










Abstrakt 

Cílem této práce je definovat problematiku hospodářské trestné činnosti 

prostřednictvím analýzy hospodářských trestných činů a následně navrhnout opatření 

ke snížení negativních aspektů z ní vyplývajících. Práce je členěna do sedmi kapitol. 

Přes obecnou úvodní kapitolu je dále postupováno od specifikací průmyslové Ostravy 

v historii a dnes, k predikci jejího budoucího vývoje. Teoretická východiska a legislativní 

úpravu hospodářské trestné činnosti vystřídá analýza statistických údajů počtů hospodářských 

trestných činů zjištěných v letech 1991 až 1997, dále analýza zjištěných a objasněných 

trestných činů v letech 1998 až 2014, spáchaných na Severní Moravě, včetně rozboru 

stěžejních forem hospodářských trestných činů v uvedených obdobích. Dále je pokračováno 

vyhodnocením konkrétních podvodů v účetnictví průmyslových firem s uvedením možností, 

jak se jim bránit, a analýzou vybraných skutků v letech 2011 až 2014. Ve výsledku práce 

dospívá k výše zmíněným návrhům možných opatření vedoucích ke snížení negativních 

aspektů vyplývajících z hospodářské trestné činnosti. 
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Abstract 

The aim of this study is to define dilemma of the economic crime through the analysis 

selected forms of theeconomic criminal offences, then propose measures that help to reduce 

the negative effects of the economic crime. This study work is structured into seven chapters. 

After the theory and the legislative regulation of the econimic crime follows analysis of the 

statistical numbers concerning detected and cleared deeds in the years from1991 to 1997 

and from 1998 to 2014, which were committed in the North Moravia, including the analysis 

of the key forms of the economic crime in these years. This study continues 

with the evaluation of the specific frauds committed in the accounting of the companies 

and suggests the options how to fight them. The following analysis of the selected deeds 

examines the years from 2011 to 2014. The results of this study are the measures that help 

to reduce the negative effects of the economic crime. 
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1 Úvod 

Už celých pětadvacet let se mění život České republiky. Za tak dlouhou dobu se naše 

země postupně začlenila do evropských struktur a den za dnem se stává plnohodnotným 

členem Evropského společenství. Na počátku byla velkou neznámou. Levná pracovní síla 

tehdejšího východního bloku lákala k přesunům některých druhů výroby ze západu 

na východ. Tato výhoda se však v průběhu let díky zvyšující se životní úrovni začíná vytrácet. 

Investice velkých společností směřují k východu, ovšem podstatně dál za evropské hranice.  

Co toto pětadvacetileté období přineslo prostoru naší republiky, urbanizačním 

procesům v území, všem regionům, městům a obcím, jak se vyrovnáme například 

se vzniklými průmyslovými zónami, které se stávají fenoménem rozvoje velkých aglomerací, 

či novými jevy v kriminalitě, ukáže až čas.  

Je zřejmé, že od roku 1989, co prošla česká ekonomika masivní transformací, většina 

staré ekonomické struktury zmizela a s tím i spojený způsob myšlení. Ukázalo 

se, že vybudovat nový základ pro udržitelný a rychlý ekonomický růst je obtížnější, 

než se čekalo. Pozitivní očekávání přechodu industriální společnosti v postindustriální je dnes 

konfrontováno s tvrdou realitou sociální nesouměřitelnosti a nejistot, chudoby, přibývání lidí 

bez domova uprostřed ekonomicky nejvyspělejších zemí Evropy. A ačkoliv je v posledních 

letech v popředí ekonomického zájmu neustálá podpora hospodářského růstu, opírající 

se o nástroje fiskální a měnové politiky, praxe ukazuje, že jejich účinnost je spíše krátkodobá, 

neboť tato finančně politická opatření z dlouhodobého hlediska hospodářský růst mnohdy 

spíše brzdí a jejich vedlejší účinky lze spatřovat ve veřejném zadlužení či v rostoucí inflaci.  

Vzhledem k ekonomické transformaci, kterou prošla celá Česká republika, 

se i v našem velmi osobitém Moravskoslezském kraji, v lecčem vykazujícím jisté specifické 

rysy odlišné od zbytku republiky, soustředí pozornost především na rozvoj podnikatelských 

a průmyslových aktivit. V rámci regionu je průmysl koncentrován především v oblasti 

ostravské aglomerace a v jejím okolí, rovněž v okresech Karviná, Frýdek – Místek a Nový 

Jičín a jsou zde zastoupena prakticky všechna odvětví, převládající je však průmysl hutnický 

a energetický, strojírenský, automobilový, dále pak chemický a farmaceutický.  

Hlavním úkolem rozvoje Moravskoslezského kraje, který je dlouhodobě silně zasažen 

nezaměstnaností, je posilování ekonomiky a hospodářský růst, včetně tvorby nových 

pracovních míst, podpory konkurenceschopnosti a snahy zvýšit počet zahraničních investorů. 

Naštěstí jsou zde podniky jako například ArcelorMittal Ostrava a.s., VÍTKOVICE HEAVY 

MACHINERY a.s., OKD, a.s., či TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s., nebo Hyundai Motor 

1 
 



Manufacturing Czech a další velcí zaměstnavatelé, kteří podstatným způsobem přispívají 

ke snižování nezaměstnanosti v našem kraji, avšak ani ty nejsou s to pojmout do svých řad 

všechny práce chtivé a uspokojit tak veškerou pracovní nabídku.  

Cílem diplomové práce ovšem není hodnotit pozitivní přínosy jednotlivých 

jmenovaných nebo nejmenovaných průmyslových firem pro hospodářský rozvoj 

či hospodářský růst Moravskoslezského kraje, nýbrž naopak velice obecně poukázat 

na negativní dopady nejrůznějších hospodářských praktik hraničících v některých případech 

až s trestností, definovat a analyzovat jednotlivé formy hospodářské trestné činnosti a jejich 

příčiny, následně navrhnout opatření vedoucí k předcházení této trestné činnosti nebo alespoň 

k částečné eliminaci jejích negativních aspektů, neboť je zřejmé, že téma hospodářské trestné 

činnosti je velice ožehavé, stále aktuální a ve společnosti nesčetněkrát probírané, ačkoliv 

na rozdíl od kriminality obecné se na ni pohlíží s jistou mírou benevolence. Jelikož 

se s mnohými v textu níže jmenovaným aktivitami mohla byť okrajově setkat kterákoliv 

existující firma, ačkoliv sama nemusela být jejich iniciátorem, respektive aktérem, potažmo 

kterýkoliv jednotlivec, například v osobě obchodního partnera, dodavatele či zákazníka, 

jakákoliv podobnost s firmou či jednotlivci, kterých se tyto aktivity rozhodně netýkají, bude 

čistě náhodná.  

Kapitola druhá, navazující na kapitolu úvodní, v kostce seznamuje 

s průmyslovou Ostravou a její historií, potažmo s celým Moravskoslezským krajem a jeho 

specifickými rysy, a zároveň je pokusem o prognózu budoucnosti Ostravy. Kapitola třetí 

se již zaměřuje na základní definice pojmů spojených s hospodářskou trestnou činností, na její 

legislativní úpravu z pohledu hmotně i procesně právního, jednotlivé formy páchání 

hospodářské trestné činnosti včetně trestní odpovědnosti právnických osob, také na příčiny 

a kriminogenní faktory a osobnostní charakteristiky pachatelů těchto trestných činů. Čtvrtá 

kapitola popisuje stěžejní formy hospodářských trestných činů páchaných v raném období 

transformace po roce 1989 a v jejím průběhu a neopomíjí ani nové jevy v kriminalitě 

současnosti a zároveň je podrobnou analýzou statistických čísel týkajících se počtů zjištěných 

a objasněných hospodářských trestných činů průmyslových firem v Moravskoslezském kraji 

v letech 1991 až 1997 a v letech1998 až 2014. Zcela konkrétní příklady podvodů v účetnictví 

firem, jejich rozbory a vyhodnocení si dává za úkol kapitola pátá. Návrhy opatření vedoucí 

ke snížení negativních aspektů vyplývajících z hospodářské trestné činnosti, jakými mohou 

být například prevence, trestní postih či zajišťování výnosů z hospodářské trestné činnosti, 

popřípadě spolupráce na mezinárodní úrovni, předkládá kapitola šestá. Sedmá kapitola 

je kapitolou závěrečnou, shrnující, vyslovující názor, bilancující. 
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2 Proměny Ostravy a celého Moravskoslezského kraje 

Tato kapitola jen velice okrajově nahlíží do historie Moravskoslezského kraje (dále 

také MSK), resp. průmyslové Ostravy, a krátce se zamýšlí se nad její nedalekou budoucností. 

Současný Moravskoslezský kraj, stejně jako ostatních 13 krajů České republiky, 

vznikl zákonem č. 129/2000 Sb. k 1. 1. 2001. Jeho původní název, Ostravský, byl změněn 

na základě zákona č. 176/2001 Sb. s platností od 31. 5. 2001. [11] 

2.1 Stručný pohled do historie města Ostravy a jejího průmyslu 

Historie města Ostravy, metropole Moravy a Slezska, jak ji známe dnes, je spjata 

s průmyslem, respektive s nálezem a následnou těžbou uhlí. Její historický vývoj si již bez něj 

nelze představit. Tato na první pohled nepatrná a bezvýznamná historická náhoda předurčila 

původně poklidnému pohraničnímu městečku jeho budoucnost, které je následně podřízeno 

vše – rozvoj, sociální skladba obyvatelstva či jeho silueta a charakteristické stavby. 

Kdybychom prostudovali mapové podklady z jednotlivých časových období, zjistili bychom, 

že i jeho urbanistická struktura je a byla založena a podřízena fenoménu „černého zlata“, 

jak bylo tehdy uhlí s pýchou nazýváno. Těžba uhlí i hutnictví od této doby k Ostravě 

neodmyslitelně patří a stávají se na dlouhou dobu jejím charakteristickým přívlastkem –

 v době socialismu například používané „ocelové srdce republiky“. A založením železáren 

ve Vítkovicích na konci dvacátých let 19. století byla zahájena nová etapa ve vývoji našeho 

železářství. [11] 

Bez přehánění se dá říci, že i Ostrava je dnes díky své historii, a zejména posledním 

dvěma stům letům intenzivního rozvoje průmyslu, městem mimořádně bohatým 

na průmyslové zóny, tzv. brownfieldy, z nichž opravdu velké se počítají na desítky hektarů. 

Novou funkci a investora se podařilo nalézt snad jen pro území známé pod názvem Karolina, 

nacházející se v těsném sousedství městského centra. Těžba uhlí, těžká metalurgie, 

ale i navazující průmyslové aktivity, které na území města a v jeho okolí spontánně vznikaly 

a prosperovaly, akcelerovaly po válce v chráněném prostředí centrálně řízené ekonomiky 

a s nimi prosperovalo i samo město. [2] 

Na počátku roku 1989 naprostá většina občanů netušila, že již na jeho konci dojde 

ke zhroucení komunistického režimu. Stav, ve kterém se město nacházelo na počátku 

transformačního období, nebyl nejrůžovější. Zásadním negativem byla kvalita životního 

prostřední, nižší střední délka života oproti celostátnímu průměru, dlouhodobá preference 

těžkého průmyslu a nízký podíl terciálního sektoru.  
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K dědictvím, která si Ostrava přinesla z dřívější doby, patřila roztříštěnost osídlení, 

průmysl vrostlý do obytných zón, nedostatečná radiální dopravní síť, tendence 

k izolacionismu u připojených okrajových vesnických obcí. Zároveň s překonáváním těchto 

problémů však bylo nutno řešit nové komplikace, jako dosud neznámou nezaměstnanost 

či nárůst kriminality. Jen pozvolna se však dařilo měnit stereotypní vnímání Ostravy 

jako města kouřících komínů a těžních věží. [11] 

Proměna, kterou prošla Ostrava za posledních více než 20 let, nemá mezi velkými 

městy v republice obdoby a znamená zásadní změnu v jejím vývoji. Dochází 

k restrukturalizaci průmyslu, omezení těžby uhlí, hutnictví a všech odvětví, která jsou 

na ně provozně navázána.  

Návrat tržních vztahů do ekonomického života od počátku devadesátých let minulého 

století přinesl Ostravě neveselé poznání, že velká část jejího průmyslu není připravena obstát 

ve volné soutěži. Přestože se město v roce 1994 muselo vyrovnat s ukončením těžby uhlí, 

zůstávají hutnictví a těžké strojírenství i nadále dominujícími odvětvími. Dopady této změny 

na stav a využití území však nebyly příliš dramatické, protože dolování bylo rozptýleno 

po celé ploše města a areály jednotlivých důlních závodů nebyly příliš rozlehlé, a také proto, 

že opuštěné objekty nevykazovaly životu nebezpečné znečištění a i proto až na výjimky 

rychle našly nové uživatele z oblasti nově se rodícího malého podnikání. Větší dopad mělo 

na území města utlumení činností navazujících na dolování (manipulace s uhlím a jeho 

doprava, odvalové hospodářství, chemický průmysl) a také útlum metalurgie a těžkého 

strojírenství. Právě po těchto aktivitách zůstává dodnes ve městě řada brownfieldů, které ještě 

nenašly svou novou roli v organismu města. [2] 

2.2 Budoucnost Ostravska 

Ostrava se v předchozích více než dvaceti letech hodně změnila. Nejenže překonala 

nelehké období zavírání dolů i útlumu hutí, ale zároveň se s tím dokázala vypořádat 

na výbornou. Nyní ji ale čeká úkol neméně složitý: najít svoji budoucnost. 

Průmyslovou výrobu zaměřenou výhradně do sfér těžkého průmyslu nahradila 

orientace na špičkové technologie a hi-tech produkty, tak tradiční řemeslné obory. Zdejší 

firmy se výrazně prosazují v oblasti informačních technologií, elektronice, elektrotechnice 

a automobilovém průmyslu.  

Více než dva miliony korun Ostravu stála strategie konkurenceschopnosti do roku 

2020, kterou si nechala zpracovat již v lednu roku 2012. O závěrech této studie a budoucnosti 

Ostravy diskutovali na společné konferenci zástupci města, kraje, vysokých škol i velkých 
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firem, přičemž cílem shromáždění bylo spojit síly všech, kteří by mohli jakkoliv přispět 

k rozvoji města. A přestože již dnes existuje řada zajímavých projektů, bude nutné je 

navzájem lépe propojit. Dokument ukazuje, jakým směrem se má město ubírat, pokud se chce 

rozvíjet a zabránit dalšímu odlivu lidí. Podle studie by se měla Ostrava zaměřit například 

na nové technologie, výzkum a vývoj nebo na projekty jako je například v nedávné době 

provedená proměna průmyslového areálu Dolní oblasti Vítkovic, kde vzniklo unikátní 

vzdělávací a zábavní centrum Svět techniky. Velmi významný je pro město také projekt 

superpočítačového centra IT4Innovations. Studii, která má přes dvě stě stran, chce město 

využívat při žádostech o dotace z veřejných zdrojů. Řada plánovaných aktivit se už rozběhla 

a je u nich zaznamenáno kladné hodnocení. Strategie pomůže nastavit čerpání peněz tak, 

aby měly smysl pro další rozvoj města. [20] 

Podle indexu regionální konkurenceschopnosti, který se tvoří například na základě 

makroekonomické stability, kvality základního a středního školství nebo efektivity trhu práce, 

patří Moravskoslezský kraj k těm podprůměrným, náš region dokonce k těm téměř nejhorším 

v České republice. Už proto je velmi důležité si uvědomit a zjistit, co je potřeba zlepšovat 

a kam je nutno investovat nejvíc. Ale navzdory podprůměrnému indexu 

konkurenceschopnosti Moravskoslezského kraje má Ostrava slibný a tolik potřebný potenciál, 

a tudíž i šanci stát se centrem regionu v zemi nejrychleji rostoucího. [11] 

Pokud jde tedy o budoucnost Ostravska, ta se jeví v celkem světlých konturách. 

Moravskoslezský kraj má v oblasti podnikání do budoucna velmi dobré předpoklady svého 

rozvoje. Ostatně alespoň následující fakta předchozí tvrzení víceméně potvrzují: Hospodářský 

potenciál Ostravska znovu vstoupil na trajektorii postupného růstu. Realizovaná 

a dobudovávaná dopravní infrastruktura nadregionálního významu úspěšně napojuje 

Ostravsko na širší strategické okolí. Ostravsko a Ostrava se nepřehlédnutelně začínají 

profilovat jako významné středoevropské centrum, zejména v návaznosti na Polsko 

a Slovensko. Z obdobných důvodů jsou investice v Moravskoslezském kraji více 

než výhodné, a to nejen vzhledem k výše uvedenému, ale také díky velkému potenciálu 

pracovní síly, včetně kvalifikovaných zaměstnanců, možnosti tvorby nových pracovních míst, 

která jsou zejména v tomto kraji velmi žádoucí a v neposlední řadě kvalitnímu zázemí 

několika univerzit. [17] 
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3 Teoretická východiska hospodářské trestné činnosti 
a její legislativní úprava  

Tato kapitola je věnována základním charakteristikám stěžejních pojmů souvisejících 

s problematikou hospodářské trestné činnosti, její legislativní úpravě z pohledu hmotně 

i procesně právního, jakož i jednotlivým kriminogenním faktorům a popisu pachatelů.  

