových vlád vytvořit a zajistit novému překotnému 

hospodářskému vývoji jakýkoliv rámec, způsobila částečný rozpad hospodářství a 

správy země.
13

 Přechod mocenských struktur totalitního režimu ke strukturám 

demokracie západního typu byl mnohdy doprovázen rozpadem institucí zajišťujících 

prosazování společenského řádu a zákonů.
14

 Veřejná správa po roce 1989 trpěla mimo 

jiné nedostatky, které podporovaly růst podvodných jednání. Mezi ně patřil nedostatek 

jasných pravidel umožňující libovůli úředníků, nízká kvalita řídící práce, nedostatečné 

dokladování finančních operací a nedůkladného kontrolní mechanismy.
15

 

Na těchto korupčních a podvodných jednáních se často podíleli také příslušníci 

politických elit. Tato okolnost se podepsala i na  jisté formě otupění veřejnosti vůči 

podvodnému jednání. Čemuž se nelze divit. Pokud je takovéto jednání mezi tzv. 

obyčejnými lidmi rozšířeno a dopouštějí se jej i elity, musí nutně dojít k tomuto efektu. 

Pokud již byl někdo za podvody a machinace postihnut trestem odnětí svobody, tak to 

bylo lidmi často bagatelizováno: „je ve vězení, ale jen za nějaké podvody“, jakoby tato 

trestná činnost nebyla tak odsouzeníhodná jako jiná. Tento přístup zůstává v naší 

společnosti i dodnes, i když je pravdou, že v posledních letech v době ekonomické krize 

se veřejnost postavila proti zaběhnutým mravům. Pravděpodobně si uvědomila, že tito 

tzv. podvodníci neškodí jen těm, které podvedou, nýbrž v důsledku všem.
16

  

Autoři všech odborných publikací na toto téma se shodují, že mezi hlavní 

kriminogenní faktory, které způsobily rozmach majetkové a hospodářské trestné 

činnosti po roce 1989 patří: změna morálky a nepsaných pravidel chování ve 

společnosti, ekonomická (ničím zdůvodnitelná) nerovnost, vysoká nezaměstnanost, 

nenaplněná ekonomicko- sociální očekávání, nedostatečná reforma veřejné správy, 

neúspěšné prosazování nebo nemožnost prosazovat platné právní normy, chybějící 

                                                 
13

 Baloun, V. Organizovaný zločin a jeho možné projevy ve finančním sektoru ekonomiky. Praha : 

Institut pro kriminologii a  sociální prevenci, 1999, s. 41 až 45. 
14

 Šmíd T., Kupka P. Český organizovaný zločin, Od vyděračů ke korupčním sítím, Blansko,: Tisk 

Reprocentrum, a.s., s. 95 až 105. 
15

 Čírtková, L. a kol. Podvody, zpronevěry, machinace (možnosti prevence, odhalování a ochrany před 

podvodným jednáním). Praha: Armex Publishing, 2005, s. 48. 
16

 Čírtková, L. a kol. Podvody, zpronevěry, machinace (možnosti prevence, odhalování a ochrany před 

podvodným jednáním). Praha: Armex Publishing, 2005, s. 46 až 49 a viz. příloha. 
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kontrola v kvalitativních oblastech, nespokojivý stav justice, nerovnost šancí a 

příležitostí, nedostatečný legální kapitál k podnikání a rozbujelé korupční prostředí.
17

  

Pokud si již zákonodárce uvědomil mezeru v právním řádu, která zapříčinila 

mnohdy i miliardové podvody (např. kauza topných olejů
18

), tak k nápravě této situace 

došlo se značným zpožděním. Samozřejmě je nutno říci, že kromě výše popsaných 

kriminogenních faktorů zapříčinila masový rozmach podvodných jednání i 

neerudovanost soudů, státních zástupců i policejních složek, zabývajících se 

hospodářskou kriminalitou. Tento nedostatek se podařilo v posledních letech částečně 

dohnat, nicméně, podle autorova názoru, by mělo dojít k vytvoření v rámci soudnictví, 

státních zastupitelství i policejních složek specializovaných struktur
19

, které by se 

zabývaly hospodářskou trestnou činností a odhalováním podvodných jednání.  Tyto 

nově vytvořené struktury by měly obsadit osoby morálně čisté s alespoň základy 

ekonomického vzdělání. Inspirovat se lze jistě v zahraniční např. slovenské úpravě. 

Jistě ne nepodstatným faktorem bylo i samotné „otevření hranic“. To znamenalo 

možnost volné pohybu občanů České republiky, ale i příchod řady cizích státních 

příslušníků do České republiky. Mezi nimi přišli i lidé zapojení do organizovaného 

zločinu a s nimi se v České republice objevili nové způsoby páchání podvodných 

jednání. V České republice se začala objevovat podvodná jednání, která přesahují rámec 

jurisdikce jednoho státu. Do složitých operací bývají zapojeny subjekty se sídlem 

v jiných zemích a vyšetřování případných pochybných aktivit se stává složitější a 

vyžaduje úzkou spolupráci složek řady zemí.
20

 

 

 

                                                 
17

 Chmelík, J., Hájek, P., Nečas, S. Úvod do hospodářské kriminality. Plzeň: Čeněk A, 2005, s.38., a 

Baloun V.,  Organizovaný zločin a jeho možné projevy ve finančním sektoru ekonomiky. IKSP. Praha, s. 

36 a násl.  
18

 Podstata kauzy lehkých topných olejů je jednoduchá. Pachatelé importují z cizí země naftu, kterou ale 

v dovozových dokumentech označí za lehký topný olej, který podléhá daleko nižšímu zdanění než nafta. 

Dále tuto látku prodají se ziskem, který spočívá právě v rozdílné výši zdanění.   
19

 Vláda České republiky dne 19. 10. 2011 uložila Ministr spravedlnosti předložit návrh zákona 

obsahující zřízení speciálního protikorupčního útvaru při Nejvyšším státním zastupitelství, viz. 

http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Informace-o-moznosti-zrizovani-specializovanych-

soudnich-senatu-a-specializovanych-utvaru-statniho-zastupitelstvi-.pdf. 
20

 Čírtková str. 49 a Dianiška, Gustáv et al. Kriminológia. 2. Vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2011, s. 125 až 129. 
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1.3. Pachatelé obecně 

Pachatelem může být jak fyzická, tak i právnická osoba, vždy jím bude ale 

osoba, která vyvolala nebo využila omylu, či osoba, která zamlčela podstatné 

skutečnosti a tím došlo v důsledku majetkové dispozice oběti ke škodě na jejím majetku 

a k obohacení pachatele, či jiné osoby. Vedle osoby pachatele tedy mohou u podvodu 

vystupovat další tři osoby. Rozumí se tím osoba, která jednala v omylu, osoba, které 

byla způsobena škoda (poškozený) a obohacená osoba (pokud není zároveň i 

pachatelem). 

1.3.1. Pachatelé- fyzické osoby 

Neexistuje jednotný profil pachatelů podvodných jednání. Psychologické 

zkoumání znesnadňuje nemožnost vyjít ze způsobu spáchání trestného činu.
21

 Pachatelé 

trestných činů podvodného jednání se nicméně oproti pachatelům jiných trestných činů 

vyznačují několika zvláštnostmi. Pachatelé podvodů se nepovažují za obyčejné 

kriminálníky nebo odsouzeníhodné zločince, nechtějí s nimi být dávání na roveň. To 

zcela jistě souvisí s povahou a způsobem spáchání podvodného jednání. Obvykle netrpí 

žádným pocitem viny, odvolávají se na to, že nemají ruce od krve. Absence výčitek 

svědomí souvisí i s povahou obětí. Pokud se jedná o podvedení osoby právnické, jež 

vlastní značný majetek, k nabytí tohoto pocitu často nedochází. Pro příklad lze uvést 

banky nebo stát. Pokud dojde k oklamání fyzické osoby, tak se u podvodníka nezřídka 

objeví pocit uspokojení, kdy trpí pocitem, že nad podvedeným vyhrál. Inteligenčně 

nebo svou výmluvností oběť natolik převýšil, že se domnívá, že si finanční prostředky 

poškozeného svým způsobem zaslouží.
22

 

Kriminologie při charakteristice motivů pachatele vychází mimo i jiné z tzv. 

kognitivních skriptů
23

. Ty přibližují představy pachatele o sobě samém a ostatních. 

Základní dělení kognitivních skriptů vychází z rozdělení na tzv. zvýšené a snížené 

sebecítění. Zvýšené sebecítění pachatele je provázeno silným sobectvím a vysokým 

                                                 
21

 Čírtková, L. a kol. Podvody, zpronevěry, machinace (možnosti prevence, odhalování a ochrany před 

podvodným jednáním). Praha: Armex Publishing, 2005, s. 116. 
22

 Čírtková, L. a kol. Podvody, zpronevěry, machinace (možnosti prevence, odhalování a ochrany před 

podvodným jednáním). Praha: Armex Publishing, 2005, s. 114 až 116. 
23

 Čírtková, L. a kol. Podvody, zpronevěry, machinace (možnosti prevence, odhalování a ochrany před 

podvodným jednáním). Praha: Armex Publishing, 2005, s. 119. 
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sebevědomím. Pachatel je přesvědčen o své vlastní nadřazenosti nad svým okolím a 

potřeby jiných se v jeho hodnotovém žebříčku vůbec nevyskytují. Je přesvědčen o tom, 

že lidé kolem něj nejsou schopni přijít na jeho způsob obživy, a i kdyby ano, tak jej 

zcela jistě určitě nebudou schopni dokázat. 

V těchto případech zde mnohdy chybí i odsouzení společností. Veřejnost totiž 

výrazně rozlišuje mezi podvedením velkých společností na jedné straně a například 

podvedením starších lidí na straně druhé. V prvém případě se pachatel dočká mnohdy 

jen minimální morální rozhořčení, v případě druhém až velmi silného projevu despektu 

a odsouzení. Každý rok je zaznamenáván nárůst podvodů spáchaných pomocí nových 

informačních technologií. U těchto druhů podvodů kontakt pachatele s obětí zcela 

vymizel. Pachatele podvodných jednání tedy nelze jasným způsobem profilovat.  

V opositu vůči tomuto stojí snížené sebe-cítění. Pachatel je ve svém životě 

neúspěšný, nedosahuje standartu svého okolí. Již od dětství, které zpravidla není 

šťastné, se jen s obtížemi protlouká životem. Jeho profesní i rodinný život lze označit 

jako nešťastný a trpí depresemi z vlastního bytí. Společným znakem se zvýšeným sebe-

cítěním je jeho bezohlednost k ostatním lidem. Zpravidla se velmi dobře umí vcítit do 

různých situací a odhadnout jak na ně budou lidé reagovat. To je část klíčem k jeho 

úspěchu. 

V současné konzumní společnosti je jedinec mnohými lidmi posuzován hlavně 

podle své společenské úspěšnosti a podle majetku. Tak vzniká atraktivní model 

společenského chování, který značnou měrou ovlivňuje společenské klima, a který je 

logicky spjat i s kriminalitou, zejména majetkovou. Při rozporu mezi nároky a 

podmínkami jejich legálního uspokojení pak jedinec často volí kriminální řešení.
24

 

1.3.2. Pachatelé- právnické osoby 

Nabytím účinnosti zák. č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických 

osob a řízení proti nim (dále jen TOPO) došlo k zavedení trestní odpovědnosti 

právnický osob. Tento zákon vychází z teoretické koncepce, že právnické osoby jsou 

právem uměle vytvořené subjekty nadané způsobilostí k právům a povinnostem, 

                                                 
24

 Novotný O., Zapletal J. a kolektiv, ASPI a.s., 2008, s. 347 a Kvasnička, V., K etiologii majetku 

v socialistickém vlastnictví. In Kudlík, A. Nezkusil, J. Přenosil, G a kol. Československá kriminologie 

(Aktuální problémy). Praha: Orbis, 1971, zvláště s. 260 
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způsobilostí k právním úkonům a způsobilostí k protiprávním úkonům a s ní související 

odpovědností v právních vztazích. Tento zákon právnické osoby nedefinuje. Legální 

definice „právnické osoby“ obsahují normy práva občanského.
25

 

Pachatelem trestného činu je právnická osoba, které lze přičítat porušení nebo 

ohrožení zájmu chráněného trestním zákonem způsobem uvedeným v tomto zákoně, 

jakož i osoba, která k provedení činu užila jiné právnické nebo fyzické osoby. 
26

 

Podle § 8 zák. č. 418/2011 Sb., je trestným činem spáchaným právnickou osobou 

protiprávní čin spáchaný jejím jménem nebo v jejím zájmu nebo v rámci její činnosti, 

jednal-li tak a) statutární orgán nebo člen statutárního orgánu, anebo jiná osoba, která 

je oprávněna jménem nebo za právnickou osobu jednat, b) ten, kdo u této právnické 

osoby vykonává řídící nebo kontrolní činnost, i když není osobou uvedenou v písmenu 

a), dále c) ten, kdo vykonává rozhodující vliv na řízení této právnické osoby, jestliže 

jeho jednání bylo alespoň jednou z podmínek vzniku následku zakládajícího trestní 

odpovědnost právnické osoby, nebo d) zaměstnanec nebo osoba v obdobném postavení 

(dále jen „zaměstnanec“) při plnění pracovních úkolů, i když není osobou uvedenou v 

písmenech a) až c), jestliže jí ho lze přičítat. Právnické osobě lze přičítat spáchání 

trestného činu uvedeného v § 7, jestliže byl spáchán 

a) jednáním orgánů právnické osoby nebo osob uvedených v odstavci 1 písm. a) až c), 

nebo b) zaměstnancem uvedeným v odstavci 1 písm. d) na podkladě rozhodnutí, 

schválení nebo pokynu orgánů právnické osoby nebo osob uvedených v odstavci 1 písm. 

a) až c) anebo proto, že orgány právnické osoby nebo osoby uvedené v odstavci 1 písm. 

a) až c) neprovedly taková opatření, která měly provést podle jiného právního předpisu 

nebo která po nich lze spravedlivě požadovat, zejména neprovedly povinnou nebo 

potřebnou kontrolu nad činností zaměstnanců nebo jiných osob, jimž jsou nadřízeny, 

anebo neučinily nezbytná opatření k zamezení nebo odvrácení následků spáchaného 

trestného činu.
27

 

                                                 
25

 Podle § 18 odst. 2 Občanského zákoníku jsou právnickými osobami 1. Sdružení fyzických nebo 

právnických osob, 2. Účelová sdružení majetku, 3. Jednotky územní samosprávy a 4. Jiné subjekty, o 

kterých to stanoví zákon. Podle § 21 téhož zákona má postavení právnické osoby i stát, který je 

právnickou osobou veřejného práva. 
26

 § 9 TOPO 
27

 § 8 TOPO. 
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Trestné činy, které může právnická osoba spáchat, jsou taxativně vypočteny v § 

7 TOPO a patří mezi ně i trestný čin podvodu (§ 209 TZ), pojistného podvodu (§ 210 

TZ), úvěrového podvodu (§ 211 TZ) a dotačního podvodu (§ 212 TZ). Z tohoto výčtu 

plyne, že se právnická osoba může dopustit jak přečinů, zločinů ale i zvlášť závažných 

trestných činů, jako podkategorie zločinů. Chybějícími trestnými činy z kategorie 

trestných činů proti majetku podle hlavy V. TZ jsou např. trestné činy krádeže a 

zpronevěry. Absence těchto skutkových podstat bude, podle názoru autora, činit v praxi 

nemalé potíže. Konkrétněji odlišnost trestného činu zpronevěry podle § 206 TZ k 

trestnému činu podvodu podle § 209 spočívá v okamžiku pojetí úmyslu si danou 

(vypůjčenou věc) ponechat jako vlastní. Pokud úmysl si takovou věc přivlastnit pojal už 

ve chvíli, kdy mu byla svěřena, jedná se o trestný čin podvodu. Pokud později, tak se 

jedná o trestný čin zpronevěry. K trestní odpovědnosti právnické osoby je nutno vyřešit 

i otázky týkající zavinění. To je ve vztahu k trestným činům vypočtených v § 7 

odvozeno od zavinění fyzické osoby, uvedených v § 8 odst. 1 písm a) až d), tedy která 

při spáchání trestného činu jednala jménem právnické osoby, v jejím zájmu nebo 

v rámci její činnosti ve smyslu § 1 odst. 1. U otázky zavinění je vždy nutno určit formu 

zavinění té konkrétní osoby, resp. určit jakým způsobem se podílela na naplnění 

skutkové podstaty trestného činu. Zavinění může být ve formě úmyslu či jen nedbalosti, 

viz. § 1 odst. 2 TOPO, což je v souladu s obecnou úpravou v TZ.
28

 

Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí z roku 2000 konkretizoval institut omylu 

v souvislosti se vztahem oklamání fyzické osoby jednající za osobu právnickou. „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.“
29

 

1.4. Prevence podvodných jednání 

Prevencí kriminality rozumíme soubor nejrůznějších aktivit mimotrestního 

charakteru orientovaných na odstranění, oslabení či neutralizaci kriminogenních faktorů 

                                                 
28

 Šámal,, P. a kol., Trestní odpovědnost právnických osob. Komentář. 1. Vydání. Praha : C. H. Beck, 

2012, s. 156 až 158. 
29

 Rt 8 TZ 136/2000. 
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s cílem zastavit růst kriminality nebo docílit jeho zmenšení. Půjde tedy o působení na 

faktory kriminality, na příležitosti podněty k páchání trestných činů, o působení na 

potencionální pachatele a potencionální oběti a o vytváření zábran proti páchání 

trestných činů. Do takto koncipovaného pojmu prevence kriminality tedy nezahrnujeme 

prevenci represí. Preventivní aktivity třídíme podle obsahového zaměření na prevenci 

sociální, prevenci situační a prevenci viktimologickou. Podle okruhu adresátů 

preventivních aktivit rozlišujeme prevenci primární, prevenci sekundární a prevenci 

terciární.
30

 Další dělení prevence je dělení na vnější a vnitřní preventivní jednání. 

1.4.1. Prevence sociální, situační a viktimologická    

Sociální prevence je všeobecnou prevencí všech sociálně-patologických jevů. Je 

součástí sociální politiky a spočívá ve vytváření příznivých společenských podmínek 

v oblasti ekonomické, sociální, kulturní, výchovně- vzdělávací, zaměstnanosti, růstu 

životní úrovně, duševní rozvoj, resocializaci a sociální integraci jedince.
31

 

Situační prevence je určena k prevenci kriminální činnosti. Spočívá jednak v 

redukci příležitosti k páchání trestné činnosti, ale také zvyšuje pravděpodobnost 

úspěšného odhalení skutečného pachatele. Zatímco sociální prevence je zaměřena 

všeobecně, tak situační prevence je zaměřena specificky na kriminalitu páchanou na 

konkrétním místě, čase a podmínek. 
32

 

Viktimologická prevence se zabývá ochranou potencionální oběti trestné 

činnosti. S využitím viktimologických poznatků od dalších obětí dochází k vytváření 

preventivních programů a k osvětové činnosti. Osvětovou činností je myšleno 

předáváním poznatků veřejnosti, aby se vyvarovala určité činnosti či postupů, které by 

je potencionálně mohli vystavit nebezpečí.
33

 

 

                                                 
30

 Novotný O., Zapletal J., a kolektiv, Kriminologie, ASPI a.s., 2008, s. 183 a 184. 
31

 Dianiška G. a kolektív, Kriminológia, Aleš Čeněk, 2011, s. 129. 
32

 Kuchta, J., Válková, H. a kol. Základy kriminologie a trestní politiky. 1. vydání, Praha : C. H. Beck, 

2005, s.  375 až 376. 
33

 Dianiška G. et al., Kriminologia. Plzeň : Aleš Čeněk, 2009, s. 103 až 107. 
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1.4.2. Prevence primární, sekundární a terciární 

Pojem primární prevence označuje všeobecné působení na celé skupiny 

obyvatelstva. Pomocí hospodářské, sociální politiky, zajištěním řádné výchovy ve 

školních zařízeních a dalších nástrojů státní politiky stát odstraňuje či alespoň 

minimalizuje příčiny páchání trestné činnosti. 

Sekundární prevence se zaměřuje na osoby, u nichž je pravděpodobnější, že se 

stanou oběťmi nebo pachateli trestné činnosti, a také na omezení vzniku kriminogenních 

situací.  

Terciární prevence má dvě složky. První z nich se zabývá prevencí recidivy 

trestné činnosti, kdy cílem je zpětná sociální reintegrace, kterou se zabývá penologie. 

Druhá složka obsahuje prevenci sekundární viktimizaci, pomoc obětem (sociální, 

psychologická) a omezení následků trestných činů.
34

 

1.4.3. Prevence vnější a vnitřní 

1.4.3.1. Vnější prevence 

Mezinárodní zkušenosti v oblasti prevence před negativními dopady 

podvodných jednání jednoznačně poukazují na důsledné uplatňování následujících 

základních principů: 

1. Poznání svého klienta/odběratele (KYC- Know Your Customer). 

2. Poznání obchodní- podnikatelské činnosti klienta/ obchodního partnera. 

3. Poznání svého zaměstnance/ obchodního zástupce/ manažera. 

4. Vytvoření efektivního vnitřního kontrolního systému společnosti (VKS- se 

základními články; všeobecná kontrolní povinnost vedoucích pracovníků, 

provozní kontrola, interní audit), zásada „čtyř očí“. 

