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Anotace 

 

Tato práce teoreticky pojednává o pojmech finanční leasing a úvěr, objasňuje rozdíly mezi 

nimi, rozebírá podmínky jejich uzavírání a upozorňuje na moţná rizika, ke kterým můţe dojít 

nesprávnou formulací smluv či záměrným zamlčováním či zkreslováním údajů potřebných 

k uzavření těchto typů smluv.  

V závěru uvádí právní postihy pro osoby, které se při jejich uzavírání dopouštějí trestných 

činů proti majetku uvedených v Páté hlavě Trestního zákoníku.  

 

Klíčová slova: finanční kriminalita, finanční leasing, leasingová smlouva, splátka, smluvní 

závazky, trestný čin, zpronevěra, podvod, typy úvěrů, trestní zodpovědnost, věřitel 

 

 

Summary 

 

This dissertation theoretically deals with the issues of financial leasing and credit, it clears the 

differences between them, analyse the conditions of  their concluding and points out  possible 

hazards which can occur by the wrong formulation of contracts or by deliberative suppressing 

or falsifying information needed for concluding of contracts of these types.  

In the final part it mentions criminal sanctions for persons who, while concluding the 

contracts, commit crimes against property as shown in Catch V of the penal code. 
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Úvod 

  Hospodářskou kriminalitu laická i odborná veřejnost vnímá s naprostou 

samozřejmostí, aniţ se blíţe zamýšlí nad jejím obsahem a vztahem k ekonomické či finanční 

kriminalitě. Základním pojmem je bezpochyby hospodářská kriminalita, nebo také 

hospodářská trestná činnost. České trestní právo pracuje s institutem hospodářského trestního 

práva, coţ je trestní právo hmotné. Hospodářskou kriminalitou se dle trestního zákoníku 

rozumí zaviněné jednání uvedené ve zvláštní části trestního zákona, poškozující nebo 

ohroţující hospodářský pořádek, systém ekonomických a souvisejících právních vztahů, 

jejich fungování, práva a oprávněné zájmy subjektů těchto vztahů. Tato definice je pro 

hospodářskou kriminalitu příliš obecná, i kdyţ v dostatečné míře abstrakce a zobecnění 

postihuje celou škálu kriminálních jednání produkující hospodářskou trestnou činnost 

a  postihuje kriminální jednání v oblasti ekonomiky a financí. 

Ekonomie je věda o činnostech, které se týkají výroby a směny statků a dále zkoumá, 

jak různé společnosti uţívají omezené zdroje k výrobě uţitečných komodit a jak je rozdělují 

mezi různé skupiny ve společnosti.  Systémy, v jejichţ rámci pak probíhají tyto ekonomické 

vztahy, jsou označovány za ekonomiku, kterou lze rozdělit podle různých kritérií 

a  to  například na ekonomiku plánovitou, trţní, ekonomiku rozvojových zemí apod. 

Z kriminalistického hlediska lze ekonomiku rozdělit do tří patologických jevů a to: 

 

1. ekonomicky legální - působí v běţném právním prostředí. 

2. ekonomika stínová (šedá) - působí v právním prostředí, ale v některých jevech se z 

tohoto právního prostředí jiţ vymyká a působí kontraproduktivně. 

3. ekonomika ilegální, černá ekonomika - působí mimo právní a společenský rámec, 

který porušuje jiţ svou vlastní existencí. Patří sem obecně známý fenomén „praní 

špinavých peněz.“ Tento druh ekonomiky přináší ztráty v národním hospodářství 

státu, kde černá ekonomika má volné pole působnosti, v řádech miliard korun. 
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 Ekonomika ilegální je produktem kriminálního prostředí. Společným znakem pro 

všechny tři ekonomiky je zisk. Ekonomická kriminalita je tedy takové protiprávní jednání, 

kterým byl dosaţen finanční nebo jiný prospěch na úkor konkrétního ekonomického subjektu 

(např. státu, obchodní společnosti nebo fyzické osoby), které naplňuje zákonné znaky 

skutkových podstat trestných činů, uvedených ve zvláštní části trestního zákona. Ekonomické 

jednání je jednání, které je realizováno v ekonomickém prostředí za vyuţití ekonomických 

nástrojů a jeho realizátory jsou fyzické osoby znalé tohoto prostředí a znalé způsobu těchto 

nástrojů. Lze tedy konstatovat, ţe hospodářská a ekonomická kriminalita jsou synonyma 

jednoho a téhoţ protiprávního jevu. 
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1 Finanční kriminalita 

Jedná se o specifický pojem, kdy kriminální jednání můţeme vymezit ve sféře: 

 bankovních a finančních institucí 

  na kapitálovém trhu, formou krácení příjmů sociálního a zdravotního pojištění 

krácení příjmu státu na daních a jiných povinných platbách 

 padělání peněz, šeků a jiných platebních instrumentů 

       

Finanční kriminalita představuje jednu z nejdůleţitějších oblastí hospodářské 

kriminality a definuje ji jako trestnou činnost směřující proti fungování bankovního systému, 

kapitálového trhu a finančních institucí, zejména bank, burzy, investičních společností 

a investičních fondů, penzijních fondů, pojišťoven a dalších finančních institucí, jeţ mají 

v rámci trţního hospodářství mimořádně významnou roli, neboť do značné míry určují 

dynamiku hospodářského vývoje. Finanční kriminalitu lze vymezit jako kriminalitu, která 

napadá finanční soustavu, respektive instituce, které soustavu tvoří. Za finanční instituce jsou 

povaţovány ty, jeţ se zabývají finančními operacemi, peněţními a úvěrovými obchody. 

Pachatelé finanční kriminality mají tu specifickou vlastnost, ţe s majetkem, který je 

předmětem jejich trestné činnosti, přímo disponují, mají nad ním faktickou, byť svěřenou 

moc. Finanční kriminalita zaujímá v oblasti hospodářské kriminality osobité místo, jako 

kriminalita svého druhu s výraznými specifickými atributy, zejména pokud jde o oblast jejího 

působení, protoţe je páchána zejména na peněţních a kapitálových trzích, v rámci 

kolektivního investování, v souvislosti s činností bank, investičních společností a fondů, 

obchodníků s cennými papíry a penzijních fondů.  Hospodářská kriminalita a finanční 

kriminalita se velmi úzce prolínají. Typické způsoby páchání finanční kriminality jsou: 

 zpronevěra svěřeného majetku 

 podvody různého druhu a charakteru 

 úvěrové podvody, kdy pachatel vyláká úvěr s pouţitím nepravdivých údajů nebo 

podstatné údaje zamlčí nebo získaný úvěr pouţije na jiné neţ smluvně určené účely  

 další trestné činy, které jsou uvedené v páté hlavě zvláštní části trestního zákoníku. 
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2 Finanční leasing 

2.1 Historie leasingu 

Kdy a kde leasing vznikl, to nelze jednoznačně říci. Vţdy záleţí na úhlu pohledu. 

Díváme-li se na leasing jako na smluvní vztah umoţňující uţívání a braní uţitků z věci patřící 

jinému, sahají kořeny leasingu aţ k prvním právním systémům a počátkům závazkového 

práva, aţ někam do 3. tisíciletí před naším letopočtem do sumerských říší na území dnešního 

Iráku, mezi řeky Eufrat a Tigris. Nejstarší zmínky o závazkových vztazích, na základě kterých 

byl uţíván majetek patřící jinému subjektu, jsou zachovány na sumerských hliněných deskách 

nalezených v roce 1984 a pocházejících z říše Urnammua a jeho nástupce Šulgiho 

vládnoucích ve městě Ur na konci 3. tisíciletí před naším letopočtem. První obecně závazné 

normy upravující vztahy uţívání cizího majetku byly nalezeny v Chammurapiho zákoníku 

pořízeném v Babylonu v 18. st. př. n. l. Povaţujeme-li za hlavní charakteristický rys leasingu 

jeho třístrannou povahu, kde vedle prodejce nebo výrobce věci a zájemcem o její uţívání stojí 

specializovaný nebankovní subjekt, který věc pořizuje do svého vlastnictví a přenechává 

ji  do uţívání zájemci, počátky tohoto leasingu se objevují v období průmyslové revoluce 

v 18. a 19. století našeho letopočtu, a to ve Velké Británii a v USA. Za kolébkou moderního 

leasingu jsou pokládány Spojené státy Americké. K jeho rozvoji přispěly dva významné 

faktory, a to osídlování západních částí amerického kontinentu, kdy si tento faktor vynucoval 

velké investice do dopravy a dopravní infrastruktury. S různými formami leasingu se bylo 

moţné setkat nejdříve u dostavníků taţených koňmi a v pozdějším období zejména u ţeleznic. 

Právě ţeleznice byly hlavním generátorem nových forem financování. V době nového 

dopravního spojení se západem byla vyvolána obrovská poptávka po velkých investicích, 

které byly z hlediska bank velmi rizikové. V této době se objevuje klasické trojstranné 

leasingové schéma a rodí se finanční leasing.  Rovněţ ve Velké Británii se vznik leasingu 

ve své moderní podobě váţe k průmyslové expanzi v 2. polovině 18 století, a to zejména 

k rozvoji ţelezniční dopravy při přepravě uhlí. Mezi prvními veřejnými společnostmi, 

pro  které se otevřel prostor, byly leasingové společnosti specializující se na leasing 

lokomotiv a ţelezničních vagónů. Velkým impulsem pro rozvoj leasingu jako významného 

a  svébytného průmyslového odvětví se stal dramatický nárůst poptávky spotřebitelů 

po  nejrůznějším spotřebním zboţí, který nastal na obou hlavních leasingových trzích v USA 

a Velké Británii po skončení 2. světové války. Počátky spotřebitelského leasingu sahají jiţ 

do  třicátých let 20. století, ale skutečný boom spotřebitelské poptávky nastává v padesátých 



 12 

 

letech, kdy se hitem leasingového trhu stávají televizory. Tento poválečný rozvoj zrodil 

svébytné leasingové odvětví v podobě, ve které je známe do současné doby. 

