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1. Úvod 

 

Trestné činy podvodu, pojistného, úvěrového a dotačního podvodu dle § 209 až § 212 

nynějšího trestního zákoníku
1
 jsou v posledních letech v odborných kruzích poměrně často 

diskutovaným tématem. Nutno podotknout, že pomineme-li klasický trestný čin podvodu, 

chcete-li obecnou skutkovou podstatu podvodu dle § 209 trestního zákoníku, jedná se o 

poměrně mladé trestné činy. Totiž až novela tehdejšího trestního zákona
2
 z roku 1997 (zák. č. 

253/1997 Sb.) zavedla dvě zvláštní skutkové podstaty podvodného jednání, konkrétně 

skutkové podstaty pojistného a úvěrového podvodu. Speciální skutková podstata dotačního 

podvodu byla zákonodárcem přijata až do nového trestního zákoníku z roku 2009, jako třetí a 

– alespoň prozatím – poslední speciální skutková podstata podvodného jednání. 

Výše zmíněný vývoj, a sice snaha zákonodárce kazuisticky rozšiřovat výčet trestných 

činů o další zvláštní skutkové podstaty, pro mě byl jakýmsi prvotním impulsem pro výběr 

tématu mé diplomové práce. Někteří právníci tento vývoj poněkud pejorativně označují za 

kriminalizaci konanou na společenskou objednávku a začínají se mimo jiné množit i hlasy pro 

zavedení další speciální skutkové podstaty – manželského podvodu.
3
 Právě z důvodu trendu 

bobtnající kazuistiky se budu věnovat také tomu, zda je nynější trestněprávní úprava 

jednotlivých typů podvodného jednání konzistentní, jinými slovy, zda není na pořadu dne 

zavést další speciální skutkové podstaty, například podvody směnečné, šekové, počítačové 

apod. 

V mé práci bych se tedy kromě popsání a detailnějšího rozebrání znaků skutkové 

podstaty daných trestných činů a jejich zvláštností chtěl zabývat právě i tím, zdali je výše 

zmíněný trend s odstupem času možno vnímat jako rozumný a odůvodnitelný a zda nynější 

kazuističtější úprava není spíše na újmu přehlednosti trestního práva. Jsem si vědom toho, že 

nelze tento trend ani po sebedetailnějším zkoumání označit za zcela správný, či za zcela 

chybný, zaměřím se proto spíše na jeho analýzu a na to, v čem spatřuji s odstupem času jeho 

výhody a nevýhody. Budu vycházet taktéž z policejních statistik pro zjištění, zdali opravdu 

dochází ke zvyšování výskytu tohoto typu kriminality, čímž budu mírně ingerovat do 

                                                 

1
 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. 

2
 Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon. 

3
 HAVLÍČKOVÁ, Blanka. Kriminalizace jako fenomén dnešní doby. Soudce. Havlíček Brain Team, 2011, (10-

11), 46-58. ISSN 1211-5347. 
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kriminologie, nicméně pro úplnost daného tématu to považuji za poměrně důležité. Dílčím 

cílem této práce je pak také zanalyzovat předmětné trestné činy z hlediska kriminalistického, 

zejména pak se zaměřením na metodiku vyšetřování a typologii pachatelů. V neposlední řadě 

budu k dané problematice vždy uvádět relevantní judikáty z aplikační praxe obecných soudů i 

některé významné judikáty Ústavního soudu. Významná rozhodnutí budu zmiňovat zejména 

při popisu jednotlivých znaků skutkových podstat. Jedná se zejména o četná rozhodnutí 

Nejvyššího soudu ČR, které přispívají k upřesnění některých sporných pojmů (zejména těch 

nemajících legální definici) a tím fakticky zvyšují právní jistotu.  

Jednu kapitolu věnuji také komparaci těchto předmětných trestných činů se 

slovenskou úpravou. Rozhodl jsem se tak zejména proto, že po desetiletích společného 

historického vývoje přijaly obě země nové hmotněprávní trestní předpisy
4
 a obě úpravy se tak 

začaly – byť ne výrazně – rozcházet. Předmětem mého zájmu tak bude zejména to, zdali 

zákonodárce Slovenské republiky zvolil při formulaci trestného činu podvodu a speciálních 

skutkových podstat podvodného jednání odlišnou koncepci než zákonodárce český. 

Na úvod se také sluší podotknout, že v souvislosti se zkoumanými trestnými činy se 

poměrně často uplatňuje zásada subsidiarity trestní represe obsažená v ustanovení § 12 odst. 2 

TZ. Tato zásada představuje určitý materiální korektiv formálního pojetí trestného činu, které 

je vyjádřeno legální definicí v § 13 odst. 1 TZ. Zjednodušeně řečeno, zásada subsidiarity 

trestní represe stanovuje, že trestní právo by se mělo používat jako prostředek ultima ratio, 

tedy prostředek poslední instance. Ve své práci se dotknu také přípustnosti, případně 

nepřípustnosti jednočinného souběhu zkoumaných trestných činů s jinými vybranými 

trestnými činy, přičemž budu vycházet zejména z ustálené judikatury. Předem podotýkám, že 

v problematice jednočinných souběhů často nepanuje shoda, a to jak na poli aplikačním, tak 

výkladovém, proto se zaměřím zejména na sporné a komplikované případy a věnuji jim 

zvláštní kapitolu.  

Jednotlivé kapitoly této diplomové práce budou přecházet od obecnější charakteristiky 

dané problematiky k detailnější a podrobnější analýze jednotlivých dílčích institutů a 

problémů. Tento postup jsem zvolil zejména z důvodu lepší přehlednosti a orientace. Tato 

práce se neomezuje pouze na deskriptivní popis platné právní úpravy, případně na uvedení 

jednoho dogmatického názoru, ale snažím se v ní jednotlivé – byť často i protichůdné – 

                                                 

4
 V případě Slovenské republiky se označení zákoník nepoužívá, hlavní hmotněprávní předpis je tedy označen 

jako „trestný zákon“, ačkoli se jedná o obsahově velmi podobný předpis jako je zákon č. 40/2009 Sb., trestní 

zákoník. 
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názory či postoje srovnávat, podrobit je určité kritické analýze, a tam, kde to považuji za 

účelné, je doplnit o vlastní návrhy de lege ferenda.  
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2. Trestný čin podvodu dle § 209 TZ 

 

2.1. Objekt trestného činu podvodu  

 Objekt trestného činu je obligatorním znakem skutkové podstaty. Tento znak skutkové 

podstaty má specifický význam pro systematiku zvláštní části trestního zákoníku. Tato 

systematika ztotožňuje pořadí jednotlivých hlav se stupněm závažnosti chráněných zájmů. 

Dalším specifikem objektu trestného činu je pak fakt, že zpravidla nebývá vyjádřen v zákoně 

výslovně a musíme jej tedy dovozovat výkladem. Nejpřesnější obecnou definicí objektu 

trestného činu je tato: 

 

„Zpravidla objekt trestného činu definujeme jako společenské vztahy, zájmy a hodnoty 

chráněné trestním zákonem. Může se jednat také o soubor vztahů (zájmů, hodnot). Pro 

označení těchto vztahů, zájmů a hodnot se někdy užívá označení „právní statek“.“
5
 

 

Objekt trestného činu můžeme ještě dále dělit na objekt obecný – jakožto souhrn 

nejdůležitějších vztahů, zájmů a hodnot, které chrání trestní zákoník, druhový – ten je 

vyjádřen společnými vlastnostmi individuálních objektů, a objekt individuální – tím 

rozumíme jednotlivý zájem, k jehož ochraně je ten který trestný čin určen. 

  Jak již napovídá zařazení trestného činu podvodu do páté hlavy zvláštní části trestního 

zákoníku, jedná se o trestný čin proti majetku, objektem je tedy majetek, přesněji cizí 

majetek, což vyplývá už ze zákonné formulace. Zákonodárce při této formulaci vychází 

z Listiny základních práv a svobod
6
, konkrétně z čl. 11 odst. 1, který zaručuje každému právo 

vlastnit majetek. Trestný čin podvodu, stejně jako všechny ostatní trestné činy této hlavy, má 

být trestněprávní ochranou tohoto základního práva, jeho provedením na zákonné úrovni. Co 

se konkrétně rozumí pod pojmem majetek, nenajdeme – na rozdíl například od definice věci a 

jiné majetkové hodnoty – ve výkladových ustanoveních trestního zákoníku. Legální definici 

majetku najdeme v § 495 občanského zákoníku
7
, který zní: 

 

                                                 

5
 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 4. vyd. Praha: Leges, 2014, s. 170. Student 

(Leges). ISBN 978-80-7502-044-4. 

6
 Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., listina základních práv a svobod. 

7
 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
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„Souhrn všeho, co osobě patří, tvoří její majetek. Jmění osoby tvoří souhrn jejího 

majetku a jejích dluhů.“ 

 

Z důvodové zprávy k občanskému zákoníku vyplývá, že majetkem se tedy rozumí 

veškerý souhrn aktivních hodnotových položek náležející určité osobě.  Pro vymezení pojmu 

cizí majetek poslouží komentář k trestnímu zákoníku, který stanoví, že cizím majetkem se 

rozumí majetek, který nenáleží pachateli nebo nenáleží výlučně jemu.
8
 Z výše uvedeného by 

se mohlo zdát, že individuální objekt trestného činu podvodu dle § 209 TZ je definován zcela 

jasně, nicméně některé sporné otázky přesto vyvstávají. V aplikační praxi se například 

poměrně hojně vyskytují případy podvodného jednání ve vztahu ke společnému jmění 

manželů. Jedná se i zde o cizí majetek? Odpověď – alespoň částečnou – na tuto otázku, 

přináší dvě usnesení Nejvyššího soudu ČR:  

 

„Znak dokonaného trestného činu podvodu podle § 209 odst. 1 tr. zákoníku 

"způsobení škody na cizím majetku" nemůže jeden z manželů naplnit podvodným zkrácením 

společného jmění manželů, neboť pod pojmem "cizí majetek" u trestného činu podvodu je 

třeba rozumět majetek, který nenáleží pachateli nebo nenáleží výlučně jen jemu, přičemž 

vzhledem k povaze institutu společného jmění manželů je každý z manželů úplným vlastníkem 

celého takového majetku.“
9
 

 

„Cizím majetkem je majetek, který nenáleží pachateli nebo nenáleží výlučně jemu; 

přičemž ustanovení o trestném činu podvodu chrání všechny součásti majetku a ochrana 

majetkových práv se poskytuje bez ohledu na druh a formu vlastnictví.“
10

 

 

2.2. Objektivní stránka trestného činu podvodu  

 Objektivní stránka každého trestného činu má tři obligatorní znaky – a sice jednání, 

následek a příčinný vztah mezi jednáním a následkem. Není-li některý z obligatorních znaků 

objektivní stránky trestného činu naplněn, respektive pokud chybí, není pak naplněna ani 

skutková podstata trestného činu, a tedy nenastává trestní odpovědnost. Pro vznik trestní 

                                                 

8
 ŠÁMAL, Pavel. Trestní zákoník: komentář. Praha: C.H. Beck, 2010, s. 1852. Velké komentáře. ISBN 978-80-

7400-178-9. 

9
 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. 3. 2014, sp. zn. 11 Tdo 1406/2013-50, část trestní. 

10
 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 8. 2016, sp. zn. 7 Tdo 997/2016-32, část trestní. 
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odpovědnosti je tedy důležité naplnit všechny tři obligatorní znaky kumulativně, a to právně 

relevantní kvalitou.
11

 Trestný čin podvodu má – na rozdíl od pojistného, úvěrového i 

dotačního podvodu – pouze jednu základní skutkovou podstatu, s čímž souvisí, že i objektivní 

stránka tohoto trestného činu bude pouze jedna. Objektivní stránka trestného činu podvodu 

dle § 209 TZ spočívá v tom, že: 

 

 pachatel jiného uvede v omyl, nebo jeho omylu využije, nebo mu zamlčí podstatné 

skutečnosti 

 v důsledku výše uvedeného osoba provede majetkovou dispozici, čímž vznikne na cizím 

majetku škoda nikoli nepatrná a 

 dojde k obohacení pachatele nebo jiné osoby 

 

Objektivní stránka trestného činu podvodu dle § 209 TZ je tedy poměrně 

komplikovaná a pro její lepší pochopení považuji za nezbytné vymezit některé pojmy. Začnu 

s pojmy omyl, případně uvedení v omyl či využití cizího omylu, které jsou pro trestný čin 

podvodu naprosto esenciální a jsou jeho znaky již po desetiletí.
12

  

Omyl je rozpor mezi představou a skutečností. Z komentáře
13

 vyplývá, že ačkoliv se 

omyl může týkat i skutečností, které mohou teprve nastat, pachatel o něm musí vědět již 

v době, kdy dochází k jeho obohacení. V opačném případě by se tak jednalo o trestný čin 

zatajení věci podle § 219 TZ (tedy v případě, kdy si pachatel omyl jiného uvědomí až 

dodatečně). Toto tvrzení potvrzuje i následující právní věta z usnesení
14

 Nejvyššího soudu ČR 

ze dne 16. 5. 2007 (které přiměřeně vychází z klíčového rozhodnutí
15

 Nejvyššího soudu ČSR 

ze dne 21. 8. 1979): 

 

„Jestliže si pachatel přisvojil peníze, které mu byly omylem zaslány na bankovní účet, 

s nímž disponoval, pak pro rozlišení, zda tím spáchal trestný čin podvodu podle § 250 odst. 1 

                                                 

11
 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 4. vyd. Praha: Leges, 2014, s. 179. Student 

(Leges). ISBN 978-80-7502-044-4. 

12
 Pro srovnání viz úprava trestného činu podvodu v § 249 trestního zákona z r. 1950 (z. č. 86/1950 Sb., trestní 

zákon), či v § 250 trestního zákona z r. 1961 (z. č. 140/1961 Sb., trestní zákon). 

13
 ŠÁMAL, Pavel. Trestní zákoník: komentář. Praha: C.H. Beck, 2010, s. 1853. Velké komentáře. ISBN 978-80-

7400-178-9. 

14
 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 16. 5. 2007, sp. zn. 5 Tdo 538/2007, část trestní. 

15
 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSR ze dne 21. 8. 1979, sp. zn. 6 Tz 47/79. 



12 

 

tr. zák. (s využitím omylu jiného) nebo trestný čin zatajení věci podle § 254 odst. 1 tr. zák. (tj. 

věci, která se dostala do moci pachatele omylem), je rozhodující, zda pachatel věděl o omylu 

jiné osoby v době, kdy se peníze dostaly do jeho moci, tj. když se skutečně dozvěděl o takové 

platbě na bankovní účet (např. na základě výpisu z účtu). Věděl-li pachatel již v této době, že 

jde o peníze, které mu byly zaslány omylem, může spáchat jen trestný čin podvodu, nikoli 

trestný čin zatajení věci.“ 

 

 Uvedení v omyl spočívá v jednání, jímž pachatel předstírá okolnosti, které nejsou 

v souladu se skutečným stavem věci.
16

 Takovéto jednání může být spácháno konáním, 

opomenutím, nebo i konkludentním jednáním. Příkladem uvedení v omyl konáním budiž 

předložení nekrytých šeků k vyplacení s vědomím, že na daný účet nebude v blízké době 

poskytnuto krytí.
17

 Příkladem konkludentního jednání pak je typicky jízda bez jízdenky 

v hromadném dopravním prostředku (nicméně i zde je samozřejmě nutno tímto jednáním 

způsobit škodu nikoliv nepatrnou, což v praxi nebývá časté a podobné případy tak bývají 

řešeny ve správním řízení).  

Nutno zdůraznit, že je velmi podstatné koho, respektive jaký subjekt, pachatel svým 

jednáním v omyl uvádí. Tak například Nejvyšší soud ČR ve svém rozhodnutí
18

 ze dne 28. 4. 

2004 vyřadil z okruhu subjektů, které mohou být pachatelem trestného činu podvodu uvedeny 

v omyl, obecný soud rozhodující v civilním řízení sporném. Nejvyšší soud ČR vycházel 

z toho, že soud je povinen zjišťovat skutkový stav bez důvodných pochybností, je tedy 

místem nalézání práva, proto ho nelze jako subjekt uvést v omyl. Jednalo se konkrétně o 

skutkovou situaci, kdy obviněný podal soudu žalobu, která obsahovala vědomě nepravdivá 

tvrzení, a o situaci, kdy byl obviněným podán návrh na vydání směnečného platebního 

rozkazu, který se opírá o padělanou směnku. Nejvyšší soud ČR tedy dospěl k závěru, že se 

vědomě nepravdivým podáním (žalobou) nelze dopustit trestného činu podvodu zejména 

právě proto, že soud, vůči němuž žaloba směřuje, není subjektem, který může být uveden 

v omyl. Nicméně výše uvedený judikát se vztahuje pouze na obecný soud v civilním řízení 

sporném, vyvstala tedy otázka, jak je tomu například při řízení o nařízení výkonu rozhodnutí 

či exekuce, které je svou povahou od standardního civilního řízení sporného odlišné. 

                                                 

16
 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 4. vyd. Praha: Leges, 2014, s. 661. Student 

(Leges). ISBN 978-80-7502-044-4. 

17
 Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 27. 10. 1995 (č. 45/1996 Sb. rozh. tr.). 

18
 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 4. 2004, sp. zn. 11 Tdo 229/2004. 
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Upozornil bych především na článek
19

 JUDr. Michala Račoka, ve kterém se autor velmi 

detailně zabývá právě možnostmi spáchání trestného činu podvodu podáním nepravdivého 

návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí či exekuce. S názory v článku uvedenými se osobně 

ztotožňuji, je totiž dle mého názoru třeba brát v úvahu povahu a odlišnosti jednotlivých typů 

řízení. Za zásadní považuji fakt, že v řízení o nařízení výkonu rozhodnutí se rozhoduje 

zásadně bez jednání, případně bez slyšení povinného (viz § 253 OSŘ
20

), a soud tak zpravidla 

vychází ze skutečností uvedených oprávněným v návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí. Soud 

tedy v tomto řízení zkoumá jen to, zda byly splněny formální předpoklady k nařízení výkonu 

rozhodnutí. Uvedené potvrzuje i následující citace: 

 

„Okolnost, zda povinný uloženou povinnost splnil, popřípadě v jakém rozsahu ji splnil, 

soud při nařízení výkonu rozhodnutí nezkoumá; vychází v tomto směru z tvrzení 

oprávněného.“
21

 

 

Další poměrně specifický případ uvedení v omyl je uveden ve stanovisku
22

 Nejvyššího 

soudu ČR ze dne 16. 6. 2011: 

 

 „Zákonný znak trestného činu podvodu podle § 209 odst. 1 tr. zákoníku (resp. podle § 

250 odst. 1 tr. zák.) spočívající v "uvedení jiného v omyl" nebo ve "využití omylu jiného" může 

naplnit i pachatel, který v řízení o dědictví úmyslně uvede nepravdivé údaje o tom, že je 

dědicem, nebo o výši svého dědického nároku, a to s cílem obohatit se z majetku zůstavitele ke 

škodě jiného (skutečného) dědice.“ 

  

Lehce odlišnou situací je pak využití něčího omylu, kde se nevyžaduje pachatelovo 

přispění ke vzniku omylu. Pachatel tedy vědomě nepřispívá ke vzniku omylu, nicméně po 

poznání omylu jiného jedná tak, aby ke škodě cizího majetku sebe nebo jiného obohatil.
23

 

                                                 

19
 RAČOK, Michal. K možnosti spáchání trestného činu podvodu podání nepravdivého návrhu na nařízení 

výkonu rozhodnutí nebo exekuce. Bulletin advokacie. Impax, 2008, 2008(11), 25-30. ISSN 1210-6348. 

20
 Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád. 

21
 BUREŠ, Jaroslav. Občanský soudní řád: komentář. 7. vyd. Praha: C.H. Beck, 2006, s. 1413. Beckova edice 

komentované zákony. ISBN 80-717-9378-7. 

22
 Stanovisko Nejvyššího soudu ze dne 16. 6. 2011, sp. zn. Tpjn 305/2010. 

23
 ŠÁMAL, Pavel. Trestní zákoník: komentář. Praha: C.H. Beck, 2010, s. 1854. Velké komentáře. ISBN 978-80-

7400-178-9. 
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Nesmíme zapomenout na formulaci uvedenou ve výkladových ustanoveních obecné 

části trestního zákoníku, konkrétně v § 120, kde je definováno uvedení někoho v omyl a 

využití něčího omylu prostřednictvím technického zařízení. V souvislosti s tímto bych 

připomněl, že soudy ve své rozhodovací praxi již několikrát zdůraznily, že uvést v omyl lze 

pouze živou osobu, nikoliv neživý předmět, například počítačový systém, a to z důvodu 

absence vůle a rozumových schopností.
24

 V daném případě soud tedy došel k závěru, že nelze 

využít omylu samotného automatizovaného bankovního systému pro zpracování dat, ale 

pouze příslušných zaměstnanců, kteří tento systém používali a vkládali do něj data. Lze tedy 

uzavřít, že uvést v omyl lze pouze živou osobu, čili jakýsi lidský substrát nadaný vůlí a 

rozumovými schopnostmi, technický či počítačový systém je pak pouze jakýmsi nástrojem, 

v němž se tento „lidský“ omyl projeví. Tento závěr soudu platí obdobně jak pro uvedení 

v omyl, tak pro využití něčího omylu. 