5. Znalost podvodných schémat, modus operandi- systém „Červených vlajek nebo 

světel“ (Red flags, Red lights).
35

 

                                                 
34

 Novotný O., Zapletal J. a kolektiv, Kriminologie, ASPI a.s., 2008, s. 200 až 202. 
35

 Čírtková, L. a kol. Podvody, zpronevěry, machinace (možnosti prevence, odhalování a ochrany před 

podvodným jednáním). Praha: Armex Publishing, 2005, s. 126. 
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Poznáním svého klienta je myšleno získání maximálního množství relevantních 

informací ohledně jeho bonity. U klienta, který s danou společností řadu let 

spolupracuje, je riziko podvodného jednání daleko menší než u klienta, který se na 

danou společnost se svými požadavky obrátil poprvé. Je vhodné vytvořit systém 

hodnocení jednotlivých klientů, který bude posuzovat možnost a případnou šíři 

spolupráce. Stanovit si v tomto systému jasné limity, které budou dodržovány.  

Znalostí obchodně- podnikatelské činnosti klienta/ obchodního partnera se rozumí 

získání informací o předmětu jeho činnosti. Při správném hodnocení tohoto předmětu 

lze správně odhadnout míru rizik spojených se spoluprací s tímto klientem. Poznání 

svého zaměstnance/ obchodního zástupce/ manažera patří také mezi podnikatelské 

priority. Spolehlivý zaměstnanec postupuje podle stanovených postupů a neměl by 

učinit nic, co by mohlo mít za příčiny poškození společnosti- svého zaměstnavatele. 

Efektivní vnitřní kontrolní systém působí mimo jiné také preventivné vůči vnějším 

podvodným jednáním. Případný pachatel vědom si vysoké pravděpodobnosti, že bude 

přistižen, pravděpodobně zaměří svou pozornost na jiné méně hlídané subjekty. Zásada 

čtyř očí znamená, že i o menších transakcích by měly rozhodovat alespoň dvě osoby. U 

vyšších částek je vhodný dozor většího počtu osob. Pod pojmem znalost podvodných 

schémat, modus operandi- systém „Červených vlajek nebo světel“ se skrývá znalost 

pracovníků společnosti o alespoň základních postupech při páchání trestné činnosti 

podvodného jednání.  Doporučován je systém červených vlajek, což je systematizovaný 

standart, ve kterém je jasně stanoveno, jak postupovat, pokud nastane určitá situace. 

Výše popsaný systém zásad musí být uplatňován vždy a za všech okolností bez 

výjimky. Je potřeba mít na paměti, že podvodné skupiny či jedinci se podvodným 

jednáním živí a mají v něm mnohaletou praxi. Pravděpodobně úspěšnou a počet jejich 

obětí často dosahuje velkých čísel. 
36

 

1.4.3.2. Vnitřní prevence 

V České republice stále ještě podceňovaný jev. Většina českých společností 

nemá kvalitní vnitřní kontrolní mechanismy zaměřené dovnitř- do sebe. Ani neexistují 

spolehlivé statistiky nebo odhady o kolik jsou kvůli nedostatečné vnitřní ochraně každý 

                                                 
36

 Čírtková, L. a kol. Podvody, zpronevěry, machinace (možnosti prevence, odhalování a ochrany před 

podvodným jednáním). Praha: Armex Publishing, 2005, s. 126 až 128. 
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rok okradeny svými zaměstnanci. A tak se nelze divit, že nejčastějším způsobem 

odhalení vnitřních nedostatků je vnitřní audit, po něm v četnosti odhalení podvodných 

jednání vnitřní systém kontroly rizik, tzv. náhoda, udání a na posledním místě změny ve 

vedení společnosti.  

Vzhledem k zavedení trestní odpovědnosti právnických osob lze nicméně 

očekávat, že se kvalita vnitřní kontroly v českých společnostech bude zvyšovat. 

S hrozícími vyššími sankcemi pravděpodobně porostou investice do vnitřní prevence. 

Totiž právnické osobě lze přičítat spáchání trestného činu uvedeného v § 7 zák. č. 

418/2011 Sb., jestliže byl spáchán orgány či osobami vypočtených v citaci číslo 12 

výše. Tedy z pohledu vnitřní kontroly v § 8 odst. 2 písm. b) lze právnické osobě lze 

přičítat spáchání trestného činu uvedeného v § 7, jestliže byl spáchán a) jednáním 

orgánů právnické osoby nebo osob uvedených v odstavci 1 písm. a) až c), nebo b) 

zaměstnancem uvedeným v odstavci 1 písm. d) na podkladě rozhodnutí, schválení nebo 

pokynu orgánů právnické osoby nebo osob uvedených v odstavci 1 písm. a) až c) anebo 

proto, že orgány právnické osoby nebo osoby uvedené v odstavci 1 písm. a) až c) 

neprovedly taková opatření, která měly provést podle jiného právního předpisu nebo 

která po nich lze spravedlivě požadovat, zejména neprovedly povinnou nebo potřebnou 

kontrolu nad činností zaměstnanců nebo jiných osob, jimž jsou nadřízeny, anebo 

neučinily nezbytná opatření k zamezení nebo odvrácení následků spáchaného trestného 

činu.
37

 V situaci popsané pod písmenem a) není právnické osobě přičitatelné každé 

jednání zaměstnance, z něhož má právnická osoba prospěch, nebo v rámci jejíž činnosti 

se takové jednání stalo. Relevantní je pouze pokud zaměstnanec jednal na základě 

rozhodnutí, schválení nebo souhlasu osob uvedených v § 8 odst. 1 písm. a) až c) nebo 

v příčinné souvislosti s ním. Rozhodnutím se rozumí, pokud statutární orgán rozhodne 

v materii obchodního vedení a toto rozhodnutí má být realizováno zaměstnancem. 

Pokyn dává osoba mající řídící nebo kontrolní působnost případně osoba s rozhodujícím 

vlivem. V obou výše uvedených případech je rozhodujícím to, že zaměstnanec jedná na 

základě popudu jiného. Schválením se na druhou stranu rozumí iniciativa zaměstnance, 

která je později schválena orgánem právnické osoby nebo osobami uvedených v § 8 

odst. 1 pod písmeny a) až c). 

                                                 
37

 §8 odst. 2 b TOPO. 
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V situaci popsané pod písmenem b) se nejedná o jednání vykonané na základě 

rozhodnutí, pokynu či schválení, nýbrž o situaci, kdy orgány právnické osoby nebo 

osoby uvedené v § 8 odst. 1 písm. a) až c) činné nebyly, přestože být měly. Neprovedly 

taková opatření, která měly provést podle jiného právního předpisu nebo která po nich 

lze spravedlivě požadovat. Tím, že zejména neprovedly povinnou nebo potřebnou 

kontrolu nad činností zaměstnanců nebo jiných osob, jimž jsou nadřízeny, anebo 

neučinily nezbytná opatření k zamezení nebo odvrácení následků spáchaného trestného 

činu. Jde především o zákony o bezpečnosti práce, hygienické předpisy a zákony o 

ochraně životního prostředí.
38

 

1.5. Role veřejných médií 

Zcela jistě se každému z čtenářů vybaví několikero kauz podvodných jednání, na 

jejichž objasnění se podílela média. Zcela jistě je možnost odhalení podvodných jednání 

tzv. investigativními novináři v prevenci kriminality odstrašujícím prvkem. Novináři, 

často postupující neoficiálními cestami se v mnohých případech dopátrají zjištění, ke 

kterým by se orgány činné v trestním řízení nedokázaly dostat. Jedním z efektů 

zveřejnění trestného jednání případně i jejich pachatelů může být i „ostrakizace“ 

podezřelých osob z veřejného života. Zveřejnění podezření ze spáchání trestné činnosti 

zastupuje v těchto případech trest uložený v trestním řízení. S čímž autor morálně 

nesouhlasí, poněvadž v těchto případech dochází k porušení jednoho z principů 

trestního práva jako takového. Tímto principem je presumpce neviny, kterou veřejnost 

na základě kusých, často účelově seskládaných informací, porušuje. Novinové články či 

televizní reportáže, pak svým způsobem rozhodují o vině a nevině médii označených 

osob a v širším důsledku i o výsledku voleb či pádu vlády. Posledním takovým 

případem je kauza Janoušek- Bém. Kdy, jak podotknul novinář Jaroslav Spurný 

v Hydeparku ze dne 23. 3. 2012, je možné, že se výše zmíněným pánům nepodaří 

dokázat jejich trestněprávní jednání, nicméně veřejný tlak by se mohl zasloužit o to, aby 

tito pánové zmizeli z veřejného života a jejich rozhodování o veřejných záležitostech. 

V souvislosti s mediální prezentací kriminality je často zmiňován efekt 

nápodoby. To znamená, že informace produkované v médiích podnítí vlnu napodobitelů 

                                                 
38

 Čírtková, L. a kol. Podvody, zpronevěry, machinace (možnosti prevence, odhalování a ochrany před 

podvodným jednáním). Praha: Armex Publishing, 2005, s. 208 až 209. 
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a v krátké době po iniciálním kriminálním činu se objeví nápadné množství podobných 

případů. K tomu je nutno podotknout, že efekt nápodoby není pro podvodná jednání 

typický a je mnohem častější u jiných typů deliktů.
39

 

1.6. Očekávaný vývoj podvodných jednání 

Technologický vývoj v posledních dekádách a rozšíření informačních 

technologií do všech sfér života vytvořilo mimo jiné i prostor k podvodným jednáním. 

Zejména oblast platebních služeb např. platby mobilem u pokladen, které již v nynější 

době zkušebně zaváděny, nebo tzv. elektronické bankovnictví či exponenciální rozšíření 

smartphonů a jejich, ne vždy bezpečných, aplikací znamená, že tento prostor je větší 

než kdykoliv předtím. Očekáván je také větší specializace a organizovanost podvodných 

skupin, které jistě budou výzvou pro orgány činné v trestním řízení budoucnosti. 

Vývojáři těchto technologických novinek musí správně vyvážit poměr mezi bezpečností 

produktu a její uživatelskou přívětivostí.  

Se členstvím České republiky v EU souvisí i propojování nejen českých 

ekonomických subjektů s těmi unijními, ale také propojování zločinných struktur. 

Zneužití rozdílů mezi jednotlivými národními úpravami si v budoucnu pravděpodobně 

vyžádá sjednocení právních úprav a postupů při potírání kriminality.
40
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 Čírtková, L. a kol. Podvody, zpronevěry, machinace (možnosti prevence, odhalování a ochrany před 

podvodným jednáním). Praha: Armex Publishing, 2005, s. 230. 
40

 Již nyní je v této oblasti činný OLAF, který je jedním z úřadů pro potírání korupce resp. Unijním 

úřadem pro potírání podvodů ve všech institucích EU, zejména finančních, formálně podřízený Komisi 
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2. Historie trestně- právní úpravy TČ podvodu 

2.1. Zákon č. 117/1852 O zločinech, přečinech a přestupcích za Rakouska- Uherska 

V Rakousku- Uhersku od 1. září 1852 byl patentem 117/1852 Rakousko- 

uherským říšským zákoníkem přijat Trestní zákon o zločinech, přečinech a přestupcích. 

„Tento zákon sám sebe označuje jen za nové vydání trestního zákona z roku 1803, 

kterážto kodifikace byla nemalým vlivem dřívějších kodifikací domácích, ovlivněných 

myšlenkami osvíceného absolutismu, vyhovovalo však do značné míry i policejnímu 

absolutismu doby pozdější.“
41

 Čemuž přispívali i obecné formulace, což bylo příznačné 

pro celé Rakousko- uherské zákonodárství.  Tato norma byla recepcí přijata i v nově 

vzniklém Československu a platila až do 31. 7. 1950, kdy vešel v platnost zákon č. 

86/1950 Sb. Trestný čin podvodu byl v normě 117/1852 upraven v hlavě dvacáté třetí O 

podvodu, podvodném úpadku a poškození cizích práv (§ 197 až 205). Konkrétněji v § 

197 této hlavy se nachází základní skutková podstata trestného činu podvodu ve znění: 

„Kdo lstivým předstíráním nebo jednáním jiného uvede v omyl, jímž někdo, budiž to 

stát, obec nebo jiná osoba na svém majetku nebo na jiných právech má škodu trpěti; 

anebo, kdo v tom obmyslu a způsobem právě dotčeným užije omylu nebo nevědomosti 

jiného, dopustí se podvodu; nechť se k tomu dal svésti zištností, náruživostí, obmyslem, 

aby tím někomu zjednal proti zákonu výhody nějaké, nebo jakýmkoliv obmyslem 

vedlejším.“ Na to přímo navazuje § 198, který určuje, že jednání popsané v § 197 se 

stane zločinem buď z povahy skutku, nebo z částky škody. § 199 taxativně vypočítává 

jednání, které se z povahy skutku stává zločinem: a) když se někdo nabídne ve své 

vlastní věci před soudem ke křivé přísaze nebo skutečně vykoná křivou přísahu; anebo 

když se někdo ucházel o křivé svědectví, jež se má před soudem vydati; anebo když se 

někdo nabídl před soudem ke křivému svědectví nebo je vydal, byť i nebylo obsaženo 

nabízení se k přísaze nebo vykonání přísahy. TČ křivé výpovědi je v současné úpravě 

obsažen v § 346, kde je nicméně rozšířen okruh subjektů, které jsou TZ chráněny. Tedy 

nejen soudy trestní a civilní ale také například vyšetřovací komise Poslanecké 

sněmovny České republiky TZ b) když někdo béře na sebe nepravdivě charakter 

veřejného úředníka nebo lživě předstírá nějaký vrchnostenský příkaz nebo nějaké 

zvláštní právo, které prý obdržel od veřejného úřadu. Současná právní úprava je 
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obsažena v § 328 Přisvojení pravomoci úřadu Trestního zákoníku, k faktické obsahové 

změně nedošlo, c) když se užívá ve veřejné živnosti nepravé nebo méně obsažné míry 

nebo váhy, nechť je cejchována nebo není; v dnešní úpravě je tato skutková podstat 

zakomponována do § 253 Poškozování spotřebitele TZ; d) když někdo napodobí nebo 

zfalšuje veřejnou listinu nebo značení kolkem, pečetí nebo známkou, zavedené veřejným 

ústavem; V TZ nalezneme § 348 Padělání a pozměnění veřejné listiny a § 349 

Nedovolená výroba a držení pečetidla státní pečeti a úředního razítka, které tuto 

skutkové podstatu pokrývají; e) když se odstraní nebo přesadí mezníky vsazené k určení 

hranic. V TZ chráněno § 278 Poškození geodetického bodu. Jak autor poznamenal 

výše, podle § 198 se podvod stane zločinem buď z povahy skutku, nebo z částky škody. 

K tomuto institut se vztahuje § 200, ve kterém se praví, že jiné podvody se stanou 

zločinem, když škoda, jež byla způsobena nebo k níž zlý úmysl směřoval, činí více než 

určitá částka v jednotkách tehdejší měny. Pokud by částka, která byla podvodem 

způsobena byla nižší, tak by se jednalo pouze o přečin. Výše této sumy se samozřejmě 

v průběhu doby měnila, ať už v důsledku inflace nebo změny měny v souvislosti se 

vznikem Československa. Dále zákonodárce usoudil, že bude vhodné, pokud veřejnosti 

poskytne demonstrativní výčet, takových jednání, které se při způsobení škody vyšší 

než X v jednotkách tehdejší měny posoudí jako podvodné jednání. Tento 

demonstrativní výčet obsahuje: a) kdo zhotoví falešné soukromé listiny nebo falšuje 

pravé; kdo na újmu jiného zmaří, poruší nebo potlačí listiny, které mu nenáleží vůbec 

nebo ne výhradně; (kdo bez dorozumění s falšovateli nebo účastníky vědomě dále 

rozšiřuje napodobené nebo zfalšované veřejné úvěrní papíry nebo zfalšovanou mincí); 

na první pohled čtenáře zaujme odlišnost a různorodost jednotlivých předmětů útoků, co 

se týče věty první, tak v současné úpravě je toto jednání zahrnuto ve skutkové podstatě 

trestného činu podvodu podle § 209, pokud na základě této falešné listiny bylo 

poskytnuto majetkové plnění resp. byla způsobena majetková škoda, věta druhá 

obsahuje skutkovou podstatu, která nicméně není přímo v TZ obsažena, na druhou 

stranu lze toto jednání subsumovat pod § 219 Zatajení věci TZ a § 228 Poškozování cizí 

věci, ve větě třetí lze toto jednání podle současné úpravy posoudit jako § 233 Padělání a 

pozmění peněz TZ, § 235 Udávání padělaných a pozměněných peněz a § 238 Společné 

ustanovení (především ve vztahu k cenným papírům) TZ, b) kdo zneužívá něčího 

slabého rozumu pověrečným nebo lstivým zaslepováním jemu nebo někomu jinému na 
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škodu; dnešní úprava takovouto skutkovou podstatu neobsahuje, nicméně takovéto 

jednání lze posoudit jako přitěžující okolnost § 39 a § 42 TZ, c) kdo úmyslně ukryje a 

přivlastní si věci nalezené nebo omylem ho došlé, což se však nevztahuje na zatajení 

nalezeného pokladu; obsahuje skutková podstata zatajení věci podle § 219 TZ, d) kdo si 

dá falešné jméno, falešný stav nebo charakter, vydává se za vlastníka cizího jmění nebo 

se jinak ukrývá pod nepravou tvářností, aby si přivlastnil bezprávný zisk, poškodil 

někoho na jmění nebo na právech anebo aby svedl někoho ke škodlivým jednáním, 

k nimž by se nebyl odhodlal, kdyby ten podvod na něm nebyl býval proveden; toto 

ustanovení obsahuje jednak skutkovou podstatu trestného činu podvodu podle § 209 TZ 

a tzv. nepřímé pachatelství e) kdo ve hře užívá falešných kostek, falešných karet, 

nějakého lstivého srozumění nebo jiných lstivých úskoků; interpretací se lze zjistit, že 

v současné úpravě je tento veřejný zájem chráněn § 213 TZ Provozování nepoctivých 

her a sázek. Za tato podvodná jednání šlo uložit pouze trest odnětí svobody. Zákonnou 

výměrou byl trest ve výši 6 měsíců až 1 roku. V případě přitěžujících okolností 

vypočtené v obecné části, bylo možno uložit trest odnětí svobody ve výši 1 roku až 5 

let. V případě kvalifikované podstaty v § 203 TZ bylo možno uložit trest ve výši 5 až 10 

let a to i ve zpřísněném režimu. 

2.2. Zákon č. 117/1852 O zločinech, přečinech a přestupcích v 

Československu 

Jak autor poznamenal výše, bylo Rakousko- uherské trestní právo převzato i do 

nově vzniklé Československé republiky. Po dobu první ani druhé republiky (ani po 

dobu Protektorátu) se nepodařilo odstranit právní dualismus, kdy v českých zemích 

platilo právo rakouské, kdežto na Slovensku a Podkarpatské Rusi platilo právo uherské. 

Pro potřeby této kapitoly budu vycházet ze zákona č. 117/1852 Sb., tedy úpravy platné 

v českých zemích. Trestný čin podvodu neseznal až do roku 1950, kdy byl přijat nový 

Trestní zákoník, změn.  

2.3. Trestní právo v období socialismu 

Po roce 1948 došlo k převzetí sovětského vzoru trestního práva, který se 

vyznačoval důrazem na represivní povahu trestů. K ochraně lidově demokratické 

republiky bylo trestní právo ohýbáno natolik, že lze usoudit, že hlavním účelem 
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existence trestního práva byla ochrana režimu jako takového. Široké skutkové podstaty 

a mnohdy až drakonické tresty, především ohledně majetku v  socialistickém vlastnictví 

lze považovat za hlavní nedostatky úprav, z nichž většina přetrvala až do Sametové 

revoluce. 

2.3.1. Zákon č. 86/1950 Sb. 

 Tento právní kodex nabyl účinnosti k 1. 8. 1950 a upravoval trestní právo u 

nás po necelých 12 let do 1. 1. 1962. „Tento trestní zákon ovšem tvořil smutnou etapu ve 

vývoji československého trestního práva, jako zákon, jenž byl přijat v době, tzv. 

politických trestních procesů z konce čtyřicátých a první poloviny padesátých let 

minulého století.“
42

 Odstranil rozlišování trestných činů na zločiny, přečiny a přestupky 

a byl zaveden jednotný pojem trestného činu. 