3.1 Definování hospodářské trestné činnosti v pojmech 

Trestná činnost páchaná v oblasti ekonomiky a v souvislosti s podnikáním je 

označována jako hospodářská trestná činnost. Přes veškeré snahy však do dnešního dne není 

k dispozici jednotná, obecně platná definice, a to především s ohledem na stále se vyvíjející 

a měnící podmínky hospodářských vztahů a zejména díky úzké vazbě hospodářské trestné 

činnosti na politickou a společenskou realitu. 

3.1.1 Vymezení pojmu hospodářská trestná činnost, resp. ekonomická 
kriminalita 

Hospodářská trestná činnost je kriminalitou proti hospodářskému řádu a jeho 

fungování, při kterém dochází ke zneužívání hospodářských nástrojů, a proto ji lze považovat 

za společensky nebezpečnou. Jako zaviněné jednání popsané ve zvláštní části trestního 

zákoníku poškozuje nebo ohrožuje hospodářský pořádek, systém ekonomických 

a souvisejících právních vztahů, jejich fungování, práva a oprávněné zájmy soukromých, 

veřejných i státních subjektů. [15] 

Oficiální terminologie pro tuto oblast trestné činnosti užívá výrazu trestné činy 

hospodářské a jde o specifický druh skutků majících řadu společných rysů [14]: 

• jde o trestné činy převážně úmyslné, jednání samo je však nenásilné povahy, 

• jsou často velmi dlouho a podrobně plánovány a organizovány,  

• na první pohled se může zdát, že jde o výkon legální podnikatelské činnosti, 

• bývají spojeny s činností nadnárodních firem, tudíž zasahují území více států, 

často se liší místo spáchání trestného činu a místo, kde nastal trestný následek,  

• je u nich nízká kriminální citlivost (pachatelé i veřejnost mohou jednání chápat 

jako výraz určitých schopností pachatele nebo nutné riziko podnikání), 

• vyskytuje se u nich vysoká latence a velmi nízká míra objasněnosti, 

• pachatelé se pružně přizpůsobují situaci i platnému právnímu systému,  

• může jít o souběh více jednotlivých činností,  
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• vznikají z nich velmi vysoké škody dosahující řádově i stovek miliard korun,  

• její dokazování je nesnadné, neboť je nutné získat, prostudovat a zhodnotit velký 

rozsah materiálů,  

• orgány činné v trestním řízení bývají závislé na znaleckých posudcích, 

• někdy existuje propojení na mezinárodní organizovaný zločin.  

Ekonomická kriminalita je protiprávní jednání s cílem dosáhnout majetkový, finanční 

nebo jiný prospěch ke škodě ekonomického subjektu, kterým může být stát, obchodní 

společnost nebo družstvo, fond, nadace, fyzická osoba apod. [5] 

Rámcově platí, že součástí ekonomické kriminality je hospodářská kriminalita 

a součástí hospodářské kriminality pak kriminalita finanční. [14] 

Ekonomická kriminalita bývá umožněna [15]: 

• porušováním netrestních právních norem a vnitropodnikových předpisů,  

• nedostatky v organizaci, např. v evidenci nebo účetnictví,  

• lhostejností a tolerancí okolí, 

• důvěřivostí potenciálních obětí apod.  

Ačkoliv má pojem ekonomické kriminality mezinárodní význam, v našich 

podmínkách je redukován na pojmy trestných činů hospodářských a trestných činů proti 

majetku. 

3.1.2 Vymezení pojmu finanční kriminalita 

V souvislosti s hospodářskou trestnou činností se často hovoří o finanční kriminalitě, 

přestože český trestní zákoník tento pojem nezná a nenalezneme jej ani v českých policejních 

statistikách. Je ale třeba zdůraznit, že v souvislosti s touto kriminalitou vzniká nejen značná 

materiální újma, ale zároveň je poškozována dobrá pověst finančního sektoru. Finanční 

kriminalitou můžeme označovat trestnou činnost páchanou v oblasti bankovního systému 

a ostatních finančních institucí, investic a kapitálového trhu. Dále zde patří i trestná činnost 

proti tuzemské a cizozemské měně, proti devizovému hospodářství a trestná činnost spojená 

s tzv. praním špinavých peněz. [14] 

Na úseku bankovní kriminality přetrvávají klasické formy úvěrových podvodů. 

Trestná činnost je páchána v rámci hospodaření banky prostřednictvím celé řady forem. 

Aktéry bankovních podvodů jsou jak fyzické, tak právnické osoby a k páchání trestné činnosti 

dochází jednak ze strany osob uvnitř bank a jednak i ze strany osob vně banky. Pachateli 

mohou být akcionáři, členové představenstva, dozorčích rad nebo managementu, ve většině 
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případů jsou jimi vlastní zaměstnanci, popřípadě klienti bank. Není výjimkou, 

že spolupachateli jsou finanční poradci nebo auditoři. Bohužel se stávají i případy, že je banka 

založena přímo za účelem páchání trestné činnosti, zejména pokud jde o tzv. praní špinavých 

peněz. [15] 

Podstatou trestného činu úvěrového podvodu je získání úvěru na základě nepravdivých 

nebo hrubě zkreslujících údajů či zamlčení podstatných okolností rozhodujících o získání 

úvěru. Pachatelé využívají různých forem jednání, spočívajících např. ve fiktivních 

podnikatelských záměrech, fingovaných výpisech z katastru nemovitostí, znaleckých 

posudcích vysoce nadhodnocujících zastavený majetek, zamlčení opakovaného ručení již 

zastavenými nemovitostmi pro jiný účel nebo ručení movitými předměty (např. luxusními 

automobily), jejichž skutečnými majiteli jsou leasingové společnosti. [5] 

Velmi náročnou problematiku odhalování a dokazování představuje rovněž trestná 

činnost spojená s kapitálovým trhem. Tato trestná činnost je obvykle provázena paděláním 

dokladů, výpisů z obchodního rejstříku, razítek a podobně. Vedle drobných akcionářů 

a investičních fondů, z jejichž účtů byly v uplynulých letech za pomoci padělaných plných 

mocí a pozměněných osobních dokladů podvodně převedeny a následně prodány cenné papíry 

v hodnotě mnoha set milionů korun, se v roli poškozeného ocitá kapitálový trh. Jeho špatná 

pověst odrazuje zahraniční investory od úmyslu v České republice investovat. [14] 

3.2 Příčiny a kriminogenní faktory hospodářské trestné činnosti  

Nelze pochybovat o tom, že účinnost boje proti hospodářské trestné činnosti je závislá 

na úrovni rozpoznání jejích příčin a faktorů napomáhajících jejímu šíření.  

Existují klasické příčiny mající společné rysy u všech forem hospodářských trestných 

činů. Z obsahového hlediska je rozdělujeme na tři základní skupiny [14]:  

• ekonomické,  

• organizačně technické, 

• sociálně kulturní.  

Tyto tři skupiny lze ještě dále vnitřně strukturovat.  

3.2.1 Ekonomické faktory 

K základním neodstranitelným faktorům patří zejména samotné hodnoty, které jsou 

předmětem hospodářské činnosti, i míra liberalizace hospodářského systému. Vytvářené 

hodnoty slouží k uspokojování nejsilněji pociťovaných potřeb člověka, jimiž jsou potřeby 
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fyzické, potřeba společenské prestiže, pocit bezpečí a také osobní svoboda, které mohou 

následně zabezpečit vlastnictví materiálních hodnot. 

Silný vliv na šíření hospodářské trestné činnosti má rozvoj nových technologií. Ten 

si vynucuje rozmnožení počtu funkcí a osob v postavení řídicím a organizačním, 

což vyvolává vytváření dalších příležitostí k páchání hospodářské kriminality. Technický 

rozvoj současně zrychluje komunikaci, zvyšuje mobilnost, umožňuje rychlý pohyb pachatelů, 

zlepšuje funkčnost řetězového mechanismu páchání trestné činnosti a také rychlost zakrývání 

jejích stop.  

Kriminogenně v tržním hospodářství působí i recese a konjunktury, i když každá 

se vyznačuje jiným působením i motivačním účinkem. V době recese se podnikatelé, 

kteří se nezaviněně dostali do finančních problémů, pokoušejí zachránit své firmy, 

byť i kriminálními způsoby, nejčastěji podvodem, falšováním účetnictví nebo fiktivními 

bankroty. V době konjunktury, kdy je u obyvatelstva dostatek finančních prostředků, existuje 

snaha investovat a výhodně ukládat dosažené zisky, což vytváří živnou půdu pro jiné druhy 

podvodů a neoprávněného podnikání. [14] 

Jako nejvíce kriminogenní právní forma podnikání bývá označována společnost 

s ručením omezeným, kterou lze poměrně rychle, levně a jednoduše založit za účelem zneužití 

ke spáchání hospodářské trestné činnosti, a to i vzhledem k neexistenci osobní odpovědnosti 

jejích společníků za její závazky. [15] 

3.2.2 Organizačně technické faktory 

Vysoce kriminogenním faktorem jsou nepochybně i povážlivé mezery v legislativě. 

Samostatným problémem je vymahatelnost práva a činnost k tomu příslušných orgánů. Jsou 

dobře známy a diskutovány průtahy v obchodním soudnictví, při výkonu rozhodnutí, činnost 

soukromých exekutorů je dosud v počátcích. Nedostatky přetrvávají v práci orgánů činných 

v trestním řízení, zejména policie, jež nemůže svými hmotnými a finančními prostředky, 

technickým vybavením ani znalostmi a zkušenostmi zatím konkurovat osobám páchajícím 

hospodářskou trestnou činnost. [13] 

Objasňování trestné činnosti trvá neúměrně dlouho i v důsledku špatné spolupráce 

s jinými kontrolními orgány, jejichž nečinnost není ze strany policie sankcionována. Policie 

také často naráží na široce formulovanou povinnost mlčenlivosti ve prospěch pachatelů. 

Při hodnocení činnosti policejní práce se stále užívá tzv. čárkového systému, 

který znevýhodňuje objasňování skutkově složitých a časově náročných případů. Dalším 
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negativem je trvalý nedostatek kvalifikovaných pracovních sil. Rovněž tolik potřebná školení 

jsou mnohdy prováděna jen formálně a sporadicky.  

Policejní reforma, ke které docházelo od roku 2007, se většinou vyčerpala jen 

organizačními a administrativními opatřeními (Policie ČR je nyní členěna podle jiného 

územního principu), která se projevila ve vztahu k objasňování trestné činnosti zase spíše 

negativně (byla zrušena např. Finanční policie jako organizační složka Policie ČR, tzv. tým 

„Výnosy“, a podobně). V posledních letech lze také pozorovat, jak učiněná organizační 

opatření vyvolaná zejména politickými důvody, propouštění nebo dobrovolné odchody 

zkušených policistů a drastické šetření finančních prostředků poznamenaly všeobecné klima 

a atmosféru v této veřejné složce. [14] 

Kriminogenní faktory je třeba hledat také v personální oblasti. Zde je potřeba 

podtrhnou nízké profesionální a etické nároky na osoby, kterým se svěřují místa a funkce 

v hospodářském životě, případně které vykonávají kontrolní, dozorčí nebo povolovací 

činnost. Ani aplikace tzv. lustračního zákona neumožňuje z tohoto hlediska plnou realizaci 

nové personální politiky a dochází tak např. k situacím, kdy osoby odsouzené za trestnou 

činnost či osoby, které opakovaně v podnikání zkrachovaly, jsou opětovně dosazovány 

do řídicích hospodářských funkcí s oprávněním podnikat. [13] 

3.2.3 Sociálně kulturní faktory 

Významný negativní vliv na hospodářskou trestnou činnost má i nízká úroveň 

právního povědomí široké veřejnosti. Občané vzhledem k absentující či nejasné právní úpravě 

nemají a ani nemohou o ní mít dostatečné znalosti. Z této neznalosti pak vyplývají rozdílné 

nároky na etiku podnikání. Zejména u podnikatelů schází často orientace v právních 

předpisech, ovšem neznalost právní úpravy je nezbavuje trestní odpovědnosti. Nejednotný 

náhled na posuzování jednotlivých případů hospodářské trestné činnosti mají často i samy 

orgány činné v trestním řízení. U pachatelů je možné pozorovat i nízkou úroveň mravního 

vědomí, která částečně přechází z období totality, k tomu přistupují i deformace současného 

systému, který hypertrofuje hodnoty finančního úspěchu a prosperity, chápané především 

v materiálním smyslu, přičemž se příliš nerespektuje morální únosnost způsobů, jimiž je 

těchto cílů dosaženo. [15] 

Nízká úroveň právního vědomí je jednou z hlavních příčin vysoké tolerance veřejnosti 

k  hospodářské kriminalitě. Růst trestné činnosti je pak dále působen přesvědčením, 

že se trestná činnost vyplácí. V takovém prostředí se pak rychle šíří kriminální infekce. Pokud 

se totiž někdo trvale pohybuje v prostředí, kde normou je porušování předpisů a hospodářská 
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kriminalita je způsobem podnikání, bude se s určitostí chovat obdobným způsobem. Velmi 

nebezpečné je to zejména na počátku podnikání, kdy je nutné učit se od jiných.  

Ke kriminalitě často vybízí i shovívavý přístup zákonodárců, policie a justice 

k pachatelům hospodářské trestné činnosti, vyvolaný jejich významným ekonomickým 

i společenským vlivem, charakterizovaný např. zdlouhavým procesem řízení, nevyužíváním 

všech zákonných možností (např. při rozhodování o vazbě, zajišťovacích opatřeních vůči 

majetku atd.) či mírností ukládaných trestů. Zde se často vytváří prostor pro vznik korupčních 

vztahů mezi stranami konfliktu.  

K nejzávažnějším kriminogenním faktorům v této oblasti patří neodůvodněná 

ekonomická nerovnost, vysoká nezaměstnanost, nenaplněná očekávání, nedostatečná reforma 

státní správy, neúspěšné prosazování nedokonalých právních norem, chybějící kontrola, 

neuspokojivý stav justice a vymahatelnosti práva, nedostatečný legální kapitál pro podnikání 

a široce rozbujelé korupční prostředí. 

Na přítomnost latentní ekonomické kriminality v ekonomické sféře a v konkrétních 

podnicích lze usuzovat např. na základě těchto signálů [14]:  

• ovládaní firmy úzkou skupinou osob bez působení kontrolního orgánu, 

• porušování zákonných i interních norem včetně norem interního auditu, 

• nadstandardní životní úroveň představitelů firmy, která neodpovídá jejich příjmům,  

• neúměrná přesčasová práce zaměstnance, zpravidla vedoucího pracovníka, 

který odmítá delegovat úkoly na jiné osoby, 

• zřizování bankovních účtů a off shore společností v daňových rájích, 

které podnikatelským subjektům zčásti nebo zcela umožňují vyhnout se zdanění 

příjmů, 

• neobvyklé hospodářské a finanční transakce atd.  

3.3 Pachatelé hospodářské trestné činnosti 

Pachatelé dopouštějící se hospodářské trestné činnosti se od sebe liší osobními 

charakteristikami, vlastnostmi a motivy. Neexistuje zcela vyhraněný typ pachatele 

hospodářské kriminality. Prakticky každý, kdo se účastní hospodářské činnosti, je schopen 

za určitých podmínek spáchat hospodářský trestný čin. Z tohoto pohledu lze hovořit 

o pachatelích z nutnosti, kteří se teprve tváří v tvář hospodářské realitě (např. nutnosti udržet 

firmu) dopustí trestného činu, a o pachatelích, jejichž motivací je pokušení a potřeba riskovat 

(tzv. kriminalita z blahobytu). V obou případech jde o pachatele příležitostné, kteří působí 

v zásadě legálně a pro spáchání trestného činu se teprve rozhodují. Vedle nich pak existuje 
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zatím patrně méně početná skupina pachatelů profesionálních, pro něž hospodářský styk je jen 

záminkou k zakrývání nelegálních praktik. [13] 

V populaci pachatelů u nás v poslední době dominují vedle již vytvořené elitní 

nejvyšší společenské vrstvy tzv. „bílých límečků“ osoby manažerů, rekrutující se ze střední 

společenské vrstvy. Významnou část pachatelů hospodářské kriminality tvoří vlastní 

zaměstnanci firem, kteří jsou v souvislosti s výkonem svého zaměstnání pověřeni určitými 

oprávněními a dobře se orientují v problematice, do níž trestná činnost směřuje nebo jež je 

pro spáchání trestné činnosti využívána. Jejich funkce jim umožňuje přístup k informacím 

pro jiné osoby nepřístupným. Znají např. termíny plánovaných kontrol, inventur, systém práce 

kontrolorů či rizikové body, na které se kontrola zaměřuje. Tyto skutečnosti pachateli 

umožňují nejen snáze trestnou činnost páchat, ale také ji dostatečně zakrývat. [5] 

Institutem pro kriminologii a sociální prevenci v Praze byl učiněn pokus o určitou 

kategorizaci pachatelů hospodářské trestné činnosti [13]: 

• typ naivního a lehkomyslného pachatele - obvykle nezkušené osoby, dostávající 

se do problémů nereálným odhadem situace a svých možností,  

• typ pachatele-sportovce - dopouští se trestné činnosti záměrně, po odhalení ji nezapírá, 

akceptuje trest a počítá s ním,  

• typ bezohledného dobrodruha - jde o běžného podnikatele, který v trestné činnosti vidí 

rychlý způsob obohacení se nebo řešení problémů, k obětem se chová bezohledně, 

trestnou činnost popírá, 

• typ pachatele manipulátora - působí zejména ve sféře finanční kriminality, postavení 

získal legálně, má příležitost manipulovat se svěřenými prostředky, spoléhá na to, 

že nebude odhalen, nemá vazby na kriminální prostředí,  

• typ pachatele autoritativního – pod vlivem rychlých počátečních úspěchů nabude 

přesvědčení o svých mimořádných schopnostech, rozhoduje se bez ohledu na pravidla, 

snaží se takto uskutečnit nereálné sny a ambice.  