2.2 Charakteristika leasingu 

Jedním z významných charakteristickým rysům leasingu je jeho obvyklá otevřená 

trojstrannost. Samotný leasingový vztah je přirozeně vztahem mezi poskytovatelem leasingu, 

příjemcem leasingu. Je zde obvykle ještě třetí strana a tou je výrobce, dodavatel 

nebo  prodejce předmětu leasingu. Klasické pojetí leasingu předpokládá, ţe předmět leasingu 

je u dodavatele poptáván a vybírán příjemcem leasingu, který má zájem o jeho pořízení 

a uţívání. Na tomto základě je uzavřena leasingová smlouva, kdy poskytovatel leasingu 

pořizuje věc do svého vlastnictví za účelem jeho přenechání do uţívání příjemci leasingu. 

Ve většině případů dodavatel není účastníkem leasingové smlouvy, ale můţe jím být. Strany 

leasingového vztahu nemohou jeho roli v celé transakci pominout. Existence platné 

leasingové smlouvy je podmíněna existencí platné dodavatelské smlouvy, kterou je obvykle 

smlouva kupní.  V důsledku závaţného porušení dodavatelské smlouvy můţe tedy dojít 

k zániku leasingové smlouvy. Takovým porušením můţe být například podstatná vada 

předmětu leasingu. Existence třetí strany, tím je myšleno dodavatele, u leasingu není 

podmínkou. V tomto případě se jedná o takový vztah, ţe poskytovatel leasingu je zároveň 

dodavatelem předmětu leasingu. Jde tedy o výrobce, který sám poskytuje leasingovou sluţbu 

na pořízení věci, kterou jiţ má ve svém vlastnictví. Dalším případem chybějící třetí strany 

leasingového vztahu je zpětný leasing, zde je příjemce leasingu zároveň dodavatelem. 

Specifikem finančního leasingu je nevypověditelnost leasingové smlouvy.  

2.3 Právní podstata leasingového vztahu 

Pro správné posouzení právní podstaty leasingového vztahu je nutné pochopit 

ekonomickou podstatu a určit jeho podstatné prvky. Právní posouzení by mělo vycházet právě 

z ekonomické podstaty a tato podstata by měla být respektována, pokud není v rozporu 

se  zájmy společnosti. Z tohoto důvodu je nutné rozebrat pravidelné fáze a součásti 

leasingového vztahu. 

 

První fáze – v této fázi se příjemce obrací na poskytovatele leasingu a poţádá o leasing 

na konkrétní věc. Poskytovatel leasingu, v tomto případě poskytovatel, můţe být i výrobce 

nebo dodavatel. Poţadovanou věc pro příjemce opatří, tedy získá do svého vlastnictví, 

například koupí nebo nechá zhotovit třetí osobou. 
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Druhá fáze – poskytovatel leasingu předá předmět leasingu příjemci do leasingového 

uţívání, tím se myslí, ţe příjemce můţe předmět plně uţívat k jakékoliv činnosti, ke které 

je  předmět leasingu určen, a to na základě leasingové smlouvy uzavřené mezi leasingovou 

společností a příjemcem. Za poskytnutí výše uvedených sluţeb hradí příjemce leasingu 

poskytovateli leasingu úplatu. Výše úplaty vychází z pořizovací ceny předmětu leasingu, 

včetně nákladů spojených s pořízením leasingu, z ceny peněz (úrok) a ze ziskové marţe 

poskytovatele leasingu.  V případě, ţe příjemce předmět leasingu fakticky neuţívá nebo jej 

nevyuţívá zcela, je zde moţnost poskytnout uţívání předmětu leasingu třetí osobě, ale jen 

s předchozím souhlasem poskytovatele leasingu. Tohoto případu se uţívá v oblasti uzavření 

leasingové smlouvy za účelem pořízení nemovitosti.  

 

Třetí fáze – na konci doby leasingu věc zpravidla získává do vlastnictví příjemce leasingu. 

 

Z uvedeného vyplývá, ţe poskytovatel finančního leasingu poskytují finanční sluţby, 

čímţ se v dané věci rozumí finanční prostředky. Leasingové společnosti mají zajištěný přístup 

k finančním zdrojům, které prostřednictvím leasingových operací půjčují leasingovým 

příjemcům. Samotný předmět leasingu slouţí jen k návratnosti půjčených finančních 

prostředků. Pravidlem leasingového uţívání je, ţe příjemce leasingu předmět leasingu udrţuje 

na své náklady a hradí všechny výdaje s jeho provozem, zejména opravy a údrţby. S tímto 

souvisí i veškerá rizika škod na věci, spojená s vlastnictvím věci, zničení věci a škody 

provozem věci vyvolané. Podstatou podnikání leasingové společnosti je půjčování peněz. 

Půjčku finančních prostředků má poskytovatel leasingu zajištěnou vlastnictvím předmětu 

leasingu.  Poskytovatel leasingu nemá zájem na samotném vlastnictví movité věci, ale má 

zájem o to, aby se mu vrátily a zhodnotily vynaloţené finanční prostředky. Z uvedeného 

vyplývá, ţe finanční leasing představuje celý souhrn vztahů, které vycházejí z ekonomické 

kalkulace leasingových společností. Pokud z takového celku vydělíme jednu součást a tato 

se  bude posuzovat samostatně, zcela odtrţeně od ostatních, je patrné, ţe celá konstrukce 

leasingu by pak ztratila ekonomický smysl.  
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2.4 Leasingová smlouva 

Podstatou leasingové smlouvy je pronájem konkrétní věci na předem stanovené období 

a za dohodnuté splátky dle splátkového kalendáře.  Součástí leasingové smlouvy bývá 

i ujednání o moţnosti koupi pronajaté věci. Finanční leasing dlouhodobě a za úplatu převádí 

na nájemce nejen veškerá uţívací práva k předmětu leasingu, ale i povinnosti spojené s péčí 

o předmět leasingu a rizika s uţíváním věci v rozsahu stanoveném smlouvou. Pro posouzení 

obsahu smluvního ujednání o nákladech spojených s leasingem je proto nezbytné zjištění 

obsahu leasingové smlouvy, a to nejen v části upravující vztahy mezi konkrétními účastníky, 

ale i v části všeobecných smluvních podmínek leasingu, poskytovaného leasingovou 

společností. Obecně lze konstatovat, ţe leasing bývá charakterizován jako smlouva 

o pronájmu výrobních prostředků nebo výrobků dlouhodobé spotřeby za dohodnuté částky 

na určité období. Základem kaţdého leasingu je uzavření leasingové smlouvy mezi nájemcem 

a pronajímatelem. Leasingové smlouvy se dělí na smlouvu smíšenou, která je atypickou 

smlouvou a vzniká kombinací různých typů smluv, jako je například smlouva kupní 

a darovací, nebo smlouva o koupi nemovitosti zahrnující i smlouvu o zřízení věcného 

břemene. Taková smíšená smlouva se pak řídí ustanovením zákona o všech smluvních typech, 

z nichţ se skládá. Další leasingová smlouva je smlouva inominátní, coţ znamená, ţe se jedná 

o smlouvu nepojmenovanou netypizovanou. Tato smlouva není upravena v občanském nebo 

obchodním zákoně, jako jeden z typů smluv. Dle ustanovení v občanském zákoníku, účastníci 

mohou uzavřít i takovou smlouvu, která není zákonem zvláště upravena, avšak taková 

smlouva nesmí odporovat obsahu nebo účelu zákona [21]. Obsah této smlouvy určují sami 

účastníci. 

 

2.5 Forma leasingové smlouvy 

Leasingovou smlouvu lze povaţovat za smlouvu inominátní, tedy za smluvní typ 

zákonem neupravenou. Je tedy nutné, aby smlouva upravovala práva a povinnosti obou 

zúčastněných stran. V opačném případě se vytváří nejistá právní situace, která není ţádoucí 

ani pro jednu ze zúčastněných stran.  Leasingové smlouvy se uzavírají pravidelně v písemné 

formě, byť tato forma není zákonem výslovně stanovena. V oblasti leasingu se často vyuţívá 

tzv. formulářových smluv, coţ znamená, ţe se jedná o předtištěné formuláře, do kterých se 

zaznamenávají potřebné údaje, týkající se konkrétního leasingového případu. Uzavírání smluv 

pomocí formulářů umoţňuje ustanovení obchodního zákoníku, kde je uvedeno, ţe  uzavření 
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smlouvy lze uţít smluvních formulářů uţívaných v obchodním styku [22]. Na základě 

rozhodnutí Vrchního soudu v Praze, kde je uvedeno, ţe v případě smluv, které jsou 

vystavovány na různých formulářích, jsou stejně hodnotnou součástí smlouvy jak údaje 

účastníky do textu vyplněné, tak i údaje, které byly jiţ předem předtištěny. I nedopatřením 

neškrtnutá místa formulářů je nutno povaţovat za chyby v psaní [20]. Dle ustanovení 

občanského zákoníku, právní úkon není neplatný pro chyby v psaní a počtech, je-li jeho 

význam nepochybný [23]. Tam, kde je předmětem leasingu specifická věc, jako například 

prodej většího stroje nebo nemovitosti, vyuţívají se častěji běţné smlouvy. Základní 

podmínky leasingových operací, tím se myslí práva a povinnosti obou stran, upravují vedle 

leasingové smlouvy také Všeobecné smluvní podmínky nebo Všeobecné obchodní podmínky. 