Dalším stěžejním znakem objektivní stránky trestné činu podvodu dle § 209 TZ je 

zamlčení podstatných skutečností. Toho se dopustí pachatel svým jednáním, při kterém 

neuvede jakékoliv skutečnosti, které jsou rozhodující, zásadní či podstatné pro rozhodnutí 

poškozeného (případně i jiné podváděné osoby). Tyto skutečnosti – pokud by byly druhé 

straně známy – by pak vedly k tomu, že by k určité majetkové dispozici ze strany 

poškozeného (či jiné podváděné osoby) nedošlo, anebo došlo, ale za pro něj podstatně méně 

výhodnějších podmínek.
25

 Typicky se jedná o skutečnosti, které pachatel záměrně zamlčí, a 

které, pokud by byly poškozenému známy, by vedly například k tomu, že by neuzavřel 

určitou smlouvu (kterou nicméně na základě zamlčení podstatných skutečností ke své škodě 

uzavřel). Zamlčením podstatných skutečností se zabýval v jednom poměrně skutkově 

zvláštním případě
26

 Nejvyšší soud ČR, přičemž stěžejní je zejména následující: 

 

„Znak zamlčení podstatných skutečností obsažený ve skutkové podstatě trestného činu 

podvodu může být naplněn i tehdy, když se pachatel jednající jménem právnické osoby (resp. 

za ni) žádným způsobem nezajímá o její hospodaření a celkový nepříznivý ekonomický stav, 

který jí neumožňuje vstupovat do dalších závazkových vztahů. Okolnost, že se tato právnická 

osoba ocitla ve stavu úpadku ještě předtím, než pachatel získal oprávnění jednat jejím jménem 

                                                 

24
 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 14. 1. 2004, sp. zn. 5 Tdo 1382/2003. 

25
 ŠÁMAL, Pavel. Trestní zákoník: komentář. Praha: C.H. Beck, 2010, s. 1854. Velké komentáře. ISBN 978-80-

7400-178-9. 

26
 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 2. 10. 2013, sp. zn. 3 Tdo 874/2013-17. 
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(resp. za ni), zde nemá z hlediska existence uvedeného znaku podstatný význam. Za 

popsaného stavu není takové jednání pachatele ani v souladu s běžnou obchodní praxí.“ 

 

Z dalšího judikátu
27

 Nejvyššího soudu ČR pak plyne, že důležité je zamlčení 

podstatných skutečností pachatelem (a k němu směřující odpovídající forma zavinění), a proto 

není potřeba prokazovat, že si tyto skutečnosti mohla druhá strana zjistit, ani to, že pokud by 

jí byly uvedené podstatné skutečnosti známé, nejednala by tak, jak jednala. 

Považuji také za důležité zmínit, že často dochází k situaci, kdy není jasné, zda 

pachatel v daném případě uvádí někoho v omyl či zamlčuje podstatné skutečnosti. Pak 

můžeme hovořit o kombinaci těchto znaků, a sice o uvedení v omyl zamlčením podstatných 

skutečností. Příkladem pak budiž případ
28

 rozhodovaný Městským soudem v Praze, kdy 

obžalovaný prodával zboží – konkrétně mobilní telefony – o němž uváděl jiné vlastnosti, než 

toto zboží ve skutečnosti mělo, respektive tyto vlastnosti neuváděl vůbec.  V daném případě 

obžalovaný záměrně neuváděl například to, že mobilní telefony byly již používány, že u nich 

byl proveden neodborný softwarový zásah apod., zákazníci však z formulace předmětné 

nabídky nabyly dojmu, že se jedná o přístroje nové (obžalovaný prezentoval tyto přístroje 

jako bezvadné a nové, dosud jinou osobou nepoužité). Je zřejmé, že pokud by zákazníkům 

nebyly zamlčeny podstatné skutečnosti a oni tak byli řádně seznámeni se skutečným stavem 

přístroje, k majetkové dispozici (ke koupi telefonu) by s největší pravděpodobností nedošlo, a 

pokud by došlo, tak za jiných podmínek (například za podstatně nižší cenu). 

 Jak jsem již nastínil v úvodu této kapitoly, mezi jednáním a následkem musí být 

přítomna příčinná souvislost jako třetí obligatorní znak objektivní stránky skutkové podstaty, 

která nám pojí právě jednání a následek jakožto zbylé dva obligatorní znaky skutkové 

podstaty. Příčinná souvislost bývá v literatuře označována i jako příčinný vztah, případně 

kauzální nexus, tyto výrazy jsou tedy zaměnitelné. Nebudu se zde podrobněji zabývat 

obecným výkladem příčinné souvislosti, nýbrž pouze její analýzou ve vztahu k trestnému činu 

podvodu dle § 209 TZ, což je pro účely této práce nejpodstatnější. U tohoto trestného činu 

tedy zkoumáme přítomnost příčinné souvislosti mezi omylem a majetkovou dispozicí 

oprávněného, na základě které vzniká škoda. Jinými slovy, oprávněný musí onu majetkovou 

dispozici učinit v důsledku omylu, přičemž postačí, že omyl je pouze jedním z důvodů takové 

                                                 

27
 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 4. 11. 2015, sp. zn. 7 Tdo 649/2015-57; podobně také v usnesení 

Nejvyššího soudu ze dne 17. 9. 2014, sp. zn. 11 Tdo 1008/2014-48. 

28
 Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 26. 9. 2012, sp. zn. 5 To 346/2012. 



16 

 

majetkové dispozice, nemusí být tedy jediným důvodem
29

. Těchto důvodů tedy může 

existovat více, přičemž omyl je pouze jedním z mnoha, nicméně by stále měl vykazovat 

určitou kvalitu, čili být pro daný skutkový stav podstatný. V souvislosti s problematikou 

příčinné souvislosti u trestného činu podvodu považuji za důležité zmínit usnesení
30

 

Nejvyššího soudu ČR ze dne 4. 7. 2006, ve kterém je zdůrazněna nutnost existence příčinné 

souvislosti mezi omylem určité osoby (resp. její neznalostí podstatných skutečností) a 

majetkovou dispozicí učiněnou v omylu (nebo v důsledku uvedené neznalosti), jakož i mezi 

touto majetkovou dispozicí a škodou na cizím majetku a obohacením pachatele nebo jiné 

osoby.  Jak vidíme, stanovení příčinného vztahu u trestného činu podvodu dle § 209 TZ 

nemusí být vždy jednoduché. Příčinnou souvislost si tak lze lépe představit jako jakousi síť se 

vzájemně propojenými prvky (těmi tedy jsou – majetková dispozice, omyl, škoda na cizím 

majetku a obohacení). Příčinná souvislost u trestného činu podvodu je tak ovlivněna mimo 

jiné faktem, že na něm mohou být zainteresovány až čtyři různé osoby – pachatel, osoba 

jednající v omylu, osoba poškozená a osoba obohacená.
31

 

 Podvod je trestným činem, jestliže je určitým jednáním způsobena alespoň škoda 

nikoli nepatrná. Jedná se tedy o individuální následek trestného činu podvodu dle § 209 TZ. 

Jak vyplývá z komentáře
32

, škodou na cizím majetku se rozumí újma majetkové povahy, 

přičemž jde nejen o zmenšení majetku, čili škodu skutečnou, neboli faktický úbytek 

hospodářské hodnoty, nýbrž i o ušlý zisk. Škoda skutečná (zmenšení majetku) bývá 

označována jako damnum emergens, ušlý zisk pak jako lucrum cessans. Ze zákonné 

formulace vyplývá nutnost kumulativního splnění dvou podmínek ve vztahu ke škodě – musí 

jít o škodu nikoliv nepatrnou a zároveň musí být tato škoda způsobena na cizím majetku.
33

 

Škodou nikoliv nepatrnou se rozumí škoda dosahující částky nejméně 5 000 Kč.
34

  Obsahem 

škody může být typicky věc, peněžitá částka, případně konání i opomenutí, má-li určitou 

                                                 

29
 ŠÁMAL, Pavel. Trestní zákoník: komentář. Praha: C.H. Beck, 2010, s. 1855. Velké komentáře. ISBN 978-80-

7400-178-9. 

30
 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 4. 7. 2006, sp. zn. 5 Tdo 670/2006. 

31
 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 19. 7. 200, sp. zn. 8 Tz 136/2000. 

32
 ŠÁMAL, Pavel. Trestní zákoník: komentář. Praha: C.H. Beck, 2010, s. 1855. Velké komentáře. ISBN 978-80-

7400-178-9. 

33
 Jinými slovy, trestný čin podvodu nespáchám, způsobím-li podvodným jednáním škodu (pouze) na svém 

majetku. 

34
 § 138 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., TZ. 
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majetkovou hodnotu
35

. V následujících řádcích se budu zabývat určitými vybranými 

specifickými případy z judikatury, které se týkají způsobení škody u trestného činu podvodu. 

  Za velmi důležité považuji usnesení
36

 Nejvyššího soudu ČR ze dne 24. 9. 2003, kde 

soud poskytl zásadní a důležité vodítko pro stanovení výše způsobené škody. Při tomto 

stanovení je dle Nejvyššího soudu ČR nutno vycházet z toho, že k naplnění skutkové podstaty 

trestného činu podvodu dochází v okamžiku, kdy pachatel uskutečnil svůj podvodný úmysl. 

K tomuto okamžiku by se tak měla vyčíslovat škoda podvodem způsobená. Z téhož usnesení 

pak také vyplývá, že na stanovení škody nemá vliv pozdější uhrazení dlužné částky 

pachatelem, a to v jakékoliv výši. Tato skutečnost tak bude mít vliv pouze na stanovení 

rozsahu náhrady škody v adhezním řízení. 

 Zajímavou otázkou také je, jak je to se způsobením a výší škody v případech, kdy byla 

podvodným jednáním
37

 vylákána půjčka
38

 či úvěr, přičemž tento závazek byl zajištěn 

zástavním právem, ručením nebo jiným zajišťovacím institutem. Odpověď přinesl opět 

Nejvyšší soud ČR v jednom ze svých usnesení
39

, ve kterém zaujal poměrně striktní stanovisko 

– škoda na cizím majetku vznikla již samotným poskytnutím či vyplacením úvěru na 

podkladě nepravdivých či zamlčených skutečností, samotná zástava (byť je třeba její hodnota 

vyšší než výše poskytnutého úvěru) tak nemá pro vznik ani výši škody žádný význam. Totéž 

platí pro jakýkoliv jiný zajišťovací institut. Tyto instituty jsou totiž chápány jako náhrada 

škody způsobené již dokonaným trestným činem podvodu. Stejně je postupováno u případů, 

kdy pachatel, který již dokonal trestný čin podvodu vylákáním peněžité částky od 

poškozeného, se rozhodne tuto částku (nebo její část) poškozenému později vrátit. Trestný čin 

podvodu byl dokonán již samotným vylákáním, přičemž způsobenou škodou je zde celá 

vylákaná peněžitá částka bez ohledu na její případné pozdější vrácení.
40

 Toto vrácení lze opět 

považovat pouze za náhradu způsobené škody. Pachatel tak může pozdějším vrácením 

peněžité částky ovlivnit případné rozhodování o jeho trestu, případně o náhradě škody, 

v žádném případě tím však nemůže ovlivnit rozhodování o vině, čili jeho trestní odpovědnost 

za spáchaný trestný čin podvodu tím nezanikne.  

                                                 

35
 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 8. 2006, sp. zn. 8 Tdo 925/2006. 

36
 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 24. 9. 2003, sp. zn. 6 Tdo 795/2003. 

37
 Podvodně vylákanou půjčkou rozumějme půjčku, která byla vylákána již s úmyslem ji řádně nesplácet 

38
 V dnešní civilněprávní terminologii zápůjčka. 

39
 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 4. 2004, sp. zn. 8 Tdo 51/2004. 

40
 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 10. 12. 2003, sp. zn. 6 Tdo 1314/2003. 
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 Závěrem bych rád doplnil, že stanovení a vyčíslení přesné výše škody je pro správnou 

kvalifikaci trestného činu podvodu naprosto esenciální. Tomuto postupu je tedy třeba věnovat 

zvláštní pozornost. K takřka stejnému závěru dospěl Nejvyšší soud ČR ve svém usnesení
41

 ze 

dne 12. 9. 2012, ve kterém stojí následující: 

 

„Předpokladem použití skutkové podstaty trestného činu podvodu je zjištění výše 

majetkové škody. Proto je třeba popsat mechanismus jejího vzniku, a přesně ji vyčíslit. Tato 

zjištění musí soud rozlišit tak, aby bylo zřejmé, v jaké výši vznikla škoda poškozené osobě, a v 

jakém rozsahu se uvedeným protiprávním činem obohatila jiná osoba.“ 

 

 S objektivní stránkou podvodu souvisí také pojem obohacení sebe nebo jiného 

v důsledku podvodného jednání pachatele, které jsme si již podrobně rozebrali výše. Pod 

pojmem obohacení rozumíme
42

 prakticky jakékoli rozmnožení majetku, a to byť „pouhým“ 

ušetřením nákladů, které by jinak musely být vynaloženy, nebo jeho faktickým rozšířením. 

Zákonná formulace naznačuje, že osobou obohacenou v důsledku podvodu nemusí být 

samotný pouze pachatel, nýbrž jí může být i osoba od pachatele odlišná. Je nutné si ujasnit, že 

obohacení nelze vnímat jako zrcadlový odraz škody způsobené poškozenému. Jedná se o dva 

na sobě nezávislé instituty. Výše obohacení může, ale i nemusí, být rovna výši způsobené 

škody. Obohacení tak může být menší, případně i větší než způsobená škoda. Znak obohacení 

je naplněn okamžikem neoprávněného rozmnožení majetku a není tedy rozhodné, zda osoba 

obohacená s majetkem dále nakládá, případně jak s ním nakládá. Jde například o situaci
43

, kdy 

pachatel svým podvodným jednáním docílil vkladu práva do katastru nemovitostí, čímž se 

stal vlastníkem určitých nemovitostí. Tímto momentem byl tedy naplněn zákonný znak 

obohacení – pachatel se neoprávněně obohatil o předmětné nemovitosti. Pro posouzení 

případu tak není rozhodující, jak pachatel následně s nemovitostmi naložil (zdali došlo 

k jejich prodeji apod.), jelikož trestný čin podvodu byl dokonán již samotným obohacením 

pachatele. 

                                                 

41
 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. 9. 2012, sp. zn. 3 Tdo 767/2012; publikováno taktéž ve Sborníku 

komentované judikatury (ročník 2013). 

42
 ŠÁMAL, Pavel. Trestní zákoník: komentář. Praha: C.H. Beck, 2010, s. 1857. Velké komentáře. ISBN 978-80-

7400-178-9. 

43
 Skutkově podobná situace viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 7. 2015, sp. zn. 6 Tdo 905/2015-18. 
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Zákonná formulace obohacení jiného může být naplněna i v případě obohacení osoby 

nebo skupiny neznámé, blíže neurčené. K tomuto závěru se kloní rozhodovací praxe soudů. 

Jedním z prvním významných rozhodnutí obsahujících tuto myšlenku byl rozsudek
44

 

Nejvyššího soudu SR ze dne 18. 4. 1990, který je dodnes hojně citován.  

 Je nasnadě, že se k naplnění skutkové podstaty trestného činu podvodu musí jednat o 

obohacení neoprávněné, čili obohacení, na který není právní nárok. Tak například v případě, 

že osoba vyláká majetkové plnění z dlužníka a měla na toto plnění právní nárok, nedopustí se 

trestného činu podvodu právě z toho důvodu, že se nejednalo o neoprávněné obohacení.  

Problematiku obohacení řešil mimo jiné Nejvyšší soud ČR ve svém usnesení
45

 ze dne 

17. 10. 2012, ze kterého pochází následující právní věta: 

 

„Pachatel, který spáchal citovaný trestný čin jako osoba jednající jménem právnické 

osoby (resp. za ni), není obohacenou osobou, protože za určitých skutkových okolností může 

být obohacenou jen tato právnická osoba.“ 

 

S odkazem na literaturu
46

 rovněž uvádím, že obohacení pachatele nebo jiného 

v důsledku podvodného jednání je obligatorním znakem trestného činu podvodu. Pokud tak 

nejdříve dojde k obohacení na základě jiné majetkové trestné činnosti a následné podvodné 

jednání směřuje pouze k zakrytí tohoto obohacení, nejedná se v daném případě o trestný čin 

podvodu. V takovém případě tak hovoříme o tzv. zastíracím jednání, toto jednání je součástí 

spáchaného majetkového trestného činu a není možno ho tedy postihovat jako samostatný 

trestný čin. 

 

2.3. Subjektivní stránka trestného činu podvodu  

 Jediným obligatorním znakem subjektivní stránky trestného činu je zavinění. 

K naplnění skutkové podstaty tohoto trestného činu je třeba zavinění úmyslného. Vyplývá to 

z ustanovení § 13 odst. 2 TZ, nicméně nutno poznamenat, že toto ustanovení platí pouze pro 

základní skutkové podstaty. Úmysl zde musí být již v době podvodného jednání pachatele, 

                                                 

44
 Rozsudek Nejvyššího soudu SR ze dne 18. 4. 1990, sp. zn. 2 Tzf 4/90; ve Sbírce soudních rozhodnutí 

publikováno pod číslem Rt 18/1991. 

45
 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 17. 10. 2012, sp. zn. 8 Tdo 1060/2012-42. 

46
 ŠÁMAL, Pavel. Trestní zákoník: komentář. Praha: C.H. Beck, 2010, s. 1857. Velké komentáře. ISBN 978-80-

7400-178-9. 
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případně v době zamlčení podstatných skutečností. Je důležité, aby se existence a kvalita 

úmyslu dovozovala ze skutečností, které svědčí o tom, že pachatel již v době podvodného 

jednání chtěl tímto jednáním způsobit škodu na cizím majetku v požadované výši.
47

 Tímto 

požadavkem tedy rozumíme, aby měl pachatel již v době svého podvodného jednání úmysl 

způsobit na cizím majetku škodu alespoň ve výši nikoli nepatrné. V opačném případě nemůže 

být skutková podstata tohoto trestného činu naplněna. 

 S odkazem na ustálenou judikaturu
48

 nutno k výše uvedenému doplnit, že úmyslné 

zavinění pachatele musí krýt všechny znaky objektivní stránky trestného činu podvodu, tj. 

jednání, následek a příčinný vztah mezi nimi.  Úmysl tedy musí zahrnovat jak samotné 

podvodné jednání, příkladem budiž uvedení někoho v omyl, tak i tímto jednáním způsobenou 

škodu na cizím majetku a obohacení pachatele samotného, případně jiné osoby. 

 Jak jsem již zdůraznil, potřeba úmyslného zavinění se vztahuje pouze k základní 

skutkové podstatě podvodu, tedy k § 209 odst. 1 TZ. Pro kvalifikované skutkové podstaty 

obsahující okolnosti podmiňující použití vyšší trestní sazby platí zásada opačná, a sice – 

pokud není stanoveno jinak, postačí zavinění z nedbalosti. Vyplývá to z ustanovení § 17 TZ. 

Tato zásada se vztahuje na oba druhy okolností podmiňujících použití vyšší trestní sazby, jež 

naše právo rozlišuje – na těžší následek i na jiné skutečnosti. 

 

2.4. Subjekt trestného činu podvodu 

 Pachatelem tohoto trestného činu může být zásadně kdokoli, kdo v době činu dovršil 

věk patnácti let a kdo je příčetný. Hovoříme tedy o obecném trestném činu, který nevyžaduje 

zvláštní vlastnosti, postavení či způsobilost pachatele. Pachatelem tedy rozumíme fyzickou 

osobu, která uvedla někoho v omyl, využila již existujícího omylu, případně zamlčela 

podstatné skutečnosti, přičemž v důsledku majetkové dispozice oklamané osoby došlo 

k obohacení pachatele nebo jiné osoby a ke škodě na cizím majetku. 

 Rovněž nesmíme pominout existenci zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti 

právnických osob a řízení proti nim. Na základě tohoto právního předpisu může být 

pachatelem trestného činu podvodu rovněž právnická osoba. Vyplývá to z ustanovení § 7 

                                                 

47
 Tento požadavek vyplývá z usnesení Nejvyššího soudu ze dne 3. 10. 2012, sp. zn. 7 Tdo 423/2012-80. 

48
 Konkrétně např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 3. 12. 2008, sp. zn. 7 Tdo 1373/2008. 
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tohoto zákona. Jde nově
49

 o negativní výčet trestných činů, tedy výčet těch, kterých se 

právnická osoba dopustit nemůže. Trestný čin podvodu v tomto výčtu chybí, právnická osoba 

se ho tedy dopustit může. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

49
 1. 12. 2016 nabyla účinnosti novela, která změnila dosavadní pozitivní výčet trestných činů (kdy právnické 

osoby mohly spáchat pouze trestné činy taxativně vyjmenované) na výčet negativní. Tímto se rozšířil počet 

trestných činů, kterých se mohou dopustit právnické osoby z 84 na přibližně 200. Více k této novele: Co přinese 

novela zákona o trestní odpovědnosti právnických osob. Právní prostor [online]. 2016 [cit. 2017-03-04]. 

Dostupné z: http://www.pravniprostor.cz/clanky/trestni-pravo/co-prinese-novela-zakona-o-trestni-odpovednosti-

pravnickych-osob. 

http://www.pravniprostor.cz/clanky/trestni-pravo/co-prinese-novela-zakona-o-trestni-odpovednosti-pravnickych-osob
http://www.pravniprostor.cz/clanky/trestni-pravo/co-prinese-novela-zakona-o-trestni-odpovednosti-pravnickych-osob
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3. Trestný čin pojistného podvodu dle § 210 TZ 

 

3.1. Specifika trestného činu pojistného podvodu  

Předem je nutné si uvědomit, že trestný čin pojistného podvodu má dvě základní skutkové 

podstaty. Pachatel se tedy tohoto trestného činu dopustí, když: 

 

1. 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 (§ 210 odst. 1), 

2. 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 

(§ 210, odst. 2). 

 

S existencí dvou základních skutkových podstat tohoto trestného činu je úzce spojena 

mimo jiné otázka druhu, respektive formy pojištění. Náš právní řád rozlišuje dvě základní 

formy pojištění, a to podle právního důvodu jeho vzniku. Jde o pojištění smluvní a pojištění 

zákonné. Je nasnadě, že smluvní pojištění vzniká a trvá na základě pojistné smlouvy, zatímco 

pojištění zákonné vzniká a trvá na základě skutečnosti stanovené právním předpisem, a to 

nezávisle na projevu vůle jeho účastníků.
50

 Zmíněná úzká souvislost tohoto rozdělení a dvou 

základních skutkových podstat tkví v tom, že zákonné pojištění může být předmětem pouze 

trestného činu podle § 210 odst. 2. První základní skutková podstata se tak vztahuje pouze na 

pojištění smluvní a vztahy z něho vyplývající.  