Ačkoli je tedy dnešní pachatel hospodářské trestné činnosti nejčastěji rafinovaný, 

vzdělaný, dobře situovaný člověk s kombinačními schopnostmi, není schopen ani ochoten 

pochopit trestnost svého jednání a jeho odhalení považuje za smůlu nebo za spiknutí okolí 

(konkurentů, banky, orgánů činných v trestním řízení). Opakovanými stížnostmi na postup 

orgánů činných v trestním řízení a medializací případu od sebe odvrací pozornost s cílem 

vyvolat chaos, způsobit průtahy ve vyšetřování, zastrašit svědky, ovlivnit ve svůj prospěch 

veřejné mínění, často bohužel za pomoci renomovaných právníků.  
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3.4 Legislativní úprava hospodářské trestné činnosti z pohledu 
hmotně právního 

S nejednotným vymezením pojmu hospodářské trestné činnosti pochopitelně souvisí 

velké rozpaky v otázce, které trestné činy do této oblasti zahrnout. Aktuální úprava trestního 

práva hmotného je v České republice dána zákonem č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. Obecná 

část obsahuje ustanovení společná více trestným činům, vymezuje základy trestní 

odpovědnosti, řeší otázky ukládání trestů a taktéž provádí výklad pojmů. Zvláštní část je 

katalogem trestných činů. [7] 

Výrazné prolínání typicky hospodářských trestných činů s celou řadou dalších 

trestných činů převážně majetkové povahy legislativní úprava v jistém smyslu komplikuje. 

Nabízí se tak rozsáhlé spektrum protiprávních jednání.  

3.4.1 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, hlava VI., zvláštní část 

Trestné činy hospodářské, ke kterým dochází zejména při podnikání a které souvisí 

např. s neoprávněnými zisky či neoprávněným získáváním politické moci, poškozováním 

kolektivních zájmů či poškozováním důvěry ostatních účastníků hospodářského styku, 

vyjmenovává a jejich problematiku upravuje zákon č. 40/2009 Sb., trestním zákoník, v hlavě 

VI., zvláštní části, která má čtyři díly [18]: 

• trestné činy proti měně a platebním prostředkům (např. ohrožování oběhu tuzemských 

peněz), 

• trestné činy daňové, poplatkové a devizové (např. zkrácení daně, poplatku a podobné 

povinné platby, neodvedení daně, pojistného na sociální zabezpečení), 

• trestné činy proti závazným pravidlům tržní ekonomiky a oběhu zboží ve styku 

s cizinou (např. porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže, neoprávněné 

podnikání, poškozování věřitele, zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění, 

sjednání výhody při zadávání veřejné zakázky), 

• trestné činy proti průmyslovým právům a proti autorskému právu (např. porušení 

chráněných průmyslových práv, porušení autorského práva).  

V tomto členění jsou eliminována protiprávní jednání, která lze nazvat „ nepravými 

hospodářskými trestnými činy“, jako je například podvod, pojistný podvod, zpronevěra, 

úplatkářství a další. V posledních letech se ovšem podle statistik stávají nejčetnějšími 

hospodářskými trestnými činy právě jednání naplňující znaky skutkových podstat trestných 

činů svým charakterem majetkových, působících v oblasti ekonomiky vysoké škody. [14] 

13 
 



3.4.2 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, hlava V., zvláštní část 

Trestné činy proti majetku, představující převážnou část celkové kriminality a které 

je třeba odlišovat od pojmu trestné činy hospodářské, jsou vymezeny v hlavě V., zvláštní části 

trestního zákoníku. Primárním objektem těchto trestných činů jsou vlastnické vztahy 

a majetek. Cílem pachatele většinou bývá vlastní obohacení na úkor jiné osoby, případně 

poškození cizího majetku. Podle toho majetkové trestné činy dělíme do dvou skupin. [14] 

Pro první skupinu trestných činů proti majetku je charakteristická zištnost a jednání 

pachatelů směřuje k obohacení na úkor jiných osob. Spadají zde např. tyto trestné činy [16]:  

• zpronevěra, 

• neoprávněné užívání cizí věci, 

• podvod atd.  

Druhá skupina je charakteristická tím, že pachatel není primárně veden úmyslem 

obohatit se, ale spíše zamýšlí poškodit cizí osoby, resp. jejich majetek. Do této skupiny 

trestných činů spadá např. [16]: 

• porušování povinnosti při správě cizího majetku, 

• poškození nebo zvýhodnění věřitele, 

• způsobení úpadku atd. 

Z hlediska systematiky platného trestního zákoníku se zde prolínají hospodářské 

trestné činy s trestnými činy majetkovými, přičemž řada jednotlivých kroků takových jednání 

se na první pohled nemusí jevit jako protiprávní.  

3.5 Legislativní úprava hospodářské trestné činnost z pohledu 
procesně právního  

Aktuální úprava trestního práva procesního je v České republice dána zákonem 

č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, který uceleným způsobem upravuje normy 

a zásady trestního řízení, které lze chápat jako základní ideje, na kterých je vybudováno 

trestní řízení jako celek. [7] 

3.5.1  Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád)  

Účelem zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (dále jen trestní řád) je 

upravit postup orgánů činných v trestním řízení tak, aby trestné činy byly náležitě zjištěny 

a jejich pachatelé podle zákona spravedlivě potrestáni. Nikdo však nemůže být stíhán jinak 

než ze zákonných důvodů a způsobem, který stanoví tento zákon a dokud pravomocným 
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odsuzujícím rozsudkem soudu není vyslovena vina, nelze na toho, proti němuž se vede trestní 

řízení, pohlížet, jako by byl vinen. [17] 

Trestní řád rozlišuje pět stadií trestního řízení, jimiž jsou [7]: 

• přípravné řízení 

• předběžné projednání obžaloby, 

• hlavní líčení, 

• odvolací řízení, 

• vykonávací řízení.  

Přípravné řízení slouží k objasnění skutečností nasvědčujících tomu, že došlo 

ke spáchání trestného činu. V tomto stadiu je třeba zajistit důkazy svědčící o vině obviněného, 

jakož i důkazy vinu vyvracející. 

Po podání obžaloby následuje její předběžné projednání soudem, který musí posoudit, 

zda obžaloba (popř. návrh na potrestání nebo návrh na schválení dohody o vině a trestu) 

podaná státním zástupcem soudu poskytuje spolehlivý podklad pro další řízení. [8] 

V hlavním líčení soud rozhoduje o vině a trestu obžalovaného tím, že přezkoumává 

obvinění obsažená v obžalobě nebo v návrhu na potrestání a nově taktéž v dohodě o vině 

a trestu. Hlavní líčení zpravidla končí vyhlášením odsuzujícího nebo zprošťujícího rozsudku, 

případně zastavením či přerušením trestního stíhání. 

Odvolací neboli opravné řízení se koná v případě, je-li rozsudek soudu prvního stupně 

napaden odvoláním. O odvolání rozhoduje nadřízený soud tak, že odvolání vyhoví nebo je 

zamítne. 

Posledním stadiem trestního řízení je řízení vykonávací, jehož účelem je vykonat 

rozhodnutí vydané orgány činnými v trestním řízení (např. výkon rozsudku, jímž byl uložen 

nepodmíněný trest odnětí svobody apod.). [7] 

3.6 Formy páchání hospodářské trestné činnosti 

Jádrem hospodářské trestné činnosti jsou trestné činy hospodářské uvedené v hlavě 

VI., zvláštní části trestního zákoníku, i když některé z nich lze spáchat i v rámci 

nepodnikatelských aktivit (např. trestné činy daňové). Na druhé straně mají tento charakter 

i některé trestné činy uvedené v hlavě V., zvláštní části trestního zákoníku, tedy trestné činy 

proti majetku (typicky např. podvod, dále trestné činy konkurzní a úpadkové atd.). 

Ekonomický aspekt mají i některé další trestné činy, např. úplatkářství, trestné činy obecně 

nebezpečné či trestné činy proti životnímu prostředí. [5] 
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Výstižnější je proto členění dle Doporučení Výboru ministrů Rady Evropy, 

které hovoří o ekonomických zločinech, přičemž se jedná o [21]: 

• kartelové trestné činy,  

• podvodné praktiky a zneužívání hospodářské situace, 

• zakládání a vedení fiktivních firem, 

• trestné činy spojené s účetnictvím,  

• podvádění spotřebitele, 

• nekalou soutěž, 

• úvěrové a dotační trestné činy a trestné činy při získávání zakázek,  

• počítačové podvody, 

• podvody ke škodě věřitelů,  

• finanční trestné činy a vyhýbání se sociálním výdajům ze strany podniků,  

• celní podvody,  

• trestné činy vztahující se k regulaci peněz a oběživa,  

• burzovní a bankovní trestné činy,  

• trestné činy proti životnímu prostředí.  

Lze shrnout, že hospodářskou trestnou činnost tvoří trestné činy spáchané 

při podnikání ekonomických subjektů, poškozující nebo ohrožující individuální a kolektivní 

hospodářská práva, zneužívající slabiny hospodářského systému a jeho institucí, motivované 

ziskem či touhou po moci a ve své masové formě ohrožující fungování právního státu. 

3.7 Trestní odpovědnost právnických osob 

Již před více než dvěma lety nabyl účinnosti pro české prostředí do té doby nezvyklý 

zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. [9] 

3.7.1 Přínos zákona o trestní odpovědnosti právnických osob 

Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob (dále také ZTOPO) si nepochybně 

zaslouží pozornost. Vyslovit ortel, zda je či není přínosem, by zatím bylo předčasné.  

Po startovním roce 2012 začal být institut trestní odpovědnosti právnických osob 

v roce 2013 mnohem častěji využíván. Jak vyplývá z policejních statistik za rok 2013, 

nejčastější trestné činy spáchané právnickými osobami jsou následující [19]: 

• zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby, neodvedení daně nebo pojistného - 

42 případů, 
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• pojistný, úvěrový, dotační podvod a podvod – 20 případů, 

• úplatkářství a trestné činy legalizace výnosů z trestné činnosti – 17 případů,  

• spáchání jiného trestného činu než výše uvedených- 34 případů.  

Spáchání zhruba poloviny hospodářské kriminality ohrožující obchodní společnosti je 

přisuzováno jejím zaměstnancům, resp. managementu. Trestní odpovědnost právnických osob 

je založena na principu automatické přičitatelnosti. Právnická osoba je podle této konstrukce 

odpovědná za trestné činy spáchané fyzickou osobou, která je k ní v určitém poměru, pokud 

tak jednala jejím jménem, v jejím zájmu nebo v rámci její činnosti. Osobou jednající může být 

statutární orgán společnosti, popř. jiná osoba oprávněná jednat za společnost, tj. prokurista, 

advokát či daňový poradce, resp. osoba vykonávající řídící nebo kontrolní činnost, např. člen 

dozorčí rady společnosti. Vzhledem k tomu, jak významná část hospodářské kriminality je 

páchána vnitřními elementy společností, je hrozba možnosti automatického přičtení 

odpovědnosti z trestného činu právnické osobě poměrně vysoká. Cesta z potíží 

pro společnosti, které nehodlají být odpovědné za trestné činy svých zaměstnanců, je 

prostřednictvím zavedení dostatečných preventivních a detekčních opatření. Z hlediska 

zkušeností z praxe českých společností je nastavení mechanismů předcházení trestné činnosti 

zaměstnanců stále ještě v plenkách. Podobně jako samotné stíhání právnických osob, které by 

snad postupem doby mělo být schopno “došlápnou si“ na opravdové pachatele a nejenom 

na bílé koně stojící v popředí.  

Důvody, které vedly k zakotvení této deliktní odpovědnosti, jsou následující [9]: 

• mezinárodní závazky (např. smlouvy a předpisy EU) stanovující a požadující zavedení 

deliktní odpovědnosti právnických osob,  

• nemožnost prosazení individuální trestní odpovědnosti (rozhodovací procesy 

a mechanismy, zejména uvnitř velkých korporací, se stávají tak složitými, že je často 

nemožné zjistit osobu viníka a dohnat ji tak k trestní odpovědnosti),  

• úprava normami trestního práva (ZTOPO zavádí speciální právní úpravu oproti 

trestnímu řádu).  

Značné množství předpisů požadujících zavedení této deliktní odpovědnosti obsahuje 

ve svých rámcových rozhodnutích a směrnicích také právo Evropské unie (např. Směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2008/99/ES o trestněprávní ochraně životního prostředí 

ze dne 19. listopadu 2008), rovněž je ukotvena v mezinárodních smlouvách, které jsou 

pro Českou republiku závazné (např. trestně právní úmluva o korupci). [16] 
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3.7.2 Postih právnických osob 

V případě postihu právnických osob dle ZTOPO hovoříme o sankcích, které se dělí 

na tresty a ochranná opatření. Je otázkou, nakolik může trestní právo kontrolovat trestnou 

činnost páchanou právnickými osobami. ZTOPO přináší oproti obecné úpravě v trestním 

zákoníku zvláštní systém trestů. [3] 

Pokud neexistují smysluplné sankce za trestné činy spáchané právnickými osobami, 

tak tyto nevidí důvod chovat se jako řádné společnosti. Sankcemi, které by měly mít 

ekonomickou povahu, by se měla sledovat především účinnější ochrana významných 

společenských zájmů. Při stanovení druhu trestu a jeho výměry přihlédne soud k povaze 

a závažnosti trestného činu, k poměrům právnické osoby včetně její dosavadní činnosti, jejím 

majetkovým poměrům a k účinkům, které lze od trestu očekávat.  

Soud poté, co přihlédne i k důsledkům potenciálního trestu na osoby poškozených 

nebo věřitelů právnické osoby, může právnické osobě uložit následující druhy trestů [9]: 

• zrušení právnické osoby, pokud její činnost spočívala v páchání trestných činů, 

• propadnutí majetku, kterým právnická osoba získala majetkový prospěch, 

• peněžitý trest, jehož uložení nesmí být na újmu práv poškozeného,  

• propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty jen za podmínek stanovených trestním 

zákoníkem, 

• zákaz činnosti na dobu jednoho roku až dvaceti let, byl-li trestný čin spáchán 

v souvislosti s touto činností, 

• zákaz plnění veřejných zakázek, dopustila-li se právnická osoba trestného činu 

v souvislosti s veřejnou zakázkou nebo ve veřejné soutěži,  

• zákaz přijímání dotací a subvencí, dopustila-li se právnická osoba trestného činu 

v souvislosti s žádostí o dotaci, subvenci nebo o návratnou finanční výpomoc,  

• uveřejnění rozsudku, je-li třeba veřejnost seznámit s odsuzujícím rozsudkem.  

Za trestné činy spáchané právnickou osobou může soud uložit také ochranné opatření 

v podobě zabrání věci nebo jiné majetkové hodnoty. Škála sankcí je členitá, jejich charakter 

má dostatečně vhodný preventivní i represivní záběr a do budoucna je možné uvažovat 

i o dalších druzích sankcí, např. o obecně prospěšných pracích nebo zákazu reklamy 

či propagace zboží a služeb. Co ale právní úprava neobsahuje a to je její závažný nedostatek, 

je zákaz činnosti členům statutárního orgánu či vedoucím pracovním tak, aby se nemohli 

protiprávního jednání dopouštět v jiné právnické osobě. [16] 
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4 Stěžejní formy trestných činů páchaných v období 
posledních pětadvaceti let a analýza statistických čísel 

Náplní této kapitoly je zkoumání stěžejních forem hospodářské trestné činnosti 

páchané průmyslovými firmami v rámci hospodářského styku na počátku transformačního 

období, v jeho průběhu a dnes.  

4.1 Projevy hospodářské trestné činnosti v raném období 
transformace národního hospodářství 

Po dlouhém období centrální regulace a plánovaného hospodářství přešla Česká 

republika v roce 1989 k tržnímu systému. Tento náhlý přechod samozřejmě přinesl změnu 

kvantity i struktury hospodářské trestné činnosti. Některá do té doby trestná jednání se stala 

legálním základem podnikání, naproti tomu se objevily nové druhy kriminality.  