Pokud jde o uţití obchodních podmínek, je třeba zdůraznit následující pravidla: 

 

a) Obchodní podmínky jsou pro strany leasingu závazné pouze tehdy, pokud je obě strany 

znají nebo pokud jsou k návrhu smlouvy přiloţeny. V případě, ţe vzniknou pochybnosti 

v tom směru, zda byly podmínky oběma stranám známé či byly ke smlouvě přiloţené, nese 

důkazní břemeno ten, kdo se smluvních podmínek dovolává. Z tohoto je patrné, ţe je vhodné 

při uzavírání leasingové smlouvy nepodceňovat seznámení nebo předání obchodních 

podmínek příjemci a učinit vhodná opatření, aby bylo jednoznačně prokázáno, ţe příjemce 

leasingu si obchodní podmínky i s leasingovou smlouvou převzal, a toto stvrdit podpisem. 

 

b) Další pravidlo, které je třeba při uţití obchodních podmínek respektovat je to, ţe úprava 

obsaţená v leasingové smlouvě má přednost před úpravou uţitou v obchodních podmínkách.  

 

2.6 Obsah leasingové smlouvy 

V leasingové smlouvě je vhodné vyhýbat se označení jednotlivých účastníků smlouvy 

jako nájemce a pronajímatel. Toto označení stran totiţ v praxi svádí k aplikaci ustanovení 

o nájemném, coţ v dané věci přináší řadu problémů. Z tohoto důvodu se doporučuje uţívat 

ve smlouvě názvy poskytovatel leasingu a příjemce leasingu. V textu smlouvy o poskytnutí 

finančního leasingu by mělo být uvedeno následující: 
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Předmět leasingu - nedostatečné vymezení předmětu leasingu můţe později způsobit značné 

problémy všem zúčastněným stranám. Je nutné zde uvést maximální pořizovací cenu 

předmětu leasingu a specifikovat, zda se jedná o pořizovací cenu předmětu s daní nebo 

bez daně z přidané hodnoty.  

 

Doba leasingu - doba poskytnutého leasingu není nijak omezena, ale jednou ze zásadních 

výhod leasingu je existence určitých daňových zvýhodnění, která spočívají v tom, 

ţe  pro příjemce leasingu představují leasingové splátky daňově uznatelné náklady. K tomu, 

aby bylo moţné vyuţít daňového zvýhodnění při leasingu, je třeba splnit podmínky dané 

daňovými zákony. Jednou z podmínek je určení minimální doby leasingu a vztahuje se jen 

na hmotný majetek, který lze odepisovat. Dle ustanovení zákona o daních z příjmů, nájemné 

u  finančního pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku, který lze podle tohoto 

zákona odpisovat, se uznává jako výdaj (náklad) za podmínky, ţe 

 

a) doba nájmu hmotného movitého majetku zařazeného v odpisové skupině 1 trvá 

nejméně 36 měsíců, v odpisové skupině 2 nejméně 54 měsíců a v odpisové skupině 3 

nejméně 114 měsíců. U nemovitostí musí doba nájmu trvat nejméně 30 let. Doba 

nájmu se počítá ode dne, kdy byla věc nájemci přenechána ve stavu způsobilém 

obvyklému uţívání, 

b) po ukončení doby nájmu podle písmene a) následuje bezprostředně převod 

vlastnických práv k předmětu nájmu mezi vlastníkem (pronajímatelem) a nájemcem, 

přitom kupní cena najatého hmotného majetku není vyšší neţ zůstatková cena 

vypočtená ze vstupní ceny evidované u vlastníka, kterou by předmět nájmu měl 

při rovnoměrném odpisování k datu prodeje, 

c) po ukončení finančního pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku 

zahrne poplatník odkoupený majetek do svého obchodního majetku. 

 

Pokud by ke dni koupě najatá věc byla při rovnoměrném odpisování jiţ odepsána 

ve  výši 100 % vstupní ceny, neplatí podmínka uvedená v písmenu b). Při změně doby 

odpisování se pro účely stanovení minimální doby trvání finančního pronájmu s následnou 

koupí najatého hmotného majetku podle písmene a) a výše kupní ceny podle písmene b) 

pouţije doba odpisování platná v době uzavření smlouvy. Je-li sjednaná doba nájmu kratší, 

neţ je stanoveno v písmeně a), uznává se nájemné při splnění ostatních podmínek, 
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stanovených v tomto odstavci, jako výdaj (náklad) u nájemce jen tehdy, kdyţ kupní cena 

hmotného majetku, který lze odpisovat, nebude niţší neţ zůstatková cena vypočtená 

rovnoměrným způsobem ze vstupní ceny evidované u vlastníka nebo pronajímatele za dobu, 

po kterou mohl být tento majetek odpisován. Při výpočtu zůstatkové ceny osobního 

automobilu se vţdy vychází ze vstupní ceny včetně daně z přidané hodnoty. Je-li vlastníkem 

nebo pronajímatelem poplatník, který u pronajímaného hmotného majetku pokračoval 

v  odpisování, stanoví se zůstatková cena, jako by ke změně v osobě vlastníka nebo 

pronajímatele nedošlo. Je-li mezi nájemcem a pronajímatelem sjednána dohoda o budoucí 

koupi pozemku v souvislosti se smlouvou o finančním pronájmu s následnou koupí 

stavebního díla umístěného na tomto pozemku, uznává se nájemné do výdajů (nákladů) 

za  podmínky, ţe bude kupní cena pozemku vyšší, neţ cena zjištěná ke dni prokazatelného 

sjednání dohody o budoucí koupi pozemku [24]. 

 

V případě, ţe daňových výhod vyuţít nelze, například vzhledem k osobě příjemce 

leasingu nebo k povaze předmětu leasingu, mohou si strany smluvit dobu leasingu bez 

jakýchkoliv omezení.  

 

Leasingová úplata - příjemce leasingu je povinen za veškeré poskytnuté sluţby 

poskytovatelem leasingu uhradit sjednanou úplatu. Úplata bývá rozdělena na několik částí. 

V  zásadě se dají rozdělit na mimořádné splátky, pravidelné leasingové splátky, platby mimo 

leasingové splátky, kupní cena v případě převodu leasingu do vlastnictví příjemce leasingu. 

V  leasingové smlouvě je třeba tyto platby přesně specifikovat, popsat jejich důvod a výši.  

 

První mimořádná splátka - označována jako akontace, záloha za nájemné, mimořádná 

splátka nebo první zvýšená splátka. Většinou se jedná o zálohu na budoucí leasingové 

splátky. 

 

Pravidelná leasingová splátka - po předání předmětu leasingu hradí příjemce leasingu 

pravidelné splátky, kdy se jedná o úplatu za pouţívání věci. Ze strany leasingové společnosti 

je sestaven splátkový kalendář, kde je uvedená výše leasingových splátek a doba splatnosti 

splátek. Uskutečňuje-li se leasingový vztah mezi plátci daně z přidané hodnoty, měl 

by  splátkový kalendář splňovat náleţitosti daňového dokladu. V opačném případě bude 
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poskytovatel leasingu povinen vystavovat daňový doklad do patnácti dnů po splatnosti kaţdé 

leasingové splátky.  

 

Platby mimo leasingové splátky - poskytovatel leasingu při leasingovém financování přenáší 

veškeré své náklady spojené s pořízením předmětu leasingu na příjemce leasingu. Některé 

náklady však nejsou rozpočítané do splátek leasing, ale přeúčtovává je přímo příjemci 

leasingu.  Tyto náklady poskytovatel leasingu v době, kdy dochází k předání předmětu 

leasingu příjemci, nezná a pozdější promítnutí do těchto nákladů do leasingových splátek 

by  bylo komplikované. Nárok poskytovatele leasingu na úhradu zmíněných nákladů vznikne 

jen tehdy, pokud je to ve smlouvě výslovně uvedeno.  

 

Kupní cena předmětu leasingu - na závěr doby leasingu po splnění všech podmínek 

leasingové smlouvy má leasingový příjemce právo na převod vlastnického práva k předmětu 

leasingu. K převodu tohoto práva dochází za symbolickou kupní cenu, a to jen v případě, 

ţe  leasingové splátky pokryjí veškeré náklady a zisk poskytovatele leasingu nebo je kupní 

cena vypočtena na základě rozdílu mezi součtem nákladů a zisku poskytovatele leasingu 

na  jedné straně a všech leasingových splátek na straně druhé.  