Rozsah této práce mi nedovoluje podniknout rozsáhlejší exkurz do oblasti občanského 

práva a zabývat se podrobněji jednotlivými náležitostmi pojistné smlouvy. Omezím se tak 

pouze na několik základních informací. Poměrně rozsáhlou hmotněprávní úpravu pojištění 

najdeme v občanském zákoníku
51

 v § 2758 až § 2872, definici pojistné smlouvy pak v § 2758 

                                                 

50
 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 4. vyd. Praha: Leges, 2014, s. 665. Student 

(Leges). ISBN 978-80-7502-044-4. 

51
 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
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odst. 1. Občanský zákoník k datu své účinnosti, tedy k 1. 1. 2014, zrušil část první 

(obsahovou část) i část druhou zákona o pojistné smlouvě
52

. 

  

3.2. Objekt trestného činu pojistného podvodu  

Obecný popis objektu jako obligatorního znaku skutkové podstaty trestného činu je 

uveden v kapitole 2.1, na následujících řádcích se proto omezím pouze na objekt trestného 

činu pojistného podvodu. Tím je stejně jako u trestného činu podvodu podle § 209 TZ cizí 

majetek. Trestný čin pojistného podvodu však poskytuje ochranu majetkovým právům 

v užším rozsahu (souvisí to mimo jiné s tím, že je zde ve vztahu k trestnému činu podvodu 

poměr speciality). Jde tedy zejména o ta majetková práva, která se týkají tzv. soukromého 

pojištění, které bývá zpravidla vázáno na pojistné smlouvy. Dále pak jde o majetková práva, 

která se týkají plnění poskytovaných na základě takového pojištění.
53

 V odůvodnění 

usnesení
54

 Nejvyššího soudu ČR ze dne 20. 11. 2013 byl pak objekt trestného činu pojistného 

podvodu vymezen jako „majetková práva pojišťoven vztahující se k tzv. soukromému 

pojištění“. Dalo by se tedy shrnout, že trestný čin pojistného podvodu chrání majetkové zájmy 

pojišťoven. 

Pokud bychom chtěli vymezit jednotlivé individuální objekty, musíme vycházet 

z jednotlivých jednání, která jsou obsahem obou základních skutkových podstat. 

Individuálním objektem skutkové první základní skutkové podstaty dle § 210 odst. 1 TZ je 

pak konkrétně zájem na ochraně cizího majetku v souvislosti s řádným sjednáváním 

pojistných smluv, s likvidací pojistné události a s poskytováním pojistného plnění (a to včetně 

tzv. jiných obdobných plnění).
55

 Druhá základní skutková podstata pak směřuje k postihu 

odlišných jednání, což se odráží i na odlišné formulaci individuálního objektu. Jedná se sice 

opět o cizí majetek, avšak v užším slova smyslu jde o ochranu majetkových zájmů pojistitelů 

poskytujících plnění na podkladě uvedených událostí. 

 

                                                 

52
 Zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě. 

53
 ŠÁMAL, Pavel. Trestní zákoník: komentář. Praha: C.H. Beck, 2010, 1879. Velké komentáře. ISBN 978-80-

7400-178-9. 

54
 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 20. 11. 2013, sp. zn. 3 Tdo 1116/2013-30. 

55
 ŠÁMAL, Pavel. Trestní zákoník: komentář. Praha: C.H. Beck, 2010, s. 1879. Velké komentáře. ISBN 978-80-

7400-178-9. 
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3.3. Objektivní stránka trestného činu pojistného podvodu  dle § 210 odst. 

1 

 Jak jsem rozebral výše, obě základní skutkové podstaty mají rozdílné individuální 

objekty, což implikuje i rozdílné objektivní stránky. Pro větší přehlednost tyto uvádím 

v samostatných podkapitolách. 

 Jednáním základní skutkové podstaty podle § 210 odst. 1 TZ je uvedení nepravdivých 

nebo hrubě zkreslených údajů nebo zamlčení podstatných údajů. Tohoto jednání se pachatel 

musí dopustit buď v souvislosti s uzavíráním nebo změnou pojistné smlouvy, nebo 

v souvislosti s likvidací pojistné události, případně pak při uplatnění práva na plnění 

z pojištění nebo jiné obdobné plnění. Všimněme si, že v případě uvedení nepravdivých údajů, 

nebo údajů hrubě zkreslených zákon nepožaduje, aby se jednalo o údaje podstatné. Důvodem 

je zejména fakt, že tyto nepravdivé či hrubě zkreslené údaje samy o sobě mohou zásadně 

ovlivnit rozhodování druhé strany, a to právě i v případě, že se nejedná o údaje podstatné.
56

 

Formulace této skutkové podstaty nám dále napovídá, že ke vzniku trestní odpovědnosti zde 

není nutné, aby pojišťovna (tedy poškozený) jednala v omylu. Pachatelovo jednání tedy 

nemusí směřovat k uvedení někoho – typicky právě pojišťovny – v omyl. Toto vyplývá mimo 

jiné z usnesení
57

 Nejvyššího soudu ČR ze dne 13. 11. 2002. 

 Nepravdivými údaji jsou takové údaje, jejichž obsah vůbec neodpovídá skutečnému 

stavu. Údaji hrubě zkreslenými
58

 se rozumí údaje, které mylně nebo neúplně informují o 

důležitých okolnostech pro uzavření nebo změnu pojistné smlouvy. K zamlčení podstatných 

údajů viz následující citace z komentáře
59

: 

 

„Podstatné údaje zamlčí ten, kdo neuvede v souvislosti s uzavíráním pojistné smlouvy 

jakékoli údaje, které jsou rozhodující nebo zásadní (tj. podstatné) pro její uzavření, tedy 

takové údaje, které by vedly, pokud by byly druhé straně známy, k tomu, že pojistná smlouva 

                                                 

56
 ŠÁMAL, Pavel. Trestní zákoník: komentář. Praha: C.H. Beck, 2010, s. 1883. Velké komentáře. ISBN 978-80-

7400-178-9. 

57
 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 13. 11. 2002, sp. zn. 6 Tdo 876/2002. 

58
 ŠÁMAL, Pavel. Trestní zákoník: komentář. Praha: C.H. Beck, 2010, s. 1883. Velké komentáře. ISBN 978-80-

7400-178-9. 

59
 ŠÁMAL, Pavel. Trestní zákoník: komentář. Praha: C.H. Beck, 2010,  s. 1884. Velké komentáře. ISBN 978-

80-7400-178-9. 
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by nebyla uzavřena nebo by sice byla uzavřena, ale za podstatně méně výhodnějších 

podmínek pro tu stranu, která tyto údaje zamlčela nebo v jejíž prospěch byly zamlčeny.“ 

 

Postačí, pokud se pachatel dopustí některého ze zmíněných třech typů jednání 

v souvislosti s uzavíráním nebo změnou pojistné smlouvy, není tedy třeba, aby k tomu došlo 

přímo při samotném aktu sjednávání pojistné smlouvy. K uvedení nepravdivých nebo hrubě 

zkreslených údajů nebo k zamlčení podstatných údajů tak může dojít kdykoliv v průběhu 

procesu uzavírání pojistné smlouvy nebo změny smlouvy již uzavřené. Nutno také zdůraznit, 

že zákon nepožaduje, aby se takovéhoto jednání dopustili jen účastníci této smlouvy 

(pojistník, pojistitel), nýbrž může jít i o kohokoli jiného – ať už o pojištěného, osobu 

oprávněnou, případně o úplně jiné osoby. 

Pachatel se předmětných jednání může dopustit také v souvislosti s likvidací pojistné 

události. Legální definici likvidace pojistné události najdeme v § 3 odst. 1 písm. n) zákona o 

pojišťovnictví
60

 a zní: 

 

„Pro účely tohoto zákona se likvidací pojistné události soubor činností počínající 

šetřením směřujícím k určení povinnosti pojišťovny plnit z události vyvolané pojistným 

nebezpečím, stanovení výše tohoto plnění a končící jeho výplatou oprávněné osobě nebo 

poškozenému, anebo sdělením, že tato povinnost nevznikla.“ 

 

K výše uvedené definici pouze doplním, že zahájit zmíněné šetření je zákonnou 

povinností pojistitele vyplývající z § 2796 až § 2799 občanského zákoníku. Toto šetření 

pojistných událostí nemusí být prováděno pouze pojišťovnou samotnou (jakožto pojistitelem), 

ale může ho provést i likvidátor pojistných událostí na základě smlouvy uzavřené 

s pojišťovnou.
61

 Šetření pojistné události lze považovat za podmnožinu její likvidace, která 

tímto šetřením začíná a končí výplatou pojistného plnění nebo jeho odmítnutím.
62

 

V poslední řadě se pachatel může dopustit uvedení nepravdivých nebo hrubě 

zkreslených údajů nebo zamlčení podstatných údajů při uplatnění práva na plnění z pojištění 
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nebo jiné obdobné plnění.
63

 Osoba, která toto právo uplatňuje, se označuje jako osoba 

oprávněná.  Oprávněnou osobou pak bývá zpravidla pojištěný, jakožto osoba, na jejíž život, 

majek, zdraví, případně jiné hodnoty se soukromé pojištění vztahuje, může však jít i osoby 

jiné.
64

 

Co se týče následku této skutkové podstaty, je třeba zdůraznit, že skutková podstata 

dle § 210 odst. 1 TZ nevyžaduje způsobení škody. Pachatel tak naplní tuto skutkovou 

podstatu výše popsanými typy jednání i tehdy, pokud jimi nezpůsobí žádnou škodu a nezíská 

žádný prospěch. Jedná se tedy o předčasně dokonaný trestný čin ve stadiu přípravy. Osobně 

tuto skutečnost považuji za nedostatek nynější právní úpravy, vzhledem k tomu, že 

nezpůsobení škody může často implikovat nízkou společenskou škodlivost, respektive 

závažnost. Lze zde sice argumentovat zásadou subsidiarity trestní represe, nicméně si myslím, 

že zakotvení požadavku na způsobení škody nikoli nepatrné do této skutkové podstaty je 

žádoucí zejména z hlediska právní jistoty. Způsobení škody je nyní však pouze znakem 

kvalifikovaných skutkových podstat trestného činu dle § 210 odst. 1 TZ.  

 

3.4. Objektivní stránka trestného činu pojistného podvodu dle § 210 odst. 

2 

 Druhá základní skutková podstata pak spočívá v jednání pachatele, který 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.  

 Dle komentáře
65

 je událostí, s níž je spojeno právo na plnění z pojištění nebo jiné 

obdobné plnění zejména pojistná událost, dále pak tzv. jiná taková událost. Pojistnou 

událostí
66

 rozumíme nahodilou skutečnost blíže označenou v pojistné smlouvě nebo ve 

zvláštním právním předpisu, na který se pojistná smlouva odvolává, se kterou je spojen vznik 
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povinnosti pojistitele poskytnout pojistné plnění. Jedná se tedy o událost, o které nevíme kdy 

nastane, ani jestli vůbec nastane. Tzv. jiná taková událost je pak poměrně specifický případ, 

který vyplývá ze zvláštního právního předpisu, konkrétně pak například ze zákona o pojištění 

odpovědnosti z provozu vozidla
67

.  

 Úmyslné vyvolání události, s níž je spojeno právo na plnění z pojištění nebo jiné 

obdobné plnění nám přiblíží následující citace, jež je výňatkem z usnesení
68

 Nejvyššího soudu 

ČR ze dne 24. 2. 2010, a zní: 

 

 „Za úmyslné vyvolání pojistné události ve smyslu ustanovení § 250a odst. 2 tr. zák. se 

považuje takové jednání pachatele, jímž úmyslně způsobí konkrétní skutečnost, ze které vzniká 

povinnost pojistitele poskytnout plnění (např. záměrná havárie s pojištěným automobilem). 

Třebaže takový pachatel zpravidla bude mít i úmysl uplatnit nárok na pojistné plnění, k jeho 

trestní odpovědnosti se takový úmysl nevyžaduje. Trestný čin je v tomto případě dokonán již 

úmyslným vyvoláním pojistné události, i když ke škodě na cizím majetku nedojde.“ 

 

 Úmyslným předstíráním události, s níž je spojeno právo na plnění z pojištění nebo jiné 

obdobné plnění, je pak fingování události, která je blíže specifikována v pojistné smlouvě 

nebo ve zvláštním právním předpisu
69

, se kterou je spojen vznik povinnosti pojistitele 

poskytnout pojistné plnění, přičemž se tato událost ve skutečnosti vůbec nestala.
70

  

 Dalším – a posledním – jednáním, kterým se pachatel může dopustit spáchání 

trestného činu dle § 210 odst. 2 TZ, je udržování stavu vyvolaného pojistnou událostí.  

V tomto případě pojistná událost nastala bez úmyslného přičinění pachatele, ten však tuto 

událost a její důsledky úmyslně prodlužuje nebo rozvíjí.
71

 V tomto případě tedy pachatel ke 

vzniku pojistné události úmyslně nepřispěl. 
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 Od jednání se dostáváme k dalšímu obligatornímu znaku objektivní stránky trestného 

činu, k následku. Jak jsem již dříve naznačil, následek představuje podstatný rozdíl mezi 

oběma základními skutkovými podstatami pojistného podvodu. Druhá základní skutková 

podstata tohoto trestného činu totiž již vyžaduje způsobení škody na cizím majetku, a to 

alespoň ve výši nikoli nepatrné. Cizím majetkem se v tomto případě vždy rozumí majetek 

pojišťovny a škodou na něm pak pojistné plnění nebo jiné obdobné plnění neprávem z tohoto 

majetku vyplacené. Následek je zde také do určité míry diferencován dle typu jednání, které 

ho způsobilo. Tak v případě vyvolání nebo předstírání události, s níž je spojeno právo na 

plnění z pojištění nebo jiné obdobné plnění, je škodou celé neprávem vyplacené pojistné 

plnění nebo jiné obdobné plnění. V případě udržování stavu vyvolaném pojistnou událostí je 

pak škodou pouze rozdíl mezi plněním, na které by oprávněná osoba měla nárok, pokud by 

stav vyvolaný pojistnou událostí úmyslně neudržovala, a plněním, které bylo vyplaceno právě 

na základě úmyslného udržování tohoto stavu. 

 Závěrem by bylo záhodno zmínit usnesení
72

 Nejvyššího soudu ČR ze dne 12. 9. 2007, 

ve kterém se soud zabýval spácháním pojistného podvodu podle § 250a odst. 2 tehdy 

účinného trestního zákona (tomuto ustanovení obsahově odpovídá § 210 odst. 2 trestního 

zákoníku účinného k dnešnímu datu
73

). Podle tohoto usnesení je způsobenou škodou částka, 

kterou pojišťovna neoprávněně vyplatila ve formě pojistného plnění, nikoli hodnota 

pojištěného majetku, například tedy motorového vozidla. 

 

3.5. Subjektivní stránka trestného činu pojistného podvodu  

 Obě základní skutkové podstaty tohoto trestného činu jsou úmyslnými trestnými činy, 

čili k jejich spáchání je třeba zavinění ve formě úmyslu, ať už přímého či nepřímého. Přesto 

však i mezi subjektivními stránkami těchto dvou skutkových podstat můžeme spatřovat 

poměrně podstatné rozdíly. Je tomu zejména proto, že skutková podstata dle § 210 odst. 1 TZ 

nevyžaduje ke svému naplnění vznik škody (a to ani majetkové, ani nemajetkové), tudíž ani 

úmysl pachatele nemusí směřovat ke způsobení škody. K trestní odpovědnosti tedy stačí, aby 

pachatel např. v souvislosti s uzavřením pojistné smlouvy uvedl nepravdivé údaje a aby toto 

jednání bylo kryto úmyslem. Pachatel tedy nemusí mít zároveň úmysl tímto svým jednáním 

způsobit škodu na cizím majetku, ač tomu tak v praxi často bývá. Naproti tomu ve druhé 
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základní skutkové podstatě dle § 210 odst. 2 TZ je úmysl specifikován, pachatel zde musí 

jednat v úmyslu opatřit sobě nebo jinému prospěch. Zajímavé je, že ač se jedná o typický 

trestný čin proti majetku, zákonodárce zde povahu prospěchu nespecifikuje, může se tak 

jednat o prospěch majetkový i nemajetkový. Už z povahy tohoto trestného činu však vyplývá, 

že v praxi bude pachatel častěji jednat s úmyslem opatřit sobě nebo jinému prospěch 

majetkový. 

 

3.6. Subjekt trestného činu pojistného podvodu  

 Zákonodárce v ani jedné ze základních skutkových podstat nestanovuje požadavky na 

osobu pachatele. Tím tak může být zásadně kdokoli. V praxi se bude jednat zejména o 

pojistníka nebo pojištěného. Spáchat trestný čin pojistného podvodu, zejména dle § 210 odst. 

2 TZ, pak může i osoba zcela jiná, přičemž je nerozhodné, zda jedná po dohodě s pojištěným 

nebo bez ní. Světlo do této problematiky vnesl Nejvyšší soud ČR ve svém usnesení
74

 ze dne 

9. 12. 2010. Nejvyšší soud ČR zde dovodil, že pachatelem pojistného podvodu dle § 210 odst. 

1 TZ (v daném případě šlo o uvedení nepravdivých údajů při uplatnění nároku na plnění 

z pojistné smlouvy) může být i osoba jiná než smluvní strana nebo účastník vztahu. Aby tato 

osoba mohla být pachatelem, musí být ale také současně splněno, že do procesu uplatnění 

nároku na plnění z pojistné smlouvy vstoupila dostatečně významným způsobem, tedy že se 

určitým způsobem na uplatňování tohoto nároku podílela. Na základě uvedené argumentace 

lze tedy bezpečně učinit závěr, že pachatelem trestného činu pojistného podvodu může být 

nejen kterýkoliv z účastníků pojistné smlouvy, ale také osoba, která smluvní stranou pojistné 

smlouvy není. Tento závěr potvrzují i názory odborné veřejnosti.
75

 

  

3.7. Opatření pojišťoven k  prevenci, odhalování a potlačování pojistných 

podvodů 

 Pojistné podvody patří mezi trestné činy s nejvyšší mírou latence (odhady hovoří, že 

se podaří úspěšně odhalit přibližně desetinu
76

 spáchaných pojistných podvodů) a způsobují 
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tak pojišťovnám velké ekonomické ztráty. Proto je v zájmu pojišťoven zavádět opatření, která 

by přispívala k efektivnímu odhalování pojistných podvodů a k jejich prevenci. Pojišťovny 

mají zpravidla specializované oddělení zaměřující se na odhalování tohoto typu kriminality, 

dochází k přijímání organizačních opatření, vnitřních metodik a zavádění specializovaných 

nástrojů. Mezi tyto opatření patří například tzv. „černé listiny klientů“, tedy seznamy klientů, 

kterým byl někdy již pojistný podvod (či alespoň pokus o něj) prokázán.
77

 Dále do těchto 

seznamů bývají řazeni i klienti s enormně vysokým škodným průběhem ve svém pojištění. 

Existují také sdílené registry, které umožňují zaměstnancům jednotlivých pojišťoven 

nahlédnout do kompletní historie klienta u jiných pojišťoven.
78

 Pojišťovny však disponují i 

velmi moderními systémy, příkladem budiž systém AFMS (Adastra Fraud Management 

System). Jedná se o technologický systém pro detekci pojistných podvodů, který je založen na 

automatickém zpracování dat o pojistných smlouvách a pojistných událostech. Tento systém 

pak na základě vstupních údajů označí ty pojistné události, u kterých je pravděpodobnost 

spáchání pojistného podvodu vysoká. 

 Hovoříme-li o nástrojích sloužících k odhalování pojistných podvodů, nelze 

opomenout Systém
79

 pro výměnu informací o podezřelých okolnostech (SVIPO), který vznikl 

v roce 2011 na půdě České asociace pojišťoven. Tento systém porovnává pojistné události 

šetřené jednotlivými pojišťovnami a jeho výstupem je případné upozornění na pojistné 

události, které jsou s vysokou mírou pravděpodobnosti pojistnými podvody. Zmíněná Česká 

asociace pojišťoven (dále jen ČAP) se věnuje prevenci a odhalování pojistných podvodů již 

od svého vzniku, tedy od roku 1994. V rámci ČAP se této problematice konkrétně věnuje 

Sekce pro prevenci pojistného podvodu. Na půdě ČAP byla také zpracována metodická 

příručka pro prevenci, vyšetřování a indikaci pojistných podvodů.
80

  

 Dalším opatřením, ke kterému pojišťovny zpravidla sahají, je školení zaměstnanců, 

jehož účelem je, aby sami tito zaměstnanci byli schopni rozpoznat jednání, které by mohlo být 

pojistným podvodem. K rozpoznání tohoto jednání slouží údaje o pojistné události, které 
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signalizují, že daná pojistná událost může být podvodná. Tyto údaje jsou označovány jako 

indikátory a jsou ve své podstatě určitými kriminogenními faktory. Indikátory pak dělíme 

podle toho, zda se vztahují k pojistné smlouvě, k pojištěnému nebo k pojistníkovi. Například 

u pojištění motorových vozidel jsou těmito indikátory hlavně – vysoká cena vozu a vůz nemá 

havarijní pojištění, pojistná událost před zaplacením pojistného, nahlášení škody po delší 

době od jejího vzniku, apod. U pojištění majetku jsou pak hlavními indikátory – existence 

nedávné události stejné povahy, majetek na prodej, dlouhodobě nepoužívaná nemovitost, 

absence svědků (nebo naopak jejich podezřele vysoký počet), nedostatek dokladů apod. 

 Nutno zmínit, že pojišťovny mají také zákonnou povinnost zavést určitá kontrolní a 

prevenční opatření. Tato povinnost je stanovena v zákoně o pojišťovnictví
81

. Jedná se 

zejména o ustanovení § 7d a §7e tohoto zákona. § 7d tohoto zákona stanovuje pro tuzemskou 

pojišťovnu a zajišťovnu povinnost zavést, udržovat a uplatňovat účinný systém vnitřní 

kontroly, přičemž stanovuje minimální požadavky, které by tento systém měl splňovat. § 7e 

pak zakotvuje pro pojišťovny a zajišťovny povinnost zavést, udržovat a uplatňovat účinný 

vnitřní audit. Tento audit musí být objektivní a nezávislý na provozních činnostech. 

