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Po absolvování Vysoké školy ekonomické v Praze působí souběžně 
na akademické půdě a v podnikové praxi, kde získal nesčetné 
zkušenosti z oblasti řízení ve všech jeho podobách. Profesně se 
ihned od počátku zaměřuje na problematiku financí, především 
ekonomických analýz, oceňování a krizového řízení. 

 
V současné době působí již několikátým rokem na Univerzitě Hradec Králové, kde je 
v  rámci fakulty informatiky a managementu, katedry managementu, garantem 
samostatných předmětů (krizový management, marketing, prodej a reklama, 
plánování a organizování). Je tvůrcem souboru výukových pomůcek ke 
garantovaným předmětům, které podporují vznik webového informačního portálu 
pro studenty Univerzity Hradec Králové. Své poznatky předává několika desítkám 
studentů, kteří pod jeho vedením obhajují své vysokoškolské odborné práce. Dále je 
autorem mnoha odborných textů a zahraničních článků včetně vysokoškolských 
učebnic. Pod jeho vedením je organizována řada odborných přednášek, a to nejen na 
akademické půdě, ale i pro zástupce státní správy a podnikové sféry.  
 
V rámci odborné praxe dosahuje specializace soudního znalce s  širokým oprávněním 
znalecké činnosti (oceňování cenných papírů, oceňování hmotného a nehmotného 
majetku, oceňování jmění obchodní společnosti, oceňování podniku, posuzování 
obvyklých cen atd.). 
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III. Úvod 
 
Podnikání a na to navazující ekonomická činnost je každodenní součástí života 
moderní společnosti. Podílí se na ni téměř polovina žijící populace, kterou 
označujeme jako ekonomicky aktivní obyvatelstvo.   
 
Každý se na ekonomické činnosti podílí na jiné úrovni, jiným způsobem a také 
v rozdílných pozicích. Někdo je samostatně hospodařícím rolníkem, jiný je státním 
úředníkem, řidičem v dopravním podniku nebo naopak jeho manažerem. Společné 
pro všechny je fakt, že za svoji práci nesou rovněž odpovědnost. Řidič za svoji 
odvedenou práci, úředník za věci svěřené mu do kompetencí, ale pak je tu skupina 
osob, která nese odpovědnost za podnikatelskou činnost firem jako celku.  
 
Jsou to statutární orgány nebo najatí manažeři takových společností. Mezi tyto 
odpovědné osoby patří jak samostatně hospodařící rolník, který zodpovídá za svoji 
farmu, tak manažeři nadnárodních firem, kteří zodpovídají mnohdy za miliardové 
majetkové hodnoty. Odpovídají nejen za vlastní práci, ale musí být připraveni nést 
i dopady vlivů, které sami neovládají, dopady samotného prostřední trhu. Zatímco 
před patnácti nebo dvaceti lety vystačily vrcholové managementy ve vyspělých 
ekonomikách při úspěšném řízení svých společností především se zásadami 
finančního řízení založenými na transparentně vedeném účetnictví a reálných 
výsledcích hospodaření, dnešní podnikatelské prostředí je již plné záludností, které 
mají významný dopad na celkovou ekonomickou situaci mnoha společností a přímo 
úměrně ovlivňují jejich hodnotu.  
 
Mnoho firem se ocitá v situaci, kdy je jejich ekonomická stabilita do větší či menší 
míry narušena a objevují se u nich příznaky stavů insolvence či přímo úpadku. 
V nemalém množství případů se jedná o dopady způsobené úmyslnou trestnou 
činností nebo nedbalostí managementu firem, který se často cítí nezúčastněným 
a nepostižitelným v situaci, kdy podnik přivede do ekonomické krize. 
 
Právě odpovědností statutárních orgánů a managementu společností za ekonomickou 
situaci firem se bude zaobírat tato publikace.  
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A Podnikatelská činnost 
 
Rozvoj společenské dělby práce vedl k růstu rozmanitosti řemesel a zdokonalování 
jejich produktů, ke zvýšení míry specializace a rozvoji rozmanitých řemesel a rovněž 
rozvoji první výměnné formy obchodu – prosté naturální směně zboží mezi lidmi. Ta 
narážela na problém označovaný jako „dvojí vazba“. Ten, kdo chtěl například směnit 
obilí za boty, musel nalézt někoho, kdo chce směnit boty za obilí. To bylo značně 
komplikované a mnohdy se prováděla směna několikanásobná, mezi skupinou lidí, 
kteří byli schopni vzájemně uspokojit své potřeby požadovaným zbožím. Proto se 
hledal jakýsi „všeobecný ekvivalent“, za který by se dalo směnit jakékoliv zboží. Díky 
tomu došlo brzy k historické proměně barterového obchodu v obchod 
zprostředkovaný pomocí vzácných, trvanlivých předmětů. Od těchto předmětů to byl 
již pouhý krok k využití vzácných kovů a vzniku prvních forem peněz.  
 
Rozvoj společnosti a s ním spojené zámořské objevy přinesly obchodu zvýšení obratu 
a také rozšíření sortimentu, ale především růst mezinárodní výměny zboží. Postupem 
času se prosadil i nový fenomén – obchodní společnost. Rozmach mezinárodního 
obchodu a síla obchodního kapitálu měly vliv na rozvoj průmyslové výroby a vznik 
prvních manufaktur. S dalším rozvojem výroby došlo k novému druhu specializace – 
průmyslové výroby, což následně vedlo k rychlému rozvoji obchodu jak s výrobními 
prostředky a surovinami, tak i se spotřebním zbožím. Značnou roli vedle obchodu 
a výroby začaly plnit také služby, které se postupně staly odvětvím dominantním. 
Přímá produkce zaměstnávala stále méně lidí. 
 
Během posledního století se specializace ve všech odvětvích dále prohloubila 
a zároveň rozšířila na směnu a spolupráci v globálním měřítku. Tento vývoj vedl 
k velkému rozšíření možností samostatné ekonomické (výdělečné) činnosti 
a rozšíření podnikatelské činnosti ve všech společenských vrstvách.  
 
Na současné aspekty podnikání, ať již společenské, ekonomické, právní, nebo účetní 
se zaměřují následující kapitoly. 
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A1  Podnikání a podnikatel 
 
První formou činnosti chápanou jako podnikání byla na počátku 19. století 
samostatná práce drobných řemeslníků a obchodníků. Postupně, s rostoucí 
specializací, se rozvíjely i možnosti podnikatelské činnosti, ta se díky nim 
zdokonalovala a nacházela nové, lepší formy. Proto se v současnosti setkáváme 
s celou řadou nejrůznějších forem organizace podnikání.  
 
 Podnikání  

 Soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem 
  a na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku.  
 

 
Základní jednotkou, v níž je realizována výroba nebo jsou poskytovány služby, je 
podnik.  
 
 Podnik  

 Soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku 
  náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží 
  k provozování podniku nebo vzhledem ke své povaze mají tomuto účelu sloužit. 
 

 
Podnik může mít po právní stránce různou formu, která odpovídá charakteru výroby 
nebo služeb a požadavkům, resp. představám podnikatele. Není třeba si ho 
představovat jako rozsáhlý soubor majetku (budov, zásob, strojů – například jako 
slévárna), protože podnikem je stejně tak například grafické studio (kancelář 
s počítačem a potřebným softwarovým vybavením), nebo je podnikem ordinace 
praktického lékaře (kartotéka, počítač, pracovní stůl, židle, skříň na léky apod.).  
 
K rozhodnutí založit samostatnou podnikatelskou činnost existují různé důvody, 
například snaha být finančně a nebo osobně nezávislý, zájem o přímý kontakt s zákazníky, 
výjimečné tvůrčí schopnosti, pocit být užitečný nebo využití příležitosti (dědictví, restituce).  
 
Platná právní úprava umožňuje podnikání: 
 
� občanů (fyzická osoba podnikající pod svým jménem Karel Rychlý – autodoprava), 

� prostřednictvím obchodních společností (Omnipol, a. s.), 

� v rámci družstev (Stavební bytové družstvo Hradec Králové), 

� ostatní (Povodí Labe, Dopravní podnik hlavního města Prahy). 

 

�  Podnikatel  

�  Právně samostatný, vlastnicky oddělený právní subjekt, který vyvíjí svou činnost 
  svým jménem a na vlastní účet. 
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Podnikateli (podnikatelskými subjekty) mohou být: 
 
� jednotliví občané, tj. fyzické osoby (Josef Dub – truhlář), 

� skupiny lidí (společenské útvary), tj. právnické osoby (Truhlárna, s. r. o.). 

 
 
Charakteristické znaky podnikatelského subjektu 
 
I. Je privátní subjekt. 
 
Jedná se o konkrétního nositele práv a povinností, tzn. má právo vstupovat 
do právních vztahů (zavazovat se a nabývat práv) vlastním jménem (ve styku 
s ostatními podnikateli používá oficiální označení své firmy – obchodní firmu). 
 
�   

� Uzavření kupní smlouvy při nákupu nákladního automobilu, podání reklamace dodaného 
plynového kotle, uzavření pracovní smlouvy s účetní, uzavření nájemní smlouvy na část 
nemovitostí apod. 

 

 
II. Provozuje svou činnost samostatně. 
 
Co bude podnik vyrábět nebo jaké služby bude poskytovat, si podnikatel určuje 
samostatně podle situace na trhu. Jeho činnost musí ovšem být v souladu 
se zákonnými podmínkami, které stanovuje stát nebo obec. Činnost a územní 
působnost podnikatele lze omezit pouze za podmínek stanovených zákonem.  
 
Podnikatel má rovněž úplnou samostatnost v tvorbě vnitřních organizačních 
jednotek.  
 
�   

�  Vyšší poptávka v předvánočním čase motivuje společnost Lístek, s. r. o., k vyšší produkci 
  vánočních dekorací ve své dílně. 

 

 
III. Vymezuje si předmět podnikání. 
 
Předmět podnikání znamená rozsah podnikatelské činnosti, k níž je podnikatel 
oprávněn. Vymezení předmětu činnosti je zákonnou podmínkou, i když podnikatel 
může předmět podnikání podle své vůle a po splnění zákonných podmínek 
rozšiřovat nebo zužovat.  
 
�   

�  Úklidové služby, cestovní kancelář, poradenské služby, maloobchod se smíšeným zbožím, 
  stavební činnosti, autodoprava apod. 
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IV. Nese podnikatelské riziko. 
 
Podnikatelské riziko – je neoddělitelnou součástí každého podnikání, představuje 
nebezpečí, že se dosažené výsledky podnikání budou odchylovat od výsledků 
předpokládaných.  
 
Riziko spočívá především v nebezpečí ztráty kapitálu vloženého do podnikání 
(příčinou může být např. chybné stanovení cen výrobků, přesycený trh, nedostatečná 
propagace produktů, špatná kvalita produktů, vědomé porušování zákonů a z toho plynoucí 
sankce s dopadem na finanční stránku). 
 
Tržní ekonomika nepřipouští, aby úspěšní dopláceli na neúspěšné. Míru neúspěchu 
lze snižovat různými cestami (průzkum trhu, pojištění majetku, odpovědnosti 
za způsobenou škodu). Za hospodářské riziko nesmí být považováno počínání, které 
by ohrožovalo život nebo zdraví lidí, ani počínání, které riziko úmyslně zvyšuje.   
 
�   

�  Dražebník uzavírá smlouvu o pojištění své odpovědnosti za škodu, která by mohla 
  vzniknout v souvislosti s prováděním veřejných dražeb. 

 

 
V. Hospodaří se svým majetkem. 
 
Podnikatel hospodaří s dlouhodobým (budova prodejny, osobní automobil, účetní 
software, akcie) a oběžným (neprodané zboží na skladě, peníze na bankovním účtu, 
pohledávky za odběrateli) majetkem. S tímto majetkem podnikatel nakládá tak, 
aby dosahoval z jeho užití zisku. 
 
�   

� Podnikatel – automechanik řídí svůj majetek – peníze v pokladně, dílnu, v níž 
podniká, elektronickou diagnostiku, hydraulický hever, vyvažovačku a další vybavení 
dílny, zásoby náhradních součástek, nezaplacené vykonané práce – pohledávky atd. 

 

 
VI. Podniká na vlastní účet a vede účetnictví, případně daňovou evidenci. 
 
Podnikání na vlastní účet znamená, že podnikatel hradí veškeré náklady, které 
podnikání přináší, a také mu připadají veškeré výnosy z jeho podnikání. Aby 
náklady a výnosy vyčíslil, musí vést účetnictví. Účetnictví zachycuje rozsah a pohyb 
majetku v podniku, zdroje jeho vzniku a hospodářský výsledek (zisk nebo ztrátu). 
 
�   

�  Průvodkyně v cestovním ruchu, která podniká pouze sezónně ve svém městě, musí vést 
  účetnictví (nejčastěji daňovou evidenci) tak, aby odpovídalo platné legislativě. 

 

 
Podnikatelské subjekty se registrují v Administrativním registru ekonomických 
subjektů, kde jsou uvedeny všechny podnikatelské subjekty v ČR, včetně dalších 
ekonomických subjektů, jako jsou například obce, kraje, nadace či další organizace, 
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jejichž činnost není prioritně podnikatelská. Vedle tohoto registru existují ještě další 
evidence podnikatelských subjektů – živnostenský rejstřík a obchodní rejstřík. 
 
V živnostenském rejstříku jsou uvedeny základní údaje o podnikateli a jeho 
živnostenských oprávněních. Jsou zde evidovány všechny osoby, fyzické i právnické, 
které podnikají na základě živnostenského listu nebo koncesní listiny.  
 
�   

� Živnostenský rejstřík vedou obecní živnostenské úřady. V Královéhradeckém kraji je 
jich hned několik – Hradec Králové, Broumov, Dobruška, Dvůr Králové nad Labem, 
Hořice, Jaroměř, Jičín, Kostelec nad Orlicí, Náchod, Nová Paka, Nové Město nad Metují, 
Nový Bydžov, Rychnov nad Kněžnou, Trutnov, Vrchlabí.  

 

 
Obchodní rejstřík je veřejný seznam, do kterého se zapisují zákonem stanovené 
údaje týkající se podnikatelů. Registrace, editace a mazání z obchodního rejstříku 
provádí příslušný rejstříkový soud.  
 
Povinnost registrace do obchodního rejstříku mají právnické osoby. Fyzické osoby 
se do obchodního rejstříku nemusí zaregistrovat, pokud: 
 
� výše příjmů či výnosů nedosáhla nebo nepřesáhla za dvě po sobě jdoucí účetní 

období v průměru částku 120 milionů Kč, 
� neprovozují živnost průmyslovým způsobem [podle § 7a, zákona č. 455/1991 Sb., 

o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)]. 
 
�   

�  Obchodní rejstřík vede krajský soud pro podnikatele, kteří mají své sídlo v obvodu 
  daného krajského soudu. V regionu Hradec Králové je obchodní rejstřík spravován 
  Krajským soudem v Hradci Králové. 

 

 
Obchodní rejstřík poskytuje základní informace o subjektech – oficiální názvy, adresy, 
IČ a dále sbírky listin, kde jsou zaznamenávány např. smlouvy o založení, listiny 
o oprávnění osob zastupovat společnost (podpisové vzory, prokura) či výsledky 
hospodaření (výkazy účetní závěrky – rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha k účetní závěrce) 
aj. Obchodní rejstřík je přístupný na internetových stránkách www.justice.cz, které 
provozuje Ministerstvo spravedlnosti České republiky. 
 
�   

�  V ý p i s 
�  z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Hradci Králové 
 oddíl C, vložka 11682 
 
Datum zápisu:  12. října 1999 
 
Obchodní firma:  Sportprodej VK s. r. o. 
 
Sídlo:    Hradec Králové, Říční 2, PSČ 500 02 
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Identifikační číslo:  232 57 535 
Právní forma:  Společnost s ručením omezeným  
Předmět podnikání:  
   -  koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 
   -  zprostředkování obchodu a služeb 
   -  reklamní činnost 
Statutární orgán:   
Jednatel: 
   Jaroslav Veis, dat. nar. 03.03.1963 
   Hradec Králové, Plzeňská 25, PSČ 500 02 
den vzniku funkce:   12. října 1999 
 
Způsob jednání: 
Jednatel je oprávněn jednat jménem společnosti a společnost zastupovat samostatně. Podepisování 
za společnost se provádí tak, že k obchodní firmě společnosti napsané nebo vytištěné připojí svůj 
vlastnoruční podpis jednatel. 
 
Společníci:  
   Jaroslav Veis, dat. nar. 03.03.1963 
   Hradec Králové, Plzeňská 25, PSČ 500 02 
Vklad:    100 000,00 Kč 
Splaceno:   100 000,00 Kč 
Obchodní podíl:  100 %  
Základní kapitál:  100 000,00 Kč 

 
K úspěšnému zvládnutí založení podniku je třeba si osvojit nejdůležitější právní 
normy upravující práva a povinnosti podnikatelů: 
 
� obchodní zákoník (právní forma podnikání a rovněž ustanovení o smlouvách mezi 

podnikajícími subjekty),  

� zákon o živnostenském podnikání (definice jednotlivých živností nutných k podnikání  
- volná, vázaná na další oprávnění, řemeslná vyžadující odbornou způsobilost, nebo 
koncesovaná vyžadující speciální dovednosti a další povolení),   

� zákoník práce (v případě, že podnikatel bude zaměstnávat další osoby – zaměstnance),  

� zákon o dani z příjmů fyzických osob, zákon o dani z příjmů právnických osob 
(má vliv i na volbu právní formy podnikání, na vedení účetnictví, upravuje podobu daňové 
evidence), 

� zákon o účetnictví (každý podnikatel musí vést účetní evidenci, jedná se o zákonnou 
povinnost, navíc za jeho vedení nese odpovědnost), 

� zákon o DPH (v případě, že je to pro podnikatele povinné či výhodné, zaregistruje se jako 
plátce DPH),  

� zákon o spotřební dani (za situace, kdy se jeho podnikání dotýká zboží podléhajícího 
spotřební dani, např. výroba doutníků),  

� zákony v oblasti sociálního a zdravotního pojištění a zaměstnanosti, ekologické 
předpisy atd. 
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V případě, že podnikatel hodlá podnikat v určité speciální oblasti, musí se předem 
seznámit i s předpisy, které tuto oblast regulují, aby předcházel problémům, které 
by mohly být spojeny s provozováním jeho firmy.  
 
�   

�  V případě provozování kavárny s prodejem desertů se jedná o potravinářský podnik 
  ve smyslu Nařízení ES 852/2004, o hygieně potravin, musí tedy splňovat požadavky 
  tohoto nařízení. Prostory výrobní a jiné provozní musí být dispozičně řešeny a vybaveny 
  s ohledem na nabízený sortiment pokrmů/potravin tak, aby se vyloučilo ohrožení 
  bezpečnosti potravin (např. kontaminací). 
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A2 Právní forma podniku 

 
Obchodní zákoník a další právní normy nabízejí podnikatelům různé právní formy 
podnikání. Výběr záleží plně na podnikateli. Každá právní forma je podřízena 
dalším právním normám, které ovlivňují podnikatelské rozhodování. Volba právní 
formy patří k dlouhodobě působícím podnikatelským rozhodnutím.  
 
Otázka, kterou z právních forem pro podnik vybrat, nevzniká jen při zakládání 
nového podniku, nýbrž i v případě, že nastane podstatná změna vnějšího 
ekonomického prostředí pro fungování podniku nebo jiné důvody například 
strategického charakteru (získání obchodního partnera pro výrobu ručně vázaných kartáčů 
a smetáků), vedoucí podnikatele k rozhodnutí o změně právní formy svého podniku 
(podnik fyzické osoby se transformuje na společnost s ručením omezeným).  
 
Mezi hlavní kritéria rozhodování o volbě právní formy lze zařadit:  
 
� počet a typ zakládajících osob (jeden nebo více zakladatelů, fyzických nebo právnických 

osob),  

� administrativní náročnost založení podniku (zakladatelská smlouva nebo listina, 
stanovy, podpisové vzory,  zápis do obchodního rejstříku atd.),  

� rozsah výdajů spojených se založením podniku (povinná minimální výše základního 
kapitálu, minimální vklad společníka, náklady založení podniku – notářské poplatky),  

� účast na zisku a daňové zatížení (např. společnost s ručením omezeným podléhá dani 
z příjmů právnických osob v roce 2011 ve výši 19 %, vyplacený podíl na zisku navíc 
podléhá srážkové dani u společníka,  která v roce 2011 činila dalších 15 %, oproti tomu je 
základní sazba daně z příjmů fyzických osob rovna 15 %), 

� přístup k cizím zdrojům (dotační programy, úvěry),  

� zveřejňovací povinnost (výroční zprávy) apod. 

 
Vedle podniků soukromých podnikatelů (fyzických osob) je možné se setkat 
s různými formami právnických osob, které jsou založeny právě za účelem podnikání 
– obchodní společnosti. 
 
Obchodní společnosti představují jednu ze základních organizačně právních forem 
provozování podnikatelské činnosti. Tvoří se sdružením osob ke společnému 
podnikání.  
 
V podmínkách České republiky pojem obchodní společnosti upravuje zákon 
č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (dále jen obchodní zákoník), podle kterého 
jsou obchodní společnosti právnickými osobami založenými zásadně za účelem 
podnikání1.  

                                                 
1 S účinností od 1. ledna 2014 nahradí stávající obchodní zákoník nový zákon č. 90/2012 Sb., zákon o 
obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). 
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Podle způsobu účasti na podnikání obchodní společnosti, míře podnikatelského 
rizika jakož i podle oddělenosti soukromého majetku podnikatele od majetku 
obchodní společnosti se rozlišují tři skupiny společností: 
 
� osobní obchodní společnosti (veřejná obchodní společnost), 

� kapitálové společnosti (společnost s ručením omezeným, akciová společnost), 

� smíšené společnosti (komanditní společnost). 

 
 
Veřejná obchodní společnost 
 
 Veřejná obchodní společnost (v. o. s., veř. obch. spol.) 

 Společnost, ve které alespoň dvě osoby (fyzické nebo právnické) podnikají pod 
  společným obchodním jménem a ručí za závazky společnosti společně 
  a nerozdílně celým svým majetkem. 
 

 
K jednání jménem společnosti s jinými právními subjekty je oprávněn každý 
společník. O interních věcech rozhodují všichni společníci jednomyslně. 
Statutárním orgánem jsou všichni společníci. 
 
U veřejné obchodní společnosti platí: 
 
� ručení – neomezené, všichni společníci ručí solidárně celým svým majetkem, 

� základní kapitál – není povinný, 

� vklad společníka – není povinný, 

� rozdělování hospodářského výsledku – zásadně rovným dílem (Společnost sama 
výsledek hospodaření nevykazuje, rozděluje se mezi společníky a ti ho přiznávají ke zdanění. 
Dělí se i v případě ztráty.).  

 
 
Komanditní společnost 
 
 Komanditní společnost (k. s., kom. spol.) 

 Společnost, v níž jeden nebo více společníků ručí za závazky společnosti do výše 
  svého nesplaceného vkladu zapsaného v obchodním rejstříku (komanditista) 
  a jeden nebo více společníků celým svým majetkem (komplementář). 
 

 
Svojí podobou jde o smíšený typ společnosti – kombinuje pravidla platná 
pro společníky veřejné obchodní společnosti a pravidla platná pro společníky 
ve společnosti s ručením omezeným.  
 
K obchodnímu vedení jsou oprávněni jen komplementáři. Právní forma komanditní 
společnosti je vhodnou formou pro drobnou či střední firmu (zejména pro začínající 
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podnikatele, kteří nechtějí zakládat společnost sami a zároveň nedisponují počátečním 
kapitálem). 
 
U komanditní společnosti platí: 
 
� ručení  

– komanditista ručí omezeně do výše svého nesplaceného vkladu zapsaného 
do obchodního rejstříku,  

–   komplementář neomezeně, celým svým majetkem. 

� základní kapitál 
–  není určena povinná výše,  

– jeho existence se předpokládá a rovná se souhrnu vkladů všech komanditistů 
společnosti. 

� vklad společníka  
–  je povinný jen u komanditisty (minimálně ve výši 5 000,00 Kč). 

� rozdělování zisku  
– nejdříve rozdělení na část náležející komanditistům a na část náležející 

komplementářům;  
– uvnitř těchto dílů:  
 komplementáři zásadně stejným dílem,  
 komanditisté podle výše vkladů. 

 
 
Společnost s ručením omezeným  
 
 Společnost s ručením omezeným (s. r. o., spol. s r. o.) 

 Společnost, jejíž základní kapitál je tvořen vklady společníků a jejíž společníci 
  ručí za závazky společnosti, dokud nebylo zapsáno splacení vkladů 
  do obchodního rejstříku. 
 

 
Společnost může být založena i jednou osobou (fyzickou nebo právnickou). Může mít 
maximálně padesát společníků. Nejvyšším orgánem je valná hromada (shromáždění 
všech společníků), která je schopná usnášení, jsou-li přítomni společníci, kteří mají 
alespoň polovinu všech hlasů.  
 
U společnosti s ručením omezeným platí: 
 
� ručení – omezené, do výše nesplaceného vkladu zapsaného do obchodního 

rejstříku, 

� základní kapitál – je povinný, minimálně ve výši 200 000,00 Kč, 

� vklad společníka – je povinný, minimálně 20 000,00 Kč, vklad může mít peněžitou 
(peníze složené na účet společnosti) i nepeněžitou (zásoba dílů na skleněné lustry, 
automobil)  formu, nepeněžitý vklad musí být oceněn znaleckým posudkem, 



 A Podnikatelská činnost  �  17   

 
� rozdělování zisku – zásadně podle výše vkladu, pouze společenská smlouva může 

určit jinak (například vyšší podíl na zisku za cenu omezení rozhodovacích pravomocí).  

 
Společnost může mít jednoho nebo více jednatelů. Jednatel je statutárním orgánem 
společnosti. Na činnost jednatelů dohlíží dozorčí rada, která například přezkoumává 
roční účetní závěrku, podává zprávy valné hromadě. 
 
Společnost s ručením omezeným je nejčastější formou drobného a středního 
podnikání (mnoho živnostníků se snaží povyrůst na střední, nebo i větší firmu – lepší image 
před klienty, v případě problémů nepřijdou o majetek). 
 
 
Akciová společnost  
 
 Akciová společnost (a. s., akc. spol.) 

 Společnost, jejíž základní kapitál je rozvržen na určitý počet akcií o určité 
  jmenovité hodnotě. 
 

 
Nejnižší počet zakladatelů jsou dvě fyzické osoby nebo jedna právnická osoba. 
 
Akciová společnost může být založena dvěma způsoby, a to: 
 
� na základě veřejné nabídky akcií – zakladatelé neupisují celý základní kapitál, 

(minimálně 20 000 000,00 Kč), ale potřebují získat zdroje financování z „vnějšku“ 
(od investorů), 

� nebo bez veřejné nabídky k upsání akcií – zakladatelé se dohodnou, že v určitém 
poměru upíší akcie na celý základní kapitál společnosti (minimálně  
2 000 000,00 Kč). 

 
Akcie je cenným papírem, s nímž jsou spojena práva jejího majitele (akcionáře) jako 
společníka podílet se na jejím řízení, jejím zisku a na likvidačním zůstatku při zániku 
společnosti. 
 
Tím, jak se mění podle poptávky a nabídky na burze cena těchto akcií, se mění 
i hodnota celého podniku. 
 
U akciové společnosti platí: 
 
� ručení – společnost za svoje závazky odpovídá celým svým majetkem, akcionář 

za závazky společnosti neručí, 

� základní kapitál – musí tvořit minimálně 2 000 000,00 Kč, u společnosti s veřejnou 
nabídkou akcií pak 20 000 000,00 Kč, 

� vklad společníka – jmenovitá hodnota akcie není stanovena, ale vklad je povinný, 

� orgány společnosti – valná hromada, představenstvo, dozorčí rada. 
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�   

�  Důvodem pro založení nebo koupi akciové společnosti může být velký rozsah podnikání, 
  vyšší prestiž v očích obchodních partnerů i veřejnosti, která je dána především vyšším 
  základním kapitálem. 

 

 
 
Evropská (akciová) společnost  
 
Evropská společnost funguje na stejném principu jako akciová společnost, v mnohém 
se řídí místně příslušným právem pro akciové společnosti, národnímu právu jsou pak 
nadřazena ustanovení Nařízení Rady ES o evropské společnosti.  
 
Konkrétně je Evropská společnost upravena nařízením Rady (ES) č. 2157/2001, 
o statutu evropské společnosti, směrnicí Rady 2001/86/ES, kterou se doplňuje statut 
evropské společnosti s ohledem na zapojení zaměstnanců, a zákonem č. 627/2004 Sb., 
o evropské společnosti. 
 
 Evropská akciová společnost (SE – Societas Europaea) 

 Kapitálová obchodní společnost založená evropským právem v nadnárodní 
  formě. 
 

 
Cílem je sjednotit nebo alespoň sblížit právní úpravy akciových společností 
v jednotlivých členských státech Evropské unie. 
 
U evropské akciové společnosti platí: 
 
� ručení – akcionář ručí pouze do výše jím upsaného, tj. dosud nesplaceného, 

kapitálu,  

� základní kapitál – je rozvržen do akcií, musí činit nejméně 120 000 EUR (členské 
státy, které dosud nepřijaly jednotnou měnu euro, mohou umožnit vyjádření základního 
kapitálu a zpracování a zveřejňování účetní závěrky v národní měně), 

� orgány společnosti – lze si vybrat ze dvou modelů:  

a) monistický systém řízení – funkce představenstva a dozorčí rady splývá 
ve specifickém orgánu – správní radě v čele s předsedou, která má funkci řízení 
i kontroly,  

b) dualistický systém řízení – klasické orgány jako představenstvo, dozorčí rada 
a valná hromada, ale nižší minimální požadovaný počet členů – jednočlenné 
představenstvo a jednočlenná dozorčí rada (u běžné akciové společnosti musí 
být každý orgán alespoň tříčlenný). 
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Výhodou u evropské akciové společnosti je, že: 
 
� může přemístit své sídlo do jiného členského státu, aniž by tím došlo k jejímu 

zániku a vytvoření nové právnické osoby (např. do státu, který momentálně nabízí 
lepší právní či daňové podmínky), 

� zkratka SE je celoevropsky snadno rozlišitelná pro všechny obchodní partnery bez 
ohledu na jejich rodný jazyk.  

 
�   

�  Mezi největší evropské společnosti patří například Allianz, BASF, Strabag či Porsche 
  Automobil Holding. V České republice např. FINEP HOLDING. 

 

 
 
Družstvo 
 
Družstvo je společenstvím neuzavřeného (předem nestanoveného) počtu osob. 
Zakládá se buď za účelem podnikání, nebo zajišťování jiných hospodářských, 
sociálních anebo jiných potřeb svých členů (družstvo vlastníků bytových jednotek).  
 
Družstvo musí mít alespoň pět členů fyzických osob nebo alespoň dvě právnické 
osoby. Obchodní firma družstva musí obsahovat označení družstvo. 
 
Základní kapitál družstva tvoří souhrn členských vkladů, k jejichž splacení se zavázali 
členové družstva. Stanovy určují výši základního kapitálu družstva, který se zapisuje 
do obchodního rejstříku (zapisovaný základní kapitál).  
 
U družstva platí: 
 
� ručení – družstvo za svoje závazky odpovídá celým svým majetkem, členové 

za závazky družstva neručí, 

� základní kapitál – je povinný, minimálně ve výši 50 000,00 Kč, 

� vklad společníka – je povinný, minimální výše není upravena, vklad může mít 
peněžitou i nepeněžitou  formu (byt, pozemek nebo například kombajn), 

� rozdělování zisku – neurčí-li stanovy družstva jinak, určí se podíl člena na zisku 
určeném k rozdělení mezi členy poměrem výše jeho splaceného vkladu 
ke splaceným vkladům všech členů.  

 
 

Evropská družstevní společnost  
 
Evropské družstvo či Eurodružstvo (zkratka SCE) je právnickou osobou, založenou 
podle předpisů komunitárního práva fyzickými osobami s bydlištěm v různých 
členských státech EU nebo právnickými osobami zřízenými podle práva různých 
členských států EU nebo přeměnou vnitrostátního družstva na novou právní formu 
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bez nutnosti jeho předchozího zrušení, pokud má toto družstvo sídlo a správní 
ústředí v jednom členském státě a provozovnu nebo dceřinou společnost v jiném 
členském státě. 
 
Právní úpravu Evropské družstevní společnosti obsahují zejména: 
 
� Nařízení Rady ES č. 1435/2003 ze dne 22. července 2003 o statutu evropské 

družstevní společnosti, 

� Směrnice Rady č. 2003/72/ES ze dne 22. července 2003, kterou se doplňuje statut 
evropské družstevní společnosti s ohledem na zapojení zaměstnanců, 

 
a na úrovni českého práva zejména: 
 
� Zákon č. 307/2006 Sb., o evropské družstevní společnosti. 
 
SCE může být založena: 
 
� alespoň pěti fyzickými osobami s bydlištěm alespoň ve dvou členských státech, 

� alespoň pěti fyzickými osobami a společnostmi – jinými veřejnoprávními nebo 
soukromoprávními právnickými osobami založenými podle práva členského státu, 
které mají bydliště v nejméně dvou různých členských státech nebo se řídí právem 
alespoň dvou různých členských států, 

� dvěma společnostmi ve smyslu čl. 48 odst. 2 SES a jinými veřejnoprávními nebo 
soukromoprávními právnickými osobami založenými podle práva členského státu, 
které se řídí právem alespoň dvou různých členských států. 

 
Obdobně jako evropská akciová společnost také evropská družstevní společnost má 
možnost volby mezi monistickým a dualistickým systémem řízení společnosti. 
 
V obou případech je hlavním orgánem společnosti valná hromada a buď řídící orgán 
a dozorčí orgán (dualistický systém), nebo správní orgán (monistický systém), podle 
toho, kterou možnost obsahují stanovy. 
 
Organizace a jednání valné hromady se řídí společně s postupem pro hlasování 
právními předpisy vztahujícími se na družstva v členském státě, ve kterém 
se nachází sídlo SCE. 
 
U Evropské družstevní společnosti platí: 
 
� ručení – družstvo za svoje závazky odpovídá celým svým majetkem, členové 

za závazky družstva neručí, 

� základní kapitál – je proměnlivý, minimální výše je 30 000 EUR, 

� vklad společníka – je povinný, minimální výše není upravena, vklad může mít 
peněžitou i nepeněžitou  formu (byt, pozemek nebo například kombajn). 
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 CONSEN SCE je první evropská družstevní společnost. Jedná se o inovační alianci 

evropských malých a středních firem podnikajících v oblasti high-tech technologií, které se 
dohodly na spolupráci v clusteru zaměřeném na výzkum a technologický rozvoj projektů, 
inovací a podnikání v celé Evropě. 

 

 
 
Zájmové sdružení právnických osob  
 
Zájmové sdružení právnických osob je forma právnické osoby podle českého 
občanského zákoníku. Členy sdružení mohou být pouze právnické osoby. K založení 
sdružení se vyžaduje písemná zakladatelská smlouva uzavřená zakladateli nebo 
schválení založení sdružení na ustavující členské schůzi.  
 
Ke smlouvě nebo zápisu o ustavující členské schůzi musí být přiloženy stanovy 
a určení osob oprávněných jednat jménem sdružení, jež schválí zakladatelé nebo 
ustavující schůze. 
 
Zájmové sdružení právnických osob je samo právnickou osobou. Právní způsobilost 
sdružení nabývá zápisem do registru sdružení vedeného u krajského úřadu 
příslušného podle sídla sdružení.  
 
Za nesplnění svých povinností sdružení odpovídá pouze svým majetkem (nikoliv 
majetkem svých členů).  
 
 Agrokomplex, marketingové a informační centrum Ústí nad Orlicí je zájmové 

sdružení právnických osob, jehož cílem je vyhledávání nových poznatků a zkušeností  
z tuzemska a zahraničí, včetně navazování nových přímých kontaktů, zajišťování 
překladů cizojazyčných textů, zajišťování rešerší z databáze Agroindex, pořádání 
odborných seminářů za účasti našich a zahraničních odborníků, poskytování obchodně 
poradenských služeb. 

 Členy jsou: ZD Líšnice, ZD Letohrad, ZD Klášterec n. Orlicí, ZD Vítkovice, Státní 
statek Králíky, ZD Bystřec, ZD Džbánov, ZD Vraclav, ZD Sebranice, ZD Morašice, ZD 
Žichlínek, Státní statek Česká Třebová, ZD Skořice, ZD Přestavlky. 

 
 
Evropské hospodářské zájmové sdružení  
 
Evropské hospodářské zájmové sdružení (dále EHZS) je obdobou zájmového 
sdružení právnických osob. Hlavním cílem této nadnárodní formy je umožnit 
podnikatelům (v tomto případě ovšem jak právnickým, tak i fyzickým osobám) 
přeshraniční partnerství, které je z větší části upraveno normami evropského práva 
a ve zbytku podléhá úpravě národní.  
 
EHZS tak svým členům umožňuje propojit jejich podnikatelské aktivity při zachování 
vlastní právní subjektivity. 
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Právní úpravu Evropského hospodářského zájmové sdružení obsahují zejména: 
 
� Nařízení Rady EHS č. 2137/1985 o evropském hospodářském zájmovém sdružení,  

� Zákon č. 360/2004 Sb., o evropském hospodářském zájmovém sdružení a o změně 
zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona 
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů. 

 
Evropské hospodářské zájmové sdružení se zakládá smlouvou o sdružení a vzniká 
dnem zápisu do příslušného rejstříku ve státě, kde má sídlo. 
 
Členy EHZS se mohou stát společnosti a další právní subjekty veřejného nebo 
soukromého práva nebo fyzické osoby, které vykonávají průmyslovou, obchodní, 
řemeslnou, zemědělskou činnost nebo svobodné povolání nebo poskytují jiné služby. 
 
Dalším předpokladem pro vznik EHZS je, že se sdružení skládá alespoň ze dvou 
členů, kterými jsou: 
 
� společnosti nebo jiné právní subjekty, které mají ústředí v různých členských 

státech Evropské unie, nebo 

� fyzické osoby, které vykonávají svou hlavní činnost v různých členských státech 
Evropské unie, nebo 

� společnosti nebo jiné právní subjekty a fyzické osoby, z nichž první má ústředí 
v jednom členském státě a druhá vykonává svou hlavní činnost v jiném členském 
státě Evropské unie. 

 
 Inter Pool Cover Team, evropské hospodářské zájmové sdružení, je sdružení 

založené za účelem usnadňování a rozvíjení hospodářské činnosti jeho členů při podpoře  
a propagaci prodeje systémů zastřešení bazénů zn. ALUKOV (IPC Team), zejména 
nadnárodních forem marketingu a propagace produktů IPC Team, marketingu 
a propagace produktů značky IPC Team, public relations produktů a členů IPC Team, 
spolupráce s partnerskými firmami ze zemí mimo EU. 
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A3 Statutární orgány 
 
Obchodní zákoník stanoví, je-li podnikatelem fyzická osoba, jedná osobně nebo za ni 
jedná zástupce, právnická osoba jedná prostřednictvím statutárního orgánu. Jednání 
statutárního orgánu se považuje za jednání podnikatele.  
 
Obecnou definici pojmu statutární orgán však obchodní zákoník neupravuje. Toto 
vymezení obsahuje občanský zákoník, který hovoří o statutárním orgánu jako o tom, 
kdo je oprávněn činit právní úkony právnické osoby neomezeně ve všech věcech 
na základě smlouvy o zřízení právnické osoby, zakládací listiny nebo zákona. Omezit 
jednatelské oprávnění lze jen v rámci vnitřního uspořádání právnické osoby, vůči 
třetím osobám je takovéto omezení neúčinné. 
 
 Statutární orgán   

 Ten, kdo je oprávněn činit právní úkony právnické osoby ve všech věcech 
  na základě smlouvy o zřízení právnické osoby, zakládací listiny nebo zákonem. 
 

 
Statutární orgán je tedy osoba nebo kolegium osob, jejichž právní jednání 
se považuje přímo za jednání právnické osoby. 
 
Právnická osoba si může v zakladatelských dokumentech vymezit, zda členové jejího 
statutárního orgánu jednají samostatně nebo společně, na to pak navazuje jejich 
odpovědnost – individuální či kolektivní. 
 
Konkrétní statutární orgány pro jednotlivé obchodní společnosti a družstvo jsou 
určeny a upraveny ustanoveními obchodního zákoníku, od těchto ustanovení se nelze 
nijak odchýlit, pokud to konkrétní ustanovení výslovně neumožňuje. 
 
 
Veřejná obchodní společnost  
 
  

 Statutárním orgánem veřejné obchodní společnosti jsou všichni společníci. 
 
 

 
Společenská smlouva může upravovat, že statutárním orgánem veřejné obchodní 
společnosti je buď jen jeden společník, nebo pouze někteří z nich. Také lze upravit, 
zda každý společník může za společnost jednat samostatně, nebo musí jednat 
společně s ostatními, případně mít k jednání od ostatních souhlas.  
 
Společníci veřejné obchodní společnosti jsou při plnění svých povinností povinni 
postupovat s péčí řádného hospodáře.  
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Bez svolení ostatních společníků nesmí společník: 
 
� podnikat v předmětu podnikání společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob,  

� zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného, 

� být statutárním nebo jiným orgánem nebo členem orgánu společnosti s obdobným 
předmětem podnikání.  

 
Společenská smlouva může zákaz konkurence upravit jinak. 
 
 
Komanditní společnost  
 
  

 Statutárním orgánem komanditní společnosti jsou komplementáři. 
 
 

 
Komplementáři za společnost jednají samostatně, pokud společenská smlouva 
nestanoví něco jiného. Komplementáři jsou v komanditní společnosti tedy ti, kteří 
nesou za chod společnosti plnou odpovědnost, jednak tím, že jsou statutárním 
orgánem, a také proto, že odpovídají za závazky společnosti celým svým majetkem. 
 
 
Společnost s ručením omezeným  
 
  

 Statutárním orgánem společnosti s ručením omezeným je jeden nebo více 
  jednatelů. 
 

 
Každý z nich má právo jednat za společnost samostatně, nestanoví-li společenská 
smlouva nebo stanovy něco jiného. Společenská smlouva, stanovy nebo valná 
hromada mohou jednatelovo oprávnění omezit, ve vztahu k třetím osobám to však 
nemá žádný vliv. Pokud jednatel takovéto omezení poruší, právní úkon je platný 
a jednatel bude za porušení odpovídat. 
 
Jednatelem může být pouze fyzická osoba. Vedle toho, že jedná jménem společnosti 
(ve vztahu k třetím osobám), jednatel také rozhoduje o obchodním vedení 
společnosti, tj. řízení společnosti, organizování a řízení její podnikatelské činnosti, 
podnikatelských záměrů. Konkrétní práva a povinnosti při obchodním vedení 
společnosti vymezuje společenská smlouva  nebo stanovy. 
 
Jednatel má dále povinnost: 
 
� zajistit řádné vedení předepsané evidence a účetnictví, protože za jeho vedení je 

ze zákona odpovědný (jednatel má možnost vést účetnictví sám, nebo na to najme 
odborně vzdělanou osobu - účetní, nicméně i za této situace je za vedení účetní evidence 
odpovědný),  
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� vést seznam společníků (např. pro potřeby odvodu sociálního a zdravotního pojištění),  

� informovat ostatní společníky o záležitostech společnosti (např. o výsledcích daňové 
kontroly), 

� podat tzv. insolvenční návrh bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděl nebo 
při náležité pečlivosti měl dozvědět o úpadku společnosti (Například zjistí 
předlužení společnosti ke konci roku 2011, a to z výkazů zpracovávaných pro účely přiznání 
k dani z příjmů právnických osob. Lze tedy očekávat, že by takový návrh měl podat bez 
zbytečného odkladu nejpozději po podání daňového přiznání.), 

� poskytnout všestrannou součinnost insolvenčnímu správci nebo předběžnému 
správci při zjišťování majetkové podstaty, zejména dbát jejich pokynů (předat 
seznamy majetku, účetní výkazy společnosti, protokolárně předat majetek společnosti 
insolvenčnímu správci), 

� jednat s péčí řádného hospodáře (nakládat s majetkem společnosti v souladu 
se zákonnými předpisy a v souladu s přijatými rozhodnutími všech společníků. 
V případném soudním sporu pak jednatel nese důkazní břemeno.),  

� zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech společnosti 
(obchodní tajemství, výrobní postupy, receptury - pokud by došlo k jejich prozrazení, 
odpovídá společnosti za škodu tím způsobenou – např. receptura na Becherovku).  

 
Pro jednatele (a stejně tak pro statutární orgány jiných forem společností) platí zákaz 
konkurence – jednatelé nesmí: 
 
� podnikat v oboru stejném nebo obdobném jako je podnikání společnosti ani 

vstupovat s takovou společností, která podniká ve stejném nebo obdobném oboru 
do obchodních vztahů, 

� zprostředkovávat nebo obstarávat pro jiné osoby obchody společnosti 
(zprostředkovat pro firmu kamaráda dodávku počítačů, které by mohla dodat firma, ve které 
je jednatelem),  

� být společníkem veřejné obchodní společnosti nebo komplementářem komanditní 
společnosti (v uvedených společnostech ručí celým svým majetkem, tedy i podílem 
na společnosti s ručením omezeným),  

� konkurovat společnosti, ve které je jednatelem, prostřednictvím ovládané osoby 
(dopravní firma provozuje autodopravu a opravy autobusů, dceřiná společnost začne 

poskytovat opravy nákladních vozidel, ale rovněž včetně autobusů).  

 
Rozsah zákazu konkurence stanovený zákonem nelze společenskou smlouvou ani 
stanovami zúžit, pouze rozšířit. 
 
Odpovědnost za škodu vzniklou porušením zákazu konkurence se řídí základními 
ustanoveními o odpovědnosti podle obchodního zákoníku. Porušení zákazu 
konkurence může být taktéž skutkovou podstatou trestného činu – zneužití 
informace a postavení v obchodním styku. 
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 Novým ředitelem Dopravního podniku Ostrava a. s. se stal člověk, který je zároveň 
členem dozorčích rad jak společnosti Krnovské opravny a strojírny s. r. o., tak společnosti 
Pragoimex, a. s., které se společně zabývají mimo jiné výrobou tramvají, stejně jako 
Dopravní podnik Ostrava. 

 
K 1. lednu 2011 byla ze společnosti Dopravní podnik Ostrava a. s. vyčleněna její dceřiná společnost 
Ekova electric a. s., která se nově stará o opravy a údržbu vozidel mateřské firmy. Ředitelem 
dceřiné firmy se navíc stal bývalý ředitel samotné matky – Dopravního podniku Ostrava a. s. 
 
Generální ředitel Dopravního podniku Ostrava a. s. má současně podíly ve firmách, které jsou 
přímou konkurencí dceřiné firmy dopravního podniku.  
 
Zdroj: www.aktualne.cz 
 
Jednatelé, kteří společnosti způsobili škodu porušením svých právních povinností, 
za ni odpovídají společně a nerozdílně. Smlouva mezi jednatelem a společností nebo 
stanovy, které by odpovědnost jednatele vylučovaly nebo snižovaly, by byly neplatné. 
 
Jednatelé také ručí za závazky společnosti společně a nerozdílně, jestliže odpovědný 
jednatel škodu neuhradil a věřitelé nemohou dosáhnout uspokojení své pohledávky 
z majetku společnosti (pro platební neschopnost nebo pro zastavení plateb). Rozsah 
ručení je omezen rozsahem povinností jednatelů k náhradě škody. 
 
 
Akciová společnost  
 
  

 Statutárním orgánem akciové společnosti je představenstvo. 
 
 

 
O záležitostech společnosti rozhoduje představenstvo. Některé oblasti řízení podniku 
mohou být svěřeny rovněž do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady. 
 
Každý člen představenstva jedná za společnost samostatně, nestanoví-li stanovy něco 
jiného. Stanovy společnosti, rozhodnutí valné hromady nebo dozorčí rady mohou 
omezit právo představenstva jednat jménem společnosti, avšak tato omezení nejsou 
účinná vůči třetím osobám. 
 
 Stanovy mohou například stanovit, že jsou k jednání za společnost oprávněni nejméně 

dva členové představenstva a že jedním z těchto členů musí být předseda nebo 
místopředseda.  

 
Pokud ale dojde k právnímu úkonu, který toto omezení nerespektuje – např. uzavření kupní 
smlouvy na nemovitost pouze předsedou představenstva, nezpůsobuje porušení tohoto 
omezení neplatnost právního úkonu, tj. kupní smlouva zůstává platná. Překročení vnitřních 
omezení statutárního orgánu proto může založit pouze případnou odpovědnost statutárního 
orgánu vůči akcionáři za škodu, kterou způsobil, nemůže však založit neplatnost kupní 
smlouvy. 
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Představenstvo akciové společnosti: 
 
� řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem (používá její obchodní firmy),  

� zabezpečuje obchodní vedení společnosti a řádné vedení účetnictví – předkládá 
valné hromadě ke schválení účetní závěrku, 

� svolává valnou hromadu bez zbytečného odkladu v případě, že se dozví o celkové 
ztrátě společnosti takové výše, že při jejím uhrazení z možných zdrojů společnosti 
by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu. 