Skutková podstata trestného činu podvodu byla obsažena v hlavě VIII. Trestné 

činy majetkové § 249. Zvláštní skutkové podstaty nebyly potřeba, poněvadž se 

v tehdejším systému jimi chráněné instituty buď nevyskytovaly, nebo se vyskytovaly 

jen ve velmi omezené míře. Největší rozdíl mezi touto a současnou úpravou tkví 

v neexistenci zvláštních druhů podvodů. V čemž se pravděpodobně odráží tehdejší 

reálná politická a ekonomická situace. Skutková podstata v 1. odstavci zněla: 

 „Kdo jiného úmyslně poškodí na majetku nebo na právech tím, že a) jeho nebo někoho 

jiného uvede v omyl, nebo b) využije omylu jeho nebo někoho jiného.“  

Podle prvního odstavce lze trestný čin podvodu zařadit do skupiny 

poškozovacích deliktů. Částečně se tento trestný čin překrývá s trestným činem 

poškození cizí věci podle § 228 nyní platného Trestního zákoníku. Na rozdíl od 

současné úpravy se ochrana prostřednictvím tohoto ustanovení poskytovala nejen 

majetkovým, ale i nemajetkovým právům.
43

 Druhý a velmi podstatný rozdíl oproti všem 

trestním zákonům resp. zákoníkům platných na našem území od roku 1852 je 

nepřítomnost obohacení pachatele sebe sama či jiného. Autor to připisuje neschopnosti 

zákonodárce a všech právních poradních orgánů tehdejší státní moci, nebo snahou o co 

nejširší skutkovou podstatu, aby se bylo možno zbavovat režimu nepohodlných občanů 

                                                 
42

 Havlík,T. Fenyk,J. Trestná činnost příslušníků některých represivních orgánů padesátých let, 

Prokuratura č. 4/1992. 
43

 např: právům rodinným. 
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co nejjednodušším způsobem. Shodně se současnou úpravou je obligatorní existence 

vzniku škody, za níž se podle tehdejší právní teorie považovalo hospodářské zmenšení 

hodnoty majetku, nebo situaci, kdy poškozený nedostane hodnotu, na kterou má nárok. 

Skutková podstata ve 2. odstavci zněla: „Odnětím svobody na jeden rok až deset let 

bude pachatel potrestán a) dopustí-li se činu uvedeného v odstavci 1 výdělečně,
44

 nebo 

b) je-li tu jiná zvláště přitěžující okolnost.“
45

 

2.3.2. Zákon č. 140/1961 Sb. Trestní zákon 

Zákon od nabytí své účinnosti k 1. lednu 1962 až do jejího pozbytí k 1. lednu 

2010 doznal mnoha změn. Rozsáhlé změny přišly především po Sametové revoluci. 

V době svého zavedení přinesl do českého trestního práva několik zásadních novinek. 

Tím má autor na mysli obzvláště rozdělení majetkových trestných činů podle povahy 

vlastníka majetku, který mu náležel. Pokud výše zmíněný majetek náležel do tzv. 

socialistického vlastnictví, zvyšovalo to údajně společenskou nebezpečnost trestné 

činnosti a možné tresty za toto jednání udělené byly zpravidla vyšší, než pokud se 

majetek v socialistickém vlastnictví nenalézal. Ústava Československé socialistické 

republiky z roku 1960 v článku 8 rozčlenila socialistické společenské vlastnictví do 

dvou základních forem: státní vlastnictví, které je vlastnictvím všeho lidu (národní 

majetek), a družstevní vlastnictví (majetek lidových družstev). V článku 35 výše 

jmenované Ústavy stanovila povinnost občanů chránit a upevňovat socialistické 

vlastnictví jako nedotknutelný základ socialistického zřízení a zdroj blahobytu 

pracujícího lidu, bohatství a síly vlasti.
46

 

V návaznosti na dikci Ústavy došlo k přijetí zákona č. 60/1960 Sb. o úkolech 

národních výborů při zajišťování socialistického pořádku, který zrušil trestní zákon 

správní, a zákon č. 38/1961 Sb., o místních lidových soudech, které zaváděly skutkovou 

podstatu provinění proti majetku v socialistickém vlastnictví. V trestním zákoníku se to 

projevilo v § 132 viz. bod 2 této kapitoly. 

                                                 
44

 Pojem výdělečně definoval § 76 odst. 4 tohoto zákona: „Trestný čin je spáchán výdělečně, hledí-li si 

pachatel soustavným pácháním takových trestných činů opatřit alespoň na čas zdroj příjmů.“. 
45

 § 75 odst. 4 Trestního zákona: „Zvláště přitěžující okolností se rozumí taková okolnost, která s 

trestným činem zpravidla spojena nebývá a která pro svou důležitost zvyšuje nebezpečnost činu nebo 

pachatele pro společnost.“. 
46

 ústavní zákon č. 100/1960 Sb. Ústava Československé socialistické republiky. 
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Trestný čin podvodu („obecného“) se objevil v zák. č. 140/1961 Sb., v tomto 

znění:     „§ 250 Podvod, odst. 1 Kdo ke škodě cizího majetku sebe nebo jiného obohatí 

tím, že 

a) uvede někoho v omyl, nebo 

b) využije něčího omylu, 

bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta nebo nápravným opatřením 

nebo peněžitým trestem.“ 

Skutková podstata tohoto trestného činu je oproti dnešní úpravě velmi široká. 

Mezi nejvýznamnější rozdíly patří absence limitace minimální škody, kterou musí 

pachatel způsobit, aby se na jeho jednání pohlíželo jako na trestné. Což vyplývalo ze 

zákona o místních lidových soudech, který stanovil, že tyto soudy, mimo jiné, 

projednávají provinění. Proviněními se rozuměly zaviněná jednání uvedené § 16 až § 

21, kterým byl porušen socialistický právní řád v takové míře, že to ohrožuje nebo 

poškozuje zájmy společnosti nebo práva a oprávněné zájmy jednotlivce, jestliže 

vzhledem k okolnostem případu, k osobě provinilého občana a následkům jeho jednání 

nedosahuje stupně společenské nebezpečnosti trestného činu. A také pokud vzhledem k 

závažnosti případu k nápravě provinilého občana nestačí výchovné působení 

společenských organizací, národních výborů a vedení podniků a závodů.
47

 Až 

novelizace č. 175/1990 Sb. upravila skutkovou podstatu podvodu uvedenou v Trestním 

zákoně zavedením minimální hranice a to do následující podoby „odst. 1 Kdo ke škodě 

cizího majetku sebe nebo jiného obohatí tím, že uvede někoho v omyl nebo využije 

něčího omylu 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.“ Tímto došlo k zásadnímu posunu v oblasti skutkové podstaty 

podvodu. Zavedení minimální hranice bylo zcela jistě ku prospěchu věci a vedlo ke 

zvýšení právní jistoty občanů tehdejšího státu. 

                                                 
47

 § 15 zák. č. 38/1961 Sb., o místních lidových soudech, Zákon o místních lidových soudech dále 

vymezuje, za jakých podmínek jsou daná jednání projednávána podle tohoto zákona,  viz. § 11 až 21. Pro 

účely této práce je stěžejní především § 16 ve znění: „Provinění proti majetku v socialistickém vlastnictví 

se dopustí, kdo takový majetek poškodí, zejména krádeží, zpronevěrou, podvodem nebo tím, že jej 

neoprávněně a svévolně užívá anebo ničí, pokud škoda příliš nepřevyšuje částku 500 Kčs. Tato jednání 

nelze stíhat jako provinění, dopustí-li se provinilý občan činů proti majetku opětovně nebo je-li jeho čin z 

jiných důvodů zvlášť zavržitelný.“. 
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O rok později se změnila vyšší hranice trestu odnětí svobody na až dvě léta.  

Novelizací 253/1997 Sb., došlo k zavedení trestného činu pojistného podvodu 

jako § 250a
48

 a úvěrového podvodu jako § 250b
49

 do českého právního řádu. Nicméně 

se od současné úpravy značně lišily. Naskýtá se otázka, proč zákonodárci trvalo tak 

dlouho po nastolení tržního hospodářství zavedení těchto zvláštních skutkových podstat. 

Odpověď se ukrývá v kapitole 1.2. této práce. V porovnání se současnou úpravou u 

pojistného podvodu zcela chybí bod b) prvního odstavce- „v souvislosti s likvidací 

pojistné události“ a v druhém odstavci chybí ustanovení o „předstírání pojistné 

události.“ Tento nedostatek po určité době začala nahrazovat judikatura. Trvalo ale 

několik let, než byla chyba uznána a tento nedostatek zákonem napraven.  

V II. hlavě Trestního zákona č. 140/1961 Sb. v § 132 došlo k faktickému vzniku 

skutkové podstaty trestného činu podvodu proti majetku v socialistickém vlastnictví.
50

 

Jednalo se o skutkovou podstatu podvodu jen s tím rozdílem, že objektem bylo 

vlastnictví k socialistickému vlastnictví viz. výše. Samozřejmostí je i vyšší trest. 
51

 

2.3.3. Zákon č. 50/1969 O přečinech  

V roce 1969 došlo k přijetí zákona č. 150/1969 Sb. o přečinech. Opouští 

dosavadní monopartici a nově dělí soudně trestná jednání na trestné činy a přečiny. 

Mělo přinést přehlednost z hlediska legislativně technické funkce, nicméně hlavním 

                                                 
48

 Pojistný podvod  

„odst. 1 Kdo při sjednávání pojistné smlouvy nebo při uplatnění nároku na plnění z takové smlouvy uvede 

nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje nebo podstatné údaje zamlčí, bude potrestán odnětím svobody až 

na dvě léta nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem nebo propadnutím věci. 

odst. 2 Stejně bude potrestán, kdo úmyslně vyvolá pojistnou událost, nebo kdo stav vyvolaný pojistnou 

událostí udržuje v úmyslu zvýšit vzniklou škodu.“. 
49

 Úvěrový podvod 

 „odst. 1 Kdo při sjednávání úvěrové smlouvy či v žádosti o poskytnutí subvence nebo dotace uvede 

nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje nebo podstatné údaje zamlčí, bude potrestán odnětím svobody až 

na dvě léta nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem. 

odst. 2 Stejně bude potrestán, kdo bez souhlasu věřitele nebo jiné oprávněné osoby použije úvěr, subvenci 

nebo dotaci na jiný než určený účel.“. 
50

  § 132, Rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví „odst. 1 Kdo majetek, který je v socialistickém 

vlastnictví, rozkrádá tak, že c) ke škodě takového majetku sebe nebo jiného obohatí tím, že někoho uvede 

v omyl nebo jeho omylu využije, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až pět let nebo 

nápravným opatřením nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem.“. 
51

 Trestem za spáchání skutkové podstaty podvodu podle odst. 1 bylo odnětí svobody na šest měsíců až tři 

léta nebo nápravné opatření nebo peněžitý trest. V případě §132 byl uložen trest odnětí svobody na šest 

měsíců až pět let nebo nápravné opatření nebo zákaz činnosti nebo peněžitý trest. Z čehož je jasně vidět 

důležitost ochrany socialistického vlastnictví, které mu tehdejší zákonodárce přikládal. 
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účelem bylo zajistit jednotnou interpretaci a aplikaci.
52

 Pro rozeznání slouží materiální 

stránka trestného činu. Přečinem se totiž podle § 1 odst. 1 tohoto zákona rozumí 

„Přečinem je zaviněný, pro společnost nebezpečný čin, jehož znaky jsou uvedeny v 

tomto zákoně a jenž nedosahuje stupně společenské nebezpečnosti trestného činu.“ a 

podle odst. 2 „Čin, jehož stupeň nebezpečnosti pro společnost je nepatrný, není 

přečinem, i když jinak vykazuje jeho znaky.“Přečinem je tedy společensky nebezpečné 

jednání, které neporušuje zájem chráněný zákonem na tolik, aby jej bylo nutno 

postihnout jako trestný čin.  

Rozlišoval v objektu trestného činu mezi majetkem ve vlastnictví socialistickém 

a osobním.  Konkrétněji § 3 výše jmenovaného zákona: „odst. 1 Pro přečin proti 

majetku v socialistickém a v osobním vlastnictví bude potrestán odnětím svobody až na 

jeden rok nebo nápravným opatřením nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem do 

výše 10 000 Kč nebo propadnutím věci, kdo způsobí na cizím majetku škodu 

nepřevyšující 1 500 Kč zejména tím, že c) ke škodě takového majetku se obohatí tím, že 

uvede někoho v omyl nebo něčího omylu využije.“ 

„odst. 2 Pro přečin proti majetku v socialistickém vlastnictví bude potrestán odnětím 

svobody až na tři měsíce nebo nápravným opatřením nebo peněžitým trestem do výše 

2 000 Kč, kdo z nedbalosti způsobem svědčícím o neodpovědném postoji 

k socialistickému vlastnictví způsobí na takovém majetku škodu nepřevyšující částku 

5 000 Kčs.“  

Mimo jiné, byla zrušena i provinění, o kterých rozhodovaly místní lidové soudy.
53

 Byly 

zrušeny po té, co se objevily sporné právní otázky ohledně jejich činnosti. Týkaly se 

např. věcné a místní příslušnosti, rozlišování mezi přestupkem, proviněním a trestným 

činem. Dalším nedostatkem byla neodborná právní zdatnost tehdejších lidových soudců. 

V duchu tehdejšího třídního přístupu byla totiž většina soudců tzv. dělnického původu. 

Pro volbu soudce platila dolní věková hranice 21 let s tím, že volební období bylo 

                                                 
52

 Kratochvíl, V., Kuchta J. Trestní právo hmotné, Obecná část, 1. vydání. Praha: Státní 

pedagogické nakladatelství, 1986., s. 119. 
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 Ústava ČSSR schválená v roce 1960 uzákonila nový typ soudní instituce- místní lidové soudy. Ústavní 

zakotvení provedl v obecných rysech zákon o organizaci soudů a speciálně pak zákon. č. 38/ 1961 Sb., o 

místních lidových soudech. Kuklík J. a kol., Dějiny československého práva, Auditorium, první vydání, 

2011, s. 280. 
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dvouleté. V zákoně O místních lidových soudech byla možnost odvolání soudce pro 

ztrátu důvěry voličů. V jejich koncepci se od počátku objevovaly nedostatky, které jim, 

vzhledem k překotnému politickému vývoji v tehdejší době, nezajišťovaly dlouhého 

trvání.
54

 Některé skutkové podstaty v tomto zákoně a v Trestním zákoně se překrývaly a 

tedy určení, zda se pachatelovo jednání posoudí jako přečin nebo zločin, záleželo pouze 

na posouzení společenské nebezpečnosti soudem. Přestupky byly řešeny samostatně 

mimo obor trestního práva.  

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

                                                 
54

 Kuklík J. a kol., Dějiny československého práva, Auditorium, první vydání, 2011, s. 280 až 282. 
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3. Zákon č. 40/2009 Sb. Trestní zákoník 

Na první pohled nejznatelnějším systematickým rozdílem nového Trestního 

zákoníku oproti dřívějším úpravám, je rozdělení podvodných jednání do 4 základních 

skutkových podstat. Tedy na trestný čin podvodu (§ 209), pojistného podvodu (§ 210), 

úvěrového podvodu (§ 211) a dotačního podvodu (§ 212). Rozšíření o zvláštní 

skutkovou podstatu dotačního podvodu je mimo jiné i důsledkem záplavy dotačních 

programů a podobných aktivit Evropské unie. Což je bezesporu k užitku, poněvadž 

z nedávných odhalení machinací s prostředky ze všech dotačních programů, ať už 

České republiky nebo EU, vyplynula potřeba tento fenomén konkrétněji upravit. Ani 

toto rozšíření o další skutkovou podstatu však nepostihuje všechna možná podvodná 

jednání. V praxi jsou známá v určitých specifických formách, jako například: podvod 

směnečný, reklamační či fakturační.
55  

Podvod pojistný, úvěrový i dotační jsou v poměru speciality k trestnému činu 

podvodu podle § 209. Trestné čin pojistného podvodu, dotačního podvodu i úvěrového 

podvodu jsou postaveny totožným způsobem. Obsahují dvě základní skutkové podstaty 

a dále k nim jsou rozvinuty čtyři základní kvalifikované skutkové podstaty s doplňkem 

ve formě posledního odstavce ve znění, že příprava je trestná. Zvláštností je, že u 

některých skutkových podstat není vyžadováno způsobení škody ani nikoli nepatrné. 

Také u některých skutkových podstat není postrádán případný úmysl způsobit škodu či 

opatřit sobě nebo jinému majetkový prospěch.  

3.1. Trestný čin podvodu § 209 TZ 

Trestný čin podvodu se řadí podle systematiky TZ mezi trestné činy majetkové. 

Objektem trestného činu podvodu je vlastnictví k věci (majetku), přičemž nezáleží, 

jestli takový majetek patří jednotlivci, skupině osob nebo státu
56

. Tímto majetkem se 

rozumí soubor všech majetkových hodnot, tj. věcí, pohledávek a jiných práv a penězi 

ocenitelných hodnot. Tedy jde nejen věci, ale i jiná majetková práva.
57
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 Jelínek a kolektiv, Trestní právo hmotné, Obecná část, Zvláštní část, s. 601 – 602. 
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 Dianiška, G. et al., Kriminológia. 2. vyd., Plzeň : Aleš Čeněk, 2011. s. 144. 
57

 Jelínek, j. a kol.: Trestní právo hmotné. 2. Vydání. Praha: Leges, 2010, s. 586 a 587 a kapitola 1.1. 
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  Skutková podstata trestného činu podvodu zní: „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
58

 nikoli nepatrnou, bude potrestán odnětím svobody 

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

hodnoty.“
59

  

Objektivní stránka spočívá v tom, že pachatel jiného uvede v omyl, jeho omylu 

využije, nebo mu zamlčí podstatné skutečnosti, v důsledku čehož tato osoba provede 

majetkovou dispozici a tím vznikne nikoli nepatrná škoda na cizím majetku a dojde 

k obohacení pachatele nebo jiné osoby. 

Omyl je rozpor mezi představou a skutečností a to i za předpokladu, že 

poškozený nemá o důležité skutečnosti žádnou představu. Přičemž nezáleží na tom, 

jestli daná důležitá skutečnost již stala, děje se, nebo teprve má nastat.
60

 Cizí majetek je 

majetkem, který nenáleží pachateli nebo výlučně jemu. Omylem se rozumí nesoulad 

mezi skutečností a stavem, který měl podle pachatelova tvrzení nastat. Uvedením 

někoho v omyl se rozumí, pokud pachatel svým konáním přesvědčí oběť trestného činu 

o reálnosti skutečnosti, která však není pravdivá. Například půjčka peněz, které nemá 

pachatel v úmyslu vrátit. V omyl může být poškozená osoba uvedena konáním (např. 

předkládáním nekrytých šeků), opomenutím (např. nedáním povinného poučení), nebo 

konkludentním jednáním (konzumací jídel a nápojů v restauraci s úmyslem nezaplatit). 

Využití omylu jiného znamená kořistění z chybného vnímání reality ze strany 

poškozeného, přičemž se pachatel nikterak neangažoval ve vyvolání omylu.
61

 Tedy 

                                                 
58

 škoda: Právnický slovník definuje škodu jako: Újma nastalá v majetkové sféře poškozeného, která je 

objektivně vyjádřitelná všeobecným ekvivalentem, tj. v penězích“ Hendrych, D., Bělina, M., Fiala, J., et. 

al., Právnický slovník, 2. rozšířené vydání 2003,vydalo nakladatelství C.H.Beck, s 1019-1020,  „Vznik 

této újmy může mít podobu skutečné škody, která se projeví ve zmenšeném majetku poškozeného, v marně 

vynaložených nákladech či v nemožnosti vykonat určitá práva, ale může mít podobu i ušlého zisku,“ 

Bejček, Eliáš, Raban et. al., Kurs obchodního práva, Obchodní závazky, 3 vydání, vydalo nakladatelství 

C.H.Beck, s.112 „Ušlý zisk je majetková hodnota, kterou by poškozený získal v budoucnu, pokud by ke 

škodě nedošlo. Pokud tedy poškozenému vznikne v důsledku spáchání trestného činu škoda na jeho 

majetku a následně i ušlý zisk, má právo oboje po pachateli požadovat.“ Srov. § 442 odst. 1 zákona č. 

40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Při stanovení výše škody se vychází z § 

137 TZ kdy: “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 nebo uvedení věci v předešlý stav. Přiměřeně se postupuje při stanovení výše 

škody na jiné majetkové hodnotě.“  
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 TZ § 209. 
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 Jelínek, j. a kol.: Trestní právo hmotné. 2. Vydání. Praha: Leges, 2010, s. 602. 
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 Šámal, P. Podnikání a ekonomická kriminalita v České republice. Praha: C.H.Beck, 2001, s. 463. 
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oběť již v době jednání pachatele byla pomýlena a pachatel pouze využil nesprávnou 

představu o skutečném stavu věcí oběti. „Uvést někoho v omyl či využít něčího omylu 

lze i prostřednictvím technického zařízení, například provedením zásahu do 

programového vybavení počítače nebo provedením jiné operace na počítači, zásahu do 

elektronického nebo jiného technického zařízení apod.
62

 Příkladem může být jednání 

popsané v judikatuře pod č. 16/2002 Sb., rozh. tr. (neoprávněný zásah do technického 

zařízení výherního hracího přístroje umožňující na tomto přístroji hru bez vsazení jinak 

k tomu potřebné finanční částky.)“
63

 Pachatel „zamlčí podstatné skutečnosti“ pokud 

neuvede takové skutečnosti, které by měly významný vliv na rozhodování jiného, který, 

pokud by tyto skutečnosti znal, jednal jinak a k obohacení pachatele, či jiného, by 

nedošlo vůbec, nebo v míře podstatně nižší např. pachatel při uzavírání leasingové 

smlouvy neuvedl, že z jeho příjmů jsou již na základě exekuce prováděny srážky, a že 

v důsledku toho nebude schopen splácet splátky stanovené leasingovou smlouvou
64

. 

