
Abstrakt 

Tato práce se zabývá trestným činem krádeže podle ustanovení § 205 zákona č. 140/2009 

Sb., trestní zákoník.  

Cílem této práce je podat komplexní a podrobný rozbor tohoto nejčastějšího trestného 

činu v České republice, a to současné právní úpravy de lege lata. Zároveň uvádí návrh 

možných změn de lege ferenda a upozorňuje na problematická ustanovení účinné právní 

úpravy. 

Studie je rozčleněna na pět hlavních kapitol, které se jednotlivě skládají z dílčích 

podkapitol. 

V úvodní části jsou obecně vymezeny základní právní instituty související s krádeží 

a uvedeny instituty i jiných odvětví práva, která se zabývají ochranou majetku. 

Druhá kapitola je jádrem této práce, kdy je podrobena současná právní úprava 

důkladnému rozboru, vždy nejprve v obecné rovině, a poté specificky pouze ve vztahu 

k trestnému činu krádeže. Jsou zde uvedeny obligatorní a případně i fakultativní znaky 

základní skutkové podstaty, tedy objekt, objektivní stránka, subjekt a subjektivní stránka 

trestného činu. Dále kapitola věnuje velký prostor druhému odstavci, který zakotvuje druhou 

základní samostatnou skutkovou podstatu krádeže, a to sankcionování recidivy. Závěr této 

části se zabývá zvlášť přitěžujícím okolnostem. 

Následující kapitola uvádí podobné trestné činy, které mají několik společných znaků 

s krádeží, a z tohoto důvodu s ní mohou být zaměněny. Přičemž samostatná podkapitola se 

zabývá krádeží ve virtuálním prostoru, konkrétně krádeží identity, kde je upozorněno na 

mystifikaci pojmu krádež. 

Čtvrtá část této práce pojednává o esenciální části každé trestní normy, kterou je sankce. 

Práce se zaměřuje na alternativní tresty a upozorňuje na zvláštnosti trestního řízení při trestání 

pachatele, který spáchal krádež. Zejména o zkráceném přípravném řízení a institutu tzv. 

odklonů. 

 V závěrečné kapitole autorka uvádí kritické body současné právní úpravy a zároveň 

uvádí návrhy, jejichž přijetím by zákonodárce tyto problematické části odstranil. 

Závěr práce je věnován výsledkům a shrnutí provedeného zkoumání a současně přináší 

letmý vhled do kriminologické problematiky. Součástí práce jsou i grafy, popisující vývoj 

a strukturu majetkových trestných činů s důrazem právě na krádež. 

 