 
Členem představenstva může být pouze fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, je 
plně způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná ve smyslu zákona o živnostenském 
podnikání a u níž nenastala skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti podle 
zákona o živnostenském podnikání. 
 
Členy představenstva volí a odvolává valná hromada, popřípadě dozorčí rada. 
Představenstvo se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou.  
 
Členové představenstva jsou povinni vykonávat svou funkci s péčí řádného 
hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, 
jejichž prozrazení by mohlo společnosti způsobit škodu. Při rozhodování 
v představenstvu by měl každý člen protěžovat zájmy společnosti nad zájmy 
akcionáře. 
 
V akciových společnostech je obvyklé, že představenstvo přenese část výkonu své 
působnosti na ředitele nebo jiného zaměstnance společnosti. Takový zaměstnanec 
se nestává statutárním orgánem, jedná za společnost pouze jako její zástupce. 
 
Při způsobení škody členy představenstva platí, že za ni odpovídají společně 
a nerozdílně. Jestliže odpovědný člen představenstva škodu neuhradil a věřitelé 
nemohou dosáhnout uspokojení své pohledávky z majetku společnosti, ručí členové 
představenstva společně a nerozdílně za závazky společnosti. Smlouva nebo 
ustanovení stanov, které zbavují členy představenstva odpovědnosti, jsou neplatné.  
 
 
Evropská akciová společnost  
 
Statutární orgány evropské akciové společnosti se liší v závislosti na zvoleném 
systému řízení. 
 
  

 Statutárním orgánem evropské akciové společnosti je představenstvo, na které 
  dohlíží kontrolní orgán, dozorčí rada (dualistický model), nebo generální ředitel 
 (monistický model). 
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Dualistický model je shodný se systémem řízení u české akciové společnosti. 
Výhodou však je, že evropská společnost může mít představenstvo a dozorčí radu 
pouze jednočlenné (u tuzemské akciové společnosti minimální počet členů činí tři) 
a na jednání orgánu se navíc členové každého orgánu mohou nechat zastoupit. 
 
V případě monistického modelu jsou představenstvo a dozorčí rada spojeny 
do jednoho orgánu – správní rady, která je minimálně tříčlenná. Statutárním orgánem 
je pak generální ředitel, který: 
 
� jedná jménem evropské společnosti navenek a  

� také mu přísluší obchodní vedení společnosti.  

 
Nastat mohou dvě varianty: 
 
� generální ředitel může být současně předsedou správní rady (statutární orgán = 

předseda správní rady = generální ředitel), nebo  

� jde o jinou fyzickou osobu jmenovanou správní radou a předseda správní rady 
není statutárním orgánem a má převážně reprezentativní a koordinační postavení.  

 
 
Družstvo 
 
Statutárním orgánem družstva je stejně jako u akciové společnosti představenstvo, 
které: 
 
� jedná jménem družstva v jeho záležitostech navenek,  

� řídí činnost družstva, 

� rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou vyhrazeny jinému orgánu, 

� plní usnesení členské schůze družstva a odpovídá jí za svou činnost. 

 
 
Evropská družstevní společnost 
 
Evropské družstvo či Eurodružstvo obdobně jako evropská akciová společnost má 
možnost volby mezi monistickým a dualistickým systémem řízení společnosti. 
 
V obou případech je hlavním orgánem společnosti valná hromada a buď řídící orgán 
a dozorčí orgán (dualistický systém), nebo správní orgán (monistický systém), podle 
toho, kterou možnost obsahují stanovy. 
 
Organizace a jednání valné hromady se řídí společně s postupem pro hlasování 
právními předpisy vztahujícími se na družstva v členském státě, ve kterém se 
nachází sídlo SCE. 
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Zájmové sdružení právnických osob 
 
Statutárním orgánem zájmového sdružení právnických osob je rovněž 
představenstvo, které zejména: 
 
a)  jedná jménem sdružení způsobem stanoveným ve stanovách, 

b)  rozhoduje o běžných provozních a hospodářských záležitostech sdružení, pokud 
nespadají do působnosti valné hromady, 

c)  plní úkoly, kterými jej pověří valná hromada, 

d)  svolává valnou hromadu, 

e)  vede seznam členů sdružení, 

f)  vyjadřuje se k žádostem o přijetí člena sdružení, 

g)  zajišťuje vedení účetnictví sdružení a předkládá výroční zprávu o hospodaření 
sdružení. 

 
 
Evropské hospodářské zájmové sdružení 
 
Evropské hospodářské zájmové sdružení se v českém právu nejvíce blíží veřejné 
obchodní společnosti, avšak vykazuje společné rysy i s úpravou společnosti 
s ručením omezeným. 
 
EHZS má sdružení dva povinné orgány: 
 
� společně jednající členy (obdoba v. o. s.) a 

� jednoho nebo více jednatelů (obdoba s. r. o.).  

 
Smlouva o sdružení nicméně může zřídit či předpokládat zřízení i  jiných  orgánů  
sdružení.  Jejich  působnost  musí  vymezit  smlouva o sdružení.  
 
Jednatel či jednatelé jsou orgánem sdružení, který má právo sdružení zastupovat 
a přísluší mu rovněž obchodní vedení sdružení. Maximální počet jednatelů sdružení 
není v nařízení o EHZS určen. 
 
Jednatel sdružení se sídlem v České republice musí splňovat požadavky 
a předpoklady pro funkci jednatele společnosti s ručením omezeným podle 
obchodního zákoníku. 
 
Jednatelem může být i právnická osoba, jestliže před svým jmenováním pověří jednu 
nebo více fyzických osob, které budou jejím jménem funkci jednatele vykonávat. 
Pověřená fyzická osoba odpovídá za porušení právních povinností, jako kdyby byla 
sama jednatelem. Za způsobenou škodu odpovídá i právnická osoba, jež je jednatelem 
sdružení. 
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Vůči třetím osobám jedná EHZS výlučně prostřednictvím jednatele nebo více 
jednatelů, které však nařízení o EHZS nepovažuje za statutární orgán,  
ale za zástupce. 
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A4 Management podniku  
 
Managementem podniku rozumíme: 
 
a)  řízení podniku, tj. specifickou aktivitu, která má za úkol: 
 

� koordinaci zdrojů podniku za účelem dosažení vytyčených cílů, 

� usměrňování prvků a činností fungujících v podniku k dosažení stanovených 
cílů při nejlepší efektivnosti, 

� proces plánování, organizování, řízení a kontroly organizačních činností 
zaměřených na dosažení cílů (organizace logistických procesů nákupu zásob a prodeje 
hotových výrobků, rozbor a plánování hospodářských výsledků, definování dílčích 
obchodních a marketingových cílů, určení odpovědnosti za plnění úkolů ve výrobě, 
komunikace se zákazníky, hodnocení pracovníků), 

 
b)  skupinu vedoucích pracovníků, kterou nečastěji tvoří:  
 

� Vrcholný (top) management – špičkoví řídící pracovníci, jejichž úkolem je 
strategické dlouhodobé plánování, organizování celé struktury podniku, 
obsazování nejvyšších míst ve struktuře (např. předseda představenstva a. s., 
generální ředitel koncernu, ředitelé podnikových sekcí – top management společnosti 
zabývající se dovozem a distribucí zdravotnického materiálu a lékařských přístrojů tvoří 
čtyři ředitelé – ekonom, dva lékaři a farmaceut), 

� Střední management – střední řídící pracovníci, kteří zajišťují plnění 
strategických plánů díky tvorbě krátkodobých taktických plánů, organizují 
jednotlivé úseky podniku, provádí motivační programy, stanovují kontrolní cíle 
a jsou podřízeni vrcholnému managementu (např. finanční ředitel, marketingový 
ředitel, vedoucí útvarů – finanční, technologie, odbytu), 

� Nejnižší management – operativní řídící pracovníci. Jejich úkolem jsou činnosti, 
které vyplývají z každodenní činnosti, krátkodobé plány, zapracování nových 
zaměstnanců, provádění každodenní motivace, sepisování zpráv a hlášení pro 
střední řídící pracovníky (např. mistr, vedoucí směny apod.). 

 
V dalším textu této kapitoly se budeme zabývat managementem podniku jako 
souborem řídících pracovníků, tj. manažerů, kteří realizují manažerské funkce – 
plánování, organizování, personalistika, vedení a motivace lidí, kontrola a nejvýznamnější 
a všemi funkcemi procházející rozhodování. 
 
Jednou ze základních povinností statutárních orgánů je obchodní vedení společnosti. 
V praxi existuje několik variant jejího plnění. 
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1. Statutární orgán je odlišný od managementu 
 
U obchodních společností, zejména v akciových společnostech, je obvyklé, 
že statutární orgán přenese část výkonu své působnosti na ředitele nebo jiného 
zaměstnance společnosti. Takový zaměstnanec se nestává statutárním orgánem, 
jedná za společnost pouze jako její zástupce. 
 
Statutární orgán takovým delegováním činností na jiné osoby nesnižuje svou 
odpovědnost za porušení povinnosti vykonávat funkci s péčí řádného hospodáře 
stanovené obchodním zákoníkem. 
 
2. Souběh funkcí 
 
V tomto případě statutární orgán nebo jeho členové sami vykonávají obchodní 
vedení společnosti (na základě smlouvy o výkonu funkce), jsou tedy zároveň 
vrcholovými manažery (řediteli) podniku.  
 
 

�   

�  Příkladem může být společnost s ručením omezeným podnikající v oblasti generálních 
  dodávek staveb a komplexní činnosti ve stavebnictví zahrnující stavební a developerskou 
  činnost. Statutární orgánem této společnosti jsou dva jednatelé, kteří zároveň působí jako 
  ředitelé společnosti (jeden má na starosti stavební činnost, druhý řídí činnost 
  developerskou). 

   

 
Častá je také varianta, kdy je manažer zaměstnancem společnosti a zároveň 
vykonává funkci statutárního orgánu nebo jeho člena, tzv. souběh funkcí. Zákoník 
práce ani obchodní zákoník tento souběh nezakazovaly, judikatura soudů jej však 
u obchodních společností v posledních letech napadala. 
 
Od 1. ledna 2012 platí novela obchodního zákoníku v oblasti tzv. souběhu funkcí 
(§ 66d), která výslovně dovoluje souběh funkcí zakotvit a delegovat některé 
pravomoci na zaměstnance, i když je jím jednatel či člen představenstva sám.  
 
Podle nových pravidel schvaluje mzdu takového manažera valná hromada 
společnosti a jeho odpovědnost za výkon delegovaných činností je neomezená 
(odpovědnost osob, které jsou statutárním orgánem nebo jeho členem, za porušení 
povinnosti vykonávat funkci s péčí řádného hospodáře zůstává nedotčena). Pověření 
obchodním vedením však nezahrnuje: 
 
� účast na zasedání statutárního orgánu,  

� rozhodování o pověření obchodním vedením,  

� rozhodování o základním zaměření obchodního vedení společnosti  

� ani jiné činnosti v rámci obchodního vedení společnosti svěřené zákonem 
do výlučné působnosti statutárního orgánu. 
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A5 Organizační uspořádání podnikatelských subjektů  
 
Důvodem organizování je nutnost dělby práce, omezenost rozpětí řízení a tělesné 
i duševní kapacity člověka (v důsledku efektivní realizace činností). 
 
Hlavním důvodem pro specifické seskupování prací je potřeba jejich koordinace. 
S postupným růstem počtu specializovaných prací nastane i u malé firmy okamžik, 
kdy již jeden manažer není schopen efektivně koordinovat všechny práce. To vede 
k potřebě seskupit počty prací do skupin a přiřadit jim manažery. 
 
Důsledkem organizování je vytváření více organizačních úrovní. Vzniklá 
organizační struktura tak představuje hierarchické řazení složek (např. útvarů, dílen, 
provozů, divizí, oddělení, odborů) ve smyslu podřízenosti, nadřízenosti 
a rovnocennosti. 
 
  

 Organizační struktura je systém, který umožňuje, aby pracovníci svou práci 
  vykonávali efektivně. Organizační struktura vymezuje role a pozice řídících 
  a podřízených pracovníků, formuluje pravidla a deleguje pravomoci. 
 

 

Charakter vrcholových organizačních struktur ovlivňuje zásadním způsobem celou 
organizaci. Přístupy pro vytváření organizačních struktur je možné rozdělit podle 
potřeb prostředí, z něhož vycházejí: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek A5.1 – Rozdělení organizačních struktur podle potřeb vnitřního a vnějšího prostředí 
 

1. Liniové organizační struktury 
 
Liniový typ je nejjednodušší formou organizování. Podstata spočívá v tom, že každý 
pracovník je bezprostředně podřízený jen jedinému nadřízenému a plní jeho příkazy. 
Každý nadřízený vykonává všechny funkce řízení, přičemž nese úplnou 
odpovědnost za činnost svých podřízených. 
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Obrázek A5.2 – Liniová organizační struktura 

 
� výhody: nedělené řízení, jednoduchost, rychlá reakce na změny, pružnost, přehled 

� nevýhody: komplexní znalosti vedoucího o řízené oblasti (není specializován jen 
na jeden obor činnosti), větší počet podřízených = zpomalení procesu řízení = 
zpožděná reakce na změny 

 
�   

�  Například firma zabývající se správou počítačových sítí, kde jsou pracovníci správy, 
  provozu a vývoje podřízeni jedině řediteli, který zadává příkazy. 

 

 

2. Funkcionální organizační struktury 
 
Manažeři mohou seskupovat práce podle jejich funkce z hlediska celkových potřeb 
organizace. Funkcionální struktura vyjadřuje dělbu manažerské práce, existuje v ní 
několik nadřízených, z nich každý rozhoduje o odborných otázkách spadajících 
do jeho kompetence. 
 

 

 

 

 

 
Obrázek A5.3 – Funkcionální organizační struktura 

 
� výhody: specializace na provádění určitých prací (účetnictví, marketing, výroba), 

zkrácení komunikační cesty 

� nevýhody: složitost, překrývání kompetencí (zaměstnanec má ve skutečnosti osm 
nadřízených) 
 

�   

�  U výrobního podniku příkazy přicházejí např. z oddělení pro výzkum a vývoj, výrobu, 
  finance, marketing, účetnictví a personalistika, v nemocnici je to např. chirurgie, interna, 
  hospodářská správa, jednotka ARO apod. 
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3. Liniově štábní struktury 
 
Liniově štábní organizační struktura uplatňuje liniové řízení, ale zároveň jsou zřízeny 
pomocné štáby s přesně vymezenými kompetencemi v odborné oblasti (technologický 
postup výroby). 
 
 

 

 

 

 

 
Obrázek A5.4 – Liniově štábní organizační struktura 

 
Z liniové struktury jsou přebírány především jasné pravomoce, z funkční struktury 
pak specializace funkčních vedoucích a v důsledku toho jejich vysoká odbornost. 
Potlačena je řada nedostatků funkční organizační struktury, jako je velká četnost 
a složitost vazeb mezi jejími prvky, narušení principu jediného odpovědného 
vedoucího či křížení pravomocí. 
 
�   

�  Mistr v textilním podniku na úrovni řízení dílny obsáhne celou problematiku 
  komplexního řízení dílny sám v jedné osobě, složitost řízení směrem k vyšším 
  organizačním stupňům se zvyšuje natolik, že ji jediný odpovědný vedoucí nezvládá. 
  K řešení tohoto problému si proto vedoucí vytváří odborný aparát (štáb), specializovaný 
  obvykle na hlavní podnikové funkce (technika, výroba, obchod apod.), na který deleguje 
  některé úkoly např. z oblasti plánování nebo kontroly. 

 

 
4. Maticové organizační struktury 
 
Maticový typ organizační struktury se vyskytuje nejčastěji při realizaci projektů. Je 
charakterizován dvojí podřízeností, neboť pracovníci dostávají pokyny jak 
od vedoucího projektu, tak od svých útvarových vedoucích (vzniká křížení pravomocí – 
úprava přednosti – obecně vedoucí projektu má mít větší vliv na „co“ a „kdy“ a vedoucí 
funkční oblasti na „jak“). 
 
Vedoucí projektu odpovídá přímo za dosažení stanovených cílů a rozhoduje 
o organizačním a časovém postupu, kdežto funkční vedoucí zajišťuje projekt 
po stránce odbornosti a metodického vedení pracovníků. Matice vzniká rozdělením 
pravomocí mezi funkční a projektové vedení. 
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Obrázek A5.5 – Maticová organizační struktura 

 
�   

� V textilním podniku je při realizaci projektu na výpočet procenta nekvalitní 
produkce (vznikající díky strojnímu zpracování látek) sestaven jednoduchý počítačový 
program. 

Projektový tým využívá při své práci softwarového specialistu, kterého si „půjčuje“ 
z technického oddělení. 
 
Na univerzitě vykonávají svou činnost pedagogové pod jednotlivými katedrami. Zároveň 
se podílí na projektech, které řeší buď jiná katedra, nebo jiná fakulta, případně na projektech, které 
jsou řešeny ve spolupráci se soukromým sektorem. Např. Fakulta informatika a managementu 
Univerzity Hradec Králové se podílí na společném projektu Vzdělávání v oblastech 
strategického managementu, zaměřeném na vzdělávání úředníků krajských úřadů, spolu 
s firmou GIST, s. r. o. Řízení celého projektu provádí firma GIST, s. r. o. 
 

 
5. Divizionální organizační struktury 
 

V rámci divizionální struktury je vytvářen relativně velký a samostatný celek 
(divize) se samostatným plánem a rozpočtem. Všechny divize jsou pak podřízeny 
generálnímu řediteli. 
 
Divize jsou formovány dle různých hledisek: 
 
� výrobek, výrobková řada = výrobkové organizační struktury – velké automobilky 

vytvářející divize na jednotlivé typy vozů nebo pro jednotlivé regiony 

� skupiny zákazníků, klientů – zákaznické organizační struktury – úvěrové oddělení 
komerční banky rozdělené na divize dle zákazníků – průmysl, obchod a zemědělství 

� geografické oblasti = geografické organizační struktury – domácí trh, Evropa, 
Jihovýchodní Asie 
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Celkový systém organizování mimo jiné ovlivňuje: 

 
a)  rozpětí řízení 
 
� znamená počet osob přímo podřízených jednomu vedoucímu  

� úzké rozpětí = málo podřízených – větší kontrola – vyšší náklady řízení 

� široké rozpětí = mnoho podřízených – ztížená kontrola – nižší náklady řízení 

 
�   

�  Velkosklad distribuující drogerii do maloobchodu má šest oddělení:  
�  
� oddělení hlavního manažera, 
� nákupní oddělení velkoskladů,  
� odbytové oddělení, 
� ekonomické oddělení a  
� účetní oddělení.  
Hlavní  manažer může řídit každé oddělení, tj. mít šest přímo podřízených = široké rozpětí.  
 
Druhá možnost je, že řídí pouze: 
� oddělení velkoskladů (tomu podléhá nákupní a odbytové oddělení), 
� ekonomické oddělení (tomu podléhá účetní oddělení),  
tj. má dva přímé podřízené = úzké rozpětí. 
 

� optimální rozpětí řízení = jistý počet podřízených, který je vedoucí ještě schopen 
optimálně vést nebo řídit = mezi 5 až 10 podřízenými (záleží např. na složitosti 
činností vykonávaných podřízenými, četnost vzájemných kontaktů, jejich charakter 
a schopnosti a dovednosti manažera) 

 

b) stupně řízení 

 
Stupně řízení jsou vytvářeny v reakci na schopnost manažera řídit pouze omezený 
okruh pracovníků. Čím je větší rozpětí při konstantním počtu pracovníků v jednotce, 
tím je organizační pyramida plošší a počet organizačních stupňů menší, čím menší 
je rozpětí řízení, tím je organizační pyramida strmější a počet stupňů vyšší. Počet 
stupňů řízení ovlivňuje: 
 
� velikost podniku (vyjádřená počtem zaměstnanců),  

� charakter produkce (stejnorodost, nestejnorodost) a typy výroby (kusová, sériová, 
hromadná) ve spojitosti s technologií výroby,  

� územní rozmístění (na jednom prostoru, na několika místech v jedné obci, v několika 
různě vzdálených obcích),  

� centralizace nebo decentralizace v řízení (kdo si ponechává pravomoci),  

� schopnosti a názory vrcholového managementu. 
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c) dělba pravomocí 

 
Pravomocí se rozumí právo rozhodovat a vydávat příkazy k provádění  rozhodnutí 
bez nutnosti získat souhlas jiných členů dané instituce. Pravomoc má být v souladu 
s odpovědností za takto prováděná rozhodnutí. Kdo rozhoduje, nese plnou 
odpovědnost za své rozhodnutí. Pravomoc a odpovědnost bývá nazývána souhrnně 
také kompetence nebo působnost. Pokud si pravomoc ponechávají vyšší organizační 
úrovně, hovoříme o centralizaci, při přenášení pravomocí a úkolů na stupně nižší se 
jedná  o delegování a decentralizaci. 
 
�   

� Delegování je vhodné např. pro administrativní činnosti (nákup kancelářských 
potřeb, evidence objednávek) a rutinní práce (třídění a archivování písemností).  

 
Naopak nevhodné je pro mzdové, personální činnosti (přijímání nových pracovníků, vyřizování 
stížností) či záležitosti důvěrného charakteru (zamýšlená reorganizace, zpracování 
nabídky pro významného zákazníka). 
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B Ekonomická činnost statutárních orgánů 
a managementu podniku   

 
B1  Komplex povinností statutárních orgánů a managementu 
 
Statutárním orgánům obchodních společností, včetně osob podílejících se na řízení 
podnikatelských subjektů, je zákonnými předpisy uložena řada povinností a s nimi 
i související odpovědnost za jejich nesplnění. Některé povinnosti ukládají zákonné 
a podzákonné předpisy (zákony, nařízení vlády, vyhlášky ministerstev, obecně 
závazné vyhlášky krajů či obcí), jiné povinnosti jsou statutárními orgány 
či managementem převzaty smluvně. Jejich případné porušení může založit 
odpovědnost za vzniklý stav. 
 
Nejdůležitější povinnosti statutárního orgánu je obecně dodržovat: 
 
� právní povinnosti stanovené obchodním zákoníkem, zákon č. 513/1991 Sb. 

v platném znění (péče řádného hospodáře, zákaz konkurence, mlčenlivost), 

� právní povinnosti ve vztahu k účetnictví, 

� právní povinnosti stanovené insolvenčním zákonem, zákon č. 182/2006 Sb. 
v platném znění, 

� pokyny stanovené valnou hromadou či společníky, pokud nejsou v rozporu 
s právními předpisy. 

 
 
B1.1  Povinnosti stanovené obchodním zákoníkem  
 
Péče řádného hospodáře 
 
Jednou ze základních povinností statutárních orgánů právnických osob je postupovat 
nebo vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře (dříve s náležitou péčí). 
Obchodní zákoník výslovně stanoví: 
 
� u veřejné obchodní společnosti a komplementáře komanditní společnosti – 

společník je při plnění svých povinností povinen postupovat s péčí řádného 
hospodáře (§ 79a), 

� u společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti – členové 
představenstva i jednatelé jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného 
hospodáře (§ 194 odst. 5). 

 
 Podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, § 194 odst. 5 

 Členové představenstva jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře 
a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení 
třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu. Je-li sporné, zda člen představenstva 
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jednal s péčí řádného hospodáře, nese důkazní břemeno o tom, že jednal s péčí řádného 
hospodáře, tento člen představenstva. Ti členové představenstva, kteří způsobili 
společnosti porušením právních povinností při výkonu působnosti představenstva škodu, 
odpovídají za tuto škodu společně a nerozdílně. Smlouva mezi společností a členem 
představenstva nebo ustanovení stanov vylučující nebo omezující odpovědnost člena 
představenstva za škodu jsou neplatné. Členové představenstva odpovídají za škodu, 
kterou způsobili společnosti plněním pokynu valné hromady, jen je-li pokyn valné 
hromady v rozporu s právními předpisy. 

 
Obdobně se požadavek výkonu působnosti s péčí řádného hospodáře vztahuje 
na případné faktické vedoucí dle ustanovení § 66 odst. 6 obchodního zákoníku, 
tj. osoby, které na základě dohody, podílu na společnosti či jiné skutečnosti ovlivňují 
podstatným způsobem chování společnosti (jediný společník, akcionář, likvidátor, členové 
dozorčí rady). 
 
 Podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, § 66 odst. 6 

 Ustanovení tohoto zákona a zvláštních právních předpisů o odpovědnosti a ručení orgánů 
a členů orgánů společnosti se vztahují také na osoby, které na základě dohody, podílu na 
společnosti či jiné skutečnosti ovlivňují podstatným způsobem chování společnosti, 
přestože nejsou orgány ani členy orgánů společnosti, bez zřetele k tomu, jaký vztah  
ke společnosti mají. 

 
Péče řádného hospodáře znamená, že člen statutárního orgánu nebo i managementu 
podniku má postupovat obezřetně a preferovat potřeby a zájmy společnosti. To 
v sobě zahrnuje mimo jiné povinnost počínat si tak, aby: 
 
� společnosti nevznikala škoda (ztráta zakázek ve prospěch konkurence díky neschopnosti 

uzavřít urychleně smlouvy),  

� obchodní vedení společnosti bylo maximálně efektivní a zajistilo společnosti 
co nejlepší hospodářské výsledky.  

 
Osoba nemusí disponovat odbornou kvalifikací, ale má pečovat o to, aby záležitosti 
společnosti byly vyřízeny co nejlépe, a to včetně zajištění odborné pomoci, pokud je 
třeba (účetnictví, daňové poradenství, právní služby, znalecké služby). 
 

�  Řádný hospodář činí právní úkony týkající se společnosti odpovědně 
  a svědomitě a stejným způsobem pečuje o její majetek, jako kdyby šlo o jeho 
  vlastní majetek. 

 

 

Taková péče zahrnuje péči o majetek společnosti nejen v tom smyslu, aby nevznikla 
škoda na majetku jeho úbytkem či znehodnocením, ale také aby byl majetek 
společnosti zhodnocován a rozmnožován v maximální možné míře, jaká je 
momentálně dosažitelná. 
 
 



 B Ekonomická činnost statutárních orgánů a managementu podniku  �  41   

 
Nicméně povinnost péče řádného hospodáře nepředpokládá, že statutární orgán nebo 
jeho člen bude odborníkem ve všech oblastech, které je třeba při obchodním vedením 
společnosti a jednání jejím jménem uplatňovat. Součástí péče řádného hospodáře je 
proto i schopnost rozpoznat, jaké činnosti již statutární orgán není schopen 
vykonat, a pro takovou činnost si zajistit kvalifikované osoby. 
 
�   

�  Jednatel uzavřel při prodeji nemovitosti smlouvu o poskytování právních 
  služeb s advokátkou, tj. osobou odborně způsobilou posoudit právní aspekty převodu 
  nemovitosti.  

 
Předmětem smlouvy byl závazek advokátky poskytnout společnosti právní služby ve věci 
vyhodnocení nabídek veřejné soutěže na prodej zemědělské haly a sepsání kupní smlouvy 
na tuto nemovitost a zastupování před katastrálním úřadem. 
 
Jednatel v tomto ohledu jednal s péčí řádného hospodáře (za předpokladu, že neměl, s ohledem 
na dostupné informace, žádné důvody pochybovat o odborné způsobilosti advokátky). 
  
Bylo pak povinností advokátky rozpoznat, že jde o případ, na který dopadá ustanovení § 196a 
odst. 3 obchodního zákoníku (povinnost stanovit hodnotu převáděného majetku na základě posudku 
jmenovaného znalcem), jehož porušení má za následek neplatnost smlouvy o převodu 
nemovitosti. Odpovědnost tedy dopadá na advokátku, nikoliv na jednatele. 
 
Zdroj: Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 30. října 2008, č. j. 29 Cdo 2531/2008 
 
V případě, že statutární orgán obchodní společnosti deleguje část výkonu své 
pravomoci na jinou osobu (management, řadové zaměstnance, prokuristu), zodpovídá 
za výběr takové osoby s ohledem na její odborné schopnosti, znalosti a způsobilost 
plnit řádně svěřené úkoly. Statutární orgán je poté rovněž povinen sledovat 
a dohlížet na to, jakým způsobem jsou touto osobou svěřené činnosti prováděny. 
 
Jestliže je sporné, zda statutární orgán nebo jeho člen vykonává, nebo vykonával, 
funkci s péčí řádného hospodáře, nese důkazní břemeno statutární orgán či jeho člen. 
 
Bude-li se tedy společnost (společníci nebo akcionáři) u soudu domáhat vůči členovi 
představenstva náhrady škody způsobené jednáním v rozporu s povinností jednat 
s péčí řádného hospodáře, nemusí existenci daného protiprávního jednání 
prokazovat. Postačí tvrzení, že se člen jejího představenstva tohoto porušení dopustil. 
Bude výlučně na daném členu představenstva, aby předložil u soudu důkazy 
a prokázal, že tomu tak není. 
 
Obsah úpravy péče řádného hospodáře je naplňován především v judikatuře 
Nejvyššího soudu České republiky, kde je vykládán trestními senáty. Jedná se 
především o rozhodování ve spojitosti s trestným činem porušování povinnosti 
při správě cizího majetku. 
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�   

�  Příklady (ne)porušení povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře  
 
Členové představenstva akciové společnosti porušili povinnost péče řádného hospodáře, když 
pro společnost nedosáhli takového zisku z prodeje akcií, jaký byl reálný a jakého by dosáhli 
vybraní členové orgánů a zaměstnanci společnosti právě na její úkor.  

Rozhodnutím valné hromady bylo rozhodnuto o konverzi 23 735 ks zaměstnaneckých akcií na akcie 
kmenové. Členové představenstva rozhodli o prodeji 11 867 ks těchto konvergovaných akcií členům 
orgánů a vybraným zaměstnancům společnosti za částku 1 300,00 Kč za 1 ks akcie. 

Po dojednání ceny 2 405,00 Kč za 1 ks akcie s tehdejšími významnými akcionáři společnosti 
za uvedenou částku, tedy s významným navýšením oproti ceně pořizovací, prodali takto 
nabyté akcie 100% dceřiné společnosti. Tato dceřiná společnost pak tyto akcie po jejich shromáždění 
za tutéž částku prodala stávajícím akcionářům mateřské společnosti. Členové představenstva tedy 
při rozhodování o prodeji za částku 1 300,00 Kč disponovali informacemi o zájmu akcionářů 
o koupi akcií za cenu znamenající pro prodávajícího značný přínos. 
 
Zdroj: Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 23. listopadu 2005, č. j. 5 Tdo 1143/2005 
 
Prodej nemovitosti z majetku společnosti za výrazně nižší cenu, než je v daném místě a čase 
cena obvyklá, je rovněž porušením povinnosti statutárního orgánu jednat s péčí řádného hospodáře.  
 
Zdroj: Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 30. října 2008, č. j.  29 Cdo 2531/2008 
 
Péče řádného hospodáře ve smyslu § 194 odst. 5 obchodního zákoníku spočívá též v provádění 
kontroly. Je tedy nezbytné, aby představenstvo akciové společnosti zajistilo odpovídající kontrolu 
činnosti osoby, kterou pověřilo provedením stavebních prací. Je povinno kontrolovat, zda pověřená 
osoba postupuje na základě stavebního povolení, dodržuje projektovou dokumentaci a zajišťuje 
realizaci stavby náležitým způsobem.  
 
Zdroj: Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 24. března 2005, č. j.  8 Tdo 124/2005 
 
Nejvyšší soud ČR řešil problém, zda statutární orgán musí v každém případě přistupovat 
k vymáhání pohledávek soudní cestou. V projednávaném případě jednatel společnosti s ručením 
omezeným některé pohledávky nevymáhal. Později došlo v důsledku toho k jejich promlčení 
a společnost se proto domáhala odpovědnosti jednatele za škodu.  
 
Neuplatnění pohledávek samo o sobě nemusí být porušením povinnosti jednatele 
vykonávat svoji funkci s péčí řádného hospodáře. Pro rozhodnutí, zda byl jednatel povinen 
pohledávky vymáhat, je důležité mimo jiné i posouzení: 
� případné úspěšnosti takového postupu (např. od možnosti společnosti prokázat vznik, výši 

i trvání uplatněné pohledávky) a  
� reálnosti jejího vymožení (alespoň částečného).  
 
V případě dlužníka, který zjevně není schopen své závazky splnit ani částečně, jako tomu 
bylo v posuzovaném případě, nebo  v situaci, kdy společnost není schopna prokázat vznik, 
výši a trvání pohledávky, aniž by takový stav způsobil sám jednatel, by naopak v rozporu 
s náležitou péčí řádného hospodáře mohlo být – podle okolností případu – podání žaloby 
a vynaložení dalších nákladů na vedení soudního řízení. 
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 Zda jednatel bude pohledávky společnosti vymáhat, je věcí jeho úvahy v rámci obchodního vedení, 
jež musí být učiněna s ohledem na všechny okolnosti. V některých případech není takové 
vymáhání efektivní a může vést k majetkové újmě vymáhající společnosti. 
 
Zdroj: Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 30. listopadu 2011, č. j. 29 Cdo 4276/2009 
 
Povinnost člena představenstva postupovat s náležitou péčí při zajištění záležitostí družstva nelze 
naplňovat tak, že členové dají při svém rozhodování výhradně na doporučení ředitele 
družstva, který má jejich důvěru a který pro ně (vzhledem k funkci, kterou zastává) 
představuje „dostatečnou záruku, že záležitost byla kvalifikovaně posouzena“.  
 
Pokud by byla taková argumentace připuštěna, v podstatě by vylučovala odpovědnost všech členů 
představenstva družstva za škodu způsobenou družstvu pouze na základě jejich subjektivní důvěry 
v „kvalifikovanost a důvěryhodnost“ předsedy družstva a přenášela odpovědnost pouze 
na předsedu, který ji nepochybně nese, ale spolu s ostatními členy představenstva.  
 
Zdroj: Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 23. listopadu 2006, č. j. 29 Odo 70/2005 
 
Statutární orgány musí při svém rozhodování zohlednit celou řadu různých 
okolností. Za běžného stavu věcí nelze požadovat stoprocentní správnost 
a bezchybnost jakéhokoli rozhodnutí a z tohoto pohledu je tedy zapotřebí chápat 
i pojem péče řádného hospodáře, kdy v rámci podnikatelské činnosti v zájmu 
dosažení zisku je zapotřebí činit i rozhodnutí, která s sebou nesou i jistou míru 
podnikatelského rizika. 
 
 
Zákaz konkurence 
 
Zákaz konkurence je institutem, který omezuje možnost dalšího, samostatného 
podnikání členů statutárních orgánů. 
 
�  Cílem zákazu konkurence je zabezpečení rovnosti podnikání, tj. toho, aby 

  společnost nebyla poškozována jednáním těch osob, které jsou detailně 
  informovány o její situaci, plánech a možnostech. 

 

 
Zákaz konkurence je upraven v § 65 obchodního zákoníku a v ustanoveních 
o jednotlivých obchodních společnostech, kde je vymezen okruh osob, pro které platí. 
 
 Podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, § 65 

 (1) Ustanovení o jednotlivých společnostech určují, které osoby a v jakém rozsahu 
podléhají zákazu konkurenčního jednání. 

(2) Společnost je oprávněna požadovat, aby osoba, která tento zákaz porušila, vydala prospěch 
z obchodu, při kterém porušila zákaz konkurence, anebo převedla tomu odpovídající práva 
na společnost. Tím není dotčeno právo na náhradu škody. 
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(3) Práva společnosti podle odstavce 2 zanikají, nebyla-li uplatněna u odpovědné osoby do tří 
měsíců ode dne, kdy se společnost o této skutečnosti dověděla, nejpozději však uplynutím jednoho 
roku od jejich vzniku. Tím není dotčeno právo na náhradu škody.  

 
Obchodní zákoník výslovně u akciových společností a u společností s ručením 
omezeným stanoví, že pokud stanovy, společenská smlouva nebo usnesení valné 
hromady nestanoví další omezení, tak člen představenstva, jednatel a člen dozorčí 
rady nesmí: 
 
� podnikat v oboru stejném nebo obdobném oboru podnikání společnosti ani 

vstupovat se společností do obchodních vztahů (jednatel společnosti obchodující 
se dřevem zároveň v tomto oboru podniká jako fyzická osoba na základě živnostenského 
listu),  

� zprostředkovávat nebo obstarávat pro jiné osoby obchody společnosti (například 
působit jako obchodní zástupce konkurenčního zboží či služeb), 

� nesmí se účastnit na podnikání jiné společnosti jako společník s neomezeným 
ručením (společník veřejné obchodní společnosti, komplementář komanditní společnosti) 
nebo jako ovládající osoba jiné osoby (vlastnictví rozhodující části obchodního podílu 
nebo akcií konkurenčního subjektu), se stejným nebo podobným předmětem 
podnikání,  

� vykonávat činnost jako statutární orgán nebo člen statutárního nebo jiného 
orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo s obdobným předmětem podnikání, 
ledaže jde o koncern (člen představenstva jedné farmaceutické společnosti je zároveň 
členem dozorčí rady jiné farmaceutické společnosti).  

 
U společností s ručením omezeným může společenská smlouva určit, v jakém rozsahu 
se vztahuje zákaz konkurence i na společníky společnosti. Na akcionáře zákaz 
konkurence rozšířit nelze. 
 
U veřejných obchodních společností nesmí společník bez svolení ostatních 
společníků podnikat v předmětu podnikání společnosti ani zprostředkovávat 
obchody společnosti pro jiného nebo k jeho prospěchu. Nemůže být ani statutárním 
nebo jiným orgánem nebo členem orgánu společnosti s obdobným předmětem 
podnikání. Společenská smlouva může upravit zákaz konkurence jinak. 
 
U komanditních společností se v otázkách zákazu konkurence přiměřeně použijí 
ustanovení týkající se veřejné obchodní společnosti. Zákaz konkurence však neplatí 
pro komanditistu společnosti, nestanoví-li společenská smlouva jinak. 
 
V družstvu nesmějí být členové představenstva a kontrolní komise družstva, 
prokuristé a ředitel podnikateli ani členy statutárních a dozorčích orgánů právnických 
osob s obdobným předmětem činnosti. Stanovy mohou upravit rozsah zákazu 
konkurence jinak. 
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Poruší-li povinná osoba zákaz konkurence, je společnost oprávněna požadovat, aby 
tato osoba vydala prospěch z obchodu, při kterém porušila zákaz konkurence, anebo 
převedla tomu odpovídající práva na společnost. Tím není dotčeno právo 
na náhradu škody. Práva společnosti zanikají, nebyla-li uplatněna u odpovědné osoby 
do tří měsíců ode dne, kdy se společnost o této skutečnosti dověděla, nejpozději však 
uplynutím jednoho roku od jejich vzniku. 
 
V praxi se lze setkat s celou řadou způsobů porušení zákazu konkurence členů 
statutárních orgánů (ale i zaměstnanců či společníků). Nejčastěji se jedná o: 
 
� založení společnosti přímo či prostřednictvím třetích osob, která poskytuje 

konkurenční služby nebo nabízí konkurenční výrobky, 

� činnost ve prospěch třetích osob v konkurenčním postavení, ať už faktická nebo 
na základě obchodní či pracovní smlouvy, 

� činnost jako člena orgánu (statutárního či dozorčího) ve prospěch konkurenční 
společnosti. 

  
�   

�  Zákaz konkurence 
 
Fyzická osoba – vlastník živnostenského listu na obchodní činnost dovážel drogistické zboží 
ze zahraničí. Následně spolu s kolegou založil společnost s ručením omezeným (oba 50% podíl, oba 
jednateli). Nově založená společnost se zaměřovala na obchod s drogistickým zbožím 
od tuzemských dodavatelů. Ještě později v roce 2008 byla živnost fyzické osoby převedena na nové 
(jiné) s. r. o., které pokračovalo v činnosti živnosti, tj. v importu zboží. V tomto novém s. r. o. je 
původní fyzická osoba 100% vlastníkem. 
 
Do roku 2008 docházelo k porušování zákazu konkurence podnikáním v oboru stejném nebo 
obdobném oboru podnikání jako společnost. Od doby, kdy se fyzická osoba stala 100% majitelem 
společnosti s ručením omezeným, se na ni jako na ovládající osobu této společnosti vztahovalo 
ustanovení zákazu konkurence, a to zákaz účastnit se na podnikání jiné společnosti jako ovládající 
osoba jiné osoby se stejným nebo podobným předmětem podnikání.  
 
Pro posouzení, zda se opravdu jednalo o konkurenční jednání, je rozhodující, v jakém oboru 
podnikatel jako fyzická osoba podnikal a v jakém oboru podnikala s. r. o., jež fyzická osoba za tímto 
účelem jako 100% vlastník založila. Nezáleží na předmětu podnikání dle živnostenského listu, 
ale na faktickém výkonu činnosti. 
 
Pokud by společnost, kde je fyzická osoba jednatelem, prodávala pouze prací a mycí prostředky 
a společnost, kterou fyzická osoba 100% vlastní, by prodávala kosmetiku, tak by výše uvedeným 
jednáním zákaz konkurence nebyl porušen – faktický výkon činnosti by se lišil.  
 
Pokud by však obě společnosti prodávaly prací a mycí prostředky, tak by k porušení zákazu 
konkurence určitě došlo, a to i přesto, že zboží jedné společnosti pocházelo od jiných 
(zahraničních) dodavatelů.   
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Mlčenlivost  
 
Povinnost osoby, která je statutárním orgánem nebo jeho členem, zachovávat 
mlčenlivost vyplývá z ustanovení § 194 odst. 5 obchodního zákoníku, které členům 
představenstva (prostřednictvím § 135 odst. 2 obchodního zákoníku platí  
i pro jednatele a § 200 odst. 3 obchodního zákoníku pro členy dozorčí rady) ukládá 
povinnost zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž 
prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu. 
 
 Podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, § 194 odst. 5 

 Členové představenstva jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře 
a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení 
třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu. Je-li sporné, zda člen představenstva 
jednal s péčí řádného hospodáře, nese důkazní břemeno o tom, že jednal s péčí řádného 
hospodáře, tento člen představenstva. Ti členové představenstva, kteří způsobili 
společnosti porušením právních povinností při výkonu působnosti představenstva škodu, 
odpovídají za tuto škodu společně a nerozdílně. Smlouva mezi společností a členem 
představenstva nebo ustanovení stanov vylučující nebo omezující odpovědnost člena 
představenstva za škodu jsou neplatné. Členové představenstva odpovídají za škodu, 
kterou způsobili společnosti plněním pokynu valné hromady, jen je-li pokyn valné 
hromady v rozporu s právními předpisy. 

 
Kvalitní informace v nesprávných rukou mohou mít pro společnost rozsáhlé 
negativní dopady. Statutární orgány by měly společnost před takovými následky 
chránit, avšak právě statutární orgány disponují velkým množstvím informací 
z vnitřku společnosti, které mohou společnost poškodit v případě, pokud by se 
dostaly ke třetím osobám. 
 
Pojem důvěrné informace není nikde v zákoně definován, minimálně se může jednat 
o informace tvořící předmět obchodního tajemství podle ustanovení § 17 obchodního 
zákoníku. 
 
 Podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, § 17 

 Předmětem práv náležejících k podniku je i obchodní tajemství. Obchodní tajemství tvoří 
veškeré skutečnosti obchodní, výrobní či technické povahy související s podnikem, které 
mají skutečnou nebo alespoň potenciální materiální či nemateriální hodnotu, nejsou 
v příslušných obchodních kruzích běžně dostupné, mají být podle vůle podnikatele 
utajeny a podnikatel odpovídajícím způsobem jejich utajení zajišťuje. 

 
�  Obchodní tajemství tvoří veškeré skutečnosti obchodní, výrobní či technické 

  povahy související s podnikem, které mají skutečnou nebo alespoň potenciální 
  materiální či nemateriální hodnotu, nejsou v příslušných obchodních kruzích 
  běžně dostupné, mají být podle vůle podnikatele utajeny a podnikatel 
  odpovídajícím způsobem jejich utajení zajišťuje. 

 

 
 



 B Ekonomická činnost statutárních orgánů a managementu podniku  �  47   

 
�  Předmětem obchodního tajemství může být například smluvní dokumentace, zápisy 

  z jednání, konstrukční řešení výrobního zařízení,  výkresová dokumentace strojů, nabídky 
  přihlášené do veřejné obchodní soutěže, kontakty na zákazníky, historie emailové 
  komunikace, informace účetně ekonomického charakteru, rozhodnutí o snížení stavu 
  zaměstnanců nebo o jiných organizačních změnách. 

 
Nemusí se ale jednat jen o informace obchodní, výrobní či technické povahy 
související s podnikem, ale i o interní informace např. o plánované fúzi nebo zamýšleném 
zvýšení základního kapitálu, o udělení vysoké pokuty, získání či ztrátě povolení významných 
pro předmět činnosti společnosti.  
 
Obchodní tajemství musí zcela splňovat objektivně dané znaky vymezené 
v ustanovení § 17 obchodního zákoníku. Tudíž nestačí se na něm pouze dohodnout 
ve smlouvě o dílo (či v jiné obdobné smlouvě). 
 

 
Příklad, co není obchodním tajemstvím 

 
Ing. V. Z. (dále jen žalobce) žádal Městský úřad v N. (dále jen žalovaný) o poskytnutí informace 
o financování výstavby základní školy. Předmětný Městský úřad žádosti nevyhověl , proti čemuž se 
žalobce v souladu s platným právním řádem odvolal k Městské radě města N. Zmíněná rada 
odvolání zamítla s odůvodněním, že se jedná o obchodní tajemství, a tudíž daná informace 
nemůže být poskytnuta. 
 
Žalobce požádal žalovaného o poskytnutí informace, týkající se financování výstavby základní 
školy, a to v rozsahu předložení smlouvy o dílo, včetně jejich dodatků, položkového 
rozpočtu jako součásti smlouvy, položkového rozpočtu změn ve smyslu odpočtů 
a přípočtů k původnímu dohodnutému rozpočtu. Své právo na informace přitom zdůvodnil 
výkonem funkce člena městské rady a jako nárok podle zákona č. 106/ 1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím. 
 
Městský úřad uvedené žádosti nevyhověl s tím, že jí nelze poskytnout pro rozpor s ustanovením 
§ 9 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, neboť tomu brání 
ujednání mezi dodavatelem a zhotovitelem předmětné stavby ve smlouvě o dílo, že veškeré 
obchodní a technické informace, týkající se tohoto smluvního vztahu, jsou označeny za důvěrné 
a žádná ze smluvních stran je nezpřístupní třetím subjektům pro další účely, než pro plnění dané 
smlouvy. Z tohoto ujednání městský úřad dovodil, že se jedná o obchodní tajemství – dle 
ustanovení § 17 obchodního zákoníku. 
 
Předmětný krajský soud poté rozhodl o tom, že aby  se jednalo o obchodní tajemství, je nutno, aby 
byly naplněny všechny pojmové znaky obchodním zákoníkem stanovené, tj. že se musí 
jednat o skutečnosti obchodní, výrobní nebo technické povahy související s podnikem, které mají 
alespoň potenciální hodnotu, nejsou v příslušných obchodních kruzích běžně dostupné, mají být 
podle podnikatele utajeny a podnikatel musí utajení odpovídajícím způsobem zajišťovat.  
 
Ochrana obchodního tajemství přitom nevzniká evidencí nebo zápisem, ani uvedením této 
skutečnosti do smlouvy o dílo, ale vzniká okamžikem naplnění všech pojmových znaků 
obchodního tajemství.  
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Obchodním tajemstvím ovšem nemůže být informace o rozsahu finančních prostředků 
poskytnutých podnikateli z rozpočtu obce, tedy ani údaj o ceně za provedené dílo, jež je 
hrazena z příjmů od daňových poplatníků. Výdaje obcí jsou věcí navýsost veřejnou, že s jejich 
zdroji nespojuje toho kterého podnikatele žádná tvůrčí souvislost, jež by jen v náznaku mohla vést 
k domnění, že by se mohlo jednat o obchodní tajemství. Pod toto spadá samozřejmě i konkrétní užití 
rozpočtových prostředků obce. Předmětný soud rozhodl, že tím, že žalovaná strana 
neposkytla požadovanou informaci žalobci, nejednala v souladu se zákonem.  
  
Zdroj: Rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 25. května 2001, č.j. Ca 189/2000-27. 
 
Povinnost mlčenlivosti nelze pojímat absolutně, neboť takové chápání by se stávalo 
nežádoucím omezením při jednání statutárního orgánu. V podstatě by to znemožnilo 
komerční podnikání, když zejména při uzavírání obchodních smluv či vstupu 
strategického investora je zřejmé, že bude nutné budoucímu smluvnímu partnerovi 
poskytnout určité informace týkající se vnitřních záležitostí společnosti.  
 