 Závěrem této kapitoly bych rád podotknul, že se zaváděním zmíněných opatření na 

straně pojišťoven jde bohužel ruku v ruce zdokonalování metod a technik pachatelů 

pojistných podvodů, zejména organizovaných skupin. Lze si tedy jen těžko představit, že by 

sebelepší opatření pojišťoven vymýtila fenomén pojistného podvodu úplně. Nicméně za 

posledních několik let došlo k obrovskému posunu v oblasti prevence a odhalování tohoto 

typu kriminality, jehož důkazem mohou být právě zmíněné technologické systémy SVOP a 

AFMS. Lze tedy důvodně předpokládat, že procento úspěšně odhalených pojistných podvodů 

bude i nadále stoupat. 
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 Zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví. 
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4. Trestný čin úvěrového podvodu dle § 211 TZ 

 

4.1. Specifika trestného činu úvěrového podvodu  

 Než rozeberu jednotlivé obligatorní znaky skutkové podstaty tohoto trestného činu, 

chtěl bych upozornit na některá specifika úvěrového podvodu a na jeho genezi. Trestný čin 

úvěrového podvodu byl do tehdejšího
82

 trestního zákona zaveden novelou č. 253/1997 Sb., 

spolu s trestným činem pojistného podvodu. Této novele byla věnována velká pozornost a 

vedly se četné diskuze týkající se potřebnosti a smysluplnosti těchto nových speciálních 

skutkových podstat podvodného jednání.  Některé hlasy zejména zdůrazňovaly, že zavedením 

úvěrového a pojistného podvodu dojde ke zvýhodnění některých poškozených před ostatními. 

Těmito zvýhodněnými subjekty měly být zejména banky a pojišťovny, na jejichž ochranu, 

respektive na ochranu jejich majetku, ustanovení těchto nových trestných činů směřují. Při 

projednávání novely bylo dokonce navrženo úplné vypuštění trestného činu úvěrového 

podvodu z návrhu zákona. Některým zákonodárcům byla trnem v oku zejména jeho první 

základní skutková podstata, která kriminalizuje i taková jednání, jejichž následkem není škoda 

(nutno podotknout, že v tomto můžeme spatřovat jistou podobnost s pojistným podvodem).
83

 

Neexistence škody byla v následujících letech častým argumentem užívaným v opravných 

prostředcích, včetně ústavních stížností. Výhrady směřovaly zejména k faktu, že chybějící 

požadavek na způsobení škody vede ke kriminalizaci jednání ve stádiu přípravy jako 

dokonaného trestného činu. Někdy se o tomto trendu hovoří
84

 jako o postihování „předpolí“ 

trestné činnosti. Osobně si myslím, že je na místě si u takovýchto jednání (těch, u kterých se 

nevyžaduje vznik škody) položit otázku, zda je v daném případě naplněn požadovaný stupeň 

společenské nebezpečnosti. Soudy by tedy v těchto případech měly zvažovat aplikaci zásady 

subsidiarity trestní represe, jakožto materiálního korektivu formálního pojetí trestného činu. 

Jako lehce absurdní mi totiž přijde situace, kdy trestní zákoník postihuje přípravu pouze u 

zvlášť závažných trestných činů (a navíc jen tehdy, jestliže je to u příslušného trestného činu 

výslovně stanoveno), zatímco ustanovení § 211 odst. 1 TZ „přípravné jednání“ fakticky 

                                                 

82
 Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon. 
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 Chtějí banky odhalovat podvodníky? ATLAS consulting spol. s r.o. [online]. 2013 [cit. 2017-03-10]. Dostupné 

z: codexis://dz='LI'&id='59653'&date='10.3.2017'&par=''&info='Chtějí banky odhalovat podvodníky?'. 
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 Chtějí banky odhalovat podvodníky? ATLAS consulting spol. s r.o. [online]. 2013 [cit. 2017-03-10]. Dostupné 

z: codexis://dz='LI'&id='59653'&date='10.3.2017'&par=''&info='Chtějí banky odhalovat podvodníky?'. 
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považuje za dokonaný trestný čin. V praxi tedy bude záviset na soudu, zda v konkrétním 

případě zvolí aplikaci zásady subsidiarity trestní represe, nebo ne. Tato situace pak dle mého 

názoru lehce koliduje s požadavkem právní jistoty, nejedná-li se přímo o právní nejistotu.  

 Jak jsem již naznačil, trestný čin úvěrového podvodu má dvě základní skutkové 

podstaty. Pachatel se tedy tohoto trestného činu dopustí, když: 

 

1. při sjednávání úvěrové smlouvy nebo při čerpání úvěru uvede nepravdivé nebo 

hrubě zkreslené údaje nebo podstatné údaje zamlčí (§ 211 odst. 1), 

2. bez souhlasu věřitele, v nikoli malém rozsahu, použije prostředky získané účelovým 

úvěrem na jiný než určený účel (§ 211 odst. 2). 

 

4.2. K pojmu úvěrové smlouvy  

 První základní skutková podstata obsahuje pojem úvěrová smlouva, který považuji pro 

správné pochopení problematiky za natolik významný, že jsem se mu rozhodl věnovat 

zvláštní podkapitolu. Pojmem sjednávání úvěrové smlouvy se pak budu zabývat v podkapitole 

věnované objektivní stránce skutkové podstaty dle § 211 odst. 1 TZ. 

 Dle předmětného ustanovení se tak úvěrovou smlouvou rozumí výlučně smlouva o 

úvěru dle § 2395 až § 2400 občanského zákoníku
85

. Slovo výlučně je v předchozí větě velmi 

důležité, neboť za úvěrovou smlouvu nelze považovat např. smlouvu o zápůjčce, ani např. 

smlouvu o poskytování zboží a služeb na základě odložených plateb.
86

 Tento názor zaujal ve 

svém stanovisku
87

 ze dne 27. 11. 2003 také Nejvyšší soud ČR, přičemž za nejdůležitější 

považuji následující právní větu: 

 

„Úvěrovou smlouvou ve smyslu § 250b tr. zák. se rozumí smlouva o úvěru podle § 497 

a násl. obchodního zákoníku. Naproti tomu pod tento pojem nelze podřadit takové typy smluv, 

které spočívají nikoliv v poskytnutí peněžních prostředků, nýbrž v poskytování zboží a služeb 

na základě tzv. odložených plateb (např. smlouvu o koupi najaté věci či tzv. leasingovou 

smlouvu).“  

 

                                                 

85
 JELÍNEK, Jiří. Trestní zákoník a trestní řád: s poznámkami a judikaturou. Praha: Leges, 2014. Glosátor. 

ISBN 978-80-7502-049-9. 

86
 Úvěrovou smlouvou ve smyslu § 211 odst. 1 tak není např. tzv. leasing. 

87
 Stanovisko Nejvyššího soudu ze dne 27. 11. 2003, sp. zn. Tpjn 301/2003; sbírkové číslo: Rt 6/2004. 



34 

 

Toto stanovisko bylo vydáno ještě za účinnosti starých předpisů (trestního zákona
88

 i 

občanského zákoníku
89

), nicméně soudní praxe z něho vychází do dnes, je tedy stále 

použitelné a aktuální. Dále bych zdůraznil, že je nerozhodné, zda je úvěr poskytován pro 

podnikatelské účely, nebo se jedná o jiný typ úvěru, např. o úvěr spotřebitelský.  

Vzhledem k mírně odlišné formulaci bylo taktéž častým předmětem debat, zda jsou 

pojmy úvěrová smlouva (dle § 211 odst. 1 TZ) a smlouva o úvěru (dle § 2395 až § 2400 OZ) 

pojmy totožnými. Nicméně na základě teleologického výkladu § 211 odst. 1 TZ a na základě 

rozhodovací praxe soudů vyplývá, že se jedná o pojmy postavené naroveň.
90

 Lze uzavřít, že 

pachatel se může dopustit trestného činu úvěrového podvodu pouze tehdy, pokud se tento 

týká smlouvy o úvěru ve smyslu příslušných ustanovení OZ. Tak například u faktoringové 

smlouvy půjde o trestný čin úvěrového podvodu jen tehdy, pokud tato obsahuje podmínky 

srovnatelné s úvěrovou smlouvou, více viz usnesení
91

 Nejvyššího soudu ČR ze dne 12. 8. 

2009. 

 

4.3. Objekt trestného činu úvěrového podvodu  

 Co se týče objektu úvěrového podvodu, šlo by částečně odkázat na podkapitolu 

týkající se objektu pojistného podvodu, jelikož v lecčem může být spatřována podobnost. 

Objektem trestného činu úvěrového podvodu je totiž opět cizí majetek, stejná je tak i nutnost 

rozlišovat individuální objekty obou základních skutkových podstat. 

 Úvěrový podvod je trestným činem speciálním k trestnému činu podvodu dle § 209 

TZ, s čímž mimo jiné souvisí užší vymezení jeho objektu. Jedná se sice o cizí majetek, ale 

ochrana je zde poskytována v užším rozsahu – úvěrový podvod tak chrání cizí majetek 

v oblasti úvěrování. Ochrana je tedy poskytována majetkových právům a vztahům při 

sjednávání úvěrových smluv apod.  Dále uvádím definici, která se mně osobně zdá 

nejvýstižnější a která přehledně shrnuje v podstatě vše výše uvedené: 

 

                                                 

88
 Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon. 

89
 Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník. 

90
 DRAŠTÍK, Antonín. Trestní zákoník: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2015, s. 1257. Komentáře (Wolters 

Kluwer ČR). ISBN 978-80-7478-790-4. 
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 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. 8. 2009; sp. zn. 8 Tdo 596/2009. 
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„Objektem trestného činu podle § 211 je cizí majetek, v užším smyslu majetková práva 

a vztahy v rozsahu sjednávání úvěrových smluv a jejich účelového určení.“
92

 

 

 Individuální objekt první základní skutkové podstaty můžeme konkretizovat jako 

zájem na ochraně majetku a majetkových právech věřitelů a dlužníků v souvislosti s řádným 

sjednáváním úvěrových smluv a s čerpáním úvěrů.
93

 U druhé základní skutkové podstaty pak 

jde o zájem na ochraně majetkových práv věřitelů, kteří poskytují plnění pouze na určitý účel 

vymezený v úvěrové smlouvě, aby nedošlo k jejich zneužití na jiný účel. 

 

4.4. Objektivní stránka trestného činu úvěrového podvodu  dle § 211 odst. 

1 

 První základní skutková podstata spočívá v jednání pachatele, který při sjednávání 

úvěrové smlouvy nebo při čerpání úvěru uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje nebo 

podstatné údaje zamlčí. Ze zákonné formulace je tedy patrné, že k trestní odpovědnosti 

pachatele za trestný čin dle § 211 odst. 1 TZ není nutné, aby poskytovatel úvěru jednal 

v omylu. Musíme mít tedy na paměti, že dikce této skutkové podstaty nevyžaduje, aby 

pachatel svým jednáním jiného uvedl v omyl, popř. aby jeho omylu využil. Nyní považuji za 

vhodné si rozebrat jednotlivé pojmy obsažené v objektivní stránce této skutkové podstaty. 

 Pachatel se tedy uvedeného jednání musí dopustit alternativně buď při sjednávání 

úvěrové smlouvy, nebo při čerpání úvěru. Ani jeden z těchto pojmů není zákonem vymezen. 

Sjednáváním úvěrové smlouvy se rozumí postup při uzavírání úvěrové smlouvy, včetně všech 

jednání, která uzavírání úvěrové smlouvy provázejí. Jinými slovy, sjednávání úvěrové 

smlouvy je pojem obsahově širší než vlastní uzavření takovéto smlouvy. Pod pojem 

sjednávání úvěrové smlouvy tak spadá i jednání, které samotnému uzavření smlouvy 

předchází.
94

 Pod sjednávání úvěrové smlouvy tak spadá např. i vyplnění žádosti o úvěr, 

jakožto i předložení dalších dokumentů a dokladů
95

, jejichž doložení směřuje k uzavření 
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 DRAŠTÍK, Antonín. Trestní zákoník: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2015, s. 1255. Komentáře (Wolters 

Kluwer ČR). ISBN 978-80-7478-790-4. 
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 ŠÁMAL, Pavel. Trestní zákoník: komentář. Praha: C.H. Beck, 2010, s. 1898. Velké komentáře. ISBN 978-80-

7400-178-9. 
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 Více viz usnesení Městského soudu v Praze ze dne 7. 10. 2015, sp. zn. 67 To 274/2015. Dále pak také: 

usnesení Nejvyššího soudu ze dne 15. 10. 2008, sp. zn. 8 Tdo 1268/2008. 

95
 Typicky půjde o doklady, resp. potvrzení o výši příjmů žadatele. 
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úvěrové smlouvy. Čerpáním úvěru pak rozumíme jednorázové vybrání poskytnutých 

peněžních prostředků v hotovosti nebo převodem na účet úvěrovaného (dlužníka), ale i 

postupné vybírání těchto peněžních prostředků z úvěrového účtu za účelem dohodnutým 

v úvěrové smlouvě.
96

 Z ustanovení § 2398 odst. 1 OZ pak vyplývá, že požádá-li dlužník 

v souladu s úvěrovou smlouvou o poskytnutí peněžních prostředků věřitele, je věřitel povinen 

tyto peněžní prostředky poskytnout, a to v době stanovené v žádosti, jinak bez zbytečného 

odkladu. § 2398 odst. 2 OZ pak stanoví, že váže-li smlouva použití úvěru jen na určitý účel, 

může úvěrující omezit poskytnutí peněz pouze na plnění povinností úvěrovaného vzniklých 

v souvislosti s tímto účelem. Dále je nutné si uvědomit, že možným pachatelem tohoto 

trestného činu nemusí být pouze dlužník, nýbrž i třetí osoba, které dal dlužník možnost, aby 

svůj nárok uplatnila vůči jeho věřiteli.
97

 Pak je tedy tato třetí osoba osobou čerpající úvěr. 

 Co se týče samotného jednání, tedy uvedení nepravdivých nebo hrubě zkreslených 

údajů nebo zamlčení podstatných údajů
98

, lze částečně odkázat na podkapitolu této práce 

týkající se objektivní stránky trestného činu pojistného podvodu dle § 210 odst. 1 TZ. Pouze 

znovu zdůrazním, že u uvedení nepravdivých nebo hrubě zkreslených údajů zákon 

nepožaduje, aby šlo o údaje podstatné. Není nutné, aby se tato jednání (např. uvedení 

nepravdivých údajů), týkala samotné úvěrové smlouvy, ale jak jsme si vysvětlili výše, stačí, 

pokud k nim dojde v celém procesu sjednávání úvěrové smlouvy. Skutkovou podstatu tak 

naplní i pachatel, který uvede nepravdivé údaje např. v dokumentu, jímž prokazuje výši svého 

příjmu. 

 Nyní se přesuňme od jednání k následku této skutkové podstaty. Jak jsem již zmínil, 

skutková podstata dle § 211 odst. 1 TZ je předčasně dokonaným trestným činem. K trestní 

odpovědnosti za tento trestný čin tedy není třeba vzniku škody.  Není tedy nutné, aby pachatel 

skutečně vylákal plnění z úvěrové smlouvy. U této skutkové podstaty není tedy následek 

vyjádřen žádným kvantitativním hlediskem, na rozdíl od skutkové podstaty dle § 211 odst. 2 

TZ. Trestný čin dle § 211 odst. 1 TZ je tedy dokonán již uvedením nepravdivých nebo hrubě 

zkreslených údajů nebo zamlčením podstatných údajů. 
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 ŠÁMAL, Pavel, Oto NOVOTNÝ, Tomáš GŘIVNA, Jiří HERCZEG, Marie VANDUCHOVÁ a Rudolf 

VOKOUN. Trestní právo hmotné. 8., přepracované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2016, s. 684. ISBN 978-80-

7552-358-7. 
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 Příkladem zamlčení podstatných údajů může být např. zatajení jeho značné zadluženosti předchozími 

nesplacenými úvěry. K zamlčení podstatných údajů blíže: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 20. 8. 2014; sp. zn. 

7 Tdo 988/2014-29. 
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4.5. Objektivní stránka trestného činu úvěrového podvodu dle § 211 odst. 

2 

 Druhá základní skutková podstata spočívá v jednání pachatele, který bez souhlasu 

věřitele, v nikoli malém rozsahu, použije prostředky získané účelovým úvěrem na jiný než 

určený účel. K uvedenému jednání tedy musí dojít bez souhlasu věřitele, čili pokud by 

teoreticky dlužník (úvěrovaný) použil v nikoli malém rozsahu prostředky získané účelovým 

úvěrem na jiný než určený účel, ale věřitel by s tím souhlasil, nedopustil by se dlužník 

trestného činu dle § 211 odst. 2 TZ. Je tedy třeba vždy zjišťovat stanovisko věřitele k použití 

prostředků z úvěru.
99

 

 Věřitelem se rozumí úvěrující, čili ta strana smlouvy o úvěru, která se zavazuje úvěr 

poskytnout. Otázkou je, zdali tímto subjektem může být pouze banka, nebo i jiné instituce 

poskytující úvěry. Odpověď na tuto otázku nalezneme opět ve stanovisku
100

 Nejvyššího 

soudu ČR ze dne 27. 11. 2003, ve kterém je zdůrazněno, že věřitelem dle ustanovení § 211 TZ 

nemusí být jen banka. Může se jednat i o další subjekty, které poskytují v rámci svého 

podnikání úvěry – stavební spořitelny, družstevní záložny a další. Rozhodný je tedy charakter 

samotné smlouvy, nikoliv charakter subjektu, který úvěr poskytuje. 

 Předpokladem pro spáchání této skutkové podstaty je dále tzv. účelový úvěr. Tento 

účel musí být explicitně stanoven ve smlouvě, není-li tomu tak, nejedná se v daném případě o 

účelový úvěr a dlužník pak může tyto peněžní prostředky použít na jakýkoli účel. Použitím 

prostředků získaných účelovým úvěrem se rozumí spotřebování těchto prostředků, poté co 

byly vyčerpány. Toto použití na jiný než určený účel musí být provedeno v nikoli malém 

rozsahu. Analogicky tedy použijeme ustanovení § 138 odst. 1 TZ a zjistíme, že musí jít o 

částku nejméně 25 000 Kč.  

 

4.6. Subjektivní stránka trestného činu úvěrového podvodu  

 Obě základní skutkové podstaty vyžadují zavinění alespoň ve formě nepřímého 

úmyslu, jedná se tedy o úmyslné trestné činy. Vzhledem k tomu, že skutková podstata dle § 

211 odst. 1 TZ nepožaduje vznik škody, nemusí k němu směřovat ani úmysl pachatele. 
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 DRAŠTÍK, Antonín. Trestní zákoník: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2015, s. 1262. Komentáře (Wolters 

Kluwer ČR). ISBN 978-80-7478-790-4. 
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 Stanovisko Nejvyššího soudu ze dne 27. 11. 2003; sp. zn. Tpjn 301/2003; sbírkové číslo: Rt 6/2004. 
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Nevyžaduje se ani podvodný úmysl, pouze stačí, pokud pachatel úmyslně uvede nepravdivé 

nebo hrubě zkreslené údaje, podstatné údaje zamlčí, nebo bez souhlasu věřitele použije, 

v nikoli malém rozsahu, prostředky získané účelovým úvěrem na jiný než určený účel. 

Osobně si myslím, že úmysl pachatele úvěrového podvodu zpravidla bude směřovat jak ke 

způsobení škody, tak k neoprávněnému obohacení sebe nebo jiné osoby, ale ani jedna ze 

základních skutkových podstat to nevyžaduje.  Nutno zdůraznit, že u obou základních 

skutkových podstat se úmysl zpravidla časově nekryje s okamžikem, kdy dochází 

k poskytnutí úvěru pachateli.
101

  

 

4.7. Subjekt trestného činu úvěrového podvodu  

 Zákon blíže nespecifikuje postavení pachatele trestného činu úvěrového podvodu. 

Pachatelem obou základních skutkových podstat tak může být kdokoli. Zpravidla se bude 

jednat o některého z účastníků úvěrové smlouvy, nejčastěji o dlužníka (úvěrovaného), dále 

pak o věřitele (úvěrujícího). Nicméně zákon nelimituje pachatelství pouze na účastníky 

úvěrové smlouvy, pachatelem tak může být i osoba jiná. Příkladem může být osoba, která 

není účastníkem úvěrové smlouvy, ale podílí se na jejím sjednávání, v rámci něhož uvede 

nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje nebo podstatné údaje zamlčí. V neposlední řadě nutno 

zmínit, že pachatelem může být jak fyzická osoba, tak osoba právnická.
102

 V předchozích 

letech byla již několikrát právnická osoba za trestný čin úvěrového podvodu pravomocně 

odsouzena.
103
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5. Trestný čin dotačního podvodu dle § 212 TZ 

 

5.1. Specifika a geneze trestného činu dotačního podvodu  

 Trestný čin dotačního podvodu byl do českého právního řádu zakotven až s účinností 

nového trestního zákoníku
104

, tedy od 1. 1. 2010. Nicméně už předtím byl tento typ 

podvodného jednání trestněprávně postižitelný, byť v menším rozsahu. Již několikrát zmíněná 

novelizace tehdejšího trestního zákona
105

 č. 253/1997 Sb. totiž zavedla trestný čin úvěrového 

podvodu, který byl upraven v § 250b. Může se zdát, že trestný čin úvěrového podvodu má 

s podvodem dotačním pramálo společného, ale není tomu tak. Zmíněné ustanovení § 250b 

totiž sloužilo k ochraně cizího majetku v rámci úvěrování, ale také i v rámci poskytování 

dotací a subvencí. Ustanovení § 250b tedy v sobě v podstatě obsahovalo dva trestné činy – 

trestné činy úvěrového a dotačního podvodu, v nynějším trestním zákoníku upravené v § 211 

a § 212. Můžeme se pouze domnívat, proč tomu tak bylo a proč zmíněná novela z roku 1997 

rovnou nezavedla samostatný trestný čin dotačního podvodu. Mohla tedy nastat poněkud 

bizarní situace, kdy jednání, které bylo materiálně podvodem dotačním, mělo být posouzeno 

podle § 250b, tedy jako úvěrový podvod. Ustanovení § 250b navíc oproti nové úpravě 

výslovně zmiňovalo pouze dotace a subvence, na rozdíl od dnešní úpravy tak v něm úplně 

chyběla zmínka o návratné finanční výpomoci a příspěvku. Na základě zásady nullum crimen 

sine lege se tak můžeme důvodně domnívat, že jednání týkající se finanční výpomoci nebo 

příspěvku nemohlo být na základě tohoto ustanovení vůbec postižitelné.  