 

Odpovědnost za vady předmětu leasingu - v případě, ţe předmět leasingu má po předání 

příjemci leasingu vady, lze z právního hlediska vycházet z toho, ţe se jedná o vady prodané 

věci. V ustanovení občanského zákoníku je uvedeno, ţe  nejde-li o věci, které se rychle kazí 

nebo o věci pouţité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní 

smlouvou po převzetí věci v záruční době [25]. Jelikoţ je poskytovatel leasingu kupující, 

ale  předmět leasingu nevybírá a fyzicky nepřebírá a nemá tedy moţnost provést jeho kontrolu 

a nemá pro uplatnění vad dostatek relevantních informací. Výše uvedené předpoklady 

pro  uplatnění reklamace má příjemce předmětu leasingu, a to na základě plné moci, 

kterou  mu poskytovatel leasingu v případě uplatnění vad vystaví. Tato plná moc můţe být 

součástí uzavřené leasingové smlouvy. 
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Důsledky porušení smluvních povinností - kaţdé porušení smluvních povinností 

má  ze  zákona za následek povinnost nahradit škodu, která tím můţe druhé straně vzniknout, 

a popřípadě pokud je v leasingové smlouvě výslovně uvedeno, má poskytovatel leasingu 

moţnost smlouvu vypovědět nebo od smlouvy odstoupit. V leasingové smlouvě je nutné 

stanovit, jaké porušení smluvního ujednání je nutné, aby došlo k ukončení smlouvy 

před  řádným uplynutím doby leasingu, a dále je nutné ve smlouvě stanovit úhradu finančních 

nároků poskytovateli leasingu, v případě zániku smlouvy. Po předčasném ukončení 

leasingové smlouvy nemá poskytovatel leasingu většinou uhrazeny všechny náklady spojené 

s  poskytnutím předmětu leasingu, jako je cena za pořízení předmětu a náklady spojené 

s  financováním (úroky). Současně mu také vzniknou nové náklady s případným dalším 

prodejem předmětu leasingu. Vedle těchto nákladů má poskytovatel leasingu také nárok 

na  náhradu ušlého zisku, kterého by dosáhl v případě, kdyby příjemce předmětu leasingu 

neporušil své smluvní povinnosti. Z důvodu, ţe je poskytovatel leasingu na řádném plnění 

leasingové smlouvy finančně závislý, sjednává se ve smlouvách při porušení povinnosti 

nahradit škodu i smluvní pokuta. V leasingové smlouvě musí být specifikováno, o jaké 

porušení smlouvy se musí jednat a jaká výše pokuty za toto porušení můţe být 

poskytovatelem leasingu stanovena. 

 

2.7 Finanční leasing v oblasti hospodářské kriminality 

Počet trestných činů spáchaných v posledních letech v České republice, které souvisí 

s  poskytování leasingu, roste. To souvisí se stoupající oblíbeností leasingu jako prostředku 

financování různých podnikatelských i nepodnikatelských potřeb. Předmětem převáţné 

většiny trestných činů týkajících se leasingu jsou věci movité, jako například osobní 

automobily, spotřební zboţí a strojní zařízení. Důleţitou otázkou páchaných trestných činů 

v  oblasti leasingu je odpovědnost právnických osob, a to z důvodu, ţe leasing je nejčastěji 

uzavírán právě právnickými osobami.  U některých pachatelů přetrvává mylné přesvědčení, 

ţe  v případě leasingu uzavřeným právnickou společností nevzniká odpovědnost ţádné 

konkrétní fyzické osoby. Současné trestní právo však vyţaduje existenci zavinění, tedy 

kategorie, která je typická pro fyzické osoby. Právní teorie vychází z toho, ţe právnická osoba 

nemůţe mít vůli a bez vůle nemůţe být zavinění, tudíţ nevznikne trestní odpovědnost. Trestní 

odpovědnost se však připouští v případě, ţe fyzická osoba jedná jménem právnické osoby 

a  tímto jednáním se dopustí naplnění skutkové podstaty trestného činu. Důsledky jednání 
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fyzické osoby jednající za právnickou osobu mají v oblasti občanskoprávní zpravidla dopad 

na právnickou osobu, ale v oblasti trestněprávní mají dopad na konkrétní fyzickou osobu, 

která za právnickou osobu jednala. Je nerozhodné v jakém postavení fyzická osoba 

za právnickou osobu jednala, zda se jedná o statutární orgán, zmocněnce nebo zaměstnance. 

U statutárního orgánu lze předpokládat, minimálně nepřímý úmysl. U zaměstnance 

nebo zmocněnce můţe jít v některých případech o nepřímé pachatelství. Tyto osoby pouţité 

k jednání za právnickou osobu mohou jednat bez zavinění, případně bez zavinění úmyslného, 

které je většinou vyţadováno pro vznik trestní odpovědnosti. V určitých případech trestné 

činnosti je vyţadováno zvláštní postavení pachatele, které vymezuje trestní zákoník, kde je 

uvedeno, ţe pokud zákon stanoví, pachatel musí být nositelem zvláštní vlastnosti, způsobilosti 

nebo postavení, postačí, ţe zvláštní vlastnost, způsobilost nebo postavení jsou dány 

u právnické osoby, jejímţ jménem pachatel jedná [26]. Uvedeného ustanovení se uţije: 

 

a) jestliţe k jednání pachatele došlo před vznikem právnické osoby,  

b) jestliţe právnická osoba vznikla, ale její vznik je neplatný, nebo  

c) je-li právní úkon, který měl zaloţit oprávnění k jednání za právnickou osobu, neplatný 

nebo neúčinný. 

2.8 Trestná součinnost 

Trestná činnost páchaná v oblasti finančního leasingu není většinou páchána jednou 

osobou, ale účastní se na ní více osob. Jedná se tedy o spolupachatelství, kdy byl trestný čin 

spáchán společným jednáním dvou nebo více osob, odpovídá kaţdý z nich, jako by trestný čin 

spáchal sám [27]. Všichni spolupachatelé, avšak kaţdý sám, naplňují všechny znaky trestného 

činu, nebo všechny znaky trestného činu nenaplňuje ţádný z nich, ale naplňuje kaţdý jen dílčí 

část znaků trestného činu a společným jednáním pak naplňují všechny znaky trestného činu. 

Například jeden ze spolupachatelů vystaví falešné potvrzení o příjmech, druhý spolupachatel 

uzavře leasingovou smlouvu, předmět leasingu prodají a o zisk z činnosti se rozdělí. Často je 

trestná činnost v oblasti finančního leasingu páchána ve formě organizované zločinecké 

skupiny, coţ znamená, ţe se jedná o organizovanou zločineckou skupinu více osob s vnitřní 

organizační strukturou, s rozdělením funkcí a dělbou činností, která je zaměřena na soustavné 

páchání úmyslné trestné činnosti [28]. Skupinu musí tvořit minimálně tři osoby, které se 

sdruţují za účelem dlouhodobějšího páchání trestné činnosti. Mezi jednotlivými členy 

organizované zločinecké skupiny jsou pevně dána pravidla a skupina je hierarchicky 
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strukturovaná. Účelem organizované zločinecké skupiny je dosahování zisku. Pro vznik 

trestní odpovědnosti je důleţitý jiţ samotný záměr dosahovat tímto způsobem zisk. K jeho 

dosaţení fakticky dojít nemusí. Pachatelé organizované zločinecké skupiny mají přesně 

rozděleny úkoly podle své kvalifikace. Někteří budou uzavírat leasingové smlouvy, další 

budou padělat potvrzení o příjmech, další budou půjčovat peněţní prostředky pro doloţení 

solventnosti leasingového příjemce. V případě uzavírání finančního leasingu na pořízení 

automobilů další členové skupiny převáţejí automobily do zahraničí, kde pak dochází k jejich 

prodeji.  Spáchání trestného činu ve prospěch organizované zločinecké skupiny je 

společensky vysoce nebezpečné.  Při ukládání trestů za spáchání trestného činu 

v organizované zločinecké skupině se horní hranice odnětí svobody zvyšuje o jednu třetinu.  

2.9 Jednotlivé skutkové podstaty trestných činů páchané v oblasti finančního 

leasingu 

Podle dosavadní praxe leasingových společností a podle dostupné judikatury se jedná 

zejména o trestné činy uvedené v páté hlavě trestního zákoníku. Trestné činy se dle 

novelizace trestního zákoníku dělí na přečiny, coţ jsou všechny nedbalostní trestné činy a ty 

úmyslné trestné činy, na které trestní zákoník stanoví trest odnětí svobody v horní hranici 

trestní sazby do pěti let, a zločiny, coţ jsou všechny trestné činy, které nejsou přečiny a ty 

úmyslné trestné činy, na něţ trestní zákoník stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí 

trestní sazby nejméně deset let.[29]  

2.9.1 Přečin krádež 

 

Objektem tohoto přečinu je zájem společnosti na ochraně vlastnického práva. 

Předmětem leasingu mohou být věci movité ale také nemovité. V případě přečinu krádeţe se 

musí vţdy jednat o věc movitou a věc cizí, která není ve vlastnictví pachatele. Pachatel 

krádeţe nemůţe být například příjemce leasingu, kdy věc mu byla svěřena do uţívání. 

Ke krádeţi předmětu leasingu dochází tím způsobem, ţe pachatel bez souhlasu vlastníka nebo 

uţivatele předmětu leasingu se předmětu zmocní s úmyslem si jej přisvojit. Důleţitou 

skutečností pro naplnění skutkové podstaty přečinu krádeţe je absence souhlasu vlastníka 

Kdo si přisvojí cizí věc, v tomto případě předmět leasingu tím, že se jí zmocní a způsobí tak 

na cizím majetku škodu nikoliv nepatrnou, což znamená škodu minimálně ve výši 5.000,-Kč 

[30].  
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věci nebo leasingového příjemce.  Svolení je totiţ jednou z okolností vylučující protiprávnost, 

a proto jednání jinak naplňující znaky přečinu krádeţe by nebylo moţné povaţovat za trestný 

čin.  