V takovém případě musí statutární orgán postupovat s péčí řádného hospodáře 
(prověření smluvního partnera v co největší možné míře a poskytnutí jen nejnutnějších 
informací, zavázání budoucího partnera smlouvou o povinnosti mlčenlivosti o poskytnutých 
informací) a vyhodnotit, které konkrétní informace poskytnout, aby byl chráněn zájem 
společnosti a nebyla porušena povinnost mlčenlivosti.  
 
Pomoci by mohla rovněž smluvní úprava mezi členy statutárního orgánu 
a společností, která vymezí okruh situací a informací, jejichž použití směrem 
ke třetím osobám a s přihlédnutím k dalším povinnostem, zejména jednat s péčí 
řádného hospodáře, nebude v rozporu s povinností mlčenlivosti. 
 

Dále je statutární orgán povinen například: 
 
� vést seznam společníků společnosti s ručením omezeným či akcionářů akciové 

společnosti,  

� podávat návrhy na zápis (výmaz) skutečností zapisovaných do obchodního 
rejstříku, 

� nebo informovat společníky (akcionáře) o záležitostech společnosti či jim umožnit 
nahlédnout do dokladů společnosti.  

 

 

B1.2  Povinnosti ve vztahu k účetnictví  
 
Účetnictví patří mezi ekonomické disciplíny. Účetní evidence slouží pro sběr, třídění, 
transformaci a poskytování ekonomických informací pro rozhodování na všech 
úrovních řízení podniku. Účetnictví poskytuje základní přehled o daném podniku 
nejen osobám , které podnik řídí, ale i řadě institucí a osob, které se závěry získanými 
v účetnictví řídí.  
 



 B Ekonomická činnost statutárních orgánů a managementu podniku  �  49   

 
Uživateli účetních informací jsou: 
 
1. Statutární orgány podniku a jeho management – jsou hlavními činiteli, kteří 

výslednou podobu účetnictví mohou také nejvíce ovlivnit. Na základě získaných 
dat v účetnictví však také kontrolují účinnost řízení firmy, zjišťují výkonnost firmy, 
dělají prognózy a plánují rozvoj firmy. Naplňují tak s jeho podporou povinnost 
péče řádného hospodáře. 

2.  Zaměstnanci, kteří jsou na základě účetních výsledků hodnoceni.  

3.  Banky, které rozhodují o přidělení úvěru. 

4. Investoři, kteří se rozhodují investovat do firmy.  

5. Finanční úřad má právo kontrolovat účetnictví, jelikož na základě něj musí 
podnikatel podat přiznání k daním. 

6. Policejní vyšetřovací orgány a soudy používají účetní evidenci při dokazování 
trestné činnosti.  

 
Povinnost vést účetnictví a forma jeho vedení je upravena v několika závazných 
normách: 
 
� obchodní zákoník (zákon č. 513/1991 Sb.) – zakládá povinnost všech podnikatelů 

vést účetnictví a povinnost ověření účetní závěrky a výroční zprávy auditorem 
u vybraných obchodních společností. 

� zákon o účetnictví (zákon č. 563/1991 Sb.) – stanovuje rozsah a způsob vedení 
účetnictví pro jednotlivé typy účetních jednotek. 

� prováděcí vyhlášky ministerstva financí – zajišťují podrobnější úpravu dle zákona 
o účetnictví (účetní metody, postup provedení účetní závěrky, postupy účtování účetních 
případů, základní účetní osnovu, tj. seznam účtů, které může podnikatelský subjekt 
v rámci svého účetnictví používat). Představují je České účetní standardy pro různé 
typy účetních jednotek. Jsou vydávány za účelem docílení souladu při používání 
účetních metod účetními jednotkami. Představují je:  

− České účetní standardy pro podnikatele (standardy pro účetní jednotky, které 
účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb.) 

− České účetní standardy pro finanční instituce (standardy pro účetní jednotky, 
které účtují podle vyhlášky č. 501/2002 Sb.) 

− České účetní standardy pro pojišťovny (standardy pro účetní jednotky, které 
účtují podle vyhlášky č. 502/2002 Sb.) 

− České účetní standardy pro zdravotní pojišťovny (standardy pro účetní 
jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 503/2002 Sb.) 

− České účetní standardy pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem 
činnosti není podnikání (standardy pro účetní jednotky, které účtují podle 
vyhlášky č. 504/2002 Sb.) 

− České účetní standardy pro územní samosprávné celky, příspěvkové 
organizace, státní fondy a organizační složky státu (standardy pro účetní 
jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.) 
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Účetnictví musí vést (evidovat) všechny subjekty, které jsou uvedeny v § 1 odst. 2 
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví (dále jen zákon o účetnictví). 
 
 Podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, § 1 odst. 2 

 Tento zákon se vztahuje na 

 a) právnické osoby, které mají sídlo na území České republiky, 

 b) zahraniční osoby, pokud na území České republiky podnikají nebo provozují jinou 
činnost podle zvláštních právních předpisů, 

 c)  organizační složky státu podle zvláštního právního předpisu, 

 d) fyzické osoby, které jsou jako podnikatelé zapsány v obchodním rejstříku, 

 e) ostatní fyzické osoby, které jsou podnikateli, pokud jejich obrat podle zákona o dani 
z přidané hodnoty, včetně plnění osvobozených od této daně, jež nejsou součástí obratu, 
v rámci jejich podnikatelské činnosti přesáhl za bezprostředně předcházející kalendářní 
rok částku 25 000 000,00 Kč, a to od prvního dne kalendářního roku. 

 f) ostatní fyzické osoby, které vedou účetnictví na základě svého rozhodnutí, 

 g) ostatní fyzické osoby, které jsou podnikateli a jsou účastníky sdružení bez právní 
subjektivity podle zvláštního právního předpisu, pokud alespoň jeden z účastníků tohoto 
sdružení je osobou uvedenou v písmenech a) až f) nebo h), nebo 

 h) ostatní fyzické osoby, kterým povinnost vedení účetnictví ukládá zvláštní právní 
předpis.  

              Ustanovení písmen d) až h) se použijí i pro zahraniční fyzické osoby. 

 
Jedná se o tzv. účetní jednotky. Tvoří je nejčastěji právnické osoby a fyzické osoby 
zapsané v obchodním rejstříku, které vedou účetnictví vždy. Dále pak fyzické osoby, 
které se samy dobrovolně rozhodnou vést účetnictví, a fyzické osoby, jejichž obrat za 
předchozí kalendářní rok přesáhl hodnotu 25 mil. Kč. Fyzické osoby, které nejsou 
účetní jednotkou, nejsou tedy uvedeny v § 1 odst. 2 zákona o účetnictví, vedou 
daňovou evidenci (dříve tzv. jednoduché účetnictví). 
 
Účetní jednotky účtují o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků a jiných 
pasiv, dále o nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření. 
 
Povinnost zabezpečit řádné vedení účetnictví a účetních knih ukládá statutárním 
orgánům obchodní zákoník. 
 
  

 Podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, § 135 odst. 1 
  
Jednatelé jsou povinni zajistit řádné vedení předepsané evidence a účetnictví, vést seznam 
společníků a informovat společníky o záležitostech společnosti. 
 
Podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, § 192 odst. 1 a 2 
 

(1) Představenstvo zabezpečuje obchodní vedení včetně řádného vedení účetnictví 
společnosti a předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, 
popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty v souladu 
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se stanovami společnosti. Tato závěrka nebo vybrané údaje z ní s uvedením doby a místa, v němž je 
účetní závěrka k nahlédnutí pro akcionáře, se zasílají akcionářům majícím akcie na jméno nejméně 
30 dnů před valnou hromadou. Vydala-li společnost akcie na majitele, hlavní údaje této účetní 
závěrky se v téže lhůtě uveřejní způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné 
hromady s uvedením doby a místa, v němž je účetní závěrka k nahlédnutí pro akcionáře 
společnosti. 

(2) Ve lhůtách určených stanovami, nejméně však jednou za účetní období, předkládá 
představenstvo valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku. 
Tato zpráva je vždy součástí výroční zprávy zpracovávané podle zvláštního právního předpisu. 
 
Na vedení účetnictví klade zákon o účetnictví následující požadavky: 
 
� musí zachycovat skutečnosti, které jsou předmětem účetnictví, tj. účetní případy 

(nákup počítače za hotové, nárok zaměstnanců na mzdy, poskytnutí advokátních služeb), 
za použití účetních dokladů (výdajový pokladní doklad, faktura, bankovní výpis), 

� zaznamenávat účetní případy v účetních knihách (deník, hlavní kniha, kniha 
pohledávek a závazků), tj. účetní zápisy, pouze na základě průkazných účetních 
záznamů, 

� inventarizovat majetek a závazky podle § 29 a 30 zákona o účetnictví, 

� sestavovat účetní závěrku (řádnou, popř. mimořádnou nebo mezitímní, konsolidovanou 
účetní závěrku). 

 
Účetnictví musí být vedeno tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě 
podávala věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní 
jednotky. Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví: 
 
� správné = neodporuje zákonu o účetnictví a ostatním právním předpisům,  

� úplné = byly zaúčtovány všechny účetní případy spadající do daného účetního 
období, sestavena účetní závěrka, vyhotovena výroční zpráva, zveřejněny 
informace podle § 21a zákona o účetnictví a o těchto skutečnostech existují 
přehledně uspořádané účetní záznamy,  

� průkazné = všechny účetní záznamy jsou průkazné, byla provedena inventarizace,  

� srozumitelné a přehledné = je možné spolehlivě a jednoznačně určit obsah 
účetních případů a záznamů a vazbu mezi účetními záznamy,  

� způsobem zaručujícím trvalost účetních záznamů = je možné splnit stanovené 
povinnosti spojené s jejich úschovou a zpracováním po celou zákonem stanovenou 
dobu. 

 
Statutární orgán nemusí účetnictví vést osobně, ale může zabezpečit jeho vedení třetí 
osobou (vlastní účetní jako zaměstnanec, externí účetní firma, daňový poradce), které 
vytvoří pro výkon činnosti potřebné podmínky. 
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�   

� Jednatel se zprostí odpovědnosti za škodu způsobenou porušením povinností uvedených 
v ustanovení § 135 obchodního zákoníku, jestliže prokáže, že zajistil vedení předepsané 
evidence a účetnictví v potřebném rozsahu kvalifikovanou osobou, které vytvoří 
pro výkon činnosti potřebné podmínky – poskytne potřebnou součinnost.  

 
Zdroj: Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 10. listopadu  1999, č. j. 29 Cdo 1162/99 
 
Žaloba o zaplacení částky 210 642,00 Kč s příslušenstvím byla podána na bývalé jednatele 
společnosti s ručením omezeným z titulu jejich odpovědnosti za škodu vzniklou dodatečným 
doměřením daní a vyměřením daňového penále z toho, že daňová kontrola shledala takové 
nedostatky ve vedení účetnictví, které měly za následek vznik dodatečné daňové povinnosti 
a daňového penále. 
 
Soud prvního stupně a následně i odvolací soud žalobu zamítl s tím, že jednatelé jsou povinni 
zajistit řádné vedení předepsané evidence a účetnictví, vést seznam společníků a informovat 
společníky o záležitostech společnosti. Z toho však nelze dovodit, jak správně poukázali žalovaní 
jednatelé, že by jednatel (jednatelé) byli povinni osobně vést účetnictví, ani že by osobně za vedení 
účetnictví odpovídali. Za řádné vedení evidence a účetnictví ve smyslu § 135 odst. 1 obchodního 
zákoníku je třeba považovat vedení evidence a účetnictví osobou k tomu odborně způsobilou, tedy 
osobou s odpovídajícím vzděláním a přiměřenou praxí, od které lze očekávat potřebné znalosti 
v oboru. Pokud jednatelé společnosti pověřili vedením účetnictví osobu s ukončeným 
středoškolským vzděláním zaměřeným i na oblast účetnictví a s desetiletou praxí 
v oboru, pak podle názoru odvolacího soudu lze mít za to, že povinnost podle § 135 odst. 1 
obchodního zákoníku splnili. 
 
Společnost v rámci dovolání uvedla, že připouští, že je možné a v praxi obvyklé, aby jednatelé 
vedením účetnictví pověřili třetí osobu, namítá však, že jejich osobní odpovědnost za vedení 
účetnictví tím nemůže být dotčena ani jakkoli omezena. Nedílnou součástí povinnosti zajistit 
řádné vedení účetnictví je dle jejího názoru též povinnost na vedení účetnictví průběžně 
dohlížet a pravidelně ověřovat jeho správnost. Žalovaní jednatelé měli zejména možnost 
pověřit vedením účetnictví externího daňového či účetního poradce, který by byl k této 
činnosti autorizován a který by byl pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu 
způsobenou v souvislosti s poskytováním těchto služeb. Rovněž by bylo možné pověřit 
takového poradce zpracováním daňových přiznání a/nebo zajistit z jeho strany pravidelné 
kontroly vedení účetnictví. Pouze takový přístup by společnost považovala za dostatečný 
z hlediska splnění požadavku na zajištění řádného vedení účetnictví, neboť i v případě, že by 
činnost externího daňového či účetního poradce nebyla vykonávána řádně, měla by společnost 
zajištěno, že škoda, která jí v důsledku takového vedení účetnictví vznikne, bude v plné výši 
nahrazena. Jednatelé však žádnou z možností, kterou by společnost dostatečně zabezpečili před 
nebezpečím vzniku škody, nevyužili a bez přiměřeného důvodu spoléhali na to, že škoda žalobkyni 
nevznikne. Podmínky vzniku odpovědnosti žalovaných tak dle společnosti splněny byly. 
 
Nejvyšší soud uzavřel danou věc s tím, že otázku vyřešil již v rozhodnutí sp. zn. 29 Cdo 1162/99, 
a to tak, že jednatel se zprostí odpovědnosti za škodu způsobenou porušením povinností 
uvedených v ustanovení § 135 obchodního zákoníku, jestliže prokáže, že zajistil vedení 
předepsané evidence a účetnictví v potřebném rozsahu kvalifikovanou osobou, které 
vytvoří pro výkon činnosti potřebné podmínky (poskytne potřebnou součinnost). Nedodržení 
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takového postupu dovolatelka netvrdila. Odvolací soud tak předestřenou otázku posoudil správně, 
a proto Nejvyšší soud dovolání odmítl. 
 
Zdroj: Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 6. května 2008, č. j. 29 Odo 1773/2006 
 
Neznamená to však úplné zbavení se odpovědnosti z povinnosti zajištění řádného 
vedení účetnictví.  
 
Na osobní odpovědnost jednatele za účetnictví lze usuzovat i z ustanovení § 18 odst. 2 
zákona o účetnictví, dle kterého musí být účetní závěrka podepsána statutárním 
orgánem a dokud jím podepsána není, nepovažuje se za sestavenou. Bez podpisu 
jednatele tedy účetní závěrku sestavit nelze. 
 
Účetní závěrku tvoří následující oficiální a standardizované účetní výkazy:  
 
� rozvaha  

 
Představuje výkaz o majetku podniku (aktiva) a zdrojích jeho financování 
(pasiva) k určitému datu (nejčastěji k 31. 12., nebo ke konci hospodářského roku), 
pro součet všech složek aktiv a pasiv neustále platí bilanční princip, tzn. že úhrn 
aktiv se musí rovnat úhrnu pasiv. 
 
Vykazuje stavové veličiny ekonomiky podniku. 
  

� výkaz zisku a ztráty   
 
Zachycuje výnosy a náklady na veškerou podnikatelskou činnost vzniklé za určité 
účetní období (rok, čtvrtletí, měsíc), poskytuje informace o tom, jak za určité časové 
období vznikl výsledek hospodaření (zisk nebo ztráta). 
 
Vykazuje tokové veličiny ekonomiky podniku. 
 

� příloha k účetní závěrce  
 
Poskytuje doplňující a vysvětlující údaje ke zpracované v rozvaze a výkazu zisku 
a ztráty. Příloha se sestavuje popisným způsobem nebo ve formě tabulek 
k zajištění přehlednosti a srozumitelnosti předkládaných informací. Základními 
náležitosti přílohy k účetní závěrce jsou: 

− obecné informace – popis účetní jednotky (název, IČ, předmět činnosti, vedení 
společnosti, akcionáři či společníci, atd.), 

− informace o použitých účetních metodách, obecných účetních zásadách 
a způsobech oceňování (výběr varianty účtování zásob A nebo B, způsob účtování 
výdejů ze skladů, způsob oceňování zásob, drobného majetku atd.), 

− doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty – (rozpis hmotného 
majetku zatíženého zástavním právem, pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti). 
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Co je obsahem přílohy jednoznačně popisuje vyhláška Ministerstva financí 
č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví, a Příloha č. 3 opatření č. j. 281/97 417/2001, které stanoví obsah účetní 
závěrky pro podnikatele. 

 
Účetní závěrka může zahrnovat i výkaz cash flow (tj. výkaz o peněžních tocích), který 
poskytuje přehled o schopnosti podniku vytvářet peníze a peněžní ekvivalenty 
a také o potřebě podniku využívat tyto peněžní toky. Z výkazu cash flow lze 
posoudit i schopnost podniku zajistit v budoucnu dostatečnou tvorbu peněžních 
prostředků na úhradu splatných dluhů, na výplaty dividend atd. Posledním 
ze sestavovaných výkazů je přehled o změnách vlastního kapitálu (není povinnou 
součástí a sestavuje se pouze v odůvodněných případech). 
 
Rozvaha a výkaz zisků a ztrát se zpracovávají ve dvojím rozsahu podle podrobnosti 
členění – ve zjednodušeném nebo v plném rozsahu. Výkazy ve zjednodušeném 
rozsahu mohou podle zákona o účetnictví zpracovávat pouze účetní jednotky, které 
nejsou povinny mít účetní závěrku ověřenou auditorem. Ostatní společnosti pak 
mohou zpracovávat účetní závěrku ve zjednodušeném rozsahu pokud: 
 
� nedosáhl objem jejich aktiv částky více než 40 mil. Kč, nebo 

� roční úhrn jejich obratu nepřesáhl částku 80 mil. Kč, nebo 

� průměrný přepočtený stav zaměstnanců nepřesáhl 50. 

 
Ve všech ostatních případech je povinna účetní jednotka zpracovávat účetní závěrku 
v plném rozsahu. Akciové společnosti zpracovávají účetní závěrku v plném rozsahu 
vždy. Jediným výkazem účetní závěrky, který se nevyskytuje ve zjednodušeném 
rozsahu, je výkaz o peněžních tocích, který se zpracovává pouze v plném rozsahu. 
 
Do rámce povinnosti statutárního orgánu zajistit řádné vedení účetnictví může patřit 
kromě sestavení účetní závěrky také: 
 
a) zabezpečení ověření účetní závěrky auditorem, 

b) zajištění zveřejnění účetní závěrky, 

c) splnění povinností v souvislosti se zjištěním účetní ztráty společnosti, 

d) vypracování zprávy o vztazích mezi propojenými osobami. 

 
ad a)  zabezpečení ověření účetní závěrky auditorem, pokud společnosti 

za příslušné období tato povinnost vznikne (podle § 20 a § 21 zákona 
o účetnictví) 

 
Akciové společnosti jsou povinny mít auditorem ověřenou řádnou účetní závěrku, 
mimořádnou účetní závěrku a výroční zprávu, pokud ke konci rozvahového dne 
účetního období, za nějž se účetní závěrka ověřuje, a účetního období bezprostředně 
předcházejícího, překročily nebo již dosáhly alespoň jedno ze tří níže uvedených 
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kritérií, pro ostatní účetní jednotky, které nejsou akciové společnosti, alespoň dvě 
ze tří níže uvedených kritérií:  
 
1.  aktiva celkem více než 40 000 000,00 Kč  

2.  roční úhrn čistého obratu více než 80 000 000,00 Kč  

3.  průměrný přepočtený stav zaměstnanců v průběhu účetního období více než 50 

 
Některé společnosti provádí audit své účetní závěrky nepovinně, když tím chtějí 
prezentovat veřejnosti svoji důvěryhodnost. Výstupem je auditorská zpráva, tedy 
standardizovaný, veřejně přístupný dokument, ve kterém auditor vyjadřuje svůj 
názor na správnost posuzované účetní závěrky. Svůj názor vyjadřuje prostřednictvím 
standardizovaného výroku, který může být jednou z následujících variant: 
 
� výrok bez výhrad auditor vysloví, pokud je přesvědčen, že vykazované 

skutečnosti jsou v souladu s realitou, 

� výrok s výhradou vysloví, pokud auditor nesouhlasí s dílčím údajem v účetní 
závěrce a ve zprávě popíše podrobněji, jakého údaje se výhrada týká, 

� záporný výrok vyjádří auditor tehdy, pokud je přesvědčen, že vykazované 
skutečnosti nejsou v souladu s realitou a účetní závěrka tedy nepodává věrný 
a poctivý obraz o ekonomické situaci podniku, 

� odmítnutí výroku vyjádří auditor tehdy, pokud nezískal dostatečné informace 
k tomu, aby se o účetní závěrce mohl vůbec vyjádřit. 

 
Pokud chce auditor upozornit společnost na dílčí nedostatky, učiní tak 
prostřednictvím dopisu nebo zprávy pro vedení společnosti. Tento dopis není 
veřejný a slouží pouze pro vnitřní potřebu auditovaného podniku. 
 
ad b) zajištění zveřejnění účetní závěrky 
 
Zákon o účetnictví v § 21a stanovuje povinnost zveřejňovat účetní závěrku (popř. též 
výroční zprávu, pokud je sestavována), a to uložením do Sbírky listin obchodního 
rejstříku. 
 
Společnosti s povinným auditem mají v § 21a odst. 2 zákona o účetnictví stanovenu 
lhůtu pro uložení účetní závěrky a výroční zprávy na 30 dnů od ověření účetní 
závěrky auditorem a jejího schválení valnou hromadou (nejpozději však do konce 
bezprostředně následujícího účetního období – i v případě, nejsou-li schváleny.  Podle 
§ 21a odst. 3 zákona o účetnictví je pak nutno zároveň zveřejnit informaci 
o případném neschválení).  
 
Pro společnosti bez povinného auditu není konkrétní lhůta pro uložení listin 
stanovena, uplatní se § 38k odst. 1 obchodního zákoníku (uložení listin bez 
zbytečného odkladu). 
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ad c) splnění povinností v souvislosti se zjištěním účetní ztráty společnosti 
 
Z účetní závěrky může vyplynout jako výsledek hospodaření účetní ztráta. Důležitou 
povinností statutárního orgánu je povinnost svolat valnou hromadu, pokud zjistí, 
že celková ztráta zjištěná na základě jakékoli účetní závěrky dosáhla takové výše, 
že po jejím uhrazení z použitelných zdrojů (např. z nerozděleného zisku minulých let) 
dosahuje poloviny základního kapitálu anebo to lze s ohledem na všechny okolnosti 
předpokládat, a navrhnout valné hromadě přijetí vhodného opatření (například 
zvýšení základního kapitálu novými vklady společníků, nebo získáním nových společníků) 
anebo zrušení společnosti. 
 
ad d) vypracování zprávy o vztazích mezi propojenými osobami 
 
Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami vypracovává ovládaná osoba 
v případě, že mezi ovládanou a ovládající osobou nebyla uzavřena ovládací smlouva.  
 
Nebyla-li uzavřena ovládací smlouva, nesmí ovládající osoba využít svého vlivu 
k tomu, aby například prosadila uzavření takové smlouvy, z níž může ovládané 
osobě vzniknout majetková újma. Výjimku tvoří situace, kdy vzniklou újmu uhradí 
nejpozději do konce účetního období, v němž újma vznikla, anebo bude v téže době 
uzavřena smlouva o tom, kdy a jak bude tato újma uhrazena.  
 
Účelem zprávy je zajistit informovanost mimo stojících společníků ovládané osoby 
a věřitelů o tom, zda a jak využívá ovládající osoba svého vlivu na ovládanou 
osobu. 
 
Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami podle § 66a odst. 9 obchodního 
zákoníku zpracovává statutární orgán ovládané osoby, a to do tří měsíců od 
skončení uplynulého účetního období. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami 
má povinně písemnou formu a je veřejná, zakládá se tedy do sbírky listin. Do sbírky 
listin se ukládá buď samostatně nebo jako příloha k výroční zprávě, zpracovává-li 
ovládaná osoba výroční zprávu podle zákona o účetnictví. U společností s povinným 
auditem musí být ověřena auditorem. 
  
Propojenými osobami jsou především ovládající a ovládaná osoba. Ovládající 
osobou je osoba, která fakticky nebo právně vykonává přímo nebo nepřímo 
rozhodující vliv na řízení nebo provozování podniku jiné osoby (osoby ovládané).  
Je-li ovládající osobou společnost, jde o společnost mateřskou a společnost jí ovládaná 
je společností dceřinou. 
 
Ovládající osobou je vždy osoba, která 
 
a)  je většinovým společníkem, nebo 

b) disponuje většinou hlasovacích práv na základě dohody uzavřené s jiným 
společníkem nebo společníky, nebo 
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c)  může prosadit jmenování nebo volbu nebo odvolání většiny osob, které jsou 

statutárním orgánem nebo jeho členem, anebo většiny osob, které jsou členy 
dozorčího orgánu právnické osoby, jejímž je společníkem, nebo 

d)  osoby jednající ve shodě, které společně disponují většinou hlasovacích zpráv, 
nebo 

e)  disponuje alespoň 40 % hlasovacích práv, není-li prokázáno, že jiná osoba 
disponuje stejným nebo vyšším množstvím. 

 
Obsahem zprávy jsou informace o struktuře vztahů mezi ovládající a ovládanou 
osobou a o uzavřených smlouvách a právních úkonech učiněných mezi těmito 
osobami. 
 
Neuložení výše uváděných listin do sbírky listin rejstříkového soudu může založit 
i trestní odpovědnost podle § 254 odst. 2 trestního zákona – Zkreslování údajů 
o stavu hospodaření a jmění. Podle tohoto ustanovení může být potrestán odnětím 
svobody na jeden rok až osm let nebo zákazem činnosti, podle rozsahu škody 
způsobené na cizím majetku, ten, kdo bez zbytečného odkladu neuloží listinu 
do sbírky listin, ač byl k tomu povinen. 
 
 
B1.3  Povinnosti stanovené insolvenčním zákonem  
 
Podle insolvenčního zákona vzniká manažerům povinnost podat insolvenční návrh, 
a to bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděli nebo při náležité pečlivosti měli 
dozvědět o úpadku společnosti (§ 98 odst. 2 insolvenčního zákona). 
 
Úpadek představuje v obecném pojetí krizovou bezvýchodnou majetkovou situaci 
dlužníka, který ji není schopen ani oprávněn řešit samostatně. Insolvenční zákon 
rozlišuje úpadek ve dvou formách: 
 
� buď jako platební neschopnost (insolvence) týkající se všech dlužníků, nebo 

� předlužení – dopadá pouze na právnické osoby (zejména obchodní společnosti) 
a fyzické osoby – podnikatele, tj. na ty, kteří jsou povinni vést účetnictví 
a daňovou evidenci, jež představují základní zdroj informací o úpadku firmy. 

 
Nezbytným předpokladem úpadku v obou jeho formách je mnohost věřitelů, tzn. 
existence nejméně dvou dlužníkových věřitelů, nikoli však pluralita jeho závazků 
(tzn. nepostačuje jeden věřitel s více pohledávkami). Společnost proto není v úpadku, 
má-li pouze jednoho věřitele, lhostejno s kolika splatnými pohledávkami.  
 
Úpadek ve formě platební neschopnosti může postihnout všechny kategorie 
dlužníků, tj. právnické osoby, fyzické osoby podnikatele i nepodnikatele.  
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 Insolvence  

 neschopnost dlužníka plnit své splatné závazky z důvodu nedostatku 
  finančních prostředků, a to po delší dobu a vůči několika věřitelům.  
 
Dlužník je v úpadku formou platební neschopnosti, jestliže splňuje následující 
předpoklady: 
 
1. má více věřitelů (alespoň dva), 

2. má peněžité závazky (nikoli závazky na věcné plnění) s dobou splatnosti delší 
než 30 dnů, (lhůta, od níž se v obchodně-právních vztazích odvozuje právo 
na zaplacení úroku z prodlení), 

3. tyto peněžité závazky není schopen plnit (pro nedostatek finančních prostředků) 
– nemůže jít o neochotu plnit, protože v tom případě by se stejného účinku dosáhlo 
exekučním řízením. 

 
Dlužník není schopen plnit své peněžité závazky jestliže: 
 
� zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků, nebo 

� své peněžité závazky neplní po dobu delší tří měsíců po lhůtě splatnosti, nebo 

� není možné dosáhnout uspokojení některé ze splatných peněžitých pohledávek 
vůči němu výkonem rozhodnutí nebo exekucí, nebo 

� nesplnil povinnost předložit seznamy majetku, závazků a zaměstnanců, kterou mu 
uložil insolvenční soud. 

 
Na dlužníku pak je – pokud chce zabránit vydání rozhodnutí o jeho úpadku, aby 
prokázal, že neuhrazené závazky je schopen zaplatit. 
 
V úpadku formou předlužení je dlužník, v tomto případě pouze právnická osoba 
nebo fyzická osoba – podnikatel (nikoliv tedy fyzická osoba nepodnikatel): 
 
� má-li více věřitelů (alespoň dva), 

� souhrn jeho závazků převyšuje hodnotu jeho majetku [rozhodující je poměr 
veškerých dlužníkových závazků (včetně těch nesplatných) a jeho majetku]. 

 
Při stanovení hodnoty dlužníkova majetku se přihlíží také k další správě jeho 
majetku (výnosy z nájemného z nemovitostí, které je splatné za delší období), případně 
k dalšímu provozování jeho podniku, lze-li se zřetelem ke všem okolnostem 
důvodně předpokládat, že dlužník bude moci ve správě majetku nebo v provozu 
podniku pokračovat. 
 
  

 Výnosy ze správy majetku může představovat například nájemné z nemovitostí, které 
  je splatné za delší období. 
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S možným výnosem z dlužníkovy podnikatelské činnosti však nelze počítat tam, kde dlužník 
není vlastníkem majetku, nýbrž pouze jeho nájemcem. 
 
Výnosy z provozu podniku lze očekávat zejména v případě pravidelného cyklického dosahování 
výnosů v určitých termínech – například v zemědělství po období sklizně. O dalším provozování 
dlužníkova podniku nelze uvažovat tam, kde již dlužník – právnická osoba  před zahájením 
insolvenčního řízení vstoupil do likvidace, nebo fakticky přestal vykonávat svoji 
podnikatelskou činnost.  
 
Porušení povinnosti podat včas insolvenční návrh je spojeno s osobní odpovědností 
manažerů. Členové statutárních orgánů (jednatelé, členové představenstva) nesou 
za splnění povinnosti neomezenou vnější odpovědnost přímo vůči věřitelům. 
Ostatní manažeři (generální a finanční ředitelé, prokuristé, vedoucí odštěpných závodů) 
nesou odpovědnost uvnitř firmy, v rozsahu své pravomoci. 
 
Pokud manažer nepodá včas insolvenční návrh, odpovídá věřitelům za škodu nebo 
jinou újmu, kterou jim tím způsobí, a musí jim zaplatit to, co již není schopna 
zaplatit firma. Insolvenční zákon přímo stanoví, že škoda nebo jiná újma, za kterou 
odpovídá manažer, se stanoví jako rozdíl mezi v insolvenčním řízení zjištěnou výší 
pohledávky věřitele a částkou, kterou věřitel v insolvenčním řízení na uspokojení 
této pohledávky obdržel. Důkazní břemeno nese manažer, který musí prokázat, 
že jednal s péčí řádného hospodáře a v mezích rozumného podnikatelského rizika 
(§ 99 insolvenčního zákona). 
 
  

 Nejvyšší soud v rozsudku ze dne 21. července 2010, č. j. 29 Cdo 1481/2009, řešil 
  situaci, kdy jedna stavební společnost, v době, kdy se již nacházela v úpadku, 
objednala u jiné firmy stavební práce v ceně 90 537,40 Kč. Po provedení prací společnost uhradila 
pouze 50 000,00 Kč. Následně podala návrh na prohlášení konkursu na svůj majetek, 
který však byl zamítnut pro nedostatek majetku.  
 

Poškozená firma požadovala náhradu škody po předsedovi představenstva a členu 
představenstva stavební společnosti ve výši zbývajících 40 537,40 Kč se zdůvodněním, že členové 
představenstva stavební společnosti porušili povinnost podat bez zbytečného odkladu návrh 
na prohlášení konkursu na majetek společnosti s tím, že kdyby tuto povinnost neporušili a podali 
včas návrh na prohlášení konkursu, nevstoupila by s nimi poškozená firma do závazkového vztahu 
a její majetek by se nezmenšil v důsledku neúplného zaplacení ceny za provedené práce.     
 

Soud prvního stupně žalobě vyhověl. Odvolací soud souhlasil s tím, že členové 
představenstva stavební společnosti porušili svou povinnost podat návrh na prohlášení konkursu, 
avšak majetkovou újmou poškozené firmy mohou být pouze veškeré náklady, které 
v souvislosti s plněním svého závazku zbytečně vynaložila, nikoliv ve výši sjednané ceny, 
která zahrnuje i ušlý zisk. 
 

Nejvyšší soud dal za pravdu soudu prvního stupně a věc uzavřel s tím, že žalovaní manažeři 
skutečně odpovídají za opožděně podaný návrh na prohlášení konkursu a musí osobně zaplatit 
poškozené firmě 40 537,40 Kč, tj. rozdíl až do výše skutečně sjednané ceny. 
 

Zdroj: www.epravo.cz 
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 Jednatel společnosti s ručením omezeným si nechal v roce 2005 zpracovat cenovou 
nabídku na dodávku a montáž oplocení novostavby rodinného domku a následně 
předmět díla objednal. Po provedení díla zaslal zhotovitel díla společnosti fakturu  
na částku 51 257,00 Kč, splatnou dne 17. května 2005. Dopisem ze dne  
15. listopadu 2005 žalobce společnost znovu vyzval k zaplacení fakturované částky.  

 
Usnesením Krajského soudu ze dne 14. dubna 2006 byl na majetek společnosti prohlášen konkurs. 
Z odůvodnění usnesení vyplývá, že podle zápisu z mimořádné valné hromady společnost 
dlouhodobě nehradí splatné závazky a že žalovaný připustil, že společnost se od počátku 
roku 2004 potýká s finančními problémy; oprávněnost návrhu na prohlášení konkursu  
na majetek společnosti nakonec jednatel dne 23. února 2006 sám uznal a vyslovil s ním souhlas. 
 
Zhotovitel díla následně podal na jednatele u soudu žalobu o zaplacení 51 257,00 Kč 
s příslušenstvím s tím, že mu jednatel uzavřením smlouvy o dílo způsobil škodu. 
 
Celý spor nakonec řešil až Nejvyšší soud, který rozsudek odvolacího soudu, kterým byla žaloba 
zamítnuta, zrušil a věc vrátil k dalšímu řízení s tím, že vznikla-li věřiteli pohledávka až v době, 
během níž byl statutární orgán společnosti či jeho člen v prodlení se splněním povinnosti 
podat návrh na prohlášení konkursu, škodou je rozdíl mezi tím, co společnosti jakožto 
dlužníku zbývá věřiteli splnit, a částkou, již věřitel posléze obdržel v konkursu 
na úhradu této pohledávky. 
 
Zdroj: Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 20. října 2009, č. j. 29 Cdo 4824/2007 
 
Opožděné podání insolvenčního návrhu zakládá i trestní odpovědnost 
managementu, kdy se manažeři mohou dopustit zejména trestného činu zvýhodnění 
věřitele (jednatel společnosti nacházející se ve stavu úpadku platí jen některým věřitelům 
a jiným ne), v úvahu ale připadají i trestné činy: 
 
� poškození věřitele,  

� způsobení úpadku, 

� podvodu,  

� porušení povinností při správě cizího majetku a  

� zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění. 

 
  

 Jediný jednatel a společník společnosti s ručením omezeným jejím jménem od jiné firmy  
a k její škodě na základě předchozích objednávek odebral řezivo v celkové hodnotě 
  899 916,00 Kč a faktury za ně vystavené a splatné uhradil jen do výše 149 749,00 Kč, 
  zbytek dodávky zůstal nezaplacen.  
 
S ohledem na značné předlužení své firmy trvající již od konce roku 2006, které však dodavateli 
zamlčel, musel být přinejmenším srozuměn s tím, že takto odebrané zboží není a nebude 
schopen uhradit, a poškozenému tak způsobil škodu ve výši 750 167,00 Kč. 
 
Jednatel byl následně okresním soudem uznán vinným trestným činem podvodu. Rozsudek 
okresního soudu potvrdil i odvolací soud. Nejvyšší soud však rozhodnutí obou soudů zrušil, 
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poněvadž spočívají na nesprávném právním posouzení skutku, a věc vrátil okresnímu soudu 
k novému projednání. V úvahu připadá například trestný čin způsobení úpadku. 
 
Zdroj: Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 25. srpna 2010, č. j. 8 Tdo 889/2010 
 
V souvislosti s úpadkem tedy musí jednatelé, členové představenstev, společníci 
veřejně obchodních společností, komplementáři komanditních společností, 
finanční ředitelé a další pracovníci v rozsahu svých pravomocí průběžně sledovat 
ekonomickou situaci podniku (hodnotu aktiv a pasiv, hospodářských výsledků, 
peněžních toků). Řízení ekonomiky podniku a způsobům hodnocení ekonomické 
situace podniku jsou věnovány samostatné kapitoly. 
 
Sledovanou otázkou rovněž je okamžik úpadku. Při jeho určování je třeba zohlednit 
skutečnost, že úpadek je ekonomický proces, který se v podniku postupně vyvíjí 
a mění v souvislosti s činností subjektu. Proto není možné určit jednoznačné datum, 
kdy započal, nebo kdy úpadek nastal. Je možné sledovat naplnění podmínek úpadku 
definovaných v insolvenčním zákoně, přičemž je zejména nutné zohlednit i otázku, 
kdy se osoby, které mají povinnost podat insolvenční návrh, mohly o stavu úpadku 
dlužníka dozvědět.  
 
Manažeři (zejména statutární orgány) mají možnost se o naplnění podmínek 
úpadku dozvědět především z výkazů účetní závěrky (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, 
příloha k účetní závěrce). V celé řadě společností se účetní závěrky zpracovávají buď 
v měsíčních, nebo ve čtvrtletních intervalech. Na základě údajů takových účetních 
závěrek je pak subjekt schopen zjistit úpadek nebo identifikovat signály hrozícího 
úpadku. 
 
Pokud by měl být stanoven datumově přesný termín, kdy mohl subjekt či statutární 
orgán skutečně a nepochybně zjistit, že je společnost v úpadku, je tímto termínem 
zpracování roční účetní závěrky pro účely přiznání daně z příjmů. 
 
V případě podnikatelů, kteří podávají daňová přiznání sami a nevyužívají služeb 
daňového poradce či auditora apod., by to bylo 31. března. U subjektů, které využívají 
služeb auditora či poradce, pak přichází v úvahu rozhodné datum 30. června. 
 
Povinnost podat insolvenční návrh není splněna, bylo-li řízení o insolvenčním 
návrhu vinou navrhovatele zastaveno nebo byl-li jeho insolvenční návrh odmítnut. 
Nejen včasný, ale také řádný insolvenční návrh je podmínkou, aby v případě 
úpadku obchodní společnosti byla vyloučena osobní odpovědnost manažera. 
 
Dále v případě právnických osob z § 210 insolvenčního zákona vyplývá, že statutární 
orgány a jejich členové mají povinnost poskytnout všestrannou součinnost 
insolvenčnímu správci nebo předběžnému správci při zjišťování majetkové podstaty 
(§ 210 insolvenčního zákona). 
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 Majetková podstata 

 Jde o majetek dlužníka určený k uspokojení dlužníkových věřitelů. 
 

 
Cílem je omezit spekulativní jednání osob v pozici statutárního orgánu, neboť 
nezřídka dochází k situaci, kdy se tyto osoby pokoušejí ztížit či dokonce znemožnit 
řádné provedení soupisu majetkové podstaty, a to nejčastěji tím, že odstoupí nebo 
se nechají v období krátce před soudním rozhodnutí o úpadku odvolat z funkce 
(jednatel společnosti s ručením omezeným se nechal společníky na valné hromadě odvolat 
ze své funkce, aby po něm nemohla být součinnost požadována). 
 
Na to však insolvenční zákon pamatuje, když v § 210 odst. 2 stanoví, že zaniklo-li 
postavení statutárního orgánu v posledních třech měsících před zahájením 
insolvenčního řízení, trvá povinnost součinnosti těchto osob i po tomto časovém 
období, tedy i po rozhodnutí o úpadku. 
 
  
B1.4  Pokyny stanovené valnou hromadou či společníky  
 
Dle obchodního zákoníku jsou statutární orgány obchodních společností povinny řídit 
se zásadami a pokyny přijatými valnou hromadou společnosti (případně jediným 
společníkem v rámci výkonu působnosti valné hromady), pokud jsou v souladu 
s právními předpisy a stanovami. 
 
Zákon zakazuje valné hromadě udílení pokynů v rámci obchodního vedení 
společnosti.  
 
Cílem je vyloučení přímého ovlivňování statutárních orgánů, jako orgánů 
odborných, valnou hromadou, která je vnímána jako orgán laický. Přípustné je pouze 
stanovení zásad (obecných pravidel, nikoliv však konkrétních pokynů), kterými se 
má statutární orgán v rámci obchodního vedení řídit. Mělo by se jednat o jakýsi návod 
k rozhodnutí, stanovení cílů, které dávají statutárnímu orgánu prostor pro volbu 
konkrétních prostředků, které závisí na jejich odbornosti a vlastním uvážení (zásady 
týkající se investičního rozvoje, dalšího směřování společnosti, rozhodnutí, které aktivity se 
utlumí).  
 
Jestliže valná hromada přijala pokyn nevhodný, který ale nebyl v rozporu s právními 
předpisy, pak statutární orgán neodpovídá za škodu způsobenou jeho plněním 
(pokud jednatel například dostane pokyn uzavřít smlouvu s konkrétním dodavatelem a z takové 
smlouvy později vznikne škoda, za tuto škodu jednatel společnosti neodpovídá). Pokud by se 
však jednalo o pokyn v rozporu s právními předpisy, pak statutární orgán 
neodpovídá za případnou škodu pouze tehdy, pokud valnou hromadu na tento 
rozpor upozornil a ta na svém pokynu přesto trvala. 
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 Nejvyšší soud řešil situaci, kdy byla správkyní konkursní podstaty podána žaloba 
o náhradu škody ve výši 450 284,00 Kč vzniklé tím, že jednatelka společnosti 
s ručením omezeným (dále jen úpadce) dala proplatit faktury za dopravu, která 
nebyla provedena pro úpadce, ale byla prováděna na území Německa, popřípadě mimo 
ně a účtována úpadci.  

 
Soud prvního stupně i odvolací soud žalobu zamítl s tím, že v řízení provedenými důkazy nebyl 
vznik škody prokázán. Jednatelka v souladu s pokyny jediného společníka úpadce zajistila 
nezbytnou další dopravu úpadce dodávaného zboží v souladu s obchodními podmínkami. 
Provedený znalecký posudek prokázal pouze, že na přepravu byly vynaloženy větší částky, než 
odpovídaly vzdálenosti ze sídla žalobce do sídla jeho obchodních partnerů. Žádná jiná skutečnost  
tímto důkazem prokázána nebyla. Pokud bylo v zájmu uskutečnění obchodu nezbytné provádět 
i další přepravu mimo sídlo obchodních partnerů žalobce, podle pokynu jediného společníka, šlo 
o náklady vynaložené v zájmu žalobce pro realizaci konkrétního obchodního případu, 
nikoli o škodu. Realizovala-li jednatelka jako statutární orgán tyto příkazy, nedopustila se porušení 
svých povinností podle ustanovení § 135 a § 194 odst. 5 obchodního zákoníku. 
 
Nejvyšší soud však rozsudky soudu prvního stupně a odvolacího soudu zrušil a věc vrátil soudu 
prvního stupně k dalšímu řízení s tím, že pro posouzení, zda společnosti tím, že dala proplatit 
faktury za dopravu provedenou pro jiného, vznikla škoda, je rozhodující, zda povinnost zajistit 
takovou dopravu vyplývala z uzavřených smluv, popřípadě (nevyplývala-li z uzavřených 
smluv) na tom, zda se společnosti za takové plnění dostalo odpovídajícího protiplnění či 
jiného prospěchu. Pouhá skutečnost, že takovou dopravu žalovaná zajistila „v souladu 
s pokyny majitele firmy a jediného společníka“, zabránit vzniku škody společnosti 
nemůže. Protože se odvolací soud tím, zda společnosti vznikla škoda, z tohoto pohledu nezabýval 
(když pouhé konstatování, že doprava byla zajištěna „v souladu s obchodními podmínkami“  
a „v zájmu uskutečnění obchodu“, není dostačující), je jeho právní posouzení této otázky neúplné 
a tedy nesprávné. 
 
Aby se jednatelka zprostila odpovědnosti za případnou škodu poukazem na pokyn jediného 
společníka, musel by mít takový pokyn formu rozhodnutí jediného společníka v působnosti 
valné hromady a musel by být udělen v souladu se zákonem, zejména s ustanovením § 194 odst. 
4 věty třetí obchodního zákoníku. V daném případě se ovšem jednalo o pokyn v kompetenci řídícího 
orgánu společnosti. 
 
Zdroj: Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 2. září 2009, č. j. 29 Cdo 3526/2007 
 



64 � Ekonomická činnost statutárních orgánů ABC 

 

 

B2  Jednání za společnost ve zvláštních případech 
 
B2.1 Likvidátor 
 
Likvidátor jedná jménem podnikatele – právnické osoby od okamžiku, kdy společnost 
vstoupí do likvidace. Do likvidace vstupuje právnická osoba poté, co bylo 
rozhodnuto o jejím zrušení. Zrušení společnosti lze charakterizovat jako rozhodnutí 
o tom, že společnost nebude nadále existovat a působit v podobě, v jaké byla zřízena 
a zapsána v obchodním rejstříku, popř. jiné evidenci společností. Ke zrušení dochází 
nejčastěji: 
 
� rozhodnutím zakladatele, valné hromady, společníků (uplynutím časového úseku, 

na který byla založena, nebo docílením záměru, kterého mělo být dosaženo),  

� zrušením konkursu (po splnění rozvrhového usnesení, nebo z důvodu, že majetek 
dlužníka je zcela nepostačující pro úhradu nákladů konkursu) nebo  

� rozhodnutím soudu (za situace, kdy se v uplynulých dvou letech nekonala valná 
hromada anebo společnost po dobu delší než dva roky neprovozuje žádnou činnost 
a v dalších případech uvedených v zákoně č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník).  

 
Rozhodnutí o zrušení společnosti však ještě neznamená konec její existence. 
Společnost nadále působí, byť ve změněných podmínkách, až do svého zániku. Zánik 
nastane až výmazem subjektu z obchodního rejstříku.  
 
Zániku společnosti tedy předchází její zrušení s likvidací.  
 
 Likvidace obchodní společnosti  

 je souborem ekonomických a právních aktivit a úkonů, které musí 
  zajistit úplné vypořádání majetkových a právních poměrů podniku 
  bez právního nástupce, s cílem vymazat podnik z obchodního rejstříku. 
 
Zrušení může proběhnout i bez likvidace, přechází-li jmění společnosti na právního 
nástupce (např. v případě fúze). Likvidace společnosti rovněž běžně nenastane 
v případě zrušení konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušení konkursu 
z důvodu, že majetek dlužníka je zcela nepostačující.  
 
Po zrušení konkursu může likvidace nastat pouze za předpokladu, že po zrušení 
firmy zrušením konkursu zůstane nějaký majetek (například majetek, který nepostačoval 
pro konkurs).  
 
Při zrušení firmy s likvidací musí být majetek zpeněžen a vypořádány všechny 
závazky vzniklé i v průběhu likvidace. Nevznikne nový právní subjekt  
a po ukončení likvidace podá likvidátor návrh na výmaz podniku z obchodního 
rejstříku.  
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O likvidaci mohou rozhodnout majitelé společnosti prostřednictvím statutárních 
orgánů nebo příslušný soud. Soud rozhodne o likvidaci například v případě, že: 
 
� v uplynulých dvou letech se neuskutečnilo jednání valné hromady,  

� firma pozbyla oprávnění k provozování živnosti,  

� zaniknou požadavky předepsané zákonem pro vznik firmy,  

� firma nevytváří rezervní fond.  
 
Na základě rozhodnutí o zrušení podniku s likvidací podává osoba, která 
za společnost jedná (jednatel, představenstvo), resp. zakladatel, návrh na provedení 
změn v obchodním rejstříku. U obchodních společností je podkladem pro změnu 
zápisu v obchodním rejstříku o vstupu do likvidace notářský zápis z valné hromady, 
který musí obsahovat ustanovení o jmenování likvidátora s uvedením jeho jména 
a nový název podniku s dovětkem „v likvidaci“. 
 