 Trestný čin dotačního podvodu dle § 212 TZ má – stejně jako podvod úvěrový a 

pojistný – dvě základní skutkové podstaty. Dopustí se ho tedy pachatel, který: 

 

1. v žádosti o poskytnutí dotace, subvence nebo návratné finanční výpomoci nebo 

příspěvku uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje nebo podstatné údaje 

zamlčí (§ 212 odst. 1), 

2. použije, v nikoli malém rozsahu, prostředky získané účelovou dotací, subvencí nebo 

návratnou finanční výpomocí nebo příspěvkem na jiný než určený účel (§ 212 odst. 

2). 
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 Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon. 



40 

 

5.2. K pojmům dotace, subvence,  návratná finanční výpomoc a příspěvek  

 Dotací rozumíme
106

 určitý zpravidla pravidelný příděl peněz nejčastěji poskytovaný 

obcím, dále pak úřadům, ústavům, ale i fyzickým a právnickým osobám. Dotace můžeme 

dělit dle jejich charakteru na účelové a neúčelové. Účelové dotace se poskytují – za podmínek 

stanovených zásadami dotační politiky – na předem stanovené okruhy potřeb či na konkrétní 

akce. Tyto dotace jsou tedy vázány na svůj určený účel a jen k tomuto účelu mohou být 

použity. Prostředky získané účelovou dotací tak nelze použít na nic jiného, než je státem 

stanoveno. Specifickým typem dotací účelových jsou pak dotace se spoluúčastí, jejichž 

poskytnutí je podmíněno finanční spoluúčastí příjemce. Neúčelové dotace pak mohou být tím, 

kdo je obdrží, použity dle svého uvážení – nejsou tedy vázány na konkrétní, předem daný 

účel. Může jít buď o odvětvově vyrovnávací dotace (např. na financování školství a 

sociálního zabezpečení), nebo o dotace územní vyrovnávací (ty pak slouží např. 

k odstraňování rozdílů v daňové výnosnosti jednotlivých oblastí).
107

 Jako nejvýznamnější 

příjemce dotací můžeme označit územně samosprávné celky, zejména obce. Dotace pak 

slouží zejména k náhradě nákladů, které obcím vznikly v souvislosti s výkonem státní správy 

v přenesené působnosti. K bližšímu přiblížení pojmu dotace přikládám následující právní 

větu, která pochází z usnesení
108

 Nejvyššího soudu ČR ze dne 10. 8. 2016: 

 

„Dotací se obecně rozumí zpravidla pravidelný příděl peněz nejčastěji poskytovaný 

obcím, některým úřadům nebo ústavům, ale i fyzickým a právnickým osobám. Na konkrétní 

akce nebo předem stanovené okruhy potřeb se poskytují účelové dotace, a to za podmínek 

stanovených zásadami dotační politiky. V takovém případě pak mohou být použity jen na 

určené účely a podléhají ročnímu zúčtování se státním rozpočtem republiky. Účel dotace je 

dán a musí být dodržen - prostředky nelze použít na nic jiného, než stát stanovil. Nevyčerpané 

prostředky se musí vrátit.“  
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 BAKEŠ, Milan. Finanční právo. 6., upr. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012, s. 113. Beckovy právnické učebnice. 

ISBN 978-80-7400-440-7. 
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 Subvence je obecně chápána
109

 jako finanční podpora poskytovaná z veřejných 

prostředků, přičemž je můžeme stejně jako dotace rozlišovat na účelové a neúčelové. Výše 

zmíněný převzatý popis subvence je však poněkud vágní, nicméně je to důsledek toho, že 

pojem dotace a subvence v našem právním řádu do značné míry splývá. Je tedy nezbytné 

chápat příslušný pojem v intencích konkrétního právního předpisu, na jehož základě je daná 

dotace či subvence poskytována.
110

 

 Návratnou finanční výpomocí pak rozumíme
111

 prostředky poskytnuté bezúročně 

právnickým či fyzickým osobám na stanovený účel, které je tato osoba povinna vrátit. 

Návratná finanční výpomoc je tak výlučně účelová. Jedná se o prostředky poskytované ze 

státního rozpočtu, státních finančních aktiv nebo z Národního fondu. 

 Příspěvkem pak obecně chápeme určitou jednorázovou finanční pomoc z veřejných 

rozpočtů, která je opět zásadně účelově vázána.  

 Z trestněprávního hlediska je pak relevantní, že na dotaci, subvenci nebo návratnou 

finanční výpomoc není – nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak – zpravidla právní nárok. 

Poskytovatele bychom pak jednoduše mohli vymezit jako toho, kdo je za poskytovatele určen 

zvláštním zákonem. Tímto poskytovatelem (hovoříme-li konkrétně o dotacím a návratných 

finančních výpomocích) pak budou zejména ústřední orgány státní správy, které jsou 

kapitolami státního rozpočtu. Také některé státní fondy jsou častými poskytovateli dotací, 

subvencí apod., jde pak zejména o Státní fond životního prostředí ČR, Státní fond kultury ČR 

a Státní fond pro podporu a rozvoj české kinematografie. Dotace, subvence a návratné 

finanční výpomoci se poskytují na základě žádosti rozhodnutím.
112

  Toto rozhodnutí zpravidla 

obsahuje účel a podmínky použití těchto prostředků. V neposlední řadě je pro účely této práce 

důležité zmínit, že vymezení dotací, subvencí, příspěvků a návratných finančních výpomocí 

se může v jednotlivých předpisech lišit. Důležité je tedy splnění příslušných obecných 

náležitostí, nikoli samotné označení. Jinými slovy – např. za dotaci považujeme i takové 
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 ŠÁMAL, Pavel. Trestní zákoník: komentář. Praha: C.H. Beck, 2010, s. 1913. Velké komentáře. ISBN 978-
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Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením. 
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112
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poskytnutí prostředků, které není sice za dotaci výslovně označeno, ale zato splňuje příslušné 

obecné náležitosti.  

 

5.3. Objekt trestného činu dotačního podvodu  

 Opět bychom se mohli omezit na to, že bychom objekt tohoto trestného činu vymezili 

pouze jako zájem na ochraně cizího majetku. Jak jsem však zmínil u podvodu pojistného a 

úvěrového, s takovýmto obecným vymezením objektu se spokojit nelze, je nutno ho 

konkretizovat. Musíme si tedy položit otázku, k ochraně konkrétně jakých zájmů směřuje 

trestný čin dotačního podvodu? Použitím především gramatického a logického výkladu 

dospějeme k tomu, že § 212 TZ slouží zejména k ochraně cizího majetku v oblasti 

poskytování subvencí, dotací, návratných finančních výpomocí a příspěvků.  Ani toto 

vymezení objektu však není vyčerpávající, zejména s ohledem na existenci dvou základních 

skutkových podstat. Pro každou z těchto základních skutkových podstat bychom tak ideálně 

měli formulovat zvláštní individuální objekt. Z literatury
113

 vyplývá, že individuálním 

objektem skutkové podstaty dle § 212 odst. 1 TZ je ochrana majetku a majetkových práv 

poskytovatelů dotací, subvencí, návratných finančních výpomocí nebo příspěvků. 

Individuálním objektem skutkové podstaty dle § 212 odst. 2 TZ je pak ochrana cizího 

majetku ve formě účelových dotací, subvencí, návratných finančních výpomocí nebo příspěvků 

před jejich zneužíváním na jiný účel. Rozdíl mezi těmito individuálními objekty vyplývá 

mimo jiné zejména z toho, že druhá základní skutková podstata se týká pouze účelových 

dotací
114

 a použití těchto prostředků na jiný než určený účel. 

 

5.4. Objektivní stránka trestného činu dotačního podvodu dle § 212 odst. 1  

 Předem bych rád zdůraznil určitou podobnost v mnohých znacích obou základních 

skutkových podstat úvěrového podvodu a právě podvodu dotačního. Můžeme to přisuzovat 

právě tomu, čemu jsem se věnoval výše – že šlo po dlouhá léta fakticky o jeden trestný čin. 

Abych se tedy na následujících řádcích pouze neopakoval, zaměřím svou pozornost zejména 

na to, co v předcházejících kapitolách řečeno nebylo. 
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 Objektivní stránka této skutkové podstaty spočívá v tom, že pachatel ve své žádosti o 

poskytnutí dotace, subvence nebo návratné finanční výpomoci nebo příspěvku uvede 

nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje nebo podstatné údaje zamlčí. Dikce této skutkové 

podstaty nevyžaduje, aby poskytovatel dotace, subvence, návratné finanční výpomoci nebo 

příspěvku jednal v omylu, tedy ani to, aby pachatel svým jednáním poskytovatele dotace 

v omyl uvedl, resp. aby k tomuto omylu jakkoli přispěl.
115

 Nutno také dodat, že k trestnosti 

tohoto činu se nevyžaduje, aby k poskytnutí dotace, subvence, návratné finanční výpomoci 

nebo příspěvku skutečně došlo. Skutková podstata je již naplněna např. uvedením 

nepravdivých údajů v žádosti, její následné kladné či záporné vyřízení je tak z hlediska 

trestněprávního bezpředmětné, jelikož ke spáchání trestného činu již došlo. Uvedené souvisí 

hlavně s faktem, že tato skutková podstata nevyžaduje vznik škody, o čemž budu ještě hovořit 

v odstavci věnujícímu se následku. Skutkovou podstatu dle § 212 odst. 1 TZ tak řadíme mezi 

tzv. předčasně dokonané trestné činy, jejichž skutková podstata ve svých znacích obsahuje 

jednání, které by jinak mělo pouze povahu přípravy nebo pokusu.
116

 K tomuto závěru bychom 

mohli dospět analogicky, když ani k dokonání trestného činu pojistného podvodu dle § 210 

odst. 1 TZ není třeba, aby byla pojistná smlouva vůbec uzavřena. Uvedené potvrdil i Nejvyšší 

soud ČR ve svém usnesení
117

 ze dne 27. 3. 2013. 

 Mám-li hovořit o následku, je třeba mít na paměti, že ten v tomto případě není 

vyjádřen žádným kvantitativním hlediskem. Tato skutková podstata nevyžaduje vznik škody, 

ani obohacení pachatele či třetí osoby. Opět se zde tedy nabízí srovnání s prvními základními 

skutkovými podstatami trestných činů pojistného a úvěrového podvodu, u nichž platí totéž. 

Tak tedy i v případě skutkové podstaty dle § 212 odst. 1 TZ bude velmi aktuální otázka 

aplikace zásady subsidiarity trestní represe a posuzování společenské nebezpečnosti 

(škodlivosti) takového jednání, u něhož bude znak škody absentovat. 
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5.5. Objektivní stránka trestného činu dotačního podvodu dle § 212 odst. 2  

 Druhá základní skutková podstata postihuje použití prostředků získaných účelovou 

dotací, subvencí, návratnou finanční výpomocí nebo příspěvkem v nikoli malém rozsahu na 

jiný než určený účel. Jak již bylo řečeno, tato druhá základní skutková podstata se týká pouze 

dotací, subvencí, návratných finančních výpomocí a příspěvků, které jsou účelové – co se 

tímto pojmem rozumí, jsem již rozebral v příslušné kapitole. Zbývá nám tedy vymezit, co se 

rozumí samotným použitím těchto prostředků. Použití je tedy v tomto kontextu třeba chápat 

jako vlastní spotřebování prostředků, poté co byly poskytnuty, a to na jiný než určený účel.
118

 

K tomuto použití, tj. vlastnímu spotřebování těchto prostředků na jiný než určený účel, musí 

dojít v rozsahu nikoli malém. Opět za použití analogie na ustanovení § 138 odst. 1 TZ 

zjistíme, že k tomuto použití musí dojít alespoň ve výši 25 000 Kč. Pokud tedy např. příjemce 

účelové dotace použije na jiný než určený účel částku ve výši 20 000 Kč, nedojde k naplnění 

této skutkové podstaty a trestní odpovědnost za tento trestný čin vůbec nevznikne. Osobně si 

myslím, že hranice nikoli malého rozsahu je zde zákonodárcem zvolena v přiměřené výši. 

Nutno také zdůraznit, že nikoli malý rozsah se zde nevztahuje ke způsobené škodě. Tedy ani 

skutková podstata dle § 212 odst. 2 TZ nevyžaduje ke svému naplnění vznik škody. 

 

5.6. Subjektivní stránka trestného činu dotačního podvodu 

 Obě základní skutkové podstaty dotačního podvodu jsou úmyslnými trestnými činy. 

Vyplývá to z § 13 odst. 2 TZ a contrario. Ke vzniku trestní odpovědnosti je tak třeba alespoň 

zavinění ve formě nepřímého úmyslu. I zde platí, že zavinění se musí vztahovat na všechny 

znaky, které jsou obsaženy v dané skutkové podstatě. Pokud tedy skutková podstata dle § 212 

odst. 1 TZ nevyžaduje vznik škody, nemusí ke vzniku škody směřovat ani úmysl. Avšak i zde 

– stejně jako u první skutkové podstaty úvěrového podvodu – platí, že úmysl pachatele 

zpravidla ke vzniku škody směřovat bude. U skutkové podstaty dle § 212 odst. 2 TZ tak stačí, 

kryje-li úmysl pachatele uvedení nepravdivých nebo hrubě zkreslených údajů nebo zamlčení 

podstatných údajů v příslušné žádosti.
119

  

Vezměme si hypotetickou situaci, kdy osoba úmyslně uvede nepravdivé údaje 

v žádosti o poskytnutí dotace, nicméně tyto prostředky hodlá použít na společensky prospěšný 
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účel. Ad absurdum tak může nastat situace, kdy pachatel – v případě kladného vyřízení jeho 

žádosti – použije získané prostředky na společensky prospěšný účel, nicméně svým jednáním 

již naplnil skutkovou podstatu dotačního podvodu dle § 212 odst. 1 TZ tím, že uvedl v žádosti 

nepravdivé údaje. V takovýchto – ač značně netypických případech – je tak třeba opět 

zvažovat použití zásady subsidiarity trestní represe a to, zdali předmětné jednání dosáhlo 

požadované míry společenské nebezpečnosti (škodlivosti).  

U skutkové podstaty dle § 212 odst. 2 TZ musí úmysl zahrnovat i nikoli malý rozsah 

použitých peněžních prostředků na jiný než určený účel. Použitím těchto prostředků v nikoli 

malém rozsahu je tedy skutková podstata naplněna, trestný čin dokonán. Následné jednání 

spočívající např. ve vrácení návratné finanční výpomoci v plné výši podle pravidel tak již 

z hlediska viny není podstatné.
120

 

 

5.7. Subjekt trestného činu dotačního podvodu  

 Pachatel není ani v jedné ze základních skutkových podstat specifikován, lze tedy 

dovodit, že jím může být zásadně kdokoliv. Může jít jak o fyzickou, tak o právnickou osobu. 

Nicméně je jasné, že v praxi půjde pouze o určité okruhy subjektů. Dle komentáře
121

 tak bude 

pachatelem skutkové podstaty dle § 212 odst. 1 TZ zásadně žadatel, respektive osoba, která za 

žadatele příslušnou žádost sepisuje či vyplňuje. Pachatelem skutkové podstaty dle § 212 odst. 

2 TZ pak bude v praxi zejména příjemce účelové dotace, subvence, návratné finanční 

výpomoci nebo příspěvku, který použije získané peněžní prostředky na jiný než určený účel.  

 

5.8. Vztah k trestnému činu poškození finančních zájmů Evropské unie dle 

§ 260 TZ 

 Tuto podkapitolu jsem se do mé diplomové práce rozhodl zařadit z toho důvodu, že 

otázka vzájemného vztahu těchto dvou trestných činů byla v posledních letech předmětem 

mnohých debat s často nejednoznačným vyústěním. Tato problematika začala nabírat 

v posledních letech na významu zejména proto, že se neustále zvyšuje objem prostředků 

z rozpočtu Evropské unie poskytovaných formou dotací apod. Pro účely podrobnější analýzy 
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vztahu těchto dvou trestných činů si dovolím následující odstavec věnovat stručné 

charakteristice trestného činu dle § 260 TZ. 

 Nutno zmínit, že ustanovením § 260 TZ byly do našeho právního řádu 

implementovány dva články Úmluvy o ochraně finančních zájmů Evropské unie. Jedná se o 

hospodářský trestný čin, čemuž odpovídá i jeho zařazení do hlavy VI zvláštní části trestního 

zákoníku. Objekt tohoto trestného činu lze vymezit poměrně jednoduše – jde o zájem na 

ochraně finančních zájmů EU. Ustanovení tohoto trestného činu tedy poskytují ochranu 

fiskálním zájmům EU, včetně hospodářské disciplíny jejích rozpočtů. Tento trestný čin 

obsahuje dvě základní skutkové podstaty. Trestného činu dle § 260 TZ se tak dopustí 

pachatel, který: 

 

1. vyhotoví, použije nebo předloží nepravdivé, nesprávné nebo neúplné doklady nebo 

v takových dokladech uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslující údaje vztahující se 

k příjmům nebo výdajům souhrnného rozpočtu EU nebo rozpočtů spravovaných EU 

nebo jejím jménem anebo takové doklady nebo údaje zatají, a tím umožní nesprávné 

použití nebo zadržování finančních prostředků z některého takového rozpočtu nebo 

zmenšení zdrojů některého takového rozpočtu (§ 260 odst. 1), 

2. neoprávněně zkrátí nebo použije finanční prostředky, které tvoří příjmy nebo výdaje 

souhrnného rozpočtu EU nebo rozpočtů spravovaných EU nebo jejím jménem (§ 

260 odst. 2). 

 

Detailní rozbor těchto skutkových podstat by vydal na samostatnou diplomovou práci, 

směřujme tedy pozornost na vztah tohoto trestného činu a trestného činu dotačního podvodu. 

Významným v tomto směru je výkladové stanovisko
122

 Nejvyššího státního zastupitelství ze 

dne 8. 3. 2011. Toto stanovisko za určitých podmínek připouštělo jednočinný souběh 

trestných činů dle § 212 TZ a § 260 TZ. Jednočinný souběh byl tedy připuštěn tam, kde je 

v důsledku podvodného jednání pachatele dotčen jak majetek Evropských společenství (dnes 

Evropské unie), tak majetek jiného poskytovatele finančních prostředků, zejména pak majetek 

soustředěný ve veřejných zdrojích ČR. K uvedenému souběhu tak v praxi může docházet 

zejména u projektů finančně podporovaných jak z veřejných zdrojů ČR, tak z rozpočtů EU 

(tedy u tzv. spolufinancovaných projektů). 
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V uvedeném stanovisku je ale dále zdůrazněno, že pokud pachatel svým jednáním 

poškodí výhradně finanční zájmy EU a naplní tak znaky trestného činu dle § 260 TZ, tak bude 

jednočinný souběh s trestným činem dotačního podvodu vyloučen. V takovém případě půjde 

o vyloučení jednočinného souběhu z důvodu speciality
123

. Zjednodušeně řečeno – dopustil-li 

se pachatel jednání, kterým poškodil výhradně finanční zájmy EU a naplní tak některou ze 

skutkových podstat trestného činu dle § 260 TZ, je vyloučeno, aby se toto jednání zároveň 

posuzovalo jako trestný čin dle § 212 TZ. K tomuto závěru směřovala judikatura a potvrdilo 

ho i zmíněné stanovisko NSZ.  

Myslím, že v daném případě šlo o poněkud unáhlený závěr o existenci poměru 

speciality. Poměr speciality (lex specialis derogat legi generali) je jeden z případů vyloučení 

jednočinného souběhu, čili platí, že jsou-li dva trestné činy k sobě v poměru speciality, je 

jejich jednočinný souběh vyloučen. Prozkoumáme-li poměr speciality detailněji, zjistíme, že 

jde vlastně o situaci, kdy ustanovení speciální zároveň naplňuje všechny znaky ustanovení 

obecného a ještě obsahuje jeden či více znaků navíc, nebo je v jednom či více znacích užší.
124

 

Toto speciální ustanovení pak vylučuje užití ustanovení obecného, i když je mírnější.
125

  

Na základě výše uvedeného jsem přesvědčen, že se mezi ustanoveními § 212 TZ a § 

260 TZ nejedná o typický vztah speciality. Vedla mě k tomu následující úvaha. Obecně se 

mělo za to, že ustanovení § 260 odst. 1 TZ je speciální k § 212 odst. 1 TZ, které tedy má být 

ustanovením obecným. Nicméně skutkovou podstatu dle § 260 odst. 1 TZ může naplnit i 

poměrně dost jednání, která nelze podřadit pod § 212 odst. 1 TZ. Tak například skutkovou 

podstatu dle § 260 odst. 1 TZ lze naplnit i jednáním spočívajícím v neoprávněné manipulaci 

s jakýmikoli doklady umožňující nesprávné použití nebo zadržování finančních prostředků 

z některého z evropských rozpočtů apod. Z tohoto pohledu lze pak za šířeji formulované, tedy 

obecné ustanovení, chápat § 260 odst. 1 TZ. Zmíněné stanovisko NSZ je tak přinejmenším 

mírně diskutabilní, názorově s ním do jisté míry koliduje také nedávné rozhodnutí
126

 

Vrchního soudu, kde bylo judikováno, že mezi trestnými činy dle § 212 TZ a § 260 TZ poměr 
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speciality není a jednočinný souběh těchto trestných činů tedy vyloučen není. Vrchní soud 

v tomto rozhodnutí došel k závěru, že jednočinný souběh těchto trestných činů je možný 

v případech, kdy jedním jednáním byly současně naplněny znaky skutkových podstat obou 

trestných činů – tedy byly ohroženy jak finanční zájmy EU, tak i majetkové zájmy ČR. Tento 

závěr je již velmi podobný tomu, který zaujalo NSZ ve svém stanovisku.  