2.9.2 Přečin zpronevěry  

 

Přečin zpronevěry lze spáchat jen úmyslně. Objektem přečinu zpronevěry je cizí 

majetek, respektive zájem společnosti na ochranu vlastnictví. Předmětem přečinu je cizí věc, 

která byla příjemci svěřena. U finančního leasingu jde zpravidla o věc individuálně určenou, 

která je příjemci leasingu svěřena, aby ji v souladu se smluvním ujednáním uţíval. Příjemce 

předmětu leasingu je srozuměn s tím, ţe uzavřením leasingové smlouvy se nestává vlastníkem 

předmětu, ale má pouze oprávnění předmět uţívat. Typický skutkový děj přečinu zpronevěry 

lze popsat tak, ţe leasingový příjemce po uzavření smlouvy a převzetí předmětu leasingu 

nejdříve věc uţívá v souladu se smlouvou a také hradí leasingové splátky. Následně přestává 

leasingové splátky hradit z důvodu svých finančních potíţí. Ze strany příjemce není vyvoláno 

jednání s poskytovatelem leasingu pro neschopnost splácet předmět leasingu. Příjemce 

leasingu se snaţí své finanční potíţe překonat tím, ţe předmět leasingu za úplatu zcizí a tím 

si  přisvojí cizí věc.  Jednáním příjemce leasingu došlo k naplnění skutkové podstaty přečinu 

zpronevěry. 

 

2.9.3 Přečin neoprávněné užívání cizí věci  

 

Při spáchání tohoto přečinu neznemoţňuje vlastníkovi trvale s touto věcí nakládat, 

protoţe věc po spáchání uvedeného přečinu vlastník získá zpět. Jde pouze o dočasné odnětí 

dispozice vlastníkovi, ke kterému nemá pachatel souhlas. Při přerůstání dočasnosti v déle 

trvající uţívání by takové jednání mohlo být posouzeno jako přečin krádeţe nebo zpronevěry. 

Jako typické protiprávní jednání v oblasti finančního leasingu při spáchání přečinu 

Kdo si přisvojí cizí věc nebo jinou majetkovou hodnotu, která mu byla svěřena, a způsobí 

tak na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou, což je škoda ve výši 5.000,-Kč [31].  

Kdo se zmocní cizí věci nikoli malé hodnoty nebo motorového vozidla v úmyslu je 

přechodně užívat, nebo kdo na cizím majetku způsobí škodu nikoli malou tím, 

že neoprávněně takové věci, které mu byly svěřeny, přechodně užívá [32].  
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neoprávněného uţívání cizí věci je, ţe pachatel se předmětu leasingu zmocní a následně 

ho  neoprávněně uţívá. Můţe se jednat například o automobil bez ohledu na jeho hodnotu, 

nebo jakoukoliv věc, která převyšuje pořizovací hodnotu 25.000,-Kč. 

2.9.4 Přečin podvod 

 

Objektem tohoto přečinu je cizí majetek. Předmět leasingu je pro leasingového příjemce 

věc cizí a to i přesto, ţe ve většině případů se věc stane po skončení leasingu vlastnictvím 

příjemce. Podstatou tohoto přečinu jsou jednání, kdy dochází ke vzniku škody u leasingového 

poskytovatele a k obohacení příjemce leasingu, případně další osoby. K podvodnému jednání, 

které spočívá v uvedení někoho v omyl, můţe docházet v různých fázích jednání o poskytnutí 

leasingu, jakoţ i při uzavírání smlouvy. K uvedení v omyl ohledně úmyslu plnit smlouvu 

dochází nejčastěji v případě, ţe příjemce leasingu uzavře leasingovou smlouvu a získá 

předmět leasingu do svého uţívání tím, ţe uvede poskytovatele leasingu v omyl, neboť jiţ při 

uzavírání smlouvy ví, ţe hradit jednotlivé splátky nebude. Uzavření leasingové smlouvy získá 

podvodným slibem, ţe bude hradit leasingové splátky v souladu se smlouvou. Samotné 

zastavení plateb ze strany příjemce leasingu nenaplňuje zákonné znaky přečinu podvodu. 

Pokud jsou dány objektivní podmínky, ţe splátky nejsou hrazeny, například druhotná platební 

neschopnost, stav nezaviněného úpadku, v tomto případě se nejedná o trestnou činnost, 

protoţe zde chybí alespoň nepřímý úmysl. Další způsob pro naplnění skutkové podstaty 

přečinu podvodu je, ţe příjemce leasingu převezme předmět leasingu do svého uţívání 

a  přestoţe ví, ţe předmět leasingu není v jeho vlastnictví, jej bezprostředně poté v rozporu 

se  mluvními podmínkami prodá a získá tak ke škodě leasingového poskytovatele majetkový 

prospěch. K uvedení v omyl můţe v leasingových vztazích dojít i v případě předstírání 

solventnosti, kdy příjemce leasingu předloţí poskytovateli k doloţení solventnosti výpis 

z bankovního účtu, na kterém se dočasně nacházejí finanční prostředky, a tyto finanční 

prostředky z účtu vyčerpá a je si vědom, ţe jiné prostředky na úhradu leasingových splátek 

nemá. Dalším jednáním, kdy příjemce leasingu naplní skutkovou podstatu přečinu podvodu, 

je předstírání příjmů ze zaměstnaneckého poměru, kdy příjemce leasingu při uzavírání 

smlouvy s poskytovatelem leasingu tomuto předloţí, ţe má dostatečnou výši příjmu 

Přečin podvodu je definován v trestním zákoníku tak, že kdo sebe nebo jiného obohatí tím, 

že uvede někoho v omyl, využije něčího omylu nebo zamlčí podstatné skutečnosti a způsobí 

tak na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou [33].  
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z pracovního nebo obdobného poměru pro hrazení splátek leasingu. Jestliţe v době uzavírání 

smlouvy příjemce leasingu jiţ pracovní poměr skončil a následně nehradí kromě počáteční 

akontace ţádné leasingové splátky, tak svým jednáním taktéţ naplnil výše uvedenou 

skutkovou podstatu podvodu. 
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3 Úvěr 

 Jedná se o formu dočasného postoupení peněţních prostředků věřitelem na principu 

návratnosti a dluţník je ochoten za tuto půjčku po uplynutí nebo v průběhu doby splatností 

zaplatit určitý úrok ve formě peněţité prémie. K masovému rozmachu úvěrů došlo 

aţ  s přechodem k monopolnímu kapitalismu. Technická náročnost mnohonásobně vzrostla 

ve  srovnání s počátky průmyslové revoluce, a tím se zvýšily i nároky na financování, 

které  přesáhly většinou moţnosti vlastních zdrojů. V této době dochází ke vzniku akciových 

společností, do něhoţ se aktivně zapojují i banky a vzniká finanční kapitál. V této době 

vzniká soustava základních bankovních úvěrových nástrojů, které se čas od času doplňují 

novými produkty. Bankovní soustava dnešního světa je poměrně pestrá a sloţitá. Jejím 

základem jsou nezávislé centrální banky, komerční banky, investiční banky a specializované 

finanční domy. Poskytování úvěru patří mezi základní činnosti bank, ale není jedinou 

z hlavních poloţek jejich aktivit, která jim zajišťuje příjmy. Banky půjčují peníze za úplatu, 

kterou představuje procento ročního zhodnocení, tedy úrok, který představuje cenu půjčených 

peněz. Dluţník musí vrátit nejen zapůjčený obnos, tzv. jistinu, ale i zaplatit stanovený úrok. 

Základní úroková sazba komerčních bank se stanovuje s přihlédnutím na diskontní sazbu 

centrální banky, popřípadě na základě sazeb mezibankovního trhu.  Základní úroková sazba 

komerčních bank je vyšší, neţ je u centrální banky. Měnová politika centrální banky 

ovlivňuje i základní sazbu na mezibankovním peněţním trhu, která je základem pro půjčování 

domácí měny. Vyšší úrok znamená draţší peníze, v takovém případě dochází ke sniţování 

poptávky po půjčkách. Pokud je úrok niţší, peníze jsou levnější a zvyšuje se poptávka 

po půjčování peněz. Centrální banka se snaţí ovlivnit celkový objem poskytnutých úvěrů 

a i celkovou výši peněz v ekonomice státu. Výši úroků ovlivňuje i míra inflace. 

3.1 Poskytování úvěrů  

Úvěr se uzavře mezi bankou, případným jiným poskytovatelem a fyzickou nebo 

právnickou osobou většinou uzavřením úvěrové smlouvy. U standardizovaných úvěrů 

jsou  podmínky, které musí ţadatel o úvěr splnit, standardizované a odvíjejí se od toho, jedná-

li se o fyzickou, či právnickou osobu. U fyzických osob jsou jednodušší, neboť se nejedná 

o  velké finanční prostředky a navíc těchto úvěrů se poskytuje velké mnoţství. Banka si zjistí 

u klienta jeho osobní údaje a finanční situaci. U právnických osob se také analyzuje podíl 

vlastního a cizího kapitálu ve firmě, zkoumá se podíl krátkodobých, střednědobých 

i  dlouhodobých zdrojů. Nakonec je pak proveden přepočet bonity, tj. přepočtou se různé 
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analýzy likvidity, bonity, rentability atd. a ten se srovná s ostatními výsledky. Poskytovatel 

úvěru rozhodne, zdali můţe bezpečně úvěr poskytnout. V případě, ţe poskytovatelem je úvěr 

schválen, je s klientem sepsána smlouva o poskytnutí úvěru a klient můţe čerpat finanční 

prostředky podle podmínek uvedených ve smlouvě. Poskytovatel úvěru sleduje plnění těchto 

podmínek. Dle ustanovení obchodního zákoníku kde je uvedeno, ţe smlouvou o úvěru 

se  zavazuje věřitel, ţe na poţádání dluţníka poskytne v jeho prospěch peněţní prostředky 

do  určité částky a dluţník se zavazuje poskytnuté peněţní prostředky vrátit a zaplatit úroky 

[34]. 