 Likvidátor  

 je fyzická osoba, netrestaná a způsobilá k právním úkonům, pověřená popř. 
  jmenovaná k provedení likvidace společnosti. 
 
Likvidátorem může být jmenován jak společník, statutární orgán nebo člen 
statutárního orgánu společnosti, tak i jakákoliv třetí osoba. Společník, statutární 
orgán nebo člen statutárního orgánu však může být jmenován soudem i proti své vůli 
a nemůže se své funkce vzdát. Může však požádat soud o zproštění funkce, pokud 
po něm nelze spravedlivě požadovat, aby tuto funkci vykonával. 
 
Nelze-li jmenovat likvidátora jiným způsobem, jmenuje ho soud z osob zapsaných 
do seznamu insolvenčních správců. Takovémuto likvidátorovi jsou třetí osoby 
povinny poskytnout součinnost v rozsahu jako insolvenčnímu správci. 
 
Likvidátor je při výkonu své funkce nezávislý a ode dne, kdy bylo o zrušení firmy 
a jejím vstupu do likvidace rozhodnuto, na něho v rozsahu uvedeném v § 72 
obchodního zákoníku přecházejí pravomoci statutárního orgánu obchodní firmy.  
 
  

 Podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, § 72 
  
Likvidátor činí jménem společnosti jen úkony směřující k likvidaci společnosti. Při výkonu této 
působnosti plní závazky společnosti, uplatňuje pohledávky a přijímá plnění, zastupuje společnost 
před soudy a jinými orgány, uzavírá smíry a dohody o změně a zániku práv a závazků a vykonává 
práva společnosti. Nové smlouvy může uzavírat jen v souvislosti s ukončením nevyřízených 
obchodů, nebo je-li to potřebné k zachování hodnoty majetku společnosti nebo k jeho využití, 
nejedná-li se o pokračování v provozu podniku. Likvidátor je oprávněn jednat jménem 
společnosti též ve věcech zápisu do obchodního rejstříku. 
 
Po dobu likvidace likvidátor zastupuje a jedná za likvidovanou společnost, uzavírá 
smlouvy, přijímá plnění, vymáhá pohledávky, zastupuje obchodní firmu 
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před soudy apod. Na rozdíl od insolvenčního správce může poskytovat na úhradu 
závazků i nepeněžitá plnění a provádět vzájemné zápočty pohledávek a závazků.  
 
  
 Úkoly likvidátora 

� zpeněžit majetek společnosti,  
� vypořádat neuzavřené právní vztahy,  
� splnit závazky společnosti a  
� rozdělit eventuální likvidační zůstatek způsobem stanoveným ve zřizovacích 

dokumentech společnosti, 
� zabezpečit výmaz společnosti z obchodního rejstříku a tím i její definitivní 

zánik. 
 
Ze své činnosti je likvidátor odpovědný ve stejném rozsahu jako statutární orgány. 
 
Podle insolvenčního zákona má likvidátor povinnost podat insolvenční návrh 
bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděl o úpadku, tj. v případě, že likvidovaná 
společnost vykazuje znaky předlužení nebo insolvence. 
 
Níže je popsán příklad společnosti v likvidaci nařízené soudem a postup likvidátora 
při vyhodnocení její ekonomické situace. 
 
�   

� Jedná se o společnost s ručením omezeným, hlavním předmětem podnikání byla 
  zemědělská činnost. O jejím zrušení a vstupu do likvidace rozhodl příslušný krajský 
  soud v roce 2010. Důvodem byla skutečnost, že společnost nesídlila na adrese 
zapsané  v obchodním rejstříku a k výzvě soudu nezjednala nápravu. Soud zároveň 
jmenoval likvidátora ze seznamu insolvenčních správců. 
 
Ustanovený likvidátor postupoval následovně: 
� oznámil vstup společnosti do likvidace příslušnému finančnímu úřadu a správě sociálního 

zabezpečení,  
� zároveň tuto skutečnost zveřejnil v Obchodním věstníku společně s výzvou pro věřitele, 

aby uplatnili své pohledávky,  
� zaslal jednateli společnosti výzvu k předložení podkladů nutných pro průběh likvidace - 

dopis se však vrátil s uvedením, že adresát  je na uvedené adrese neznámý, resp. odstěhoval se.  
 
Likvidátor tedy požádal o součinnost finanční úřad, když požadoval účetní závěrky za rok 2005 až 
2009 a účetní závěrku ke dni vstupu společnosti do likvidace. Finanční úřad likvidátorovi sdělil, 
že za uvedená období daňový subjekt nepodal daňová přiznání k dani z příjmů právnických 
osob. Ze sdělení okresní správy sociálního zabezpečení vyplynulo, že společnost neměla ke dni 
vstupu do likvidace žádného zaměstnance. 
 
Ze strany společnosti (jednatele) nebyly předány žádné doklady. Likvidátorovi tedy nebyly 
k dispozici podklady nezbytné pro řádný průběh likvidace, a to zejména seznamy závazků 
a pohledávek, přehled o majetku společnosti, popřípadě účetní doklady, pokladní hotovost či přehled 
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účtů společnosti. Z těchto důvodů nebylo možné sestavit řádnou zahajovací likvidační 
rozvahu. 
 
Přiznání k dani z příjmů právnických osob ke dni předcházejícímu vstupu společnosti do likvidace 
tak podával likvidátor. Přiznání bylo nulové a zároveň s ním byl předložen nulový výkaz zisku 
a ztráty a příloha k účetní závěrce s poznámkou, že rozvahu nelze z důvodu absence podkladů 
vyhotovit.  
 
Likvidátor musel v průběhu likvidace vycházet převážně z vlastních šetření. Za účelem zjištění 
majetku likvidované společnosti provedl likvidátor následující kroky:  
� lustraci katastru nemovitostí – bylo zjištěno vlastnictví nemovitostí – dvě zemědělské 

budovy + pozemky v odhadované hodnotě 250 000,00 Kč,  
� lustraci obchodních podílů prostřednictvím portálu www.justice.cz – společnost nevlastní 

žádné obchodní podíly,  
� dotaz na Městský úřad, odbor dopravy – společnost je držitelem motorových vozidel 

v registru vozidel – jednalo se o dva traktory, vozidla nebyla likvidátorem dohledána, 
� dotaz na největší bankovních ústavy – společnost nemá u žádné z nich otevřený účet. 

Zároveň banky sdělily, že nemají žádné informace o majetku likvidované společnosti. 
 
Do likvidace se přihlásilo celkem pět věřitelů:  
� Finanční úřad – pohledávka ve výši 593 750,00 Kč (neuhrazené daňové povinnosti)  
� Okresní správa sociálního zabezpečení – pohledávka ve výši 421 049,00 Kč (neuhrazené pojistné 

+ penále) 
� Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR – pohledávka ve výši 224 528,00 Kč (neuhrazené pojistné + 

penále)  
� ČSOB Leasing, a. s. – pohledávka ve výši 158 281,00 Kč s příslušenstvím (leasingová smlouva, 

náklady řízení, pravomocný rozsudek)  
� Krajský soud – pohledávka ve výši 1 000,00 Kč (neuhrazené soudní poplatky)  
 
Na základě učiněných zjištění a sdělení jednotlivých subjektů sestavil likvidátor seznam 
majetku a závazků. 
 

Položka Hodnota v Kč 

  Majetek celkem 250 000 

   Hmotný majetek - nemovitosti 250 000 

   Pohledávky 0 

   Peněžní prostředky 0 

  
Závazky celkem 1 398 608 

  
Rozdíl -1 148 608 

 
Likvidátor provedl vyhodnocení ekonomické situace společnosti a dospěl k následujícím 
závěrům: 
 
� společnost má splatné závazky (více než 30 dní po splatnosti) k více věřitelům 

(pět věřitelů), 
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� souhrn závazků společnosti převyšuje hodnotu jejího majetku, 

� společnost nevyvíjí žádnou činnost, je v likvidaci, není tedy na místě zohlednění výnosů 
z dalšího provozování podniku, 

� společnost nedisponuje žádnými peněžními prostředky na úhradu svých splatných 
závazků, 

� společnost se nachází v úpadku, a to jak ve formě předlužení, tak platební neschopnosti 
(insolvenci). 

 
Následně likvidátor splnil svojí povinnost stanovenou insolvenčním zákonem a podal 
dlužnický insolvenční návrh. 
 
 
B2.2 Insolvenční správce 
 
Další osobou oprávněnou jednat za podnikatele (a to jak fyzickou, tak právnickou 
osobu) je insolvenční správce (dříve správce konkursní podstaty). Na něho přechází 
právo jednat jménem společnosti dnem, kdy byl usnesením soudu prohlášen úpadek 
a insolvenční správce byl soudem jmenován. Soud může jmenovat i zástupce 
insolvenčního správce, zvláštního insolvenčního správce a odděleného insolvenčního 
správce.  
 
 Insolvenční správce  

 Fyzická či právnická osoba, která je oprávněná vykonávat činnost insolvenčního 
  správce. 
 
Insolvenční správce 
 
� je ustavován soudem ze seznamu insolvenčních správců, který vede Ministerstvo 

spravedlnosti, existuje zde však možnost věřitelů insolvenčního správce odvolat, 

� jedná svým jménem na účet dlužníka, pokud na něho přešlo oprávnění nakládat 
s majetkovou podstatou, 

� v první fázi insolvenčního řízení zejména sestavuje a vede seznam přihlášených 
pohledávek, provádí přezkum podaných přihlášek co do jejich pravosti, výše 
a pořadí, provádí opatření ke zjištění a zajištění dlužníkova majetku, spravuje 
zjištěný majetek, vyjadřuje se k hodnotnosti navrženého způsobu řešení úpadku, 
zpracovává zprávy o hospodářské situaci dlužníka a o své činnosti, 

� důležitým úkolem je převzetí a řádné vedení dlužníkova účetnictví, zajištění 
povinností uložených daňovými a dalšími veřejnoprávními předpisy, 

� v závislosti na zvoleném způsobu řešení úpadku spravuje a nakládá s majetkovou 
podstatou, provádí její zpeněžení a uspokojování věřitelů, 

� je povinen zúčastnit se na žádost věřitelského orgánu jeho jednání a nejméně 
jednou za tři měsíce předložit věřitelskému orgánu a insolvenčnímu soudu 
písemnou zprávu o stavu insolvenčního řízení. 
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Již zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ukládal správci konkursní 
podstaty povinnost postupovat při výkonu funkce s odbornou péčí (§ 8 odst. 2). 
Stejná povinnost je uložena v § 36 odst. 1 insolvenčního zákona i insolvenčnímu 
správci. 
 
  

 Podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), 
  § 36 odst. 1  
  
Insolvenční správce je povinen při výkonu funkce postupovat svědomitě a s odbornou péčí; je 
povinen vyvinout veškeré úsilí, které lze po něm spravedlivě požadovat, aby věřitelé byli uspokojeni 
v co nejvyšší míře. Společnému zájmu věřitelů je povinen dát při výkonu funkce přednost před 
zájmy vlastními i před zájmy jiných osob. 
 
Požadavek na odbornou péči při výkonu funkce bude naplněn, jestliže insolvenční 
správce bude: 
 
� svou činností směřovat k naplnění účelu a cíle insolvenčního řízení, 

tj. k vypořádání majetkových vztahů k osobám dotčeným dlužníkovým úpadkem,  

� se podílet na vedení insolvenčního řízení tak, aby žádný z účastníků nebyl 
nespravedlivě poškozen nebo neoprávněně zvýhodněn a aby se dosáhlo 
rychlého, hospodárného a co nejvyššího uspokojení věřitelů, 

� dbát na dodržování zásady rovných možností v insolvenčním řízení pro věřitele 
se stejným nebo obdobným postavením. 

 
Zdůrazňováno je dosažení co nejvyšší míry uspokojení pohledávek insolvenčních 
věřitelů, přičemž se od správce očekává vyvinutí veškerého úsilí, které lze po něm 
v rámci výkonu funkce vůbec požadovat (například získá-li insolvenční správce oprávnění 
nakládat s majetkovou podstatou, neměl by při soupisu majetkové podstaty spoléhat na seznam 
majetku předaný dlužníkem, ale měl by za součinnosti věřitelů i soudu další majetek dlužníka 
dohledávat). 
 
Na obdobném principu, jakým odpovídají statutární orgány obchodních společností, je 
insolvenční správce odpovědný za škodu nebo jinou újmu, kterou dlužníku, 
věřitelům nebo třetím osobám způsobí v průběhu insolvenčního řízení. Správce 
odpovídá i za škodu způsobenou svými zaměstnanci.  
 
�   

�  Podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), 
  § 37  

 
(1) Insolvenční správce odpovídá za škodu nebo jinou újmu, kterou dlužníku, věřitelům nebo 
třetím osobám způsobil tím, že při výkonu své funkce porušil povinnosti, které jsou mu uloženy 
zákonem nebo rozhodnutím soudu, jakož i tím, že při jejím výkonu nepostupoval s odbornou péčí. 
Této odpovědnosti se insolvenční správce zprostí, jen když prokáže, že škodě nebo jiné újmě 
nemohl zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které po něm bylo možné spravedlivě 
požadovat se zřetelem k průběhu insolvenčního řízení. 
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(2) Podle odstavce 1 insolvenční správce odpovídá i za škodu nebo jinou újmu způsobenou 
osobami, kterých použil k plnění svých úkolů. To platí i pro zaměstnance dlužníka, působící 
v rozsahu své dosavadní činnosti, nebo pro jiné osoby ve smluvním vztahu s dlužníkem. 

(3) Insolvenční správce odpovídá za škodu nebo jinou újmu, která věřiteli s pohledávkou 
za majetkovou podstatou vznikla tím, že nemohla být uspokojena jeho pohledávka vzniklá 
na základě právního úkonu insolvenčního správce; této odpovědnosti se insolvenční správce zprostí, 
jen když prokáže, že v době, kdy tento právní úkon činil, nemohl poznat, že majetková podstata 
nebude stačit k úhradě jím vzniklé pohledávky za majetkovou podstatou. 

(4) Právo na náhradu škody nebo jiné újmy proti insolvenčnímu správci se promlčí do 2 let poté, 
kdy se poškozený dozvěděl o výši škody a odpovědnosti insolvenčního správce, nejpozději 
však do 3 let, a jde-li o škodu způsobenou úmyslným trestným činem, za který byl insolvenční 
správce pravomocně odsouzen, nejpozději do 10 let od skončení insolvenčního řízení. 
 
Ustanovení § 37 odst. 1 insolvenčního zákona konstatuje tři skutkové podstaty 
zakládající odpovědnost insolvenčního správce za škodu: 
 
� porušení povinnosti uložené mu zákonem (nejen insolvenčním), 

� porušení povinnosti uložené mu soudem, 

� porušení povinnosti tím, že nepostupoval s odbornou péčí.  

 
Zvláštní skutková podstata je pak věnována újmám vzniklým tím, že nemohla být 
uspokojena pohledávka za majetkovou podstatou z důvodu právního úkonu 
správce. Jedná se v podstatě o modifikaci manažerské odpovědnosti statutárních 
orgánů společnosti za správu majetku. 
 
Zákon umožňuje správci, aby se zodpovědnosti zprostil pouze v případě, že prokáže, 
že škodě nebo jiné ujmě nemohl zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které 
po něm bylo možno spravedlivě požadovat s přihlédnutím k průběhu insolvenčního 
řízení. 
 
  

 Odpovědnost správce konkursní podstaty a likvidátora za škodu 
 
Nejvyšší soud posuzoval situaci, kdy se žalobce domáhal, aby žalovaným (správci konkursní 
podstaty a likvidátorovi) byla uložena povinnost zaplatit mu společně a nerozdílně 
částku 31 875,00 Kč s příslušenstvím s odůvodněním, že dne 17. června 1997 žalovaní 
nařídili vyhrnout 85 kusů balíků slisovaného sena ve vlastnictví žalobce z haly v areálu 
úpadce Zemědělského družstva na nezastřešenou plochu se zbytky hnoje a močůvky, čímž 
došlo ke znehodnocení sena a ke vzniku škody ve výši žalované částky. 
 
Rozsudkem ze dne 25. května 2000 rozhodl Okresní soud tak, že prvnímu žalovanému uložil 
povinnost zaplatit žalobci částku 31 875,00 Kč s 21% úrokem od 5. března 1998 do zaplacení, 
žalobu proti druhému žalovanému zamítl a rozhodl o náhradě nákladů řízení. Vycházel ze zjištění, 
že: 
� Usnesením Krajského obchodního soudu v Ostravě ze dne 31. října 1995 byl prohlášen konkurs 

na majetek Zemědělského družstva a první žalovaný byl ustanoven správcem konkursní 
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podstaty; družstvo se nacházelo v likvidaci od 13. května 1994, přičemž jedním z jeho 
likvidátorů byl ustanoven druhý žalovaný.  

 
� Dne 12. června 1997 si žalobce v areálu družstva uskladnil dočasně bez souhlasu 

družstva 85 balíků slisovaného sena. Vzhledem k tomu, že dne 17. června 1997 se podle tvrzení 
prvního žalovaného měla konat prohlídka objektu ze strany potencionálního kupce a protože 
žalovaným nebylo známo, kdo seno v objektu uskladnil, nařídil první žalovaný druhému 
žalovanému, aby zjistil, komu seno náleží, a aby zajistil jeho vyklizení, což bylo provedeno téhož 
dne za deště, přičemž seno bylo vyhrnuto na volnou betonovou plochu s hnojištěm, čímž došlo 
k jeho znehodnocení. 

 
Okresní soud dovodil, že první žalovaný jako správce konkursní podstaty, který je po prohlášení 
konkursu jedinou osobou oprávněnou nakládat s majetkem podstaty, porušil své povinnosti 
postupovat s odbornou péčí a nepočínal si tak, aby nedošlo k poškození majetku jiného; 
skutečnost, že seno bylo v objektu uskladněno protiprávně, přitom není podstatná, neboť nezakládá 
právo prvního žalovaného poškozovat cizí majetek. Vzhledem k tomu, že druhý žalovaný jako 
likvidátor jednal na základě pokynů prvního žalovaného, jemuž byl podřízen, a s přihlédnutím 
k tomu, že prohlášením konkursu se likvidace po dobu jeho trvání přerušuje a likvidátor vykonává 
svou působnost pouze v rozsahu, v jakém nepřešla na správce, soud prvního stupně žalobu proti 
druhému žalovanému zamítl. 
 
K odvolání prvního žalovaného Krajský soud změnil rozsudek soudu prvního stupně tak, že zamítl 
žalobu a rozhodl o náhradě nákladů řízení před soudy obou stupňů. Odvolací soud vycházel 
ze skutkových zjištění okresního soudu a dospěl k závěru, že žalovaní nejsou ve věci pasivně 
legitimováni, když dovodil, že případné porušení povinností žalovanými je třeba posuzovat podle 
ust. § 420 odst. 2 občanského zákoníku, neboť žalobcem tvrzená škoda vznikla při činnosti prvního 
žalovaného jako správce konkursní podstaty a druhého žalovaného jako likvidátora, a nemohou 
tudíž za škodu odpovídat jako fyzické osoby. 
 
Proti tomuto rozsudku odvolacího soudu podal žalobce dovolání. Nejvyšší soud následně rozsudek 
odvolacího soudu zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení s tím, že za škodu vzniklou 
účastníkům konkursního řízení nebo třetím osobám v důsledku porušení povinnosti 
uložené správci zákonem (včetně povinnosti provádět funkci řádně a odborně) nebo soudem 
(buď soudním rozhodnutím anebo opatřením v rámci dohlédací činnosti) v souvislosti 
s výkonem funkce správce proto podle § 420 odst. 1 občanského zákoníku odpovídá správce 
jako fyzická osoba (advokát, notář, či jiná fyzická osoba) ustanovená soudem, jak to vyplývá z 
dikce ust. § 8 odst. 1, 2 zákona o konkursu a vyrovnání. 
 
Zdroj: Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 12. března 2003, č. j. 25 Cdo 2123/2001 
 
   
 Odpovědnost správkyně konkursní podstaty za škodu 
 
V souladu s výše uvedeným rozsudkem vyhodnotil Nejvyšší soud i situaci, kdy žalobce 
požadoval po správkyni konkursní podstaty zaplatit částku ve výši 5 200 000,00 Kč 
s příslušenstvím z titulu škody způsobené ztrátou směnky sepsané do konkursní 
podstaty. 
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▪ Žalobce jako prodávající uzavřel dne 21. srpna 1997 se společností LUPEMI s. r. o. (dále též jen 
„společnost L“) jako kupující kupní smlouvu, kterou na prodávající převedl označené  nákupní 
středisko za dohodnutou kupní cenu ve výši 5 200 000,00 Kč (dále též jen „kupní smlouva“).  

▪ Žalobce uzavřel dne 29. října 1997 se společností L dodatek č. 1 ke kupní smlouvě, podle kterého 
kupní cena má být zaplacena namísto do 31. října 1997 nejpozději do 31. října 2007.  

▪ Žalobce uzavřel dne 10. dubna 1998 se společností L dodatek č. 2 ke kupní smlouvě, jímž bylo 
sjednáno, že kupující zaplatí prodávajícímu kupní cenu v plné výši vlastní směnkou 
ze dne 10. dubna 1998, splatnou dne 31. října 2007 a vystavenou na částku  
5 200 000,00 Kč (dále též jen „směnka“).  

▪ Usnesením ze dne 20. října 1998 prohlásil konkursní soud konkurs na majetek žalobce 
a správcem jeho konkursní podstaty ustanovil Ing. M. Š.  

▪ Usnesením ze dne 4. října 2000 zprostil konkursní soud Ing. M. Š. výkonu funkce správce 
konkursní podstaty žalobce a novou správkyní ustanovil žalovanou.  

▪ Podle předávacího protokolu ze dne 15. listopadu 2000 (týkajícího se předání funkce bývalým 
správcem konkursní podstaty) měla konkursní podstata žalobce obsahovat též originál 
směnky vystavený společností L.  

▪ V soupisu majetku konkursní podstaty pořízeném k 23. lednu 2007 žalovanou je i údaj 
o sepsání směnky.  

▪ Žalovaná podle svého tvrzení nemá originál směnky k dispozici ani jej nepřevzala od bývalého 
správce konkursní podstaty žalobce.  

 
Na tomto základě soud prvního stupně dospěl k závěru, že žalovaná odpovídá za ztrátu 
směnky. Kdyby nedošlo ke ztrátě směnky, zvýšil by se při realizaci směnky úpadcův majetek 
o částku, na kterou byla směnka vystavena. 
 
K odvolání žalované odvolací soud změnil rozsudek soudu prvního stupně a žalobu  vůči 
správkyni konkursní podstaty jako předčasnou zamítl. Proti rozsudku odvolacího soudu 
podal žalobce dovolání.  
 
Nejvyšší soud napadené rozhodnutí zrušil a vrátil věc odvolacímu soudu k dalšímu řízení s tím, 
že úpadce, který tvrdí, že správce jeho konkursní podstaty způsobil škodu na majetku konkursní 
podstaty, je i za trvání konkursu věcně legitimován k podání žaloby na náhradu škody 
proti správci konkursní podstaty. Vznik škody způsobené na majetku konkursní podstaty 
správcem konkursní podstaty ztrátou, zničením nebo jiným znehodnocením majetku podstaty 
v důsledku toho, že správce konkursní podstaty porušil povinnost postupovat při výkonu funkce 
s odbornou péčí, není vázán na vydání rozvrhového usnesení. 
 
Zdroj: Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 29. června 2011, č. j. 29 Cdo 2316/2009 
 
Insolvenční správce může být při výkonu své funkce rovněž odpovědný za spáchání 
řady trestních činů, například trestného činu pletichy v insolvenčním řízení podle 
§ 226 odst. 3 trestního zákona. 
 
Závěrem je uveden příklad z praxe popisující rozhodnutí soudů jednotlivých úrovní 
ve věci žaloby na vyloučení podniku z konkursní podstaty. 
 
Z níže uvedeného jednoznačně vyplývá, že správce v daném případě své povinnosti 
plnil řádně, když hájil zájmy všech konkursních věřitelů a podnik úpadce 
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spravoval s péčí řádného hospodáře, ovšem prokázání těchto skutečností v rámci 
soudního procesu vedeného žalobcem trvalo téměř 6 let. Příklad tak dokazuje, 
že problematika správy podniku ve zvláštních případech má svá specifická úskalí 
a insolvenční správci či likvidátoři podniku musí být vybaveni potřebnými znalostmi 
a zkušenostmi z celé řady oborů, jak právních, tak i ekonomických, nemluvě 
o psychické odolnosti.  
 
 
  

�  Judikatura ve věci žaloby na vyloučení podniku z konkursní podstaty  
 
 

Rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 4. ledna 2006, č. j. 42 Cm 80/2005 
 
Krajský soud v Hradci Králové rozhodl v obchodní věci žalobce Darren s. r. o., vedlejšího 
účastníka na straně žalobce ANIDOR s. r. o., proti žalovanému V. H. jako správci konkursní 
podstaty úpadce VITKA Brněnec a. s., za účasti Krajského státního zastupitelství v Hradci 
Králové, o vyloučení podniku Vitka a souboru věcí movitých z konkursní podstaty takto: 
 
I.  Žaloba na vyloučení podniku Vitka Brněnec jako souboru hmotných a nehmotných složek 

podnikání dle specifikace sestávající z nemovitostí uvedených v příloze č. 1 rozsudku, 
nehmotného majetku uvedeného v příloze č. 2 rozsudku, dlouhodobého hmotného majetku 
uvedeného v příloze č. 3 rozsudku, vyjma položek uvedených v bodě 3 rozsudku, drobného 
dlouhodobého hmotného majetku uvedeného v příloze č. 4 rozsudku, zásob uvedených v příloze 
č. 5 rozsudku, pohledávek uvedených v příloze č. 6 rozsudku a peněžních prostředků 
uvedených v příloze č. 7 rozsudku, z konkursní podstaty úpadce Vitka Brněnec a. s., 
se zamítá. 

II. Žaloba na vyloučení protahovacího stroje (ID 4647 - 4653), sdružovacího stroje (ID 4665), 
dvouzákrutového skacího stroje (ID 4680 - 4681), klubkovacího stroje (ID 4690), klubkovacího 
stroje Spiromat, lepící a balící linky (ID 4714), prstencového dopřádacího stroje (ID 4719 - 
4721), klubkovacího stroje (ID 5003), adjustačního stroje (ID 5023), sdružovacího stroje (ID 
6058), automatu na lepení pásku BF 350 (ID 11755), balícího stroje PB 200 (ID 11756), 
automatické linky na ruční pletení příze (ID 11575), měřícího stroje Aquarius (ID 11824), 
počesávacího stroje CES-20 (ID 20039), předenoskacího stroje PA.FA (ID 20050) a vijáku 
příze FY - 51 (ID 20016 - 20017), z konkursní podstaty úpadce Vitka Brněnec, a. s., 
se zamítá. 

III.  Žalovaný je povinen ze soupisu konkursní podstaty úpadce Vitka Brněnec a. s. vyloučit fax 
Canon B840, tiskárnu HP Color Laser JET 2820 a 9 kusů sestav počítačů (skříň, monitor, 
klávesnice, myš). 

IV.  Žalobce a vedlejší účastník na straně žalobce jsou povinni zaplatit žalovanému k rukám jeho 
advokáta na náhradu nákladů řízení částku 18 214,15 Kč a to do tří dnů od právní moci 
rozsudku. 

 
Žalobou se domáhal žalobce vydání rozhodnutí, kterým by bylo žalovanému uloženo 
vyloučit z konkursní podstaty úpadce VITKA Brněnec a. s. podnik Brněnec specifikovaný 
v bodě I. výroku a soubor věcí movitých uvedených v bodě II. výroku tohoto rozhodnutí. 
 
Žalobu odůvodnil tím, že podnik Vitka Brněnec zakoupil od žalovaného při zpeněžování 
konkursní podstaty úpadce Vitka Brněnec a. s. smlouvou o prodeji podniku ze dne 2. června 2005 
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za smluvenou kupní cenu 20 mil. Kč. Žalobce zaplatil část kupní ceny hotově, část 
jednostranným zápočtem pohledávek žalobce za konkursní podstatou úpadce Vitka Brněnec 
a. s. a zápočtem pohledávky z titulu práva na oddělené uspokojení. Zbývající část kupní 
ceny složil na účet konkursního soudu jako důkaz o tom, že byl schopen a připraven kupní cenu 
v plném rozsahu zaplatit. 
 
Uvedl, že kupní cena nebyla doplacena na účet konkursní podstaty v důsledku porušení smluvní 
povinnosti žalovaného protokolárně předat podnik žalobci. Odstoupení žalovaného od smlouvy 
o prodeji podniku pro nezaplacení kupní ceny proto pokládá za neúčinné. 
 
V souvislosti požadavkem na vyloučení podniku Vitka z konkursní podstaty žádá žalobce, 
aby z konkursní podstaty byly vyloučeny i zásoby, které nabyl žalobce od žalovaného správce 
konkursní podstaty na základě dohody o narovnání ze dne 17. května 2005, tedy ještě před koupí 
podniku. Tyto zásoby jsou sepsány v konkursní podstatě nyní jako součást podniku. 
 
Dále se žalobce domáhá, aby z konkursní podstaty byl vyloučen soubor strojů uvedený v bodě II. 
výroku tohoto rozhodnutí, který ještě před prohlášením konkursu kupní smlouvou ze dne  
6. května 2004 zakoupila od nynějšího úpadce VITKA Brněnec a. s. obchodní společnost RANDA 
s. r. o. s tím, že tento soubor strojů byl později prodán žalobci. 
 
Konečně se žalobce domáhá vyloučení výpočetní techniky uvedené v bodě III. výroku 
s odůvodněním, že tuto techniku zakoupil do svého vlastnictví od třetích osob po uzavření smlouvy 
o prodeji podniku a technika se nestala součásti podniku Vitka. 
 
V průběhu soudního řízení vstoupil do řízení na stranu žalobce vedlejší účastník - obchodní 
společnost ANIDOR s. r. o. s odůvodněním, že má zájem na výsledku tohoto řízení, neboť 
po uzavření smlouvy o prodeji podniku vytvořil žalobce organizační složku podniku „služby 
Vitka" a tuto organizační složku prodal vedlejšímu účastníkovi. 
 
Žalovaný ve vyjádření k žalobě namítl, že smlouva o prodeji podniku neukládá žalovanému 
povinnost protokolárně předat podnik žalobci jako kupujícímu. Žalobce fakticky převzal podnik 
hned po uzavření smlouvy o prodeji podniku a svou povinnost uhradit ve smluvené lhůtě 
kupní cenu nesplnil. Jednak proto, že složení části kupní ceny na účet konkursního soudu 
nemá za následek splnění smluvní povinnosti, a jednak proto, že v rámci konkursního řízení je 
ze zákona vyloučeno provést proti konkursní podstatě zápočet. Nadto žalovaný zpochybnil 
existenci pohledávek žalobce použitých k započtení. Proto má za to, že od smlouvy 
o prodeji podniku odstoupil po právu.  
 
Pokud jde o soubor strojů uvedených v bodě II. výroku tohoto rozhodnutí, má žalovaný za to, 
že žalobce není aktivně legitimován k tomu, aby se mohl domáhat jejich vyloučení, když se platně 
nestal jejich vlastníkem. Výpočetní techniku nakoupenou žalovaným pokládá za součást 
podniku. Z výše uvedených důvodů navrhl, aby žaloba byla v plném rozsahu jako nedůvodná 
zamítnuta. 
 
Z provedených důkazů soud zjistil tento skutkový stav: 
� Ze smlouvy o prodeji podniku uzavřené mezi žalovaným jako prodávajícím a žalobcem jako 

kupujícím opatřené datem 2. června 2005 soud zjistil, že žalovaný prodal žalobci v rámci 
zpeněžování konkursní podstaty úpadce VITKA Brněnec a. s. soubor věcí, práv 
a jiných majetkových hodnot, které slouží k provozování podniku Vitka za kupní cenu 
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20 000 000,00 Kč. Předmět prodeje byl specifikován v článku II. smlouvy a odkazem 
na připojené přílohy. Podle čl. 2.9 smlouvy kupující nenabývá závazky podniku a vlastnické 
právo k zásobám materiálů, výrobkům, zboží a k nedokončené výrobě. 

� Kupní smlouva nabyla účinnosti dnem jejího podpisu, a to s ohledem na právní moc usnesení 
č.j. 43 K 21/2004-790 ze dne 30. května 2005, kterým konkursní soud vyslovil s prodejem 
souhlas. Před podpisem smlouvy zaplatil žalobce na částečnou úhradu kupní ceny  
1 000 000,00 Kč s tím, že zbývající část kupní ceny měla být zaplacena na bankovní účet 
prodávajícího do 90 dnů od účinnosti smlouvy. 

� Podle čl. 7 smlouvy mělo proběhnout postupné předávání a přebírání majetku s tím, 
že „o převzetí se sepíše zápis, který obě strany podepíší“. Čl. 7.3 smlouvy upravoval 
mechanismy pro případ, kdyby byly zjištěny faktické či právní vady předmětu prodeje. 

� Z dopisu žalobce adresovaného žalovanému správci konkursní podstaty ze dne 22. srpna 2005 
soud zjistil, že žalobce vyzval žalovaného k protokolárnímu převzetí podniku. 

� V účastnické výpovědi žalobce uvedl, že zjistil při faktickém přejímání podniku nesrovnalosti 
týkající se existence některých převáděných pohledávek a v podniku nedohledal některé stroje 
a zařízení. V tomto směru však žalobce správce konkursní podstaty jako prodávajícího 
neinformoval, neboť hodlal „vadu“ podniku vytknout správci konkursní podstaty v souvislosti 
s protokolárním převzetím podniku, k němuž vůbec nedošlo. 

� Z výpisu z účtu soud zjistil, že na úhradu kupní ceny zaplatil žalobce dne 10. června 2005 
částku 2 000 000,00 Kč. 

� Z přípisu žalobce ze dne 30. srpna 2005 adresovaného žalovanému správci konkursní podstaty 
nazvaného jako „započtení vzájemných pohledávek“ pak soud zjistil, že žalobce na částečnou 
úhradu kupní ceny v objemu 7 138 495,90 Kč započetl své tvrzené pohledávky 
za podstatou ve výši 2 697 583,10 Kč, tvrzené pohledávky společnosti RANDA s. r. o. 
za podstatou, které tato společnost postoupila žalobci smlouvou ze dne 30. srpna 2005 ve výši 
842 772,80 Kč, pohledávku ve výši 1 138 632,00 Kč odpovídající částce, kterou měl žalobce 
zaplatit za žalovaného k uspokojení mzdových nároků zaměstnanců úpadce a pohledávku 
z titulu práva na oddělené uspokojení ve výši 2 459 558,00 Kč. 

� Ze záznamu o složení soud zjistil, že na depozitní účet konkursního soudu složil žalobce 
dne 31. srpna 2005 částky 8 909 219,00 Kč a 592 185,10 Kč. 

� Z přípisu žalovaného ze dne 6. září 2005 soud zjistil, že žalovaný sdělil žalobci, že zápočet 
byl proveden v rozporu se zákonem a že složení části kupní ceny nelze pokládat za zaplacení 
kupní ceny. Žalobci proto stanovil dodatečnou lhůtu k zaplacení kupní ceny  
do 12. září 2005 s poučením o odstoupení od smlouvy v případě, že nebude kupní cena 
doplacena. 

� Z dopisu žalovaného ze dne 12. září 2005 a doručenky soud zjistil, že žalovaný 
pro nezaplacení kupní ceny od smlouvy o prodeji podniku odstoupil, odstoupení bylo 
žalobci doručeno dne 16. září 2005. 

� Přípisem ze dne 13. září 2005 informoval správce konkursní podstaty konkursní soud 
o odstoupení od smlouvy, dne 7. října 2005 byl podnik Vitka znovu sepsán do konkursní 
podstaty a dne 7. prosince 2005 provedl správce konkursní podstaty doplnění soupisu tak, 
aby podnik byl do podstaty sepsán v souladu s ust. § 18a odst. 1 ZKV. 

� Přestože žalobce tvrdil, že mu po uzavření smlouvy nebyl podnik předán, bylo soudu předloženo 
rozhodnutí o vytvoření organizačních složek podniku Vitka ze dne 1. června 2005 včetně 
přílohy, smlouva o prodeji části podniku VITKA ze dne 1. června 2005 a ze dne 2. června 2005, 
smlouva o službách při výrobě látek, přízí a barvení ze dne 1. června 2005 a smlouva o službách 
při výrobě a skladování ze dne 1. června 2005, obě uzavřené mezi žalobcem a společností 
ANIDOR s. r. o. 
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� Z těchto listin soud zjistil, že žalobce s podnikem ihned po jeho koupi disponoval mimo jiné 
i tak, že vyčlenil z podniku 3 samostatné organizační složky podniku, organizační složku 
„služby Vitka" prodal smlouvou o prodeji části podniku společnosti ANIDOR s. r. o.  
a k zajištění výroby v podniku VITKA uzavíral s touto společností další smlouvy. 

� Na smlouvě o prodeji podniku uzavřené mezi žalobcem jako kupujícím a žalovaným správcem 
konkursní podstaty jako prodávajícím je uvedeno datum uzavření smlouvy 2. června 2005. 
Žalobce tvrdil, že smlouva byla uzavřena již dne 1. června 2005, proto i jím uzavírané smlouvy, 
kterými s podnikem disponoval, byly uzavřeny již dne 1. června 2005. Po provedených výsleších 
nebyly pochybnosti o datu uzavření smlouvy odstraněny, soud však datum uzavření smlouvy 
o prodeji podniku nepokládá pro rozhodnutí v této věci za právně relevantní, proto dokazování 
v tomto směru nedoplňoval. 

� Pokud se žalobce domáhal toho, aby nyní jako součást podniku byly z konkursní podstaty 
úpadce VITKA Brněnec a. s. vyloučeny zásoby, byla soudu předložena dohoda o narovnání 
uzavřená mezi žalobcem a žalovaným správcem konkursní podstaty dne 17. května 2005. 
Článek 11/2 odst. a) dohody obsahuje ujednání o kupní smlouvě. Žalovaný správce konkursní 
podstaty tak prodal žalobci zásoby vytvořené před prohlášením konkursu specifikované v příloze 
č. 2 dohody o narovnání a zásoby vytvořené po prohlášení konkursu specifikované v příloze č. 3 
dohody o narovnání, a to za sjednanou kupní cenu 17 641 622,00 Kč. Účinnost smlouvy byla 
podmíněna souhlasem konkursního soudu. Konkursní soud udělil k tomuto prodeji souhlas 
usnesením č. j. 43 K 21/2004-789 ze dne 27. května 2005. 

� K prokázání nároku na vyloučení souboru strojů specifikovaných v bodě II. výroku předložil 
žalobce soudu kupní smlouvu uzavřenou dne 6. května 2004 mezi společností RANDA s. r. o. 
jako kupujícím a společností VITKA Brněnec a. s. jako prodávajícím, ze které je patrno, že stroje 
byly prodány nynějším úpadcem ještě před prohlášením konkursu za kupní cenu 993 170,00 Kč 
+ 19% DPH. 

� Dále žalobce předložil soudu daňový doklad č. 24349 vystavený dne 1. září 2004 na částku 
86 632,00 Kč, kterou společnost RANDA s. r. o. vyúčtovala žalobci cenu balícího stroje PS 200, 
měřícího stroje Aquarius, počesávacího stroje CES-20, a dvou vijáků příze FY-51. Dále pak 
daňový doklad č. 24330 vystavený dne 1. září 2004 na částku 1 154 300,00 Kč, kterou 
společnost RANDA s. r. o. vyúčtovala žalobci cenu dalších 25 strojů. 

� Konečně žalobce předložil soudu předávací protokol, kterým společnost RANDA s. r. o. předává 
stroje uvedené v bodě II. výroku žalobci. Předávací protokol je opatřen datem 1. září 2005, tedy 
o jeden kalendářní rok pozdějším, než je uvedeno na daňových dokladech. 

� Z výpisu z obchodního rejstříku společnosti RANDA s. r. o., oddíl C, vložka 2567, soud zjistil, 
že se jedná o obchodní společnost se základním kapitálem 1 000 000,00 Kč, Ing. Skřivánek je 
od 7. července 2003 jediným jednatelem a zároveň většinovým společníkem, když vlastní 85% 
obchodní podíl. 

� Z výpisu z obchodního rejstříku společnosti Darren s. r. o., oddíl C, vložka 12288, soud zjistil, 
že se jedná o obchodní společnost se základním kapitálem 1 000 000,00 Kč, Ing. Skřivánek je 
od 12. listopadu 1997 jediným jednatelem a zároveň je od 21. října 2003 i jediným společníkem. 

� K prokázání vlastnického práva k výpočetní technice specifikované v bodě III. výroku předložil 
žalobce daňový doklad č. 20051046 ze dne 25. října 2005 a dodací list k němu se vztahující, obě 
listiny vystavené společností SunNet s. r. o. Chrudim. Z těchto listin soud zjistil, že tento 
dodavatel dodal dne 25. října 2005 žalobci tiskárnu HP Color Laser JET 2820 a 9 kusů sestav 
počítačů (skříň, monitor, klávesnice, myš). 

� Dále žalobce předložil soudu daňový doklad č. 250258 vystavený společností IVS s. r. o. 
Pardubice, z něhož je patrno, že žalobce potvrdil dodání faxu CANON B 840. Dodávka byla 
realizována 22. června 2005. 
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Z takto zjištěného skutkového stavu učinil soud následující právní závěr: 
 
Žalobce nabyl do vlastnictví podnik a zásoby v průběhu konkursního řízení dvěma 
smlouvami (dohodou o narovnání a smlouvou o prodeji podniku) uzavřenými se správcem 
konkursní podstaty v rámci zpeněžování majetku tvořícího konkursní podstatu postupem podle ust. 
§ 27 a 27a ZKV. Předpokladem uzavření takových smluv bylo, že podnik a zásoby byly sepsány 
do konkursní podstaty v souladu se zákonem a správce byl oprávněn je v rámci konkursního řízení 
zpeněžit. V důsledku zpeněžení byla tato část konkursní podstaty pouze přeměněna na peníze, 
nedošlo k vyloučení z konkursní podstaty tak, jak s tímto pojmem zachází ZKV. Oznámení správce 
konkursní podstaty o tom, že zásoby a podnik znovu sepisuje do konkursní podstaty a následné 
upřesnění soupisu podstaty tak, aby vyhovovalo požadavkům ust. § 18a odst. 1 ZKV není pak 
ničím jiným, než deklarací názoru správce konkursní podstaty, že ke zpeněžení nedošlo. 
 
Pokud se tedy žalobce domnívá, že se v rámci zpeněžování konkursní podstaty stal vlastníkem 
podniku a zásob, nepřísluší mu obrana postupem podle ust. § 19 odst. 2 ZKV, ale postupem podle 
obecných předpisů, tedy např. žalobou vindikační. 
 
Výše uvedený závěr je však pouze jedním z důvodů pro zamítnutí vylučovací žaloby, pokud 
jde o podnik Vitka. 
 
Soud totiž dospěl k závěru, že smluvní ujednání, tak jak jsou naformulována, nezakládají 
povinnost správce konkursní podstaty jako prodávajícího protokolárně předat podnik 
žalobci jako kupujícímu. Žalovaný se tak nedostal do prodlení se splněním svých smluvních 
povinností. 
 
Do prodlení se splněním svých povinností, konkrétně se splněním povinnosti zaplatit 
ve lhůtě splatnosti kupní cenu, se dostal žalobce jako kupující. Jednak soud poukazuje 
na znění ust. § 14 odst. 1 písm. i) ZKV, podle kterého není přípustné započtení na majetek 
patřící do podstaty. Toto ustanovení vylučuje možnost, aby kupující v konkursu, který je zároveň 
konkursním věřitelem, provedl místo úhrady kupní ceny jednostranný zápočet a k tomu použil své 
a od jiných věřitelů nabyté pohledávky za podstatou či dokonce pohledávky z titulu práva 
na oddělené uspokojení.  
 
Když žalobce dále složil část kupní ceny na účet soudu, aniž by podal návrh na zahájení řízení 
podle ust. § 185a o. s. ř., nedošlo tím k splnění závazku, jak to v řízení provedeném podle ust. 
§ 185a a násl. o. s. ř. umožňuje ust. § 568 obč. zák. 
 
Protože žalobce nedoplatil kupní cenu ani v dodatečně stanovené lhůtě, postupoval 
žalovaný správce konkursní podstaty po právu, když v souladu se smluvním ujednáním 
uvedeným v čl. 9.2 smlouvy o prodeji podniku od smlouvy dle ust. § 344 obch. zák. odstoupil. 
Podle ust. § 349 odst. 1 obch. zák. smlouva zanikla dne 16. září 2005, kdy byl projev vůle 
žalovaného směřující k odstoupení doručen žalobci. Odstoupením od smlouvy zanikla všechna 
práva a povinnosti stran ze smlouvy (§ 351 odst. 1 obch. zák). Tedy na podnik Vitka je nutno 
nahlížet tak, jako kdyby k jeho zpeněžení dosud nedošlo. 
 
Ze všech výše uvedených důvodů soud žalobu na vyloučení podniku Vitka z konkursní podstaty 
úpadce VITKA Brněnec a. s. zamítl jako nedůvodnou. 
 
K samotným zásobám pak soud doplňuje toto: 
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Žalobce tvrdil, že zásoby nekupoval jako součást podniku, toto tvrzení, které nebylo ani nikým 
rozporováno, se ukázalo jako pravdivé. Přesto se však žalobce samostatně vyloučení zásob 
z konkursní podstaty nebo správně vydání zásob nedovolával. Nebyly-li zásoby vymezeny 
samostatně jako předmět řízení, nemohlo být o nich v tomto řízení soudem ani rozhodováno. 
 
Soud si je vědom náročnosti vymezení předmětu řízení, pokud jde o zásoby, v případné budoucí 
vindikační žalobě, když zásoby nabyl žalobce na základě dohody o narovnání ze dne  
17. května 2005, zásoby se používaly ve výrobě jak v době, kdy podnik provozoval na základě 
smlouvy o prodeji podniku žalobce, tak i následně v době, kdy jej znovu provozuje správce 
konkursní podstaty. 
 
Na rozdíl od zásob, domáhal se žalobce samostatně vyloučení souboru strojů specifikovaných 
v bodě II. výroku tohoto rozhodnutí. Soud v průběhu soudního řízení poučil žalobce o ustálené 
judikatuře podmiňující úspěšnost vylučovací žaloby i o koncentraci řízení podle ust. § 118b o. s. ř. 
 
Soud může vyhovět žalobě na vyloučení věci z konkursní podstaty pouze za předpokladu, 
� že věc, právo nebo jiná majetková hodnota byla do soupisu skutečně pojata, 
� že mu žaloba podaná osobou odlišnou od úpadce došla nejpozději posledního dne lhůty určené 

této osobě k podání žaloby výzvou soudu, 
� že žalován je správce konkursní podstaty, 
� že v době rozhodování soudu trvají účinky konkursu a věc je nadále sepsána v soupisu a 
� že osoba, která se vyloučení věci ze soupisu domáhá, prokázala nejen to, že věc, právo nebo jiná 

majetková hodnota neměla být do soupisu zařazena, nýbrž i to, že právo, které vylučovalo 
zařazení věci do soupisu, svědčí jí 

(viz např. rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 29 Cdo 2086/2000 ze dne 30. května 2002). 
Výše uvedené podmínky musí být splněny kumulativně. V souzeném případě však nebyla naplněna 
poslední uvedená podmínka, jež stanoví, že osoba, která se vyloučení věci ze soupisu domáhá, 
prokázala, že právo, které vylučovalo zařazení věci do soupisu, svědčí jí. Tedy konkrétně, že žalobce 
platně nabyl vlastnické právo k souboru movitých věcí od společnosti RANDA s. r. o. 
 
Na obchodní společnosti RANDA s. r. o. a Darren s. r. o. je nutno nahlížet jako na osoby 
jednající ve shodě ve smyslu ust. § 66b obch. zák. Podle ust. § 196 odst. 3 ve spojení s ust. § 135 
odst. 2 obch. zák. ve znění platném jak dne 1. září 2004 (datum zdanitelného plnění uvedené na 
fakturách vystavených společností RANDA s. r. o.), tak ke dni 1. září 2005 (datum uvedené 
na předávacím protokolu), musela být v posuzovaném případě hodnota převáděných strojů 
stanovena na základě znaleckého posudku znalce jmenovaného soudem. Soudu nebyla předložena 
žádná kupní smlouva, která by byla uzavřena mezi společnostmi RANDA s. r. o. a Darren s. r. o., 
natož znalecký posudek určující cenu převáděných strojů. Porušení výše citovaného ustanovení má 
za následek absolutní neplatnost kupní smlouvy (viz např. rozhodnuti Nejvyššího soudu ČR 
sp. zn. 29 Cdo2011/2000 ze dne 3. ledna 2001). 
 