Uvedený vztah obou trestných činů je tedy – jak jsme se přesvědčili – velmi 

komplikovaný a nelze a priori říci, zda mezi nimi vztah speciality je, nebo není. Dle mého 

názoru se tak v těchto případech musí postupovat ad hoc s přihlédnutím ke konkrétním 

nuancím a specifikům daného případu. 
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6. Kriminalistické a kriminologické aspekty trestného činu 

podvodu dle § 209 TZ 

 Jak jsem předeslal již v úvodu, pro účely této práce považuji za důležité rozebrat 

trestný čin podvodu i z kriminalistického a kriminologického hlediska. Vedlo mě k tomu 

zejména zjištění, že k naplnění skutkové podstaty tohoto trestného činu může dojít celou 

řadou rozličných jednání. Ve srovnání například se zvláštními skutkovými podstatami 

podvodného jednání – s podvodem úvěrovým, pojistným a dotačním – je skutková podstata 

trestného činu podvodu opravdu široce formulována. Je tedy vůbec možné pro takto široce 

formulovaný trestný čin stanovit jednotnou metodiku vyšetřování? Dále se budu zabývat 

otázkou, zda je možné obecně charakterizovat pachatele trestného činu podvodu, respektive 

zda ho lze nějakým způsobem typizovat. 

 

6.1. Kriminologické aspekty, typologie pachatelů  a obětí  

Je zřejmé, že nelze vytvořit přesnou definici pachatele trestného činu podvodu, 

nicméně pomocí typologické a monografické metody kriminologického výzkumu lze dospět 

k jakémusi abstraktnímu modelu pachatele podvodu. Tento model vychází ze zobecňování 

charakterových vlastností a chování pachatelů podvodů, přičemž se z těchto vlastností vyčlení 

pouze ty typické, podstatné a opakující se, na základě čehož jsme schopni vytvořit určitou 

typologii pachatelů trestného činu podvodu. Tuto typologii samozřejmě nelze chápat 

dogmaticky (přeci jen je pouze statistickou či pravděpodobnostní konstrukcí), nicméně může 

posloužit jako určité vodítko při objasňování podvodů. V literatuře
127

 tak můžeme narazit na 

obecnou charakteristiku pachatele trestného činu podvodu – půjde o člověka nadprůměrně 

inteligentního, výřečného, komunikativního a schopného navazovat nové kontakty. Dále lze 

pachatele trestného činu podvodu charakterizovat jako lidi přesvědčivé, přičemž často bývají 

obdařeni smyslem pro improvizaci, schopností přizpůsobit se situaci a dobrým kombinačním 

myšlením. 

Podobnou typologii lze vytvořit i pro oběti podvodu, z viktimologického hlediska se 

tedy jedná převážně o lidi důvěřivé, lehkomyslné, přestárlé a bezelstné, u nich pak hovoříme o 

zvýšeném viktimogenním potenciálu pro trestný čin podvodu, což jinými slovy znamená, že 

je u nich zvýšená pravděpodobnost či riziko, že se stanou obětmi trestného činu podvodu. 
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Jedná se tedy o jakousi predestinaci těchto osob, že se kvůli svým sociálním vlastnostem 

stanou obětmi trestného činu. Nicméně stále hovoříme pouze o modelu, nikoli o pravidlu, 

proto se obětí podvodu může stát také osoba produktivního věku, významného postavení, 

případně úspěšná v podnikání.
128

 Často se také jako společné znaky obětí podvodů uvádí – 

snaha o dosažení snadného zisku či neoprávněných výhod a nedostatečná zkušenost 

v provádění obchodních transakcí.  

 

6.2. Kriminalistické aspekty, metodika vyšetřování  

 Co se týče vyšetřování podvodů, nejčastějšími jsou takové důkazy, které se nacházejí 

v paměti svědků a obětí.
129

 V kriminalistické terminologii řečeno, jedná se o imateriální 

paměťové stopy. Výchozím bodem vyšetřování pak zpravidla bývá výpověď poškozeného. 

Nezastupitelnou roli hrají také věcné důkazy, které často představují věci, které pachatel 

předal poškozenému v rámci podvodné transakce (jde například o padělané šperky, listiny, 

případně použité zboží, které je pachatelem vydáváno za nové apod.). V případech, kdy je 

osoba pachatele neznámá, se musí vyšetřovací orgány v první řadě zaměřit na prověření 

databází a informačních systémů. Při vyšetřování musí být taktéž kladen důraz na správnou 

kvalifikaci skutku, zejména prostřednictvím správného vyčíslení výše škody, která je u 

trestného činu podvodu jakousi pomyslnou hranicí mezi správněprávní a trestněprávní 

odpovědností. V praxi bývá u trestného činu podvodu největším problémem prokazování 

úmyslu. Pachatel podvodu bývá zpravidla při vyšetřování velmi aktivní, má vše promyšleno, 

používá různé úskoky, odvolává se na alibi, do poslední chvíle popírá spáchání trestného činu 

a obecně působí na vyšetřovatele s cílem ztížit vyšetřování. Ani toto však samozřejmě neplatí 

bezvýjimečně. 

 

6.3. Typické způsoby spáchání trestného činu podvodu  

 Jak jsem již zmínil v kapitole týkající se objektivní stránky trestného činu podvodu, 

způsoby jeho spáchání jsou velmi variabilní. Přesto však lze tato jednání z kriminalistického 
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hlediska rozdělit do několika typizovaných skupin. Hovoříme pak o typických způsobech 

páchání podvodů a dle literatury
130

 rozlišujeme tyto: 

 

1. Uvedení v omyl nebo využití omylu v osobě 

 Nejčastěji se jedná o případy, kdy pachatel uvede poškozeného v omyl nebo 

využije jeho omylu, a to ve vztahu k totožnosti pachatele, nebo ke 

společenskému nebo pracovnímu postavení pachatele. Typicky jde o případy, 

kdy se pachatel vydává za jinou osobu. 

2. Uvedení v omyl nebo využití omylu ve vztahu k různým věcem 

 Zde se jedná o podvodné jednání ve vztahu k existenci, totožnosti, kvalitě, 

množství, případně k ceně nějaké věci. Příkladem může být prodej žlutého 

kovu vydávaného za zlato, nebo již zmíněný případ
131

 s mobilními telefony, 

které byly prodávány jako nové, ač tomu tak ve skutečnosti nebylo. 

3. Uvedení v omyl nebo využití omylu ve faktu činnosti či události 

 Do této skupiny řadíme jednání pachatele, které směřuje k vyvolání nebo 

využití mylných představ poškozených o vzniku určité události, případně o 

činnosti pachatele. Typickým příkladem pak může být jízda bez jízdenky 

v dopravním prostředku
132

, případně konzumace v restauraci s úmyslem 

nezaplatit
133

. 

4. Uvedení v omyl nebo využití omylu ve vztahu k příslibům 

 V této skupině jde o falešný, resp. podvodný příslib pachatele, týkající se 

nejčastěji obstarání určité záležitosti, případně výhodného nákupu apod. 

Důležité je, že pachatel nemá možnost slibované obstarat a zároveň ani nemá 

v úmyslu svůj slib dodržet. Typickým příkladem je slib zhodnocení finančních 

prostředků, přičemž po vylákání této částky pachatel přeruší s poškozeným 

kontakt apod. 

5. Zamlčení podstatných skutečností 
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 Pachatel zamlčí podstatné skutečnosti, které jsou důležité pro rozhodnutí 

poškozeného.
134

 Zamlčení těchto skutečností vede k majetkové dispozici, jejíž 

následkem je obohacení pachatele a škoda na cizím majetku. 

6. Trikové podvody 

 Do této kategorie spadají zejména ta jednání, jimiž pachatel využívá 

nedokonalosti lidských smyslů. Typickým případem pak budiž nechvalně 

proslulá hra „skořápky“, jak vyplývá mimo jiné i z letitého rozhodnutí
135

 

Nejvyššího soudu ze dne 14. 12. 1941.  

7. Uvedení v omyl nebo využití omylu kombinováním výše uvedených podvodů 

 V praxi je však málokteré podvodné jednání pachatele možno zařadit pouze 

pod jednu z výše uvedených kategorií. Často tedy dochází ke kombinaci výše 

zmíněných typů způsobu spáchání trestného činu podvodu. Jako příklad uvedu 

kombinaci uvedení v omyl nebo využití omylu ve vztahu k různým věcem a 

zamlčení podstatných skutečností.
136

 

 

6.4. Statistické přehledy  a objasněnost  

 Na internetových stránkách Policie ČR
137

 není bohužel k dispozici statistický přehled 

kriminality za celý rok 2016, nýbrž pouze za období od 1. 1. 2016 do 30. 11. 2016. Přesto 

jsem se rozhodl z těchto dat vycházet, jelikož jsou k dnešnímu dni nejaktuálnější. Policejní 

statistika obsahuje poměrně detailní data, jejichž informační hodnota přesahuje rámec této 

diplomové práce. Rozhodl jsem se proto vytvořit tabulku vlastní, která se zaměřuje na 

objasněnost
138

 vybraných trestných činů. Samotná data jsou pak samozřejmě shodná. Tabulka 

č. 1 obsahuje data z policejní statistiky za období od 1. 1. 2016 do 30. 11. 2016 na celém 

                                                 

134
 K detailnější deskripci zamlčení podstatných skutečností viz kapitola 2.2 této diplomové práce. 

135
 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 4. 12. 1941, sp. zn. Zm I 753/41. 

136
 Jde pak například o prodejce, který zamlčí podstatné skutečnosti ve vztahu k prodávanému výrobku. 

Konkrétně např. prodej motorového vozidla s upraveným (tzv. přetočeným) tachometrem, viz usnesení 

Nejvyššího soudu ze dne 2. 7. 2014, sp. zn. 8 Tdo 728/2014-22. 

137
 Informační servis: Statistické přehledy kriminality. Policie [online]. [cit. 2017-02-25]. Dostupné z: 

http://www.policie.cz/clanek/statisticke-prehledy-kriminality-za-rok-2016.aspx. 

138
 Objasněním trestného činu rozumíme zjištění skutečností dostatečně odůvodňujících podezření, že evidovaný 

čin je činem trestným a že ho spáchala určitá osoba; Trestný čin je objasněn zahájením trestního stíhání proti 

konkrétní osobě. 
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území České republiky, tabulka č. 2 pak za téže období, ale pouze na území hl. m. Prahy, 

respektive pouze v rámci organizačního článku Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy. 

 

Tabulka č. 1 (Česká republika) 

Druh TČ Zjištěno TČ počet objasněných TČ procento objasněných TČ 

TČ podvodu dle § 209 5058 2433 48, 10 % 

TČ pojistného podvodu dle §210 520 366 70, 38 % 

TČ úvěrového podvodu dle § 211 4578 3593 78, 48 % 

TČ dotačního podvodu dle § 212 81 48 59, 26 % 

 

Tabulka č. 2 (hl. m. Praha) 

Druh TČ Zjištěno TČ počet objasněných TČ procento objasněných TČ 

TČ podvodu dle § 209 1230 543 44, 15 % 

TČ pojistného podvodu dle §210 170 82 48, 24 % 

TČ úvěrového podvodu dle § 211 916 561 61, 24 % 

TČ dotačního podvodu dle § 212 15 6 40, 00% 

 

 

Z uvedených tabulek můžeme dojít hned k několika zajímavým závěrům. Za prvé, 

poměrně suverénně nejvyšší objasněnost zaznamenáváme u trestného činu úvěrového 

podvodu. Tento fenoménem není ničím výjimečným, potvrzují ho i statistiky a přehledy 

kriminality z let minulých.
139

 Celorepubliková objasněnost úvěrového podvodu dosahovala za 

rok 2016 téměř 79 %, což je vysoké číslo i ve srovnání s ostatními majetkovými trestnými 

činy. Z policejních statistik máme také možnost zjistit, že v průběhu let roste průměrná 

objasněnost trestných činů, což je rozhodně pozitivní a vítaný trend. Objasněnost podvodu dle 

§ 209 TZ na území celé České republiky činila v roce 2011
140

 43 %, zatímco v roce 2016 již 

48, 1 %. Ze struktury
141

 registrované majetkové kriminality v České republice za rok 2011 

pak vyplývá, že trestný čin podvodu tvoří pouze 3 % objemu majetkové kriminality, 90 % pak 

činí trestný čin krádeže, 6 % trestný čin poškozování cizí věci a zbylé majetkové trestné činy 

tvoří dohromady 1 %.  

                                                 

139
 Informační servis: Statistické přehledy kriminality. Policie [online]. [cit. 2017-02-25]. Dostupné z: 

http://www.policie.cz/clanek/statisticke-prehledy-kriminality-za-rok-2015.aspx. 

140
 Fenomenologie majetkové kriminality. SVATOŠ, Roman. Kriminologie. Plzeň: Aleš Čeněk, 2012. ISBN 

978-80-7380-389-6. 

141
 Fenomenologie majetkové kriminality. SVATOŠ, Roman. Kriminologie. Plzeň: Aleš Čeněk, 2012. ISBN 

978-80-7380-389-6. 
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Z pohledu pohlaví je páchání majetkové trestné činnosti – a tedy i podvodů podle § 

209 až 212 TZ – záležitostí zejména mužů. V poslední době se nicméně podíl žen na 

majetkové trestné činnosti zvyšuje
142

, přičemž v současné době tvoří podíl žen na této trestné 

činnosti zhruba 10 %. Pro srovnání, v roce 1989 činil tento podíl pouhých 5 %. 

Závěrem této kapitoly bych rád zdůraznil nemožnost přímého srovnávání dat ze 

statistik justičních a policejních. Jednak je to způsobeno tzv. procesem filtrace v trestním 

řízení, dále pak zejména rozdílnou klasifikací kriminality. Policejní statistiky totiž používají 

tzv. takticko statistickou klasifikaci
143

 (proto se v těchto statistikách můžeme setkat se 

zkratkou TSK), zatímco statistiky justiční vycházejí ze standardního členění dle zvláštní části 

TZ. Takticko statistická klasifikace je používána orgány Policie ČR a MV ČR. Tato 

klasifikace používá vlastní kódování jednotlivých trestných činů a jejich řazení do skupin 

s vlastním označením, přičemž toto řazení se ne vždy shoduje se systematikou zvláštní části 

trestního zákoníku. Mám-li být konkrétní, trestné činy ve skupinách majetková kriminalita a 

hospodářská kriminalita dle TSK neodpovídají výčtu trestných činů podle hlavy V a hlavy VI 

zvláštní části TZ. Uvedené odchylky zmiňuji zejména z toho důvodu, že dle policejní TSK
144

 

jsou trestné činy podvodu, pojistného, úvěrového a dotačního podvodu řazeny pod 

hospodářské trestné činy (s výjimkou „obecného podvodu“, který je rozdělen a v TSK mu tak 

náleží dvě čísla, viz dále), zatímco dle trestního zákoníku spadají pod hlavu V – trestné činy 

proti majetku.  

TSK má podobu trojmístných kódů označujících jednotlivé trestné činy či jejich 

skupiny
145

. Uvedené kódy měly být původně uspořádány dle hlav zvláštní části trestního 

zákoníku, nicméně postupem času a nabytím účinnosti nového trestního zákoníku v roce 

2009, se tento záměr definitivně rozpadl. Dnešní podoba TSK začíná číslem 101, které 

označuje vraždy loupežné, a končí číslem 903, které představuje trestné činy válečné a proti 

míru. Trestný čin podvodu má v TSK číslo 511 (tento tedy spadá pod majetkovou 

                                                 

142
 GŘIVNA, Tomáš, Miroslav SCHEINOST a Ivana ZOUBKOVÁ. Kriminologie. 4., aktualiz. vyd. Praha: 

Wolters Kluwer, 2014, s. 266. ISBN 978-80-7478-614-3. 

143
 GŘIVNA, Tomáš, Miroslav SCHEINOST a Ivana ZOUBKOVÁ. Kriminologie. 4., aktualiz. vyd. Praha: 

Wolters Kluwer, 2014, s. 37. ISBN 978-80-7478-614-3. 

144
 Uvedené řazení dle TSK vyplývá z: Informační servis: Statistické přehledy kriminality. Policie [online]. [cit. 

2017-02-25]. Dostupné z: http://www.policie.cz/clanek/statisticke-prehledy-kriminality-za-rok-2015.aspx. 

145
 MAREŠOVÁ, Alena. Resortní statistiky - základní zdroj informací o kriminalitě v České republice. Praha: 

Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2011, s. 45. Studie. Vybrané metody kriminologického výzkumu. 

ISBN 978-80-7338-110-3. Dostupné také z: http://www.ok.cz/iksp/docs/385.pdf. 
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kriminalitu), také ale 830 (zde jde tedy už o kriminalitu hospodářskou), pojistný podvod 880, 

úvěrový podvod 881 a podvod dotační číslo 882. Nutno zdůraznit, že uvedené řazení dnes již 

neodpovídá původnímu záměru, podle kterého čím vyšší číslo TSK, tím menší závažnost 

trestného činu. 

Vypovídající hodnotu kriminálních statistik – a to ať už policejních, tak justičních – 

dále omezuje fakt, že tyto statistiky obsahují informace pouze o registrované kriminalitě, 

nikoli však o kriminalitě latentní. Latentní kriminalita
146

 je tak fenoménem relativizujícím 

vypovídající hodnotu kriminálních statistik. Jedná se o tzv. skrytou kriminalitu, tedy o tu část 

kriminálního jednání, která nevyjde vůbec najevo, případně se z různých důvodů nestane 

předmětem trestního stíhání. Jde tedy zejména o ty trestné činy, které policie sama nezjistila, 

ani jí nebyly jiným způsobem oznámeny. Dále do ní spadají trestné činy, které sice byly 

policií zjištěny, nicméně nebyl vypátrán pachatel. V neposlední řadě jde o případy, kdy byl 

pachatel policií vypátrán, obviněn, ale z nejrůznějších důvodů nebyl vynesen odsuzující 

rozsudek. Uvádí se, že latentní kriminalita je až několikanásobně vyšší než kriminalita 

registrovaná. Poměr latentní kriminalitě vůči registrované se však liší dle typů trestných činů, 

ovlivňuje ho taktéž závažnost spáchaného činu. Typicky nízká latence tak bývá například u 

trestného činu vraždy dle § 140 TZ. Naopak trestné činy proti majetku dle hlavy V zvláštní 

části trestního zákoníku bývají uváděny jako trestné činy s vysokou mírou latence. Typickým 

příkladem
147

 pak budiž trestný čin pojistného podvodu dle § 210 TZ. Na tento neblahý trend 

reagují pojišťovny zvyšováním kapacit specializovaných oddělení a implementací procesů a 

nástrojů
148

, které mají zjednodušit odhalování pojistných podvodů.  

 

 

 

                                                 

146
 Latentní kriminalita. Epravo.cz [online]. 2002 [cit. 2017-02-26]. Dostupné z: 

https://www.epravo.cz/top/clanky/latentni-kriminalita-15571.html. 

147
 Pojistný podvod: Otázky a odpovědi - 1. díl. Www.opojisteni.cz [online]. 2012 [cit. 2017-02-26]. Dostupné z: 

http://www.opojisteni.cz/rizika/pojistny-podvod-otazky-a-odpovedi-1-dil/. 

148
 Příkladem takového nástroje mohou být speciální softwarové programy pro detekci pojistných podvodů, 

nástroje pro forenzní analýzu dat apod. 
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7. Vztah trestného činu podvodu dle § 209 TZ k vybraným 

trestným činům 

 

7.1. Přípustnost jednočinného  souběhu podvodu s vybranými trestnými 

činy 

 Při studiu judikatury týkající se trestného činu podvodu jsem dospěl k závěru, že v této 

diplomové práci věnuji samostatnou kapitolu přípustnosti, případně nepřípustnosti 

jednočinného souběhu s vybranými trestnými činy.  Danou problematiku totiž považuji za 

poměrně komplikovanou, přičemž názory na případnou přípustnost či nepřípustnost 

jednočinného souběhu se často rozcházejí. Vzhledem k omezenému rozsahu této práce a k 

velkému počtu trestných činů, u nichž by teoreticky přicházel v úvahu jednočinný souběh 

s trestným činem podvodu, se budu věnovat hlavně případům nejtypičtějším, ale také právě 

těm určitým způsobem sporným.  

 Souběhem
149

 rozumíme situaci, kdy pachatel spáchá dva nebo více trestných činů 

dříve, než byl pro některý z nich odsouzen
150

. Přičemž u odsuzujícího rozsudku je mezníkem 

pro souběh trestných činů vyhlášení takového rozsudku, u trestního příkazu je to pak okamžik 

jeho doručení. Jednočinným souběhem – který někdy bývá označován termínem „konkurence 

ideální“ – je situace, kdy je více trestných činů spácháno jedním skutkem. Opakem je pak 

souběh vícečinný („konkurence reálná“), kdy je více trestných činů spácháno více skutky. 

V této kapitole se budu nadále zabývat pouze souběhem jednočinným. Pro hlubší analýzu 

problematiky je nutné si ujasnit, v jakých případech jde o skutek jeden a kdy o skutků více. 

Ačkoliv trestněprávní předpisy pojem skutku zmiňují, nedefinují ho, čímž jeho definici 

ponechávají na teorii. Základní chybou je ztotožňování a zaměňování pojmu skutek a pojmu 

trestného činu. Jedná se o dva rozdílné pojmy, přičemž legální definici trestného činu již 

v zákoně nalezneme, konkrétně pak v § 13 odst. 1 TZ. Z literatury
151

 pak víme, že mezi 

uvedenými pojmy lze vztah vymezit následovně – každý trestný čin musí být vždy zároveň 

                                                 

149
 Blíže viz JELÍNEK, Jiří. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 4. vyd. Praha: Leges, 2014, s. 340. 

Student (Leges). ISBN 978-80-7502-044-4. 