K tomuto znaku, stejně jako k ostatním, se musí vztahovat i úmysl pachatele. Zamlčení 

podstatné skutečnosti se do skutkové podstaty trestného činu podvodu dostalo až 

novelizací č. 112/1998 Sb. 

Příčinná souvislost mezi omylem a majetkovou dispozicí podváděného je 

obligatorním znakem takové skutkové podstaty. Postačí přitom, že relevantní omyl byl 

pouze jedním z důvodů majetkové dispozice. Jde vlastně o kauzální nexus, který spojuje 

uvedení v omyl, využití omylu či neznalost všech podstatných skutečností na straně 

podvedené osoby a způsobení škody poškozenému a obohacení pachatele či jiné osoby 

na straně druhé.
65

 Nejde přitom o podvod, jestliže vyvolání, využití omylu nebo 

neznalost podstatných skutečností u podváděné osoby slouží jen k získání nebo 

usnadnění přístupu k věcem, kterých se pak pachatel již zmocní sám.
66

 V těchto 

případech se jedná o trestný čin krádeže podle § 205, pokud jsou splněny i další 

obligatorní znaky tohoto trestného činu. Rozdílem v těchto případech mezi trestným 

činem podvodu podle § 209 a trestným činu krádeže podle § 205 spočívá v tom, že 

v případě podvodu mu daný předmět vydá oběť sama, zatímco v případě krádeže, se 
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 Jelínek, j. a kol.: Trestní právo hmotné. 2. Vydání. Praha: Leges, 2010, s. 603. 
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 srov. R. 47/2002, dále viz. R. 36/2006. 
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 R 5/2002-1. 
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 např. pokud předstírá, že je opravářem, aby získal přístup do bytu. 
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daného předmětu zmocní pachatel sám. Další, ne zcela jasnou, situací je jednání, které 

má za účel zakrýt dříve vzniklé škody.
67

 A to z toho důvodu, že zastírací jednání je zde 

součástí základního trestného činu (např. zpronevěry).
68

   

Způsobená škoda musí být alespoň nikoli nepatrná, tedy ve výši minimálně 

5.000,- Kč, což vyplývá z výkladového pravidla obsaženého v § 138 TZ. V případě 

nižší škody lze posuzovat jednání pachatele jako přestupek proti majetku podle § 50 

odst. 1 písm. a) zákona o přestupcích. Při závěru o výši škody, způsobené na cizím 

majetku trestným činem podle § 209 odst. 1, spáchané vylákáním věcí podvodným 

slibem zaplacením dohodnuté částky, je nutno vycházet ze skutečné hodnoty věcí, a 

nikoliv z výše dohodnuté částky.
69

 Vznikla-li škoda podvodným vylákáním půjčky, není 

podstatné, zda závazek byl zajištěn některým zajišťovacím institutem (ručením, 

zástavním právem apod.), z něhož mohl věřitel dosáhnout uspokojení své pohledávky 

v důsledku nevrácení půjčených peněz.
70

 Došlo-li podvodným vylákáním peněz od 

poškozeného již k dokonání trestného činu podvodu podle § 209, je způsobenou škodou 

celá vylákaná peněžitá částka bez ohledu na to, zda pachatel později vrátí vylákané 

peníze nebo jejich část poškozenému. Takové vrácení peněz je třeba považovat jen za 

náhradu způsobené škody nebo její části.
71

 Částka 5.000,- Kč vychází z  novelizace č. 

265/2001 Sb., která novelizovala § 89 odst. 11 Trestního zákona
72

. V něm byla 

stanovena výše škody nikoli nepatrné. K této částce se dospělo v návaznosti na nejnižší 

měsíční mzdu stanovenou nařízením vlády č. 464/1991 Sb., kterým se stanoví nejnižší 

měsíční mzda pro účely trestního zákona.
73

 Zakotvení těchto částek ovšem vůbec 

nezohledňuje inflaci. Je nasnadě, že 5.000,-Kč bude mít za několik let zcela jinou 

reálnou hodnotu, než ji má dnes. Pokud je tato škoda menší, jedná se pouze o přestupek 

podle § 50 zák. č. 200/1990 Sb. O přestupcích. Škodou na cizím majetku se rozumí 

nejen skutečná škoda (tzv. damnum emergens) ale i ušlý zisk (tzv. lucrum cessans). Čin 
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je dokonán obohacením pachatele nebo jiného, přičemž toto obohacení musí být 

neoprávněné.
74

  

„Obohacení sebe nebo jiného se rozumí neoprávněné rozmnožení majetku 

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

nákladů, které by jinak byly z majetku pachatele nebo někoho jiného vynaloženy. 

Obohacení se nemusí shodovat se škodou, která je způsobena poškozenému. Může být 

menší, ale i větší než způsobená škoda.“
75

 Pojem jiného označuje osobu nebo osoby jiné 

než pachatele. Může se tedy jednat i o osobu nebo osoby blíže neurčené- jinak řečeno, 

k trestnosti takového jednání teda není nutný úmysl obohatit nějakou konkrétní osobu. 

Podle R. 18/1991 se může jednat i o tak nespecifikovanou osobu jakou je zákazník.  Je 

nasnadě, že se musí jednat o majetkové obohacení neoprávněné, resp. Nejedná se o 

trestný čin podvodu, pokud měl „pachatel“ na majetkové plnění právní nárok.  

Pachatelem po nabytí účinnosti zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti 

právnických osob a řízení proti nim může být jako fyzická tak i právnická osoba. 
76

 

V druhém odstavci § 209 zákonodárce vložil ustanovení o recidivě pachatele ve 

znění „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.
77

“ Recidiva je přísněji postihována, pokud byl pachatel v předešlých třech 

letech pravomocně odsouzen za trestný čin podvodu podle § 209 odst. 1. Potrestáním se 

rozumí předchozí trestní postih pachatele za trestný čin podvodu, kdy vedle podmínky 

pravomocného odsouzení se přidává podmínka i vykonání alespoň části trestu, pokud 

pravomocný rozsudek nemá za následek to, že se na něho hledí, jako kdyby nebyl 

odsouzen. K odsouzení nebo potrestání muselo dojít v posledních třech letech. U 

odsouzení je rozhodující právní moc rozsudku, kdežto u potrestání okamžik výkonu 

trestu, upuštění od výkonu trestu, okamžik podmíněného propuštění z výkonu trestu 

odnětí svobody, podmíněného upuštění od výkonu zbytku trestu zákazu činnosti nebo 
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zákazu pobytu, prominutí trestu nebo jeho zbytku na základě milosti či amnestie.
78

 

Podvodná jednání patří mezi tu skupinu trestných činů, které pachatelé páchají 

opakovaně a na větším množství subjektů a je tedy nanejvýš příhodné, že zákonodárce 

zpřísnil postih za tuto společensky škodlivou činnost.
79

      

Ve třetím odstavci se zvyšuje trestní sazba, pokud pachatel „způsobil činem 

uvedeným v odstavci 1 větší škodu“. Větší škodou se dle § 138 odst. 1 rozumí zákonem 

stanovená hranice pro stanovení výše škody, v tomto případě ve výši 50.000,-Kč. Musí 

být nicméně v příčinné souvislosti s jednáním pachatele.
80

  

Zákonodárce také zpřísnil postih za trestný čin podvodu v odstavci 4, pokud 

pachatel spáchal trestný čin podvodu jako člen organizované skupiny, spáchá- li jej jako 

osoba, která má zvlášť uloženou povinnost hájit zájmy poškozeného, spáchá- li takový 

činy 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 

způsobí-li takovým činem značnou škodu a to odnětím svobody na jeden rok až pět let 

nebo peněžitým trestem.  

Podle odstavce 5 téhož paragrafu bude pachatel potrestán odnětím svobody na 

pět až deset let pokud činem uvedeným v odstavci 1 způsobí škodu velkého rozsahu, 

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

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

V 6. odstavci stanovil, že příprava je trestná. Co se týče zavinění, tak pro 

trestnost podle odst. 1 je nutné úmyslné zavinění. Pro trestnost dle následujících 

odstavců postačí zavinění z nedbalosti.    

3.2. Trestný čin pojistného podvodu § 210 TZ 

Objektem trestného činu pojistného podvodu podle § 210 je stejně jako u 

trestného činu podvodu podle § 209 cizí majetek. Oproti trestnému činu podvodu jsou 

zde trestním právem ochraňovány práva a vztahy v užším rozsahu. Tedy pokud se týkají 
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tzv. soukromého pojištění (prostřednictví pojistné smlouvy), nebo plnění na základě 

smlouvy poskytované. Ustanovení § 210 obsahuje dvě základní skutkové podstaty: 

„odst. 1 Kdo uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje nebo podstatné údaje zamlčí 

a) v souvislosti s uzavíráním nebo změnou pojistné smlouvy, 

b) v souvislosti s likvidací pojistné události, nebo 

c) při uplatnění práva na plnění z pojištění nebo jiné obdobné plnění, 

bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím 

věci nebo jiné majetkové hodnoty.“ 

a 

„odst. 2 Stejně bude potrestán, kdo v úmyslu opatřit sobě nebo jinému prospěch vyvolá 

nebo předstírá událost, s níž je spojeno právo na plnění z pojištění nebo jiné obdobné 

plnění, nebo stav vyvolaný pojistnou událostí udržuje, a způsobí tak na cizím majetku 

škodu nikoli nepatrnou.“
81

 

V odstavci 1. je ochrana poskytována cizímu majetku při sjednávání pojistných 

smluv, při likvidaci pojistných událostí a poskytování pojistného plnění (spolu s tzv. 

jiným plněním). Pojistnou smlouvu definuje zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě v 

§ 2: „Pojistná smlouva je smlouvou o finančních službách, ve které se pojistitel zavazuje 

v případě vzniku nahodilé události poskytnout ve sjednaném rozsahu plnění a pojistník 

se zavazuje platit pojistiteli pojistné.“ Tedy jedná se o dvoustranný právní úkon, jehož 

obsahem je úprava vztahů mezi pojištěncem a pojistitelem vzniklých na základě právní 

události, která může, ale nemusí nastat, a které je vymezena v této smlouvě nebo 

právním předpisu, na který se tato smlouva odvolává. Podstatnou náležitostí takové 

smlouvy jsou i ujednání o pojistných podmínkách vydaných pojistitelem (pokud nejsou 

uvedeny přímo ve smlouvě). S těmito podmínkami musí být, s výjimkou možností 

odstoupení podle § 23 zák. č. 37/2004 Sb., pojištěný obeznámen a s jejich změnami 

musí pojištěný souhlasit.
82

 

Další pojmy obsažené v § 2 se nacházejí v § 3 téhož zákona a ty nejdůležitější 

z nich definuje zákon níže. Pojistitelem se rozumí právnická osoba oprávněná 

provozovat pojišťovací činnost podle zákona č. 277/2009 Sb. Pojistníkem osoba, která 
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s pojistitelem uzavřela pojistnou smlouvu. Pojištěným osoba, na jejíž život, zdraví, 

majetek, odpovědnost a škodu nebo jiné hodnoty se pojištění vztahuje. A oprávněnou 

osobou osoba, které v důsledku pojistné události vznikne právo na pojistné plnění
83

. 

Subsidiárně je k tomuto předpisu platný Občanský zákoník.     

Sjednáváním pojistné smlouvy se rozumí postup při uzavírání pojistné smlouvy, 

kdy je pojistná smlouva uzavřena přijetím nabídky smlouvy. Nárok z pojistné smlouvy 

se uplatňuje oznámením pojistné události s uvedením té informace, že si pojištěný 

nárokuje plnění z pojištění. „Nahodilou skutečností je skutečnost, která je možná a u 

které není jisté, zda v době trvání soukromého pojištění vůbec nastane, nebo není známa 

doba jejího vzniku. Pojistnou událostí je nahodilá skutečnost blíže označená v pojistné 

smlouvě nebo ve zvláštním právním předpisu, na který se pojistná smlouva odvolává, a 

se kterou je spojen vznik povinnosti pojistitele poskytnout pojistné plnění.“
84

 Pod 

pojmem změna smlouvy si lze představit dvoustranný právní úkon, kterým se mění 

práva povinnosti některé ze smluvních stran. Likvidací pojistné události se rozumí 

„soubor činností spojených s vyřizováním pojistné události, který počíná zahájením 

šetření nutného ke zjištění povinnosti pojišťovny plnit a rozsahu této povinnosti a končí 

stanovením výše pojistného plnění.“
85

 Takovou pojistnou událost je podle § 16 zák. č. 

37/2004 Sb., pojistitel po oznámení události, se kterou je spojen požadavek na plnění 

z pojištění, bez zbytečného odkladu, zahájit šetření nutné ke zjištění rozsahu jeho 

povinnosti plnit. Likvidací pojistné události může na základě zákona čísla 38/2004 Sb., 

zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech, provádět i likvidátor 

pojistné události, který je k likvidaci oprávněn provádět na základě smlouvy 

s pojišťovnou. Podle § 210 odst. 1 je trestné takové jednání, při kterém pachatel uvede 

v souvislosti s uzavíráním nebo změnou pojistné smlouvy nepravdivé nebo hrubě 

zkreslené údaje nebo podstatné údaje zamlčí. Uvedením slova v souvislosti měl 

zákonodárce na mysli, že se ochrana poskytuje v širší podobě než pouze v podobě 

přímo související se sjednáváním či změnou smlouvy. Například pokud je podmínkou 

smlouvy i lékařská prohlídka a pachatel uvede při takové prohlídce nepravdivé nebo 

hrubě zkreslené údaje nebo tyto údaje zamlčí. Pokud lékař takové údaje uvede do 
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lékařské zprávy úmyslně či z nedbalosti dopustí se tohoto trestného činu i on. Pachateli 

totiž nemusejí být pouze účastníci smlouvy, ale i další osoby, které se podílejí na 

činnostech vypočtených v odst. 1 § 210.  

 A to jak osoby fyzické tak i právnické. Pachatelem může být i jiná osoba než jen jedna 

ze smluvních stran či účastník pojistného vztahu. Může jím být i jiná osoba, která při 

uplatnění nároku z pojistné smlouvy vstoupí do tohoto procesu dostatečně významným 

způsobem. Tedy podílet se na uplatňování nároků ze smlouvy.
86

  

Zákonodárce ve skutkové podstatě podle odstavce 1 nepožaduje k ochraně 

veřejného zájmu nutnost způsobení škody. Toto ustanovení je nutno interpretovat 

v souvislosti s § 12 odst. 2 TZ, kdy: „Trestní odpovědnost pachatele a trestněprávní 

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

nepostačuje uplatnění odpovědnosti podle jiného právního předpisu.“
87

. Z pohledu 

právní jistoty nelze toto řešení označit za šťastné. Zákonodárce se pravděpodobně 

pokusil zdůraznit citlivost pojištěním chráněných statků. Kdy se pojištěná osoba, či 

osoby na nich závislé dostávají v důsledku jimi nezpůsobených událostí do zřídka 

závidění- hodných situací. Samozřejmě i odstrašující prvek pro případné pachatele zde 

hraje významnou roli. Nepravdivé údaje mají tu vlastnost, že jejich obsah neodpovídá 

skutečnému stavu o nějaké skutečnosti důležité pro vznik, změnu smlouvy nebo pro 

likvidaci pojistné události, poskytnutí plnění z pojištění nebo jiné obdobné plnění. 

Hrubě zkreslené údaje jsou takové, které informují neúplně nebo nepravdivě o 

důležitých okolnostech, viz. výše. Zamlčením podstatných údajů měl zákonodárce na 

mysli jejich neuvedení v souvislosti s jednáním popsaným výše.
88

  

Skutková podstata podle odstavce 2 se týká případů, kdy pachatel v úmyslu 

opatřit sobě nebo jinému prospěch vyvolá nebo předstírá událost, s níž je spojeno právo 

na plnění z pojištění nebo jiné obdobné plnění, nebo stav vyvolaný pojistnou událostí 

udržuje, a způsobí tak na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou. Z dikce zákona 

vyplývá, že pachatel může prve pojistnou událost způsobit a po způsobení škody 

poškozující stav udržovat, aby způsobenou škodu ještě zvýšil. Což se samozřejmě 
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promítne do celkové výše trestu. Událostí s níž je spojeno právo na plnění z pojištění 

nebo jiné obdobné plnění může být jednak událost splňující podmínky popsané 

v pojistné smlouvě tedy tzv. pojistná událost, ale také událost označenou ve zvláštním 

právním předpisu
89

. V případech, kdy není sepsána pojistná smlouva, existuje podle § 

24 tohoto zákona nárok na plnění z Garančního fondu České kanceláře pojistitelů. 

Úmyslné vyvolání události je úmyslné vytvoření situací či skutečností, ze kterých plyne 

povinnost na plnění z pojištění (např. podpálení pojištěného domu). Úmyslné 

předstírání událostí je předstírání existence takových skutečností, které zakládají právo 

na plnění z pojištění, ale které se fakticky nestaly (např. předstírání odcizení pojištěné 

věci).
90

 

Ohledně jednání popsané v odstavci 1 může být pachatelem (resp. i 

spolupachatelem) kterýkoliv z účastníků pojistné smlouvy. Zatímco pachatelem podle 

odstavce 2 mohou být i osoby, které s nimi úmyslně společně postupovali po vzájemné 

dohodě o porušení nebo ohrožení zájmu chráněným trestným zákonem a dále osoby, 

které způsobili nebo udržují pojistnou událost, na základě které musí pojistník plnit a 

tím mu vzniká škoda. Udržováním stavu vyvolaného pojistnou událostí je takové 

jednání, kdy pachatel jím nevyvolanou pojistnou událost úmyslně udržuje nebo rozvíjí 

(např. neléčí řádně své zranění, na jehož základě pojištění čerpá úrazové pojištění). 

Způsobení škody nikoli nepatrné na cizím majetku je také obligatorním znakem této 

skutkové podstaty. Škodou nikoli nepatrnou se podle výkladového pravidla v § 138 

odst. 1 rozumí škoda, jejíž výše přesahuje 5000,- Kč. Škodou na cizím majetku je 

majetková újma ve formě vyplaceného pojistného nebo obdobného jiného plnění. 

V případě vyvolání nebo předstírání pojistné události je škoda ve výši celého 

vyplaceného pojistného nebo jiného obdobného plnění. V případě pouhého udržování 

stavu vyvolaného pojistnou událostí se jako výše škody stanovuje jako rozdíl hodnoty 

plnění vyvolaného pojistnou událostí a hodnotou plnění vzniklého udržováním takového 

stavu.
91
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Ve třetím odstavci se základní trestní sazba zvyšuje na šest měsíců až tři roky 

pokud byl pachatel za takový čin v posledních třech letech odsouzen nebo potrestán. 

Podle čtvrtého odstavce bude pachatel potrestán trestem odnětí svobody na jeden rok až 

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

odstavci 1 nebo 2 větší škodu.       

 Trestem odnětí svobody na dvě léta až osm let bude pachatel podle odstavce 5 

potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizované skupiny 

nebo takový čin jako osoba, která má zvlášť uloženou povinnost hájit zájmy 

poškozeného, nebo způsobí-li takovým činem značnou škodu.   

 Odnětím svobody na pět až deset let bude pachatel podle odstavce 6 potrestán, 

způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 škodu velkého rozsahu, nebo spáchá-li 

takový čin v úmyslu umožnit nebo usnadnit spáchání trestného činu vlastizrady (§ 309), 

teroristického útoku (§ 311) nebo teroru (§ 312).   

Pro úplnost lze uvést, že rozeznáváme dva druhy pojištění- pojištění smluvní a 

pojištění zákonné. Pojištění smluvní vzniká na základě pojistné smlouvy mezi 

pojištěncem a pojišťovací institucí a může být předmětem trestného činu podle § 210 

odst. 1 i 2. Rozeznáváme u něj pojištění povinné a dobrovolné. Dobrovolné volí 

pojištěnec na základě vlastního rozhodnutí nikým a ničím nenucen takovýto druh 

pojištění uzavřít. Povinným pojištěním v rámci smluvní pojištění se rozumí pojištění, 

jež je pojištěnec povinen uzavřít na základě zvláštního právního předpisu (např: 

advokáti, notáři). Pojištění zákonné vzniká ze zákona bez souhlasného projevu 

účastníků pojištění. Nicméně může být předmětem trestného činu pojistného podvodu 

pouze podle § 210 odst. 2. Pro trestnost jednání popsaných v odstavcích 1 a 2 je nutné 

zavinění úmyslné. Na druhou stranu pro trestnost podle následujících odstavců postačí 

zavinění z nedbalosti. 
92

 

Jedná se o úmyslný trestný čin, jehož příprava je trestná.
93
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3.3. Trestný čin úvěrového podvodu § 211 TZ 

Systematicky je trestný čin úvěrového podvodu rozdělen do dvou skutkových 

podstat. A těmi jsou: 

odst. 1 Kdo při sjednávání úvěrové smlouvy nebo při čerpání úvěru uvede nepravdivé 

nebo hrubě zkreslené údaje nebo podstatné údaje zamlčí, bude potrestán odnětím 

svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti. 

odst. 2 Stejně bude potrestán, kdo bez souhlasu věřitele, v nikoli malém rozsahu, použije 

prostředky získané účelovým úvěrem na jiný než určený účel. 