4.1.1 První fáze kapitalistického systému, malá a velká privatizace 

Zanedlouho poté, co pravda a láska zvítězila nad lží a nenávistí, začala svoboda 

s demokracií postupně nabývat jiných parametrů a zejména ve svých počátcích otevřely 

pro nepoctivé jednání zcela mimořádné možnosti. Pod tlakem technického pokroku vznikaly 

dosud neznámé formy hospodářské trestné činnosti. Omezení osobních kontaktů vedlo 

k zavedení bezhotovostního platebního styku. Obchodní transakce začaly mít abstraktní 

charakter a vzrostla jejich provázanost. Vnitřní struktura hospodářských činností se rozvětvila 

a stala se méně přehlednou. To byl zásadní důvod, proč se po prvotním kapitalismu zcela 

volné soutěže začala uplatňovat nejrůznější omezení a zákazy. Státní intervence se přímo 

promítaly do kvantity a kvality trestné činnosti. Nabízí se vysvětlení, že čím hojnější byl 

tehdy počet zákazů a omezení, tím častěji docházelo k jejich porušování. V té době však již 

nebyl návrat k původní volné soutěži možný. [15] 

S řadou problémů byl spojen jeden z prvních kroků ekonomické reformy, spočívající 

v převodu vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby zákonem 

č. 427/1990 Sb., tzv. malá privatizace. Prosazování individuálních a skupinových zájmů 

se projevovalo v rámci nájmu či prodeje provozních jednotek snahou zabránit jejich zařazení 

do privatizace, získat provozní jednotky v rámci dražeb za nepřiměřeně výhodných podmínek, 

ale i ovlivňování dražitelů přímo v dražebních místnostech pomocí nátlaku nebo korupce. 

Slovo "malá" poukazovalo na malou velikost provozních jednotek (obchodů, restaurací, 

provozoven či malých podniků), které tisíce lidí ve dražbách získaly.  Na negativní jevy 
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spojené s malou privatizací reagovala novela trestního zákona formulováním nových 

skutkových podstat souvisejících s veřejnou soutěží a veřejnou dražbou. [14] 

Široké možnosti pro rychlé získání obrovských bezpracných zisků otevřel zákon 

č. 92/1991 Sb., o převodu majetku státu na jiné osoby, známý jako transformační zákon, 

který v roce 1992 odstartoval tzv. velkou privatizaci. Výraznými slabinami této privatizace 

a negativními jevy bylo zřizování investičních fondů, jejichž činnost nebyla regulována 

zákonem. Pracovníci investičních fondů tak mohli využívat informací veřejnosti 

nedostupných k vlastnímu obohacení, čímž docházelo k naplňování skutkové podstaty 

trestného činu zneužívání informací v obchodním styku. [15] 

Další závažná trestná činnost byla spojena s odprodejem státních podniků soukromým 

osobám na základě zpracovaných privatizačních projektů. Vedle intenzivní korupce zde 

docházelo zejména k úvěrovým podvodům vůči bankám při získávání finančních prostředků 

na zakoupení takových podniků. Na úkor bank tak byly získávány miliardové částky 

na základě nekrytých úvěrů. To následně vedlo k řetězovému krachu bank a k propadu důvěry 

občanů v bezpečnost finančních institucí a prostředků jim svěřených.  

Ke specifické hospodářské trestné činnosti, pro kterou se vžil název „tunelování“ 

neboli okrádání hospodářských subjektů za účelem soukromého obohacení vlastního 

managementu firmy docházelo v investičních společnostech a fondech spravujících akcie 

a finanční prostředky občanů, stejně jako v tehdy nově vytvářených družstevních záložnách, 

ale také mezi soukromými společnostmi navzájem (např. mezi mateřskými a dceřinými 

společnostmi), kde primárním účelem bylo a i dnes bývá vyhnutí se daňovým povinnostem, 

odčerpání zisků do zahraničí nebo poškozování věřitelů v konkurzním řízení. [5] 

4.1.2 Analýza statistických údajů o počtech hospodářských trestných 
činů zjištěných na Severní Moravě v letech 1991 až 1997 

Z oficiálních zdrojů Ministerstva vnitra ČR z let 1991 až 1997, které jsou podkladem 

následující analýzy, byly převzaty údaje hovořící o počtech hospodářských trestných činů 

zjištěných ve sledovaných letech v jednotlivých regionech Severní Moravy (viz Tab. 1). 

Za pomoci uvedené tabulky hodnot můžeme porovnat šest regionů Severní Moravy a vývoj 

jimi páchané hospodářské trestné činnosti z pohledu statistických čísel v letech 1991 až 1997. 

Již při pouhém zběžném nahlédnutí je patrné jasné prvenství regionu Ostrava, 

který v porovnání s ostatními regiony nemá konkurenci. To do jisté míry souvisí s velikostí 

města, počtem jeho obyvatel, hustotou osídlení a skladbou obyvatelstva. Nejnižší hodnoty 
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vykazují regiony Nový Jičín a Opava, ale také např. Frýdek – Místek, které však od roku 

1995 začínají narůstat. 

Tab. 1 Hospodářská trestná činnost na Severní Moravě z pohledu statistických čísel 
 

 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

Bruntál 101 118 204 170 198 196 196 

Frýdek – 

Místek 
64 129 229 226 251 264 268 

Karviná 132 213 315 276 447 592 440 

Nový 

Jičín 
81 77 131 112 318 306 249 

Opava 84 103 218 186 335 316 235 

Ostrava 314 308 467 550 1081 1058 1004 

Severní 

Morava 
776 948 1564 1520 2630 2732 2392 

 

Pro lepší přehlednost byla dále vyhotovena tabulka 2, která v základu vychází 

z tabulky 1, proto hodnoty jejích prvních tří řádků jsou totožné s hodnotami uvedenými 

v tabulce 1. 

Tab. 2 Hospodářská trestná činnost města Ostravy z pohledu statistických čísel 
 

 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 
Ostrava - 

město 314 308 467 550 1 081 1 058 1 004 

Severní 

Morava 776 948 1 564 1 520 2 630 2 732 2 392 

Počet 

skutků (v 

%) 
40,5 32,5 29,9 36,2 41,1 38,7 42,0 

 

Ovšem v tabulce 2 jsou zahrnuty pouze údaje týkající počtu městem Ostravou 

spáchaných hospodářských trestných činů (dále také HTČ) ve sledovaných letech. Tabulka 2 

je doplněna o řádek nazvaný Počet skutků (v %), který porovnává počet skutků spáchaných 

městem Ostrava s celkovým počtem HTČ spáchaných v celém kraji. Pokud tedy tytéž 
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hodnoty regionu vedoucího v počtu spáchaných HTČ vyjádříme v procentech, záhy zjistíme, 

že v roce 1997 se Ostrava podílela na celkové hospodářské kriminalitě Severomoravského 

kraje ze 42 %, což je nejvyšší podíl v tabulce 2. Téměř shodné podíly se vyskytují i v letech 

1991 či 1995, ačkoliv počty skutků v těchto srovnávaných obdobích se radikálně liší. Zatímco 

v roce 1991 se jedná o cca 300 skutků, v roce 1995 již jejich počet překračuje 1 000.  

  

Obr. 1 Trend ve vývoji počtu HTČ na Severní Moravě v letech 1991 - 1997 

Jak je zřejmé z obrázku 1, který sleduje zjištěnou hospodářskou trestnou činnost 

v rámci celé Severní Moravy v letech 1991 až 1997, má její vývoj stoupající tendenci. Ta je 

patrná od roku 1991 až po rok 1993, kdy počet 776 je vystřídán počtem 948, poté počtem 

1564, v roce 1994 je zaznamenán mírný pokles na 1520 skutků, což není nic extrémního. 

Následující rok 1995 je charakteristický opravdu enormním nárůstem HTČ na 2630 skutků 

a další růst je patrný i v roce 1996, kdy se sledovaná kriminalita navýšila na 2732 skutků.  

  

Obr. 2 HTČ jednotlivých regionů Severní Moravy v letech 1991 – 1997 
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Rok 1997 se opět nese ve znamení poklesu hospodářské trestné činnosti a statistika 

vykazuje počet skutků ve výši 2392 (viz Tab. 1). Pokud se ale díváme na celé sledované 

období let 1991 až 1997, trend ukazuje nárůst HTČ (viz Obr. 1). 

Následující obrázek 2 jen potvrzuje hodnoty uvedené v tabulce 1, prostřednictvím 

skupinového sloupcového grafu pomáhá dokreslit názornější představu o již výše zmíněném 

vývoji HTČ v uvedených sedmi letech v šesti regionech Severní Moravy – Bruntále, Frýdku – 

Místku, Karviné, Novém Jičíně, Opavě a Ostravě. 

4.2 Nové jevy v hospodářské trestné činnosti 

V poslední době se ekonomika naší země ocitá na úrovni, kdy jsme svědky zavádění 

opětovného zvyšování státní regulace na základě hospodářské a politické integrace, což vedle 

nesporných výhod přináší i zvýšené nebezpečí hospodářské kriminality.  

4.2.1 Počítačová a internetová kriminalita 

Moderní svět si lze jen těžko představit bez výpočetní techniky. Automatizace proniká 

do všech oborů lidských činností a ty se na ní stávají postupně stále více závislé. To sice 

výrazně zefektivnilo práci i komunikaci, zároveň však přineslo řadu potenciálních rizik. 

Počítačová kriminalita je v současné době zařazována vedle organizovaného zločinu 

mezi nejzávažnější formy trestné činnosti. Je také formou nejrychleji se rozvíjející. 

V okamžiku, kdy se počítače proměnily z jednoduchých matematických strojů ve společenský 

fenomén, se pachatelům trestné činnosti otevřel svět netušených možností.  

Názory na obsah pojmu počítačové kriminality se různí, obecně ji však lze vymezit 

jako trestná jednání, jejichž společným jmenovatelem je, že v nich vystupuje počítač jako 

souhrn hardwarového a softwarového vybavení a dat, a to buď jako předmět útoku nebo jako 

nástroj pachatele. V poslední době lze spatřovat vývojové tendence k odklonu od širokého 

pojmu počítačové kriminality k jednotlivým dílčím problémovým okruhům. [4] 

Patrně nejjednodušší jsou fyzické útoky na samotnou podstatu počítačů a jeho 

nehmotný substrát, např. fyzické poškození hardwaru či smazání datového souboru. 

Rafinovanější jsou pak útoky logické, při nichž pachatel využívá slabých míst ve vlastnostech 

počítačového systému. Jedná se zejména o útoky počítačových virů, které mohou jednotlivé 

datové soubory poškodit. V případech, kdy se pachatel zmocní počítače a užívá 

ho i se softwarovým vybavením, aniž by cokoliv učinil s uloženými informacemi, se jedná 

o neoprávněné užívání počítače, tzv. krádež strojového času, neboť tak činí v rozporu 

s dispozicemi vlastníka. Způsobená škoda je spatřována v přivlastnění si užitných vlastností 
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počítače (náklady na amortizaci, elektrický proud apod.). Kriminalita ve vztahu 

k neoprávněnému přístupu k datům průnikem do databáze prostřednictvím počítačových sítí 

bývá označována za počítačovou kriminalitu v užším smyslu. [1] 

Počítačová kriminalita i přes svůj difúzní charakter má řadu výrazných charakteristik, 

které ji odlišují od kriminality klasické [14]: 

• výrazná diskrétnost a latentnost (např. banky jakožto oběti mají samy zájem na utajení 

trestné činnosti z důvodu případné ztráty důvěry klientů v jejich služby), 

• páchání intelektuálně vyspělými pachateli v tisícinách sekundy, s následky, 

které mohou nastat prakticky na celém světě,  

• složité odhalování a dokumentování, vyžadující skutečné odborníky,  

• obtížně kvantifikovatelné škody značného rozsahu,  

• předpoklad rozvoje a komplikovanosti směrem do budoucna, 

• nedostatek právních, režimových a organizačních prostředků atd. 

Internetová kriminalita jako součást počítačové kriminality se děje výlučně 

prostřednictvím výpočetní techniky nebo je výpočetní technika sama cílem této trestné 

činnosti. Od počítačové kriminality se odlišuje tím, že kromě počítače jako nástroje spáchání 

trestného činu vyžaduje propojení počítačů sítěmi a využití internetu.  

 Trestnou činnost spojenou s internetem je možno klasifikovat do  dvou základních 

kategorií [15]: 

• zpřístupňování či shromažďování informací (informační trestná činnost), 

• páchání trestné činnosti v internetovém prostředí (internetová trestná činnost). 

K základním formám boje s touto kriminalitou patří opatření represivní i preventivní 

povahy. Represivní opatření představují především postih pachatelů podle příslušných 

ustanovení trestního zákoníku. V současné době jádro trestněprávní úpravy tvoří skutkové 

podstaty trestných činů porušování autorského práva, neoprávněného nakládání s osobními 

údaji a zneužití záznamu na nosiči informací plus další nové skutkové podstaty. Zvýšení 

rozsahu trestní represe přináší i nové požadavky na vlastní činnost orgánů činných v trestním 

řízení. Zcela evidentní je skutečnost, že pokud nemají podstatně zaostávat za pachateli, musí 

být vybaveny kvalitní technikou i špičkovými odborníky. Komplex organizačně technických 

a personálních opatření musí proto zahrnovat zajištění nejmodernější techniky, odpovídající 

finanční ohodnocení odborníků i vytváření speciálních útvarů v rámci kriminální služby 

i v dalších orgánech činných v trestním řízení.  
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V současné době existují specializovaná pracoviště pro potírání počítačové kriminality 

při Policejním prezidiu Policie ČR a při Kriminalistickém ústavu Praha. Nezbytné je rovněž 

využití spolupráce s netrestními subjekty zainteresovanými na potírání počítačové kriminality, 

např. se soukromou organizací BSA (Business Software Aliance) a její českou pobočkou 

založenou v Praze roku 1993 předními světovými výrobci počítačových programů, jejímž 

úkolem je mimo jiné vydávání odborných stanovisek k jednotlivým případům nelegálního 

užívání software, podávání trestních oznámení v případě zjištění nelegální výroby 

a rozšiřování software, spolupráce s policejními orgány při odhalování softwarového pirátství 

a poskytování pomoci při jeho dokumentování. [14] 

Pro efektivní tlumení počítačové delikvence je důležitější než represivní postih dobře 

cílená prevence, která se příliš neliší od prevence ostatní počítačové kriminality, 

neboť zabraňuje vysoké latenci i velmi vysokým škodám. Dalším důvodem této priority je 

fakt, že i dokazování již odhalené kriminality u soudu je velmi problematické a často končí 

nezdarem. Na této prevenci by se měli rozhodující měrou podílet i soukromí výrobci, vlastníci 

a uživatelé výpočetní techniky. 

4.2.2 Organizovaná kriminalita 

V poslední době se organizovaná kriminalita stává závažným globálním problémem, 

jedním z největších rizik ohrožujících stabilitu a bezpečnost, neboť potlačuje přirozené 

působení právních a etických norem, podkopává demokratické principy a hluboce zasahuje 

veřejnou správu i politické struktury.  

Cílem organizovaného zločinu je dosažení maximálního zisku při vynaložení 

minimálních nákladů, a to zisku nejen materiálního, ale například i ve formě společenského, 

ekonomického a politického vlivu. Organizovaný zločin tedy představuje mimořádná 

bezpečnostní rizika. Podnikatelské aktivity organizované podle modelu prosperujících 

podniků lze výstižně charakterizovat výrazem „průmysl zločinu“.  

Jevové formy organizované kriminality jsou neobyčejně rozmanité a podat její 

vyčerpávající definici je mimořádně obtížné, proto nemůže organizovaná kriminalita tvořit 

samostatnou skutkovou podstatu ve zvláštní části trestního zákoníku, proto ani nemůže být 

zahrnuta jako samostatný skutek do policejních nebo soudních statistik Vykazuje však řadu 

shodných formálních rysů s podnikatelskou činností, ale konkrétněji ji lze určit podle 

následujících znaků [10]: 

• soustavnost zaměření na zisk, 

• dlouhodobost, 
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• organizační struktura, 

• profesionalita, vnitřní disciplína, 

• subsidiární úloha násilí, 

• bohatství, praní špinavých peněz, 

• pronikání do oficiálních společenských struktur, 

• mezinárodní spojení a působení atd. 

Zatímco organizovaný zločin se primárně obrací na zákazníka, tedy svého klienta, 

který se snaží získat nějaké zboží nebo službu a tyto mu poskytuje, tedy zákazníkovi nepůsobí 

přímou škodu, hospodářská kriminalita ekonomiku napadá a poškozuje přímo a obvykle nemá 

zákazníka, kterému by cokoliv nabízela. K poškozování ekonomiky organizovaným zločinem 

tedy dochází nepřímo, ať už např. nekalou soutěží, uplatňováním komparativních výhod 

plynoucích z dodávání atraktivního zboží, nebo z neplacení daní a poplatků. Obě formy 

trestné činnosti se mohou prolínat, případně přerůstat jedna v druhou.  