150
 Tj. dříve, než byl za takovýto čin vyhlášen odsuzující rozsudek, nebo dříve, než byl obviněnému doručen 

trestní příkaz. 

151
 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 4. vyd. Praha: Leges, 2014, s. 340. Student 

(Leges). ISBN 978-80-7502-044-4. 
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skutkem, ale nikoli každý skutek je vždy trestným činem. Ucelenou definici jednoty skutku 

poskytl Nejvyšší soud ČR ve svém usnesení
152

 ze dne 27. 3. 2009 (nutno dodat, že soud 

vycházel z rozhodnutí
153

 Nejvyššího soudu ČSR ze dne 7. 5. 1985). Tato definice zní 

následovně: 

 

„Za jeden skutek je třeba považovat všechny projevy vůle pachatele navenek, které 

jsou příčinou následku významného z hlediska trestního práva, pokud jsou zahrnuty 

zaviněním. Typické je to např. pro jednotlivá stadia trestné činnosti, kdy přípravné jednání 

pachatele směřuje k vyvolání následku dokonaného trestného činu a je pro něj kauzální.“ 

 

Následek trestného činu je tedy hlavním hlediskem, které rozlišuje jednotlivé skutky. 

Tímto hlediskem pak není čas, místo, ani cíl jednání. V trestním právu je pravidlem, že každý 

skutek má být zásadně posuzován podle všech zákonných ustanovení zvláštní části, jejichž 

znaky má. V některých případech, ačkoliv skutek nese znaky více zákonných ustanovení, se 

však použije pouze jedno takové ustanovení. Hovoříme pak o důvodech vylučujících 

jednočinný souběh. Mezi tyto důvody obecně řadíme
154

: vztah subsidiarity, vztah speciality, 

faktickou konzumpci skutkových podstat, dále pak případy pokračování v trestném činu, 

trestný čin hromadný a trestný čin trvající. Tyto situace zde nebudu podrobněji rozebírat, 

zaměřím se nyní na konkrétní případy a specifika jednočinného souběhu u trestného činu 

podvodu. 

 V usnesení
155

 ze dne 23. 10. 2013 se Nejvyšší soud ČR zabýval přípustností 

jednočinného souběhu trestného činu podvodu dle § 209 TZ a trestného činu porušení práv 

k ochranné známce dle § 268 TZ, přičemž došel k závěru, že je tento jednočinný souběh 

možný. Soud se v daném případě odvolával na zmíněné pravidlo posuzování daného skutku 

podle všech zákonných ustanovení, která na něj dopadají. Zároveň neshledal existenci 

důvodu, který by jednočinný souběh vylučoval – uvedené trestné činy nejsou v poměru 

speciality, subsidiarity, apod. Se závěrem soudu nelze než souhlasit, protože každý z těchto 
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 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 3. 2009, sp. zn. 11 Tdo 1440/2008. 
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 Rozhodnutí nejvyššího soudu ČSR ze dne 7. 5. 1985, sp. zn. 3 Tz 6/84; publikováno ve Sbírce soudních 

rozhodnutí pod č. Rt 8/1985. 
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(Leges). ISBN 978-80-7502-044-4. 
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 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. 10. 2013, sp. zn. 5 Tdo 811/2013-35. 
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trestných činů chrání rozdílný individuální objekt, tedy i následek
156

 obou těchto činů je 

rozdílný. 

 Hojně diskutována byla taktéž přípustnost jednočinného souběhu trestného činu 

podvodu dle § 209 TZ a trestného činu neoprávněného opatření, padělání a poměnění 

platebního prostředku dle § 234 TZ. Situace je zde složitější o fakt, že se jedná o trestné činy 

ze stejné hlavy zvláštní části TZ, v obou případech jde o trestné činy proti majetku. Oba 

trestné činy tedy mají stejný druhový objekt – zájem na ochraně majetku. Ve skutkovém 

stavu, jímž se zabýval Nejvyšší soud ČR ve svém usnesení
157

 ze dne 27. 8. 2013, použil 

pachatel padělaný platební prostředek k bezhotovostní platbě a současně tím způsobil na 

cizím majetku škodu nikoli nepatrnou. Musíme mít na paměti, že trestný čin dle § 234 TZ má 

tři základní skutkové podstaty, přičemž soud se v popsaném případě zabýval konkrétně § 234 

odst. 3 TZ. Ačkoli jsou oba trestnými činy proti majetku a druhový objekt těchto trestných 

činů je tak stejný, musíme u obou identifikovat objekt individuální. Logickým výkladem 

zákonné formulace skutkových podstat dospějeme k tomu, že individuálním objektem 

trestného činu podvodu dle § 209 TZ je cizí majetek, přesněji zájem na ochraně cizího 

majetku, zatímco u trestného činu dle § 234 odst. 3 TZ je to zájem na řádném fungování 

platebního styku.
158

 Dospěli jsme tedy k závěru, že individuální objekty jsou u těchto 

trestných činů přeci jen odlišné, což by mohlo umožňovat jejich jednočinný souběh. Pro 

přípustnost tohoto souběhu hovoří také skutečnost, že trestný čin dle § 234 odst. 3 TZ 

nevyžaduje obohacení pachatele ani způsobení škody. Ke stejnému závěru – tedy 

k přípustnosti jednočinného souběhu u zmíněných trestných činů – došel rovněž Nejvyšší 

soud ČR. Ten zároveň odmítl argumentaci, že je v daném případě souběh nepřípustný 

z důvodu faktické konzumpce. Toto své odmítnutí zdůvodnil tím, že ani jeden ze zmíněných 

trestných činů není pouze bezvýznamným prostředkem nebo vedlejším produktem hlavní 

trestné činnosti. K přípustnosti souběhu u zmíněných trestných činů můžeme dojít i použitím 

teleologického výkladu, kdy zjistíme, že obě ustanovení směřují zásadně k jiným účelům a 

chrání jiné individuální zájmy. 

 Na základě podobných argumentů soudy dospěly také mimo jiné k přípustnosti 

jednočinného souběhu podvodu dle § 209 TZ s trestným činem padělání a pozměnění známek 

                                                 

156
 Následkem totiž rozumíme porušení nebo ohrožení hodnot, které jsou objektem trestného činu. 

157
 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 8. 2013, sp. zn. 4 Tdo 812/2013-15. 

158
 ŠÁMAL, Pavel. Trestní zákoník: komentář. Praha: C.H. Beck, 2010, s. 2128. Velké komentáře. ISBN 978-

80-7400-178-9. 
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podle § 246 TZ. Samozřejmě opět pouze za předpokladu, že pachatel svým jednám naplní obě 

skutkové podstaty.  

 

7.2. Vztah podvodu dle § 209 TZ a trestného činu  poškození cizích práv dle 

§ 181 TZ 

Trestný čin poškození cizích práv, ačkoli je součástí hlavy II zvláštní části trestního 

zákoníku (trestné činy proti svobodě a právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního 

tajemství), má částečně podobně formulovanou objektivní stránku jako trestný čin podvodu. 

Z tohoto důvodu jsem se rozhodl věnovat vztahu mezi těmito trestnými činy zvláštní 

podkapitolu, ve které tento vztah rozeberu poněkud detailněji. Podobnost dvou výše 

zmíněných trestných činů je spatřována konkrétně v jednání, následek obou trestných činů je 

již odlišný (způsobení vážné újmy na právech u poškození cizích práv, u podvodu je jím pak 

způsobení škody nikoli nepatrné). Zmíněná podobnost je zde proto, že obě skutkové podstaty 

obsahují obligatorní znak podvodného jednání spočívající v uvedení někoho v omyl, případně 

ve využití něčího omylu. Můžeme se pouze domnívat, proč poškození cizích práv neobsahuje 

jako další alternativu „podvodného“ jednání zamlčení podstatných skutečností, jak je tomu 

právě u podvodu. Logickým zdůvodněním by pak mohla být skutečnost, že následek tohoto 

trestného činu – čili způsobení vážné újmy na právech – lze způsobit pouze aktivním 

jednáním pachatele, přičemž zamlčení podstatných skutečností chápeme spíše jako jednání 

pasivní, spočívající v nekonání. Vážnou újmu na právech je nutno posuzovat se zřetelem ke 

konkrétnímu případu, zejména k tomu, jak velká byla intenzita zásahu do práv a jak závažný 

byl způsobený následek.
159

 

 Základním rozdílem pak také je, že trestný čin podvodu slouží k ochraně majetkových 

práv, zatímco trestný čin poškození cizích práv k ochraně práv nemajetkových, čemuž 

odpovídá i již zmíněné zařazení do různých hlav zvláštní části trestního zákoníku. Následek 

trestného činu poškození cizích práv by tedy mohl být formulován přesněji, a sice jako 

způsobení vážné újmy na právech nemajetkových. K pojmům majetkových a nemajetkových 

práv nenalezneme legální definici, tento nedostatek však vyřešil Nejvyšší soud ČR 

vymezením těchto pojmů ve svém usnesení
160

 ze dne 18. 2. 2014. Toto vymezení zní: 

 

                                                 

159
 ŠÁMAL, Pavel. Trestní zákoník: komentář. Praha: C.H. Beck, 2010, s. 1616. Velké komentáře. ISBN 978-

80-7400-178-9. 

160
 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 18. 2. 2014, sp. zn. 4 Tdo 106/2014-25. 
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„Pojem majetkových práv není zákonem výslovně vymezen. Musí se však jednat o 

taková práva, která se bezprostředně vztahují k majetku. Majetkem se rozumí souhrn 

majetkových hodnot (věcí, pohledávek, jiných práv a hodnot ocenitelných penězi), které náleží 

určitému subjektu. Ostatní práva, která se netýkají majetku, jsou právy nemajetkovými.“ 

 

S vymezením majetkových a nemajetkových práv velmi úzce souvisí problematika 

jednočinného souběhu předmětných trestných činů. Ustálená judikatura se kloní zásadně 

k jeho nepřípustnosti. Pokud pachatel svým jednáním zasáhl pouze do majetkových práv 

jiného, nemůže se dopustit trestného činu poškození cizích práv, jedná se tak „jen“ o trestný 

čin podvodu (jsou-li naplněny všechny obligatorní znaky jeho skutkové podstaty). Tento 

závěr potvrzují četná rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, přičemž následující právní věta 

pochází z usnesení
161

 Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. 3. 2008: 

 

„Směřuje-li podvodné jednání k porušení či ohrožení majetkových práv, nemůže jít o 

trestný čin poškozování cizích práv podle § 209 trestního zákona, ale v úvahu přichází pouze 

trestný čin podvodu podle § 250 trestního zákona, tento závěr platí i pro případ, že subjekt 

uváděný v omyl není totožný s tím, ke škodě jehož majetku dojde k obohacení.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

161
 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 3. 2008, sp. zn. 4 Tdo 1323/2007; dále rovněž usnesení Nejvyššího 

soudu ze dne 18. 2. 2014, sp. zn. 4 Tdo 106/2014-25. 
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8. Komparace české právní úpravy s právní úpravou slovenskou 

 

 Jak je předesláno již v úvodu této práce, jedním z jejích dílčích cílů je komparace 

předmětných trestných činů s úpravou těchto trestných činů (a případně jejich variant) ve 

slovenském právním řádu. V souladu se zásadami právní komparistiky padla volba na právní 

řád Slovenska, jakožto země historicky nejbližší České republice. Jsem si vědom podobnosti 

těchto právních řádů, která je zapříčiněna desítkami let společného vývoje, nicméně myslím, 

že porovnání takto „příbuzných“ právních řádů bude přínosné a poskytne mi prostor zaměřit 

se na drobné i větší odchylky mezi úpravami. Zaměřím se tedy zejména na významné rozdíly 

mezi těmito právními úpravami, přičemž budu vzájemně porovnávat přístupy a koncepce 

obou zemí, jakož i konkrétní odlišnosti ve formulacích skutkových podstat vybraných 

„podvodových“ trestných činů. 

 

8.1. Úvod do komparace  

 Základním pramenem slovenského trestního práva hmotného je zákon č. 300/2005 Z. 

z. Trestný zákon, ve znění pozdějších předpisů, který nabyl účinnosti 1. 1. 2006. Tento 

předpis, dále již jen TZSR, je svoji strukturou velmi podobný českému trestnímu zákoníku, 

ačkoli mu právě označení zákoníku chybí. Tuto skutečnost lze jistě připisovat dlouhým letům 

společného historického vývoje České a Slovenské republiky. Právní kultura tak je v obou 

zemích velmi podobná. Naznačenou podobnost TZSR s českým trestním zákoníkem lze 

shledat zejména v rozdělení na části – TZSR se taktéž dělí na tři části
162

, a sice na část 

obecnou, zvláštní a část obsahující přechodná a závěrečná ustanovení. Bez zajímavosti není 

ani fakt, že uvedené části obou trestních předpisů si neodpovídají pouze obsahově, nýbrž i 

svým rozsahem. V TZSR tvoří první část § 1 až § 143, druhou pak § 144 až § 435 a třetí § 

436 až § 440
163

. Zvláštní část TZSR je taktéž tvořena výčtem jednotlivých skutkových podstat 

trestných činů, ty jsou rozděleny do dvanácti hlav. Toto rozdělení je stejně jako u českého 

trestního zákoníku provedeno na základě významu chráněného zájmu. Podobné je též jejich 

pořadí, přičemž TZSR chrání v první hlavě život a zdraví, čímž činí tyto zájmy prioritními a 

                                                 

162
 Slovenské označení těchto částí zní: všeobecná časť; osobitná časť; spoločné, prechodné a záverečné 

ustanovenia. 

163
 Pro srovnání rozdělení v českém trestním zákoníku: první část (§ 1 až § 139), druhá část (§ 140 až § 418), 

třetí část (§ 419 až § 421). 
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nejvýznamnějšími. Trestné činy proti majetku jsou v TZSR obsaženy v hlavě čtvrté, 

konkrétně jde o § 212 až § 249. 

 Co se týče definic, respektive vymezení trestného činu, je opět slovenská úprava velmi 

podobná té české. V TZRS je trestný čin definován v § 8 následovně:  

 

„Trestný čin je protiprávny čin, ktorého znaky sú uvedené v tomto zákone, ak tento 

zákon neustanovuje inak.“ 

 

Český trestní zákoník obsahuje vymezení trestného činu v § 13 odst. 1, které zní: 

 

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

vykazuje znaky uvedené v takovém zákoně.“ 

 

Česká a slovenská úprava se shoduje také v koncepci zavinění. Téměř totožné jsou 

totiž jak definice jednotlivých forem zavinění, tak i pravidlo, podle nějž se pro trestnost činu 

vyžaduje úmyslné zavinění, pokud zákon výslovně nestanoví, že postačí zavinění 

z nedbalosti. Rozdíl lze pak spatřovat pouze v tom, kde je toto pravidlo ukotveno. V TZSR ho 

nalezneme v § 17, v českém trestním zákoníku pak v § 13 odst. 2, čímž je vlastně doplněna 

legální definice trestného činu v odstavci prvním. 

Ze zvláštní části TZSR se budu zabývat trestnými činy podle § 221 až § 225. Jde o 

konkrétně o podvod, jako obecnou skutkovou podstatu podvodného jednání, dále pak o 

podvod úvěrový, pojišťovací, kapitálový a subvenční. Již z uvedeného výčtu je zřejmé, že 

oproti české úpravě obsahuje TZSR jednu zvláštní skutkovou podstatu podvodného jednání 

navíc – a sice kapitálový podvod.  

 

8.2. Srovnání úprav trestného činu podvodu  

Objektem trestného činu podvodu podle § 221 TZSR je cizí majetek bez ohledu na 

druh a formu vlastnictví.
164

 Objekt podvodu je tedy shodný s českou úpravou. Shodná je 

taktéž definice cizího majetku, je jím tedy majetek, který nepatří pachateli nebo nepatří 

výlučně jemu.  

                                                 

164
 MAŠĽANYOVÁ, Darina. Trestné právo hmotné: všeobecná a osobitná časť. 2., aktualizované a doplnené 

vydanie. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016, s. 336. Slovenské učebnice. ISBN 978-80-

7380-618-7. 
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Rozdíl mezi oběma úpravami můžeme tak spatřovat až při srovnání objektivních 

stránek, konkrétně jednání. Jednání trestného činu podvodu dle TZSR spočívá v uvedení 

v omyl, případně ve využití něčího omylu. Jak již víme, česká úprava tyto případy 

„podvodného“ jednání obsahuje také, jako další alternativní možnost však obsahuje ještě 

zamlčení podstatných skutečností. Tato třetí alternativa ve slovenské úpravě trestného činu 

podvodu chybí. V praxi však tento rozdíl velký význam nemá, zejména z důvodu, že 

jednáním spočívajícím v zamlčení podstatných skutečností je zpravidla zároveň poškozený 

uváděn v omyl. V tomto případě by tedy byla naplněna skutková podstata trestného činu 

podvodu i podle TZSR. Samotné pojmy uvedení v omyl a využití něčího omylu chápe 

slovenské trestní právo hmotné stejně jako české.
165

 Co se týče následku trestného činu 

podvodu, taktéž TZSR předpokládá obohacení pachatele nebo jiné osoby, stejně tak jako 

vznik škody. Rozdílem pak je požadovaná výše škody v základních skutkových podstatách. 

Zatímco TZČR požaduje pro naplnění základní skutkové podstaty vznik škody v důsledku 

podvodného jednání ve výši alespoň 5000 Kč, v TZSR je tato hranice stanovena na 266 

eur
166

. Podstatná je pak také terminologická odchylka, kdy v TZČR je v základní skutkové 

podstatě podvodu požadovaná výše škody označena jako škoda nikoli nepatrná, TZSR pak 

používá pro označení této hranice termín malá škoda
167

. Totožná je pak taktéž definice 

obohacení.
168

 Subjektivní stránka skutkové podstaty trestného činu podvodu podle TZSR pak 

vyžaduje zavinění ve formě úmyslu, zde tedy opět rozdíl nenalezneme. 

 

8.3. Srovnání úprav trestného činu úvěrového podvodu  

Úvěrový podvod dle § 222 TZSR tvoří – stejně jako jeho český ekvivalent – dvě 

základní skutkové podstaty. Objektem tohoto trestného činu je opět cizí majetek, respektive 

zájem na jeho ochraně. Konkrétně pak jde o cizí majetek v oblasti úvěrování. Až doteď žádný 

rozdíl mezi oběma srovnávanými úpravami tedy nepozorujeme.  

                                                 

165
 K bližšímu vymezení těchto pojmů viz podkapitola 2. 2. této diplomové práce. 

166
 Dle kurzu ČNB platnému ke dni 1. 3. 2017 odpovídá 266 eur hodnotě 7187 Kč. 

167
 Tento termín český trestní zákoník nezná, viz jeho § 138 odst. 1.  

168
 MAŠĽANYOVÁ, Darina. Trestné právo hmotné: všeobecná a osobitná časť. 2., aktualizované a doplnené 

vydanie. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016, s. 336. Slovenské učebnice. ISBN 978-80-

7380-618-7. 
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Přistoupíme-li k podrobnější analýze objektivních stránek těchto skutkových podstat, 

zjistíme, že podobnost s českou úpravou je rozhodně menší, než jak tomu bylo u „obecného“ 

podvodu. Trestného činu úvěrového podvodu dle § 222 TZSR se tak dopustí ten, kdo: 

 

1. vyláká od jiného úvěr nebo zajištění úvěru tím, že ho uvede v omyl v otázce splnění 

podmínek na poskytnutí úvěru nebo na splácení úvěru a způsobí mu tak malou 

škodu (§ 222 odst. 1 TZSR), 

2. jako zaměstnanec, člen, statutární orgán, zástupce nebo jiná osoba oprávněná 

jednat za toho, kdo úvěr poskytuje, umožní získat úvěr tomu, o kom ví, že nesplňuje 

podmínky pro jeho poskytnutí (§ 222 odst. 2 TZSR). 

 

Jak vidíme, zákonná formulace je zde od té české značně odlišná. Zaměřme tedy 

pozornost nejprve na první skutkovou podstatu. Subjektivní stránkou a pachatelem se zde 

zabývat nebudu, omezím se pouze na konstatování, že k naplnění této skutkové podstaty je 

třeba zavinění ve formě úmyslu, jejím pachatelem pak zpravidla bude jedna ze stran úvěrové 

smlouvy.
169

 Základní odlišnosti lze shrnout do několika bodů. Za prvé, k naplnění této 

skutkové podstaty dle TZSR je třeba, aby pachatel úvěr (popř. zajištění úvěru) skutečně 

vylákal. Tento požadavek v české úpravě chybí. Dále je dle TZSR třeba, aby k tomuto 

vylákání došlo v důsledku jednání, kterým pachatel někoho uvádí v omyl v otázce splnění 

podmínek na poskytnutí nebo splácení úvěru. Toto opět v české úpravě nenalezneme. Do 

třetice pak § 222 odst. 1 TZSR požaduje, aby byla tímto jednáním způsobena škoda nikoli 

malá, tedy alespoň 266 eur. Jak víme, v české úpravě je první základní skutková podstata 

úvěrového podvodu tzv. předčasně dokonaným trestným činem, k jejímu naplnění tak není 

třeba vznik škody. Nebudu zde dále rozebírat jednotlivé pojmy obsažené ve skutkové podstatě 

dle § 222 odst. 1 TZSR, to pro účely této práce není příliš důležité. Pro účely naší komparace 

stačí výše popsané tři základní rozdíly, ty totiž stačí k vyvození závěru, že česká úprava se 

vydala cestou daleko přísnějšího postihu než její slovenský protějšek.  

Skutková podstata dle § 222 odst. 2 TZSR je pak od skutkové podstaty dle § 211 odst. 