Protože žalobce neprokázal soudu platný nabývací titul k souboru strojů, byla vylučovací 
žaloba pro nedostatek aktivní legitimace žalobce zamítnuta, jak je uvedeno v bodě II. 
výroku. 
 
Naopak žaloba, pokud jde o výpočetní techniku specifikovanou v bodě III. výroku, byla 
shledána důvodnou, když žalobce prokázal, že tuto výpočetní techniku nabyl kupními smlouvami 
uzavřenými s třetími subjekty, z větší části (vyjma faxu) dokonce až po odstoupení od smlouvy 
o prodeji podniku. 
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Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 16. listopadu 2006, č. j. 8 Cmo 94/2006 
 
Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl o odvolání žalobce a vedlejšího účastníka 
na straně žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové č. j. 42 Cm 80/2005-1079 
ze dne 4. ledna 2006 takto: 
I. Rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové č. j. 42 Cm 80/2005-1079 ze dne  

4. ledna 2006 se ve výrocích I., II. a IV. potvrzuje. 
II. Žalobce a vedlejší účastník na straně žalobce jsou povinni zaplatit žalovanému na náhradu 

nákladů odvolacího řízení 6 650,00 Kč do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku, a to přímo, 
advokátovi. 

 
Vrchní soud přezkoumal odvoláním napadené výroky I., II. a IV. rozsudku a došel k závěru, že jsou 
dány podmínky pro jejich potvrzení. 
 
Odvolací soud se nejprve zabýval závěrem soudu prvního stupně o tom, že žalovaný platně 
odstoupil od smlouvy o prodeji podniku, kterou uzavřel se žalobcem, a tento závěr 
shledal správným. Soud prvního stupně vycházel z ujednání, obsaženého v čl. 3 předmětné 
smlouvy, podle něhož byla kupní cena, dohodnutá ve výši 20 mil. Kč, splatná tak, že byla 
započítána již zaplacená „kauce“ ve výši 1 mil. Kč a zbývajících 19 mil. mělo být zaplaceno  
do 90 dnů od účinnosti smlouvy na účet žalovaného. Strany smlouvy tedy nevázaly splatnost 
kupní ceny na podpis protokolu o předání a převzetí podniku a námitky žalobce jsou proto v tomto 
ohledu nedůvodné. V čl. 9 smlouvy pak strany smlouvy dohodly, že je žalovaný oprávněn 
od smlouvy odstoupit, pokud bude žalobce v prodlení s úhradou doplatku kupní ceny. 
 
Ve smlouvě posledně uvedená skutečnost nastala. Žalobce zaplatil žalovanému část kupní ceny 
ve výši 2 mil. Kč hotově dne 10. června 2005 a dále se pokoušel část kupní ceny zaplatit formou 
zápočtů, ačkoli ustanovení § 14 odst. 1 písm. i) ZKV takový postup vylučuje. Dále složil žalobce 
část kupní ceny na účet soudu, aniž by podal návrh podle ustanovení § 185a o. s. ř., když tyto 
prostředky složil postupem podle ustanovení § 352 o. s. ř. Ani tímto způsobem tedy k zaplacení 
části kupní ceny ze strany žalobce nedošlo. 
 
Soud prvního stupně tedy nepochybil, pokud došel k závěru, že žalobce se dostal 
s placením kupní ceny žalovanému do prodlení a že z tohoto důvodu žalovaný právem 
přípisem ze dne 12. září 2005, který byl žalobci doručen dne 16. září 2005, od smlouvy 
odstoupil. Podle ustanovení § 351 odst. 1 obch. zák. platí, že odstoupením od smlouvy zanikají 
všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy a podle odst. 2 tohoto ustanovení obch. zák. pak platí, 
že strana, které bylo před odstoupením od smlouvy poskytnuto plnění druhou stranou, toto plnění 
vrátí. V projednávaném případě tedy přešel podnik Vitka Brněnec zpět do majetkové sféry úpadce 
a tedy do dispozice žalovaného. Žaloba o vyloučení tohoto podniku z konkursní podstaty úpadce 
byla proto správně zamítnuta, protože žalobce již nebyl vlastníkem podniku a nebyla tak 
splněna základní podmínka pro úspěšnost takové žaloby. Pro úplnost je třeba dodat,  
že se odvolací soud neztotožnil s právním názorem soudu prvního stupně, že měla být žalobcem 
v daném případě podána žaloba vindikační, a to vzhledem k tomu, že podnik se stal opětovně 
součástí konkursní podstaty úpadce a vyloučit ho z této konkursní podstaty je možno za postupu 
podle ustanovení § 18 odst. 3 a 19 odst. 2 ZKV. 
 
Odvolací soud dále posuzoval správnost závěru soudu prvního stupně, který zamítl žalobu 
v rozsahu, v němž se žalobce domáhal, aby z konkursní podstaty úpadce byly vyloučeny stroje, 
které měl nabýt koupí od s. r. o. RANDA, přičemž tato s. r. o. je od úpadce nabyla kupní smlouvou 
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před prohlášením konkursu na majetek úpadce. Žalobce neprokázal, že stroje od s. r. o. 
na základě kupní smlouvy nabyl. Faktury a předávací protokol, kterými žalobce prokazoval 
uzavření smlouvy se s. r. o. RANDA, uzavření kupní smlouvy neprokazují a při koncentraci řízení 
před soudem prvního stupně, v jejímž rámci žalobce i přes řádné poučení jiné důkazy nenavrhl, již 
další dokazování není možné. Odvolací soud došel proto k závěru, že soud prvního stupně 
nepochybil, pokud žalobu i v této části zamítl. 
 
Dále odvolací soud posuzoval oprávněnost námitky žalobce, že soud prvního stupně nevyloučil 
z konkursní podstaty úpadce zásoby, které byly specifikovány v příloze č. 5 žaloby. Soud prvního 
stupně odůvodnil svůj postup v napadeném rozsudku tak, že žalobce pravdivě tvrdil, že zásoby 
nebyly součástí podniku, ale samostatně se jejich vyloučení z konkursní podstaty nedomáhal. 
 
Žalobce v průběhu řízení několikrát upravoval petit žaloby, usneseními soud prvního stupně 
změny žaloby připouštěl. S poslední změnou petitu žaloby, která byla připuštěna usnesením soudu 
prvního stupně ze dne 22. prosince 2005, výroky rozsudku korespondují. Petit žaloby 
neobsahuje samostatný návrh na vyloučení zásob z konkursní podstaty úpadce. Soud 
prvního stupně tedy nepochybil, pokud o vyloučení zásob samostatně nerozhodl. 
 
S ohledem na obsah odvolání vedlejšího účastníka na straně žalobce je dále třeba uvést, že soud 
prvního stupně rovněž nepochybil, pokud se nezabýval právním hodnocením skutečnosti, že žalobce 
na něho část podniku převedl. Takové hodnocení by překračovalo rámec projednávané věci, který je 
dán petitem žaloby, tak jak byl žalobcem v žalobě vymezen. 
 
Z uvedených důvodů byl tedy rozsudek soudu prvního stupně v odvoláním napadených výrocích 
potvrzen. 
 
 
Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 31. srpna 2011, č. j. 29 Cdo 2323/2007 
 
Nejvyšší soud rozhodl o dovolání žalobce proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 
16. listopadu 2006, č. j. 8 Cmo 94/2006-1152, takto:  
I.  Dovolání se odmítá v rozsahu, v němž směřuje proti té části prvního výroku rozsudku 

Vrchního soudu v Praze ze dne 16. listopadu 2006, č. j. 8 Cmo 94/2006-1152, kterou odvolací 
soud potvrdil rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 4. ledna 2006, č. j. 42 Cm 
80/2005-1079, v bodě II. výroku.  

II.  Ve zbývajícím rozsahu se dovolání zamítá.  
III.  Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.  
 
Proti rozsudku odvolacího soudu podal žalobce dovolání, ve kterém požaduje, aby Nejvyšší soud 
zrušil rozhodnutí soudů obou stupňů a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.  
 
Odvolacímu soudu dovolatel vytýká, že se dostatečně nevypořádal s právními otázkami, jimž 
dovolatel přisuzuje zásadní právní význam a které v dovolání formuluje následovně:  
 
1. Je možné v případě prodlení prodávajícího s předáním podniku využít ustanovení § 325 a § 326 
obch. zák. a plnění (úhradu zbývající části kupní ceny) odepřít až do doby, než bude poskytnuto 
nebo dodatečně zajištěno plnění druhé strany (řádné předání všech složek podniku), při současném 
dostatečném deklarování připravenosti a schopnosti zaplatit kupní cenu?  
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2. Je dostatečným důkazem o uzavření kupní smlouvy doklad o tom, že zboží bylo převzato, faktura 
„a že byla zaplacena dohodnutá kupní cena, a že existenci platné smlouvy potvrdil jak prodávající, 
tak kupující“?  
 
3. Je-li žalováno o vyloučení věcí z konkursní podstaty jako součást podniku více jednotlivě 
specifikovaných položek oddělených od ostatních, může o nich (v tomto případě o zásobách) soud 
rozhodnout samostatně (jako to udělal soud prvního stupně ohledně vyloučení počítačů z podniku), 
„nebo je to u zásob zcela vyloučeno“?  
 
4. Je povinností soudu (pokud má na věc odlišný právní názor než účastník a jeho rozhodnutí 
ve věci může ve svém důsledku odejmout „žalobci“ možnost domáhat se svého práva) poučit o svém 
právním názoru účastníka?  
 
5. Může soud ve sporu vyvolaném konkursem rozhodnout bez provedení důkazu konkursním 
spisem, ačkoli je takový důkaz účastníkem navrhován?  
 
6. Je smlouva o prodeji podniku platná, a v případě že není, dá se platně odstoupit od neplatné 
smlouvy? 
 
Dovolatel dovolání následně doplnil podáními ze 4. října 2007, 11. února 2009 a 15. června 2011. 
V prvním doplnění dovolání tvrdí, že řízení je postiženo vadou, která mohla mít za následek 
nesprávné rozhodnutí ve věci, spočívající v tom, že odvolací soud označil při odvolacím jednání 
vedlejšího účastníka jako žalovaného. Ve druhém doplnění dovolání pak s poukazem na obsah 
usnesení konkursního soudu ze dne 30. května 2005 dovozuje, že smlouva o prodeji podniku je 
neplatná (byla uzavřena bez odpovídajícího souhlasu konkursního soudu), když konkursní soud 
udělil souhlas k prodeji podniku a nikoli k prodeji toho, co bylo předmětem smlouvy o prodeji 
podniku. Ve třetím doplnění dovolání pak s odkazem na závěry obsažené v rozsudku Nejvyššího 
soudu ze dne 10. listopadu 2010, sp. zn. 29 Cdo 1599/2008, dovozuje, že správce konkursní 
podstaty nebyl oprávněn sepsat podnik, aniž by vrátil dovolatelem zaplacenou část kupní ceny 
(3 mil. Kč).  Žalovaný se k dovolání nevyjádřil.  
 
Úvodem Nejvyšší soud poznamenává, že při úvaze o přípustnosti dovolání (a o mezích následného 
dovolacího přezkumu) nepřihlížel jako k právně bezcenné k argumentaci uplatněné 
dovolatelem v podáních, jimiž dovolání doplňoval. Napadené rozhodnutí, obsahující ve vztahu 
k dovoláním napadeným výrokům přiléhavé poučení o dovolání, bylo dovolateli (jeho zástupci 
s procesní plnou mocí) doručeno již 29. prosince 2006 a přihlédnout k argumentaci, kterou 
dovolatel neuplatnil ve lhůtě k podání dovolání, Nejvyššímu soudu zapovídá ustanovení § 242 
odst. 4 o. s. ř.  
 
K otázkám, pro jejichž zodpovězení dovolatel žádá připustit dovolání, uvádí Nejvyšší soud 
následující:  
 
Důvod připustit dovolání pro zodpovězení druhé otázky dovolací soud nemá, když jde 
o akademicky položenou otázku, ohledně které je odpověď vycházející ze zásady volného 
hodnocení důkazů zakotvené v ustanovení 132 o. s. ř. triviální; totiž taková, že podle okolností toho 
kterého případu a způsobu hodnocení dovolatelem označených důkazů nemusí takové listiny 
postačovat k závěru o platném nabytí vlastnického práva ke zboží na základě kupní smlouvy 
ve smyslu ustanovení § 409 a násl. obch. zák.  
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Z týchž příčin nemá zásadní právní význam ani odpověď na pátou otázku. Je samozřejmé, že ani 
ve sporu vyvolaném konkursem není potřeba provádět dokazování konkursním spisem, jsou-li 
pro rozhodnutí věci významné skutečnosti v řízení spolehlivě zjištěny jinak.  
 
Důvod připustit dovolání pro odpověď na šestou z položených otázek pak Nejvyšší soud nemá 
proto, že k otázce (ne)platnosti smlouvy o prodeji podniku dovolání žádnou argumentaci 
neobsahuje (dovolatel naopak argumentuje a i v odvolacím řízení argumentoval tím, že smlouva 
byla platná) a odpověď na otázku, zda lze odstoupit od neplatné smlouvy, je samozřejmá.  
 
A konečně nevidí Nejvyšší soud důvod pro připuštění dovolání ani ohledně čtvrté otázky (ta je 
zjevně spojována s otázkou, zda měl soud dovolatele poučit o nutnosti rozšířit žalobu o požadavek 
na vyloučení nebo vydání zásob coby samostatných věcí v právním smyslu). V tomto ohledu je 
judikatura Nejvyššího soudu ustálena v závěru (souladném s napadeným rozhodnutím), podle 
kterého, je-li žalobní petit přesný, určitý a srozumitelný, není důvodem k postupu podle § 5 o. s. ř. 
okolnost, že žalobě nelze vyhovět proto, že nemá oporu v hmotném právu. Takové poučení by 
totiž bylo v rozporu s ústavně zakotveným principem rovnosti účastníků řízení, neboť 
soud by poskytl účastníku na úkor druhé strany sporu nikoli poučení o procesních vadách žaloby, 
nýbrž poučení o důvodech, pro které jí nelze vyhovět.  
 
Nejvyšší soud však shledává dovolání přípustným (dle § 237 odst. 1 písm. c/ o. s. ř.) pro odpověď 
na první a třetí otázku, když v tomto ohledu jde otázky dovolacím soudem dosud 
nezodpovězené. 
 
Z takto založené přípustnosti dovolání se podává důvod odmítnout dovolání v rozsahu, v němž 
směřuje proti té části prvního výroku napadeného rozhodnutí, kterou odvolací soud 
potvrdil rozsudek soudu prvního stupně v bodě II. výroku (tedy ve výroku o zamítnutí 
vylučovací žaloby ohledně strojů). Řešení otázek, ohledně kterých bylo připuštěno dovolání, totiž 
nemůže mít žádný vliv na správnost dotčené části napadeného rozhodnutí. Nejvyšší soud tudíž 
dovolání v popsané části odmítl jako nepřípustné.  
 
V dané věci obsah spisu dokládá, že soud věnoval zvláštní pozornost právě předmětu žaloby, jak byl 
vymezen v žalobním návrhu (tzv. petitu); srov. k tomu výzvu zformulovanou na adresu žalobce 
v protokolu o jednání ze dne 30. listopadu 2005. Žalobce konečnou podobu žalobního návrhu 
(petitu) na základě této výzvy zformuloval v podání z 16. prosince 2005, podle kterého soud 
prvního stupně připustil změnu žalobního „petitu“ při jednání konaném 22. prosince 2005.  
 
Z takto upraveného žalobního „petitu“ je zjevné, že vyloučení zásob coby samostatných věcí 
v právním smyslu ze soupisu konkursní podstaty úpadce se žalobce nedomáhal (údajem o nich 
pouze konkretizoval požadavek na vyloučení „podniku“ ve smyslu § 27a ZKV coby věci 
hromadné). Při takto formulovaném žalobním návrhu vskutku nepřicházelo v úvahu žalobě 
vyhovět jen ohledně zásob. Žaloba o vyloučení "podniku", jehož součástí případně mají být 
zásoby, pak nevytváří překážku věci zahájené žalobnímu požadavku o vyloučení zásob coby 
samostatných věcí v právním smyslu ze soupisu konkursní podstaty úpadce (dovolatel se mýlí, 
usuzuje-li opak). Řečené platí i tehdy, jestliže zásoby, které nejsou součástí podniku (jelikož z něj 
byly v režimu právním vyděleny samostatným zpeněžením), nejsou (jako věc v právním smyslu) 
sepsány v konkursní podstatě; pak je sice nelze vyloučit ze soupisu (vylučovací žaloba není možná), 
ale lze se jich domáhat vindikační žalobou ve smyslu ustanovení § 126 zákona č. 40/1964 Sb., 
občanského zákoníku.  
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Právní posouzení věci odvolacím soudem je tudíž v závěru, že nebylo možné vyhovět 
vylučovací žalobě jen ohledně zásob, správné.  
 
K otázce, zda dovolatel byl v prodlení s úhradou doplatku kupní ceny, uvádí Nejvyšší soud 
především, že shledává správným úsudek odvolacího soudu, jenž prodlení dovolatele 
dovodil.  
 
Ve vztahu k povinnosti, pro jejíž nesplnění správcem konkursní podstaty odmítal žalobce doplatit 
kupní cenu, Nejvyšší soud uvádí, že ustanovení § 483 odst. 1 obch. zák. sice předpokládá (stejně 
jako smlouva o prodeji podniku) zápis o převzetí podepsaný oběma stranami, ze skutkových zjištění 
soudů ovšem plyne, že sám žalobce ještě před uplynutím lhůty určené k tomuto úkonu 
smlouvou o prodeji podniku přijal rozhodnutí o organizačním rozčlenění podniku a část 
podniku převedl na třetí osobu (vedlejšího účastníka). Nehledě k tomu, jak rozhodnutí 
o organizačním rozčlenění podniku a okamžitý prodej jeho části jinému subjektu mohlo ovlivnit 
následné naplnění požadavku na sepsání protokolu o převzetí podniku, je odtud zjevné, žalobce 
tak podstatně oslabil význam takového sepsání v porovnání s porušením jeho vlastní 
povinnosti doplatit sjednanou kupní cenu.  
 
Přiléhavé jsou i závěry odvolacího soudu týkající se výkladu § 14 odst. 1 písm. i) ZKV. Výkladem 
ustanovení § 14 odst. 1 písm. i) části věty před středníkem ZKV se Nejvyšší soud ve své 
rozhodovací praxi opakovaně zabýval.  
 
Tak již v usnesení ze dne 19. září 2001, sp. zn. 29 Odo 532/2001, uveřejněném pod číslem 23/2002 
Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, vysvětlil (v situaci, kdy šlo o zápočet provedený 
konkursním věřitelem - správcem daně), že počínaje dnem prohlášení konkursu na majetek 
dlužníka již nelze provést započtení na majetek patřící do konkursní podstaty; není přitom 
rozhodné, zda se započítávané pohledávky střetly již v době před prohlášením konkursu. K témuž 
závěru se Nejvyšší soud přihlásil mimo jiné i v rozsudku ze dne 31. března 2009, sp. zn. 29 Cdo 
4935/2008, uveřejněném pod číslem 15/2010 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, v němž 
doplnil, že ratio legis úpravy obsažené v ustanovení § 14 odst. 1 písm. i) ZKV tkví v tom, 
že vzájemné pohledávky úpadce a jeho věřitelů nejsou od prohlášení konkursu (a po dobu trvání 
účinků konkursu) vzájemně započitatelné, což ve svém důsledku vede k tomu, že tito věřitelé jsou 
povinni plnit své peněžité závazky vůči dlužníku v plném rozsahu, kdežto pohledávky, které sami 
mají vůči úpadci, budou uspokojitelné poměrně podle stejných pravidel, jež platí pro věřitele, kteří 
vzájemné pohledávky s úpadcem neměli.  
 
V rozsudku ze dne 10. prosince 2008, sp. zn. 32 Odo 1651/2006 dále Nejvyšší soud při výkladu 
ustanovení § 14 odst. 1 písm. i) ZKV dodal, že nepřípustnost započtení pohledávek na majetek 
(konkursní) podstaty se vztahuje na veškeré zápočty, a to bez ohledu na to, zda jde o jednostranné 
zápočty provedené správcem konkursní podstaty nebo druhou osobou nebo o dvoustranné zápočty. 
Tamtéž upozornil, že smyslem tohoto zákazu je zabránit uspokojení některých konkursních věřitelů 
mimo konkurs a tím některé konkursní věřitele zvýhodnit (eventuálně znevýhodnit) a narušit tak 
vlastní cíl konkursu, jímž je poměrné uspokojení věřitelů z majetku (konkursní) podstaty (§ 2 odst. 
3 ZKV).  
 
A konečně, v usnesení ze dne 10. listopadu 2010, sp. zn. 29 Cdo 254/2009, Nejvyšší soud také 
doplnil, že účinky započtení provedeného (nepřípustně) v době trvání konkursu na majetek 
dlužníka nenastávají ani po zrušení konkursu na majetek dlužníka.  
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Započtení provedené dovolatelem na kupní cenu tak bylo vskutku nepřípustné, přičemž 
v rozsahu této částky dovolatel připravenost plnit na úhradu kupní ceny předtím, než správce 
konkursní podstaty odstoupil od smlouvy o prodeji podniku, ani nedoložil.  
 
Z výše uvedeného pak plyne, že v daných skutkových souvislostech dovolatel důvod odepřít 
doplacení kupní ceny (aniž by se tím dostal do prodlení se splněním této povinnosti) neměl.  
 
Pro úplnost zbývá dodat, že v rozsahu, ve kterém bylo žalobcem i vedlejším účastníkem 
poukazováno na to, že část podniku prodal žalobce vedlejšímu účastníku (smlouvou z 1. června 
2005 respektive smlouvou z 2. června 2005), by vylučovací žaloba (ohledně této části podniku) 
nemohla obstát právě proto, že osobě, která se domáhá vyloučení, tedy žalobci, potud nesvědčí 
(tvrzené) právo vylučující zařazení příslušné části podniku do soupisu majetku konkursní podstaty 
(srov. důvody R 27/2003); nositelem takového práva je podle těchto tvrzení vedlejší účastník, 
na němž bylo domáhat se případné ochrany práva vylučovací žalobou. Jinak řečeno, závěr, 
že smlouva o prodeji podniku je platná a nezanikla odstoupením, by vzhledem k tvrzené smlouvě 
o prodeji části podniku nutně vedl ke konstatování, že žalobci potud nesvědčí aktivní věcná 
legitimace k vedení sporu.  
 
Dovolateli se tudíž prostřednictvím dovolacího důvodu dle § 241a odst. 2 písm. b) o. s. ř. 
nepodařilo zpochybnit správnost napadeného rozhodnutí v rozsahu, v němž bylo dovolání 
připuštěno.  
 
K dovolatelem tvrzené vadě neprovedením důkazu konkursním spisem Nejvyšší soud odkazuje 
na závěry, jež k této otázce přičinil již při úvaze o přípustnosti dovolání. Vadou, která mohla mít 
za následek nesprávné rozhodnutí ve věci, není ani chybné označení žalovaného v protokolu 
o jednání před odvolacím soudem. Nejvyšší soud proto dovolání ve zbytku zamítl jako 
neopodstatněné.  
 
 
Usnesení Ústavního soudu ČR ze dne 20. prosince 2011, č. j. III.ÚS 516/07 
 
Ústavní soud rozhodl v řízení o ústavní stížnosti stěžovatelky Darren s. r. o. proti rozsudku 
Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 4. ledna 2006, sp. zn. 42 Cm 80/2005, rozsudku 
Vrchního soudu v Praze ze dne 16. listopadu 2006, sp. zn. 8 Cmo 94/2006, a rozsudku Nejvyššího 
soudu ČR ze dne 31. srpna 2011 sp. zn. 29 Cdo 2323/2007, tak, že návrh se odmítá. 
 
Ústavní stížností podanou včas a co do formálních podmínek ve shodě se zákonem napadla 
stěžovatelka výše uvedená rozhodnutí obecných soudů. Stěžovatelka shledává napadená rozhodnutí 
v rozporu s ústavně zaručeným právem stěžovatelky na soudní ochranu zaručenou čl. 36 odst. 1 
Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“) a právem vlastnit majetek dle čl. 11 odst. 1 
Listiny a navrhla jejich zrušení. 
 
Podle obšírného odůvodnění ústavní stížnosti, obsahově shodného se stanovisky a závěry pojatými 
do opravných prostředků, stěžovatelka tvrdila - stručně řečeno, že k porušení jejího práva 
došlo tím, že obecné soudy v řízení proti žalovanému správci konkursní podstaty úpadce 
VITKA Brněnec a. s. zamítly žalobu o vyloučení z konkursní podstaty blíže 
specifikovaného majetku. 
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Právo stěžovatelky na soudní ochranu bylo porušeno postupem soudů obou stupňů i dovolacího 
soudu, které ve věci rozhodovaly a jejichž postup vykročil ze zákonných pravidel vedení 
soudního řízení a odňal stěžovatelce možnost účinně hájit svá práva a v konečném 
důsledku ji připravil o majetek značné hodnoty.  
       
Stěžovatelka v ústavní stížnosti mimo jiné tvrdila, že součástí prodávaného podniku nebyly žádné 
zásoby, materiál a nedokončená výroba, což dokazovala smlouvou o prodeji podniku ze dne  
2. června 2005, ale obecné soudy k tomu nepřihlédly. Stěžovatelka vyslovila pochybnosti o platnosti 
této smlouvy, ale obecné soudy k tomuto závěru nedospěly. Ve smlouvě se smluvní strany dohodly, 
že k předání a převzetí podniku dojde do deseti dnů po uzavření smlouvy, o čemž měl být sepsán 
protokol, ale správce konkursní podstaty tuto povinnost i přes písemnou urgenci stěžovatelky nikdy 
nesplnil. Stěžovatelka byla připravena uhradit kupní cenu, což deklarovala tím, že částku  
9 500 404,10 Kč složila na účet konkursního soudu, ale k jejímu předání nedošlo. Stěžovatelka 
nesouhlasila s odůvodněním rozhodnutí a tvrdila, že je v extrémním nesouladu s vykonanými 
skutkovými a právními zjištěními. Dle tvrzení stěžovatelky nemohlo mít vliv na nepředání podniku 
organizační rozhodnutí, dle kterého stěžovatelka vyčlenila z kupovaného majetku dvacet vozidel, 
vytvořila organizační jednotku autopark a převedla do vlastnictví třetí osoby. 
 
Stěžovatelka tvrdila, že postupem soudů byla zbavena svého majetku, kdy v důsledku 
chybného postupu správce konkursní podstaty, který soudy tolerovaly, přišla o majetek 
v ceně několika desítek milionů. Žalovaný ke dni 16. září 2005 odstoupil od smlouvy a následně 
zařadil podnik úpadce zpět do konkursní podstaty včetně věcí, které nebyly předmětem smlouvy. To 
vše za situace, kdy za tento majetek do konkursní podstaty prokazatelně zaplatila částku  
3 000 000 Kč, která jí dosud nebyla vrácena. Dále byla porušena povinnost vrátit si oboustranně 
plnění z neplatné nebo zrušené smlouvy, neboť jde o synallagmatický závazek; to platí, i pokud jsou 
účastníci zrušené nebo neplatné smlouvy v konkursu (viz rozsudek NS 29 Cdo 1599/2008). 
       
Postupem soudů bylo porušeno právo stěžovatelky na řádný proces, vylučující libovůli 
při rozhodování garantované čl. 1 Ústavy České republiky, čl. 36 odst. 1 Listiny a povinností 
soudů je rozhodnutí řádně odůvodnit v souladu s ustanovením § 157 o. s. ř. Z odůvodnění musí 
vyplynout vztah mezi skutkovými zjištěními, úvahami při hodnocení důkazů a právními závěry 
obecných soudů. Protože ve věci stěžovatelky jsou rozhodnutí v rozporu s ústavně zaručenými 
právy, navrhla napadená rozhodnutí zrušit. 
 
Současně s ústavní stížností stěžovatelka podala i dovolání k Nejvyššímu soudu ČR. Ústavní soud 
přerušil řízení o ústavní stížnosti stěžovatelky z důvodu, že před Nejvyšším soudem probíhalo 
řízení o dovolání stěžovatelky proti ústavní stížností napadeným rozhodnutím, tj. řízení, v němž 
byla řešena otázka, která mohla mít význam pro rozhodnutí Ústavního soudu.  
       
Ústavní soud usnesením ze dne 8. listopadu 2011 (III. ÚS 516/07-38) rozhodl o pokračování 
v řízení, neboť dne 21. září 2011 obdržel rozhodnutí Nejvyššího soudu o dovolání.    
 
Ústavní soud, vzhledem ke skutečnosti, že důvod přerušení řízení před Ústavním soudem odpadl, 
vyzval stěžovatelku, aby návrh ústavní stížnosti doplnila ve vztahu k rozhodnutí Nejvyššího soudu 
ve lhůtě do patnácti dnů. Stěžovatelka podáním ze dne 29. listopadu 2011 nesouhlasila se 
zamítnutím jejího návrhu oproti vedlejšímu účastníkovi, proto ústavní stížnost doplnila tím, že 
brojila i proti rozhodnutí dovolacího soudu. Opakovala námitky vznesené v předchozím 
řízení a vyslovila nesouhlas s rozhodnutími obecných soudů a navrhla, aby Ústavní soud 
všechna napadená rozhodnutí zrušil. 
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Ústavní soud přezkoumal ústavní stížnost spolu s připojenými rozhodnutími z hlediska kompetencí 
daných mu Ústavou, tj. z pozice soudního orgánu ochrany ústavnosti, který není další instancí 
v systému všeobecného soudnictví, není soudem nadřízeným obecným soudům a jako takový je 
oprávněn do jejich rozhodovací pravomoci zasahovat pouze za předpokladu, že nepostupují 
v souladu s principy obsaženými v hlavě páté Listiny a dospěl k závěru, že stížnost není 
důvodná. 
        
Podstata ústavní stížnosti leží v oblasti hodnocení důkazů, avšak absentuje jakákoliv 
ústavněprávní argumentace směřující k tomu, že obecné soudy vykročily z mezí spravedlivého 
procesu. 
       
Z ústavního principu nezávislosti soudů (čl. 82 Ústavy) vyplývá též zásada volného hodnocení 
důkazů, obsažená v § 132 o. s. ř. Jestliže obecné soudy ve svém rozhodnutí respektují kautely dané 
tímto ustanovením, do pravomoci Ústavního soudu nespadá hodnotit hodnocení důkazů 
obecnými soudy provedené, a to ani tehdy, kdyby se sám s takovým hodnocením 
neztotožňoval. 
       
Hodnocení důkazů a závěry o pravdivosti či nepravdivosti tvrzených skutečností jsou přitom věcí 
vnitřního přesvědčení soudce a jeho logického myšlenkového postupu. Ústavní soud by mohl 
do tohoto procesu zasáhnout pouze tehdy, pokud by obecné soudy překročily hranice dané zásadou 
volného hodnocení důkazů, popř. pokud by bylo možno konstatovat tzv. extrémní rozpor mezi 
zjištěným skutkovým stavem a vyvozenými skutkovými či právními závěry; pak by byl jeho zásah 
odůvodněn, neboť takové rozhodnutí by bylo třeba považovat za stojící v rozporu s čl. 36 odst. 1 
Listiny (srov. např. nález sp. zn. III. ÚS 84/94). Takový stav však v posuzované věci shledán nebyl. 
       
V rozhodnutích soudů nalézacího i odvolacího jsou jejich závěry stran okolností odstoupení 
od smlouvy o prodeji podniku zcela logicky a přiléhavě rozvedeny. Ústavní soud v nich neshledává 
indicie svědčící o svévoli obecných soudů, která by se vymykala výše popsané zásadě volného 
hodnocení (všech) důkazů ve vzájemných souvislostech. 
 
Ústavní soud v řízení o ústavní stížnosti především zohlednil, že podstatnou většinu námitek 
stěžovatelka uplatnila již v řízení před obecnými soudy. Ústavní soud se proto zaměřil pouze 
na to, zda se jimi obecné soudy zabývaly a náležitě ve svých rozhodnutích ústavně konformním 
způsobem vypořádaly.  
       
Ústavní soud připomíná, že zákon o Ústavním soudu rozeznává v ustanovení § 43 odst. 2 písm. a) 
jako zvláštní kategorii návrhů návrhy zjevně neopodstatněné. Zákon tímto ustanovením dává 
Ústavnímu soudu, v zájmu racionality a efektivity jeho řízení, pravomoc posoudit „přijatelnost“ 
návrhu před tím, než dospěje k závěru, že o návrhu rozhodne meritorně nálezem. 
       
Ústavní soud se nemůže opakovaně zabývat všemi námitkami stěžovatelky už jen s ohledem 
na princip subsidiarity. Bez ohledu na to však Ústavní soud dodává, že argumentace 
stěžovatelky nemíří do práva ústavního, ale výlučně směřuje do hodnocení jí 
předložených důkazů z hlediska prokázání tvrzených skutečností. Obsah napadených rozhodnutí 
svědčí o opaku, obecné soudy se věcí detailně zabývaly, se všemi námitkami stěžovatelky 
se náležitě vypořádaly a svá rozhodnutí podrobně a ústavně konformním způsobem odůvodnily, 
že dále lze na ně odkázat. 
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Ústavní soud tedy neshledal, že by napadeným rozhodnutím došlo k porušení ústavně zaručených 
práv stěžovatelky. V zamítnutí žaloby o vyloučení věcí z konkursní podstaty, coby výsledku 
rozhodnutí pro stěžovatelku nepříznivého, nelze spatřovat porušení práva chráněného čl. 1 Ústavy, 
čl. 11 odst. 1 a čl. 36 odst. 1 Listiny. Právo na spravedlivý proces není možno vykládat tak, 
že by se garantoval úspěch v řízení či, že by jednotlivci bylo zaručováno přímo 
a bezprostředně právo na rozhodnutí odpovídající podle jeho názoru skutečným hmotně 
právním poměrům. Je jím „pouze“ zajišťováno právo na spravedlivé soudní řízení, v němž 
se uplatní všechny zásady správného soudního rozhodování podle zákona a v souladu s ústavními 
principy.  
       
Ústavní soud přiznal jistou relevanci námitce stěžovatelky ve věci peněžních nároků ze zrušené 
smlouvy. Pokud stěžovatelka do konkursní podstaty prokazatelně zaplatila částku 3 000 000,00 Kč 
a majetek v této hodnotě nenabyla, Ústavní soud k tomu podotýká, že stěžovatelka může využít 
možnosti domáhat se vrácení plnění soudní cestou.  
        
Ze shora uvedených důvodů tedy Ústavní soud neshledal žádný důvod, pro který by napadená 
rozhodnutí zrušil, a ústavní stížnost podle ustanovení § 43 odst. 2 písm. a) zákona o Ústavním 
soudu odmítnul jako návrh zjevně neopodstatněný. 
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B3  Řízení ekonomiky podniku 
 
B3.1 Obchodní vedení 
 
Základním úkolem statutárního orgánu obchodní společnosti je její obchodní vedení. 
Obchodní zákoník stanoví, kdo je oprávněn a povinen zabezpečovat obchodní 
vedení u jednotlivých obchodních společností: 
 
� veřejná obchodní společnost – k obchodnímu vedení je oprávněn každý společník 

ze zákona, společníci však mohou ve společenské smlouvě pověřit obchodním 
vedením zčásti nebo zcela jen některého společníka či společníky,  

� komanditní společnost – k obchodnímu vedení jsou oprávněni pouze 
komplementáři, 

� společnost s ručením omezeným – obchodní vedení přísluší jednatelům, 

� akciová společnost – obchodní vedení zabezpečuje představenstvo.  

 
Obsah pojmu obchodního vedení není obchodním zákoníkem ani jiným právním 
předpisem přesněji definován. Podle převládajícího výkladu se za obchodní vedení 
považuje rozhodování o denních provozních záležitostech obchodní společnosti.  
 
 Obchodní vedení 
 Obchodním vedením se rozumí řízení společnosti, tj. zejména organizování 
  a řízení její podnikatelské činnosti, včetně rozhodování o podnikatelských 
  záměrech. 
 
Obchodní vedení zpravidla zahrnuje organizaci a řízení podniku, který náleží 
společnosti, řízení zaměstnanců, rozhodování o provozních záležitostech (např. 
zásobování, odbyt, reklama, vedení účetnictví) ale také rozhodování o podnikatelských 
záměrech (rozšíření výrobního programu truhlárny o kuchyně na míru). 
 
Obchodní vedení tedy směřuje dovnitř podniku na rozdíl od jednání jménem 
společnosti, které se uskutečňuje vůči třetím osobám (uzavření kupní smlouvy 
na pozemky). Do obchodního vedení pak nepatří rozhodování o vnitřních záležitostech 
týkajících se společnosti jako právnické osoby a jejích společníků. 
 
  

 Pod pojem obchodního vedení nelze zahrnout právní úkony uzavírané společností 
  s třetími osobami. V některých případech však na rozhodnutí učiněné v rámci 
  obchodního vedení společnosti navazuje jednání ve vztahu k třetím osobám.  
 
Do obchodního vedení společnosti však nenáleží ty činnosti, které jednatel provádí ve vztahu 
ke společníkům či orgánům společnosti, např. svolání valné hromady, oznámení o následném přijetí 
usnesení valné hromady, vedení seznamu společníků apod., neboť tyto činnosti se nedotýkají 
každodenní podnikatelské činnosti společnosti a směřují k výkonu práv společníků.  
 
Zdroj: Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 5. dubna 2006, č. j. 5 Tdo 94/2006 
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Podrobnou úpravu práv a povinností statutárních orgánů při obchodním vedení 
by měla obsahovat společenská smlouva, popřípadě stanovy. 
 
Obchodní zákoník v ustanovení § 66d připouští, že statutární orgán společnosti může 
pověřit obchodním vedením společnosti zcela nebo zčásti někoho jiného (fyzickou 
nebo právnickou osobu). Tyto činnosti mohou být též vykonávány v pracovněprávním 
vztahu zaměstnancem společnosti, přičemž od 1. ledna 2012 tento zaměstnanec může 
být současně statutárním orgánem společnosti nebo jeho členem. 
 
Případné přenesení výkonu obchodního vedení na jiné osoby žádným způsobem 
nesnižuje odpovědnost statutárního orgánu za porušení povinnosti vykonávat 
funkci  s péčí řádného hospodáře. 
 
Jak bylo uvedeno výše, obchodním vedením se obvykle rozumí řízení podnikatelské 
činnosti. Cílem podnikatelské činnosti je zpravidla tvorba zisku a další růst podniku 
a zvyšování jeho hodnoty. Řízení podnikatelské činnosti spočívá zejména 
v plánování, organizování, řízení a kontrole činností podniku zaměřených 
na dosažení stanovených cílů. 
 
Velmi důležitou součástí řízení je řízení ekonomiky podniku a řízení finanční. 
Řízení ekonomiky podniku úzce souvisí s řízením majetkové a kapitálové struktury 
podniku. Rozšiřuje se o oblast řízení zásob (problematika stanovení optimální výše 
zásob v podniku) a řízení peněžních toků (hotovostní cyklus a stanovení potřebného 
množství prostředků, které musí mít podnik k dispozici pro zajištění plynulého 
chodu), které výrazně ovlivňují platební schopnost podnikatelského subjektu. Vše pak 
zastřešují základní pravidla finančního řízení podniku.  
 
 
B3.2 Řízení majetkové a kapitálové struktury podniku 
 
Východiskem, které ovlivňuje správné fungování podniku, je jeho majetková 
a kapitálová podstata.  
 
Pro zajištění ekonomické stability podniku je třeba, aby jeho majetková struktura 
odpovídala jeho potřebám a vykonávaným činnostem a zároveň byl majetek 
v podniku využíván efektivně, tj. přinášel zisk (podnik hodlá pořídit složitou 
kovoobráběcí linku v situaci, kdy jeho ostatní výrobní kapacity linku vytíží jen na 50 % – její 
pořízení pro podnik není efektivní).  
 
Druhou oblastí, kterou je třeba v podniku důsledně řídit, je jeho kapitálová struktura 
(zdroje financování). Vhodný poměr vlastního a cizího kapitálu a časová struktura 
kapitálu odpovídající časovému složení majetku je jedním ze základních předpokladů 
pro dosažení dlouhodobé ekonomické stability podniku (pro financování 
dlouhodobého majetku jsou vhodnými zdroji financování vlastní kapitál společnosti, případně 
dlouhodobý cizí kapitál – úvěr, pro financování oběžného majetku je naopak vhodný především 
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krátkodobý cizí kapitál – zálohy od odběratelů, prostředky volné do splatnosti závazků, 
krátkodobé úvěry). 
 
Jakékoliv nestandardní kroky týkající se majetku či jeho financování mohou vést 
ke značným problémům v ekonomice podnikání a způsobit tak ekonomickou krizi 
podniku, která ve svém důsledku může vést k insolvenci, resp. úpadku podniku 
a k následnému zániku podnikatelského subjektu. 
 

Stav majetku (aktiv) a kapitálu (pasiv) k určitému datu popisuje rozvaha podniku, 
ve které platí tzv. základní bilanční princip, tj. aktiva celkem = pasiva celkem.  
 

 
Obrázek B3.1 – Majetková a kapitálová struktura podniku 

 
 
A - Majetková struktura podniku 
 
Majetek vyjadřuje, „co podnik vlastní“, jeho jednotlivé položky se označují jako 
aktiva (budovy – výrobní hala, skladovací hala, kancelář, prodejna; stroje – lis, spřádací stroj, 
fréza; dopravní prostředky; suroviny – vlna, barvivo, ocel; pracovníci – zaměstnanci; peněžní 
prostředky). 
 
 Aktiva 

 Aktiva jsou vložené prostředky do podnikání, které jsou výsledkem minulých 
událostí (činností) a u nichž se očekává, že přinesou podniku budoucí 
ekonomický  prospěch, užitek.   

 
Podle doby, po kterou slouží v provozu podniku, než se vrátí do peněžní formy, 
rozlišujeme majetek dlouhodobý a oběžný.  
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Dlouhodobý majetek (jinak také stálý, zařizovací, fixní, neoběžný, v rozvaze 
označený jako stálá aktiva) není získáván za účelem dalšího prodeje. V podniku 
zůstává po delší dobu (nad jeden rok) a postupně se opotřebovává (výjimkou jsou 
pozemky a umělecká díla). Člení se do tří základních skupin: 
 
1. dlouhodobý nehmotný majetek (nehmotná aktiva) – software, patenty, know-how, 

licence, obchodní značka 

2. dlouhodobý hmotný majetek (hmotná aktiva) – budovy, pozemky, tiskařský stroj, 
nábytek, nákladní automobil, 

3. dlouhodobý finanční majetek (finanční aktiva) – akcie, dluhopisy, obchodní podíly 
ve společnostech, poskytnuté dlouhodobé půjčky atd. 

 
  
 

 Dlouhodobý finanční majetek 
   
Dlouhodobý finanční majetek společnosti ABC s. r. o. je tvořen 50% obchodním podílem 
ve společnosti DEF s. r. o., dále společnost vlastní 50 ks akcií společnosti GHI a. s. Společnost 
ABC s. r. o. též poskytla dlouhodobou půjčku jednomu ze svých společníků. 
 
Tato aktiva si podnik pořizuje proto, aby mu přinášela ekonomický prospěch prostřednictvím 
výnosů z těchto aktiv, jako jsou např. dividendy, přijaté úroky, či aby mu přinesla jiné užitky, 
např. získání rozhodujícího vlivu nabytím dostatečného množství akcií. 
 
Oběžný majetek (jinak také krátkodobý, provozovací, provozní, v rozvaze označený 
jako oběžná aktiva, dříve oběžné prostředky) je v podniku přítomen v různých 
formách: 
 
1. ve věcné podobě jako zásoby materiálu (dřevo, panty, vruty), rozpracované výroby 

(desky, dvířka) a hotových výrobků (skříň, kuchyňská linka),  

2. v peněžní podobě jako peníze v pokladně a na účtech v bance, pohledávky 
(z obchodního styku a ostatní pohledávky, např. vůči svým zaměstnancům nebo 
jiným osobám), krátkodobý finanční majetek. 

 
Podstatou oné „oběžnosti“ je, že jedna forma oběžného majetku přechází v jinou 
(za peníze jsou nakoupeny suroviny, ty se změní v nedokončené výrobky, ty v hotové výrobky, 
hotové výrobky v pohledávky, pohledávky v peníze na účtech nebo v hotové peníze). Oběžný 
majetek je tedy neustále v pohybu, „obíhá“.  
 
Na rozdíl od dlouhodobého majetku, jehož obrat je velmi pomalý, oběžný majetek 
se obrací velmi rychle (např. za několik dní až týdnů). Čím rychleji se obrací, tím 
za stejných podmínek přinese větší zisk. Proto jsou důležitými ukazateli využití 
oběžného majetku ukazatele rychlosti jeho obratu používané ve finanční analýze.  
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 Rychlost obratu oběžného majetku 
   
Stroje (např. tkalcovský stav) se „obrátí“ jednou za deset i více let, budova (např. tkalcovna)  
za dvacet, padesát i více let, naopak pohledávky za odběrateli za prodej látek už za několik týdnů.  
 
Majetková struktura podniku (podíl jednotlivých majetkových součástí) je dána: 
 
� odvětvím a typem podniku (v obchodním podniku převládají zásoby zboží, v elektrárně 

nebo teplárně dlouhodobý majetek), 

� finanční politikou podniku (v našich podnicích je dosud podceňován oběžný 
majetek ve formě cenných papírů a likvidní majetek vůbec, což má za následek 
omezenou možnost aktivně a efektivně ovlivňovat platební schopnost podniku). 

 
Jedním z důležitých úkolů řízení podniku je stanovení optimální likvidity 
a optimální struktury veškerého majetku. 
 
Aktiva si pořizuje podnik proto, aby mu přinesla ekonomický užitek. Tento užitek 
by měl být větší, než kolik činila hodnota spotřebovaných aktiv (oběžných i stálých). 
K udržení své produkce musí tedy investovat část nově přijatých peněz nejen 
na obnovu provozních aktiv, ale i do nových stálých aktiv. Podnik by měl držet 
pouze tolik aktiv, kolik jich momentálně potřebuje ke své činnosti. Má-li jich více, 
zůstávají nevyužita. Má-li jich méně, přichází např. o potenciální obchody 
(zákazníky). 
 
  
 

 Struktura majetku 
   
Podíl stálého hmotného majetku je např. v chemickém průmyslu či v energetice podstatně vyšší 
než v podnicích spotřebního průmyslu nebo zemědělství. Technická náročnost výroby má 
za následek obvykle vyšší podíl dlouhodobého hmotného majetku, ale i nehmotného majetku 
ve formě patentů, licencí, know-how, softwaru. 
 
 
B - Kapitálová struktura podniku 
 
Oproti majetkové struktuře představuje kapitálová struktura podniku členění zdrojů, 
ze kterých je financován majetek podnikatelského subjektu (pasiva). Skládá se 
z vlastního (vkladů společníků, akcionářů a výdělků firmy) a cizího (vypůjčeného) 
kapitálu. Struktura kapitálu říká „co komu patří“. 
 
 Pasiva 

 Pasiva jsou zdrojem financování majetku (aktiv), informují o tom, z jakých zdrojů 
byl majetek podniku pořízen. 

 

 



 B Ekonomická činnost statutárních orgánů a managementu podniku  �  93   

 
Vlastní kapitál představuje budoucí nárok vlastníků společnosti na majetek, který 
podnik spravuje. Tvoří jej prostředky, které do společnosti vloží její vlastníci přímo 
(peněžité i nepeněžité vklady) nebo které vytvoří podnikatelský subjekt vlastní činností 
(nárok vlastníka pak je tvořen podílem na nerozděleném zisku).  
 
Lze jej rozdělit na:  
 
� základní kapitál – je tvořen peněžními i nepeněžními vklady společníků 

do společnosti. Ve společnosti s ručením omezeným a v akciové společnosti 
se vytváří povinně a jeho výše se zapisuje do obchodního rejstříku, 

� kapitálové fondy – hlavní část u akciové společnosti tvoří tzv. emisní ážio 
(příplatek k ceně nově emitovaných akcií), 

� fondy ze zisku – vytvářejí se přímo ze zákona (rezervní fondy), nebo je jejich 
tvorba předepsána stanovami společnosti (statutární a ostatní fondy), 

� nerozdělený zisk – je část zisku po odvodu daní, která se nerozděluje mezi majitele 
(akcionáře), ale slouží dalšímu podnikání. 

 
Podíl vlastního kapitálu na celkovém kapitálu podniku představuje míru jeho 
finanční nezávislosti, resp.  finanční jistoty. 
 
Cizí kapitál je dluhem (závazkem) podniku, který podnik musí v určené nebo 
dohodnuté době splatit [dluhy dodavatelům za nakoupené zařízení (nákladní automobil, 
sbíječka), suroviny (cihly, beton) nebo služby (elektrická energie, plyn)]. 
 