3.2 Druhy úvěrů 

  Bankovní úvěry se dělí podle různých kritérií. Nejjednodušším z nich je doba trvání. 

 

a)   Krátkodobé - slouţí převáţně k financování provozních potřeb a jednotlivých obchodů. 

Mohou mít také překlenovací charakter s cílem zajistit likviditu firmy ve vypjatém 

období, kdy se očekávají platby dodavatelům, ale peníze od odběratelů přijdou 

aţ  později. Splácejí se většinou jednorázově ke konci sjednaného úvěrového období, 

doba trvání je do jednoho roku. 

b)   Střednědobé - mohou financovat provozní i investiční potřebu, doba trvání je dva aţ čtyři 

roky. 

c)   Dlouhodobé -  jsou většinou investiční, doba trvání delší neţ čtyři roky. 

3.3 Dělení úvěrů podle účelu   

a) Provozní úvěr - získat v současnosti tento úvěr není jednoduchou záleţitostí. V některých 

oborech je to podle podnikatelů dokonce skoro nemoţné. Při ţádosti o úvěr banky sledují 

hlavně cash-flow firmy a řízení rizika. Provozní úvěr vyuţívá ke svému podnikání řada firem. 

V současné době, při ekonomické recesi, se finanční instituce rozmýšlejí, komu peníze 

skutečně půjčí. Banky v současné době dbají na potenciální rizika, které zavádějí 

i do úvěrových podmínek. 

 

V současné době dochází k poklesu čerpání provozních úvěrů, který hlavně souvisí 

s všeobecným sníţením provozních aktivit firem. Provozní úvěry totiţ slouţí k financování 

provozních potřeb, tj. financování pohledávek, zásob a nákladů spojených s podnikatelskou 

činností. V době poklesu provozních aktivit firem dochází přirozeně i k jejich niţší potřebě 

provozního financování. Provozní úvěry mají podobu revolvingových úvěrů, které jsou 
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vedeny na zvláštním úvěrovém účtu. Úvěr je splácen v předem dohodnutých intervalech. 

Doba splatnosti je obvykle do jednoho roku, mnohé banky ji ale umoţňují prodlouţit. Někdy 

je provozní úvěr zřízen k firemnímu účtu formou kontokorentu. Minimální výše uzavřeného 

provozního úvěru se pohybuje v řádu statisíců korun. Jednotlivé banky mají u těchto úvěrů 

často velmi rozdílné podmínky.  

b) Hypoteční úvěr - je úvěr,  jehoţ splacení včetně příslušenství je zajištěno zástavním 

právem k nemovitosti, i rozestavěné. Úvěr se povaţuje za hypoteční úvěr dnem vzniku 

právních účinků zástavního práva. Pro účely krytí hypotečních zástavních listů lze 

pohledávku z hypotečního úvěru nebo její část pouţít teprve dnem, kdy se emitent 

hypotečních zástavních listů o právních účincích vzniku zástavního práva k nemovitosti dozví 

[35].  

Do roku 2004 bylo moţné poskytovat hypoteční úvěry pouze na investice 

do  nemovitostí na území České republiky, na jejich výstavbu a pořízení a zajistit splácení 

zástavním právem k nemovitosti. V současné době tato podmínka daná není a hypoteční 

úvěry jsou vlastně všechny úvěry zajištěné nemovitostí. Hypoteční banky nabízejí dva typy 

úvěrů a to hypotéky, které jsou účelově vázané na pořízení nemovitosti, a americké hypotéky, 

neúčelové. Hypoteční úvěry se v současné době poskytují i na zajištění potřeb bydlení, 

avšak  platí, ţe i zde musí ručit klient nemovitostí. Důleţitým kritériem pro klienta, který  

se  rozhodne pro uzavření hypotečního úvěru, je výběr banky a její výše úroků z poskytnutého 

úvěru společně s délkou její garantované doby. Ve vybrané bance by měl být klient seznámen 

se základními informacemi o hypotečních úvěrech a měl by obdrţet seznam všech potřebných 

dokladů pro rozhodování, zda bude úvěr poskytnut či nikoli. Nedílnou součástí by měl být 

i  orientační propočet, zda je klient schopen ze svých příjmů úvěr splácet. Po splnění všech 

podmínek pro uzavření úvěru a je-li poskytnutí úvěru ze strany finančního ústavu schváleno, 

můţe klient začít čerpat úvěr. V případě, ţe k čerpání hypotečního úvěru dochází postupně, 

klient finančnímu ústavu splácí úroky z vyčerpané částky.  Po vyčerpání úvěru je klient 

ze  strany finančního ústavu informován, ţe došlo k vyčerpání poskytnutého úvěru, a klient 

začíná splácet úroky a umořovat jistinu. Doba splatnosti hypotečního úvěru je v rozmezí 

od  5  aţ do 45 let. Klient, který splácí hypoteční úvěr, by měl být po celou dobu splatnosti 

úvěru v produktivním věku. V případě, ţe doba splatnosti zasáhne do doby, kdy klient 

jiţ  dovrší  důchodového věku, je nutné přibrat mladšího spoludluţníka. Optimální doba 

splatnosti hypotečního úvěru je 15-20 let, kdy je nejlepší poměr mezi výší splátky a náklady 
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na úvěr. Finanční instituce preferují doby splatnosti v násobku 5 let, ale akceptují i jiné doby 

splatnosti.  

 

Úroky zaplacené z hypotečního úvěru, si můţe klient nechat odečíst od základu daně. 

Hypoteční úvěr však musí řešit bytové potřeby klienta. Maximálně lze uplatnit pro odečet 

od  základu daně částku ve výši 300 tisíc korun.  

 

c) Spotřebitelský úvěr - jsou nabízeny jak bankovními tak nebankovními institucemi 

na  krytí nejrůznějších nepodnikatelských potřeb klientů. Slouţí především k nákupu zařízení 

a vybavení domácnosti, na koupi spotřební elektroniky, na pořízení, rekonstrukci nebo 

modernizaci bytu či rodinného domu, na nákup dovolené, koupi automobilu, úhradu nákladů 

na tuzemské či zahraniční studium, na splacení závazků mezi občany. Je-li úvěr čerpán jako 

neúčelový, můţe jej klient vyuţít k libovolnému účelu. Získání spotřebitelského úvěru 

je  často velmi jednoduché a lákavé.  Klient, který ţádá o tento typ úvěru, musí být starší 

18  let, musí mít české občanství, nebo musí mít trvalý pobyt na území České republiky. 

Při  uzavírání úvěru je potřebné dobře zhodnotit ze strany poskytovatele veškeré podmínky 

a  hlavně schopnost do budoucna úvěr splácet, aby nedocházelo k platební neschopnosti 

a  předluţování. Spotřebitelské úvěry lze čerpat hotovostně nebo převodem na účet klienta 

a  to jak jednorázově, tak postupně. Doba splatnosti je různá většinou se pohybuje od 6 do 72 

měsíců. Je moţné sjednat úvěr i na dobu splatnosti jednoho měsíce nebo i na dobu 

120  měsíců. U poskytnutého spotřebitelského úvěru do výše 600 tisíc Kč, bankovní instituce 

nepoţadují ručitele nebo zástavu movité či nemovité věci. V současné době se úroková sazba 

spotřebitelského úvěru pohybuje v rozpětí  8,5-15,9 % ročně. Jednoznačnou a největší 

výhodou spotřebitelského úvěru je okamţité uspokojení současných potřeb klienta bez 

nutnosti dlouhodobě spořit. 

 

d) Překlenovací úvěr - slouţí především k rychlému získání finančních prostředků 

a  překonání doby mezi uzavřením smlouvy a získáním nároku na řádný úvěr. Můţe být 

vhodnou alternativou hypotečního úvěru. Tento úvěr bývá přidělen ze strany banky velmi 

rychle a můţe být čerpán i ve vysokých částkách. Na překlenovací úvěr neexistuje ţádný 

právní nárok a klient musí pro jeho získání splnit stanovené podmínky poskytovatele 

překlenovacího úvěru. Tento úvěr nebývá nejlevnější. Například u stavebního spoření pokud 

spořitelna klientovi poskytne překlenovací úvěr, rozdělí se stavební spoření na dvě paralelně 
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probíhající části, a to v části spoření se musí nadále spořit předem stanovená částka, 

aby  klient měl časem nárok na poskytnutí klasického úvěru ze stavebního spoření. Celý účet 

musí být vinkulován ve prospěch spořitelny, a to do doby, neţ má klient nárok na poskytnutí 

řádného úvěru. V části překlenovacího úvěru bude klientovi přidělená celková poţadovaná 

částka, kdy klient musí splácet úroky z celkového objemu těchto peněz, a to i z těch, které 

si  klient do doby, neţ poţádal o překlenovací úvěr, naspořil. V rámci splátek překlenovacího 

úvěru klient nesplácí ţádnou jistinu, úroky se nezmenšují a nesniţuje se dluţná částka. 