Úvěr může být poskytnut bankou, družstevní záložnou, stavební spořitelnou 

nebo jiným subjektem, který poskytuje úvěry na základě smlouvy o úvěru (č. 6/2004 – 

II. Sb. rozh. tr.), upravenou v zákoně č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku (dále jen 

ObZ.).  

V prvním odstavci se poskytuje ochrana jak majetku a majetkovým právům 

věřitelů, tak i dlužníků při sjednávání úvěrové smlouvy nebo při čerpání úvěru. 

Konkrétně je objektivní stránkou této skutkové podstaty uvedení nepravdivých nebo 

zkreslených údajů nebo zamlčení podstatných údajů při sjednávání úvěrové smlouvy 

nebo při čerpání úvěru. Není nutné způsobení škody, způsobení škody v určité výše 

resp. od určité výše je až podmínkou použití vyšší trestní sazby podle § 211 odst. 4 a 5 

písm. c) nebo odst. 6 písm. a). Sjednáním úvěrové smlouvy se rozumí postup při 

uzavírání úvěrové smlouvy (srov. R 6/2004-I). Úvěrovou smlouvu upravují § 497 až § 

507 ObZ. Úvěrovou smlouvou je tedy smlouva, ve které: „se zavazuje věřitel, že na 

požádání dlužníka poskytne v jeho prospěch peněžní prostředky do určité částky, a 

dlužník se zavazuje poskytnuté peněžní prostředky vrátit a zaplatit úroky.“ 
94

Podle § 

261 odst. 3 se tato smlouva počítá mezi tzv. absolutní obchody- to znamená, že tyto 

závazkové vztahy se budou vždy podléhat dikci Obchodního zákoníku bez ohledu na 

povahu účastníků smluv. Z toho plyne, že nezáleží na tom, jestli je úvěr sjednáván pro 

„podnikatelské“ účely nebo pro účely jiné. Mimo výše zmíněné se úvěrová smlouva 

počítá mezi tzv. smlouvy konsenzuální
95

 ve smyslu § 269 odst. Obchodního zákoníku. 
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Pro vznik smlouvy je nutno se shodnout na pouze na podstatných náležitostech, což u 

úvěrové smlouvy znamená, že postačí, aby se jedna strana zavázala, že požádání strany 

druhé poskytne peněžní prostředky v určité výši a strana druhá se zaváže tyto 

prostředky po určité době vrátit spolu s úroky. Přičemž ani nemusí k samotnému 

převodu peněžních prostředků dojít. Rozdíl mezi smlouvou o úvěru podle § 497 a násl. 

ObZ smlouvou o půjčce podle § 657 a násl. ObZ spočívá v úrocích. Tedy u smlouvy o 

úvěru jsou podstatnou náležitostí, zatímco u smlouvy o půjčce nejsou. Z toho důvodu je 

zájem chráněný trestním zákonem u úvěrové smlouvy bráněn prostřednictvím skutkové 

podstaty úvěrového podvodu podle § 211 a u smlouvy o půjčce prostřednictvím 

skutkové podstaty podvodu podle § 209. Ohledně nepravdivých, nebo hrubě 

zkreslených údajů nebo zamlčení podstatných údajů viz. výše. Pachatelem může být 

kterákoliv ze stran smlouvy, ať už to je fyzická, nebo právnická osoba. Může jím být ale 

i jiná osoba, která se nějakým způsobem podílí na sjednávání smlouvy a v souvislosti 

s ní uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje nebo podstatné údaje zamlčí. Pojem 

sjednávání úvěrové smlouvy je nutno chápat v širším slova smyslu, tedy i jednání, které 

sjednávání předchází. Konkrétně u poskytování si určitých údajů. „Přitom je potřeba 

rozlišovat jednak „uvedení nepravdivých nebo hrubě zkreslených údajů, popř. zamlčení 

podstatných údajů“ a jednak opatření nepravdivých podkladů „při sjednávání úvěrové 

smlouvy nebo při čerpání úvěr, což bude základní kritérium pro rozlišení pachatelství 

nebo spolupachatelství (§22 a § 23) od účastenství (§24).“
96

  Na straně věřitele může 

být pachatelem jak osoba, která smlouvu sjednává, tak i právnická osoba, jejímž 

jménem tak činí- tedy banka.  

Druhý odstavec se týká tzv. účelových úvěrů v nikoli malém rozsahu, kdy jsou 

peněžní prostředky z úvěru použity na jiný účel, než se kterým souhlasil věřitel. Souhlas 

k takovému užití může věřitel poskytnout i po sjednání smlouvy i za předpokladu, že se 

neshoduje s tím jednáním popsaným ve smlouvě.
97

 Věřitel může i ve smlouvě výslovně 

omezit účely, ke kterým mohou být prostředky určeny. I na tato jednání se vztahuje 

ochrana touto skutkovou podstatou. Nikoli malým rozsahem se rozumí podle 

výkladového pravidla obsaženého v § 138 odst. 1 trestního zákoníku pro určení hranic 

                                                 
96

 Šámal, P. a kol., Trestní zákoník II., § 140 až 421. Komentář. 2. Vydání. Praha : C. H. Beck, 2012, s. 
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výše škody ve výši nejméně 25.000,-Kč. Pachatelem může být, kterákoliv fyzická nebo 

právnická osoba.  

Odstavec 3 stanovuje, že odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude 

pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 a byl-li za takový čin v 

posledních třech letech odsouzen nebo potrestán. 

Podle odstavce 4 bude odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem 

pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 větší škodu. 

Podle odstavce 5 bude odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, 

spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizované skupiny, spáchá-li 

takový čin jako osoba, která má zvlášť uloženou povinnost hájit zájmy poškozeného, 

nebo způsobí-li takovým činem značnou škodu. 

Odstavec 6 stanoví, že odnětím svobody na pět až deset let bude pachatel 

potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 škodu velkého rozsahu, nebo 

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

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

Jde o úmyslný trestný čin. Jehož příprava je podle odstavce 7 trestná. 

3.4. Trestný čin dotačního podvodu § 212 TZ 

Dvě základní skutkové podstaty dotačního podvodu jsou obsaženy v § 212 

trestního zákoníku ve znění: 

 „odst. 1 Kdo v žádosti o poskytnutí dotace, subvence nebo návratné finanční výpomoci 

nebo příspěvku uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje nebo podstatné údaje 

zamlčí, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti. 

odst. 2 Stejně bude potrestán, kdo použije, v nikoli malém rozsahu, prostředky získané 

účelovou dotací, subvencí nebo návratnou finanční výpomocí nebo příspěvkem na jiný 

než určený účel.“ 

První odstavec poskytuje ochranu majetku a majetkovým právům poskytovatelů 

dotací, subvencí nebo návratných finančních výpomocí nebo příspěvků. Objektivní 

stránka spočívá v tom, že pachatel v žádosti o poskytnutí dotace, subvence nebo 

návratné finanční pomoci nebo příspěvku uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje 

http://business.center.cz/business/pravo/zakony/trestni-zakonik/cast2h9d1.aspx#par309
http://business.center.cz/business/pravo/zakony/trestni-zakonik/cast2h9d1.aspx#par311
http://business.center.cz/business/pravo/zakony/trestni-zakonik/cast2h9d1.aspx#par312
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nebo v ní podstatné údaje zamlčí. Přičemž ani nemusí dojít ke skutečnému vyplacení 

těchto finančních prostředků. Pokud však dojde k vylákání těchto prostředků a 

způsobení škody v určité výši, může být pachatel vinný i ze spáchání § 212 odst. 4, 5 

písm. c) nebo odst. 6 písm. a). Stejně tak nemusí oběť jednat v omylu.   

Dotací se nejčastěji rozumí pravidelný přísun peněz, přidělených na základě 

splnění zákonných podmínek k předem určenému účelu tzv. účelové dotace. Nicméně 

existují i dotace poskytované bez předem stanoveného účelu (např. dotace na podporu 

školství), tzv. neúčelové dotace.
98

 Ty může příjemce dotace použít k jakékoliv zákonné 

činnosti. Jak autor poznamenal výše, tak častějším případem jsou účelové dotace, které 

je jejich příjemce povinen použít v souladu se zásadami dotační politiky. Nevyčerpané 

prostředky se musí vrátit zpět do rozpočtu, ze kterého byly čerpány. Jejich nejčastějšími 

příjemci jsou obce, kraje v rámci financování jejich působnosti v přenesené působnosti, 

ale i jiné fyzické nebo právnické osoby. Příspěvkem se zpravidla rozumí jednorázová 

účelová, finanční výpomoc z veřejných rozpočtů. Subvencí se rozumí finanční výpomoc 

poskytovaná z veřejných prostředků. Rozlišujeme subvence účelové a neúčelové. 

Rozpoznat rozdíl mezi dotací a subvencí jde pouze na základě interpretace konkrétní 

právní normy. Návratná finanční pomoc jsou finanční prostředky poskytované ze 

státního rozpočtu, státních finančních aktiv nebo Národního fondu poskytnutých 

bezúročně fyzickým nebo právnickým osobám. To jsou povinny tyto prostředky použít 

stanoveným způsobem na stanovený účel a posléze po uplynutí určité doby tyto 

prostředky vrátit.
99

 

Na poskytnutí dotací, subvencí, návratných finančních výpomoci nebo příspěvků 

není právní nárok. Byť zákon může stanovit tuto skutečnost odlišně. Poskytují se na 

základě žádosti a to rozhodnutím příslušného orgánu. Poskytovatele těchto finančních 

prostředků stanoví zákon. Dotace lze i po přidělení v řízení podle Správního řádu 

odejmout a to i na základě toho, že údaje, na jejichž základě byly poskytnuty, byly 

neúplné nebo nepravdivé.
100
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Nepravdivými údaji se rozumí údaje, které se nezakládají na pravdivých 

skutečnostech. Hrubě zkreslenými údaji jsou údaje neúplně nebo nepřesně podané, což 

může zapříčinit i nesprávný závěr o skutečnostech, které podmiňují poskytnutí finanční 

pomoci. Za zamlčené podstatné údaje považujeme ty údaje, které jsou žadateli v době 

podání žádosti o dotaci známy, nicméně nejsou jejímu poskytovateli úmyslně sděleny. 

Pokud by poskytovateli známy byly, tak by dotace se vší pravděpodobností udělena 

nebyla anebo by poskytnuta byla, ale za jiných resp. pro žadatele horších podmínek. 

Pachatelem může být, kterákoliv fyzická nebo právnická osoba žádající o dotaci.
101

 

Ze skutkové podstaty odstavce 2 § 212 jasně plyne, že ochrana trestním 

zákoníkem se vztahuje pouze na tzv. účelové dotace, subvence, návratné finanční 

výpomoci nebo příspěvky. Tedy dotace poskytnuté za určitým účelem. Pokud byly 

dotace v hodnotě vyšší než nikoli malém rozsahu použity jiným než za daným účelem, 

tak nastupuje trestní odpovědnost podle tohoto odstavce. Hodnotou nikoli malého 

rozsahu je podle výkladového ustanovení § 138 odst. 1 pro určení výše škody hodnota 

vyšší než 25.000,- Kč. Je nutno podotknout, že částka 25.000,- Kč se vztahuje k výši 

dotace, subvence, návratné finanční výpomoci nebo příspěvku použité za jiným než 

stanoveným účelem. Nikoli k výši škody takovým jednáním způsobené. Jedná se o 

úmyslný trestný čin a pachatelem může být kterákoliv fyzická nebo právnická osoba.
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4. Podvod a jeho zvláštní druhy v zahraničních úpravách 

Komparací se zahraničními úpravami podvodných jednání došel autor k názoru, 

že česká úprava je, minimálně v komparaci se SRN, kvalitnější. Je v jistém slova 

smyslu povzbuzující, že se českému zákonodárci podařilo něco, co se v rámci Střední 

Evropy vymyká svou přehledností a právní kvalitou.   

4.1. Německá úprava 

4.1.1. Trestný čin podvodu § 263 

Skutková podstata trestného činu obecného podvodu podle § 263 se nachází 

v německém Trestním zákoníku v části „Podvod a nevěrná správa“ a oddíle „Trestné 

činu proti majetkovým hodnotám“ ve znění:  

,,odst. 1 Kdo v úmyslu, obstarat sobě nebo jinému protiprávní majetkovou výhodu, 

poškodí majetek jiného tím, že uvede nepravdivé skutečnosti či zkreslí nebo potlačí 

pravdivé skutečnosti nebo že vyvolá či udržuje omyl, bude potrestán až pěti lety odnětí 

svobody nebo peněžitým trestem.  

odst. 2 Pokus je trestný.  

odst. 3 V obzvláště závažných případech činí trest 6 měsíců až 10 let odnětí svobody. 

Obzvláště závažným případem se rozumí situace, kdy pachatel    

I. jako živnostník nebo člen spolku spáchá podvod předložením zfalšovaných listin,  

II. přivodí majetkovou ztrátu velkého rozsahu nebo jedná v úmyslu přivést svým 

podvodným jednáním velké množství lidí do nebezpečí ztráty majetkových hodnot 

III. přivede jinou osobu do hospodářské nouze,  

IV. zneužije svá oprávnění nebo postavení nositele moci úřední,  

V. předstírá pojišťovací případ, kdy zapálí věc významné hodnoty či potopí loď nebo 

zavede loď na mělčinu.”  

Německé trestní právo řadí trestný čin podvod do tzv. „sebepoškozovacích 

deliktů, kdy oběť trestného činu spolupůsobí na vlastním poškození, aniž by chápala 
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sebepoškozovací charakter svého jednání zapříčiněného oklamáním pachatelem“.
102

 

Což je konstrukce odlišná od české úpravy, která řadí podvodná jednání mezi tzv. 

obohacovací trestné činy, které spočívají především v obohacení se jednoho na úkor 

druhého. Kdy obohacením se rozumí „neoprávněné rozmnožení majetku (majetkových 

práv) pachatele nebo někoho jiného, ať již jeho rozšířením nebo ušetřením nákladů, 

které by jinak byly z majetku pachatele nebo někoho jiného vynaloženy.“
103

  Čin podle § 

263 bude trestný, jen pokud byl spáchán úmyslně. Mezi objektivní znaky skutkové 

podstaty patří I. klamání jiného, II. vyvolání omyl u jiného, III. majetková dispozice, 

IV. způsobení majetkové škody, V. úmysl obstarat sobě nebo jinému protiprávní 

majetkovou výhodu a VI. příčinná souvislost mezi předešlými body. 

I. Klamání spočívá v předstírání nepravdivých, nebo zkreslením, nebo neuvedení 

pravdivých skutečností. Předstírání nepravdivých skutečností spočívá v tom, že pachatel 

jinému nevylíčí jím popisovaný stav podle skutečnosti. Zkreslením pravdivých 

skutečností se rozumí přidání, nebo odebrání významných relevantních údajů z celkové 

obrazu líčené skutečnosti. Neuvedení pravdivých skutečností je nesdělení skutečností, 

které mohli, pokud by je oklamaný znal, změnit jeho rozhodnutí.
104

 

II. Vyvolání omylu u jiného je vyvolání nebo udržování omylu oklamaného. 

Omylem se rozumí rozpor mezi představou a skutečností. Pachatel vyvolá omyl, když 

sám nebo prostřednictvím jiného, vyvolá u oběti nepravdivé představy ať už výslovným 

či konkludentním jednáním. Pachatel omyl udržuje, pokud před poškozeným tají, že 

jeho předchozí jednání bylo mylné. V trestním řízení se přitom zjišťuje pouze to, zda 

pachatel měl k uvedení relevantních údajů povinnost, či pouze tzv. využil situace. 

Využití situace nemusí zakládat trestnost takového jednání, pokud např. pachatel 

takového omylu „nezneužil“ nebo si omyl oklamaného neuvědomil. V případě 

udržování přitom nemusel pachatel způsobit omyl sám, omyl mohl být způsoben-

vyvolán i jinou osobou.
105
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III. Majetkovou dispozicí je každé jednání, nebo jeho strpění nebo opomenutí 

nakládání s majetkem, čímž je bezprostředně způsobena škoda. Jednáním („positives 

Tun“) se rozumí pozitivní jednání např: objednání si knih nebo vyklizení bytu. Strpění 

(„dulden“) nastává, pokud oběť, která byla pachatelem pomýlena, souhlasí s tím, aby 

pachatel s věcí (majetkem) naložil, resp. si ji vzal. Tento souhlas přitom musí být 

svobodný a dobrovolný. Nicméně i zde platí, že pokud by oběť pomýlena nebyla, tak by 

souhlas s majetkovou dispozicí nedala. Jako případ z praxe se zde nabízí situace, kdy 

pomýlený šatnář vydá pachateli oblečení, které náleží někomu jinému. Opomenutí 

(„unterlassen“) nastává, pokud oběť z neznalosti neprovede dispozici, na kterou má 

zákonný nárok.
106

 

IV. Způsobení majetkové škody: Majetková škoda nastane, pokud vznikne rozdíl 

v hodnotě majetku v době před a po pomýlení oklamaného. A to jak ve formě damnum 

emergens, tedy skutečně způsobené škody, ale také lucrum cesans, čímž se rozumí i 

případný zisk, plynoucí z dispozice s daným majetkem. Poškozením majetku rozumíme 

i nejen jeho zmenšení, ale také ohrožení uplatňování nebo obrany práv vytvářejících 

majetkový soubor.
107

 Česká úprava sice na rozdíl od té německé požaduje způsobení 

škody na cizím majetku ve výši alespoň nikoli nepatrné, nicméně výše škody v německé 

úpravě má velký vliv na povahu, způsob i výši trestu.   

V. Úmysl obstarat sobě nebo jinému protiprávní majetkovou výhodu. Majetková 

výhoda je protikladem ke způsobení škody, kdy dochází k pozitivnímu vývoji aktiv 

osoby, či zvýšení ceny její majetkové výhody. Majetková výhoda je německými orgány 

činných v trestním řízení interpretována velmi intenzivně. Je jí jakékoliv výhodnější 

uspořádání majetkových poměrů pachatele. K protiprávnosti stačí tzv. dolus 

eventualis
108

, v němž musí být prohrnuty všechny ostatní objektivní znaky skutkové 

podstaty. Protiprávní označuje jednání, které je v rozporu s právním předpisem. 

V určitých případech omyl týkající se protiprávnosti může vyloučit protiprávnost 

takového jednání pachatele.  
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VI. Příčinná souvislost. Příčinnou souvislostí není, pokud by oklamaná osoba 

jednala, strpěla nebo opomenula dispozici s majetkem i pokud by pomýlena nebyla, 

nebo sice byla ale v daném případě trestně relevantním způsobem.
109

   

Podle druhého odstavce tohoto paragrafu je pokus, tedy jednání, které 

bezprostředně směřuje k dokonání trestného činu, k jehož dokonání nicméně nedošlo, 

trestný.  

V následujícím odstavci je upravena kvalifikovaná skutková podstata trestného 

činu podvodu. Výčet je pouze demonstrativní. Obsahově je zcela odlišný od české 

úpravy. I. Pachatel jako živnostník nebo člen spolku spáchá podvod předložením 

zfalšovaných listin. Tento trestný čin může spáchat pouze tzv. speciální subjekt
110

, tedy 

osoba mající zvláštní postavení či způsobilost. České orgány činné v trestním řízení by 

takové jednání klasifikovali jako trestný čin padělání a pozmění veřejné listiny podle § 

348 Trestního zákoníku v možném souběhu s trestným činem podvodu podle § 209. II. 

přivodí majetkovou ztrátu velkého rozsahu nebo jedná v úmyslu přivést svým 

podvodným jednáním velké množství lidí do nebezpečí ztráty majetkových hodnot. Zde 

panuje s českou úpravou částečná obsahová shoda ve spojení s § 209 odst. 5 způsobí-li 

činem uvedeným v odstavci 1 škodu velkého rozsahu a trestným činem obecného 

ohrožení v § 272 odst. 1 Kdo úmyslně způsobí obecné nebezpečí tím, že vydá lidi v 

nebezpečí smrti nebo těžké újmy na zdraví nebo cizí majetek v nebezpečí škody velkého 

rozsahu tím, že zapříčiní požár nebo povodeň nebo škodlivý účinek výbušnin, plynu, 

elektřiny nebo jiných podobně nebezpečných látek nebo sil nebo se dopustí jiného 

podobného nebezpečného jednání, nebo kdo takové obecné nebezpečí zvýší anebo ztíží 

jeho odvrácení nebo zmírnění. A jeho dalšími kvalifikovanými skutkovým podstatami 

v následujících odstavcích. III. přivede jinou osobu do hospodářské nouze. Pojem 

hospodářská nouze („wirtschaftliche Not“) není německými právními- legálními 

předpisy definovaným pojmem. Co si pod tímto pojmem představit tedy záleží na úvaze 

německých soudů. IV. zneužije svá oprávnění nebo postavení úřední osoby. Úřední 

osobou (Amtsträger) se podle § 11 odst. 2 německého Trestního zákoníku rozumí 

úředník, soudce, nebo osoba ve zvláštním veřejno-právním úředním vztahu, nebo osoba 
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pověřená tím, aby u úřadu nebo jiného orgánu nebo z jejich příkazu plnil úkoly veřejné 

správy. I podle české úpravy jsou tyto osoby, které jsou obdařeny pravomocí disponovat 

s veřejnou mocí, zvláště upraveny. A to, jak ve formě ochrany těchto osob, tak také 

formou zvláštních skutkových podstat, které mohou spáchat jen tyto speciální subjekty. 