Úhrada existujících závazků znamená pro podnik obvykle nutnost vzdát se části 
prostředků, v nichž je ztělesněn ekonomický prospěch. Uspokojení závazků přitom 
může probíhat různými způsoby, zejména: 
 
� zaplacením v hotovosti či z peněžního účtu u banky (tj. peněžně),  

� poskytnutím jiného, nepeněžitého aktiva (např. poskytnutím obilí za pronájem 
pozemků), 

� poskytnutím protislužby (např. firma pronajme kancelářské prostory advokátní 
kanceláři a v případě potřeby může využít jejích právních služeb v předem sjednaném 
rozsahu náhradou za nájemné z prostor kanceláře),   

� zápočtem vzájemných závazků a pohledávek – využíváno u dlouhodobě 
spolupracujících subjektů, 

� nahrazením původního dluhu jiným dluhem (např. splacení dluhu dodavateli z nově 
poskytnutého bankovního úvěru), 

� případně přeměnou dluhu ve vlastní kapitál (např. původní věřitel se stává 
spoluvlastníkem podniku) aj. 

 
 
 
 



94 � Ekonomická činnost statutárních orgánů ABC 

 

 

Cizí kapitál lze rozlišit podle doby, do kdy musí být splacen, na: 
 
� dlouhodobý (tj. závazky s dobou splatnosti v zásadě delší než jeden rok) –

dlouhodobé bankovní úvěry (hypoteční), termínované půjčky, vydané podnikové obligace, 
leasingové dluhy, 

� krátkodobý (tj. závazky, jejichž úkolem je profinancovat běžný provoz podniku 
nebo jsou splatné ve lhůtě do jednoho roku) – krátkodobé bankovní úvěry 
(kontokorentní), dodavatelské úvěry (závazky z obchodního styku), zálohy přijaté 
od odběratelů (odběratelský úvěr), půjčky, částky dosud nevyplacených mezd a platů 
(závazky k zaměstnancům), nezaplacené daně. 

 
Při rozhodování o zdrojích financování je třeba řešit, kolik kapitálu bude potřeba, 
v jaké struktuře ho zajistit a do čeho ho dále investovat. 
 
Obecně je potřeba tolik kapitálu, aby mohl být pořízen majetek nezbytný k činnosti 
podniku. Pokud je kapitálu více, než je potřeba, leží zbytečně ve formě peněz 
v pokladně nebo na bankovním účtu či je vázán v zásobách, zatímco by mohl 
vydělávat (uložením na termínovaný vkladový účet nebo zapůjčením jinému subjektu získat 
úroky). 
 
Při rozhodování o kapitálové struktuře by měla být volena taková struktura kapitálu, 
aby celkové náklady na kapitál byly minimální. Velikost nákladů na kapitál 
se odvíjí od: 
 
� nákladů na jednotlivé složky kapitálu,  

vlastní kapitál – nákladem je požadovaná (očekávaná) výnosnost vlastníka, 

cizí kapitál – nákladem je úrok požadovaný věřitelem, 

� struktury kapitálu (poměr cizího a vlastního kapitálu – míra zadlužení), 

� míře zdanění zlevňující úroky (tzv. daňový štít – úroky za poskytnutý cizí kapitál 
snižují základ daně z příjmu a tedy i odváděnou daň z příjmu, a znamenají tak 
pro podnik nižší skutečný výdaj). 

 
  
 

 Daňový štít 
   
Níže uvedená tabulka ukazuje, jak se liší výsledek hospodaření při placení nebo neplacení 
úrokových nákladů. 
 
 
 
 
 
 
 



 B Ekonomická činnost statutárních orgánů a managementu podniku  �  95   

 
V tis. Kč S úroky Bez úroků 

Provozní výsledek hospodaření 385 385 

Úrokové náklady (8 % z 300) 24 0 

Finanční výsledek hospodaření -24 0 

Výsledek z běžné činnosti před zdaněním 361 385 

Daň 15 % 54 58 

Výsledek hospodaření za účetní období 307 327 

 
Úroky z dluhů činí 24 tis. Kč, rozdíl ve výsledků hospodaření jen 20 tis. Kč. Skutečné náklady 
na kapitál tedy dosahují 20 tis. Kč, nikoliv 24 tis. Kč zaplacených na úrocích (částka  
4 tis. Kč představuje snížení daně z příjmů v důsledku odečtení nákladových úroků).  
 
S rostoucí mírou zadlužení stoupá riziko vlastníka i věřitele a v souvislosti s tím 
se zvyšují i náklady na jednotlivé složky kapitálu. 
 
Majetek podniku a zdroje jeho financování je možné porovnávat z hlediska časové 
vázanosti v podniku. Jedná se o tzv. zlaté bilanční pravidlo, podle kterého je 
doporučováno, aby dlouhodobý majetek byl financován z dlouhodobých zdrojů 
(vlastního a dlouhodobého cizího kapitálu) a krátkodobý majetek z krátkodobých 
zdrojů. Tento ideální stav je znázorněn v následujícím obrázku. 
 

Aktiva Pasiva 

Dlouhodobý majetek 
(budovy, pozemky, stroje, automobily, inventář, 
software, ochranné známky, obchodní podíly, akcie, 
dluhopisy)  

Vlastní kapitál 
(základní kapitál, fondy ze zisku, nerozdělený zisk) 
Dlouhodobý cizí kapitál 
(dlouhodobé bankovní úvěry, půjčky, podnikové 
dluhopisy) 

Oběžný majetek 
(zásoby materiálu, nedokončené výroby, polotovarů, 
výrobků, pohledávky z obchodního styku, zaplacené 
zálohy, peníze v pokladně a na účtech) 

Krátkodobý cizí kapitál 
(kontokorenty, dodavatelské úvěry = závazky 
z obchodního styku, zálohy přijaté od odběratelů, 
nezaplacené daně, půjčky) 

 
Obrázek B3.2 – Časová sladěnost majetku a zdrojů jeho financování 

 
V praxi tento ideální stav většinou nenastává a financování bývá méně vyvážené. 
Hovoří se o dvou způsobech financování: 
 
� konzervativní – dlouhodobý kapitál je využíván i k financování krátkodobých 

aktiv (firma si vezme dlouhodobý úvěr a nakoupí za něj zásoby nebo umožní svým 
zákazníkům delší lhůty splatnosti, tím ji poskytuje úvěr zdarma z poměrně nákladných 
zdrojů) – dražší, ale málo rizikový, 

� agresivní – krátkodobé zdroje jsou využívány i na financování dlouhodobých aktiv 
(pozdním placením nebo vybíráním záloh, tj. z dodavatelského úvěru, získané prostředky 
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jsou použity na nákup počítačového vybavení s tím, že se do měsíce vydělá na splacení) – 
rizikový, ale levný. 

 
�   

�  Pozdržením plateb dodavateli lze získat dodatečný krátkodobý zdroj pro financování. 
  Použití takto získaných prostředků na zajištění vyššího stavu zásob je možné, protože 
  bude-li dodavatel požadovat rychlou splatnost, zásoby firma přemění na peníze a dluh 
  uhradí. V případě využití na nákup například nového nákladního vozu mohou nastat 
  platební problémy, když dodavatel bude chtít své peníze a firma by se musela zbavit 
  dlouhodobého majetku, který ale potřebuje k provozování své podnikatelské činnosti. 

 
Za určitých okolností použití cizího kapitálu pro financování podniku zvyšuje 
výnosnost vlastního kapitálu. Tento efekt se nazývá finanční páka.  
 
Výnosnost vlastního kapitálu (ROE) udává, kolik přinesla každá jednotka použitého 
vlastního kapitálu ve formě čistého zisku. Její výše závisí na schopnosti podniku 
produkovat zisk a na množství použitého vlastního kapitálu. 
 
  
 

 Finanční páka 
   
Níže uvedená tabulka ukazuje, jak se liší výnosnost vlastního kapitálu při placení nebo neplacení 
úrokových nákladů. Zdanění není pro zjednodušení uvažováno. 
 

V tis. Kč S úroky Bez úroků 

Kapitál 1 000 1 000 

Vlastní kapitál 500 1 000 

Cizí kapitál 500 0 

Zisk před úroky 200 200 

Výnosnost celkového kapitálu (aktiv) ROA  
(zisk před úroky a zdaněním / celkový kapitál (aktiva) 

20 % 20 % 

Úroky (8 % z 500) 40 0 

Čistý zisk 160 200 

Výnosnost vlastního kapitálu ROE  
(čistý zisk/vlastní kapitál) 

32 % 20 % 

 
Při použití pouze vlastního kapitálu je jeho výnosnost 20 %. Zapojením cizího kapitálu (např.  
bankovní úvěr) se výnosnost vlastního kapitálu zvýšila na 32 %. Zadluženost tedy zvýšila 
výnosnost vlastního kapitálu. 
 
Finanční páka působí v závislosti na dosahované míře zisku: 
 
� pozitivně – je-li úroková míra z cizího kapitálu nižší než výnosnost celkového 

kapitálu (ROA = zisk před zdaněním a úroky/celková aktiva) – použití cizího 
kapitálu zvyšuje výnosnost vlastního kapitálu, 
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� neutrálně – je-li úroková míra z cizího kapitálu rovna výnosnosti celkového 

kapitálu – finanční páka nepůsobí, 

� negativně – je-li úroková míra z cizího kapitálu vyšší než výnosnost celkového 
kapitálu – použití cizího kapitálu snižuje výnosnost vlastního kapitálu. 

 
Při rozhodování o kapitálové struktuře platí, že pokud i s vyšším sebelevnějším 
kapitálem dosahuje podnik stejné výkonnosti, nemá význam takový kapitál 
v podniku používat. 
 
 
B3.3 Výnosy, náklady, hospodářský výsledek 
 
Další oblastí, kterou je při řízení ekonomiky podniku nutné sledovat, je jeho 
hospodaření, tj. výnosy a náklady a z nich plynoucí hospodářský výsledek. 
 
V podnikové ekonomice hrají náklady a výnosy rozhodující úlohu, neboť téměř každé 
rozhodnutí vychází ze srovnávání nákladů (kolik něco stojí) s výnosy (kolik z toho 
získáme). Např. srovnáváme výnosy (tržby) z výroby nového výrobku s náklady, které 
zavádění jeho výroby, výroba a prodej stojí apod.  
 
Výnosy podniku jsou peněžní částky, které podnik „získá“ z veškerých svých 
činností za určité účetní období (měsíc, rok) bez ohledu na to, zda v tomto období 
došlo k jejich inkasu. Tvoří je: 
 
a) provozní výnosy (tržby) získané z provozně-hospodářské činnosti podniku (tržby 

za prodej izolačních hmot, tržby za ostříhání u kadeřnice, tržby za prodej cigaret v trafice),  

b) finanční výnosy získané z finančních investic, cenných papírů, vkladů a účastí 
(úroky, dividendy), 

c) mimořádné výnosy získané mimořádně (prodejem odepsaného automobilu, pojistným 
plněním za shořelý transformátor). 

 
Náklady podniku jsou peněžní částky, které musí podnik účelně vynaložit k získání 
výnosů. Tvoří je: 
 
a) běžné provozní náklady [spotřeba materiálu (např. spojovací materiál – šrouby, 

hřebíky, hmoždinky) a energie (např. plyn, elektřina), osobní náklady (mzdy 
zaměstnanců, odvody na sociální a zdravotní pojištění)],  

b) odpisy dlouhodobého majetku, 

c) ostatní provozní náklady (poskytnuté dary, smluvní pokuty a úroky z prodlení, ostatní 
pokuty a penále, odpis pohledávek, pojistné vztahující se k provozní činnosti, inventarizační 
rozdíly a škody v provozní oblasti), 

d) finanční náklady (úroky a jiné finanční náklady), 

e) mimořádné náklady (např. dary, mimořádné odměny). 
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 Odpisy  

 představují peněžní vyjádření opotřebení (fyzického i morálního) hmotného 
  (parkovací dům) i nehmotného (účetní program) dlouhodobého majetku.   
 
Náklady je nutné odlišit od peněžních výdajů, které představují úbytek peněžních 
prostředků podniku (stavu hotovostí, peněz na účtech v bance) bez ohledu na účel 
jejich použití.  
 
  

 Nákup firemního automobilu je peněžením výdajem, ale není nákladem, náklady jsou 
až  odpisy, kterými cenu automobilu každoročně převádíme do nákladů. Odpisy však na 
 druhé straně nejsou peněžním výdajem (tím byl nákup automobilu). 
 
Rozdílem mezi celkovými výnosy a celkovými náklady podniku je pak hospodářský 
výsledek: převýší-li výnosy náklady, vzniká zisk, v obráceném případě ztráta. 
 
Provozní náklady jsou vynaloženy na získání provozních výnosů – patří k nim 
položky: 
 
� běžné provozní náklady, 

� odpisy dlouhodobého majetku, 

� ostatní provozní náklady. 

 
Rozdíl mezi provozními výnosy a provozními náklady tvoří provozní hospodářský 
výsledek (zisk nebo ztrátu). Rozdíl mezi finančními výnosy a finančními náklady je 
označován jako finanční hospodářský výsledek, který spolu s provozním výsledkem 
tvoří hospodářský výsledek za běžnou činnost. Rozdíl mezi mimořádnými výnosy 
a mimořádnými náklady tvoří mimořádný hospodářský výsledek.  
 
Odečteme-li od celkového hospodářského výsledku (zisku před zdaněním) daně 
z příjmů, dostaneme hospodářský výsledek po zdanění.  
 
Schematicky tyto vztahy můžeme vyjádřit následovně: 
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Obrázek B3.3 – Hospodářský výsledek 

 
Přehled o výnosech, nákladech a hospodářském výsledku podniku podává výkaz 
zisků a ztrát, stručně zvaný výsledovka.  
 
Zisk je cílem a podnětem veškerého podnikání, ne však jediným. Běžně jsou 
sledovány i další cíle, a to: 
 

 peněžní 
� zajištění platební pohotovosti,  

� zachování substanční hodnoty podniku,  

� maximalizace obratu, 
 

 nepeněžní 
� získání nezávislosti a samostatnosti,  

� dosažení hospodářské moci,  

� dobré jméno firmy a značky aj.  

 

Nepeněžní cíle u nejednoho subjektu často převažují nad ziskovým hlediskem. Zisk 
plní důležité funkce: 

 
1. je kritériem pro rozhodování o všech základních otázkách ekonomiky podniku 

– o objemu výroby, o zachování dané výroby, o zachování výroby daného 
produktu (úroveň zisku z výroby vlněných dek rozhoduje o zachování jejich výroby 
či dokonce o jejím rozšíření), 

2. je hlavním zdrojem akumulace, tj. tvorby finančních zdrojů pro navýšení 
příjmové stránky podniku a tím i zdrojem pro financování budoucího rozvoje. 
(Společnost nerozdělí zisk mezi vlastníky po několik let a následně zvýší hodnotu 
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základního kapitálu na dvojnásobek, čímž zhodnotí vlastníkům jejich investici 
v podniku.) 

 
Protože je zisk rozdílem mezi výnosy a náklady, existují dva způsoby jeho zvyšování 
– snižování nákladů, tj. zvyšování hospodárnosti, a zvyšování výnosů; obě veličiny 
stejně jako samotný zisk jsou komplexní veličiny a jsou ovlivňovány řadou dalších 
činitelů – situací na trhu, mírou a způsoby zdanění, vývojem úrokových sazeb apod.  
 
Tato komplexnost zisku je i jeho nevýhodou: v zisku splývají kladné i záporné 
způsoby jeho získávání. Např. zisk lze zvýšit nejen zvyšováním hospodárnosti 
ve výrobě, ale i zanedbáváním bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 
využíváním monopolního postavení, využitím mezer v legislativě.   
 
  

 Dvousložková polyuretanová lepidla (2K-PUR) obsahují složku polyol, která je 
  zcela neškodná, avšak složka izokyanát je vysoce reaktivní. Slouží k tomu, že na jedné 
  straně spolehlivě a rychle reaguje se složkou  polyolu, na straně druhé však může reagovat 
  také při kontaktu s kůží, což může mít za následek podráždění a jiná poškození. 
  Samozřejmostí by proto měla být odpovídající bezpečnostní opatření. Na stavbě bohužel 
  z ekonomických i časových důvodů opakovaně dochází k zanedbávání
 bezpečnostních opatření. Cena prací se sice snižuje, ovšem na úkor bezpečnosti 
  pracovníků pokládajících podlahové krytiny. 
 
Zisk je důležitou součástí poměrových ukazatelů, především:  
 
� rentability podniku (zisk/veškerý kapitál), 

� rentability vlastního kapitálu (zisk/vlastní kapitál), 

� rentability výnosů, resp. tržeb nebo obratu (zisk/výnosy, resp. zisk/tržby, 
zisk/obrat),  

� nákladové rentability (zisk/náklady), což je u nás přežívající ukazatel. 
 
Poměrové ukazatele budou podrobně rozebrány v rámci kapitoly B4 Způsoby 
hodnocení ekonomické situace podniku. 
 
Zisk vykázaný v účetních výkazech (účetní zisk) je nutné odlišovat od „daňového“ 
zisku, který je určován daňovými zákony, které např. stanoví příjmy osvobozené 
od daně, odčitatelné nákladové položky aj.  
 
  

 Podnikatel vykázal účetní zisk ve výši 45 000,00 Kč. V rámci nákladů eviduje 
  náklady na reprezentaci (občerstvení pořízené na jednání s obchodními partnery, 
  pracovní obědy) ve výši 4 000,00 Kč. Náklady na reprezentaci patří mezi daňově
 neuznatelné náklady a do základu daně z příjmu se nezahrnují, tj. „daňový“ zisk 
  dosahuje úrovně 49 000,00 Kč.  
 
Od účetního a „daňového“ zisku musíme odlišovat ekonomický zisk. Ten zjistíme 
odečtením implicitních nákladů (úroků z vlastního kapitálu a oportunitní mzdy 
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podnikatele) od účetního zisku – tento zisk by měl být základem pro různá 
podnikatelská rozhodnutí. 
 
  
 

 Implicitní náklady 
   
Též označované jako náklady obětované příležitosti, oportunitní náklady nebo alternativní 
náklady. 
 
Rozhodne-li se občan podnikat, pak oportunitními náklady jeho práce jsou obvykle možné mzdy, 
které by obdržel, kdyby zůstal zaměstnancem. Rozhodne-li se k podnikání použít např. vlastní 
pole, pak jsou oportunitními náklady pole nájmy, které by získal, kdyby pole pronajal. 
 
„Zisk“ se používá ve více podobách; pro různé analýzy se již vžila tato klasifikace 
zisku: 
 
EBIT ... zisk (Earnings) před (Before) úroky (Interest) a daněmi (Taxes) - I minus 
úroky (nákladové) 

EBT ... zisk před zdaněním (zisk ke zdanění) - T minus daně 

EAT ... zisk po zdanění 

 
Řada poměrových ukazatelů vychází z ukazatelů EBIT a EAT. Lze se ale setkat  
i s dalšími ukazateli, např. EBITDA (zisk před úroky, daněmi, odpisy a amortizací) 
nebo EBDIT (zisk před odpisy, úroky a daněmi). 
 

  
 Nejpoužívanější kategorie zisku – příklad 
  
Následující příklad uvádí na konkrétních číslech podobu, jak se jednotlivé části zisku skládají, 
resp. jak se zisk rozděluje. Vycházíme z předpokladu, že provozní zisk podniku je roven hodnotě 
210 000,00 Kč a odpovídá zisku před úroky a zdaněním (EBIT). Hospodářský výsledek z finanční 
činnosti je roven -10 000,00 Kč a rovná se nákladovým úrokům zaplaceným z úvěru. Hospodářský 
výsledek z běžné činnosti je roven 200 000,00 Kč. Podnik nevykázal žádné náklady či výnosy 
z mimořádné činnosti. 
 
Sazba daně z příjmů právnických osob je v příkladu rovna 20 %. 
 
 

 = Zisk před úroky, odpisy a zdaněním (EBITDA)  ....................................................... 240 000 
 
 - odpisy  ................................................................................................................................. -30 000 
 
 = Zisk před úroky a zdaněním (EBIT)  ........................................................................... 210 000 
 
 - nákladové úroky (placené úroky z úvěrů)  .......................................................................... -10 000 
 
 = Zisk před zdaněním (EBT)  ........................................................................................... 200 000 
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 - daň z příjmů za běžnou činnost (za zboží, výrobky, služby, z prodeje majetku)  ............... -40 000 
 
 Hospodářský výsledek za účetní období (EAT)  ........................................................... 160 000 
 
Kategorie zisku před úroky, odpisy a zdaněním (EBITDA) představuje vyšší částku než běžný 
provozní hospodářský výsledek, protože v něm nejsou zohledněny odpisy, tedy náklady na obnovu 
dlouhodobého majetku.  
 
Každá z kategorií zisku má odlišnou vypovídací schopnost, především podle toho, které části 
nákladů a výnosů zahrnuje, nebo naopak vylučuje. EBITDA představuje zisk, který není zatížen 
ani vlivem hmotného vybavení podniku (odpisy), ani vlivem zvoleného způsobu financování 
(nákladové úroky) a v poslední řadě, ani zdaněním. Takový ukazatel umožňuje především 
srovnání efektivnosti (úspěšnosti) či výnosnosti investice v  podniku, napříč odvětvími 
i napříč jednotlivými státy. 
 
Vedle toho EBIT poskytuje informaci ovlivněnou i odpisy, tzn. zahrnuje v sobě složení majetku 
podniku. Může tak vypovídat o efektivnosti a výnosnosti (úspěšnosti) využití majetku v podniku, 
opět bez vlivu způsobu financování a vlivu zdanění.  
 
Zisk před zdaněním EBT a hospodářský výsledek za účetní období EAT jsou běžně vykazovanými 
údaji v účetních výkazech a poskytují základní informaci o ekonomické úspěšnosti podniku 
i srovnání s ostatními subjekty např. v rámci odvětví apod. 
 
 
B3.4 Cash flow (peněžní toky) 
 
Vedle informací o majetku a jeho krytí, o výnosech, nákladech a zisku si praxe 
vynutila i informace o pohybu peněžních prostředků podniku, o jeho příjmech 
a výdajích. 
 
Skutečný pohyb peněžních prostředků podniku (jejich přírůstek a úbytek) 
v souvislosti s jeho podnikatelskou činností za určité (např. účetní) období zobrazuje 
cash flow.  
 
 Cash flow 

 představuje skutečný pohyb peněžních prostředků podniku za určité období 
 v souvislosti s jeho podnikatelskou činností.   
 
Mezi náklady a výdaji, výnosy a příjmy, ziskem a stavem peněžních prostředků 
nastává obsahový a časový nesoulad.  
 
  

 Podnik zahrnuje do nákladů (a snižuje tím zisk) odpisy, i když žádné peněžní 
  výdaje v tomto okamžiku nemá. Nebo jako výnosy vykazuje podnik tržby za zboží 
  v okamžiku vystavení faktury, i když skutečné peníze za realizované zboží obdrží později 
  jako úhradu pohledávky. 
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O příjmech a výdajích podniku informuje výkaz o peněžních tocích, který se běžně 
zpracovává v rámci účetní závěrky. Pro podnik je žádoucí, aby příjmy převyšovaly 
výdaje a byl tak vytvářen kladný peněžní tok. 
 
Přírůstky a úbytky peněžních prostředků se rozkládají do oblasti:  
 
� provozní činnosti (pořízení zásob potravin do prodejny – úbytek), 

� investiční činnosti (prodej použitého chladícího boxu – přírůstek), 

� finanční činnosti (úroky z úvěru – úbytek). 
 

Cash flow se využívá zejména ve finanční analýze, plánování, při vyhodnocování 
investičních variant a při oceňování podniku. 

 
 
B3.5 Řízení pracovního kapitálu 
 
Řízení pracovního kapitálu souvisí s běžným financováním podniku, které je 
zaměřeno na zajištění jeho běžného provozu (nákup materiálu, energií, výplata mezd, 
úhrada nájmů, krátkodobých závazků) a spočívá zejména v řízení vzájemných vztahů 
mezi oběžnými aktivy a krátkodobými zdroji financování. Jedná se o tzv. 
krátkodobé finanční řízení. 
 
Aby společnost mohla vyrábět, musí mít peněžní prostředky na nákup materiálu 
pro zahájení výroby – následně vyrobenou produkci prodá zákazníkovi, který za ni 
opět zaplatí peněžními prostředky. Tento koloběh se nazývá hotovostním cyklem 
(obratovým cyklem). 
 

 
Obrázek B3.4 – Hotovostní cyklus 

 
Mezi nakoupením materiálu a získáním peněz za prodej nového výrobku má podnik 
vázanou určitou část peněz ve formě zásob nebo pohledávek a nemůže tyto 
prostředky použít. 
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 Hotovostní cyklus – příklad dřevařské společnosti 
   
Dřevařská společnost vyrábí vysokozátěžové parkety na zakázku a získala objednávku 
na pokrytí podlah nově stavěného hotelu. 
 
Prvním krokem je nákup potřebných dřevěných desek. Jejich pořízením a uskladněním vznikají 
zásoby materiálu a zároveň závazek vůči dodavateli v částce 10 mil. Kč. 
 
Odklad splatnosti je 30 dní. Po dobu 10 dní je materiál uskladněn a probíhá příprava výroby. 
 
Následuje výroba, kdy se upravují a opracovávají dřevěné desky a vznikají parkety 
požadovaných parametrů. 
 
V jejím průběhu jsou mezi pracovišti předávány polotovary v různém stupni rozpracovanosti, 
čímž vznikají zásoby nedokončené výroby. 
 
Výrobní proces trvá celkem 20 dní. Až 10 dní jsou hotové výrobky skladovány, protože 
objednatel požaduje dodání parket najednou. 
 
Předáním všech parket odběrateli vzniká pohledávka. 
 
Podle smlouvy poskytuje dodavatel 30 denní odklad splatnosti, po jehož uplynutí je pohledávka 
uhrazena na účet dřevařské společnosti. 
 

 

 
 Obrázek B3.5 – Časová osa hotovostního cyklu 
 

 
Obrázek B3.6 – Peněžní potřeba 

 
Všechny položky hotovostního cyklu jsou součástí pracovního kapitálu, přičemž 
„pracovní“ značí, že stále pracuje, obíhá. 
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 Pracovní kapitál 

 = oběžná aktiva (zásoby + pohledávky + finanční majetek) – představuje majetek 
  potřebný pro provoz podniku. 
 
Používají se i varianty jako: 
 
� čistý pracovní kapitál – oběžný majetek, který není pokryt z krátkodobých 

závazků, tj. oběžná aktiva mínus krátkodobé závazky, 

� nefinanční pracovní kapitál – nefinanční majetek potřebný pro provoz, tj. zásoby 
a pohledávky. 

 
Pracovní kapitál zahrnuje následující složky: 
 
a)  zásoby 
 
Zásoby a jejich potřebná výše je odvislá od typu podniku a odvětví, ve kterém 
podnik působí.  
 
  

 V obchodních podnicích (velkoobchod s elektronikou) je minimum zásob materiálu, 
  ale velmi mnoho zásob výrobků, nedokončená výroba pak úplně chybí. Ve výrobních 
  podnicích (výroba dílů pro automobilový průmysl) naopak bývá velký stupeň 
  rozpracovanosti a velkou část zásob tvoří nedokončená výroba. 
 
Cílem řízení zásob je, aby zásoby byly co nejmenší, ale přitom umožňovaly chod 
podniku. 
 
b) pohledávky 
 
Pohledávky představují nároky podniků vůči jiným subjektům na příjem 
peněžních prostředků. Nejčastěji se jedná o pohledávky z obchodních vztahů 
(z prodeje výrobků, poskytování služeb), kde odběratel hradí s časovým odstupem 
později po dodávce. Jiné pohledávky vznikají například jako nároky na dotace, 
odpočty daní, z půjček zaměstnancům, poskytováním záloh na dodávky zboží. 
 
V rámci řízení pohledávek je nutné průběžně sledovat pohledávky a prověřovat  
věřitele. Nadměrná shovívavost v oblasti inkasa pohledávek vede ke zbytečnému 
zvyšování potřebného pracovního kapitálu a důsledkem může být i vyšší podíl 
nedobytných pohledávek. 
 
  
 

 Skonto 
   
Poskytnutí skonta může být nástrojem, kterým lze motivovat odběratele k včasné úhradě. Jedná se 
o stimul k rychlejší platbě, který spočívá v poskytnutí určité slevy – např. při úhradě do 20 dnů 
získává zákazník 10 % slevu, přičemž obvyklá doba úhrady bez slevy je 60 dní. Výhodou 
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pro věřitele je snížení objemu pohledávek a rizika nedobytnosti, nevýhodou je snížení ceny výrobku 
nebo služby. 
 
c) krátkodobý finanční majetek 
 
Krátkodobý finanční majetek tvoří nejen peníze v pokladně a na bankovních účtech, 
ale také peníze uložené na termínovaných účtech, pokladniční poukázky či jiné cenné 
papíry s předpokládaným prodejem do jednoho roku. 
 
Úkolem řízení krátkodobého finančního majetku je stálé vyrovnání časového souladu 
příjmů a výdajů (včasné hrazení splatných závazků) a podle možností úročení 
zůstatků finančního majetku. V případě neočekávaného nedostatku peněžních 
prostředků je nutné volit takový nástroj (úvěr, kontokorent), který bude vyhovovat 
časovým možnostem a jeho použití bude co nejlevnější. 
 
  
 

 Kontokorentní úvěr 
   
Podnikatel by měl mít k dispozici finanční rezervu. Na proplacení faktury čeká mnohdy i několik 
týdnů po uplynutí data splatnosti. Pokud nemá dostatek vlastních zdrojů z důvodu úhrady 
neočekávaných výdajů např. na opravu firemního automobilu nebo výhodného nákupu většího 
množství zásob, nabízí se povolené přečerpání běžného účtu v bance neboli kontokorent. 
 
Kontokorentní úvěr slouží především jako nástroj k překlenutí krátkodobého nedostatku 
finančních prostředků, přičemž při jeho poskytnutí banka nezkoumá účelovost využití peněz. 
Kontokorent by neměl být využíván na financování dlouhodobějších investic, na to je příliš drahý 
(úroky se většinou pohybují od 10 do 20 % p. a.). Výhodou je, že jej lze využívat opětovně, vždy 
po jeho splacení. 
 
Obecně je tedy při řízení pracovního kapitálu nutné určit potřebnou a zároveň 
přiměřenou výši všech položek oběžných aktiv (zásoby, pohledávky, peníze) 
a stanovit způsob (druh kapitálu), kterým budou oběžná aktiva financována. Cílem 
je pak optimalizovat vázané prostředky, přičemž: 
 
� nedostatek pracovního kapitálu může zapříčinit, že podnik není schopen plnit své 

obchodní a finanční závazky, 

� nadbytek pracovního kapitálu nepředstavuje přímo riziko, ale jeho zadržování 
způsobuje další náklady (úroky za používaný kapitál). 

  
V rámci krátkodobého finančního řízení podniku je důležité: 
 
� analyzovat obratový cyklus peněz, 

� plánovat nezbytný objem majetku a finančních zdrojů, 

� posuzovat náklady na držení a řízení jednotlivých složek pracovního kapitálu. 
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B3.6 Pravidla finančního řízení 
 
Výše finančních prostředků má rozhodující vliv na vybavení podniku, inovace atd. 
Finance netvoří jen pasivní obraz hmotné skutečnosti, ale samy aktivně působí 
na lepší hospodaření. Podnikové finance jsou společným jmenovatelem různorodých 
podnikových činností (jejich objem ovlivňuje zásobování, motivování zaměstnanců, 
investice a řadu dalších). Ve zprávách projednávaných ve vedení podniku se objevuje 
kolem 80 % finančních údajů. 
 
Základních deset pravidel finančního řízení podle zkušeností prosperujících 
podniků, bankovních expertů a poradenských organizací představují: 
 
1. Pravidlo rovnováhy 

mezi aktivy a pasivy, příjmy a výdaji i mezi dalšími položkami v bilanci 
(investiční majetek – vlastní kapitál). 

 
2. Pravidlo objemové 

podnikatelská činnost s přiměřeným stavem majetku a kapitálu. (Vysoké zásoby 
a nevyužité stroje zvyšují náklady.) 

 
3. Pravidlo finanční nezávislosti 

poměr mezi vlastním a cizím kapitálem 2 : 1 (33 % cizích zdrojů) jako horní 
hranice zdravého podniku. (Průměr podílu cizího kapitálu v podnicích vyspělých 
států 10 – 15 %.) 
 

4. Pravidlo přiměřeného zisku a rentability 
odvoditelné podle většiny prosperujících podniků v daném oboru činnosti. 
(Např. v USA u 65 % firem byla rentabilita tržeb v letech 1991 – 2000 v rozmezí  
8 – 16 %. Více než 32 % – tedy dvojnásobek, znamená nepřiměřenou rentabilitu 
a zdaňuje se 100 %.) 

 
5. Pravidlo kalkulování s přiměřeným rizikem  

korekce prováděných výpočtů vlivem existence rizikových faktorů (inflace, krize, 
konkurence, ...), koeficienty 1,0; 0,9; 0,5. 
 

6. Pravidla pro likviditu 
platební schopnost podniku zásadně ovlivňuje jeho každodenní fungování a je 
předmětem stálého sledování. Optimální hodnoty jsou pro: 
 
a) okamžitou (každodenní – platební kalendář),  

koeficient likvidity v intervalech kolem 1, podle způsobu financování  
(0,9 – 1,1; 0,8 – 1,2)  

b) běžnou, koeficient likvidity v intervalu 2,0 – 2,5  

c) celkovou, koeficient likvidity v intervalu 3,0 – 3,5 
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7. Pravidlo tvorby rezerv  
rezervní fond slouží proti výkyvům hospodaření. Postupně se doplňuje 
ze zisku. Prosperující podniky s dlouholetou tradicí udržují rezervní fond často 
2 krát až  8 krát vyšší než základní kapitál. 

 
8. Pravidlo přiměřené dividendy  

dividenda představuje hlavní zájem akcionáře spolu se zájmem na růstu tržní 
hodnoty akcie. Dividenda by měla být vyšší o 30 – 50 % proti úroku (s ohledem 
na vyšší riziko, které akcionář podstupuje). 

 
9. Pravidlo decentralizace finančního hospodaření  

decentralizace způsobí vyšší zájem pracovníků či nižšího managementu 
na výsledcích a větší pružnost menších samostatných celků (např. divize). Hlavní 
podmínkou decentralizace finančního hospodaření je samostatný rozpočet.  

 
10. Pravidlo kontinuity finančního hospodaření 

základem je nepřetržitá kontrola účelnosti a hospodárnosti nakládání 
s prostředky podniku, kontrola rovnováhy mezi likviditou a rentabilitou 
(rezerva likvidity v cenných papírech). Tvorba rezervního fondu. 

 
Účelem této kapitoly samozřejmě není postihnout všechny problematiky, které se 
týkají řízení ekonomiky podniku, ale představit jejich základní přehled a úkoly, které 
z nich vyplývají jak pro statutární orgány podniku, tak i pro osoby pověřené 
výkonem obchodního vedení podniku. 
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B4  Způsoby hodnocení ekonomické situace podniku 
 
O ekonomickou situaci podniku a její hospodaření se kromě managementu zajímají 
různé zájmové skupiny: 
 
� vlastníci (např. akcionáři, společníci) – sledují výnosnost prostředků, které vložili 

do podnikání, tj. úspěšnost svého podnikání, zajímá je likvidita, solventnost 
a vztah mezi budoucími zisky a cash flow k dlouhodobým závazkům, 

� dodavatelé – předpokládají, že jim podnik bude schopen zaplatit jejich dodávky 
v dohodnutém termínu,  

� banky – zajímá je, zda bude podnik schopen hradit ve stanovených termínech 
jistinu včetně úroků,  

� odběratelé, zákazníci – chtějí se ujistit, že je podnik schopen dlouhodobě dodávat 
výrobky či služby, které pro svoji následnou činnost potřebují,  

� zaměstnanci – zajímá je schopnost podniku hradit mzdové nároky s dlouhodobou 
perspektivou zaměstnání,  

� investoři – vyžadují informace pro rozhodnutí, zda mají do podniku vložit svoje 
volné finanční prostředky.  

 
Management podniku má však v této věci zvláštní roli. Jeho primárním úkolem je 
maximalizace hodnoty akcií (obchodního podílu). Nicméně zároveň vlastníci 
pověřují management zodpovědností za udržení dostatečné likvidity, uspokojení 
závazků věřitelů a získání dostatku kapitálu (z půjček i prostřednictvím nových 
akcionářských investic). Proto musí manažer porozumět také pohledům všech 
ostatních subjektů. 
 
 
B4.1 Finanční analýza  
 
K nejdůležitějším nástrojům pro hodnocení ekonomické a finanční situace podniku 
patří finanční analýza, která slouží k prověření finančního zdraví podniku. Jejím 
cílem je zodpovědět otázku, jaká je finanční situace podniku, jaký byl její historický 
vývoj a co lze očekávat pro nejbližší budoucnost.   
 
 Finanční analýza 

 je soubor postupů prováděných s cílem získat informace pro ekonomické 
  (finanční) řízení podniku a rozhodování externích subjektů.  
 
Jedná se o finančně ekonomické hodnocení podniku, které vychází z účetních 
(případně dalších) informací a jehož smyslem je odpovědět na tyto základní otázky: 
 
� Jak vypadá majetková a finanční struktura podniku a do jaké míry se shoduje 

nebo odlišuje od obdobných podniků? Jaké jsou důvody těchto odlišností? 

� Jaké tendence se projevují ve struktuře aktiv a v použitých zdrojích? 
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� Do jaké míry je zajištěna likvidita podniku a jak to vypadá s charakteristikami jeho 
dlouhodobé finanční rovnováhy? Vyskytují se příznaky možných poruch 
v koloběhu finančních prostředků a do jaké míry jsou tyto příznaky závažné? 
Hrozí, že bude ohrožena samotná existence podniku? 

� Jak to vypadá s výnosností podniku jako celku i s výnosností z hlediska vlastníků 
(akcionářů)? Jaké faktory mají na výnosnost a její vývoj rozhodující vliv? 

� Jak lze zhodnotit celkové finanční zdraví, jaký je tedy souhrnný závěr? 

 
Finanční analýza podniku popisuje situaci v konkrétním podniku a poskytuje 
zpětnou vazbu, která informuje o správných či špatných krocích managementu. 
Klíčovým úsilím finanční analýzy je snaha nabídnout managementu relevantní 
informace tak, aby vedení podniku nebylo množstvím dat zahlceno.  
 
Data lze rozdělit do dvou velkých skupin: 
 
� absolutní ukazatele – využívají údajů zejména z výkazů účetní závěrky podniku 

(srovnání výše přidané hodnoty v jednotlivých letech, srovnání objemu vlastního kapitálu) 

� podílové (relativní) ukazatele – poměr dvou základních absolutních ukazatelů 
(podíl hodnoty zásob na hodnotě celkového majetku, ukazatele likvidity atd.) 

 
Při finanční analýze se používá procentní rozbor a rozbor pomocí poměrových 
ukazatelů. Vždy se začíná rozborem jednotlivých objemových veličin, které jsou 
v peněžním vyjádření. Nejsnazší analýzou tohoto druhu je horizontální analýza. 
 
 
Horizontální analýza 
 
Horizontální analýzou jsou srovnávány peněžní částky vybraných položek, nejčastěji 
z výkazů účetní závěrky, ve dvou (běžném a minulém) či více obdobích. 
  
Horizontální analýza informuje podnik o: 
 
� kolik jednotek se změnila položka v čase? 

� kolik procent se změnila jednotka v čase? 
 
Cílem horizontální analýzy je změřit pohyby jednotlivých absolutních veličin v čase. 
 
  

 Náklady na zboží vzrostly o 11 % mezi rokem 2009 a 2010. Materiálová spotřeba 
meziročně klesla o 13 %. V letech 2009 až 2011 rostly mzdové náklady průměrné  
o 6 % ročně. 
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Vertikální analýza  
 
Jiný přístup k položkám finančních výkazů přináší vertikální analýza, která pohlíží 
na konkrétní položky v relaci ke zvolené veličině. Tato analýza tak umožňuje 
srovnávat jednak výsledky různých časových období, nebo výsledky porovnávat 
se srovnatelnými podniky či konkurencí. 
 
Vertikální analýza informuje podnik: 
 
� z jakých položek se skládá daná skupina? 

� jaký je podíl položky ve skupině? 
 
Cílem horizontální analýzy je zjistit, jak se např. majetkové položky podílejí 
na celkové bilanční sumě, nebo jak se podílí jednotlivé položky na tvorbě zisku, popř. 
ztráty. 
 
  

 Mzdové náklady tvoří 60 % nákladů osobních a 40 % nákladů celkových. 
Dlouhodobý majetek podniku tvořila ze 60 % budova s pozemkem a ze 40 % strojní 
vybavení. 

 
 
Investovaný kapitál 
 
Pro srovnání podniků lze využít též objem investovaného kapitálu. Posuzuje se tedy 
schopnost podniku zhodnocovat investovaný kapitál. 
 
Kde: 
� investovaný kapitál = dlouhodobý majetek + oběžná aktiva - krátkodobé závazky  

 

 
Obrázek B4.1 – Investovaný kapitál 
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Poměrové ukazatele finanční analýzy 
  
Poměrové ukazatele finanční analýzy představují základ pro zhodnocení ekonomické 
situace podniku a zároveň díky své standardizované podobě umožňují provádět 
i mezipodniková srovnání na stejném základu.  
 
Analýza pomocí poměrových ukazatelů je nejběžněji používanou technikou finanční 
analýzy, a to z několika důvodů: 
 
▪ je časově nenáročná a poskytuje jednoduše zjistitelné vodítko, kde hledat příčiny 

podnikových problémů, 

▪ poskytuje dostatečný základ i pro následnou hlubší analýzu, 

▪ lze ji používat pro podniková srovnání či srovnání s odvětvovými hodnotami 
(zpracovává Český statistický úřad, případně Ministerstvo průmyslu a obchodu), 

▪ na základě dalších rozkladů těchto ukazatelů lze vyhodnotit silné a slabé stránky 
podniku. 

 
Jedná se o ukazatele, které za použití hodnot uvedených v účetních výkazech 
podniku poskytují rychlou informaci o stavu a výkonu podniku v dané oblasti. 
Jednotlivé ukazatele lze setřídit do určitých skupin podle toho, jaké oblasti se věnují. 
Celkem lze v základním pojetí rozeznat šest skupin těchto ukazatelů:  
 
� rentability, 

� likvidity, 

� aktivity, 

� zadluženosti, 

� tržní hodnoty, 

� kapitálového trhu. 

 
Poměrových ukazatelů je celá řada a záleží na zpracovateli analýzy, které z nich 
vybere.  
 
Rentabilita 
 
Ukazatele rentability (výnosnosti, návratnosti) představují nejčastější způsob 
hodnocení činnosti podniku. Jednotlivé ukazatele poměřují výsledky hospodaření 
s podnikovými zdroji (aktiva, kapitál nebo tržby), kterých bylo k dosažení 
příslušných výsledků použito (kolik Kč zisku připadá na 1 Kč jmenovatele – aktiv, 
vlastního kapitálu, cizího kapitálu či tržeb). 
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 Rentabilita investovaného kapitálu (ROCE)  

 informuje, jaké výše provozního hospodářského výsledku (před zdaněním) 
 dosáhl podnik z jedné investované koruny. 
 
= EBIT / vlastní kapitál + rezervy + dlouhodobé závazky + bankovní úvěry dlouhodobé 
 
 Rentabilita aktiv (ROA)  

 představuje míru zisku připadající na jednu korunu aktiv. 
 
= EBIT / aktiva, nebo = EBIT * (1 - daňová sazba) / aktiva 
 
 Rentabilita vlastního kapitálu (ROE)   

 udává, kolik čistého zisku připadá na jednu korunu investovaného kapitálu 
 akcionářem. 
 
= čistý zisk / vlastní kapitál 
 
 Rentabilita tržeb (ROS)   

 představuje míru zisku připadající na jednu korunu tržeb. 
 
= EBIT / (tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb + tržby z prodeje zboží) 
 
  

 Výpočet ukazatelů vychází z hodnot vykázaných společností, která se zabývá výrobou 
papíru a papírových obalů. 

 
Výpočet rentability investovaného kapitálu a rentability aktiv 
 

ROZVAHA 
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 

AKTIVA PASIVA 

Položka 
Hodnota 
v tis. Kč 

Položka 
Hodnota 
v tis. Kč 

Položka 
Hodnota 
v tis. Kč 

      
Aktiva celkem 874 135 Vlastní kapitál 77 393 

Zisk po 
zdanění 

40 766 

  

Rezervy  
(na opravu 
provozní 
budovy) 

133 920 Úroky 24 989 

  
Dlouhodobé 
závazky 

0 Daň 12 996 

  
Dlouhodobé 
bankovní 
úvěry 

224 000   

 
EBIT = 40 766 + 24 989 + 12 996 = 78 751 
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ROCE = 78 751 / (77 393 + 133 920 + 224 000) = 0,18 
 
ROA = 78 751 / 874 135= 0,09 
 
Hodnota EBIT říká, že podnik z celkových tržeb vytvořil zisk před zdaněním a úroky ve výši 
78,7 mil. Kč, což činí cca 4,2 % celkových tržeb. Tato hodnota je sice uspokojivá, nikoliv však 
postačující pro rozvoj firmy. Rentabilita investovaného kapitálu (ROCE) pak činí 18 % 
a rentabilita aktiv (ROA) pak 9 %. Z posledního údaje vyplývá, že na jednu korunu aktiv připadá  
0,09 Kč zisku, což je hodnota nedostačující. 
 
Výše uvedené hodnoty jsou mírně podprůměrné v daném oboru. 
 
Výpočet rentability vlastního kapitálu a rentability tržeb  
 

ROZVAHA 
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 

AKTIVA PASIVA 

Položka 
Hodnota 
v tis. Kč 

Položka 
Hodnota 
v tis. Kč 

Položka 
Hodnota 
v tis. Kč 

      
  Vlastní kapitál 77 393 

Zisk po 
zdanění 

40 766 

    Úroky 24 989 

    Daň 12 996 

    
Tržby za 
výrobky 

1 818 169 

    Tržby za zboží 796 

 
EBIT = 40 766 + 24 989 + 12 996 = 78 751 
 
ROE = 40 766 / 77 393 = 0,52 
 
ROS = 78 751 / (796 + 1 818 169) = 0,04 
 
Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) říká, že z jedné koruny vlastního kapitálu společnost 
vytvořila 52 haléřů zisku, což je pro vlastníky pozitivní. Naproti tomu rentabilita tržeb (ROS) 
vypovídá o tom, že z jedné koruny tržeb společnost vytvořila pouze 4 haléře zisku, což svědčí buď 
o vysokých nákladech produkce, nebo o nízké výstupní ceně. 
 
Zatímco rentabilita vlastního kapitálu je ještě uspokojivá, tak hodnota rentability tržeb 
je v porovnání poměrně nízká. 
 
 
Likvidita 
 
Ukazatele likvidity informují o platební schopnosti nebo likviditě majetku podniku. 
Finanční situace podniku je nejdůležitější a nejsledovanější stránkou nejen pro vedení 
podniku, ale také pro externí subjekty, se kterými je podnik v kontaktu. 
V poměrových ukazatelích likvidity se v čitateli objevují položky oběžného majetku, 
který má přímý dopad na platební schopnost podniku. 



 B Ekonomická činnost statutárních orgánů a managementu podniku  �  115   

 
Likvidita koliduje s rentabilitou, neboť aby byl podnik likvidní, musí mít vázány 
určité finanční prostředky v oběžných aktivech (zásobách, pohledávkách a na účtech). 
Tyto prostředky na sebe váží kapitál, a tudíž musí být profinancovány, a to 
včetně nákladů, které jsou s profinancováním spojené. 
 
 Běžná likvidita   

 vyjadřuje, kolikrát pokrývají celková oběžná aktiva krátkodobé závazky 
 podniku.  
 
= oběžná aktiva / krátkodobé závazky 
 
Doporučená hodnota se pohybuje mezi 1,6 až 2,5. 
 
  

 Výpočet opět vychází z hodnot vykázaných společností, která se zabývá výrobou papíru 
a papírových obalů. 

 

ROZVAHA 
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 

AKTIVA PASIVA 

Položka 
Hodnota 
v tis. Kč 

Položka 
Hodnota 
v tis. Kč 

Položka 
Hodnota 
v tis. Kč 

      
Oběžná aktiva 386 512 

Krátkodobé 
závazky 

419 134   

  

Krátkodobé 
finanční 
výpomoci 
(půjčka 
od podniku 
ve skupině) 

1 600   

 
běžná likvidita = 386 512 / (419 134 + 1 600) = 0,92 
 
Z údaje běžné likvidity vyplývá, že by podnik zpeněžením veškerého svého oběžného majetku (zásob 
pro výrobu, pohledávek i peněz) nezískal dostatečnou hodnotu, kterou byl pokryl úhrn 
krátkodobých závazků.  
 