Překlenovací úvěr je splacen, aţ přidělením klasického úvěru ze stavebního spoření. V této 

době se pak začíná splácet jistina a úroky se v čase sniţují. Překlenovací úvěr můţe být 

čerpán zálohově, jednorázově i postupně. 

 

e) Kontokorentní úvěr -  jedná se o krátkodobý úvěr, kterým poskytuje banka svému 

klientovi na jeho běţném účtu moţnost čerpat finanční prostředky do mínusu. O poskytnutí 

kontokorentního úvěru si musí klient u banky sám poţádat a po splnění podmínek 

o  poskytnutí kontokorentního úvěru, kdy klient musí mít účet vedený u banky, u které 

kontokorentní úvěr ţádá, tento účet musí být zde evidován minimálně tři měsíce a na účet 

chodí pravidelně dostatečně vysoký měsíční příjem. V případě, ţe klient splní všechny 

podmínky potřebné ke kontokorentnímu úvěru, je ze strany banky s klientem sepsána 

smlouva. Tato smlouva se uzavírá na dobu jednoho roku a automaticky se prodluţuje. Banka 

určuje výši limitní částky, do které můţe klient ze svého účtu čerpat. Většinou se jedná 

o  částku jednoho-, dvoj- nebo trojnásobku měsíčního příjmu klienta. Úroková sazba 

z kontokorentního úvěru je v současné době ve výši od 11 aţ do 19 %, liší se dle jednotlivých 

bank. Úvěr je poskytován ve dvou podobách, a to zajištěným debetem, kdy se ručí 

terminovaným vkladem, alespoň ve stejné výši jako je úvěrový rámec. Druhou podobou 

je  nezajištěný debet, zde nemusí být ţádné jištění. Principem kontokorentního úvěru je, 

ţe  klient si ze svého účtu můţe kdykoliv čerpat finanční hotovost do mínusu na limit 

stanovený bankou. Jakmile klient úvěr splatí, tedy navýší stav účtu na částku, kterou si půjčil, 

plus úrok, můţe z principu revolvingu opět úvěr čerpat. Ve většině případů banky klientovi 

stanoví, do jaké doby musí být poskytnutý kontokorentní úvěr splacen. Nejvýhodnější 

je  uhradit úvěr v co moţno nejkratší době. V případě, ţe k uhrazení finanční částky 

poskytnuté kontokorentním úvěrem ze strany klienta do stanovené doby nedojde, můţe banka 

dluţnou částku po klientovi vymáhat soudně. Pokud dojde ze strany klienta k překročení 

limitní částky pro čerpání kontokorentního úvěru, banka klientovi určuje vysoké penále 
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za  nedodrţení smluvních podmínek. V tomto případě banka klientovi účtuje úrokovou sazbu 

ve výši 25-30 % z přečerpané částky. 

3.4 Úvěr v oblasti hospodářské kriminality 

Poskytování úvěru je sice jednou z hlavních podnikatelských činností bank, 

avšak  činnost bank je vyňata z reţimu ţivnostenského zákona, kde se uvádí, ţe ţivností není 

činnost bank, poskytování platebních sluţeb, vydávání elektronických peněz, provozování 

platebních systémů, směnárenská činnost, činnost pojišťoven, zajišťoven, pojišťovacích 

zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí a odpovědných pojistných 

matematiků, penzijních fondů, spořitelních a úvěrních druţstev, komoditních burz 

organizátorů regulovaných trhů, obchodníků s cennými papíry
 
a jejich vázaných zástupců 

a  činnost osob zabývajících se kolektivním investováním a činnosti osob provádějících 

vypořádání obchodů s cennými papíry, činnosti osob provádějících přijímání a předávání 

pokynů nebo investičního poradenství týkající se investičních nástrojů za podmínek 

stanovených zvláštním zákonem
 
a jejich vázaných zástupců [36]. Poskytování úvěrů není 

vyhrazeno jen bankám. Úvěr je moţné poskytnout z vlastních volných prostředků, coţ není 

právně omezeno a nevyţaduje povolení České národní banky, nejde-li o podnikatele, který 

je  bankou. Poskytování úvěrů je předmětem podnikání i dalších podnikatelů, coţ znamená, 

ţe  tyto subjekty si mohou platně sjednat odměnu za poskytnutí úvěru a ţe i ve vztahu k nim 

se podezřelý můţe dopustit spáchání přečinu úvěrového podvodu dle ustanovení trestního 

zákoníku. 

3.5 Přečin úvěrový podvod  

 

 Přečin úvěrového podvodu poskytuje ochranu sjednávání úvěrových smluv, jakoţ 

i  jejich účelovému určení. V konečném důsledku chrání i cizí majek v oblasti úvěrování. 

Trestní odpovědnost u přečinu úvěrového podvodu můţe vzniknout jen v návaznosti 

na  úvěrovou smlouvu a nikoli v návaznosti na jiné smlouvy, kde jejich předmětem můţe být 

poskytnutí finančních prostředků. V případě, ţe dojde k uzavření smlouvy o poskytnutí 

Přečinu úvěrového podvodu se dopustí ten, kdo při sjednávání úvěrové smlouvy 

nebo při čerpání úvěru uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje nebo podstatné údaje 

zamlčí“a „kdo bez souhlasu věřitele, v nikoli malém rozsahu, použije prostředky získané 

účelovým úvěrem na jiný než určený účel [37]. 
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peněţních prostředků formou půjčky nebo na základě smlouvy nepojmenované dle ustanovení 

občanského zákoníku, by se pak v dané věci mohlo jednat o přečin podvodu. Není-li z povahy 

smlouvy o poskytnutí peněţních prostředků z jejího obsahu zřejmé, zda jde o úvěr nebo jinou 

smlouvu, je třeba pro trestní řízení vyřešit podle obsahu smlouvy předběţnou otázku 

dle  ustanovení trestního řádu, kde je uvedeno, ţe orgány činné v trestním řízení posuzují 

předběţné otázky, které se v řízení vyskytnou, samostatně, je-li tu však o takové otázce 

pravomocné rozhodnutí soudu nebo jiného státního orgánu, jsou orgány činné v trestním 

řízení takovým rozhodnutím vázány, pokud nejde o posouzení viny obviněného. Orgány 

činné v  trestním řízení nejsou oprávněny řešit samostatně předběţné otázky týkající 

se  osobního stavu, o nichţ se rozhoduje v řízení ve věcech občanskoprávních. Jestliţe 

rozhodnutí o takové otázce nebylo ještě vydáno, vyčkají jeho vydání [38]. Smlouva o úvěru 

je  konsenzuální a pro její vznik postačí dohoda, alespoň o podstatných náleţitostech. 

Smlouva o úvěru musí vţdy obsahovat závazek zaplatit za poskytnuté peněţní prostředky 

úrok. Při naplnění skutkové podstaty přečinu úvěrového podvodu se nerozlišuje, o jaký typ 

úvěru se jedná, zda o  hypoteční, spotřebitelský nebo provozní. Postačí jen, ţe pachatel 

při  uzavírání jakékoliv úvěrové smlouvy předloţil nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje 

nebo podstatné údaje zamlčel. Za nepravdivé údaje se povaţují takové informace, kdy jejich 

obsah vůbec neodpovídá skutečnému stavu a pachatel je uvede při uzavření úvěrové smlouvy. 

Hrubě zkreslené údaje jsou takové, které mylně nebo neúplně informují o podstatných 

a  důleţitých okolnostech pro uzavření úvěrové smlouvy, coţ můţe vést v zásadě 

k nesprávným závěrům o  skutečnostech rozhodných pro zavření úvěrové smlouvy. V trestní 

odpovědnosti u přečinu úvěrového podvodu není třeba vznik škody, a to jak majetkové nebo 

nemajetkové povahy, i  kdyţ zpravidla pachatel finanční hotovost čerpá a následně ji pak 

z důvodu finanční tísně nesplácí. Pachatelem přečinu úvěrového podvodu spáchaného 

podvodným jednáním při  sjednávání úvěrové smlouvy můţe být pouze účastník takovéto 

smlouvy, a to dluţník, nebo fyzická osoba jednající za dluţníka nebo za věřitele.  

 

Pokud jde o věřitele, a to například o banku, přichází v úvahu trestní odpovědnost 

některé z fyzických osob, které se na uzavírání úvěrové smlouvy podílely a která vzhledem 

ke  svému postavení má moţnost uvést do úvěrové smlouvy nepravdivé nebo hrubě zkreslené 

údaje o podmínkách plnění úvěrové smlouvy, nebo můţe zamlčet některé podstatné údaje 

ze  všeobecných úvěrových podmínek, které jsou součástí úvěrové smlouvy. U těchto osob 
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je  nutné ze strany orgánů činných v trestním řízení zjistit, které konkrétní osoby a jakým 

způsobem se na spáchání přečinu úvěrového podvodu podílely. 
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4 Závěr 

Cílem práce bylo zaměřit se na objasnění pojmu finančního leasingu a úvěru, hlavní 

rozdíl mezi nimi a právní postih pro osoby, které při uzavírání finančního leasingu nebo úvěru 

se dopouštějí protiprávního jednání a tímto naplňují skutkové podstaty jednotlivých trestných 

činů proti majetku, uvedených v Páté hlavě zvláštní části trestního zákoníku. 

 

Hlavní rozdíl mezi finančním leasingem a úvěrem je ve vlastnictví pořizované věci. 