V tomto konkrétním případě odpovídá daná skutková podstata § 329 Zneužití 

pravomoci úřední osoby, Trestního zákoníku, pravděpodobně v jednočinném souběhu 

s trestným činem podvodu podle § 209 Trestního zákoníku. V. předstírá pojišťovací 

případ, kdy zapálí věc významné hodnoty či potopí loď nebo zavede loď na mělčinu. Co 

se týče potopení lodi či zavedení lodi na mělčinu zůstává autorovi této práce skryt 

důvod, proč se německý zákonodárce rozhodl ke včlenění tohoto kazuistického, jinak 

pojišťovacího podvodu, do ustanovení kvalifikované podstaty obecného podvodu. Dle 

názoru autora je tato systematika velmi nelogická. Nabízí se otázka, jak časté toto 

jednání je? Je opravdu nutné věnovat tomuto jistě vzácného případu pojistného podvodu 

věnovat zvláštní odstavec? Co si představit pod pojmem „věc významné hodnoty“ 

záleží na úvaze soudu. Tedy přestože je tržní hodnota věci nízká, ale co do významu 

například historického důležitá, lze za její zničení resp. zapálení udělit trestní postih. 

Otázkou zůstává proč zrovna zapálením. Způsobů jak zničit věc i jinou než významnou 

je mnoho. Autor se domnívá, že důvody existence tohoto ustanovení jsou čistě 

historické. 

4.1.2. Zvláštní skutkové podstaty  

Obecně 

U zvláštních skutkových podstat se vychází z potřeby chránit dané předměty se 

zvýšenou společenskou nebezpečností. Nejde o poškozovací delikty. U subvenčního 

podvodu postačí, pokud se pachatel dopustí jednání ústně, zatímco u zbylých dvou musí 

daný podvod“ spočívat v písemné formě. Německá úprava těchto podvodných jednání 

je, dle názoru autora, příliš kazuistická a zbytečně složitá a matoucí. Česká úprava 

z toho vychází, minimálně v těchto atributech, jako kvalitnější a efektivnější z pohledu 

naplnění svých cílů. Pokud by v budoucnu český zákonodárce zamýšlel změnu 

skutkových podstat „zvláštních“ skutkových podstat podvodných jednání, tak by se 

v žádném případě neměl inspirovat v německé úpravě. 



49 

 

4.1.2.1. Počítačový podvod § 263a 

„§ 263a odst. 1, Kdo v úmyslu obstarat sobě nebo jinému protiprávní 

majetkovou výhodu poškodí majetek jiného tím, že výsledek datových pracovních 

procesů nesprávným nastavením programů, pomocí nesprávných nebo neúplných dat 

nebo neoprávněným použitím dat nebo neoprávněným průběhem ovlivní, bude potrestán 

odnětím svobody až na 5 let nebo peněžitou pokutou. 

odst. 3, Kdo podle odstavce 1 spáchá k tomu určeným počítačovým programem takovýto 

čin, nebo ho vyrobí nebo ho jinému poskytne nebo nabídne k prodeji nebo úschově bude 

potrestán odnětím svobody až na tři roky nebo peněžitou pokutou.“ 

Tato skutková podstata v českém Trestním zákoníku chybí. České orgány činné 

v trestním řízení, by takové jednání pravděpodobně, podle názoru autora, posoudily 

jako trestný čin Neoprávněného přístupu k počítačovému systému a nosiči informací 

podle § 230 v souběhu s trestným činem podvodu podle §209 Trestního zákoníku. Jedná 

se úmyslný trestný čin, kdy k oklamání poškozeného je užito počítačové zařízení nebo 

automat. Objektivní stránkou tohoto trestného činu je, že musí dojít ke zpracování dat 

výše zmíněným počítačovým zařízením nebo automatem a toto zpracování dat musí být 

trestě protizákonné. Pojem „dat“ je zákonem stanoven v § 202a, kdy se daty rozumí 

informace „uložené v elektronické, magnetické nebo nijak zvláště přímo vnímatelně 

uložené nebo přenášen podobě“. „Datovými procesy“ („Datenverarbeitungsvorgang“) 

se rozumí proces, kdy na základě kódované informace nebo pokynu dojde k určitému 

konkrétnímu výsledku. Autor se domnívá, že případná existence této skutkové podstaty 

v českém trestním zákoníku je redundantní.   

 

4.1.2.2.  Subvenční podvod § 264  

Skutková podstata subvenčního podvodu je popsána v § 264 německého 

Trestního zákoníku: ,,odst. 1 Trestem odnětí svobody až na pět let nebo peněžitým 

trestem bude potrestán, 1. kdo uvede před úřadem příslušným k rozhodování o udělení 

subvence nebo před jinou institucí či osobou účastnící se subvenčního řízení 

(poskytovatel subvence) nesprávné nebo neúplné údaje o skutečnostech důležitých pro 
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subvenci pro něj nebo jiného, jež jsou pro něj nebo jiného výhodné; 2. kdo předměty či 

peněžní plnění, jejichž použití je omezeno právním předpisem či poskytovatelem 

subvence, použije nikoli v souladu s omezením; 3. poskytovatel, jenž se navzdory 

právním předpisům při předání subvence neseznámí se skutečnostmi významnými pro 

její poskytnutí; 4. kdo v subvenčním řízení používá na základě nesprávných nebo 

neúplných údajů získané potvrzení o nějakém oprávnění v tomto řízení či o 

skutečnostech důležitých pro poskytnutí subvence.  

odst. 2 V obzvláště těžkých případech bude potrestán na půl roku až deset let pachatel, 

1. který dosáhne padělanými nebo zfalšovanými doklady pro sebe nebo jiného 

neoprávněné subvence velkého rozsahu; 2. který zneužije svá oprávnění nebo postavení 

nositele moci úřední; 3. který využije pomoci nositele moci úřední, jenž zneužije svá 

oprávnění nebo své funkce.  

odst. 7 Subvencí je 1. plnění z veřejných prostředků podle spolkového nebo zemského 

práva podnikům nebo provozům, jež alespoň zčásti a) je poskytnuto bez protiplnění 

slučitelného s trhem a b) má sloužit podpoře hospodářství; 2. plnění z veřejných 

prostředků podle práva Evropských společenství, jež alespoň zčásti a) je poskytnuto bez 

protiplnění slučitelného s trhem a b) má sloužit podpoře hospodářství. 

 odst. 8 Skutečnosti důležité pro poskytnutí subvence jsou ty, které zákon nebo na 

základě zákona poskytovatel subvence označuje za důležité pro poskytnutí subvence, a 

ty, na nichž je podle zákona závislé schválení, poskytnutí, vrácení, další poskytnutí a 

ponechání subvence nebo subvenční výhody.” 

Bod 1 odst. 1 § 264 se obsahově překrývá s českou úpravou dotačního podvodu 

podle § 212. Česká úprava sice obsahuje i výraz „zamlčí podstatné údaje“, nicméně 

z německé úpravy lze dovodit, že fráze „neúplné údaje“ pokrývá i toto jednání. 

Poněvadž, aby pachatel uvedl neúplné údaje, tak je musím zamlčet- třeba jen z části. 

Skutečnosti důležité pro subvenci jsou popsány v odst. 8 téhož paragrafu. Bod 2 téhož 

odstavce a paragrafu nám vysvětluje, že předmětem subvence ve Spolkové republice 

Německo nemusí být pouze peněžité plnění, ale také i hmotná věc. Poskytovatel 

subvence může pro příjemce dotace závazně stanovit způsob nakládání se subvencí. 

Podle autora by se tato vyšší pravomoc poskytovatele měla promítnout i do české právní 
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úpravy. Trestně odpovědný je poskytovatel subvence, pokud nesplní jemu zákonem 

dané povinnosti při jejím udělování. U nás by toto jednání, podle bodu 3, bylo trestné 

podle skutkové podstaty trestného činu § 220 Porušení povinnosti při správě cizího 

majetku Trestního zákoníku. Předmětem ochrany posledního bodu je samotné 

subvenční řízení, kdy pachatel získá neoprávněně určité procesní postavení, na které 

nemá nárok, za situace popsané v tomto bodě. 

V odstavci 2 je v 1. bodu popsána kvalifikovaná podstata, jež by se podle 

českého práva posoudila jako souběh trestného činu Dotačního podvodu podle § 210 a 

trestného činu Padělání a pozměnění veřejné listiny podle § 348 Trestního zákoníku. 

Jednání popsané v bodech 2 či 3 by se na druhou stranu posoudilo jako souběh trestného 

činu Dotačního podvodu podle § 210 a trestného činu Zneužití pravomoci úřední osoby 

podle § 329 Trestního zákoníku. 

Německý zákonodárce zvolil legislativní možnost vložit výkladové ustanovení 

do odstavců 7 a 8, kdy jsou v těch odstavcích definovány pojmy „subvence“ a 

„skutečnosti důležité pro poskytnutí subvence“. Autor tohoto textu se domnívá, že 

včlenění výkladových ustanovení přímo pod skutkovou podstatu, ke které se takové 

pojmy váží, není nejšťastnější řešení. Byť je toto řešení na první pohled uživatelsky 

příjemnější, bez nutného listování či rolování v Trestním zákoníku, tak v případě užití 

těchto pojmů v jiných skutkových podstatách, může taková úprava působit matoucně a 

nešikovně. Přičemž je, dle názoru autora, pravděpodobné, že k užití pojmu jako je např. 

subvence dojde i v jiných případech než ve skutkové podstatě Subvenčního podvodu. 

4.1.2.3. Podvod při ukládání kapitálu § 264a 

,,§ 264a odst. 1, Kdo v souvislosti s 1. prodejem cenných papírů, kupních práv 

nebo podílů, které mají zajišťovat účast na výsledcích podnikajícího subjektu, či 2. 

s nabídkou zvýšit vklad na takové podíly, v prospektech nebo prezentacích či přehledech 

o stavu majetku, které jsou důležité pro rozhodnutí o nabytí nebo zdůraznění 

významných okolností, podává vůči většímu okruhu osob nesprávné zvýhodňující údaje 

nebo zamlčuje znevýhodňující skutečnosti, bude potrestán odnětím svobody až na tři 

roky nebo peněžitým trestem. 
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odst. 2, Odstavec 1 platí přiměřeně, když se čin vztahuje na podíly na majetku, který 

podnikatel spravuje pod vlastním jménem, ale na cizí účet.”   

Jedná se o skutkovou podstatu, která se v českém právu nevyskytuje. Autor této 

práce se domnívá, že by se zakomponování tohoto ustanovení od českého právního řádu 

hodilo, nicméně nijak postrádané není. Je otázkou, zda zákonodárce v souvislosti 

s chystaným vznikem „druhého důchodového pilíře“ a tím dramatického zvýšení 

uloženého kapitálu v investičních společnostech přistoupí k vytvoření této zvláštní 

skutkové podstaty.  

4.1.2.4. Pojišťovací podvod § 265 

  ,,odst. 1 Kdo proti zničení, škodě, poškození v použitelnosti, ztrátě nebo krádeži 

pojištěnou věc zničí, poškodí, poškodí v použitelnosti, odstraní nebo přenechá jinému, 

aby sobě nebo třetímu obstaral plnění z pojištění, bude potrestán až třemi roky odnětí 

svobody nebo peněžitým trestem, pokud za takový čin nehrozí trest podle § 265. 

 odst. 2 Pokus je trestný.”  

Rozdílů oproti české úpravě je v této skutkové podstatě mnoho. Česká úprava je, 

podle autora, přitom, stejně jako v ostatních zvláštních skutkových podstatách, 

kvalitnější. Tato skutková podstata na první pohled působí nepraktickým dojmem. 

Podle autora je zařazení do výčtu trestných jednání tzv. „poškození v použitelnosti“ 

nesprávné. Poněvadž i minimálním extenzivním výkladem tohoto pojmu lze dojít 

k poznání, že pod pojmem „poškodit“ lze chápat i „poškození v použitelnosti“. 

V německé úpravě zcela chybí postih společensky nebezpečného jednání v souvislosti 

„s uzavíráním nebo změnou pojistné smlouvy“. Což je zcela jistě na škodu kvality 

německé úpravy. Na první pohled čtenáře zarazí specialita k „obecného“ trestného činu 

podvodu jako lex specialis k pojišťovacímu podvodu podle § 265. Tento způsob trestně 

právní ochrany institutu pojištění nepovažuji za nejšťastnější, už z toho důvodu, že se i 

z pohledu samotného německého trestního zákoníku jedná o zcela nesystémové řešení.  

 

 



53 

 

4.1.2.5.  Úvěrový podvod § 265b 

„§ 265b odst. 1 Kdo nějakému provozu nebo podnikajícímu subjektu 

v souvislosti se žádostí o poskytnutí, ponechání, pozměnění podmínek úvěru pro provoz 

nebo podnikající subjekt 1. předkládá o hospodářských poměrech a) nesprávné či 

neúplné podklady, jmenovitě bilance, výkazy ztrát a zisku, přehledy majetku a 

dobrozdání či b) písemně podává nesprávné či neúplné údaje, které jsou pro příjemce 

úvěru výhodné a pro rozhodnutí o takové žádosti důležité, nebo 2. ta zhoršení, která 

jsou důležitá pro rozhodnutí o takové žádosti, hospodářských poměrů v podkladech či 

údajích při předložení neuvede, bude potrestán až třemi roky odnětí svobody nebo 

peněžitým trestem. 

odst. 3 bod 1. Podle odstavce 1 jsou provozy a podnikajícími subjekty nezávisle na 

předmětu jejich činnosti ty, které podle druhu a rozsahu činnosti vyžadují obchodnicky 

zařízený živnostenský provoz.; bod 2. Úvěry jsou půjčky peněz jakéhokoli druhu, 

akceptační kredity, odklad peněžních pohledávek, diskontování směnek, šeků a převzetí 

záruk, ručení a jiných zajišťovacích plnění.”  

Není zřejmé, proč německý zákonodárce omezil tyto situace na ty, ve kterých se 

vyskytuje nějaký provoz nebo podnikatel. Autor se domnívá, že to není ani logické ani 

systémové. Žádost o úvěr přeci může podat i fyzická osoba. Proč to takto omezovat? 

Jednání jiných osob než těch, které jsou vypočteny výše, by se posuzovala podle 

skutkové podstaty obecného podvodu. Za nesprávné to také považuje část německé 

právní odborné veřejnosti.
111

 Nesprávná také autorovi přijde omezení na písemnou 

formu popsanou v písmenu b) bod 1. Český zákonodárce naštěstí zvolil jinou úpravu, a 

tak nemohou vzniknout problémy s jinou formou poskytnutí informací k úvěrové 

smlouvě. Bod 2. odst. 1 § 265b německého trestního zákoníku je speciální k prvnímu 

odstavci téhož paragrafu. Tato kazuističnost autorovi připadá jak zbytečná a nežádoucí. 

Německá úprava v mnohém odpovídá úpravě české. K trestnosti tohoto podvodného 

jednání postačí i pouhé poskytnutí nesprávných informací, za podmínek citovaných 

výše, bez nutnosti způsobit škodu. Liší se nicméně v kazuistickém výčtu podkladů 

potřebných v žádostech o úvěr. Tyto zmíněné odklady mají účetní charakter a český 

zákonodárce ochránil veřejný zájem spočívající ve správnosti těchto dokumentů 
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vytvořením zvláštní skutkové podstaty v § 254 Zkreslování údajů o stavu hospodaření a 

jmění. V případě jednání výše popsaného by v případě použití české trestně právní 

úpravy došlo k posouzení takového jednání jako souběh § 254 zkreslování údajů o stavu 

hospodaření a jmění a § 211 Úvěrového podvodu. Za podrobnější rozbor stojí 

„ponechání podmínek smlouvy“, čímž se, dle autora, rozumí situace, kdy po nabytí 

účinnosti smlouvy, došlo ke změnám podmínek úvěrové smlouvy, které má smluvní 

strana povinnost druhé smluvní straně oznámit, nicméně k tomu nedošlo. Takovéto 

jednání česká úprava postihuje také, nicméně je vyjádřeno poněkud šikovněji. Patrnou 

odlišností je také použití pojmu „nesprávných či neúplných podkladů“ a „zamlčení 

podstatných údajů“, kdy tyto pojmy se sice obsahově překrývají, nicméně se zde autor 

práce zamyslel nad rozdílem spočívající v neužití resp. použití slova „podstatných“ a co 

to pro danou věc znamená. Došel k závěru, že faktické rozdíl zde není. Poněvadž již 

z principu subsidiarity trestního práva vyplývá, že zamlčené údaje musí být podstatné- 

trestně právně relevantní. Pokud by již z podstaty věci podstatné nebyly a neuvedený 

údaj by se týkal věci marginální, tak by takové jednání trestné nebylo. V tomto světle je 

užití pojmu „podstatných“ zbytečné. Kvalita české úpravy vyplývá i z faktu, že 

německá skutková podstata úvěrového podvodu nechrání jednání spočívající v užití 

úvěru na jiný, než určený účel, jak diktuje úprava česká v ustanovení o úvěrovém 

podvodu, což autor nepovažuje za správné. V třetím odstavci se opět nachází výkladové 

ustanovení viz. výše. 

4.2. Polská úprava 

4.2.1. Podvod art. 286 

Současná úprava trestného činu podvodu se nachází v art. 286 polského 

Trestního zákoníku oddílu 35 Trestné činy proti majetku ve znění:  

,,odst. 1 Každý, kdo s úmyslem získat majetkový prospěch, přiměje jiného 

k nevýhodnému nakládání se svým majetkem nebo majetkem jiné osoby tím, že jej uvede 

v omyl, využije jeho omylu nebo neschopnosti přiměřeně porozumět smyslu zamýšleného 

jednání, bude potrestán trestem odnětí svobody ve výši od osmi měsíců až do osmi let.  

odst. 2 Stejný trest bude uložen tomu, kdo požaduje hmotný prospěch za navrácení 

neoprávněně získané věci.  
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odst. 3 V případě, že jde o čin menší závažnosti, bude pachatel potrestán pokutou, 

omezením osobní svobody nebo zbavením osobní svobody až na dva roky.  

odst. 4 Jestliže byl čin dle odstavců 1 – 3 spáchán ke škodě nejbližšího příbuzného, jeho 

stíhání započne na návrh poškozeného.”   

Rozdílů mezi českou a polskou úpravou je několik. Majetkový prospěch 

plynoucí z podvodné činnosti musí směřovat pouze osobě pachatele, resp. majetkový 

prospěch z tohoto jednání nemůže připadnout někomu jinému než pachateli, aby takové 

jednání bylo trestné. Z toho plyne, že v podvodném jednání mohou být účastny tři 

osoby- pachatel, poškozený a oklamaná osoba.  Polskému „uvede jej v omyl“ 

(„wprowadzenia jej w błąd“) významově odpovídá českému „uvede někoho v omyl“, 

viz. výše. „Využije jeho omylu“ („wyzyskania błądu“) taktéž. Rozdílné je polské 

„využije neschopnosti přiměřeně porozumět smyslu zamýšleného jednání“ („wyzyskania 

niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania“). Což by se, podle 

názoru autora tohoto textu, mělo stát inspirací při budoucích novelizacích Trestního 

zákoníku. Tento pojem lze interpretovat i velmi široce. Pachatel nejen že nesmí zneužít 

např. duševní nemoci oběti, ale také např. relevantní rozdíl ve vzdělání mezi pachatelem 

a obětí. Rozšíření skutkové podstaty trestného činu podvodu podle §209 TZ o takovéto 

jednání by jistě bylo k užitku věci, poněvadž z dikce zákona není zcela jasné, zda je toto 

bezesporu společensky škodlivé jednání postihnutelné podle stávající úpravy. 

Nevýhodné nakládání není v polském trestním zákoníku blíže definováno. Záleží tedy 

na uvážení orgánů činných v trestním řízení, zda tuto „nevýhodnost“ posoudí jako 

hodné ochrany trestním právem. Na jedné straně je takováto volnost v uvážení přínosem 

pro společnost, poněvadž umožňuje orgánům činných v trestním řízení postihnout i 

jednání velmi škodlivé, byť majetkově nevýznamné, a také nejsou potřeby inflační 

novelizace trestního zákoníku z důvodu postupného znehodnocování měny. Na druhou 

stranu zde existuje větší prostor pro svévoli takovýchto orgánů a svým způsobem i 

snižuje právní jistotu. 

Druhý odstavec postihuje jednání, kdy pachatel chce fakticky věc, kterou od 

oběti nabyl neprávem, „odprodat“ za majetkový prospěch oklamanému- oběti. Takovéto 

jednání není v České republice trestné. A dle názoru autora tohoto textu tomu tak ani 

není potřeba. Existenci ustanovení, kdy oběť, která byla nezákonným způsobem 
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připravena o věc, poskytne pachateli majetkový prospěch za navrácení věci, považuje 

autor za poněkud kuriózní. Touto cestou by české trestní právo jít nemělo. 

Odstavec 3 upravuje případy, kdy se jedná o činy menší závažnosti a k trestu 

odnětí svobody přidává i další „alternativní“ tresty. Posouzení menší závažnosti závisí 

na orgánech činných v trestním řízení.  