Z porovnání se standardní hodnotou je zřejmé, že výsledná běžná likvidita je nižší 
a podnik může mít reálně problémy se splácením závazků. 
 
 
 Pohotová likvidita    

 vyjadřuje, kolikrát pokrývají oběžná aktiva, s vyloučením nejméně likvidní
 části oběžných aktiv – zásob, krátkodobé závazky podniku.  
 
= oběžná aktiva – zásoby /  krátkodobé závazky 
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Doporučená hodnota se pohybuje mezi 0,4 až 1,5 podle strategie řízení kapitálu 
(čím agresivnější, tím je hodnota nižší, protože podnik omezuje množství přímo disponibilních 
prostředků a spoléhá na bezproblémový finanční tok, případně na krátkodobý cizí kapitál – 
kontokorent). 

 
  

 Opět budeme vycházet z hodnot vykázaných stejnou společností. 
 
 

ROZVAHA 
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 

AKTIVA PASIVA 

Položka 
Hodnota 
v tis. Kč 

Položka 
Hodnota 
v tis. Kč 

Položka 
Hodnota 
v tis. Kč 

      
Oběžná aktiva 386 512 

Krátkodobé 
závazky 

419 134   

Zásoby 158 189 

Krátkodobé 
finanční 
výpomoci 
(půjčka 
od podniku 
ve skupině) 

1 600   

 
pohotová likvidita = (386 512 - 158 189) / (419 134 + 1 600) = 0,54 
 
Z porovnání se standardní hodnotou je zřejmé, že výsledná běžná likvidita je mírně nad spodní 
hranicí intervalu. Z uvedeného vyplývá, že v oběžných aktivech převažují likvidnější složky 
(pohledávky a peníze), protože hodnota oproti běžné likviditě není výrazně odlišná. Ovšem 
i z faktu, že se hodnota pohybuje na dolní hranici, vyplývá určité riziko neschopnosti splácet 
závazky, protože je zde vysoká závislost na peněžních tocích do podniku. 
 
 
 Hotovostní likvidita    

 poměřuje peněžní prostředky (prostředky na účtech, v pokladně, volně 
  obchodovatelné cenné papíry, šeky apod.) a krátkodobé závazky.  
 
= peněžní prostředky /  krátkodobé závazky 

 
Doporučená hodnota se pohybuje kolem hodnoty 0,2. 
 
  

 Opět budeme vycházet z hodnot vykázaných stejnou společností. 
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ROZVAHA 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 
AKTIVA PASIVA 

Položka 
Hodnota 
v tis. Kč 

Položka 
Hodnota 
v tis. Kč 

Položka 
Hodnota 
v tis. Kč 

      
Hotovost 368 

Krátkodobé 
závazky 

419 134   

Bankovní účty 1 786 

Krátkodobé 
finanční 
výpomoci 
(půjčka od 
podniku ve 
skupině) 

1 600   

 
pohotová likvidita = (368 + 1 786) / (419 134 + 1 600) = 0,005 
 
Z porovnání se standardní hodnotou je zřejmé, že výsledná běžná likvidita je výrazně nižší 
než žádoucí hodnota. Z toho vyplývá, že společnost nedisponuje dostatečným množstvím 
peněžních prostředků pro úhradu svých krátkodobých závazků a v oběžných aktivech převažují 
pouze pohledávky, což snižuje jednak likvidnost majetku a také je ohrožena rizikem nesplacení.  
 
 
Aktivita 
 
Ukazatele aktivity informují, jak úspěšně podnik využívá svá aktiva (majetek). 
Poměřují veličiny tokové (tržby) a stavové (aktiva). Z daného plyne, že ukazatele 
aktivity mohou být ve dvou formách: 
 
▪ obrátkovost – počet obrátek aktiv za stanovené období, 

▪ doba obratu – počet dní, po které trvá jedna obrátka. 
 
 Obrat aktiv    

 kolikrát se aktiva obrátí za rok (kolikrát se jejich hodnota vrátí v hodnotě
 s pomocí těchto aktiv vytvořené).  
 
= tržby / aktiva celkem 
 
Čím vyšší hodnota, tím lépe. Vhodné je srovnávat tento ukazatel s odvětvovým 
průměrem, nebo sledovat jeho vývoj v čase. 

 
 Obrat dlouhodobého majetku    

 měří efektivnost využívání majetku (porovnává objem tržeb s hodnotou 
 majetku, který byl použit k jejich vytvoření, a určuje tak, do jaké míry byl 
  tento majetek tržbami „splacen“).  
 
= tržby / dlouhodobý majetek 
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Opět platí, že čím vyšší hodnota, tím lépe. Vhodné je srovnávat s odvětvovým 
průměrem, nebo vývoj v čase. 

 
  

 Opět budeme v příkladech výpočtu vycházet z hodnot vykázaných společností, která se 
zabývá výrobou papíru a papírových obalů. 

 

ROZVAHA 
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 

AKTIVA PASIVA 

Položka 
Hodnota 
v tis. Kč 

Položka 
Hodnota 
v tis. Kč 

Položka 
Hodnota 
v tis. Kč 

      
Aktiva celkem 874 135   

Tržby za 
výrobky 

1 818 169 

Stálá aktiva 475 034   Tržby za zboží 796 

 
Obrat aktiv = (1 818 169 + 796) / 874 135 = 2,08 
 
Obrat dlouhodobého majetku = (1 818 169 + 796) / 475 034 = 3,83 
 
Celková aktiva se během roku obrátí dvakrát, v případě dlouhodobého majetku je to téměř 
čtyřikrát. Takové výsledky jsou v daném oboru uspokojivé, protože papírenská výroba je 
poměrně náročná právě na podíl stálých aktiv. Výsledek tak říká, že na jednu korunu aktiv 
vložených do podnikání byly vytvořeny tržby v objemu 2,08 Kč, na objem dlouhodobého majetku 
pak 3,83 Kč. 
 
 Obrat zásob    

 vypovídá o tom, kolikrát za rok se zásoby přemění na ostatní formy oběžného
 majetku až po opětovný nákup zásob.  
 
= tržby / zásoby 
 
 Doba obratu zásob    

 udává počet dní, po které jsou zásoby vázány v podniku. 
 
= zásoby / (tržby/360) 
 
  

 Výpočet ve společnosti vyrábějící papír a papírové obaly vypadá následovně. 
 
 

ROZVAHA 
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 

AKTIVA PASIVA 

Položka 
Hodnota 
v tis. Kč 

Položka 
Hodnota 
v tis. Kč 

Položka 
Hodnota 
v tis. Kč 

      
Zásoby 158 189   

Tržby za 
výrobky 

1 818 169 

    Tržby za zboží 796 
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Obrat zásob = (1 818 169 + 796) / 158 189 = 11,5 
 
Doba obratu zásob = 158 189/ [(1 818 169 + 796) / 360] = 31,3 
 
Zásoby se během roku obmění více než jedenáctkrát a doba, po kterou jsou zásoby vázány 
v podniku, je 31 dní, což znamená, že se za 31 dní zásoby přemění v dokončené výrobky 
a tyto se prodají, takže společnost získá nové prostředky na zakoupení nových zásob. Tyto 
výsledky jsou více než přijatelné pro tento typ výroby, navíc dokládají bezproblémový odbyt 
produkce. 
  
 Doba splatnosti pohledávek    

 vyjadřuje, o kolik dní je pozdrženo inkaso plateb. 
 
= pohledávky / (tržby/360) 
 
Ideálním stavem je v tomto případě hotovostní úhrada, která je v podstatě 
bez zpoždění. 
 
 Doba splatnosti krátkodobých závazků   

 doba, po kterou zůstávají v podniku nezaplaceny jeho krátkodobé závazky. 
 
= krátkodobé závazky / (tržby/360) 
 
Ideální stav je, když se doba splatnosti pohledávek a závazků k sobě přibližují s tím, 
že u závazků může být o něco málo delší. 
 
  

 Výpočet ve společnosti vyrábějící papír a papírové obaly. 
 
 

ROZVAHA 
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 

AKTIVA PASIVA 

Položka 
Hodnota 
v tis. Kč 

Položka 
Hodnota 
v tis. Kč 

Položka 
Hodnota 
v tis. Kč 

      
Krátkodobé 
pohledávky 

226 169 
Krátkodobé 
závazky 

419 134 
Tržby za 
výrobky 

1 818 169 

  

Krátkodobé 
finanční 
výpomoci 
(půjčka 
od podniku 
ve skupině) 

1 600 Tržby za zboží 796 

 
Obrat pohledávek = 226 169/ [(1 818 169 + 796) / 360] = 44,7 
 
Doba obratu krátkodobých závazků = (419 134 + 1 600) / [(1 818 169 + 796) / 360] = 83,3 
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Z výsledků vyplývá, že průměrná doba, za jak dlouho je uhrazena pohledávka, činí necelých 
45 dní, což říká, že podnik dostane své peníze za výrobky či zboží za 45 dní. Naproti tomu doba, 
než je uhrazen závazek, činí celých 83 dní, to znamená, že zejména svým dodavatelům hradí 
za téměř dvojnásobnou dobu, než kdy získá prostředky. Lze z toho usuzovat jednak na větší podíl 
krátkodobých závazků oproti pohledávkám a rovněž na nedostatek disponibilních prostředků, kdy 
podnik musí na platby závazků nejprve „nastřádat“. I toto je důkazem horší schopnosti 
společnosti hradit své závazky. 
 
 
Zadluženost 
 
Ukazatele zadluženosti sledují vztah mezi cizími a vlastními zdroji. Používání cizích 
zdrojů ovlivňuje jak výnosnost kapitálu akcionářů, tak i riziko podnikání. 
 
 Ukazatel věřitelského rizika     

 ukazatel věřitelské rizika hodnotí, jak dobře jsou věřitelé chráněni pro 
 případ platební neschopnosti podniku. 
 
= celkové cizí zdroje / celková aktiva 
 
Udává, v jaké výši je majetek podniku kryt cizími (vypůjčenými) zdroji. 

  
 Poměr vlastního kapitálu a celkových aktiv     

 vyjadřuje, jaká část podnikových aktiv je financována kapitálem akcionářů. 
 
= vlastní kapitál / aktiva 
 
 

  

 Výpočet ve společnosti vyrábějící papír a papírové obaly. 
 
 

ROZVAHA 
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 

AKTIVA PASIVA 

Položka 
Hodnota 
v tis. Kč 

Položka 
Hodnota 
v tis. Kč 

Položka 
Hodnota 
v tis. Kč 

      
Aktiva celkem 874 135 Vlastní kapitál 77 393   

  Cizí zdroje 778 654   

 
Ukazatel věřitelského rizika = 778 654 / 874 135 = 0,89 
 
Poměr vlastního kapitálu k aktivům = 77 393 / 874 135 = 0,089 
 
Z obou ukazatelů vyplývá velmi významný podíl cizího kapitálu ve společnosti a vyšší 
věřitelské riziko, protože majetek je téměř z 90 % kryt cizími zdroji. To znamená, 
že společnost nemá žádnou rezervu na případné požadavky věřitelů a je poměrně hodně 
ohrožena i předlužením. 
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 Ukazatel úrokového krytí      

 vypovídá o tom, kolikrát celkový efekt reprodukce pokryje úrokové platby. 
 
= EBIT / celkový nákladový úrok 

 
Za rozhraní investice a spekulace je považována hodnota 3. 

 
  

 Opět budeme vycházet z hodnot vykázaných společností, která se zabývá výrobou papíru 
a papírových obalů. 

 

ROZVAHA 
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 

AKTIVA PASIVA 

Položka 
Hodnota 
v tis. Kč 

Položka 
Hodnota 
v tis. Kč 

Položka 
Hodnota 
v tis. Kč 

      
    

Zisk po 
zdanění 

40 766 

    Úroky 24 989 

    Daň 12 996 

 
EBIT = 40 766 + 24 989 + 12 996 = 78 751 
 
ukazatel úrokového krytí = 78 751 / 24 989 = 3,15 
 
Výsledek je hraniční a podíl úroků na zisku je velmi vysoký. Tento výsledek úzce souvisí 
s vysokým podílem cizích zdrojů na financování podniku a negativně ovlivňuje výsledek 
hospodaření, což má rovněž negativní dopad na ukazatele rentability. Úroky tvoří téměř 1/3 
nezdaněného hospodářského výsledku, což výrazně omezuje prostředky pro rozvoj podniku 
a zlepšení jeho financování. 
 
 
Ukazatele tržní hodnoty 

Tyto ukazatele vyjadřují, jak je trhem (burzou, investory) hodnocena minulá činnost 
podniku a jeho budoucí výhled. Jsou do určité míry výsledkem syntézy všech výše 
uvedených oblastí (likvidity podniku, využití aktiv, využití dluhů a výnosnosti podniku).  

 Účetní hodnota akcie      

 odráží, kolik zisku je určeno na spotřebu (dividendy). Je odrazem úspěšnosti 
 minulé výkonnosti podniku. 
 
= vlastní kapitál / počet emitovaných kmenových akcií 
 
 
  

 Budeme vycházet z hodnot vykázaných společností, která se zabývá výrobou papíru 
a papírových obalů. 
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ROZVAHA 
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 

AKTIVA PASIVA 

Položka 
Hodnota 
v tis. Kč 

Položka 
Hodnota 
v tis. Kč 

Položka 
Hodnota 
v tis. Kč 

      
  Vlastní kapitál 77 393   

 
Počet emitovaných akcií činil 1 300 ks. 
 
účetní hodnota akcie = 77 393 / 1 300 = 59,533 
 
Účetní hodnota jedné akcie tak činila 59 533,00 Kč. 
 
 Čistý zisk na akcii       

 informuje akcionáře o velikosti zisku na jednu akcii (dividendy). 
 
= čistý zisk / počet emitovaných kmenových akcií 
 
 Dividendový výnos       

 udává v procentech zhodnocení investice akcionáře. 
 poměřuje výnos (dividendu) s tržní hodnotou akcie. 
 
= (dividenda na akcii / tržní hodnota akcie) * 100 
 
 Dividendové krytí       

 vypovídá, kolikrát je dividenda pokryta na ní připadajícím ziskem. 
 
= (čistý zisk na akcii / dividenda na akcii) * 100 
 
Běžně se nevyplácí všechen zisk, který na akcie připadá. (Například ve společnosti je zisk 
na akcii roven 260 Kč, ale vyplacená dividenda činí pouze 150 Kč na akcii. Zbylá část je 
ponechána ve společnosti pro její rozvoj.) 

 
  

 Vycházíme z hodnot vykázaných společností, která se zabývá výrobou papíru 
a papírových obalů. 

 

ROZVAHA 
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 

AKTIVA PASIVA 

Položka 
Hodnota 
v tis. Kč 

Položka 
Hodnota 
v tis. Kč 

Položka 
Hodnota 
v tis. Kč 

      
  Vlastní kapitál 77 393 Čistý zisk 40 766 

 
Počet emitovaných akcií činil 1 300 ks. Tržní hodnota akcie byla znaleckým oceněním stanovena 
na 40 000,00 Kč. 
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V roce 2005 byla vyplacena dividenda 5 000,00 Kč na akcii. 
 
čistý zisk na akcii = 40 766 000 / 1 300 = 31 358 
 
dividendový výnos = 5 000 / 40 000 = 0,125 

dividendové krytí = 31 358 / 5 000 = 6,272 

Čistý zisk na jednu akcii vykazuje poměrně vysokou hodnotu v porovnání s účetní hodnotou akcie 
a se stanovenou tržní cenou. Důvodem je jednak nízký podíl vlastního kapitálu ve společnosti, 
který snižuje účetní hodnotu akcie, a vedle toho i poměrně malý počet emitovaných akcií s vysokou 
nominální hodnotou 20 000,00 Kč. Dividendový výnos je v daném případě velmi vysoký, a to 
z toho důvodu, že v dané společnosti není vyplácen pravidelně. Dividendové krytí pak říká, 
že hodnota dividendy je čistým ziskem na akcii kryta šestkrát. 

K dividendám je třeba podotknout, že není vůbec běžné, že by byly dividendy vypláceny. Děje 
se tak jen v případě největších společností a ani u nich to není pravidlem. 
 
 Poměr tržní ceny akcie „P“ k zisku na akcii „E“ (P/E ratio)     

 ukazuje, kolik jsou akcionáři ochotni zaplatit za jednu korunu zisku 
  na akcii. 
 
= tržní cena akcie / čistý zisk na akcii 
 
Nízká hodnota P/E při relativně vysokém zisku může znamenat, že investoři 
odhadují trend snižování zisků firmy v souvislosti s definováním tempa růstu 
podniku. 

 
  

 Opět vycházíme z hodnot vykázaných společností, která se zabývá výrobou papíru 
a papírových obalů. 

 

ROZVAHA 
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 

AKTIVA PASIVA 

Položka 
Hodnota 
v tis. Kč 

Položka 
Hodnota 
v tis. Kč 

Položka 
Hodnota 
v tis. Kč 

      
  Vlastní kapitál 77 393 Čistý zisk 40 766 

 
Počet emitovaných akcií činil 1 300 ks. Tržní hodnota akcie byla znaleckým oceněním stanovena 
na 40 000,00 Kč. 
 
V roce 2005 byla vyplacena dividenda 5 000,00 Kč na akcii. 
 
P/E ratio = 40 000 / 31 358 = 1,276 
 
Výsledná hodnota je poměrně dobrá, pro investory rozhodně zajímavá. Tržní hodnota 
společnosti určená znalcem je vyšší než hodnota účetní, a navíc v přepočtu na pořizovací hodnotu 
přinesla akcie i vysoký dividendový  výnos.  
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B4.2 Bonitní a bankrotní modely hodnocení podniku 
 
Výše uvedené poměrové ukazatele finanční analýzy hrají podstatnou roli 
i v komplexních  modelech, které slouží k rychlému odhadnutí finanční situace 
podniku. Tyto modely pohlíží na podnik z: 
 
▪ pohledu bonity podniku, to znamená, že ve výsledku je podniku přiřazeno 

hodnocení zaměřené na jeho výkonnost z hlediska tvorby hodnoty (pro vlastníky 
a investory) a jedná se tedy o bonitní modely, nebo 

▪ pohledu ohrožení bankrotem, hodnocení probíhá na základě schopnosti splácet 
své závazky a výsledkem je odpověď na otázku, jaká je pravděpodobnost, že se 
společnost v dohledné době nedostane do bankrotního stavu (pro věřitele) a jedná 
se o bankrotní modely.  

 
Jedná se o vícerozměrné modely používající několik kritérií, jimž je přiřazena 
konkrétní váha. Situace podniku je pak souhrnně stanovena jedním číslem, 
vyjadřujícím stupeň finančního zdraví podniku. 
 
V případě bonitních modelů je výsledné hodnocení nejčastěji stanoveno intervaly 
hodnot pro jednotlivé finanční ukazatele, které nejčastěji zahrnují oblast rentability, 
likvidity a finanční stability a jsou výsledkem empirických zkušeností tvůrce 
takového modelu. Podle hodnot dosažených podnikem se pak provádí vyhodnocení 
jeho výsledku například známkováním nebo bodováním. Příkladem takového 
modelu je Soustava bilanční analýzy podle Rudolfa Douchy nebo také Kralickův 
rychlý test. 
 
Vyhodnocení bankrotních modelů je založeno na statistickém zpracování skutečných 
účetních údajů určitého souboru podniků (například soubor českých průmyslových 
podniků nebo soubor podniků v potravinářském průmyslu, případně soubor mlékárenských 
podniků). Podle zvoleného souboru jsou upravována výsledná kritéria či hodnotící 
intervaly. K modelům tohoto typu se řadí Altmanovo Z score (vyskytuje se v celé 
řadě různých variant) a rovněž Index IN vytvořený manželi Neumaierovými. 
 
 
Soustava bilanční analýzy podle Rudolfa Douchy 
 
Rudolf Doucha vytvořil systém pro hodnocení podniků nazvaný jako bilanční 
analýza. Systém vznikl v českých podmínkách, na základě analýzy více než stovky 
českých podniků, je tedy přizpůsoben zdejším specifikům. Má tři varianty (Bilanční 
analýza I, Bilanční analýza II a Bilanční analýza III), které se od sebe liší složitostí, 
podrobností a počtem použitých ukazatelů. 
 
Níže je rozebrána nejjednodušší varianta – Bilanční analýza I, která slouží 
k rychlému zhodnocení podniku a získání orientačního pohledu na něj. Pro zásadní 
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rozhodování a mezipodnikové srovnávání jsou vhodnější podrobnější verze II 
(17 dílčích, 4 souhrnné a 1 celkový ukazatel) a III (rozšířeno o výpočet cash flow). 
 
Bilanční analýza I používá čtyři dílčí ukazatele a jeden celkový, který je váženým 
průměrem dílčích ukazatelů. 
 
  

 Výpočtové vzorce Bilanční analýzy I 
 
Dílčí ukazatele: 
 
ukazatel stability  S = vlastní kapitál / stálá aktiva 
 
ukazatel likvidity  L = (finanční majetek + pohledávky) / (2,17 * krátkodobé dluhy) 
 
ukazatel aktivity  A = výkony / (2 * pasiva celkem) 
 
ukazatel rentability  R = 8 * EAT / vlastní kapitál 
 
 
Celkový ukazatel: C = (2 * S + 4 * L + 1 * A + 5 * R) / 12 
 
 
Největší význam mají ukazatele rentability a likvidity, jimž jsou přiřazeny větší 
váhy. Vyhodnocení je stejné u všech dílčích ukazatelů i u ukazatele celkového. 
 
  

 Hodnotící intervaly indexu Bilanční analýzy I 
 
Hodnotící intervaly indexu: 
 
▪ ukazatel > 1  můžeme předpovídat uspokojivou finanční situaci 

▪ 0 < ukazatel < 1  zhoršující se stav (hodnoty mezi 0,5 a 1 je ještě možné  
    považovat za únosné)  

▪ ukazatel < 0  firma je ohrožena vážnými finančními problémy 
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 Příklad – Bilanční analýza I 
 
 

ROZVAHA 
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 

AKTIVA PASIVA 

Položka 
Hodnota 
v tis. Kč 

Položka 
Hodnota 
v tis. Kč 

Položka 
Hodnota 
v tis. Kč 

      
Aktiva celkem 419 447 Vlastní kapitál 240 856 EAT 1 115 

Stálá aktiva 272 025 
Krátkodobé 
závazky 

70 610 EBIT 12 218 

Finanční 
majetek + 
pohledávky 

147 422   Výnosy 762 707 

 
▪ S = vlastní kapitál / stálá aktiva = 240 856 / 272 025 = 0,89 
▪ L = (finanční majetek + pohledávky) / (2,17 * krátkodobé dluhy) = 147 422 / (2,17 * 70 610) = 

0,96 
▪ A = výkony / (2 * pasiva celkem)= 762 707 / (2 * 419 447) = 0,91 
▪ R = 8 * EAT / vlastní kapitál = 8 * 1 115 / 240 856 = 0,04 
 
▪ C = (2 * S + 4 * L + 1 * A + 5 * R) / 12 = (2 * 0,89 + 4 * 0,96 + 1 * 0,91 + 5 * 0,04) / 12 = 0,56  
 
Hodnoty dílčích ukazatelů se s výjimkou rentability přibližují hodnotě 1 ohraničující pásmo značící 
dobrou finanční situaci. Hodnota celkového ukazatele je ale díky malé rentabilitě nižší, pohybuje se 
však ještě v pásmu, které je považováno za únosné.  
 
 
Kralickův rychlý test 
 
Tento bonitní model finanční analýzy pracuje se čtyřmi základními ukazateli, které 
vycházejí z poměrových ukazatelů finanční analýzy. 
 
 
 Základní ukazatele Kralickova rychlého testu 
 
▪ kvóta vlastního kapitálu = vlastní kapitál / celková bilanční suma, 

▪ doba splácení dluhu z cash flow = cizí zdroje – krátkodobý finanční majetek / aktuální 
výše CF, 

▪ rentabilita tržeb = CF / (tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb + tržby z prodeje 
zboží), 

▪ rentabilita aktiv = EBIT/aktiva. 
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Podle dosažených hodnot za jednotlivé ukazatele se v druhém kroku analyzované 
firmě přidělí známky podle hodnotících intervalů. 
 
  
 Hodnotící intervaly Kralickova rychlého testu 
 

Ukazatel 
Výborně 

Velmi 
dobře 

Dobře Špatně Ohrožení 

1 2 3 4 5 

      
Kvóta vlastního kapitálu > 30 % > 20 % > 10 % > 0 % negativní 

      
Doba splácení dluhu z CF < 3 roky < 5 let < 12 let > 12 let > 30 let 

      
Cash flow v tržbách > 10 % > 8 % > 5 % > 0 % negativní 

      
ROA > 15 % > 12 % > 8 % > 0 % negativní 

 
Výsledná známka je aritmetickým průměrem dosažených známek. Známku lze 
srovnávat meziročně nebo s hodnotami v rámci odvětví, porovnáním s konkurenty 
apod.  
 
Známka sama o sobě je bezrozměrným číslem a bez srovnání je její vypovídací 
schopnost jen omezená (Podniku v reprografickém průmyslu vyjde průměrná známka 2,9, 
což by mohlo ukazovat na průměrný a neuspokojivý výsledek. Při srovnání s podniky v rámci 
odvětví však vyjde, že v daném oboru je průměrný výsledek roven známce 3,7, z čehož je 
zřejmé, že hodnocená společnost v rámci svého odvětví patří k těm lepším.). 
 
  

 Příklad – Kralickův test 
 
 

ROZVAHA 
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 

AKTIVA PASIVA 

Položka 
Hodnota 
v tis. Kč 

Položka 
Hodnota 
v tis. Kč 

Položka 
Hodnota 
v tis. Kč 

      
Aktiva celkem 419 447 Vlastní kapitál 240 856 EAT 1 115 

Krátkodobý 
finanční 
majetek 

82 455 Cizí zdroje 177 464 EBIT 12 218 

    Tržby celkové 762 707 

 
▪ kvóta vlastního kapitálu = VK / A * 100 = 240 856 / 419 447 * 100 = 57 % 
 
▪ doba splácení dluhu = CK - KFM / EAT = 177 464 – 82 455 / 1 115 = 85 let 
 
▪ rentabilita tržeb = EBIT / T * 100 = 12 218 / 762 707 * 100 = 1,6 % 
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▪ rentabilita aktiv = EBIT / A * 100 = 12 218 / 419 447 * 100 = 2,9 % 
 

Ukazatel 
Výborně 

Velmi 
dobře 

Dobře Špatně Ohrožení Výsledná 
hodnota 

Výsledná 
známka 

1 2 3 4 5 

        
Kvóta 
vlastního 
kapitálu 

> 30 % > 20 % > 10 % > 0 % negativní 57 % 1 

        
Doba 
splácení 
dluhu 

< 3 roky < 5 let < 12 let > 12 let > 30 let 85 let 5 

        
Rentabilita 
tržeb 

> 10 % > 8 % > 5 % > 0 % negativní 1,6 % 4 

        
ROA > 15 % > 12 % > 8 % > 0 % negativní 2,9 % 4 

        
Výsledná průměrná známka 3,5 

 
Pro srovnání byl vypočten Kralickův rychlý test i v následujících letech s těmito výsledky: 
 
▪ 2007 známka 3,5 
▪ 2008 známka 4,8 
▪ 2009 známka 4,3 
▪ 2010 známka 5,0 
 
Bonita podniku se viditelně a rychle zhoršovala a přesto, že se jedná o model bonitní, je 
zřejmé, že podnik směřuje k úpadku. 
 
 
Altmanův index důvěryhodnosti 
 
Tento bankrotní model pracuje s výsledky statistické analýzy, pomocí níž bylo možné 
předpovídat finanční krach firmy. Při výpočtu je využíváno pěti poměrových 
ukazatelů. 
 
 

  
 Základní rovnice Altmanova indexu: 
 
 Z = 3,3 * EBIT / celková aktiva + 1,0 * tržby / celková aktiva + 0,6 * tržní hodnota 
  vlastního kapitálu / účetní hodnota dluhu + 1,4 * zadržené zisky / aktiva celkem 
  + 1,2 * čistý pracovní kapitál / aktiva celkem  
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Hodnotící intervaly indexu: 
 
▪ Z faktor > 2,99  můžeme předpovídat uspokojivou finanční situaci 

▪ 1,8 < Z faktor < 2,99 „šedá zóna“ nevyhraněných výsledků 

▪ Z faktor < 1,8  firma je ohrožena vážnými finančními problémy 
 
Tento výpočtový vzorec však nelze využít pro posuzování českých podniků, 
u kterých se základní parametry zásadně liší od podniků v USA. Mezi důvody těchto 
odlišností oproti středoevropským ekonomikám, včetně české, patří zejména: 
 
▪ vyšší produktivita práce, 

▪ lepší přístup k novým technologiím a vlastní dlouhodobý výzkum a vývoj, 

▪ stabilizovaný a dlouhodobě rozvíjený tržní ekonomický systém, 

▪ kontinuální ekonomický a společenský vývoj, včetně vlastnických vztahů 
k výrobním faktorům. 

 
 
Altmanovo Z´´ score 
 
Pro hodnocení nevýrobních společností byla vytvořena modifikace základního 
Altmanova indexu v podobě Z´´ score. Tento model je příhodný i pro všechny 
podniky působící na rozvojových trzích, používá pouze čtyři proměnné a není v něm 
nutné znát tržní hodnotu společnosti. Tato verze je také nejvhodnější pro použití 
v podmínkách České republiky. 
 
 Rovnice Altmanova Z´´ score: 
 
 Z´´ = 6,56 * čistý pracovní kapitál / aktiva celkem + 3,26 * zadržené zisky / 
  aktiva celkem + 6,72 * EBIT / celková aktiva + 1,05 * účetní hodnota vlastního 
  kapitálu / účetní hodnota závazků 
 
Interpretace hodnoty Z´´ score: 
 
▪ Z´´ score > 2,6  můžeme předpovídat uspokojivou finanční situaci 

▪ 1,1 < Z´´ score < 2,6 „šedá zóna“ nevyhraněných výsledků 

▪ Z´´ score < 1,1  firma je ohrožena vážnými finančními problémy 
 
 
  

 Příklad – Altmanovo Z´´ score 
 
 
Stále vycházíme z hodnot vykázaných společností, která se zabývá výrobou papíru a papírových 
obalů. 
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ROZVAHA 
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 

AKTIVA PASIVA 

Položka 
Hodnota 
v tis. Kč 

Položka 
Hodnota 
v tis. Kč 

Položka 
Hodnota 
v tis. Kč 

      
Aktiva celkem 419 447 Vlastní kapitál 240 856 EBIT 12 218 

Oběžná aktiva 147 422 
Závazky 
z obchodního 
styku 

66 904 EAT 1 115 

  Cizí zdroje 177 464   

  
Nerozdělený 
zisk 

8 452   

 
▪ čistý pracovní kapitál / aktiva celkem = (147 422 – 66 904) / 419 447 = 0,19 
▪ zadržené zisky / aktiva celkem = (8 452 + 1 115) / 419 447 = 0,02 
▪ EBIT / celková aktiva = 12 218 / 419 447 = 0,03 
▪ účetní hodnota vlastního kapitálu / účetní hodnota závazků = 240 856 / 177 464 = 1,36 
 
Z´´ 
= 6,56 * 0,19 (čistý pracovní kapitál / aktiva celkem) 

+ 3,26 * 0,02 (zadržené zisky / aktiva celkem) 

+ 6,72 * 0,03 (EBIT / celková aktiva) 

+ 1,05 * 1,36 (účetní hodnota vlastního kapitálu / účetní hodnota závazků) 

= 2,9 
 
Tento výsledek je možno hodnotit jako pozitivní. 
 
Pro srovnání bylo vypočteno Altmanovo Z´´ score i v následujících letech s těmito výsledky: 
 
▪ 2007 známka 2,0 
▪ 2008 známka -2,4 
▪ 2009 známka 0,8 
▪ 2010 známka -1,2 
 
Podnik směřuje od roku 2008 viditelně ke krachu. 
 
 
Altmanova analýza pro české společnosti Z´CZ 
 
Tato varianta vychází z první varianty - Altmanův index důvěryhodnosti, od níž 
odečítá dodatečný poměrový ukazatel závazky po splatnosti / výnosy. Tento ukazatel 
měl posloužit k zreálnění analýzy zejména v období rozšíření druhotné platební 
neschopnosti v české ekonomice. 
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 Rovnice Altmanovy analýzy pro české společnosti Z´CZ: 
 
 Z´CZ = 3,3 * EBIT / celková aktiva + 0,999 * tržby / celková aktiva + 0,6 * tržní 
  hodnota vlastního kapitálu / účetní hodnota dluhu + 1,4 * zadržené zisky / 
  aktiva celkem + 1,2 * čistý pracovní kapitál / aktiva celkem – 1 * závazky 
  po splatnosti / výnosy 
 
Interpretace hodnoty Z´CZ score: 
 
▪ Z´CZ > 2,99  můžeme předpovídat uspokojivou finanční situaci 

▪ 1,8 < Z´CZ < 2,99 „šedá zóna“ nevyhraněných výsledků 

▪ Z´CZ < 1,8  firma je ohrožena vážnými finančními problémy 
 
 
Index IN 
 
Autory tohoto indexu jsou Inka a Ivan Neumaierovi, oba ekonomové věnující se 
dlouhodobě měření a řízení výkonnosti firem. Dle jejich názoru je index IN schopen 
využít jako vstupy data z českých účetních výkazů a navíc zahrnout zvláštnosti 
ekonomické situace v ČR. Formulovány byly čtyři varianty indexu: 
 
▪ IN95 (věřitelská varianta), 

▪ IN99 (vlastnická varianta), 

▪ IN01 (komplexní varianta), 

▪ IN05 (modifikovaná komplexní varianta). 

 

Níže je uveden výpočtový vzorec a hodnotící intervaly pro varianty IN01 a IN05. 

 
Index IN01 
 
  Rovnice indexu IN01: 
 
 IN01 = 0,13 * aktiva / cizí zdroje + 0,04 * zisk / nákladové úroky + 3,92 * zisk / 
  aktiva + 0,21 * výnosy /aktiva + 0,09 * oběžná aktiva / krátkodobý cizí kapitál 
 
Interpretace hodnoty IN01: 
 
▪ IN01 > 1,77  uspokojivá situace, podnik pravděpodobně tvoří hodnotu 

▪ 0,75 < IN01 < 1,77 „šedá zóna“ podnik nebankrotuje, ale ani netvoří hodnotu 

▪ IN01 < 0,75  podnik je ohrožen bankrotem 
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Index IN05 
 
Změna rovnice indexu IN05 oproti předcházející variantě IN01 spočívá v navýšení 
váhy ukazatele zisk / aktiva, tj. rentability aktiv (ROA), a ve změně hodnotících 
intervalů (zúžení šedé zóny). 
 
  Rovnice indexu IN05: 
 
 IN01 = 0,13 * aktiva / cizí zdroje + 0,04 * zisk / nákladové úroky + 3,97 * zisk / 
  aktiva + 0,21 * výnosy /aktiva + 0,09 * oběžná aktiva / krátkodobý cizí kapitál 
 
Interpretace hodnoty IN05: 
 
▪ IN05 > 1,6  uspokojivá situace, podnik pravděpodobně tvoří hodnotu 

▪ 0,9 < IN05 < 1,6 „šedá zóna“ podnik nebankrotuje, ale ani netvoří hodnotu 

▪ IN05 < 0,9  podnik je ohrožen bankrotem 
 
  
 Příklad – Index IN01 a IN05 
 

ROZVAHA 
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 

AKTIVA PASIVA 

Položka 
Hodnota 
v tis. Kč 

Položka 
Hodnota 
v tis. Kč 

Položka 
Hodnota 
v tis. Kč 

      
Aktiva celkem 419 447 Vlastní kapitál 240 856 EBIT 12 218 

Oběžná aktiva 147 422 
Krátkodobý 
cizí kapitál 

82 292 Výnosy celkem 143 255 

  Cizí zdroje 177 464 
Nákladové 
úroky 

450 

 
▪ aktiva / cizí zdroje = 419 447 / 177 464 = 2,36 
▪ EBIT / nákladové úroky = 12 218 / 450 = 27,15 
▪ EBIT / aktiva = 12 218 / 419 447 = 0,03 
▪ výnosy / aktiva = 143 255 / 419 447 = 0,34 
▪ oběžná aktiva / krátkodobý cizí kapitál = 147 422 / 82 292 = 1,79 
 
IN01 
= 0,13 * 2,36 (aktiva / cizí zdroje) 

+ 0,04 * 27,15 (EBIT / nákladové úroky) 

+ 3,92 * 0,03 (EBIT / aktiva) 

+ 0,21 * 0,34 (výnosy / aktiva) 

+ 0,09 * 1,79 (oběžná aktiva / krátkodobý cizí kapitál) 

= 1,7429 
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Podnik se nachází v šedé zóně, avšak velmi blízko hranici bonitních podniků. 
 
IN05 
= 0,13 * 2,36 (aktiva / cizí zdroje) 

+ 0,04 * 27,15 (EBIT / nákladové úroky) 

+ 3,97 * 0,03 (EBIT / aktiva) 

+ 0,21 * 0,34 (výnosy / aktiva) 

+ 0,09 * 1,79 (oběžná aktiva / krátkodobý cizí kapitál) 

= 1,7444 
 
Podnik pravděpodobně tvoří hodnotu a je hodnocen jako bonitní. 
 
Vedle výše uvedených modelů existuje celá řada dalších, které se odlišují v detailech 
jednak výběru hodnotících poměrových ukazatelů, nebo přístupu k vyhodnocení 
výsledků, nicméně princip využití je stejný. 
 
Využití nástrojů finanční analýzy je při zkoumání ekonomické situace podniku zcela 
nezbytnou podmínkou. Zejména je pak vhodné celou analýzu podpořit i použitím 
alespoň některého z bonitních či bankrotních modelů. 
 
  

 Analýza ekonomické situace společnosti SAZKA, a. s. (dále jen SAZKA) 
 
 
Vyhodnocení ekonomické situace SAZKY vychází z účetní závěrky (rozvaha a výkaz zisků a ztrát) 
za roky 2005 až 2010. V následující tabulce jsou zachyceny základní údaje z účetních výkazů 
sestavených podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) a dostupných ve Sbírce 
listin na www.justice.cz. 
 

V tis. Kč 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

        
Tržby z loterií a sázkových her 6 675 127  7 368 906  8 013 843  7 753 612  8 159 846  8 460 570  7 398 154  

Tržby z neloterních aktivit 0  0  0  511 937  513 525  464 730  429 988  

Tržby celkem 6 675 127  7 368 906  8 013 843  8 265 549  8 673 371  8 925 300  7 828 142  

Náklady na tržby – loterie a 
sázkové hry 

5 480 355  5 963 248  6 505 902  6 477 015  6 829 311  7 192 496  6 050 043  

Náklady na tržby – neloterní 
aktivity 

0  0  0  526 992  528 678  492 772  428 891  

Náklady na tržby celkem 5 480 355  5 963 248  6 505 902  7 004 007  7 357 989  7 685 268  6 478 934  

Hrubý zisk 1 194 772  1 405 658  1 507 941  1 261 542  1 315 382  1 240 032  1 349 208  

Marketingové a odbytové náklady 67 141  27 746  61 817  22 364  11 958  12 896  7 175  

Administrativní náklady 268 564  166 427  202 457  115 419  197 578  140 904  123 025  

Ostatní provozní výnosy 808 726  617 105  960 831  203 507  130 958  187 287  50 590  

Ostatní provozní náklady 225 048  400 896  641 990  152 199  14 428  166 276  36 209  

Provozní zisk (ztráta) 1 442 745  1 427 694  1 562 508  1 175 067  1 222 376  1 107 243  1 233 389  

Výnosové úroky 500 644  648 477  656 743  748 362  775 478  759 332  744 333  
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V tis. Kč 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

        
Nákladové úroky 431 408  564 665  570 269  670 332  728 956  667 999  650 228  

Finanční zisky (ztráty) -103 228  113 506  113 678  200 486  -978  66 257  119 149  

Zisk před zdaněním 1 408 753  1 625 012  1 762 660  1 453 583  1 267 920  1 264 833  1 446 643  

Čistý zisk za období 1 347 443  1 554 932  1 702 770  1 415 475  1 255 144  1 250 070  1 424 557  

        
Aktiva celkem 12 788 382  13 079 489  13 985 832  13 733 456  14 269 839  14 374 683  14 405 987  

Stálá aktiva 2 916 702  3 045 526  2 963 894  2 860 339  3 090 396  2 986 353  2 935 733  

Oběžná aktiva 9 809 711  10 011 425  11 013 260  10 848 322  11 162 934  11 378 133  11 460 585  

Ostatní aktiva – přechodné účty 
aktiv 

61 969  22 538  8 678  24 795  16 509  10 197  9 669  

Vlastní kapitál  3 458 960  3 238 892  3 256 370  3 148 729  3 131 148  3 332 818  3 842 124  

Cizí zdroje  8 891 353  9 140 443  10 011 898  9 880 837  10 437 477  10 307 225  9 727 879  

Ostatní pasiva – přechodné účty 
pasiv 

438 069  700 154  717 564  703 890  701 214  734 640  835 984  

        
Čistý obchodní majetek 3 458 960  3 238 892  3 256 370  3 148 729  3 131 148  3 332 818  3 842 124  

 
Čistý obchodní majetek (tj. celkový objem aktiv mínus cizí zdroje včetně ostatních pasiv) 
ve všech letech dosahoval stabilních kladných hodnot. Jeho výše se pohybovala v intervalu  
od 3 131 mil. Kč (2008) do 3 842 mil. Kč (2010). Celková hodnota aktiv po celé sledované 
období postačovala na pokrytí závazků společnosti. 
 
Z uvedené tabulky dále vyplývá, že společnost vykazovala ve sledovaném období kladné 
hospodářské výsledky, které měly od roku 2006 klesající tendenci. Nejvyššího zisku bylo 
dosaženo v roce 2006, a to 1 702 770 000,00 Kč, ke konci sledovaného období (2010) byl vykázán 
zisk ve výši 1 424 557 000,00 Kč. 
 
Finanční analýza 
 
Níže jsou uvedeny výsledky finanční analýzy zpracované na základě údajů z účetních výkazů. 
 

Vertikální analýza 

        

V % 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

        
Tržby celkem (tis. Kč) 6 675 127 7 368 906 8 013 843 8 265 549 8 673 371 8 925 300 7 828 142 

        
Výno s y ce l ke m =  1 0 0  

Tržby z neloterních aktivit 0 % 0 % 0 % 6 % 6 % 5 % 5 % 

Náklady na tržby - neloterní 
aktivity 

0 % 0 % 0 % 6 % 6 % 6 % 5 % 

Tržby z loterií a sázkových her 100 % 100 % 100 % 94 % 94 % 95 % 95 % 

Náklady na tržby - loterie a 
sázkové hry 

82 % 81 % 81 % 78 % 79 % 81 % 77 % 

Hrubý zisk 18 % 19 % 19 % 15 % 15 % 14 % 17 % 
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Vertikální analýza 

        

V % 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

        
Administrativní náklady 4 % 2 % 3 % 1 % 2 % 2 % 2 % 

Marketingové a odbytové náklady 1 % 0 % 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

Ostatní provozní výnosy 12 % 8 % 12 % 2 % 2 % 2 % 1 % 

Ostatní provozní náklady 3 % 5 % 8 % 2 % 0 % 2 % 0 % 

Provozní hospodářský výsledek 22 % 19 % 19 % 14 % 14 % 12 % 16 % 

Hospodářský výsledek před 
zdaněním 

21 % 22 % 22 % 18 % 15 % 14 % 18 % 

Hospodářský výsledek za období 20 % 21 % 21 % 17 % 14 % 14 % 18 % 

        
Akt i va  =  1 0 0  

Stálá aktiva 23 % 23 % 21 % 2 1% 22 % 21 % 20 % 

Oběžná aktiva 77 % 77 % 79 % 79 % 78 % 79 % 80 % 

Ostatní aktiva – přechodné účty 
aktiv 

0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

        
Pa s i va  =  1 0 0  

Vlastní kapitál  27 % 25 % 23 % 23 % 22 % 23 % 27 % 

Cizí zdroje  70 % 70 % 72 % 72 % 73 % 72 % 68 % 

Ostatní pasiva – přechodné účty 
pasiv 

3 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 6 % 

 
Společnost ve zkoumaném období vykazovala stabilní strukturu výnosů a nákladů. Struktura 
tržeb se v jednotlivých letech výrazněji nemění. Převažují tržby z loterií a sázkových her. 
Tržby z neloterních aktivit (např. dobíjení kreditu pro mobilní telefony, prodej vstupenek, platby 
složenek a faktur) jsou vykazovány od roku 2007 a představují cca 6 % z celkových tržeb. Náklady 
na tržby z loterií a sázkových her představují po celé sledované období cca 80 % celkových tržeb. 
 
Hrubý zisk dosahuje v průměru 16,7% podílu na tržbách. Podíl dalších evidovaných nákladů 
na tržbách, jako jsou administrativní náklady, marketingové a odbytové náklady a ostatní provozní 
náklady, vykazuje klesající trend a ke konci sledovaného období (2010) dosahuje zanedbatelných 
hodnot. Podíl provozního hospodářského výsledku na tržbách postupně klesá, a to z 22 % 
v roce 2004 na 16 % v roce 2010. Podíl celkového hospodářského výsledku na tržbách osciluje 
v intervalu 14 % (rok 2008 a 2009) až 21 % (rok 2005 a 2006). 
 
Obdobně jako v případě výnosů a nákladů vykazuje společnost stabilní strukturu i v případě aktiv. 
Po celé období převažují aktiva oběžná, jejichž podíl na celkových aktivech  mírně vzrostl z 77 % 
(2004) na 80 % (2010). Rozhodující položku přitom představují dlouhodobé pohledávky. Dále 
jsou oběžná aktiva tvořena krátkodobými pohledávkami a finančním majetkem. 
 
Struktura kapitálu se výrazněji nemění. Po celé období převažují cizí zdroje, jejichž podíl 
na celkových pasivech se pohybuje v rozmezí 68 až 73 %. Cizí zdroje jsou tvořeny zejména 
dlouhodobými závazky z emitovaných dluhopisů, dlouhodobými a krátkodobými obchodními 
závazky a bankovními úvěry.  
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Horizontální analýza 

        

V % 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

        
Tržby z neloterních aktivit × × × × 0 % -10 % -7 % 

Náklady na tržby - neloterní 
aktivity 

× × × × 0 % -7 % -13 % 

Tržby z loterií a sázkových her × 10 % 9 % -3 %  5 % 4 % -13 % 

Náklady na tržby - loterie a 
sázkové hry 

× 9 % 9 % 0 % 5 % 5 % -16 % 

Hrubý zisk × 18 % 7 % -16 % 4 % -6 % 9 % 

Administrativní náklady × -38 % 22 % -43 % 71 % -29 % -13 % 

Marketingové a odbytové náklady × -59 % 123 % -64 % -47 % 8 % -44 % 

Ostatní provozní výnosy × -24 % 56 % -79 % -36 % 43 % -73 % 

Ostatní provozní náklady × 78 % 60 % -76 % -91 % 1 052 % -78 % 

Provozní hospodářský výsledek × -1 % 9 % -25 % 4 % -9 % 11 % 

Hospodářský výsledek před 
zdaněním 

× 15 % 8 % -18 % -13 % 0 % 14 % 

Hospodářský výsledek za období × 15 % 10 % -17 % -11 % 0 % 14 % 

        
Aktiva celkem × 2 % 7 % -2 % 4 % 1 % 0 % 

Stálá aktiva × 4 % -3 % -3 % 8 % -3 % -2 % 

Oběžná aktiva × 2 % 10 % -1 % 3 % 2 % 1 % 

Ostatní aktiva – přechodné účty 
aktiv 

× -64 % -61 % 186 % -33 % -38 % -5 % 

Vlastní kapitál  × -6 % 1 % -3 % -1 % 6 % 15 % 

Cizí zdroje  × 3 % 10 % -1 % 6 % -1 % -6 % 

Ostatní pasiva – přechodné účty 
pasiv 

× 60 % 2 % -2 % 0 % 5 % 14 % 

 
Vývoj tržeb i nákladů z loterií a sázkových her vykazuje ve sledovaném období s výjimkou let 
2007 a 2010 mírně rostoucí trend, v roce 2010 pak dochází k významnému poklesu u tržeb  
o 13 %, u nákladů o 16 %. Tržby a náklady z neloterních aktivit mezi jednotlivými lety postupně 
klesají. Hrubý zisk kolísá. Ostatní evidované náklady a výnosy nevykazují jednoznačný trend. 
U hospodářského výsledku za období je nejdříve (2005 a 2006) vykázán nárůst, od roku 2007 
do roku 2009 jeho hodnota klesá, za rok 2010 je opět vykázán růst.  
 
Objem aktiv a pasiv v jednotlivých letech kolísá a z jejich vývoje nelze vysledovat 
jednoznačný trend. 
 