Zeslabení moci státních institucí bývá příležitostí k pronikání dynamických, pružných 

a bezskrupulózních zločineckých organizací do uvolněného prostoru. Živnou půdou 

pro takovou kriminalitu jsou i procesy kapitalistické globalizace. Nová organizace systému 

tržního hospodářství zasahuje nyní celý svět a vedle pozitivních změn přináší i tyto nežádoucí 

vedlejší produkty.  

Tradiční postupy orgánů činných v trestním řízení, jak čelit organizovanému zločinu 

často vedou jen k povrchnímu narušení kriminálních operací, trestní sankce mají omezený 

odstrašující efekt a pouze okrajový dopad na nezákonné aktivity. Účinná opatření proto 

vyžadují určité zásahy do práv a svobod a prolomení anonymity pachatelů. Je nesporné, 

že ochrana lidských práv a svobod má prioritu v národních zákonech i v mezinárodních 

konvencích, na druhé straně organizovaný zločin také hrubým způsobem lidská práva 

porušuje. Je tedy patrně nezbytné obětovat nepatrnou část občanských práv a svobod (právo 

na ochranu informací, nedotknutelnost bankovního a daňového tajemství a další), 

resp. připustit zásahy státu do těchto práv v zájmu potlačování organizovaného zločinu. Tato 

teze má ovšem své politické i demokratické limity. 

Mezinárodní zkušenosti ukazují, že trestněprávní opatření podniknutá přímo vůči 

ústředním postavám zločineckých organizací mají omezenou účinnost, neboť ekonomická 

infrastruktura těchto organizací zůstává prakticky netknuta a vůdce, jenž nastoupil výkon 

trestu, je jednoduše nahrazen vůdcem novým. Proto se ustupuje od strategie odhalování 

pachatelů ke strategii rozkrývání zločineckých organizací a jejich ekonomických kořenů.  
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V rámci boje proti organizovanému zločinu je nezbytná nejen kontrola vyžadující celý 

komplex opatření, ale také mezinárodní spolupráce v trestněprávní oblasti. Dnešní skutečnost 

je ale taková, že právě tato oblast je velmi citlivou, neboť výkon spravedlnosti, vydávání 

vlastních občanů do ciziny, umožnění stíhání pachatelů jinými orgány na vlastním území 

atd. jsou jednotlivými státy přijímány velmi rozpačitě.  

4.2.3 Legalizace výnosů z trestné činnosti 

Jako legalizace výnosů z trestné činnosti aneb „praní špinavých peněz“ se obvykle 

označuje zakrývání existence, povahy zdrojů, vlastnictví a umístění majetku získaného 

z nelegální činnosti. Manipulace s takto získaným majetkem může být podezřelá a obtížná. 

Proto se pachatel musí uchýlit k určitému způsobu, jak peníze tzv. „vyprat“, aby se dostaly 

do oběhu a následně zpět pachateli k dispozici legální cestou.  

Uložení hotovosti na bankovní účet bývá zpravidla krokem číslo jedna. Ovšem limity 

pro vklad v hotovosti jsou omezené. Pokud banka zjistí, že klient ukládá velmi vysoké 

hotovostní částky a činí tak velmi často, má povinnost na tyto podezřelé transakce upozornit 

odpovědné úřady. Proto je v zájmu pachatele peníze rozmělnit na mnoho menších částek 

a ukládat je na více účtů, u více bank v několika zemích. Jakmile se peníze ocitnou na účtech, 

začíná proces maskování jejich původu pomocí několikanásobných převodů. Posledním 

krokem je převod již tzv. vypraných peněz zpět k jejich původnímu vlastníkovi, 

tedy k pachateli. Tyto peníze se však již tváří jako legálně nabyté zdroje z legální 

podnikatelské činnosti. Množství kroků podniknutých k zamaskování původu zdrojů 

znesnadňuje rozkrytí případu, avšak podstatně zvyšuje riziko prozrazení.  

Další možností, jak peníze tzv. vyprat, je zkreslit některé běžné transakce, 

např. navýšit tržby z prodeje. Pachatel si tak pořídí např. luxusní hotel, kde v podstatě není 

třeba ani reálných hostů. Podnik se ale navenek tváří a vykazuje tržby, jako by zažíval „zlaté 

časy“.  

Výčet „povinných osob“, tedy podnikatelských subjektů, které při své činnosti musí 

identifikovat své klienty, uchovávat záznamy o převodech majetku, případně hlásit podezřelé 

transakce, je uveden v § 2 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci 

výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Z nich pochopitelně nejzajímavějšími jsou 

banky, přes které prochází zcela zásadní část všech finančních transakcí, ale také například 

obchodníci s cennými papíry, poskytovatelé leasingu a peněžních půjček, pošta, směnárny, 

obchodníci s nemovitostmi, s předměty kulturní hodnoty a s použitým zbožím. Jestliže 
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se zapojují do obchodní činnosti klienta nebo pro klienta zajišťují úschovu majetku notáři 

či advokáti, pak zde spadají i tyto právní profese. [12] 

Přestože společnost toleruje jakousi únosnou míru, brání se masivní legalizaci výnosů 

z trestné činnost, protože s jejich pomocí může docházet např. k [6]: 

• ovlivňování politicko-ekonomického života, 

• vytváření nerovného konkurenčního prostředí,  

• dalšímu rozvoji a financování zločinu, 

• pronikání organizovaného zločinu do řídicích a politických struktur, 

• korupčnímu jednání apod.  

Nástroje trestního postihu, které trestní právo v souvislosti s praním špinavých peněz 

má, jsou sice dostatečné, neboť za úmyslnou legalizaci výnosů z trestné činnosti hrozí 

pachateli až osm let odnětí svobody a propadnutí majetku, ale otázkou zůstává, jak jsou tyto 

nástroje využívány v praxi. Je důvodné se domnívat, že výnosy z trestné činnosti nejsou vždy 

důsledně odčerpány, tedy že se nedostatečně využívají možnosti propadnutí majetku 

za prospěch získaný trestnou činností. Tím pak nedochází k naplnění jednoho ze základních 

principů trestního práva, tedy že s pravděpodobností hraničící s  jistotou pachateli hrozí nejen 

trest, ale také to, že se mu trestná činnost nebude vyplácet.  

K otázce, proč některé kauzy spojené s údajným praním špinavých peněz vyšumí 

do ztracena, by se mohly vyjádřit spíše orgány činné v trestním řízení. Vyšetřování složitých 

hospodářských a majetkových trestných činů, kde se na spáchání mnohamilionových deliktů 

podílí řada osob a bohužel často i špičkových ekonomů a právníků, je velmi složité i finančně 

náročné. Podmínky a možnosti, s nimiž pracují kriminalisté, nejsou s podmínkami 

a možnostmi pachatelů této trestné činnosti ani zdaleka srovnatelné.  

4.3 Analýza statistických údajů o počtech zjištěných 
a objasněných hospodářských trestných činů průmyslových 
firem na Severní Moravě v letech 1998 až 2014 

V návaznosti na léta předcházející, analyzována dříve, dochází dle tabulky 3 

na Severní Moravě v roce 1998 k dalšímu postupnému nárůstu hospodářských trestných činů.  

Z tabulky 3 je patrno, že vybrané statistické údaje převzaté z oficiálních stránek 

Ministerstva vnitra ČR, které posloužily jako podklad k provedení předmětné analýzy, 

se vztahují k létům 1998 až 2014, tedy k velmi dlouhému časovému úseku, přičemž plynule 

navazují na předchozí období. 
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Tabulka 3 porovnává počty zjištěných HTČ s počty objasněných skutků a tato 

tzv. objasněnost je rovněž vyjádřena v procentech, aby bylo zřejmé, jak velké podíly 

z celkově zjištěné hospodářské trestné činnosti se v průběhu jednotlivých let podařilo 

objasnit. Z toho logicky plyne, že zbylé procento případů tvoří skutky neobjasněné. 

Nadpoloviční objasněnost vykazují všechny skutky až do roku 2007, přičemž v roce 2000 je 

objasněnost téměř stoprocentní, v letech 1998 až 2002 velmi vysoká, v několika případech 

překračující i 90 %. Uvedené hodnoty byly následně použity k vytvoření obrázku 3 

se skupinovým sloupcovým grafem a vykázáním trendu zjištěných HTČ, který se do roku 

2005 jevil jako stoupající, ale vzhledem k délce zkoumaného období se situace ještě stačila 

obrátit k lepšímu, tzn. vývoj zjištěných HTČ ve všech 17 letech má celkově klesající tendenci, 

a k vykázání trendu objasněných  HTČ, taktéž klesajícímu, a rovněž k sestavení časových řad  

 

Tab. 3 Zjištěné a objasněné HTČ na Severní Moravě v letech 1998 - 2014 

Rok 
Počet zjištěných 

skutků 

Počet 

objasněných 

skutků 

Objasněnost 

v % 

Neobjasněnost 

v % 

1998 4 594 3 950 85,98 14,02 
1999 5 851 5 500 94,00 6,00 
2000 6 251 6 031 96,48 3,52 
2001 5 468 5 143 94,06 5,94 
2002 6 948 5 348 76,97 23,03 
2003 5 933 3 756 63,31 36,69 
2004 5 719 3 529 61,71 38,29 
2005 8 076 5 021 62,17 37,83 
2006 7 145 4 270 59,76 40,24 
2007 6 671 3 503 52,51 47,49 
2008 5 230 2 304 44,05 55,95 
2009 4 862 2 240 46,07 53,93 
2010 3 114 1 409 45,25 54,75 
2011 3 177 1 320 41,55 58,45 
2012 3 090 1 245 40,29 59,71 
2013 3 844 2 129 55,39 44,61 
2014 3 552 1 866 52,5 47,45 

 

Obrázek 3 odráží skutečnost, že trend shodný s vývojem hospodářské trestné činnosti 

v letech 1991 až 1997, tedy stoupající, je vykazován až do roku 2005, kdy nárůst vrcholí 

a dosahuje počtu přes 8 tisíc zjištěných skutků, i když roky 2001,2003 a 2004 mají sestupnou 

tendenci. Ještě v roce 2000 se dostáváme přes hranici 6 tisíc skutků a hned následující rok 

2001 je jich necelých 5,5 tisíce, což je s ohledem na to, že je analyzována trestná činnost, 

uspokojivé zjištění. Rok 2002 však přináší nečekaný zvrat v podobě téměř 7 tisíc skutků. Léta 

2003 a 2004 jsou opět pod hranicí 6 tisíc skutků. Jak již bylo zmíněno, rok 2005 je rokem 
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s maximálním dosaženým počtem HTČ. Ačkoliv je v roce 2006 patrný znatelný pokles, stále 

se jedná o druhé nejplodnější období co do počtu zjištěných skutků. Vyjádříme-li je číselnou 

hodnotou, bude tato hodnota přesahovat 7 tisíc. V roce 2007 policejní statistiky zaznamenaly 

pokračující pokles hospodářské trestné činnosti, i když pokud jde o čísla, tato jsou stále velmi 

vysoká v porovnání s léty 1998 až 2004. Hodnoty od roku 2007 se postupně snižují 

z necelých 7 tisíc skutků v roce 2007, přes cca 5 tisíc v roce 2008, necelých 5 tisíc v roce 

2009 až po cca 3 tisíce skutků v roce 2010. 

 

 

Obr. 3 Trendy zjištěných a objasněných HTČ na Severní Moravě v letech 1998 – 2014 

Přestože se v posledních zhruba pěti letech ve zvýšené míře vyskytuje trestná činnost 

spojená s využitím internetu, zejména nárůst podvodů např. při prodeji v internetových 

aukcích nebo nabízení úvěrů přes internet, trend v páchání hospodářských trestných činů je 

klesající a počty skutků se pohybují mezi hodnotou 3 tisíce a 4 tisíce, nepřekračují však 

ani v jediném případě hranici 4 tisíc skutků.  

Skupinový sloupcový graf vyobrazený na Obr. 3 rovněž dovoluje vyčíst, stejně jako 

tabulka 3, ze které zmíněný obrázek vychází, že počty zjištěných hospodářských trestných 

činů jsou konfrontovány s jejich objasněností. Bohužel tatáž klesající tendence 

jako u zjištěných HTČ je viditelná i u objasněnosti HTČ, což znázorňují jednotlivé spojnice 

trendů.  
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Lze shrnout, že počty zjištěných skutků jsou vždy o poznání vyšší než počty svědčící 

o jejich objasněnosti. Z toho vyplývá, že ne každý trestný čin se podaří objasnit, tedy ne každá 

trestní věc končí návrhem na podání obžaloby a spravedlivým potrestáním. V některých 

případech orgán činný v trestním řízení dojde k závěru, že trestný čin nebyl spáchán.  

 

 
 

Obr. 4 Vývoj HTČ na Severní Moravě v letech 1998 – 2014 v časové řadě 
 

Tento grafický výstup znázorněný pomocí obrázku 4 opět vychází z předmětné 

tabulky 3. Rozdíl je pouze v typu vyobrazení. V tomto případě je vývoj HTČ na Severní 

Moravě vyobrazen pomocí grafu spojnicového. Opět jsou porovnávány počty zjištěných HTČ 

s jejich objasněností ve velmi dlouhé časové řadě od roku 1998 do roku 2014. Na předchozím 

obrázku 3 byl skupinový sloupcový graf proložen spojnicemi trendů, aby trendy vývoje 

zjištěných a objasněných HTČ byly zcela zřetelné. Z obrázku 4 je naprosto zřejmý celkově 

klesající charakter obou křivek, a to jak křivky zjištěných, tak i křivky objasněných HTČ.  

Jak již bylo zmíněno v podkapitole o nových jevech v hospodářské trestné činnosti, 

počítačovou či internetovou kriminalitu nelze pojmout jako samostatný skutek, neboť formy 

jejich páchání jsou velmi rozmanité a spolu s technickým pokrokem jich stále přibývá. 

Např. pomocí počítačové techniky může pachatel spáchat jak podvod nebo úvěrový podvod, 

tak i již zmíněné poškození a zneužití záznamu na nosiči informací a další celou řadu skutků. 

Totéž platí o organizovaném zločinu nebo o tzv. „praní špinavých peněz“. To je důvod, 

proč tyto kriminální jevy nemohou být samostatnými položkami statistických výkazů. 
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5 Rozbor a vyhodnocení konkrétních podvodů v účetnictví 
průmyslových firem 

Tato kapitola je ukázkou konkrétních druhů podvodů v účetnictví firem a možností, 

jak jim předcházet. Vychází z již odhalených a právem potrestaných skutků. 

5.1 Základní charakteristiky podvodu  

V dnešní době čelí všechny společnosti v našem kraji riziku, a nejenom ony, 

že na jejich úkor bude ze strany zaměstnanců, managementu či vnějšího subjektu spáchán 

podvod, jehož následkem konkrétní společnost utrpí určitou finanční újmu.  

Podvod jako záměrný čin nebo zanedbání určité povinnosti s úmyslem oklamat 

ostatní, nebo také využití vlastního postavení ve společnosti k osobnímu obohacení díky 

promyšlenému a záměrnému zneužití majetku a zdrojů vlastního zaměstnavatele, vede 

k tomu, že oběť utrpí ztrátu a na druhé straně pachatel získá určitý prospěch. [10] 

Například v roce 2011 byla provedena zajímavá studie - Průzkum o výskytu podvodů 

v organizacích v České republice, jehož výsledky ukázaly, že [16]: 

• polovina organizací se za poslední dva roky setkala s podvodným jednáním přímo 

ve své organizaci, 

• nejčastějšími druhy podvodu byly zpronevěra majetku, manipulace při výběrovém 

řízení, střet zájmů a podplácení,  

• místem nejčastějšího výskytu podvodů byly obchodní útvary, 

• nejčetnějším pachatelem podvodu byl řadový zaměstnanec (stejně tak to byl právě on, 

který podvod odhalil), 

• korupci a uplácení vnímá jako nejškodlivější druh podvodu osm z deseti českých 

organizací. 

Z tohoto a dalších pozorování se dají určit čtyři základní znaky, které jsou společné 

pro všechny případy podvodného jednání [13]: 

• pachatel považuje svůj čin za neodhalitelný (jinak by ho nepáchal), 

• dochází ke zneužití svěřené pravomoci, 

• motivem je snaha o přímé či nepřímé obohacení pachatele na úkor organizace, 

• je působena určitá škoda na aktivech, zdrojích či tržbách organizace.  
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Tab. 4 Pohnutky vedoucí ke spáchání podvodu na straně pachatele 

Pohnutka % společností 

Touha po penězích (chamtivost) 71 
Nákladný životní styl 59 
Nízký práh pokušení 54 

Nedostatečné vědomí pachatele, že jeho jednání je nesprávné 40 

Neuvědomění si finančních dopadů 21 

Nespokojenost s kariérním postupem 9 

Obava z propuštění 6 

Nedostatečná loajalita k zaměstnavateli 40 

Nedostatek vnitřní kontroly 34 

Příliš vysoké cíle společnosti 20 

Příliš velká anonymita zaměstnanců 13 

Nejasná etická pravidla ve společnosti 10 

Ochota využít své postavení k překonání kontrolních systémů 3 

 

V tabulce 4 jsou náhodně řazeny jednotlivé pohnutky, na základě kterých 

se potenciální pachatel teprve rozhoduje o případném spáchání hospodářského trestného činu 

podvodu. Pravý sloupec pak dokumentuje procento společností, které se podrobily výše 

uvedenému průzkumu a které se právě s tou určitou pohnutou setkalo ve své podnikatelské 

praxi. Jestliže pachatel určitou pohnutku zrozenou ve vlastní hlavě uvede v realitu, tedy 

podvod uskuteční, pak se ona pohnutka vzápětí stává příčinou spáchaného podvodu. To je 

důvod, proč jsou také v následujícím obrázku 5 tyto pohnutky označeny jako Příčiny spáchání 

podvodu. Z uvedeného obrázku (a tabulky zároveň) tedy vyplývají pohnutky, které 

v převážné většině vedou pachatele k tomu, že se nakonec odhodlá podvod spáchat. 