Nejbližší osoby (osoby najbliżsej) jsou definovány v art. 115 § 11, kdy se jimi 

rozumí: „manžel, rodiče, potomci, sourozenci v té samé rodinné linii nebo stupni, 

osvojenec a jeho manžel stejně jako spolu-žijící osoby. Podle 4. odstavce totiž, pokud je 

obětí jednání pachatele nejbližší osoba, tak trestní stíhání může být zahájeno pouze 

s jejím souhlasem. Toto řešení speciálního vypisování u každé skutkové podstaty 

zvláště, oproti české obecné úpravě, nepovažuji za šťastné z důvodu jasné 

nesystémovosti takového řešení.  

4.2.2. Úvěrový podvod a dotační podvod art. 297 

Zvláštní skutková podstata podvodu je v polském trestním zákoníku zařazena do 

oddílu 36 Trestné činu proti obchodním transakcím jako art. 297 ve znění: 

 ,,odst. 1 Každý, kdo s úmyslem získat pro sebe nebo jiného půjčku od banky nebo 

organizace provozující jí podobnou hospodářskou činnost na základě zákona nebo 

rozhodnutí instituce disponující veřejnými prostředky si vyžádá půjčku, hotovostní úvěr, 

záruku, ručení, akreditivy, dotace, subvence, potvrzení banky záruky ručení nebo 

garancí, nebo podobného institutu, elektronického platebního instrumentu nebo 

objednání si osvědčení osvědčující okolnosti, předloží zfalšovaný, upravený dokument 

nebo dokument potvrzující nepravdivé údaje, který osvědčuje jisté skutečnosti k získání 

finanční dávky nebo platebního instrumentu bude potrestán zbavením svobody vy 

výměře od tří měsíců do pěti let.  

odst. 2 Stejný trest bude uložen tomu, kdo navzdory své povinnosti neoznámí 

příslušnému orgánu či instituci nastoupení okolnosti, jež by mohla ovlivnit poskytnutí 

nebo omezení výše finančního plnění podle § 1 nebo veřejnou zakázku nebo možnosti 

dalšího kořistění elektronického platebního instrumentu. 
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odst. 3 Každý, kdo před zahájením trestního stíhání dobrovolně zabránil zneužití 

finančního plnění podle § 1, nebo odstoupil od žádosti o poskytnutí dotace nebo z 

veřejné zakázky, nebude trestně stíhán.” 

Zařazení zvláštní skutkové podstaty do jiného oddílu než základní, je dle autora 

tohoto textu poněkud matoucí a nesystémové. Faktický dopad toto zařazení nicméně 

nemá. Polský trestní zákoník chrání prostřednictvím art. 297 poměrně velké množství 

institutů z oblasti hospodářské činnosti bank i jiných organizací provozující podobnou 

hospodářskou činnost. Art. 297 obsahuje, na rozdíl od české úpravy, nejen skutkovou 

podstatu úvěrového podvodu, ale také podvodu dotačního. Některé instituty v českém 

právu existují, některé nikoliv. Polské právo nerozeznává rozdíl mezi půjčkou a úvěrem, 

tyto pojmy zcela splývají („kredyt“). Osoba znalá české právní úpravy, ať si tedy pod 

deliktní činností spjatou s poskytováním půjček představí podvody úvěrové. Za půjčku 

se považuje dohoda mezi věřitelem a dlužníkem o uzavření úvěrové smlouvy, kdy se 

věřitel zavazuje poskytnout peněžní prostředky v určité výši k určitému účelu a dlužník 

se zavazuje půjčené peněžní prostředky v určené vrátit spolu s úrokem. Zárukou půjčky 

je příslib poskytnutí půjčky, pokud v budoucnu nastanou smlouvou určené okolnosti. 

Odlišnými od ostatních jsou instituty dotací nebo subvencí jejichž odlišnost spočívá 

v nenávratnosti peněžních prostředků či jiného protiplnění. Jinak fakticky odpovídají 

českým institutům dotace a subvence. Ručením, garancí nebo podobným institutem jsou 

klasické typy závazkového práva v oblasti ručení. Rozdílná je formulace osob, v jejichž 

prospěch má být dané plnění poskytnuto. Tedy zatímco polská úprava hovoří o úmyslu 

získat pro sebe či jiného. Česká úprava použila zcela obecnou formulaci: Kdo při 

sjednávání úvěrové smlouvy.. nebo Kdo v žádosti o poskytnutí dotace... Gramaticky na 

první pohled velmi rozdílná úprava, nicméně po interpretaci těchto pojmů, došel autor 

k názoru, že faktický rozdíl mezi nimi není. Ať už ve prospěch svůj či jiné osoby, český 

Trestní zákoník postihuje také tato jednání. Právně nejdůležitějším rozdílem je 

netrestnost jednání, kdy jsou dané finanční prostředky použity na jiný než stanovený 

účel. Pro autora bylo to zjištění velmi překvapivé a domnívá se, že by Polsko mělo i 

takové jednání zařadit do této skutkové podstaty. 

Navzdory své povinnosti, jak je specifikována v druhém paragrafu podmínka 

trestnosti, znamená povinnost, která danému subjektu byla stanovena zákonem nebo, 
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kterou daný subjekt přijal smluvně. Což je v případě smluvního ujednání běžnou praxí. 

Tento odstavec je obdobou jedné z náležitostí objektivní stránky zamlčení podstatných 

skutečností. 

Třetí paragraf pojednává o zvláštním případu zániku trestnosti, což je obdobou 

českého institutu zvláštního případu účinné lítosti. Veřejný zájem o účelném a 

fungujícím hospodářském prostředí převažuje nad veřejným zájmem potrestat pachatele 

těchto trestných činů. Samozřejmě k zániku trestnosti dojde pouze v případě, že 

pachatel splní podmínky v třetím paragrafu před započetím trestního stíhání. 

Požadovanou dobrovolnost takového konání autor interpretuje jako vlastní svobodné 

rozhodnutí, jehož pohnutkou nebylo zjištění, že pachatel již byl odhalen a tímto se 

pouze pokouší zamezit svému potrestání. 

4.2.3. Pojistný podvod art. 298 

V art. 298 v oddíle trestné činy proti obchodním transakcím se nachází obdoba 

skutkové podstaty českého pojistného podvodu podle § 210 ve znění: 

,,odst. 1 Kdo v úmyslu získat odškodnění z titulu pojistné smlouvy způsobí událost, na 

jejímž základě bude takové odškodnění poskytnuto, bude potrestán odnětím svobody na 

tři měsíce až pět let. 

odst. 2 Není trestný ten, který před zahájením trestního stíhání dobrovolně zabránil 

poskytnutí odškodného.” 

Největší rozdíl spočívá v neexistenci trestnosti skutkové podstaty § 210 odst. 1. 

písm. a), b) i c). Polská úprava tedy v této skutkové podstatě nereflektuje potřebu 

chránit veřejný zájem při uzavírání pojistných smluv. Teoreticky může pachatel uvést 

do pojistné smlouvy i nepravdivé nebo hrubě zkreslené informace, aniž by byl trestně 

postihnut. Trestního postihu se dočká pouze za situace, kdy na základě takové smlouvy 

požádá o pojistné plnění. Nechrání také jednání v souvislosti s likvidací pojistné 

události ani při uplatnění práva na plnění z pojištění nebo jiné obdobné plnění. To je 

bezesporu na škodu kvalitě polského Trestního zákoníku. Proč tomu tak je, a proč je 

tento stav pro Polsko vyhovující, je autorovi záhadou. Skutková podstata v polském 

trestním zákoníku se víceméně shoduje s § 210 odst. 2 českého Trestního zákoníku. 
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Víceméně z toho důvodu, že podle polské úpravy musí k pojistné události dojít, kdežto 

podle té české postačí i pouhé předstírání takové pojistné události. Jestli se v tom 

projevuje některý z domnělých typických rysů Čechů nebo pachatele stíhané podle 

polské trestně právní úpravy nenapadlo, že ne vždy je potřeba něco poškodit, aby mohli 

žádat o pojistné plnění, autor neví. Nicméně se domnívá, že se jedná pouze o projev 

nedokonalé práce polského zákonodárce. V druhém odstavci je upraven zvláštní případ 

účinné lítosti, kdy pachatel po způsobení resp. oznámení pojistné události zabrání 

poskytnutí odškodného a tím trestnost činu zaniká. I v tomto případě polský 

zákonodárce usoudil, že veřejný zájem na potrestání pachatele ustoupil potřebě chránit 

pojistný trh.  

4. 3. Corpus Juris z roku 2000 

Corpus Juris se sice nedočkal přímé aplikace jeho ustanovení do jednotlivých 

právních řádů členským zemí EU. Nicméně zajisté posloužil jako inspirace jejich 

zákonodárců. Corpus Juris z roku 2000 stanovil v čl. 1
112

 „Podvod proti finančním 

zájmům Evropských společenství a příbuzné trestné činy ve znění: 

1. Podvodem proti rozpočtu ES se rozumí jednání spočívající ve spáchání jednoho 

z následujících činů spáchaných buďto úmyslně (podvod), nebo z opatrnosti nebo 

z hrubé nedbalosti (příbuzné trestné činy) jak v oblasti výdajů, tak příjmů: 

a) Jestliže v souvislosti s poskytnutím dotace nebo subvence či v souvislosti 

s vyrovnáním finančního dluhu jsou příslušným orgánům předloženy údaje, které jsou 

v podstatném ohledu neúplné, nepřesné nebo založené na padělaných dokumentech, a to 

takovým způsobem, že může dojít k riziku poškození finančních zájmů ES, 

b) ve stejném smyslu, jestliže dojde k opomenutí poskytnout příslušným orgánům 

informace, ačkoli je stanovena povinnost k jejich poskytování, 

c)  zpronevěrou fondů ES (subvence či dotace), které byly řádnou cestou 

poskytnuty. 

2. Není trestně odpovědným ten, kdo opraví, doplní, nebo dodatečně poskytne 

požadované údaje a ten, kdo vezme zpět žádost o poskytnutí peněžních prostředků 
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učiněnou na základě padělaných dokumentů nebo kdo informuje příslušné orgány o 

skutečnostech, které opomněl uvést, dříve než je jeho jednání těmito orgány odhaleno.“ 

V prvém odstavci je popsána skutková podstata tohoto podvodného jednání. Pod 

písmeny a) a b) se skrývá jednání ohrožovací, kdežto pod písmenem c) se skrývá 

jednání poruchové.  V druhém odstavci nacházíme zvláštní případ účinné lítosti. Zájem 

na účelném vynaložení prostředků ES (resp. EU) byl a je podle autorů Corpus Juris 

natolik závažný, že je potřeba motivovat pachatele této trestné činnosti k zamezení nebo 

k napravení škodlivého následků svého jednání. Je zajímavé, že k zániku trestnosti 

nedojde, pokud se pachatel dopustil jednání popsaného v písmenu c) odstavce 1. Je 

nasnadě, že je tomu tak z toho důvodu, že již došlo k poruše chráněného zájmu a pro 

takové jednání neměli autoři Corpus iuris slitování.
113
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Kapitola 5. Podvod a jeho zvláštní druhy v judikatuře a 

odborné literatuře 

V této kapitole uvedl autor několik judikátů, které čtenáři v konkrétních 

případech osvětlí, proč se daná jednání pachatele posuzují jako některý z činů podvodné 

delikvence nebo měly a mají výrazný dopad na posuzování této trestné činnosti. 

  

K podvodu (§209) 

NS ČR - 3 Tdo 293/ 2006 

V judikátu je popisováno jednání pachatele, který si objednal notebook. Po 

převzetí notebooku a zaplacení ceny mu o několik dní později přišla na účet platba od 

prodávajícího přesně ve výši kupní ceny počítače. Což bylo způsobenou omylem 

zaměstnance prodávajícího. Pachatel se rozhodl si daný obnos ponechat a nikomu o tom 

neříct. Soudy nižších instancí se nedokázaly shodnout na tom, zdali dané jednání 

posoudit jako trestný čin podvodu či zatajení věci. O trestný čin zatajení věci podle § 

219 Trestního zákoníku se jedná, pokud si pachatel přisvojí cizí věc nebo jinou 

majetkovou hodnotu nikoli nepatrné hodnoty, která se dostala do jeho moci nálezem, 

omylem nebo jinak bez přivolení osoby oprávněné.“ Za daného skutkového stavu 

skutečno došlo k přisvojení si věci cizí nikoli nepatrné hodnoty, která se dostala do 

moci pachatele omylem, což by nasvědčovalo na trestný čin zatajení věci. Zároveň 

ovšem došlo i obohacení sebe sama využití omylu jiného, čímž byla skutečně 

způsobena škodu vyšší než nikoli nepatrná. To by svědčilo o spáchání trestného činu 

podvodu. Nejvyšší soud judikoval, že se jedná o trestný čin zatajení věci. Vzhledem ke 

stejné výši částky za předmět koupě a obdržené na účet si pachatel musel být velmi 

dobře vědom toho, že danou částku dostal omylem. Rozdíl mezi omylem v případě 

zatajení věci a podvodu spočívá v okamžiku uvědomění si ne- vlastnictví dané věci 

nebo majetkové hodnoty. Tedy pokud pachatel v okamžiku, kdy se věc nebo majetková 

hodnota dostává do jeho „držby“ ví, že mu daná věc nepatří, tak se jedná o podvod. 

Pokud si danou skutečnost uvědomí až později a je v dobré víře, jedná se o zatajení věci 

podle § 254 odst. 1 TZ. 
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NS ČR – R 36/2006 

Toto soudní rozhodnutí upřesnilo povinnost prodávajícího při prodeji bytu. 

K naplnění zákonné dikce u zamlčení podstatných okolností, postačí, pokud prodávající, 

přestože kupující umožnil prohlídku bytu, zamlčel v souvislosti s prodejem závažné 

vady, které nelze prohlídkou objektivně zjistit (např. zdravotní závadnost bytu). Což by 

pravděpodobně mělo za následek, že by ke koupi bytu nedošlo vůbec, nebo za odlišných 

podmínek. Výše škody se určuje jako rozdíl mezi sjednanou cenou a cenou, za kterou se 

nemovitost v době a v místě obvykle prodává.  

Trestně právní revue, 2011, č. 5, (s. 146) 

Faktickou konzumpci trestného činu poškození cizích práv podle § 181 TZ 

trestným činem podvodu podle § 209 TZ lze připustit v případě, že podvodné jednání 

směřovalo toliko k porušení či ohrožení majetkových práv poškozeného. Pokud však 

byla podvodným jednáním zasažena i nemajetková práva poškozených, není možné 

vyloučit souběh těchto trestných činů za předpokladu, že byla způsobena vážná újma na 

právech. 

      

K pojistnému podvodu (§210) 

ÚS ČR – Pl ÚS 5/2000 (N 31/21 SbNU 273) a též č. 127/20001 Sb. 

Ohrožení či porucha majetkových práv způsobených pojistným podvodem jsou 

z pohledu chráněných zájmů závažnější než ohrožení či porucha způsobená „obecným“ 

podvodem.  Je tudíž vhodné a žádoucí, aby zákonodárce přijal právní úpravu, která tuto 

společenskou potřebu reflektuje. Z tohoto usnesení ÚS zcela jasně plyne „zadání“ ÚS 

zákonodárci k přijetí nové trestněprávní úpravy v oblasti pojistných podvodů.  

NS ČR – 7 Tdo 1077/2006 

Pokud pachatel při sjednávání pojistné smlouvy neuvede, že má pojistnou 

smlouvu k témuž předmětu uzavřenou i u jiné pojišťovací společnosti, jedná se o 

jednání spadající pod zákonné ustanovení § 210 TZ. Je nasnadě, že pokud má pachatel 

věc pojištěnou u více výše zmíněných společností, tak možnost poruchy takového 
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předmětu považuje za vyšší než by se mohlo na první popud zdát, což by jistě ovlivnilo 

jednání pojišťovny ohledně uzavření smlouvy s takovou osobou o tomtéž předmětu.

  

TR NS 74/2011 – T 1373 

Pokud pachatel v úmyslu opatřit sobě nebo jinému prospěch, z jím vyvolané 

nebo předstírané události, oznámí na Policii ČR danou pojistnou událost, kterou by 

pojišťovně mohl způsobit škodu vyšší než nikoli nepatrnou, dopustí se pokusu trestného 

činu pojistného podvodu podle § 21 odst. 1 k § 210 odst. 2 TZ, přestože pojistná událost 

nakonec pojišťovně oznámena nebyla. 

  

K úvěrovému podvodu (§211) 

NS ČR – 7 Tdo 621/2009 

Škoda způsobená takovým jednání se odvozuje z výše poskytnutého úvěru. A to 

bez ohledu na poplatky zaplacené v souvislosti s uzavřením úvěrové smlouvy a to i za 

situace, kdy si banka výše zmíněné poplatky již srazila ze zapůjčených peněz. 

NS ČR – R 6/2004 

Úvěrovou smlouvou ve smyslu § 211 TZ se rozumí smlouva uzavřená podle § 

497 a násl. ObZ. Nejedná se tedy o smlouvy, jejichž předmětem je předání zboží či 

služeb na základě tzv. odložených plateb (např. leasingová smlouva). 

Trestní Právo 798/2011 

K trestní odpovědnosti podle odst. 1 § 211 TZ není potřeba vzniku škody. Proto 

tedy ani úmysl pachatele nemusí k danému směřovat. Trestný tedy bude i pachatel, 

který poskytnutý úvěr řádně splácí. Je ovšem nutno posoudit společenskou škodlivost 

takového jednání podle § 12 odst. 2 TZ, neboť zájmy chráněné TZ mohly být porušeny 

méně závažným způsobem.
114

   

                                                 
114

 Šámal, P. a kol., Trestní zákoník II., § 140 až 421. Komentář. 2. Vydání. Praha : C. H. Beck, 2012, s. 

2117 
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K dotačnímu podvodu (§212) 

NS - 21 Cdo 826/2005 

Pokud pachatel naplnil svým jednáním skutkovou podstatu trestného činu 

podvodu (§209), pojistného podvodu (§210), úvěrového podvodu (§211), nebo 

dotačního podvodu (§212), nezpůsobuje svým jednáním absolutní neplatnost takové 

smlouvy a to ani podle § 37 odst. 1, ani podle § 39 Občanského zákoníku (dále jen OZ) 

jen z toho důvodu, že dotyčný spáchal trestný čin. Na druhou stranu může takové 

jednání způsobit neplatnost dané smlouvy podle § 49a OZ, kterého se nicméně může 

dovolat jen druhý účastník smlouvy. Smlouva může být podle rozhodnutí NS - ČR 30 

Cdo 4996/2009 neplatná i z toho důvodu, že jeden z účastníků při uzavírání smlouvy 

měl v úmyslu uvést jiného účastníka v omyl, nebo jeho omylu využít a to na základě  § 

378 odst. 1 OZ. Pro nedostatek vážné vůle nebo § 39 OZ. pro rozpor se zákonem či pro 

jeho obcházení.   

TR NS 65/2010 – T 1278 

Pokud je žadatel o dotaci povinen poskytnout i čestné prohlášení o závazcích 

vůči státnímu rozpočtu, státním fondům, zdravotním pojišťovnám, či jiným institucím, 

musí to prohlášení pravdivé k datu podpisu žádosti o dotaci, pokud nemá být stíhán pro 

trestný čin dotačního podvodu podle § 2012 TZ. A to i, pokud tyto závazky splní, ale již 

po okamžiku podání dotace.  
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Závěr: 

Kvalita i kvantita podvodné činnosti podléhá jako mnohé jiné obory činnosti 

člověka vnějším vlivům. Je ovlivňována společenským zřízením, právním povědomí 

jednotlivých osob i náladou v celé společnosti jako takové. Technický a institucionální 

pokrok přímo ovlivňuje možnosti tohoto společensky škodlivého jednání. Je nasnadě, že 

v daném stupni civilizačního rozvoje je možností a způsobu k tomu daleko více, než 

v dobách předešlých. Pachatelé tohoto plno využívají a je jen smutným faktem doby 

nedávno minulé, že zákonodárce nedokázal ochránit chráněné zájmy především 

v majetkové oblasti. Za nové situace, která nastala po Sametové revoluci, se našli 

jedinci, kteří se v novém prostředí vyznali daleko lépe než ostatní a dokázali to ke 

svému prospěchu společensky škodlivým způsobem zneužít. V posledních letech se 

nicméně zdá, že se již orgánům činným v trestním řízení ochrana, kterou společnosti 

mají poskytovat, daří. A vyskytují se i iniciativy pocházející především ze strany 

samotných orgánů na umožnění zkvalitnění jejich práce. Vzhledem k široké škále 

podvodných činností není možné nějak kriminologicky přesně popsat obvyklý charakter 

pachatele. Nicméně nadprůměrná empatie, absence výčitek svědomí a zpravidla i 

nadprůměrná inteligence jsou atributy, které mají téměř všichni pachatelé společné. 