U finančního leasingu je vlastníkem předmětu leasingu vţdy leasingová společnost do doby, 

neţ dojde ke konečnému uhrazení všech splátek dle splátkového kalendáře a pak následného 

odkoupení předmětu leasingu za zůstatkovou cenu uţivatelem leasingu.  V době splácení 

finančního leasingu nesmí nájemce s předmětem leasingu zacházet jiným způsobem, 

neţ  je  určeno v leasingové smlouvě. V případě jakékoliv změny uţívání předmětu leasingu, 

tato můţe být provedena jen se souhlasem majitele předmětu leasingu, coţ je leasingová 

společnost. Po zaplacení všech splátek a odkoupení předmětu leasingu za zůstatkovou cenu 

se  nájemce leasingu stává majitelem věci, se kterou pak můţe dále nakládat dle svého 

uváţení. V případě úvěru se vlastníkem pořizované věci stává ihned dluţník a nikoli 

poskytovatel úvěru. Vzhledem k vlastnictví pořízené věci si majitel můţe s věcí nakládat 

jakýmkoliv způsobem. Zde se nevyţaduje, aby byl poskytovatel úvěru vyrozuměn při změně 

uţívání věci, pokud dluţník řádně plní svoji platební povinnost. Banky nebo i jiní 

poskytovatelé úvěrů mají vůči svým dluţníkům mnohem slabší právní pozici neţ leasingové 

společnosti vůči svým klientům. V případě špatné platební morálky můţe leasingová 

společnost poměrně snadno předmět leasingu zabavit a to vzhledem k vlastnictví předmětu 

leasingu. Pokud by došlo k porušení platební morálky dluţníka vůči bance, která poskytla 

úvěr a vzhledem k tomu, ţe banka není vlastníkem pořízené věci prostřednictvím úvěru, řeší 

tuto situaci ve smluvních podmínkách při uzavírání úvěru, a to tak, ţe dluţník ručí svým 

movitým majetkem nebo přímo věcí, kterou si pořídil prostřednictvím úvěru. Také je zde 

moţnost poskytnout ručení úvěru třetí osobou. Rozdíly mezi finančním leasingem a úvěrem 

jsou uvedeny v tabulce č. 1. 
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Finanční leasing Úvěr Výhodnější pro 

klienta 

Majitelem předmětu leasingu je 

leasingová společnost do doby 

splacení leasingu 

Při pořízení věci na úvěr se 

majitelem věci stává ţadatel o 

úvěr  

Úvěr 

Nelze splatit dříve, neţ stanovuje 

uzavřená smlouva 

Je moţné dřívější splacení 

úvěru 
Úvěr 

Rychlejší při uzavírání  Uzavírání je zdlouhavější, 

banky a úvěrové společnosti 

provádějí prověřování bonity 

klienta 

Leasing 

Ve většině případů se smlouva 

uzavírá přímo u prodejce 

Ve většině případů se smlouva 

uzavírá u banky  
Leasing 

Při předčasném ukončení 

smlouvy, a to na základě zničení 

nebo odcizení předmětu leasingu, 

a je-li předmět leasingu proti 

odcizení nebo poškození pojištěn, 

uplatňuje pojistné plnění 

leasingová společnost a nadále 

poţaduje po klientovi doplacení 

leasingových splátek dle 

smlouvy. 

V případě poškození nebo 

zničení pořízeného předmětu a 

je-li předmět proti tomuto 

pojištěn, plnění pojistného 

obdrţí vlastník věci, coţ 

znamená ţadatel. Ţadatel však 

musí úvěr dle smlouvy uhradit 

v plné výši. 

Úvěr 

Při vymáhání případných dluhů  

je leasingová společnost vzhledem 

k vlastnictví předmětu leasingu 

ve větší výhodě neţ banky 

V případě vymáhání dluhů jsou 

banky ve slabší pozici neţ 

leasingové společnosti, 

vzhledem k vlastnictví 

pořízeného předmětu. 

Úvěr 

Tabulka 1 Rozdíly mezi finančním leasingem a úvěrem 
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V trestním právu se protiprávní jednání pachatelů v oblasti finančního leasingu 

promítají do několika trestných činů, které jsou uvedeny ve zvláštní části trestního zákoníku. 

Jedná se o přečiny krádeţe, zpronevěry, neoprávněné uţívání cizí věci a podvody, viz. tabulka  

č. 2. 

 

Finanční leasing 
Rozdíly pro naplnění 

skutkových podstat 

Základní trestní sazba pro 

odnětí svobody 

Krádež 

Pachatel se musí zmocnit 

předmětu leasingu bez souhlasu 

majitele s úmyslem si předmět 

přisvojit. 

Dolní hranice šest měsíců aţ 

tři léta. 

 Horní hranice deset let. 

Zpronevěra 

Uţivatel předmětu leasingu, 

který mu byl ze strany leasingové 

společnosti dán do uţívání, bez 

vědomí leasingové společnosti 

prodá a utrţené peníze si 

ponechá pro svoji potřebu. 

Dolní hranice šest měsíců aţ 

tři léta. 

Horní hranice deset let. 

Přečin neoprávněného užívání 

cizí věci 

Pachatel se zmocní předmětu 

leasingu a tento bez souhlasu 

majitele dočasně uţívá. Zde jde 

jen o dočasné odnětí moţnosti 

vlastníkovi předmět uţívat. 

Pokud by dočasné uţívání přešlo 

v uţívání trvalé, bylo by moţné 

věc posuzovat jako přečin 

krádeţe nebo zpronevěry 

 

 

Dolní hranice šest měsíců aţ 

tři léta. 

Horní hranice pět let. 

Podvod 

Pachatel jiţ od prvopočátku 

jedná s úmyslem uvést 

leasingovou společnost při 

uzavírání leasingové smlouvy 

v omyl a tím tak získat 

majetkový prospěch. 

Dolní hranice šest měsíců aţ 

tři léta. 

Horní hranice deset let. 

Tabulka 2 Příklady pro naplnění skutkových podstat přečinů 
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Uvedené přečiny mají společný zákonný znak skutkové podstaty a to vlastnictví věci. 

Jak je výše uvedeno, majitelem pořízené věci do doby zaplacení u finančního leasingu je 

leasingová společnost. Uţivatel předmětu leasingu se protiprávního jednání dopustí tím, ţe 

věc, která mu byla svěřena do uţívání ze strany leasingové společnosti, odcizí, neoprávněně si 

ji přisvojí, neoprávněně ji uţívá nebo věc získá uvedením jiného v omyl a tím získá 

majetkový prospěch. Základní trestní sazba odnětí svobody u uvedených přečinů se pohybuje 

v rozmezí od šesti měsíců do tří let. Kaţdé protiprávní jednání pachatele se však u 

jednotlivých skutkových podstat trestných činů a jejich trestní sazby posuzuje individuálně. 

Přihlíţí se k polehčujícím a  přitěţujícím okolnostem a také ke způsobené škodě. Horní 

hranice trestu odnětí svobody u  výše uvedených přečinů je v délce deseti let s výjimkou 

přečinu neoprávněného uţívání cizí věci, kde horní hranice trestu odnětí svobody za tento 

přečin je pět let. V případě protiprávního jednání pachatelů v oblasti úvěrů, trestní 

odpovědnost vzniká jen na základě uzavřené úvěrové smlouvy. V trestním zákoníku na toto 

protiprávní jednání je speciální ustanovení, a to přečin úvěrového podvodu, který chrání cizí 

majetek v oblasti úvěrování, viz. tabulka č. 3. 

 

Úvěr Naplnění skutkové podstaty 
Základní trestní sazba pro 

odnětí svobody 

Úvěrový podvod 

Jedná se o speciální ustanovení. 

Pachatel se dopustí 

protiprávního jednání u tohoto 

přečinu jen na základě úvěrové 

smlouvy, která je základní 

podmínkou pro naplnění 

skutkové podstaty úvěrového 

podvodu. Nejčastější 

protiprávní jednání je, ţe 

pachatel při uzavírání úvěrové 

smlouvy předloţí nepravdivé 

nebo hrubě zkreslené údaje a 

tím uvede poskytovatele úvěru 

v omyl. 

 

Dolní hranice dva roky 

Horní hranice deset let 

Tabulka 3 Příklady pro naplnění skutkových podstat přečinů 

 



 37 

 

 Pachatel se uvedeného přečinu dopustí jen tehdy, pokud při uzavírání úvěrové 

smlouvy uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje. Z uzavřené smlouvy o poskytnutí 

finančních prostředků však musí jednoznačně vyplývat, ţe se jedná o úvěrovou smlouvu. 

Pokud z uzavřené smlouvy toto není patrné, musí orgán činný v trestním řízení vyřešit 

předběţnou otázku, zda dle obsahu smlouvy se v dané věci nebude jednat o občanskoprávní 

nebo obchodněprávní spor, a vyčká tedy na rozhodnutí příslušného soudu. V případě, ţe 

uzavřená smlouva o poskytnutí finančních prostředků nenaplňuje znaky úvěrové smlouvy, ale 

pachatel jiţ v době uzavírání smlouvy o poskytnutí finančních prostředků věděl, ţe nebude 

moci poskytnuté finanční prostředky splácet, pak by jednání pachatele mohlo být posuzováno 

jako přečin podvodu. Základní trestní sazba u přečinu úvěrového podvodu je trest odnětí 

svobody na dva roky. I zde se však trestní postih posuzuje individuálně, jak na základě 

polehčujících, tak i přitěţujících okolností a na způsobené škodě. Horní hranice trestu odnětí 

svobody u přečinu úvěrového podvodu je v délce deseti let.   
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