Jak bylo už nesčetněkrát vyřčeno, peníze jsou „vždy až na prvním místě“, tudíž 

nekonečná touha po penězích, obyčejná lidská chamtivost, bývá nejsilnějším hnacím 

motorem, a tedy i základním spouštěcím mechanismem k samotnému uskutečnění 

podvodného jednání. Tato příčina spáchání podvodu byla zcela zásadní a ve své podnikatelské 

praxi se s ní setkalo 71 % společností. Na druhé příčce s 59 % se umístil Nákladný životní 

styl a na třetím pak Nízký práh pokušení s 54 %. Je zřejmé, že první tři čelní místa obsadily 

takové pohnutky, které mají nejblíže k negativním lidským vlastnostem.  
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Obr. 5 Příčiny spáchání podvodu ze strany pachatele 

 

Jak dále z předmětné tabulky i obrázku vyplývá a to je svým způsobem zajímavé, 

že 40 % společností se setkalo s takovými pachateli, kteří si nesprávnost svého jednání 

neuvědomovali. Na to se lze dívat ze dvou úhlů. Mohou nastat situace, kdy nás skutečná 

neznalost zavede na hranici zákona, aniž bychom to tak sami chtěli, avšak je možné 

předpokládat i situace takové, že pachatel podvod spáchá a při jeho odhalení se na neznalost 

vymlouvá. Skutečné prověření věci je vždy v rukou a na rozhodnutí orgánů činných 

v trestním řízení. Což je ale v našich zeměpisných šířkách stále velmi běžné, je nedostatečná 

loajalita k zaměstnavateli. O tom svědčí podvody spáchané právě na základě této pohnutky. 

Hodnota 40 % mluví za vše. Zkrátka loajalita k zaměstnavateli není v nás jaksi historicky 

zakořeněná. Pokud ovšem nejsme neustále kontrolováni a máme volné pole působnosti, jsme 

naopak ve svém živlu. To se pak podvody páchají jedna radost. Je s podivem, že se s takovým 

typem pohnutky ke spáchání podvodu setkalo jen 34 % dotazovaných společnosti. Že bychom 

se přece jen za ten dlouhý čas po „sametovém převratu“ naučili, že všechno nepatří všem? 

S neuvědoměním si finančních dopadů pachatele má zkušenost 21 % společností, s příliš 

vysokými cíli společnosti a podvodným jednáním pachatele 20 % a s příliš velkou 

anonymitou zaměstnanců v kontextu s podvodem 13 % společností. Pokud jde o nejasně 

formulovaná etická pravidla ve společnosti, ta byla příčinou spáchání podvodu, se kterou 

se setkalo 10 % společností. Otázka etiky bývá velmi sporná. Co je pro někoho etické, 

pro druhého může být zcela nepřijatelné. To už záleží na každém jednotlivci a jeho svědomí. 

Pouze 3 % společností má zkušenost s tím, že by vedoucí pracovník využil svého postavení 

k překonání nastavených kontrolních mechanismů a 6 % společností mělo ve svých řadách 
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zaměstnance, který se dopustil podvodu z pouhé obavy z propuštění. Rovněž nespokojenost 

s kariérním postupem patrně nebývá obvyklou příčinou ke snížení se k podvodnému jednání, 

což vyplývá z oněch 9 %.  

5.2 Druhy podvodů  

Každý podvod je ze své podstaty jiný. Nejjednodušeji je lze podvody dělit na skupinu 

externích a interních.  

Jako externí podvod lze označit nekalou činnost konanou za účelem obohacení 

se na úkor podvedené společnosti. Takový podvod páchá externí subjekt bez toho, aby měl 

nějaké spojence uvnitř podváděné společnosti. Mechanismus externího podvodu je poměrně 

jednoduchý a lze ho využít např. při podpisu smlouvy s dodavatelem společnosti, 

který neoprávněně získá zálohu na zakoupené zboží. Pokud tedy dodavatel získal zálohu 

na zboží, avšak samotnou dodávku tohoto zboží nezrealizuje a ani to nikdy neměl v úmyslu, 

jedná se o externí podvod. Druhá strana smlouvu podepisuje v dobré víře, že se jedná 

o skutečnou transakci, proto také dodavateli (pachateli) vyplatí zálohu na zboží. Popsaná 

situace je předvídatelná a organizace by s ní jako eventualitou měly počítat a mít připravenu 

bezpečností politiku, jak takovým případům předcházet. Prevencí před externím podvodem 

jsou např. správně nastavené vnitřní směrnice nebo v pravidelných intervalech prováděná 

školení zaměstnanců atd. [14] 

Detekovat interní podvod je oproti podvodu externímu mnohem složitější, 

protože probíhá uvnitř samotné podváděné firmy a nelze se mu jednoduše vyhnout. Zvláště 

je-li jeho iniciátorem osoba ve vedoucím postavení se značnou mírou pravomocí, mívá dopad 

na organizaci až fatální následky. Vzniklé škody totiž mohou společnost v extrémních 

případech dovést až k bankrotu. Základním atributem interního podvodu bývá skutečnost, 

že zaměstnanec zradí důvěru, resp. zneužije pravomoc svěřenou mu společností.  

5.2.1 Zpronevěra firemního majetku  

Interním podvodem v praxi zdaleka nejčastějším je zpronevěra firemního peněžitého 

majetku při podvodných hotovostních transakcích nebo zfalšováním platby z bankovního účtu 

společnosti, přičemž riziko spáchání hrozí kterékoliv společnosti, v níž mohou zaměstnanci 

nakládat s hotovostí. A přestože možnosti zpronevěry hotovosti jsou téměř neomezené, 

ve většině odhalených případů šlo převážně o krádež hotovosti při prodeji zboží, inkaso 

za úhradu pohledávek či fiktivní výběr z účtu společnosti.  
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O mnoho větší pozornost by měla být bezesporu směřována na zpronevěru firemního 

nepeněžitého majetku, zejména proto, že se potenciální škody mohou pohybovat v řádech 

milionů korun. Zpronevěru nepeněžitého majetku můžeme zařadit do 4 kategorií, a to [16]: 

• krádež majetku, 

• interní převody zásob, 

• nákupy a přejímání majetku,  

• fiktivní zásilky. 

Za krádež majetku se v odborných kruzích má odnesení či odvezení majetku 

společnosti bez jejího vědomí. Účelem tohoto jednání je majetek zpeněžit či jinak využít 

pro osobní potřebu. Jednodušší krádeže páchá zaměstnanec bez přístupu k účetním zápisům 

a registrům majetku. Chybějící majetek by měl být zjištěn minimálně při pravidelné 

inventarizaci. Složitější jsou případy, kdy zaměstnanec např. vytvoří doklad o vyřazení 

majetku, pomocí něhož je majetek následně skutečně vyřazen i z účetní evidence. Odhalit 

takový případ je dosti komplikované. Proto se i zde apeluje především na prevenci, 

tzn. nastavit správně vnitřní kontrolní systém a efektivně rozdělit pravomoci jednotlivým 

zaměstnancům. Není možné a ani by nemělo být v zájmu organizace, aby jediný pracovník 

zároveň vytvářel, schvaloval i účtoval o majetkových pohybech. [15] 

Pokud jde o pachatele krádeží, jsou to především zaměstnanci, kteří odcizený majetek 

běžně používají při své práci. Z toho plyne, že zásoby kradou skladníci, kancelářskou 

techniku úředníci. Paradoxně nejméně nápadné je vykonat trestný čin krádeže před očima 

ostatních spolupracovníků. Vzbuzuje to mnohem menší pozornost, než tajná noční výprava 

pro monitor do kanceláře, při níž hrozí dopadení ostrahou. To by člověk nevysvětlil. Rovněž 

se v praxi velmi často stává, že zloději bývají dlouholetí pracovníci požívající důvěry 

zaměstnavatele, případně mající přístup do prostor ostatním zaměstnancům omezeným. 

Těmto zaměstnancům se podezření z krádeže zpravidla vyhne.  

Při prodeji zboží přímo ze skladu za hotové se často využívá jednoduchého schématu. 

Komplic pachatele se tváří jako běžný zákazník, který odebere zboží a posléze ještě pachateli 

fiktivně předá určitou částku pro dokreslení dojmu před ostatními zaměstnanci. 

Ve skutečnosti však k žádnému prodeji nedošlo ani v dokladech společnosti není žádný 

prodej zaznamenán. Aby zloděj majetek jednoduše zpeněžil, přinese jeho komplic ukradené 

zboží tzv. „vrátit“. Pachatel mu za toto vrácené zboží vyplatí peníze.  

Má-li pachatel v úmyslu firemní majetek zpronevěřit interním převodem zásob, musí 

k nim mít přístup, resp. musí se dostat k zásobám do skladu, kde jsou uloženy. Pokud pachatel 
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žádaný artikl používá ke své běžné práci, připraví si na něj interní objednávku. Tuto 

objednávku může nadhodnotit. Pokud neexistuje důsledná kontrola, nadbytečné díly 

z nadhodnocené objednávky může odcizit. Má také možnost vytvořit zcela fiktivní 

objednávku s falešným schválením. 

K získání požadovaného majetku může pachateli také posloužit slabina v nákupním 

systému společnosti. Takový způsob zpronevěřování využívají většinou pracovníci skladu 

či jiní zaměstnanci odpovědní za přejímání objednávaných zásob. Jestliže společnost např. 

objedná pět set kusů zboží, pachatel vykáže příjem pouze čtyř set padesáti kusů a vzniklý 

rozdíl mezi objednávkou a příjemkou řeší tak, že do účtárny zašle zfalšovanou příjemku 

indikující naskladnění 500 objednaných kusů, ale do systému zásob na základě „upravené“ 

příjemky pouze příjem 450 kusů. Pokud není účetním systémem kontrolována kompletní 

vazba objednávka – příjemka – faktura, tak jednak nevzniká inventurní rozdíl ani účetní nemá 

problém s párováním objednávky a faktury. Pro skladníka existuje ještě další možnost, kterak 

vykázat příjem celých 500 kusů, a to způsobem, že určitá část zásilky neodpovídá 

kvalitativním požadavkům. Jestliže navíc např. dle interních směrnic organizace zboží 

do určité hodnoty nemusí být reklamováno, pachatel fiktivní „zmetky“ ze společnosti 

jednoduše odcizí.  

Fiktivní zásilky slouží zaměstnancům k zakrytí krádeže ve skladu. Je však třeba 

vystavit doklad o prodeji zboží s pozdějším datem úhrady a tento doklad předat účtárně. Tím 

dojde ke srovnání evidovaného a skutečného stavu zásob ve skladu. Následuje krok číslo dvě, 

v němž je třeba provést ošetření neuhrazené pohledávky. Možnosti jsou různé. Buď pachatel 

počká na její odepsání z titulu nedobytnosti, nebo s pomocí komplice tuto pohledávku odepíše 

na účet různých slev či diskontů nebo bonusu z obratu apod. Jestliže fiktivní prodej má teprve 

umožnit odcizení zboží, pak bude postup obrácený.  

5.2.2 Podvodná fakturace  

Podvodnou fakturací se rozumí činnosti, při kterých se do účetnictví společnosti 

dostávají upravené či falešné faktury. Tyto faktury se pak proplácejí standardní cestou. Tento 

typ podvodu není vždy jednoduché odhalit. Doklady totiž vypadají jako skutečné. Rovněž 

veškeré operace, jak účetní, tak platební, s nepravým dokladem jsou standardní. To je důvod, 

proč jsou tyto praktiky u pachatelů oblíbené. Častými pachateli bývají účetní nebo vedoucí 

nákupních oddělení. Pokud tedy např. účetní zároveň přijímá faktury, účtuje o nich, 

připravuje a autorizuje příkazy k úhradě, pak neexistuje žádný účinný nástroj, jak podvodu 

zabránit.  
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Pro pachatele je vždy jednodušší fakturovat do společnosti poskytování služby. 

To vyplývá z hmotné podstaty zboží a z nehmotné povahy služeb. Jinými slovy: Mnohem 

obtížněji se ověřuje, zda byla poskytnuta služba. Nákup zboží je nutno zaúčtovat 

do rozvahových účtů. Rozdíl čili nesrovnalost v nákupu zásob by mohla odhalit následná 

inventura. Jelikož jsou vyúčtování zcela fiktivní a k samotné dodávce zboží či poskytnutí 

služby nikdy nedojde a zvláště u zásob vzniká problém s inventurními rozdíly, je pachatel 

nucen tuto situaci řešit nebo se jí rovnou vyhnout. To je jednoduše možné, avšak je třeba mít 

pravomoc vybírat jménem společnosti dodavatele pro jednotlivé objednávky. Společnost tedy 

nakupuje zboží a služby reálně existující a dodávka se uskuteční. Co však společnost nemá 

vědět, je, že původním dodavatelem byla zcela jiná firma. Na základě pokynů pachatele je tak 

dodávka vyfakturována do fiktivní společnosti vlastněné zaměstnancem (pachatelem). 

Následně pachatelova společnost pořízené zboží a služby přefakturuje poškozené společnosti, 

ovšem za daleko vyšší částku, než byla cena dodávky původní. Vzniklá marže představuje 

zisk pro pachatele a zároveň škodu pro konečného odběratele. [16] 

Nejprimitivněji lze tento typ podvodu spáchat tak, že se do společnosti vmíchá fiktivní 

faktura neexistující firmy. To je naštěstí možné odhalit jednoduchou kontrolou veřejně 

přístupných registrů, kde zjistíme existenci dané společnosti. Sofistikovanější metodou je 

založení fiktivní společnosti. Pachatel si založí vlastní firmu, na své jméno nebo na jméno 

komplice, která jako reálně existující subjekt do podváděné společnosti zasílá nepodložená 

vyúčtování. Pachatel uvnitř společnosti zajistí jejich řádné zaúčtování i úhradu. Problémem 

může být adresa společnosti či její doručovací adresa.  

Jestliže má společnost správně nastaven vnitřní kontrolní systém, vyžaduje na každé 

přijaté faktuře autorizaci dvou osob. Ovšem ani tehdy pro pachatele není většinou problém 

zfalšovat podpis osoby odpovědné za objednání zboží a falešnou objednávku připojit 

k falešné faktuře. Ta pak vyhlíží jako dvojnásobně schválená a může být postoupena 

k úhradě. Zde pachatel zpravidla zneužívá důvěry a neznalosti nadřízeného, 

kterému předkládá faktury ke schválení. Faktura je např. vystavena na hardware počítače. 

Obsahuje velké množství položek, kterými jsou jednotlivé součástky, a také položky 

instalačních prací. Manažer, který se v technických specifikacích nevyzná a většinou je 

ani neověřuje, automaticky spoléhá na správnost faktury. Fakturu tedy autorizuje, aniž by 

zjišťoval korektnost jejího obsahu.  

Ovšem i za předpokladu správně nastavených vnitřních kontrolních mechanismů 

ve společnosti a znalého a pozorného manažera odpovědného za schvalování faktur existuje 

pro pachatele (zaměstnance) možnost, jak společnost podvést. Je to spolupráce. Samozřejmě 
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v zájmu každé organizace je rozdělit významné pravomoci mezi více zaměstnanců tak, 

aby žádný jedinec neměl možnost sám podvod připravit a zrealizovat. Obrovský problém 

nastává ve chvíli, domluví-li se dva a více klíčových zaměstnanců s různými pravomocemi. 

Takové situaci se pak v podstatě nelze účinně bránit. Proto si musí společnost vybírat takové 

zaměstnance, u kterých toto riziko nehrozí a spoléhat se na jejich loajalitu a poctivost. 

5.2.3 Manipulace s finančními výkazy  

Dalším velmi závažným typem podvodu je manipulace s finančními výkazy a jejich 

úmyslné zkreslování, aby nebylo možné zjistit skutečné ekonomické postavení společnosti. 

To se děje prostřednictvím chybných či nezachycených údajů ve finančních výkazech, 

přičemž cílem je oklamat uživatele těchto výkazů.  

Manipulace s finančními výkazy úzce souvisí s podstatou trestného činu zkreslování 

údajů o stavu hospodaření a jmění podle § 254 odst. 1 trestního zákoníku a mívá negativním 

dopad, mimo jiné, na možnost zjištění správné výše daňové povinnosti. [13] 

Pachatel ohrozí majetková práva jiného nebo včasné vyměření daně tím, že nevede 

účetní knihy, zápisy nebo jiné doklady sloužící k přehledu o stavu hospodaření a majetku 

nebo k jejich kontrole, ač je k tomu podle zákona povinen, v takových účetních knihách uvede 

nepravdivé nebo hrubě zkreslující údaje nebo takové účetní knihy zničí, poškodí či zatají. 