Řádnou prevencí a to jak vnitřní tak i vnější lze významně omezit prostor pro jednání 

pachatele. A je pravděpodobné, že se v případě vysoké kvality preventivních opatření 

podaří mnohé pachatele odradit a případně i odhalit, což může mít bezesporu další 

odstrašující účinek. Další vývoj v této oblasti bude nepochybně záviset na dalším 

sociálním, technickém a institucionálním pokroku. Autor předpokládá další 

zkvalitňování práce orgánů činných v trestním řízení a kvituje možné budoucí vytvoření 

specializovaných struktur na státním zastupitelství. Samotný základ skutkové podstaty 

trestného činu podvodu se v průběhu posledních 150 let prakticky nezměnil. Byť byla 

skutková podstata v Rakousko- uherském zákoníku daleko složitější, už kvůli mnoha 

demonstrativním výčtům, lze s jistým širším pohledem na věc usoudit, že podvod de 

lege lata, je odvozen z této „dávné“ normy. V roce 1950 byl přijat Trestní zákon, jenž 

plně odrážel stav tehdejší společnosti. Široké skutkové podstaty a v mnohých případech 

neprofesionální a politické obsazení tehdejších orgánů činných v trestním řízení zcela 

vyhovovaly potřebám tehdejšího totalitního státu. O 11 let později byl přijat nový trestní 
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zákon, který byl už o poznání kvalitnější. V tomto pokračoval i nový Trestní zákoník 

z roku 2009, který již, dle názoru autora, splňuje základní atributy moderní úpravy a i 

ve srovnání se zahraničními právními řády obstojí ve svých kvalitách velmi obstojně. 

Postupným vývojem v oblasti civilního práva došlo i k potřebě ochrany těchto institutů 

a to především z toho důvodu, že zákonodárce spatřoval některé společenské zájmy 

natolik závažné a specifické, že se dosavadní úprava ukázala jako nedostatečná a 

nevyhovující, což reflektoval i navýšením trestných sazeb oproti obecnému podvodu. 

V úvodu autor této práce vyjádřil myšlenku nutnosti komparativně srovnat český právní 

řád s právními řády okolních zemí. Mezi hlavní důvody, proč tomu tak měla být i 

možná inspirace v zahraničních úpravách, dle jeho názoru, především z úpravy 

německé. Ukázalo se ale, že česká úprava je nejenže co do kvality plně srovnatelná se 

srovnávanými, ale dokonce je v mnohých aspektech i předčí. Byť ve své práci vyjádřil 

několik dílčích odlišností, které by mohly být i v českém právním prostředí velmi 

užitečné, pokud by byly převzaty, nenašel v domácí úpravě zásadních nedostatků. Což 

je, dle jeho názoru, vynikající vizitkou české právní vědy.        
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http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Informace-o-moznosti-zrizovani-specializovanych-soudnich-senatu-a-specializovanych-utvaru-statniho-zastupitelstvi-.pdf
http://www.tpa-horwath.cz/upload/files/PDF/Pruzkum_o_vyskyto_podvodu_v_CR_a_SR_za_rok_2011.pdf
http://www.tpa-horwath.cz/upload/files/PDF/Pruzkum_o_vyskyto_podvodu_v_CR_a_SR_za_rok_2011.pdf
http://www.tpa-horwath.cz/upload/files/PDF/Pruzkum_o_vyskyto_podvodu_v_CR_a_SR_za_rok_2011.pdf
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Abstrakt 

Tato diplomová práce se věnuje trestnému činu podvodu a jeho zvláštním druhům. 

Autor ji píše na katedře trestního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. 

Vedle úvodu a závěru se tato studie skládá z 5 kapitol. 

První kapitola popisuje kriminologické aspekty podvodné delikvence, a také 

proč a jak kriminologie podvodnou delikvenci rozděluje do jednotlivých druhů. 

Například rozdělení na obecný podvod a jeho zvláštní druhy nebo vnitřní a vnější 

podvodná jednání. Tyto zločiny nejsou spáchány násilím nebo pod vlivem drog či 

alkoholu, ani nemají přímé následky na život nebo zdraví poškozených osob. Historické 

faktory hrají mimořádně důležitou roli v tom, jak a proč je tato trestná činnost 

v současnosti páchána. Neschopnost po- revolučních vlád v zajištění řádného průběhu 

kuponové privatizace, měla (většinou) nechtěné a nezamyšlené důsledky. Dále je zde 

popisována osobnost pachatele, a definuje osobu právnickou. Slouží k redukci 

zločinnosti a udržení idejí spravedlnosti. Na konci této kapitoly je popsána role 

veřejných médií a jejímu vlivu na veřejnost.  

Druhá kapitola se zaměřuje na historický vývoj podvodné delikvence. Prve 

popisuje Rakousko- uherský trestní zákoník č. 117 z roku 1852. Po vzniku 

Československa byl tento zákoník přebrán do jeho právního řádu a zůstalo tomu tak, s 

výjimkou německé okupace, až do roku 1950. Nerozlišoval obecný a zvláštní druh 

podvodu a byl velmi komplexní a komplikovaný. V roce 1950 byl přijat nový trestní 

zákon č. 86/1950. Odpovídal po- válečné situaci a potřebám nově vzniklého 

komunistického režimu. Jako jeho předchůdce nerozlišoval obecnou a zvláštní formu 

podvodu, ale v porovnání s ním i s jeho následovníky nebyl příliš sofistikovaný. V roce 

1961, po 11 letech byl přijat nový trestní zákon č. 140/ 1961. Přinesl mnoho nových 

institutů. Za všechny z nich lze jmenovat především rozlišení majetku poškozeného 

podle toho, zda náleželo do národního nebo družstevního vlastnictví. V tomto 

pokračoval zákon č. 150/ 1969 o přečinech.   

Třetí kapitola je nedůležitější částí této práce. Zabývá se základní skutkovou 

podstatou zločinu.  Autor detailně popisuje jednotlivé akty podvodného jednání. 

Kvalitně provedenou úpravu podporuje, a kritizuje ji, pokud kvalitně provedena není. 

Obecný podvod spáchá ten, který sebe nebo jiného obohatí tím, že uvede někoho v 
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omyl, využije něčího omylu nebo zamlčí podstatné skutečnosti, 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. Pojistného 

podvodu se dopustí osoba, která uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje nebo 

podstatné údaje zamlčí v souvislosti s uzavíráním nebo změnou pojistné smlouvy, v 

souvislosti s likvidací pojistné události, nebo při uplatnění práva na plnění z pojištění 

nebo jiné obdobné plnění, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem 

činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty. Stejně bude potrestán, 

kdo v úmyslu opatřit sobě nebo jinému prospěch vyvolá nebo předstírá událost, s níž je 

spojeno právo na plnění z pojištění nebo jiné obdobné plnění, nebo stav vyvolaný 

pojistnou událostí udržuje, a způsobí tak na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou. 

Úvěrový podvod spáchá ten, který při sjednávání úvěrové smlouvy nebo při čerpání 

úvěru uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje nebo podstatné údaje zamlčí, bude 

potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti. Stejně bude potrestán, 

kdo bez souhlasu věřitele, v nikoli malém rozsahu, použije prostředky získané 

účelovým úvěrem na jiný než určený účel. Dotačního podvodu se dopustí osoba, která v 

žádosti o poskytnutí dotace, subvence nebo návratné finanční výpomoci nebo příspěvku 

uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje nebo podstatné údaje zamlčí, bude 

potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti. Stejně bude potrestán, 

kdo použije, v nikoli malém rozsahu, prostředky získané účelovou dotací, subvencí 

nebo návratnou finanční výpomocí nebo příspěvkem na jiný než určený účel. 

Čtvrtá kapitola obsahuje úpravu podvodných jednání Polska a Německa. 

Popisuje rozdíly mezi nimi a českým Trestním zákoníkem. Navíc dává svá doporučení 

českému zákonodárci.  

Pátá kapitola obsahuje judikaturu Nejvyššího a Ústavního soudu.  

Abstract 

     The diploma thesis is concerned with fraud and its special kinds. The author writes 

the thesis at the department of criminal law of   Charles University Law School in 

Prague. The study contains five chapters except for the introduction and conclusion. 

The first chapter describes the criminological aspects of fraudulent delinquency; 

how and why fraudulent delinquency is divided into subdivisions. For example 
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subdivisions like general and special frauds or internal and external frauds. These 

crimes are not committed by any violent behavior or under influence of alcohol or drugs 

don´t have any direct consequences on health or life of affected persons.  Historical 

factors have an enormous effect on these acts in present.  The inability of post- 

revolutionary governments to secure the fairness of coupon privatization had (mostly) 

unwanted and unintended consequences. Describes the personality of swindler person 

and defines juristic person as well. The Author puts special emphasis on prevention. 

Crime prevention is the attempt to reduce victimization and to deter crime and 

criminals. It is applied specifically to reduce crime, enforce law, and maintain criminal 

justice. And in the end of this chapter is described the role of public media and its 

influence on how public comprehends it.  

The second chapter is concerned with the historical development of fraudulent 

delinquency regulation. First described is the Austro- Hungarian Criminal Code Nr. 117 

from 1852. After the creation of Czechoslovakia the Criminal Code was adopted into 

the Czechoslovakian legal system and was applied, with exception of German 

occupation, till 1950.  It didn’t distinguish between general and special form of frauds 

and was very complex and complicated. In 1950 the new criminal code Nr. 86/1950 was 

adopted. It corresponded to the after- war situation and needs of newly established 

communist regime. In comparison with the previous and future codes it was much 

unsophisticated. In 1961, after 11 years, a new code Nr. 140/1961 came into force. It 

brought many new institutes.  Most importantly, it divided ownership into public and 

cooperates. This development continued with the Offensses Code Nr. 150/1969.  

The third chapter is the most important part of the thesis. It deals with the 

normative elements of the merits of crime. The author describes individual acts of 

fraudulent delinquency in detail. He supports the involved ideas if he considers them 

good and criticizes them if they are not. Whoever enriches himself or another to the 

detriment of another person’s property by misleading another person, or by taking 

advantage of another person’s mistake or by withholding substantial facts, and thereby 

causing damage to another person’s property which is not negligible, commits the 

general fraud and shall be punished by a term of imprisonment of up to two years, 

prohibition of a specific activity, a pecuniary penalty or forfeiture of a specific thing. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Victimization
http://en.wikipedia.org/wiki/Crime
http://en.wikipedia.org/wiki/Criminal_justice
http://en.wikipedia.org/wiki/Criminal_justice
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The insurance fraud is committed by a person who provides false or grossly distorted 

data, or who conceals substantial data, when concluding or changing an insurance 

contract, liquidating an insurance event or when making a claim on the basis of such 

contract, commits the insurance fraud and shall be punished by a term of imprisonment 

of up to two years, prohibition of a specific activity, a pecuniary penalty or forfeiture of 

a specific thing. Such punishment shall also be imposed on an offender who 

intentionally causes an insured event or who maintains the condition brought about by 

an insured event with intent to increase the amount of damage being claimed. The credit 

fraud is committed by a person who provides false or grossly distorted data, or who 

conceals substantial data, when concluding a credit (loan) contract or when applying for 

a grant, and shall be punished by a term of imprisonment of up to two years, prohibition 

of a specific activity or by a pecuniary penalty. Such punishment shall also be imposed 

on a person who, without the knowledge of the creditor uses a credit or grant or to other 

than the prescribed purpose. Subsidy fraud is committed by a person who provides false 

or grossly distorted data, or who conceals substantial data when applying for a subsidy, 

subvention, repayable financial assistance or contribution and shall be punished by a 

term of imprisonment of up to two years or by prohibition of a specific activity. Such 

punishment shall also be imposed on a person who uses a subsidy, subvention, 

repayable financial assistance or contribution on another person´s property which is not 

negligible than the specified purpose. 

The fourth chapter is concerned with the legal regulation of frauds in criminal 

codes of Poland and Germany. It describes differences and provides comparison with 

the Czech Criminal Code. Moreover the author proposes recommendations for the 

Czech legislator.  

The last chapter deals with case law, mostly with decisions of the Czech Supreme and 

Constitutional Court. 

Klíčová slova/ Key words 

Fraudulent delinquency/ podvodná delikvence 
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Přílohy: 
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2. Průzkum o výskytu podvodů v organizacích v České republice a na Slovensku za rok 

2011 

 

1. Soudní statistiky:
115

 

Podvod 

 2008 2009 2010 2011   

vyřízeno celkem 6201 5688 5904 3890  

počet trestných činů 7061 6704 6728 4568  

stíháno osob 5097 4750 4220 2414  

z toho žen 1232 1164 1146 589 

z toho mladiství 51 44 37 44  

obžalováno 4493 4119 3717 2178 

tr. stíhání zastaveno 564 592 483 226  

trestné činy celkem  3722 3229 3146 1809 

odsouzeno-celkem 3230 2741 2603 1738 

z toho žen 817 718 801 530 

recidivisté 256 219 179 86 

věk 15 – 17 18 17 18 21 

věk 18 – 19 132 107 130 88 

        20 - 24 463 404 369 262 

        25 – 29 559 486 414 290 

        30 - 39 996 887 841 548 

        40 - 49 677 294 319 346 

        50 a více 385 294 319 183 

                                                 
115

 http://portal.justice.cz/Justice2/ms/ms.aspx?o=23&j=33&k=5946&d=47145 

http://cslav.justice.cz/InfoData/statisticke-rocenky.html 
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TREST NEPO- celkem 381 381 362 291 

z toho do 1 roku 137 124 101 67 

1 až 5 let 188 210 206 162 

5 až 15 let 56 46 54 62 

15 let a více 0 1 1 0 

doživotí 0 0 0 0 

TREST PO 2315 1928 1860 1277 

zákaz činnosti 0 0 0 1 

peněžitý trest 45 33 33 0 

obecně prospěšné práce 255 232 217 102 

upuštěno od potrestání 215 138 131 4 

tresty ve spojení s jiným tr. 200 218 177 184 

zákaz činnosti 111 157 84 95 

peněžitý trest 41 29 33 25 

jiný trest 48 32 60 74 

ochranné léčení-celkem 10 7 0 4 

protialkoholní 1 0 0 1 

protitoxikomanické 2 2 0 0 

ostatní 7 5 0 3 

ochranná výchova 0 0 0 0 

zproštěno 437 467 380 80 

zastaveno 467 414 451 97 

postoupeno 11 11 9 6 

 

           

  

Pojistný podvod 

 2010 2011   

vyřízeno celkem 56 165  

počet trestných činů 56 181  

stíháno osob 40 137  
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z toho žen 8 23 

z toho mladiství 0 0  

obžalováno 27 106 

tr. stíhání zastaveno 13 31  

trestné činy celkem  18 49 

odsouzeno-celkem 12 45 

z toho žen 1 11 

recidivisté 1 1 

věk 15 – 17 0 0 

věk 18 – 19 0 1 

        20 - 24 1 11 

        25 – 29 2 8 

        30 - 39 6 16 

        40 - 49 2 5 

        50 a více 1 4 

TREST NEPO- celkem 1 4 

z toho do 1 roku 0 0 

1 až 5 let 1 3 

5 až 15 let 0 1 

15 let a více 0 0 

doživotí 0 0 

TREST PO 10 35 

zákaz činnosti 0 0 

peněžitý trest 0 4 

obecně prospěšné práce 0 0 

upuštěno od potrestání 0 0 

tresty ve spojení s jiným tr. 1 5 

zákaz činnosti 0 1 

peněžitý trest 0 4 

jiný trest 1 0 

ochranné léčení-celkem 10 0 
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protialkoholní 0 0 

protitoxikomanické 0 0 

ostatní 0 0 

ochranná výchova 0 0 

zproštěno 1 5 

zastaveno 0 1 

postoupeno 0 0 

 

Úvěrový podvod 

 2010 2011   

vyřízeno celkem 903 1214  

počet trestných činů 961 1309  

stíháno osob 497 770  

z toho žen 154 250 

z toho mladiství 0 0  

obžalováno 441 650 

tr. stíhání zastaveno 53 119  

trestné činy celkem  61 650 

odsouzeno-celkem 50 597 

z toho žen 18 201 

recidivisté 0 12 

věk 15 – 17 0 1 

věk 18 – 19 3 53 

        20 - 24 8 101 

        25 – 29 10 73 

        30 - 39 13 137 

        40 - 49 12 111 

        50 a více 4 121 

TREST NEPO- celkem 6 381 

z toho do 1 roku 0 124 

1 až 5 let 6 210 
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5 až 15 let 0 46 

15 let a více 0 1 

doživotí 0 0 

TREST PO 36 512 

zákaz činnosti 0 0 

peněžitý trest 0 0 

obecně prospěšné práce 4 26 

trestní opatření 0 0 

upuštěno od potrestání 3 13 

tresty ve spojení s jiným tr. 0 25 

zákaz činnosti 0 15 

peněžitý trest 0 6 

jiný trest 0 8 

ochranné léčení-celkem 1 0 

protialkoholní 0 0 

protitoxikomanické 1 0 

ostatní 0 0 

ochranná výchova 0 0 

zproštěno 1 13 

zastaveno 6 25 

postoupeno 0 0 

 

 

Dotační podvod 

 2010 2011  

vyřízeno celkem 17 27  

počet trestných činů 17 27  

stíháno osob 13 22  

z toho žen 4 9 

z toho mladiství 0  

obžalováno 13 19 
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tr. stíhání zastaveno 0 3  

trestné činy celkem  1 8 

odsouzeno-celkem 1 8 

z toho žen 0 4 

recidivisté 0 0 

věk 15 – 17 0 0 

věk 18 – 19 0 0 

        20 - 24 0 0 

        25 – 29 0 0 

        30 - 39 0 4 

        40 - 49 0 2 

        50 a více 1 2 

TREST NEPO- celkem 1 1 

z toho do 1 roku 0 0 

1 až 5 let 0 0 

5 až 15 let 1 1 

15 let a více 0 0 

doživotí 0 0 

TREST PO 0 7 

zákaz činnosti 0 0 

peněžitý trest 0 0 

obecně prospěšné práce 0 0 

trestní opatření 0 0 

upuštěno od potrestání 0 0 

tresty ve spojení s jiným tr. 0 1 

zákaz činnosti 0 1 

peněžitý trest 0 0 

jiný trest 0 0 

ochranné léčení-celkem 0 0 

protialkoholní 0 0 

protitoxikomanické 0 0 
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ostatní 0 0 

ochranná výchova 0 0 

zproštěno 0 0 

zastaveno 0 1 

postoupeno 0 0 

 

 

 

 

Shrnutí 
Nejčastějším podvodem je obecný podvod (§209). S dotačními podvody se na druhou 

stranu orgány činné v trestním řízení setkávají jen zřídka. Převážnou většinu (přibližně 

¾) pachatelů tvoří muži. Mladiství při tom páchají tuto trestnou činnost jen ojediněle. 

Ba naopak věk pachatelů pohybuje nejčastěji kolem 40 let. Zpravidla je ukládán trest 

odnětí a to zpravidla ve výši 1 roku až 5 let. Alternativních trestů je využíváno 

minimálně. K upuštění od potrestání, zastavení trestu, nebo zproštění obžaloby dochází 

zřídka. 

 

 

2. Průzkum o výskytu podvodů v organizacích v České republice a na 

Slovensku za rok 2011116 

Z průzkumu autor záměrně vybírá jen některé důležité statistické informace. Pro 

přehlednost uvede jen údaje vztahující se k České republice. Průzkum nebyl nijak 

rozsáhlý. Zúčastnilo se ho jen 81 organizací
117

 mající sídlo v ČR, což jistě není mnoho. 

Nicméně i tak reprezentativní vzorek obsahuje.  

1. Z odpovědí vyplývá, že polovina organizací v Česku se za poslední dva roky 

setkaly s případy podvodného jednání ve své organizaci. 

                                                 
116

http://www.tpa-

horwath.cz/upload/files/PDF/Pruzkum_o_vyskyto_podvodu_v_CR_a_SR_za_rok_2011.pdf 

117
 organizacemi mají zadavatelé průzkumu na mysli převážně obchodní společnosti. 
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2. Nejčastějším pachatelem podvodů byl v obou zemích řadový zaměstnanec, na 

druhou stranu je v obou zemích vlastní zaměstnanec tím, kdo nejčastěji podvod odhalí. 

3. Respondenti v Česku označili za nejvážnější faktor růstu podvodů úpadek 

morálních principů a hodnot ve společnosti (71 % organizací). 

4. Nejčastější okolností v obou zemích, která přispěla ke vzniku podvodů, byly 

nedostatečné nebo chybějící kontroly (34 % organizací). 

5. Dalšími častými příčinami vzniku podvodů byla konspirace mezi pachateli a 

zaměstnanci a obcházení vnitřních kontrol (obojí označila přibližně čtvrtina 

respondentů). 

6. Dopady podvodů jsou významné a zaznamenané škody vysoké, 74 % účastníků 

uvedlo finanční ztráty jako nejčastější dopad podvodů. 

7. Nejčastější výška ztrát byla v rozsahu od 10 do 50 tisíc EUR (41 % účastníků) 

8. V případě odhalení a vyšetření podvodu v organizaci byl nejvážnějším důvodem, 

proč organizace nevyvodily žádné právní důsledky vůči podvodníkovi, nedostatek 

důkazů. Uvedla to téměř čtvrtina respondentů. 

9. Prevence podvodů – pasivní přístup na základě směrnic a kontrol. V Česku i na 

Slovensku se využívají k prevenci podvodů především nástroje na pasivní zamezování 

podvodům (směrnice a postupy, interní kontroly proti podvodům, monitorování 

zaměstnanců či opatření v oblasti IT). 

10. Vzdělávání managementu a zaměstnanců v oblasti podvodů, které je jedním z 

nejdůležitějších prvků programu prevence a jež v budoucnosti umožní organizacím 

odhalovat podvody a zamezovat jim, je využíváno minimálně. 

 