2 TZČR odlišná už prakticky ve všech ohledech. Zjednodušeně řečeno obě postihují jiná 

jednání – zatímco ta česká se vztahuje ke zneužívání prostředků z účelových úvěrů na jiný než 

                                                 

169
 ŠAMKO, Peter. Trestný čin podvodu: komentár s judikatúrou. IURA EDITION, 2012, s. 459. ISBN 978-80-

8078-553-6. 
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určený účel, slovenská pak postihuje jednání osob v určitém postavení
170

, kterým tyto osoby 

umožní získat úvěr tomu, o kom tyto osoby vědí, že nesplňuje podmínky k jeho poskytnutí. 

Slovenská úprava zde tak postihuje jednání, které by šlo de facto označit za účastenství ve 

formě pomoci. Nutno také zdůraznit, že zde již hranice škody, popř. výše úvěru, stanovena 

není. V tomto případě je to tedy naopak slovenská úprava, u které bychom mohli uvažovat o 

poněkud zbytečně široce formulované skutkové podstatě. V tomto kontextu je také třeba 

zmínit, že slovenské trestní právo se vyznačuje spíše formálním pojetím trestného činu. 

Nicméně přestože nemá zásadu subsidiarity trestní represe výslovně zakotvenu v zákoně, je 

určitým materiálním korektivem ustanovení § 10 odst. 2 TZSR.
171

 Toto ustanovení (a s ním 

spojený princip ultima ratio) je tak dle mého názoru třeba zvažovat, pokud by se postih 

jednání dle § 222 odst. 2 TZSR zdál v některých případech jako příliš přísný. 

 

8.4. Srovnání úprav trestného činu pojistného podvodu  

 Trestný čin pojistného podvodu je v TZSR upraven v § 223. Objektem tohoto 

trestného činu je cizí majetek, konkrétně jde pak o majetek subjektu, který poskytuje pojistné 

plnění.
172

 Pojistný podvod dle § 223 TZSR je tvořen dvěma základními skutkovými 

podstatami. Tohoto trestného činu se tedy dopustí ten, kdo: 

 

1. vyláká od jiného pojistné plnění tím, že ho uvede v omyl v otázce splnění podmínek 

na jeho poskytnutí, a způsobí mu tak malou škodu (§ 223 odst. 1 TZSR), 

2. jako zaměstnanec, člen, zástupce nebo jiná osoba oprávněná konat za toho, kdo 

pojistné plnění poskytuje, napomáhá získat pojistné plnění tomu, o kom ví, že 

nesplňuje podmínky určené na jeho poskytnutí (§ 223 odst. 2 TZSR). 

 

                                                 

170
 Těmito osobami jsou konkrétně: zaměstnanec, člen, statutární orgán, zástupce, případně jiná osoba oprávněná 

jednat za toho, kdo úvěr poskytuje. 
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U obou skutkových podstat můžeme vidět paralelu s úpravou příslušných skutkových 

podstat úvěrového podvodu v § 222 TZSR. Skutková podstata dle § 223 odst. 1 TZSR se tak 

opět poměrně výrazně liší od první skutkové podstaty „českého“ pojistného podvodu. Hlavní 

rozdíly můžeme znovu spatřovat zejména v objektivních stránkách, konkrétně v jednáních. 

Slovenská úprava této skutkové podstaty tak vyžaduje, aby pachatel vylákal od jiného 

pojistné plnění tím, že ho uvede v omyl v otázce splnění podmínek na jeho poskytnutí, a tím 

mu způsobil malou škodu. Trestný čin pojistného podvodu dle § 223 odst. 1 TZSR je tak 

dokonán vylákáním, respektive vyplacením pojistného plnění. Jak již víme, česká úprava v § 

210 odst. 1 TZČR nevyžaduje ani faktické vylákání pojistného plnění, ani způsobení (vznik) 

škody. Důležité je také zmínit, že podle slovenského práva není samotné úmyslné způsobení 

pojistné události trestné, pokud pachatelův úmysl nesměřoval též k vylákání pojistného 

plnění. Úmysl tedy i zde musí krýt všechny znaky skutkové podstaty.   

Komentář
173

 k TZSR pak upřesňuje, co se rozumí vylákáním pojistného plnění od 

jiného tím, že ho pachatel uvede v omyl v otázce splnění podmínek na jeho poskytnutí. Jde 

tedy o neoprávněné uplatnění nároku na plnění z pojistné smlouvy tím, že pachatel v rozporu 

se skutečností uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje, nebo podstatné údaje zamlčí. 

Dále pak jde též o jednání, kterým pachatel sám úmyslně vyvolá pojistnou událost, aby tak 

získal pojistné plnění, na které nemá vůbec nárok, anebo aby takové plnění získal ve větší 

hodnotě, v porovnání s tou, která mu skutečně náleží. Uvedením v omyl se pak rozumí 

předstírání určitých okolností, které jsou v rozporu se skutečností.
174

 Pachatelem této 

skutkové podstaty pak může být kdokoliv, nejčastěji jím pak bývá pojištěný (typickým 

příkladem budiž fingování pojistné události předstíráním krádeže vozidla). 

Druhá základní skutková podstata trestného činu pojistného podvodu je v TZSR 

upravena v ustanovení § 223 odst. 2. Zde – podobně jako u druhé základní skutkové podstaty 

úvěrového podvodu dle § 222 odst. 2 TZSR – jde o kriminalizaci jednání, které je materiálně 

pouze účastenstvím ve formě pomoci k trestnému činu. Tato skutková podstata neobsahuje 

požadavek na způsobení škody, trestný čin je tedy dokonán samotným napomáháním a není 

tedy třeba, aby bylo pojistné plnění skutečně vylákáno. V určitých méně závažných případech 
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bude tedy vhodné zvažovat použití ustanovení § 10 odst. 2 TZSR, jakožto určitého 

materiálního korektivu této poměrně přísně formulované skutkové podstaty. Jak vyplývá ze 

zákonné formulace, této skutkové podstaty se může dopustit pouze osoba oprávněná jednat za 

toho, kdo pojistné plnění poskytuje. Půjde tedy zejména o zaměstnance příslušné pojišťovny. 

 

8.5. Srovnání úprav trestného činu dotačního (subvenčního) podvodu  

 Subvenční podvod dle § 225 TZSR má tři základní skutkové podstaty, čímž poněkud 

vybočuje při srovnání jak s českými, tak se slovenskými „podvodovými“ trestnými činy. 

Objektem tohoto trestného činu je cizí majetek, konkrétně majetek v některých rozpočtech, 

respektive fondech. Rád bych také upozornil na fakt, že slovenská úprava subvenčního 

podvodu se výslovně zabývá pouze dotacemi, subvencemi a příspěvky. TZSR tak výslovně 

nepamatuje – na rozdíl od TZČR – na návratnou finanční výpomoc. Musíme ale vzít v potaz, 

že výčet plnění je v TZSR pouze demonstrativní – jde o dotaci, subvenci, příspěvek nebo jiné 

plnění. Z této zákonné formulace tak lze vyvodit závěr, že se subvenční podvod přeci jen 

vztahuje i na návratnou finanční výpomoc, která bezesporu lze podřadit pod tzv. jiné plnění. 

 U prvních dvou základních skutkových podstat může být pachatelem kdokoli, 

v případě třetí skutkové podstaty je ale okruh pachatelů omezen.
175

 Vzhledem k tomu, že se 

jedná o skutkové podstaty poměrně obsáhlé, nebudu je zde uvádět celé, nýbrž pouze rozeberu 

jejich podstatné aspekty. 

 Podstatný rozdíl mezi českou a slovenskou úpravou je pak také v tom, že slovenský 

zákonodárce výslovně a taxativně uvádí rozpočty, z nichž se dotace, subvence, příspěvek 

anebo jiné plnění poskytuje. Konkrétně se jedná o státní rozpočet, rozpočet veřejnoprávní 

instituce, rozpočet státního fondu, rozpočet vyššího územního celku a rozpočet obce. Otázkou 

pak zůstává, zda lze podle § 225 TZSR postihovat také jednání týkající se plnění z rozpočtu 

Evropské unie, případně z evropských fondů, když tyto rozpočty ve zmíněném taxativním 

výčtu absentují. Musíme vzít v potaz, že i slovenské trestní právo hmotné je založeno na 

zásadě nullum crimen sine lege stricta, tedy na zásadě zákazu analogie v neprospěch 

pachatele. Z toho soudím, že taxativní výčet rozpočtů v § 225 TZSR nelze ani na základě 

analogie rozšířit o rozpočty jiné – tedy ani právě o rozpočet Evropské unie. V tom je tedy 

mezi českou a slovenskou úpravou podstatný rozdíl. Ustanovení § 212 TZČR totiž vůbec 

                                                 

175
 Konkrétně půjde o zaměstnance, člena, zástupce, nebo jinou osobu oprávněnou konat za toho, kdo dotaci, 

subvenci, příspěvek anebo jiné plnění ze státního rozpočtu, z rozpočtu veřejnoprávní instituce, rozpočtu státního 

fondu, rozpočtu vyššího územního celku anebo rozpočtu obce poskytuje. 



68 

 

nekonkretizuje, odkud mají dotace, subvence, příspěvky nebo návratné finanční výpomoci 

pocházet. Český zákonodárce tak nechal soudům v tomto ohledu větší manipulační prostor při 

posuzování, zda je konkrétní jednání dotačním podvodem ve smyslu § 212 TZČR, či nikoli. 

Dotace z rozpočtu Evropské unie tak mohou být předmětem trestného činu dotačního 

podvodu dle § 212 TZČR, nikoli však předmětem subvenčního podvodu dle § 225 TZSR. Na 

Slovensku v takovýchto případech tak bude přicházet v úvahu pouze trestný čin poškozování 

finančních zájmů Evropské unie dle § 261 TZSR. 

 Pro slovenské trestní právo netypickým prvkem je pak fakt, že k dokonání skutkové 

podstaty dle § 225 odst. 1 TZSR není třeba způsobení škody.
176

 Tato skutková podstata je 

však dokonána vylákáním předmětného plnění, proto zpravidla ke vzniku škody dojde. 

 Odstavec druhý § 225 TZSR se stejně jako druhý odstavec § 212 TZČR vztahuje na 

jednání, jímž byly prostředky poskytnuté účelovým plněním (dotací atd.) použity na jiný než 

určený účel. Jak česká, tak slovenská úprava pak vyžaduje, aby k použití těchto prostředků na 

jiný než určený účel došlo v určitém rozsahu – v případě § 212 odst. 2 TZČR musí jít alespoň 

o 25 000 Kč, v případě § 225 odst. 2 TZSR pak minimálně o 2 660 eur. U této skutkové 

podstaty bych se ještě pozastavil nad tím, že slovenské právo kriminalizuje použití prostředků 

na jiný než určený účel u dotací, subvencí, příspěvků a obdobných plnění, trestný čin 

úvěrového podvodu však obdobnou skutkovou podstatu – na rozdíl od české úpravy – 

neobsahuje.  

Třetí skutkové podstaty se – jak jsem již zmínil – může dopustit pouze omezený okruh 

pachatelů. Jde o osoby, které jsou oprávněny jednat za toho, kdo dotaci, subvenci, příspěvek 

nebo jiné plnění z příslušného rozpočtu poskytuje. Jednání zde pak spočívá v tom, že takováto 

osoba umožní získat dotaci, subvenci, příspěvek či jiné plnění z příslušného
177

 rozpočtu tomu, 

o kom ví, že nesplňuje podmínky pro jeho poskytnutí. Odpovídající ekvivalent této skutkové 

podstaty bychom hledali v ustanovení o dotačním podvodu v TZČR marně. Znakem této 

skutkové podstaty není způsobení škody, dokonaná bude již samotným umožněním získání 

dotace, subvence, příspěvku či jiného plnění z příslušného rozpočtu. 
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9. Závěr 

 Jak jsem nastínil již v úvodu, mým prvotním záměrem bylo pojmout téma této práce 

poněkud komplexněji a neomezit se tak pouze na deskriptivní popis znaků předmětných 

skutkových podstat. Kromě tohoto popisu jsem se tak v práci věnoval mimo jiné i 

kriminalistické stránce těchto deliktů a kriminologickému náhledu na tento druh majetkové 

kriminality. Zaměřil jsem se také na typologii pachatelů a obětí trestného činu podvodu. Při 

studiu daného tématu mi pak přišla nesmírně zajímavá problematika přípustnosti a 

nepřípustnosti jednočinného souběhu „podvodových“ trestných činů s některými vybranými 

trestnými činy. Jak se však ukázalo, tak tato problematika je naneštěstí také velmi 

komplikovaná. Věnuji se jí tedy jak v oddělené kapitole speciálně věnované této otázce, tak i 

na některých dalších místech. Je zřejmé, že jistým limitujícím faktorem je zde omezený 

rozsah této práce, proto jsem se věnoval pouze těm trestným činům, jejichž jednočinný 

souběh bude v praxi nejčastější, dále pak těm, u kterých na přípustnost souběhu nepanuje 

jednoznačný názor. Příkladem této druhé skupiny budiž trestný čin dotačního podvodu (§ 212 

TZ) a trestný čin poškození finančních zájmů Evropské unie (§ 260 TZ). U otázek, na které 

existuje více názorů, jsem se snažil tyto názory porovnat a zanalyzovat, což mi přijde 

účelnější, než se omezit na pouhé konstatování, že některý z těchto názorů je správný. Jak 

jsem se totiž přesvědčil, v právu je někdy toto konstatování takřka nemožné a správnost je 

často pojmem velmi relativním. 

 Již v úvodu jsem zmínil také zásadu subsidiarity trestní represe, i v samotném textu se 

k ní pak několikrát vracím. Činím tak zejména proto, že tato zásada je velmi významným 

pomocníkem pro efektivní a účelnou aplikaci trestního práva. Jedním z dílčím cílů této práce 

totiž mělo být také zamyšlení se nad tím, zdali speciální skutkové podstaty podvodného 

jednání (čili trestné činy pojistného, úvěrového a dotačního podvodu) nejsou do určité míry 

zbytečné a zda jejich zakotvení do právního řádu nebylo až moc velkým zpřísněním trestní 

represe. V tomto kontextu jsem v práci několikrát upozornil na první základní skutkové 

podstaty pojistného, úvěrového a dotačního podvodu, k jejichž naplnění není třeba vznik 

škody. V těchto případech jde tedy o tzv. předčasně dokonané trestné činy ve stádiu přípravy. 

Část odborné veřejnosti
178

 pak o tomto jevu – kdy se jednání, které je materiálně přípravou, 

posuzuje jako dokonaný trestný čin – hovoří jako o jakémsi předsunutí trestní odpovědnosti. 
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Tento trend dodnes rozděluje odbornou veřejnost a nebojím se tvrdit, že ji ještě dlouho 

rozdělovat bude. Soudím tak zejména proto, že v blízkých letech nejspíše nelze očekávat 

zužování trestní represe a ubývání skutkových podstat, respektive zatím tomu nic 

nenasvědčuje. Osobně si myslím, že se bude pokračovat v nastoleném trendu formování 

nových kazuistických skutkových podstat a že bude postupně přibývat i zmíněných předčasně 

dokonaných trestných činů. Otázkou pak ale zůstává, zda nebude v důsledku přebujelé 

kazuistiky trestního práva docházet k rapidnějšímu snižování operativnosti a efektivnosti 

fungování justice a ostatních orgánů činných v trestním řízení. V této souvislosti bychom si 

měli uvědomit, že trestní právo nemá nahrazovat prostředky správního, občanského, ani 

obchodního práva, nýbrž má sloužit jako prostředek poslední instance – ultima ratio. Uvedené 

vyjadřuje právě zmíněná zásada subsidiarity trestní represe. Chtěl bych také zmínit něco, co si 

většina lidí neuvědomuje nebo tomu nepřikládá důležitost – zásada subsidiarity trestní represe 

nemá totiž pouze aspekt aplikační, nýbrž i legislativní.
179

 Legislativním významem pak 

rozumíme, že tuto zásadu
180

 musí zohledňovat též zákonodárce v legislativní praxi, což má 

limitovat rozšiřování trestní represe při definování nových skutkových podstat. 

 Jak jsem zjistil při komparaci české úpravy s úpravou slovenskou, výše nastíněný 

trend však není zdaleka záležitostí pouze České republiky a jejího trestního práva. Při této 

komparaci jsem byl poněkud překvapen zjištěním, že – pomineme-li trestný čin podvodu – 

jsou jednotlivé speciální skutkové podstaty podvodného jednání v obou zemích formulovány 

velmi rozdílně. V některých prvcích lze sice spatřovat vzájemnou inspiraci, ale osobně jsem 

čekal podobnost o hodně markantnější. Bylo tak zejména zajímavé zjišťovat, jak se v obou 

zemích zákonodárce vypořádal se stanovením pomyslné hranice, které jednání bude ještě 

posuzováno jako některý z předmětných trestných činů a které jím již nebude. Myslím, že po 

provedeném srovnání těchto čtyř trestných činů můžeme s čistým srdcem učinit závěr, že 

zákonodárce České republiky zvolil přístup poněkud přísnější. Skutkové podstaty těchto 

trestných činů jsou v českém trestním zákoníku formulovány volněji, neobsahují tolik 

podmínek, čímž umožnují kriminalizaci širšího okruhu jednání. Příkladem budiž první 

skutkové podstaty pojistného, úvěrového i dotačního podvodu. 
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 Od účinnosti nového trestního zákoníku již uběhlo více než sedm let, lze tak důvodně 

předpokládat, že jak odborná, tak i laická veřejnost, si na poněkud široké formulace 

speciálních skutkových podstat podvodného jednání zvykla. Pak ale vzniká otázka, zda de 

lege ferenda doporučit změnu stávající úpravy spočívající v určitém konkretizování a zúžení 

těchto skutkových podstat, nebo zda stávající stav zachovat. Osobně – ač nejsem zastánce 

neustálých novelizací a turbulentních změn v právu – se přikláním k variantě prvé. Provedená 

komparace napovídá, v jakém právním řádu bychom v takovém případě mohli hledat 

inspiraci. 
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11. Seznam zkratek 

MV ČR – Ministerstvo vnitra České republiky 

NS – Nejvyšší soud 

NSZ – Nejvyšší státní zastupitelství 

OČvTŘ – orgány činné v trestním řízení 

OSŘ – zákon č. 99/1963, Sb., občanský soudní řád 

TSK – takticko statistická klasifikace 

TŘ – zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád) 

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

TZČR - zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 

TZSR – zákon č. 300/2005 Z. z. trestný zákon  
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12. Abstrakt 

Tématem této diplomové práce je trestný čin podvodu, pojistného, úvěrového a 

dotačního podvodu podle § 209 až § 212 trestního zákoníku. Jejím hlavním cílem je pak, 

kromě analýzy jednotlivých obligatorních prvků skutkových podstat, též zamyšlení se nad 

hojně diskutovanými široce formulovanými prvními skutkovými podstatami pojistného, 

úvěrového a dotačního podvodu, které bývají označovány jako předčasně dokonané trestné 

činy ve stádiu přípravy. V intencích výše uvedeného se autor zabývá také významem zásady 

subsidiarity trestní represe pro tyto skutkové podstaty. 

Jednotlivé kapitoly práce se pak zaměřují také na aktuální kriminologické aspekty 

těchto předmětných trestných činů a na typologii pachatelů a obětí tohoto typu trestné 

činnosti. Pro větší kohezi obsahuje tato diplomová práce též některé kriminalistické aspekty 

těchto trestných činů.  Pozornost je věnována také problematice jednočinného souběhu 

předmětných trestných činů s některými vybranými trestnými činy. V kapitole zabývající se 

trestným činem pojistného podvodu jsou mimo jiné popsány aktuální trendy v oblasti 

prevence před tímto typem kriminality. V neposlední řadě práce obsahuje komparaci úpravy 

těchto trestných činů s jejich úpravou v právním řádu Slovenské republiky. Je provedeno jak 

srovnání jednotlivých – vzájemně si odpovídajících – skutkových podstat, tak také srovnání 

obou úprav jako celku. 

Autor v diplomové práci využívá především odborné literatury, neméně pak aktuální 

judikatury, přičemž převážnou část použité judikatury tvoří významná usnesení Nejvyššího 

soudu ČR. Diplomová práce obsahuje též praktické návrhy de lege ferenda, ke kterým autor 

dospěl po analýze daného tématu a příslušné literatury. 
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13. Summary 

 

The main goal of this Master´s degree thesis is to thoroughly describe the components 

of four criminal offences – fraud, insurence fraud, credit fraud and grant fraud pursuant to 

sections 209, 210, 211 and 212 of Criminal Code, No. 40/2009 Coll. These four criminal 

offences are classified as crimes against property.  

This Master´s degree thesis deals with constituent elements of the above mentioned 

criminal offences. The author was focusing predominantly on the actus reus, mens rea, 

physical and mental elements of these criminal offences. But the thesis isn´t confined only to 

mere description of those elements. The author is also analyzing and describing some of the 

most important and significant judicial desicions, which relate to this topic. The majority of 

these judicial decisions was made by the Supreme Court of the Czech republic. In this thesis, 

the author also deals with the possibility of simultaneity of above mentioned crimes with 

some of the selected crimes. 

In the chapter dealing with insurance fraud there is a subchapter which briefly 

characterizes the main instruments which are used by insurance companies in order to prevent 

perpetration of insurance fraud. These instruments are very diverese and various – for 

example, insurance companies are usually using special fraud detection softwares. 

One chapter is dedicated to describing these crimes from the perspective of 

criminology and forensic science. This chapter also includes a part which describes the typical 

perpetrator and typical victim of the fraud. The thesis also includes some basic statistical data 

of the previous years regarding detection rate of fraud, insurance fraud, credit fraud and grant 

fraud. 

One of the last chapters contains comparision between czech and slovak legislation 

regarding these four crimes. The author individually compares each of these crimes with 

equivalent ones from Slovak Criminal Code. The comparison was chosen mainly because 

these two countries had long common history and both adopted new criminal codes in the past 

few years. 

One of the main objects of this thesis was to emphasize the importence of the 

subsidiarity of criminal repression principle in relation to these four crimes. In some cases, it 

is very important to consider this principle, because some of these crimes don´t even require 

causing property damage.  
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