Důvody záměrného zkreslení finančního postavení společnosti se mohou lišit. Někteří 

jedinci se snaží zastřít ekonomické problémy společnosti, jiní se chtějí jen zatraktivnit v očích 

potenciálních investorů a jsou i tací, kteří potřebují zlepšit svou výchozí situaci při žádosti 

o úvěr nebo třeba zakryt neschopnost vlastní společnosti generovat dostatečné cash flow.  

Údaje o hodnotě aktiv, obratu a vytvořeného zisku společnosti se záměrně 

nadhodnocují, naproti tomu údaje o závazcích, nákladech a případné ztrátě podhodnocují. 

Přitom častější jsou případy nadhodnocování. Výsledky se podhodnocují zpravidla tehdy, 

pokud společnost v běžném účetním období dosáhne mimořádných výsledků, avšak 

předpokládá, že v období následujícím takových výsledků dosáhne jen velmi obtížně. Jelikož 

má strach z nepřiměřené reakce investorů či jiných externích subjektů, kteří by si případný 

pokles mohli vysvětlit negativně, raději preventivně vykáže horší výsledky, než jaké 

doopravdy jsou, již v běžném období. Tím docílí, že srovnávací základna pro příští slabší 

období bude nižší. Také projekty jsou typickým příkladem, kde se vyplatí vykázat horší 

výsledky než skutečné. Jedná se ovšem o takové projekty, na jejichž financování se určitou 

částí podílí stát. Kdyby byl projekt dle výkazů schopen samofinancování, pak by státní dotace 

a podpory s určitostí nedosáhnou tak vysoké úrovně. [15] 
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Pokud jde o nadhodnocování aktiv či tržeb, nebo podhodnocování závazků či nákladů, 

hovoříme v podstatě o tomtéž, neboť efekt na celkovou ekonomickou situaci společnosti je 

v konečném důsledku stejný. Obě zmíněné metody totiž zvyšují vlastní kapitál, a tím 

celkovou hodnotu společnosti a můžeme je shrnout do pěti skupin [16]: 

1. fiktivní tržby, 

2. časové rozlišení, 

3. nesprávné ocenění aktiv, 

4. nepřiznané závazky a náklady, 

5. chybné přílohy. 

Fiktivní tržby lze vytvářet vykazováním výnosu za prodej výrobků nebo služeb, 

který se však doopravdy neuskutečnil. Vytvoření dodatečných prodejních faktur 

ať už na smyšlené či reálné odběratele, případně umělé navýšení faktury za skutečný prodej 

představují možnosti, jak fiktivně navýšit obrat společnosti. Tyto možnosti však tímto nejsou 

důsledně vyčerpány. Existuje také způsob, při němž je podmíněný obchod vykázán 

jako skutečný. Tak např. kontrakt na prodej výrobků se váže na splnění určitých podmínek. 

Ovšem prodávající obchod vykáže jako uskutečněný, přestože podmínky kontraktu dosud 

splněny nebyly. Dokonce ani nemá povědomí o tom, zda vůbec někdy splněny budou.  

Klíčové položky finančních výkazů lze ovlivnit pouhým záměrně chybným 

zachycením účetní operace. Ve firmách často dochází např. k tomu, že si již na konci běžného 

účetního období vyfakturují nasmlouvané dodávky, které však reálně proběhnou či mají 

proběhnout až v období následujícím. K tomu se odhodlají tehdy, potřebují-li navýšit obrat 

v běžném účetním období, aby vykazovaly plánované hodnoty prodeje. Tento postup je 

možno zrealizovat u zakázek dlouhodobého charakteru, kde se provádí částečné fakturace 

a nečeká se, až bude dokončeno celé dílo. Jedná se např. o developerské projekty velkého 

rozsahu. Auditor zde jen obtížně ověří, jestli fakturace v běžném období proběhla podle 

skutečně dokončené a předané práce nebo společnost vykázala tržby předem, tzn. dříve, 

než by odpovídalo reálnému plnění zakázky.  

Dle účetní zásady opatrnosti by měly společnosti vykazovat takovou hodnotu majetku, 

jakou by bylo možno reálně získat prodejem daného aktiva. Je-li reálná zpětně získatelná 

hodnota nižší než hodnota evidovaná v účetnictví, mělo by dojít ke korekci této účetní, a to 

nejlépe v podobě opravné položky. Jaká je ovšem reálně zpětně získatelná hodnota aktiva, 

závisí na odhadu společnosti. A kde je možné použít odhad, abychom vyjádřili určitou 

veličinu, tam se také nabízí tuto vykazovanou hodnotu podle vlastních potřeb ovlivnit.  
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Například při ocenění zásob nebo účetním odpisu nedobytné pohledávky se s oblibou 

užívá záměrně chybného odhadu. Známým nešvarem je také vykazovat dlouhodobá aktiva 

jako krátkodobá, protože to je cesta, jak společnost může ovlivnit finanční analýzu. Tato 

analýza může následně posloužit jako zkreslený podklad bance pro hodnocení bonity klienta 

při posuzování žádosti o úvěr  

Umělé navýšení zisku, resp. vlastního jmění společnosti lze provést také neúčtováním 

o některých nákladech a závazcích. Tato metoda je v porovnání s navyšováním obratu 

jednodušší. Odhalení je taktéž nesnadné, a to ani přes řádný audit. Pokud jde tedy o podvodné 

tržby, ty jsou zahrnuty v účetnictví, tudíž je reálně dost možné, že si je auditor právě vybere 

do svého ověřovacího vzorku, avšak o nezahrnutých závazcích a nákladech se neví, nikde 

se o nich neúčtuje, takže ani auditor je nemůže odhalit, pouze za použití doplňkových testů.  

Společnost může ke snížení nákladů využít také tzv. kapitalizaci. Jde o to, že náklady 

neinvestiční nejsou zahrnuty do nákladů běžného účetního období, ale vykážou 

se jako náklady na pořízení dlouhodobého majetku. Ve výkazu zisku a ztráty se tedy neobjeví 

v období, ve kterém byl výdaj uskutečněn a ke kterému se vztahují, ale jsou odepisovány 

do více účetních období a náklady běžného období tak klesnou. [14]  

Naopak, např. při technickém zhodnocení majetku, se může společnost z daňových 

důvodů snažit zahrnout hodnotu technického zhodnocení do nákladů běžného období. Tím 

dojde ke snížení základu daně a následné daňové povinnosti. [16] 

Aby se zabránilo mystifikaci uživatelů finančních výkazů a jimi nesprávně vyvozeným 

rozhodnutím, měla by každá společnost v příloze k finančním výkazům vždy zveřejnit bližší 

informace k jednotlivým položkám výkazů, ozřejmit způsoby účtování, a také způsoby 

oceňování a změny metod oproti období minulému. Zároveň je žádoucí, aby společnost 

uvedla a ohodnotila své podrozvahové závazky, např. z leasingu, neboť u některých 

společností právě ony dosahují velmi vysokých hodnot a jejich nezveřejnění ukrývá pravou 

finanční situaci společnosti. Pro kompletní obrázek by měla příloha k účetní závěrce 

zachycovat také události, které nastaly od konce účetního období do data sestavení výkazů.  

5.3 Vybrané druhy konkrétních hospodářských trestných činů 
spáchaných průmyslovými firmami v roce 2014 a jejich analýza 

V roce 2014 bylo dle oficiální statistiky Ministerstva vnitra ČR v Moravskoslezském 

kraji (dále také MSK) spácháno celkem 3 552 skutků řadících se pod souhrnné označení 

hospodářské trestné činy (dále také HTČ). Tato hodnota je patrná rovněž z tabulky 5, 
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která jednotlivé formy HTČ vyjmenovává, přičemž se nejedná o vyčerpávající výčet HTČ, 

ale pouze o jakousi výběrovou skupinu, pro účely diplomové práce stěžejní.  

 

Tab. 5 HTČ spáchané v Moravskoslezském kraji v roce 2014 

Forma HTČ Počet zjištěných skutků Vyjádření počtu skutků v % 

Neoprávněné držení platebního 
prostředku 1 044 29,4 
Úvěrový podvod 672 18,9 
Podvod 635 17,9 
Zpronevěra 233 6,6 
Nekalá soutěž 6 0,2 
Krácení daně 106 3,0 
Podvod proti SZ a NP 98 2,8 
Poškození a zneužití záznamu 
na nosičích informací 71 2,0 
Pojistný podvod 43 1,2 
Dotační podvod 12 0,3 
Neoprávněné podnikání 12 0,3 
Zkreslování údajů o stavu 
hospodaření a jmění 18 0,5 
Porušování povinnosti při 
správě cizího majetku 15 0,4 
Krádež 141 4,0 
Poškozování věřitele 33 0,9 
Padělání a pozměňování veřejné 
listiny 30 0,8 
Ostatní HTČ 383 10,8 
HTČ celkem 3 552 100 

 

Pokud tedy provedeme součet všech 16 forem hospodářských trestných činů 

a přičteme položku Ostatní HTČ, dostaneme celkovou sumu hospodářských trestných činů, 

tedy číslo 3 552. Tabulka 5 se zabývá pouze počty zjištěných skutků, nikoliv již jejich 

objasněností, a též vyjadřuje počty jednotlivých vybraných hospodářských trestných činů 

v procentech. 

Jak z předmětné tabulky 5 dále vyplývá, procento Ostatních HTČ je 10,8. Zahrnuje 

bezmála 60 druhů hospodářských trestných činů v tabulce neuvedených (avšak oficiální 

statistikou Ministerstva vnitra ČR vykázaných), např. poškozování spotřebitele, úplatkářství, 

podílnictví, dotační podvod apod. Tabulka 5 však napovídá, že největší podíl na hospodářské 

trestné činnosti mají trestné činy proti měně, v roce 2014 zjištěné v počtu 1 044 skutků (např. 

padělání a pozměnění peněz, neoprávněné držení karty či jiného platebního prostředku atd.). 
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Obr. 6 Podíl jednotlivých HTČ na celkové hospodářské trestné činnosti páchané 

v MSK v roce 2014 

 

Obrázek 6 si vypůjčil hodnoty třetího sloupce tabulky 5 – Vyjádření počtu skutků 

v % a tyto použil pro sestavení grafického výstupu HTČ v roce 2014. Vyplývá z něj, 

že největší podíl 29,4 % má neoprávněné držení platebního prostředku, následuje 18,9 % 

pro úvěrový podvod, 17,9 % pro podvod, 10,8 % ostatní HTČ, zpronevěra 6,6 % a další HTČ.  

5.4 Porovnání výběrového vzorku hospodářských trestných činů 
spáchaných průmyslovými firmami v letech 2011 až 2014 

Předně nutno říci, že novodobým fenoménem značně zatěžujícím policii a také 

zbytečně naplňujícím policejní statistiky je platební nekázeň našich podnikatelů. Podnikatelé 

své osobní nezdary v podnikání řeší prostřednictvím orgánů činných v trestním řízení. 

Nejenže je prověřování takových případů naprosto zbytečné, neboť valná většina věcí 

zpravidla končívá jejich odložením s odkazem na civilní řízení u příslušného soudu, 

ale především je časově značně náročné a finančně nákladné.  

Podívejme se nejprve na vývoj HTČ souhrnně za celé sledované období let 2011 

až 2014. Z obrázku 7 je patrný jednak celkový počet zjištěných HTČ a jednak přibližné počty 

vybraných dílčích skutků – zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění, zpronevěra, 

podvod, úvěrový podvod a také ostatní HTČ.  
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Obr. 7 Vývoj vybraných HTČ zjištěných v letech 2011 – 2014 

V roce 2013 byl spáchán nejvyšší počet HTČ s počtem 3844 skutků. Loňský rok byl 

na tom o poznání lépe, neboť počet celkově zjištěných HTČ poklesl o cca 300 skutků (viz 

Obr. 7). Analýza jednotlivých HTČ je provedena níže.  

5.4.1 Analýza vybraných ukazatelů hospodářské trestné činnosti 
spáchané průmyslovými firmami v roce 2011  

V roce 2011 bylo v Moravskoslezském kraji spácháno celkem 3 177 skutků řadících 

se pod souhrnné označení hospodářské trestné činy. Z těchto skutků byly vybrány čtyři, 

pro účely diplomové práce stěžejní. Jsou jimi zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění, 

zpronevěra, podvod a úvěrový podvod (viz Obr. 8).  

 

Obr. 8 Zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění, zpronevěra, podvod a úvěrový 

podvod v roce 2011 

 Z obrázku 8 je patrné, že nejvíce byl v roce 2011 páchán trestný čin podvodu, a to 

v počtu 487 zjištěných skutků, následoval úvěrový podvod s počtem 349 skutků, za ním pak 

zpronevěra s počtem 270 skutků, no a konečně trestný čin zkreslování údajů o stavu 

hospodaření a jmění s 27 skutky. Všechny zbylé HTČ, které nebyly do zkoumaného vzorku 

vybrány, jsou zahrnuty do skupiny ostatních (2 044 skutků). 
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5.4.2 Analýza vybraných ukazatelů hospodářské trestné činnosti 
spáchané průmyslovými firmami v roce 2012  

V roce 2012 bylo v Moravskoslezském kraji spácháno celkem 3 090 skutků 

spadajících do kategorie HTČ (viz Obr. 9). 

 

Obr. 9 Zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění, zpronevěra, podvod a úvěrový 

podvod v roce 2012 

Obrázek 9 vypovídá o skutečnosti, že v roce 2012 převažovalo páchání trestného činu 

podvodu a svými 579 skutky vysoce převyšovalo ostatní trestnou činnost. Úvěrový podvod 

byl ve sledovaném roce spáchán ve 301 případech, zpronevěra ve 264 případech a trestný čin 

zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění shodně jako v roce 2011ve 27 případech. 

Ve skupině ostatních je 1 919 případů. 

5.4.3 Analýza vybraných ukazatelů hospodářské trestné činnosti 
spáchané průmyslovými firmami v roce 2013  

V roce 2013 se Moravskoslezský kraj zasloužil o spáchání HTČ v celkovém počtu 

3844, který je ze všech čtyř sledovaných období nejvyšší. Podvod a úvěrový podvod 

se umístil rovněž na špici, zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění a zpronevěra 

dosahují v každém zkoumaném roce téměř totožných hodnot (viz Obr. 10).  

 
Obr. 10 Zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění, zpronevěra, podvod a úvěrový 

podvod v roce 2013 

Jak vyplývá z obrázku 10, prvenství v roce 2013 připadlo na trestný čin úvěrového 

podvodu, kterého bylo dosaženo spácháním 977 skutků. Druhé místo tentokrát zbylo 

na trestný čin podvodu s 661 skutky, třetí pak na zpronevěru zjištěnou v 268 případech 
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a tradičně čtvrté místo obsadilo zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění s 20 skutky. 

Skupina ostatních HTČ čítá 1 918 skutků. 

5.4.4 Analýza vybraných ukazatelů hospodářské trestné činnosti 
spáchané průmyslovými firmami v roce 2014  

Loňský rok 2014 přinesl Moravskoslezskému kraji mírný pokles HTČ. Celkový počet 

HTČ se snížil z 3 844 v roce 2013 na 3 552 v roce 2014. Znovu je možno sledovat, jakým 

směrem se ubírá páchání podvodu a úvěrového podvodu, zkreslování údajů o stavu 

hospodaření a jmění a zpronevěry (viz Obr 11). 

 

Obr. 11 Zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění, zpronevěra, podvod a úvěrový 

podvod v roce 2014 

Obrázek 11 opět ukazuje na významný pokles HTČ úvěrového podvodu na 672 

skutků, ale přesto se i v roce 2014 udržuje ve vedení. Ve velmi těsném závěsu za ním můžeme 

pozorovat trestný čin podvodu v počtu 635 skutků, pak jako vždy dlouho nic a následuje 

zpronevěra s 233 skutky a nakonec zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění 

s 18 skutky. Ve skupině ostatních HTČ je pro tentokrát 1 994 skutků. 
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6 Návrhy opatření ke snížení negativních aspektů 
hospodářské trestné činnosti průmyslových firem  

Touto kapitolou jsou předloženy návrhy opatření, která vedou k eliminaci negativních 

aspektů hospodářské trestné činnosti, popř. ji zeslabují nebo se jí vyhýbají. 

6.1 Prevence hospodářské trestné činnosti 

Pomocí trestního práva nelze zabránit jevům tvořícím kriminalitu v ekonomice. Jeho 

působení je podpůrné, i když jde vpravdě o nenahraditelný prostředek ochrany řádných 

ekonomických vztahů. Z toho důvodu je potřeba mít jiné než trestně právní nástroje, zejména 

kvalitní mimo trestní rámec podnikání a hospodářské soutěže, jejichž role je rozhodující. 

