
Hodnocení vedoucího diplomové práce 

Petry Vachulkové 

Trestný čin zpronevěry dle § 206 TZ 

Diplomovou práci o nadstandardním rozsahu 100 stran autorka rozdělila do úvodu, sedmi 

kapitol, zpravidla dále členěných a závěru, přičemž úvod je označen jako první kapitola a 

závěr jako kapitola devátá. Práce je doplněna třemi přílohami, které na konkrétním příkladu 

dokumentují jednak dynamiku trestné činnosti a jednak přibližují teoretické výklady na 

jednom příkladu z praxe. Aktuálnost tématu je dána především vysokým podílem majetkové 

kriminality na celkovém koláči kriminality a frekvencí trestného činu podle § 206 tr. zák.   

V úvodu stručně charakterizuje autorka aktuálnost práce a vysvětluje vnitřní strukturu své 

práce. Dále postupně pojednává o historii právní úpravy, znacích základní skutkové podstaty 

zpronevěry, o kvalifikačních okolnostech tohoto trestného činu, o vztahu zpronevěry k dalším 

majetkovým deliktům (podvodu, krádeži, neoprávněnému užívání věci, porušení povinnosti 

při správě cizího majetku). Následují kapitoly o rumunské a moldavské právní úpravě. Se 

čtenářem se diplomantka loučí kapitolou o možnostech právní úpravy zpronevěry 

v budoucnosti. 

Systematika práce je vcelku správná. Škoda, že autorka nevěnovala pozornost také formám 

trestné činnosti ve vztahu k tématu práce. 

Diplomová práce je zpracována na podkladě dostatečného počtu odborných literárních 

pramenů, s kterými autorka pracovala korektně a kreativně, u internetových zdrojů správně 

uvádí i datum zobrazení. Autorka hojně používá i publikovanou judikaturu. Práce prošla 

pečlivou technickou redakcí. 

Juristický rozbor je dostatečně podrobný i obecně srozumitelný. Autorka citlivě vystihla 

také určité slabé stránky současné právní úpravy, například okolnost podmiňující použití vyšší 

trestní sazby a záležející v tom, že pachatel je osobu, která má zvlášť uloženo hájit zájem 

poškozeného. Navrhuje také doplnění vykládacích ustanovení v trestním zákoníku o pojmy 

„svěření věci“ a „přisvojení věci“. 

Práce má výbornou úroveň ve všech svých částech. 

Hodnocení: výborně 

Otázka k obhajobě: Shody a rozdíly mezi trestnými činy: zpronevěry, porušení povinnosti 

při správě majetku, krádež, podvod, zatajení věci.  

 

V Praze 5. 5. 2018                                                   prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.,  