Vždy se ale vyplatí kriminalitě raději předcházet, tedy snížit pravděpodobnost vzniku 

a výskytu trestných činů a redukovat sociálně patologické jevy, které jsou oním podhoubím 

kriminality. Z toho logicky vyplývá, že je třeba v prvé řadě podporovat prevenci, 

aby k páchání kriminality nedocházelo nebo docházelo co nejméně. Ovšem tato ofenzivní 

strategie boje s hospodářskou trestnou činností zahrnuje celý soubor aktivit zaměřených 

na odstraňování, blokaci či oslabování samotných příčin kriminality a kriminogenních 

faktorů, jak o nich byla řeč v jedné z předchozích kapitol.  

Pravdou ale je, že dosud nebyla vypracována jednotná koncepce preventivních 

opatření. Proto apelujme na to, aby v blízké budoucnosti stát formuloval alespoň základní 

metody preventivního působení v hospodářské oblasti a ponechal si kontrolní funkce 

nad výkonem podnikatelských aktivit. Při vytváření preventivních opatření bude muset 

vycházet ze současných poznatků o příčinách hospodářské kriminality a na jejich základě 

podniknout opatření v ekonomické, organizačně technické i společensko-sociální oblasti. 

Aby byla preventivní opatření dostatečně účinná, měla by tvořit komplexní a provázaný 

systém, což bude úkol nesmírně těžký vzhledem k rozmanitosti a proměnlivosti současného 

hospodářského života. V tom případě je nutné podniknout zásadní opatření v legislativní 

a kontrolní sféře. Tam jsou totiž pravidelně zjišťovány nejzávažnější nedostatky, a přitom 

jsou to právě legislativní a kontrolní opatření, která mohou přinést největší pozitivní efekty.  

Z trestněprávní legislativy připomeňme velkou novelu trestního řádu z roku 2001, 

která ve vztahu k pachatelům hospodářské trestné činnosti zjednodušuje činnost orgánů 

činných v trestním řízení, rozšiřuje možnosti použití operativních prostředků a zajišťovacích 

opatření, i možnosti poškozených domoci se náhrady majetkové újmy. Úlohu poškozených 

při vymáhání přiznaných náhrad ulehčuje i přijatý zákon o soukromých exekutorech.  
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Od 1. 1. 2010 vstoupil v platnost nový trestní zákoník, který mění a rozšiřuje mnoho 

skutkových podstat trestných činů hospodářských a přidává možnost uložení peněžitého trestu 

a konfiskace majetku získaného trestnou činností. Taktéž byl přijat zákon o některých 

opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, který zpřísňuje 

podmínky pro identifikace účastníků obchodních transakcí tím, že např. vymezuje okruh 

subjektů povinných nahlašovat podezřelé operace.  

V roce 2011 byl po dlouhých diskuzích schválen zákon o trestní odpovědnosti 

právnických osob, o němž bylo detailněji hovořeno již v jedné z předchozích kapitol a který 

představuje prolomení zásady individuální trestní odpovědnosti a má za cíl odčerpat 

i nelegální zisky podnikajícím právnickým osobám.  

 Významnou zásluhu na prevenci hospodářské trestné činnosti mají i kontrolní orgány 

netrestní povahy. V tomto směru navrhuji zkvalitnit personální i hmotné podmínky a rozšířit 

pravomoci takovým orgánům jako jsou finanční správy, živnostenské úřady, inspekce 

a inspektoráty, instituce na ochranu hospodářské soutěže, instituce bankovního dohledu 

a další. Jenomže každá mince má dvě strany. Je důvodné se domnívat, že je zde existence 

nemalého rizika, že tyto kontrolní instituce, pokud budou mít ještě větší míru pravomocí, sice 

zabrání jevům tvořícím hospodářskou kriminalitu, ale negativně ohrozí samotné fungování 

hospodářských vztahů všemožnou zbytečnou byrokracií a neustálými kontrolami a šetřeními, 

že podnikatelským subjektům pak na samotné podnikání nezůstane prostor ani čas.  

Představme si čistě hypoteticky, že by každý jednotlivý kontrolní orgán dokonale plnil 

svou funkci. Ani přesto by to nebylo dostačující. Úskalím je totiž zatím nedostatečná 

spolupráce mezi těmito kontrolními orgány. Přesná pravidla účinné spolupráce a komunikace 

či přesná pravidla pro sestavování kontrolních zpráv, trestních oznámení, znaleckých posudků 

a dalšího by mnohé velmi zjednodušila. Co však takové spolupráci zatím brání, je široce 

pojatý institut povinné mlčenlivosti ve vztahu k orgánům činným v trestním řízení. Například 

finanční úřady mají povinnost oznamovat pouze daňové trestné činy, ne však již další trestné 

činy, které by mohly odhalit při své kontrolní činnosti.  

V jistém směru už došlo k pozitivnímu posunu, kterým je alespoň odbourání 

povinnosti mlčenlivosti advokátů a notářů ve vztahu k podezřelým obchodům jejich klientů. 

Další nedostatky napomáhající páchání hospodářské trestné činnosti musíme hledat 

v orgánech vnitřní kontroly jednotlivých podniků. 
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Za účelem omezení hospodářské trestné činnosti konkrétně doporučuji: 

• znesnadnit dostupnost živnostenských oprávnění a zápisů do obchodního rejstříku 

bez řádného prověřování adres s místy podnikání (částečně splněno úpravou zákona 

o obchodních korporacích), 

• omezit možnost provádět platby v hotovosti v neomezené výši zavedením povinného 

bezhotovostního styku (splněno přijetím zákona o bezhotovostním platebním styku), 

• zabránit nebo omezit podnikání osob, které nejsou bezúhonné, které měly opakovaně 

potíže se zákonem nebo se několikrát dostaly do bankrotu, které neuhradily své 

závazky vůči státu (částečně splněno úpravou živnostenského zákona), 

• zavést povinnost prokazovat nabytí finančních prostředků v případech získání majetku 

a vkladů do podnikání,  

• nadměrné odpočty DPH na výstupu vracet až po úhradě do státního rozpočtu, 

• zavést povinnost vystavovat doklady na poskytnutá plnění, tedy znovu nařídit tzv. 

registrační pokladny, 

• prolomit povinnost mlčenlivosti pracovníků finančních a jiných kontrolních úřadů 

vůči orgánům činným v trestním řízení (částečně splněno novelou § 8 trestního řádu),  

• omezit daňové úniky kolkováním lihu a lihovin (splněno), 

• řešit problém zneužívání ropných produktů a lihovin nezatížených spotřební daní. 

Z těchto navrhovaných opatření byla některá již zavedena, jiná posléze zrušena (viz 

registrační pokladny), v průběhu času pak vyvstala potřeba nových (princip majetkových 

přiznání, rozšíření zákona o střetu zájmů, zavedení minimální daně z příjmů pro osoby 

podnikající se ztrátou apod.).  

Ve společenské a vzdělávací oblasti rozhodně navrhuji zvýšit úroveň znalostí práva 

i znalostí z oblastí finanční, oblasti účetnictví, daní a jiných, a to jak u podnikatelů 

a vedoucích hospodářských pracovníků, tak u pracovníků kontrolních orgánů i orgánů 

činných v trestním řízení.  

Především však policisté, státní zástupci a soudci, kteří rozhodují o trestních věcech, 

by měli mít nejen znalosti trestního práva, ale i souvisejících právních či ekonomických 

odvětví, které dle mého názoru nejsou dosud na dostatečné úrovni. U policejních orgánů 

by se dalo uvažovat o interdisciplinárním přístupu ve výuce i v samotném procesu praktické 

činnosti, pro vyšetřování závažné hospodářské kriminality by bylo dobré vytvářet speciální 

vyšetřovací týmy, v nichž by své znalosti a praktické dovednosti uplatnili nejen zástupci 

policistů, ale i tolik potřební odborníci např. z účetní nebo ekonomické oblasti apod.  
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Návrhy, které se v teoretické rovině jeví jako zcela jasné, bývá mnohdy složité 

a nákladné uvést do praxe. Vyžadují totiž nemalé finanční prostředky a také kvalitní 

personální vybavení. Je tedy zcela na uvážení státu, do jakých oblastí hodlá investovat. 

Na investicích do potírání zločinu se rozhodně nevyplatí šetřit. Pokud totiž problematika 

hospodářské trestné činnosti zůstane opomenuta a přeroste určité meze, můžeme v extrémním 

případě očekávat škody vedoucí až k zhroucení celého hospodářského systému. 

6.2 Zajišťování a odčerpávání výnosů z hospodářské trestné 
činnosti jako druh trestního postihu  

Tam, kde byla prevence nedostatečná nebo byla dostatečná, ale přesto došlo 

ke spáchání trestného činu, je třeba zahájit trestní stíhání. To je obecně zahajováno vždy, 

když je prověřováním zjištěno, že byl spáchán trestný čin a že jej spáchala konkrétní osoba. 

V praxi to znamená, že musí být naplněny všechny znaky skutkové podstaty trestného činu 

tak, jak jsou definovány v trestním zákoníku. Podstatné je, aby byla splněna i subjektivní 

stránka trestného činu, tedy zavinění, přičemž u většiny trestních činů musí existovat úmysl.  

Na tomto místě ovšem zdůrazňuji, že trestní právo má sloužit až jako krajní prostředek 

represe dle tzv. zásady ultima ratio a nastupuje teprve tehdy, když neexistuje možnost jiného 

postihu a trestní postih je dán celospolečenskou či individuální nutností. Jinými slovy lze říci, 

že nejsou-li prostředky obchodního, občanského, správního nebo finančního práva, které 

obsahují odpovídající hmotně právní úpravu, účinné nebo k řešení dané problematiky 

nedostačují, přichází na řadu zmíněné prostředky trestní povahy. Realita je často i taková, 

že trestní řízení supluje to, co by mělo být předmětem civilních, ať již občanských 

či obchodních sporů, například o náhradu škod 

Pokud se prověřování hospodářské trestné činnosti ocitne v bodě, kdy se u osoby 

potenciálního pachatele jeví vhodné zjistit stav jím vlastněného majetku, přičemž může jít 

právě o majetek nabytý trestnou činností, a posunout tak trestní řízení na novou úroveň, zahájí 

se finanční šetření. Po oslovení bankovních institucí, registrů apod., složitém zjišťování 

a nekonečné byrokracii je minimálně vysloven závěr, že finančním šetřením nebyl zjištěn 

žádný majetek pachatele. To je samozřejmě ta horší varianta. V lepším případě je zjištěno, 

že pachatel majetek vlastní. Může se jednat o peníze na bankovních účtech, akcie, byty, 

dopravní prostředky, sbírky obrazů či jiné umělecké předměty, rovněž předměty z drahých 

kovů nebo jiný majetek, který se následně tzv. zajišťuje ve prospěch trestního řízení. 
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Tab. 6 Škoda způsobená HTČ v MSK v letech 2011 – 2014 a její zajištění 

 2011 2012 2013 2014 

Škoda (v 

milionech Kč) 2 507 2 330 1 781 1 143 

Zajištěno (v 

milionech Kč) 78 244 226 293 

Zajištěno (v %) 3,1 10,5 12,7 25,6 

 

Z tabulky 6 vyplývají hodnoty konkrétních škod, které vznikly v důsledku zjištěné 

hospodářské trestné činnosti v Moravskoslezském kraji v letech 2011 až 2014. Tyto škody 

jsou uváděny v milionech korun, stejně jako zajištěné hodnoty. V posledním řádku můžeme 

číst údaje o zajištěných hodnotách v procentech.  

 

 
Obr. 11 Porovnání zajištěných hodnot vzhledem ke škodě způsobené HTČ 

v MSK v letech 2011- 2014 

 

Jak vyplývá i z obrázku 11, v posledních letech se v Moravskoslezském kraji na poli 

zajišťování výnosů z hospodářské trestné činnosti slaví nemalé úspěchy. Pokud bychom 

se ohlédli za uplynulým rokem 2014, zjistili bychom, že vloni bylo zajištěno přes 290 milionů 

Kč, což je o něco málo více než 25 %, to znamená o 67 milionů Kč více než v roce 2013 

a nejzajímavějšími zajištěnými hodnotami bylo 41 nemovitostí plus 5 družstevních bytů, dále 
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pak akcie v hodnotě 47 milionů Kč nebo 177 dopravních prostředků za 23,5 milionů Kč, 

ačkoliv celková zajištěná hodnota představuje pouhých cca 25 %. V porovnání s léty 2011, 

2012 a 2013 se jedná o hodnotu vyšší. Rok 2011 přinesl zajištění cca 3 %, která představovala 

přes 78 milionů Kč, rok 2012 přinesl cca 10 %, představovaných hodnotou přes 240 milionů 

Kč a rok 2013 přinesl necelých 13 %, představovaných hodnotou přes 220 milionů Kč. Z toho 

lze vypozorovat, že zajištěná hodnota vyjádřená v procentech i korunách se v podstatě rok 

od roku zvyšuje, přičemž škoda klesá. 

Ten, kdo páchá hospodářskou trestnou činnost, koná tak především za účelem 

dosažení zisku. Ovšem platí zásada, že nikdo nemá být z trestné činnosti obohacen. Proto 

by takové zisky měly být důsledně odčerpány. Pokud se ale podíváme na současnou situaci 

v oblasti odčerpávání těchto zisků, zjistíme, že není zcela uspokojivá, i když za poslední léta 

došlo k určitému zlepšení. Bohužel soudy se stále na prvním místě zaměřují na ukládání trestů 

odnětí svobody, které v podstatě nic neřeší, než na odčerpávání nelegálně nabytých zisků. 

Vinna je tím ale především zase stávající právní úprava, která nedostatečně akcentuje 

odčerpávání výnosů z trestné činnosti a v neposlední řadě také dosud ne zcela optimální 

spolupráce orgánů činných v trestním řízení v této oblasti. Vlastní trest odčerpávání se tedy 

pachateli ukládá až poté, co byl ze spáchání trestného činu usvědčen. Takové uložení trestu je 

však zcela na uvážení soudu, tudíž i přesto, že již policejní orgán v trestním řízení zajistil 

patřičnou hodnotu, nemusí k jejímu odčerpání vůbec dojít. 

Přesto zajišťování výnosů z trestné činnosti spolu se závažnou hospodářskou 

kriminalitou zůstává jednou z priorit policejní práce i pro rok 2015. 
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7 Závěr 

Zločin hledá nejrůznější možnosti, jak trestnou činnost páchat sofistikovaněji 

a minimalizovat přitom pravděpodobnost odhalení pachatelů. Pomáhají mu nejnovější 

výdobytky moderní techniky. Co se technického zabezpečení týče, státní instituce by neměly 

podstatně zaostávat. Využívání moderních technologií je však vázáno na ekonomické 

možnosti. Pokud stát nebude ochoten v této oblasti investovat, bude vystaven kritice občanů 

a následným problémům. Bohužel se obecně ví, že zločin je před orgány, které jej mají 

potírat, vždy o krok napřed. Jde o to, aby se tento krok příliš neprodlužoval.  

Záměrem této studie bylo naplnit stanovený cíl tím, že po zanalyzování počtu 

zjištěných a posléze objasněných skutků jednotlivých forem hospodářské trestné činnosti 

průmyslových firem v Moravskoslezském kraji v období let 1991 až 1997 a 1998 až 2014 

a po zanalyzování konkrétních vybraných hospodářských trestných činů objevujících se hojně 

zejména v souvislosti s účetnictvím firem v letech 2011 až 2014, byla navržena opatření 

směřující ke snížení negativních aspektů hospodářské trestné činnosti, která jsou spatřována 

zejména v zajišťování výnosů z trestné činnosti a v jejich důsledném odčerpání. 

V naší společnosti však neustále panují názory, že pouze a jedině správné nastavení 

pravidel zabrání masivní hospodářské kriminalitě. Každopádně čím lepší nastavení pravidel, 

tím lépe. O tom nemůže být sebemenších pochyb. Ale právní úprava je v realitě lidské 

společnosti vždy reakcí na nějaký vyskytnuvší se problém. Právo je vždy lidský, okolnostmi 

vyvolaný konstrukt. Žádný právní dokument není schopen pojmout všechny aspekty lidského 

jednání. Nemůže je do detailu předvídat. Proč přetrvává hospodářská kriminalita i v zemích 

vyspělého západního světa, který neprošel žádným komunismem a žádnou transformací? 

Protože lidé v každém režimu a v každé době chtějí vždy maximalizovat svůj vlastní užitek 

a snaží se právní předpisy, je-li to pro ně výhodné, obcházet. To je konstantou lidského 

konání. Zdokonalujme tedy náš právní systém, jak nejlépe umíme, ale uvědomme 

si, že mnohé hospodářské delikty byly konány ne kvůli absenci pravidel, ale jejich 

porušováním. To, že taková porušování pravidel nebyla vždy řádně potrestána, škoda z nich 

plynoucí nebyla zajištěna a odčerpána, nebylo jen nedokonalostí pravidel samých, ale také 

nedokonalostí justice, policie a ostatních složek.  

Vzhledem k tomu, že transformační proces národního hospodářství České republiky je 

již prakticky ukončen, lze očekávat další změny v kvantitě i struktuře hospodářské kriminality 

a tyto změny budou patrně směrovat k vytváření stavu, který je v této oblasti 

ve stabilizovaných západních evropských státech.  
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