Vybrané poměrové ukazatele 

        

Poměrové ukazatele 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

        
ROE =  ČZ/VK (%) 39,0  48,0  52,3  45,0  40,1  37,5  37,1  

ROA = EBIT/A (%) 14,4  16,7  16,7  15,5  14,0  13,4  14,6  

ROS = EBIT/Tržby celkem (%) 21,1  22,1  22,0  17,6  14,6  14,2  18,5  
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Vybrané poměrové ukazatele 

        

Poměrové ukazatele 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

        
Likvidita běžná = OA/(KZ-ZS) 
(%) 

585,2  433,8  519,8  509,2  424,0  454,7  453,1  

Likvidita pohotová = (FM+KP)/ 
(KZ-ZS) (%) 

98,8  94,4  91,4  74,4  64,6  81,3  88,0  

Likvidita okamžitá = FM/(KZ-ZS) 
(%) 

8,8  12,1  17,7  8,5  13,3  11,4  5,5  

        
Míra zadluženosti = CK/VK 2,571  2,822  3,075  3,138  3,333  3,093  2,532  

Stupeň zadlužení = CK/A (%) 69,5  69,9  71,6  71,9  73,1  71,7  67,5  

        
Obrátka aktiv = T/A 0,522  0,563  0,573  0,602  0,608  0,621  0,543  

Doba obratu pohledávek = 
360*KP/T (dny) 

81,4  92,7  70,1  61,1  56,1  70,5  95,9  

Doba obratu  
krátkodobých závazků = 360*(KZ-
ZS)/T (dny) 

90,4  112,7  95,2  92,8  109,3  100,9  116,3  

 
Pozn.: CZ – cizí zdroje, OP – ostatní pasiva, VK – vlastní kapitál, EBIT – zisk před zdaněním a úroky, ČZ – zisk 
po zdanění, Z – zásoby, KP – krátkodobé pohledávky, KZ – krátkodobé závazky, ZS – závazky ke společníkům, A – aktiva 
celkem, OA – oběžná aktiva, FM – finanční majetek, T – tržby, ROA – rentabilita aktiv, ROE – rentabilita vlastního 
kapitálu, ROS – rentabilita tržeb 

 
V oblasti rentability dosahuje společnost dobrých výsledků, hodnoty mají mírně klesající tendenci. 
Rentabilita vlastního kapitálu se od roku 2004 snížila z 39,0 % na 37,1 %, rentabilita tržeb  
z 21,1 % na 18,5 %. Rentabilita aktiv osciluje okolo 15 %. 
 
Hodnoty běžné likvidity jsou vysoko nad doporučovanou úrovní. Krátkodobé závazky jsou kryty 
oběžným majetkem, společnost by tak neměla mít problémy s úhradou svých splatných 
závazků. V oběžném majetku převažují dlouhodobé pohledávky, proto ukazatele pohotové 
a okamžité likvidity, jejichž hodnoty dlouhodobé pohledávky neovlivňují, nedosahují 
doporučovaných hodnot. V roce 2010 pokrývá finanční majetek pouze 5,5 % krátkodobých závazků.  
 
Po celé sledované období převažuje cizí kapitál, zadlužení má do roku 2009 mírně rostoucí 
tendenci. Stupeň zadlužení dosahoval v roce 2004 69,5 %, v roce 2009 71,7 %, v roce 2010 mírně 
klesá na 67,5 %.  
 
Ukazatele aktivity signalizují negativní vývojový trend (zvyšování doby obratu) 
u pohledávek i závazků. Doba obratu krátkodobých závazků v průběhu sledovaného období roste 
z 90,4 dní v roce 2004 na 116,3 dní v roce 2010, u pohledávek pak z 81,4 dní v roce 2004  
na 95,9 dní v roce 2010. 
 
Pro doplnění jsou níže uvedeny hodnoty komplexních ukazatelů – Kralickův test 
a Altmanovo Z´´ score. 
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Kralickův test 

        

Výpočet 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

        
kvóta VK = VK/A 27,05  24,76  23,28  22,93  21,94  23,19  26,67  

doba splácení dluhu = (CZ - 
KFM)  / EAT 

6,49  5,70  5,66  6,85  8,04  8,02  6,73  

rentabilita tržeb = EBIT / (T 
z loterií a sázkových her + T 
z neloterních aktivit) 

27,57  29,72  29,11  25,70  23,02  21,66  26,79  

ROA = EBIT/A 14,39  16,74  16,68  15,47  13,99  13,45  14,56  

        

Vyhodnocení 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

        
kvóta VK 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

doba splácení dluhu 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

rentabilita tržeb 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

ROA 2,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 

        
Průměrná známka 2,0 1,8 1,8 1,8 2,0 2,0 2,0 

 
Pozn.: VK – vlastní kapitál, A – aktiva celkem, CZ – cizí zdroje, EBIT – zisk před zdaněním a úroky,  
T – tržby, ROA – rentabilita aktiv 

 
Bonita společnosti se ve sledovaném období pohybovala na poměrně stabilní úrovni. Výsledná 
známka oscilovala v intervalu od 1,8 až 2,0, v průměru se jednalo o hodnotu 1,91. Tento výsledek 
lze hodnotit jako velmi dobrý. 
 

Altmanovo Z´´ score 

        

Výpočet 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

        
čistý pracovní kapitál/ A 0,64  0,59  0,64  0,63  0,60  0,62  0,62  

nerozdělený zisk / A 0,17  0,15  0,13  0,13  0,12  0,13  0,17  

EBIT / A 0,14  0,17  0,17  0,15  0,14  0,13  0,15  

VK / CZ 0,39  0,35  0,33  0,32  0,30  0,32  0,39  

        

Vyhodnocení 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

        
čistý pracovní kapitál/ A * 6,56 4,2  3,9  4,2  4,2  3,9  4,1  4,1  

nerozdělený zisk / A * 3,26 0,6  0,5  0,4  0,4  0,4  0,4  0,6  

EBIT / A * 6,72 1,0  1,1  1,1  1,0  0,9  0,9  1,0  

VK / CZ * 1,05 0,4  0,4  0,3  0,3  0,3  0,3  0,4  

        
Výsledná hodnota indexu 6,1  5,9  6,1  6,0  5,6  5,7  6,0  

Vyhodnocení indexu „+“ „+“ „+“ „+“ „+“ „+“ „+“ 

 
Pozn.: A – aktiva celkem, EBIT – zisk před zdaněním a úroky, VK – vlastní kapitál, CZ – cizí kapitál 



 B Ekonomická činnost statutárních orgánů a managementu podniku  �  139   

 
Dosažené výsledné hodnoty lze hodnotit jako pozitivní, předpovídající uspokojivou finanční situaci. 
 
Na základě provedené finanční analýzy lze hodnotit ekonomickou situaci společnosti 
jako stabilizovanou. Jako negativní faktor se jeví struktura oběžného majetku 
s převahou dlouhodobých pohledávek a nízkou úrovní peněžních prostředků 
na bankovních účtech a v pokladně.  
 
 
Závěr 
 
Finančně-ekonomická analýza představuje náročnou disciplínu, která v konečném 
důsledku může ovlivnit budoucnost subjektu, který je předmětem zkoumání. 
Nelze proto opomenout žádnou z posuzovaných oblastí a je třeba věnovat 
pozornost i těm nejmenším detailům. Při komplexní finanční analýze je nutno 
využít jak těch nejjednodušších metod, které představuje horizontální a vertikální 
analýza, tak i metod složitějších, se kterými pracuje finanční analýza poměrových 
ukazatelů. Pro získání celkového obrazu lze použít i komplexních bonitních 
a bankrotních modelů, které poskytují náhled na podnik jako celek a na jeho 
fungování.  
  
Důkladná a správná analýza ekonomické a finanční situace podniku je základem 
pro rozhodování statutárních orgánů a managementu podniku, ale také 
pro hodnocení jejich ekonomické činnosti, za kterou nesou i trestní odpovědnost. 
Trestní odpovědností statutárních orgánů z ekonomického hlediska se věnuje další 
kapitola. 
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C Trestní odpovědnost statutárních orgánů 
z ekonomického hlediska 

 
S účinností od 1. ledna 2012 došlo v českém trestním právu k podstatné změně 
nahlížení na to, kdo všechno může být pachatelem trestného činu.  
 
Až dosud se vycházelo z principu individuální odpovědnosti konkrétní fyzické 
osoby, podle kterého mohla být pachatelem trestného činu pouze fyzická osoba. 
Přijetím zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení 
proti nim, účinného od 1. ledna 2012, byla nově zavedena i trestní odpovědnost 
právnických osob.  
 
Nově tak mohou být trestně stíhány i osoby právnické, tedy obchodní společnosti, 
různé spolky, nadace atd. (s výjimkou České republiky a územních samosprávných 
celků při výkonu veřejné moci), a to pro v zákoně taxativně vyjmenované trestné 
činy (§ 7 zákona o trestní odpovědnosti právnických osob). Nejedná se o speciální 
trestné činy, ale o vyjmenované trestné činy dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 
(dále jen trestní zákoník), kterých se doposud mohly dopustit pouze osoby fyzické. 
 

 

Například se jedná o trestný čin:   
 
� pojistného podvodu (§ 210 trestního zákoníku),  
� úvěrového podvodu (§ 211 trestního zákoníku),  
� zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby (§ 240 trestního zákoníku),  
� neodvedení daně, pojistného na sociální zabezpečení a podobné povinné platby (§ 241 trestního 

zákoníku),  
� zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění (§ 254 trestního zákoníku),  
� pletich při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži (§ 257 trestního zákoníku),  
� pletich při veřejné dražbě (§ 258 trestního zákoníku),  
� porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi (§ 270 

trestního zákoníku),  
� přijetí úplatku (§ 331 trestního zákoníku). 
 
To, zda se dopustily právnické osoby nějaké trestné činnosti, se posuzuje standardně 
podle trestního zákoníku.  
 
Vedle trestního stíhání právnické osoby je možné zároveň stíhat i konkrétní fyzické 
osoby, které se trestného činu dopustily. Statutární orgán či management společností 
tak nemůže spoléhat na to, že pokud bude zahájeno trestní stíhání jejich společnosti, 
sami členové, kteří by případně trestný čin spáchali, zůstanou nepotrestáni. Zákon 
tedy nevylučuje souběh trestního stíhání fyzické osoby a trestního stíhání 
právnické osoby pro týž skutkový základ.  
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Za trestné činy spáchané právnickou osobou lze uložit tyto tresty: 
 
� zrušení právnické osoby – lze uložit jen takové právnické osobě, jejíž aktivita 

spočívala zcela nebo alespoň v převážné míře v páchání trestné činnosti (zejména 
u společností, které byly založeny především za účelem trestné činnosti nebo proto, aby 
svou činností trestnou činnost kryly). 

� propadnutí majetku – jen za zvlášť závažný zločin, pokud tímto zločinem 
právnická osoba získala nebo měla získat majetkový prospěch. 

� peněžitý trest – denní sazba činí nejméně 1 000,00 Kč a nejvíce 2 000 000,00 Kč. Při 
určení výše denní sazby zohlední soud majetkové poměry právnické osoby. 

� propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty – když jde o věc, která byla použita 
k trestné činnosti, byla k trestné činnosti určena nebo byla trestnou činností 
získána. 

� zákaz činnosti – lze uložit na dobu jednoho roku až dvaceti let. 

� zákaz plnění veřejných zakázek, účasti v koncesním řízení nebo ve veřejné 
soutěži – u trestných činů souvisejících se získáváním nebo plněním veřejných 
zakázek, lze uložit na dobu jednoho roku až dvaceti let. 

� zákaz přijímání dotací a subvencí – v případě, že trestná činnost souvisela 
s žádáním o dotace či využíváním dotací, lze uložit na jeden rok až dvacet let. 

� uveřejnění rozsudku – pokud to vyžaduje povaha a závažnost trestného činu nebo 
zájem na ochraně společnosti. 

 
 

Je zřejmé, že právnické osobě nelze uložit např. trest odnětí svobody. 
 

 
Vedle trestů lze právnické osobě uložit i ochranné opatření zabrání věci nebo jiné 
majetkové hodnoty. 
 
 Podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení 
  proti nim, § 26 Zabrání věci nebo jiné majetkové hodnoty 

Soud může uložit právnické osobě ochranné opatření zabrání věci nebo jiné majetkové hodnoty, 
včetně zabrání náhradní hodnoty nebo zabrání spisů a zařízení, nebo namísto zabrání věci nebo 
jiné majetkové hodnoty uložit pozměnění věci nebo jiné majetkové hodnoty, odstranění určitého 
zařízení, označení nebo provedení jiné změny nebo omezení dispozice s věcí nebo jinou majetkovou 
hodnotou za podmínek stanovených trestním zákoníkem. 
 
Spáchání některého z trestných činů vyjmenovaných v zákoně je možné právnické 
osobě přičíst v případě, že byl spáchán: 
 
� některou z osob vyjmenovaných v § 8 odst. 1 pod písm. a) až c) zákona o trestní 

odpovědnosti právnických osob, anebo  

� zaměstnancem – pokud byl takový trestný čin spáchán zaměstnancem 
na podkladě rozhodnutí, schválení nebo pokynu orgánů právnické osoby nebo 
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osob uvedených v § 8 odst. 1 pod písm. a) až c). Anebo proto, že výše uvedené 
osoby neprovedly taková opatření, která měly provést podle jiného právního 
předpisu, nebo která po nich lze spravedlivě požadovat. Zejména pokud 
neprovedly povinnou nebo potřebnou kontrolu nad činností zaměstnanců nebo 
jiných osob, jimž jsou nadřízeny, anebo neučinily nezbytná opatření k zamezení 
nebo odvrácení následků spáchaného trestného činu.  

 
 Podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení 
  proti nim, § 8 odst. 1 

(1) Trestným činem spáchaným právnickou osobou je protiprávní čin spáchaný jejím jménem nebo 
v jejím zájmu nebo v rámci její činnosti, jednal-li tak  

a) statutární orgán nebo člen statutárního orgánu, anebo jiná osoba, která je oprávněna jménem 
nebo za právnickou osobu jednat, 
b) ten, kdo u této právnické osoby vykonává řídící nebo kontrolní činnost, i když není osobou 
uvedenou v písmenu a), 
c) ten, kdo vykonává rozhodující vliv na řízení této právnické osoby, jestliže jeho jednání bylo 
alespoň jednou z podmínek vzniku následku zakládajícího trestní odpovědnost právnické osoby, 
nebo 
d) zaměstnanec nebo osoba v obdobném postavení (dále jen „zaměstnanec“) při plnění pracovních 
úkolů, i když není osobou uvedenou v písmenech a) až c), 

jestliže jí ho lze přičítat podle odstavce 2. 
 
Z uvedené právní úpravy vyplývá, že právnická osoba nebude odpovídat za exces 
zaměstnance, pokud prokáže, že dodržela vše, co od ní lze „spravedlivě“ požadovat. 
Na orgány právnických osob jsou tak kladeny značné nároky, co se týče popsaných 
povinností ve vztahu k zaměstnancům (například důsledná kontrola termínů různých 
povinných školení zaměstnanců, která vyplývají z různých právních předpisů). Ze strany 
soudů bude nutné zejména určit, která opatření bude možné po uvedených osobách 
„spravedlivě“ požadovat a která již nikoliv.  
 
Významným institutem zákona o trestní odpovědnosti právnických osob je 
tzv. účinná lítost. Smyslem je dát právnické osobě možnost, aby svůj protiprávní čin 
dobrovolně odčinila. Za to jí bude garantována beztrestnost a umožněn návrat 
do legality. Účinné lítosti nelze využít při spáchání trestného činu přijetí úplatku, 
podplacení nebo nepřímého úplatkářství. 
 
 Podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení 
  proti nim, § 11 Účinná lítost 

(1) Trestní odpovědnost právnické osoby zaniká, jestliže dobrovolně upustila od dalšího 
protiprávního jednání a 

a) odstranila nebezpečí, které vzniklo zájmu chráněnému trestním zákonem, anebo škodlivému 
následku zamezila nebo škodlivý následek napravila, nebo 
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b) učinila státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu o trestném činu oznámení v době, kdy 
nebezpečí, které vzniklo zájmu chráněnému trestním zákonem, mohlo být ještě odstraněno nebo 
škodlivému následku trestného činu mohlo být ještě zabráněno. 

(2) Trestní odpovědnost právnické osoby podle odstavce 1 však nezaniká, spáchala-li trestný čin 
přijetí úplatku (§ 331 trestního zákoníku), podplacení (§ 332 trestního zákoníku) nebo nepřímého 
úplatkářství (§ 333 trestního zákoníku). 
 
V současné době se v případě tohoto zákona jedná o určité novum, a to nejen pro 
laickou, ale i odbornou veřejnost, jeho aplikaci v praxi tak ukáže čas. 
 
Následující kapitoly se věnují vybraným trestným činům připadajícím v úvahu 
v souvislosti s výkonem funkce statutárního orgánu právnické osoby nebo jeho člena 
z hlediska jejich ekonomické činnosti v rámci vedení podniku. 
 
Rozsah trestní odpovědnosti statutárních orgánů obchodní společnosti se kryje 
s odpovědí na otázku, jakých trestných činů se lze v souvislosti s výkonem funkce 
představitele obchodní společnosti dopustit. Z ekonomického hlediska se jedná 
především o trestné činy hospodářské, trestné činy proti majetku včetně tzv. 
úpadkových trestných činů.  
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C1   Oblast trestných činů hospodářských 
 
Hospodářské trestné činy jsou, stejně jako i jiné činy trestné podle českého právního 
řádu, upraveny v zákoně č. 40/2009 Sb., trestní zákoník (dále jen trestní zákoník). 
Nový trestní zákoník s účinností od 1. ledna 2010 nahradil dřívější zákon  
č. 140/1961 Sb., trestní zákon. 
 
Tzv. trestné činy hospodářské upravuje trestní zákoník v části II., hlavě 6 a člení je 
dále do čtyř dílů. Trestné činy, kterými se bude z ekonomického pohledu zabývat 
další text a zejména praktické příklady, jsou v následujícím výčtu označeny tučně: 
 
1. Trestné činy proti měně a platebním prostředkům 
 
� Padělání a pozměnění peněz (§ 233) 

� Neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku (§ 234) 

� Udávání padělaných a pozměněných peněz (§ 235) 

� Výroba a držení padělatelského náčiní (§ 236) 

� Neoprávněná výroba peněz (§ 237) 

� Ohrožování oběhu tuzemských peněz (§ 239) 

 
2. Trestné činy daňové, poplatkové a devizové 
 
� Zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby (§ 240) 

� Neodvedení daně, pojistného na sociální zabezpečení a podobné povinné platby 
(§ 241) 

� Nesplnění oznamovací povinnosti v daňovém řízení (§ 243) 

� Porušení předpisů o nálepkách a jiných předmětech k označení zboží (§ 244) 

� Padělání a pozměnění předmětů k označení zboží pro daňové účely a předmětů 
dokazujících splnění poplatkové povinnosti (§ 245) 

� Padělání a pozměnění známek (§ 246) 

� Porušení zákazů v době nouzového stavu v devizovém hospodářství (§ 247) 

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

s cizinou 
 

� Porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže (§ 248) 

� Neoprávněné vydání cenného papíru (§ 249) 

� Manipulace s kurzem investičních nástrojů (§ 250) 

� Neoprávněné podnikání (§ 251) 

� Neoprávněné provozování loterie a podobné sázkové hry (§ 252) 

� Poškozování spotřebitele (§ 253) 

� Zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění (§ 254) 
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� Zneužití informace a postavení v obchodním styku (§ 255) 

� Sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě 
(§ 256) 

� Pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži (§ 257) 

� Pletichy při veřejné dražbě (§ 258) 

� Vystavení nepravdivého potvrzení a zprávy (§ 259) 

� Poškození finančních zájmů Evropských společenství (§ 260) 

� Další trestné činy proti závazným pravidlům tržní ekonomiky a oběhu zboží ve 
styku s cizinou (§ 261 – § 267) 

 
4. trestné činy proti  průmyslovým právům a proti autorskému právu 
 
� Porušení práv k ochranné známce a jiným označením (§ 268) 

� Porušení chráněných průmyslových práv (§ 269) 

� Porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv 
k databázi (§ 270) 

� Padělání a napodobení díla výtvarného umění (§ 271) 

 
Níže jsou podrobněji rozebrány pouze vybrané trestné činy, související zejména 
s ekonomickou činností statutárních orgánů a managementu obchodních společností. 
 
 
C1.1 Neoprávněné podnikání  
 
Tohoto trestného činu se dopustí ten, kdo ve větším rozsahu a neoprávněně 
poskytuje služby nebo provozuje výrobní nebo jiné podnikání.  
 
  

 Podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, § 251 
 

(1) Kdo neoprávněně ve větším rozsahu poskytuje služby nebo provozuje výrobní, 
obchodní nebo jiné podnikání, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem 
činnosti. 

(2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán, 
a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 značnou škodu, nebo 
b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch. 

(3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, 
a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 škodu velkého rozsahu, nebo 
b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu. 
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Zákon stanoví dvě podmínky, za jejichž současného splnění vzniká trestněprávní 
odpovědnost za trestný čin neoprávněného podnikání: 
 
� podnikání je provozováno v rozporu s živnostenským zákonem nebo jiným 

předpisem (pachatel nemá oprávnění k podnikatelské činnosti vůbec, nebo oprávnění má, 
ale svým podnikáním překračuje jeho rozsah) a 

� děje se tak ve větším rozsahu, tzn. taková činnost, která je srovnatelná s výkonem 
zaměstnání, osoba tím získá trvalý zdroj příjmů (dle judikatury musí takové 
„podnikání“ trvat alespoň šest měsíců – jako neoprávněné podnikání podle trestního zákona 
nemůže být postižen například jednorázový prodej, byť většího počtu věcí). 

 
 

„Větší rozsah“ 
 

 

Odvolací soud se zabýval případem, kdy se měl obžalovaný dopustit neoprávněného podnikání tím, 
po dobu necelých dvou měsíců podnikal bez živnostenského oprávnění na úseku 
pohostinské činnosti, kterou provozoval v restauraci v okrese Náchod, kde zaměstnával tři 
osoby, a za tuto dobu činil obrat v restauraci cca 120 000,00 Kč. 
 
Obžalovaný podnikatel před odvolacím soudem poukázal na krátkou dobu provozování předmětné 
pohostinské činnosti a na to, že ani vůči zaměstnancům restaurace si, pokud jde o potřebné 
náležitosti zakládající pracovní poměr, nepočínal tak, aby z toho bylo zřejmé, že v neoprávněném 
podnikání hodlá pokračovat. Očekával totiž vyřízení všech nezbytných formalit pro zahájení řádné 
podnikatelské činnosti a po zjištění, že ke splnění zákonných předpokladů k podnikatelské 
činnosti nedojde, od dalšího podnikatelského jednání upustil. 
 
Podle názoru odvolacího soudu nebyl v posuzovaném případě za uvedených okolností 
neoprávněného podnikání naplněn znak „ve větším rozsahu“. Neoprávněné poskytování služeb 
nebo provozování výrobního nebo jiného výdělečného podnikání, které má povahu drobného 
živnostenského podnikání, jímž pachatel dosahuje příjmy srovnatelné s příjmy z pracovního 
poměru s běžným výdělkem, se děje ve větším rozsahu, jen když je vykonáváno pod dobu 
nejméně šesti měsíců. 
 
Jednání obžalovaného proto nelze hodnotit jako trestný čin neoprávněného podnikání.  
 
Zdroj: Rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 12. dubna 1995, č. j. 9 To 118/95  
 
 

 

Překročení rozsahu povolení či jiného oprávnění k podnikání 
 
 

Jako neoprávěné podnikání bylo posouzeno jednání podnikatele v oblasti stavebnictví, který sice byl 
držitelem živnostenského oprávnění, to se ovšem nevztahovalo na činnost, k níž se 
zavazoval majitelům domů. 
 
Konkrétně podnikatel vykonával dílem samostatně, dílem prostřednictvím jiných subdodavatelů 
činnosti, které nespadaly pod živnost „izolatérství“, k jejímuž provozování měl živnostenské 
oprávnění. V době od 7. června 2004 do 30. října 2006 se podnikatel jako samostatný subjekt 
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smlouvami o dílo zavázal provést pro objednatele – bytová družstva různé činnosti, např. výměnu 
oken a motorů na větracích šachtách, stavbu lodžií, zhotovení hliníkových vchodových dveří, 
vypracování energetického auditu a projektové dokumentace, výměnu balkonů za předsazené lodžie, 
zhotovení výměníkové stanice, zhotovení rozvodů užitkové vody a odpadního potrubí, což jsou 
práce a činnosti vyžadující živnostenská oprávnění jiného obsahového zaměření než 
izolatérství, a to zejména z oboru zednictví, zámečnictví, výroba kovových konstrukcí, kotlů, těles 
a kontejnerů, činnost technických poradců v oblasti energetiky, projektová činnost ve výstavbě, 
provádění staveb, jejich změn a odstraňování atd. V dílčích případech dílo provedl a vyúčtoval 
za něj odměnu. 
 
Podnikatel neměl živnostenské ani jiné oprávnění k provádění prací a činností takového zaměření,  
jednal tedy v uvedeném směru neoprávněně. Přesunul-li část podnikatelské činnosti, k jejímuž 
provozování neměl potřebné živnostenské oprávnění, na subdodavatele, nemůže ho to zbavit 
odpovědnosti za zmíněný trestný čin. Podnikatel totiž svým jednáním v podstatě zprostředkoval 
obchod pro jinou osobu, ačkoli sám neměl k takové činnosti příslušné živnostenské oprávnění (např. 
v oboru zprostředkování obchodu a služeb). Posuzované jednání podnikatele tak porušilo zájem 
společnosti na ochraně rovnosti subjektů v přístupu na trh, neboť jím došlo ke zvýhodnění 
neoprávněně podnikající osoby (tj. obviněného) vůči osobám, které mají potřebné živnostenské 
oprávnění. Navíc zde byly ohroženy i jiné zájmy (zejména spotřebitelů) prováděním určitých 
činností, které vyžadují vyšší odbornost a kvalifikaci (např. stavební práce týkající se výměny oken, 
rekonstrukce balkonů a lodžií). 
 
O naplnění zákonného znaku spočívajícího „ve větším rozsahu“ svědčí skutečnost, že podnikatel 
tímto způsobem podnikal po dobu více jak dva roky, přičemž ve všech zjištěných případech šlo 
navíc o rozsáhlé rekonstrukční práce, které zahrnovaly širší komplex jednotlivých odborných 
činností, k jejichž provádění obviněný neměl potřebné oprávnění. Navíc podnikatel svým jednáním 
získal značný příjem v částce přesahující výši 8 000 000,00 Kč. 
  
Zdroj: Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 13. ledna 2009, č. j. 5 Tdo 1605/2008  
 
 

 

Neoprávněné podnikání 
 
 

Podezření ze spáchání trestného činu neoprávněného podnikání statutárními orgány společnosti 
s ručením omezeným vyplynulo v řízení pro jiný trestný čin. Jednalo se o situaci, kdy společnost 
vykonávala ekonomické aktivity zjevně vybočující z rámce předmětu činnosti zapsaného 
v obchodním rejstříku. 
 
Z provedených důkazů vyplynulo, že společnost provozující realitní kancelář neměla 
v posuzovaném období nezbytné živnostenské oprávnění pro volnou živnost s názvem 
„Realitní činnost“, které by ji opravňovalo ke zprostředkování nákupu, prodeje a pronájmu 
nemovitostí. Rovněž v obchodním rejstříku neměla tato společnost jako předmět své 
činnosti zapsanou realitní činnost, která podle příslušného nařízení vlády ČR jako jediná 
opravňuje na základě příslušného živnostenského oprávnění zprostředkovávat obchody 
s nemovitostmi. Živnost „Zprostředkování obchodu a služeb“, kterou společnost měla řádně 
zapsanou, k těmto obchodům podnikatele neopravňuje.  
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Společnost tedy provozovala realitní činnost neoprávněně v rozporu s platnými právními předpisy 
a její jednání tak řadu let naplňovalo skutkovou podstatu trestného činu neoprávněného podnikání. 
 
Zdroj: Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 29. července 2009, č. j. 5 Tdo 764/2009  
 
Níže jsou již jen ve stručnosti uvedena další rozhodnutí Nejvyššího soudu České 
republiky v oblasti neoprávněného podnikání, na která je vhodné rovněž upozornit. 
 
� Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 30. listopadu 2011, č. j.  5 Tdo 1429/2011: 
 

Za podnikání, které je neoprávněné, se považuje nejen případ, když pachatel vůbec 
neměl požadované oprávnění k určité podnikatelské činnosti podle 
živnostenského zákona, obchodního zákoníku nebo jiného zákona, nýbrž 
i situace, když pachatel při své jinak legální podnikatelské činnosti překročil rámec 
povolení či jiného oprávnění k podnikání. 
 
Podnikatel uzavíral sám nebo na základě smlouvy o spolupráci prostřednictvím 
nejméně 15 dalších osob s jednotlivými subjekty smlouvy o půjčce, přičemž věděl, 
že k přijímání půjček jako vkladů od veřejnosti a spravování jejich finančních 
prostředků nemá zvláštní oprávnění. 
 

� Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 16. prosince 1997, č. j.  2 Tzn 113/97: 
 
Jednání pachatele spočívající v tom, že za úplatu provádí nábor pracovních sil 
pro práci v cizině, má charakter zprostředkování zaměstnání a lze je pokládat 
za „jiné výdělečné podnikání“ ve smyslu § 118 odst. 1 zákona č. 140/1961 Sb., 
trestní zákon (dnes „jiné podnikání“ ve smyslu § 251 trestního zákoníku), 
ke kterému je třeba povolení příslušného orgánu státní správy. Pokud pachatel 
k takové činnosti nemá povolení, jedná ve smyslu tohoto ustanovení 
„neoprávněně“. 
 
Pro posouzení, zda neoprávněné podnikání je provozováno „ve větším rozsahu“, 
je významný nejen výsledek provozované činnosti (např. počet osob, jimž pachatel 
zprostředkoval zaměstnání, výše skutečně dosaženého zisku), nýbrž i celý souhrn dílčích 
jednání, která směřují k dosažení zamýšleného výsledku (např. délka doby 
zprostředkování zaměstnání, formy a četnost provádění náboru pracovních sil). 
 
 

C1.2 Zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění  
 
Podstata spáchání trestného činu zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění 
spočívá v různých jednáních účelově ovlivňujících vypovídací hodnotu účetních 
a dalších dokladů s negativním dopadem (např. na možnost zjištění správné výše daňové 
povinnosti). 
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 Podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, § 254 
 

(1) Kdo 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, kdo v takových účetních 
knihách, zápisech nebo jiných dokladech uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje, nebo kdo 
takové účetní knihy, zápisy nebo jiné doklady změní, zničí, poškodí, učiní neupotřebitelnými nebo 
zatají, a ohrozí tak majetková práva jiného nebo včasné a řádné vyměření daně, bude potrestán 
odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti. 

(2) Stejně bude potrestán, kdo uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje v podkladech sloužících 
pro zápis do obchodního rejstříku, nadačního rejstříku, rejstříku obecně prospěšných společností 
nebo rejstříku společenství vlastníků jednotek anebo v takových podkladech zamlčí podstatné 
skutečnosti, kdo v podkladech sloužících pro vypracování znaleckého posudku, který se přikládá 
k návrhu na zápis do obchodního rejstříku, nadačního rejstříku, rejstříku obecně prospěšných 
společností nebo rejstříku společenství vlastníků jednotek uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené 
údaje nebo v takových podkladech zamlčí podstatné údaje, nebo kdo jiného ohrozí nebo omezí 
na právech tím, že bez zbytečného odkladu nepodá návrh na zápis zákonem stanoveného údaje 
do obchodního rejstříku, nadačního rejstříku, rejstříku obecně prospěšných společností nebo 
rejstříku společenství vlastníků jednotek nebo neuloží listinu do sbírky listin, ač je k tomu podle 
zákona nebo smlouvy povinen. 

(3) Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán, 
způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 na cizím majetku značnou škodu. 

(4) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným 
v odstavci 1 nebo 2 na cizím majetku škodu velkého rozsahu. 
 
Tento trestný čin souvisí především s povinností statutárních orgánů zabezpečit 
řádné vedení účetnictví a účetních knih, kterou jim ukládá obchodní zákoník.  
 
Trestného činu zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění se dopustí ten: 
 
� kdo nevede řádně nebo vůbec účetní knihy (účetnictví, daňová evidence), zápisy 

a jiné doklady sloužící k přehledu o stavu hospodaření (přehledy majetku a 
závazků, přehled příjmů a výdajů, případně rozvaha, výkaz zisku a ztráty), ačkoli 
je k tomu ze zákona povinen (Výmluvy podnikatelů fyzických osob nebo malých 
společností s ručením omezeným, že nevedou žádné účetnictví, protože na to nemají 
potřebné finanční prostředky a zaměstnance, nebo že příslušné odpovědné fyzické osoby 
nerozumí problematice účetnictví. Takové tvrzení však pachatele neomlouvá.), nebo   

� kdo uvede v účetních knihách nebo v podkladech sloužících pro zápis 
do obchodního rejstříku, nadačního rejstříku, rejstříku obecně prospěšných 
společností nebo rejstříku společenství vlastníků jednotek  nepravdivé nebo hrubě 
zkreslené údaje (např. různé fiktivní faktury či jiné účetní výdajové doklady, snižující 
daňový základ, neeviduje majetek využívaný k podnikání, nebo naopak eviduje majetek, 
který k podnikatelské činnosti neužívá), nebo  
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� kdo účetní knihy, zápisy nebo jiné doklady změní, zničí, poškodí, učiní 
neupotřebitelnými nebo zatají (např. spálením, rozstříháním,  jednáním nebo naopak 
nejednáním, při němž dojde k samovolné destrukci účetních knih nebo jiných dokladů, 
k vymazání zápisů – účtenky na termopapíru je třeba okopírovat). 

 
 

Nevedení účetnictví a nepředání účetnictví novému jednateli 
 
 

Trestný čin zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění spáchal muž, který jako jediný 
jednatel společnosti R+R sport, spol. s r. o., která byla plátcem daně z příjmů právnických osob 
a plátcem daně z přidané hodnoty, kdy dosahovala výnosů uvedených v přiznání k dani z příjmů 
právnických osob za rok 2006 a v přiznáních k dani z přidané hodnoty za 4. čtvrtletí roku 2006 
a leden 2007 v celkové výši 15 391 000,00 Kč, v době od 1. ledna 2006 do 7. února 2007 v sídle 
společnosti ani jinde nevedl daňovou a účetní evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o dani 
z příjmů, podle § 100 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, a podle § 4, § 9 zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ačkoli k tomu byl povinen. 
 
Dne 9. února 2007 převedl svůj obchodní podíl v této společnosti na M. Š. a tomuto jako 
novému jedinému jednateli společnosti nepředal žádné účetní knihy, zápisy ani jiné 
účetní doklady společnosti, ačkoliv si byl vědom, že daňová povinnost společnosti se 
za uvedené období pohybuje v řádech milionů Kč a bude finančním úřadem vymáhána. 
 
Tímto jednáním znemožnil kontrolu hospodaření podnikání této společnosti a ohrozil 
ověření řádnosti vypočtení a vyměření daňové povinnosti u daně z přidané hodnoty i daně z příjmů 
právnických osob, když ze strany správce daně po provedených kontrolách mu byla vyčíslena 
a doměřena povinnost odvést daň z příjmů právnických osob za rok 2006 ve výši 229 440,00 Kč 
a daň z přidané hodnoty od 1. října 2006 do 31. prosince 2006 ve výši 2 924 290,00 Kč, která 
nebyla uhrazena, čímž finančnímu úřadu byla způsobena škoda ve výši 3 153 730,00 Kč 
a současně znemožněno vyvození dalších důsledků z řádného prověření zkrácení daňové 
povinnosti. 
 
Zdroj: Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 15. října 2011, č. j. 5 Tdo 1196/2011  
 
 

 

Neprovedení inventarizace majetku a závazků 
 
 

Jednatel společnosti s ručením omezeným může spáchat trestný čin zkreslování údajů o stavu 
hospodaření a jmění i tím, že úmyslně a v rozporu se zákonem o účetnictví nezajistí 
provedení inventarizace majetku a závazků této obchodní společnosti, pokud tím ohrozí 
majetková práva jiného nebo včasné a řádné vyměření daně. Ohrožení majetkových práv se 
musí týkat konkrétních práv určitých osob (např. věřitelů). Je-li následkem ohrožení včasného 
a řádného vyměření daně, musí popis takového skutku obsahovat údaj, o jakou daň jde (např. daň 
z příjmu právnických osob nebo daň z přidané hodnoty). 
 
Zdroj: Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 23. července 2008, č. j. 5 Tdo 845/2008  
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Nepravdivé údaje v podkladech sloužících pro zápis do obchodního rejstříku 
 

 

Jednatel společnosti s ručením omezeným byl uznán viným ze spáchání trestného činu zkreslování 
údajů o stavu hospodaření a jmění, když se podle skutkových zjištění měl výše uvedeného trestného 
činu dopustit tím, že jako jednatel společnosti D., s. r. o., uvedl do návrhu na zápis 
do obchodního rejstříku, který podal ke Krajskému soudu, jako sídlo obchodní společnosti 
D., s. r. o., adresu, k níž doložil nájemní smlouvu, ačkoli na této adrese společnost 
fakticky nikdy nesídlila, předmětná nájemní smlouva byla uzavřena účelově, pouze z důvodu 
zápisu společnosti do obchodního rejstříku. 
 
Dále vyplynulo, že obviněný v okamžiku podání návrhu na zápis věděl o tom, že adresa je jen 
fiktivní, protože společnost D., s. r. o., tam své sídlo fakticky nikdy neměla a ani nehodlala 
v budoucnu na této adrese vyvíjet podnikatelskou činnost. Nájemní smlouva k nemovitosti na této 
adrese byla uzavřena výlučně pro účely provedení zápisu v obchodním rejstříku, mezi jehož 
podmínky patří i uvedení sídla obchodní společnosti. O nepravdivosti této informace svědčí i to, 
že obviněný nehradil nikdy nájemné, k němuž se smlouvou zavázal, vůbec se o jeho zaplacení 
nezajímal a pronajaté prostory fakticky k podnikání ani k jiné činnosti nevyužil. Nájemní 
smlouva proto byla majitelem nemovitosti po měsíci vypovězena.  
 
Další skutková zjištění, týkající se způsobu převedení stoprocentního obchodního podílu společnosti 
D., s. r. o., která byla v té době v úpadku, na obviněného a probíhajících soudních řízeních ohledně 
jejích nesplacených pohledávek, nasvědčují tomu, že motivem jednání obviněného byla právě snaha 
ztížit věřitelům možnosti navázání kontaktu se společností, event. mařit řízení před 
státními orgány tím, že zástupce společnosti bude nedosažitelný. 
 
Zdroj: Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 30. května 2007, č. j. 5 Tdo 582/2007 
 
Níže jsou již jen ve stručnosti uvedena další rozhodnutí Nejvyššího soudu České 
republiky v oblasti zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění, na která je vhodné 
s ohledem na trestní odpovědnost statutárních orgánů rovněž upozornit. 
 
� Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 21. listopadu 2007, č. j.  5 Tdo 1220/2007: 
 

O zatajení účetních knih, zápisů nebo jiných dokladů se jedná, zejména pokud 
pachatel vůči daňovým nebo jiným kontrolním orgánům předstírá, že určité 
doklady vůbec nemá, anebo je umístí nebo ukryje na takovém místě, kde jsou 
pro tyto orgány, popř. pro jiné osoby běžnými prostředky nedostupné.  
 
O zatajení se bude jednat i v případě, pokud pachatel uvádí ohledně těchto 
dokladů rozporné údaje (např. že účetnictví má u sebe doma a toto účetnictví 
zpracovává, avšak později zase tvrdí, že účetnictví u sebe vůbec nemá a neměl, naopak že jej 
mají jiné osoby), a vzhledem k tomu není jasné, kde se účetní knihy, zápisy nebo jiné 
doklady skutečně nacházejí, a proto nejsou tyto doklady v rozhodné době 
k dispozici. 
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� Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 26. listopadu 2008, č. j.  5 Tdo 1313/2008: 
 

Pojem „jiného“ v odst. 1 § 254 trestního zákoníku se vztahuje k pachateli trestného 
činu a nikoli k účetní jednotce, v rámci níž došlo k porušování povinností při 
vedení účetnictví. Proto může statutární orgán, ředitel nebo jiná osoba (např. 
účetní) ohrozit majetková práva i té účetní jednotky, v níž působí a ve které se 
dopustil některého z jednání popsaných v citované skutkové podstatě. 
 
Zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění se dopustili muž a žena tím, že 
v době nejméně od roku 1999 do konce srpna 2005 muž jako ředitel a žena jako 
vedoucí ekonomického a provozního úseku Střední průmyslové školy 
elektrotechnické záměrně nevedli a nezajistili řádné a správné vedení účetní 
evidence školy tak, aby věrně a pravdivě zobrazovalo stav hospodaření a majetek 
školy, což jim ukládá zákon o účetnictví (např. nebyly řádně a včas prováděny 
pravidelné roční inventarizace majetku, majetek školy nebyl řádně evidován, likvidovaný 
majetek nebyl řádně protokolárně a následně účetně vyřazován z účetních evidencí, nebylo 
řádně účtováno o spotřebě materiálu). 
 

� Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 16. listopadu 2005, č. j.  5 Tdo 1367/2005: 
 
Trestný čin zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění lze spáchat i tím, 
že pachatel nepodá návrh na zápis zákonem stanoveného údaje do obchodního 
rejstříku, ač tak byl povinen učinit za obchodní společnost (např. jako její 
statutární orgán), pokud tím ohrozí nebo omezí na právech věřitele této obchodní 
společnosti. Právo věřitele na to, aby dosáhl uspokojení své splatné pohledávky, 
však může být takto ohroženo, např. když věřitel skutečně vymáhá plnění z této 
pohledávky v exekučním řízení.  
 
K trestní odpovědnosti za uvedený trestný čin  například nepostačuje, jestliže 
pachatel sice nepodal návrh na zápis změny sídla obchodní společnosti, za kterou 
jednal, aniž to ovšem mělo vliv na postup jejích věřitelů při vymáhání pohledávek 
vůči této společnosti. K tomu, aby věřitel dosáhl uspokojení své pohledávky vůči 
obchodní společnosti, totiž není vždy nezbytný soulad údaje o jejím skutečném 
sídle s údajem o sídle zapsaným v obchodním rejstříku. 
 
 

C1.3 Zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby  
 
Podstatou tohoto trestného činu je, že pachatel jedná tak, aby příslušný orgán vyměřil 
povinnou platbu (daň, clo, pojistné na sociální zabezpečení nebo zdravotní pojištění) nižší, 
než je zákonem určená výše, anebo povinnou platbu nevyměřil vůbec.  
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 Podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, § 240 
 

(1) Kdo ve větším rozsahu zkrátí daň, clo, pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek 
na státní politiku zaměstnanosti, pojistné na úrazové pojištění, pojistné na zdravotní 
pojištění, poplatek nebo jinou podobnou povinnou platbu anebo vyláká výhodu na některé 
z těchto povinných plateb, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta nebo zákazem 
činnosti. 

(2) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, 
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nejméně se dvěma osobami, 
b) poruší-li k usnadnění takového činu úřední uzávěru, nebo 
c) spáchá-li takový čin ve značném rozsahu. 

(3) Odnětím svobody na pět až deset let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 
ve velkém rozsahu. 
 
Výše uvedené jednání může být aktivním (daňový subjekt například úmyslně zkreslí, 
zfalšuje určité doklady), ale může se jednat i o opomenutí takového konání, ke kterému 
byl daňový subjekt povinen (daňový subjekt úmyslně nepodá daňové přiznání, ač k tomu 
byl dle zákona povinen). 
 

 

Zkrácení cla 
 
 

Trestného činu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby spočívajícího ve zkrácení cla 
ve větším rozsahu se může dopustit i pachatel, který jako statutární orgán obchodní 
společnosti odpovědný za provozování soukromého celního skladu zřízeného pro tuto společnost 
provedl změnu režimu dovezeného zboží podléhajícího clu a uloženého v tomto skladě 
(např. rozhodl o vyskladnění neprocleného zboží do volného oběhu a o jeho prodeji), pokud 
uvedenou změnu zatajil celním orgánům, takže v jejím důsledku nebylo vyměřeno clo 
na takové zboží. Překážkou spáchání uvedeného trestného činu není ani skutečnost, že celní dluh, 
jehož se týká zkrácení cla, byl zajištěn ručením. 
 
V posuzovaném případě se obviněný trestného činu dopustil tím, že v období od ledna 1998 
do července 2001 jako statutární orgán postupně zakládaných společností s právním nástupnictvím 
(S. S., v. o. s., R. M., a. s. a S. S., a. s.), odpovědný za provozování soukromého celního skladu 
zřízeného rozhodnutím tehdejšího Oblastního celního úřadu v Ústí nad Labem, z titulu této funkce 
v rozporu s podmínkami pro provozování takového skladu odňal celkem 24 009 ks jízdních kol 
a 1 863 ks rotopedů dovezených ze zahraničí celnímu dohledu a bez vědomí příslušného celního 
úřadu toto zboží vyskladnil a prodal, a zkrátil tak clo ve výši 8 387 951,00 Kč ke škodě českého 
státu. 
 
Zdroj: Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 11. ledna 2006, č. j. 8 Tdo 1525/2005  
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Zkrácení daně z přidané hodnoty (dále také jen DPH) 
 
 

Trestný čin zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby lze ve vztahu k dani 
z přidané hodnoty spáchat i úmyslným nepodáním přiznání k této dani a tím i zatajením 
zdanitelného plnění, přestože pachatel nebo osoba, za niž jedná, je plátcem daně 
z přidané hodnoty registrovaným u správce daně. V takovém případě správce daně není 
povinen stanovit výši nepřiznané daně podle pomůcek, ale je oprávněn předpokládat u daňového 
subjektu nulovou výši daně. Ke zkrácení daně pak dojde v důsledku nepodání daňového přiznání 
a zatajení zdanitelného plnění, nikoli v příčinné souvislosti s případnou nečinností správce daně. 
 
V posuzovaném případě obviněných došlo ke zkrácení DPH. Ze skutkových zjištěních vyplynulo, 
že obvinění nepodali na Finančním úřadu daňové přiznání k DPH za měsíc únor 1998, 
přestože společnost, jíž byli jednateli, obdržela dne 13. února 1998 od jiné společnosti na základě 
faktury ze dne 10. března 1998 za dodávku strojního zařízení částku 470 000,00 Kč. Dále 
jednatelé nepodali přiznání k DPH za měsíc květen 1998, přestože jejich společnost obdržela 
ve dnech 19. září 1997 a 10. května 1998 od J. T. na základě faktur ze dne 5. května 1998 a ze dne 
10. května 1998 za dodávku strojního zařízení celkovou částku 1 018 700,00 Kč. V obou těchto 
případech byli jako jednatelé povinni tato zdanitelná plnění uvést do daňového přiznání, 
což však neučinili. 
 
Jednatelé společnosti řádně neevidovali výsledné podklady svých obchodních aktivit 
a nepředali je k evidenci své účetní nebo daňovému poradci a v důsledku toho neměl ani 
finanční úřad potřebné podklady a informace o výši zdanitelného plnění, když daňová přiznání 
nebyla řádně podána. 
 
Obvinění nereagovali na opakované výzvy finančního úřadu k podání daňového přiznání, 
případně na výzvy k odstranění jeho nedostatků. V rámci své obhajoby v řízení před soudy nižších 
stupňů argumentovali tvrzením, že veškeré podklady potřebné k podání daňového 
přiznání předali účetní a později daňovému poradci, který vedl jejich účetnictví na základě 
smlouvy, kterou se však nepodařilo dohledat, z výpovědi svědkyně při hlavním líčení je 
evidentní, že tato řádně zaúčtovala veškeré doklady, které měla k dispozici. Od počátku roku 
1998 však obviněné nemohla sehnat.  
 
Stejné skutečnosti vyplynuly rovněž z výpovědi JUDr. M. V., správce konkursní podstaty 
společnosti S., s. r. o., který ihned po svém ustanovení správcem konkursní podstaty požádal oba 
obviněné jako jednatele, aby mu doložili soupis majetku a veškeré účetnictví firmy. Jelikož se mu 
výzvy vracely jako nevyžádaná pošta, musel prostřednictvím konkursního soudu použít hrozbu 
trestním stíháním v případě nespolupráce. Materiály, které po této důrazné výzvě obdržel, 
neobsahovaly všechny podklady, na jejichž základě by bylo možné vyhotovit účetní závěrku. Taktéž 
mu nebyla známa existence žádné smlouvy s účetním či daňovým poradcem, na kterého se oba 
obvinění opakovaně odvolávali. 
 
Povinnost vést řádně účetnictví, jakož i podat řádně a včas daňové přiznání byla 
z hlediska trestní odpovědnosti povinností obviněných jako jednatelů společnosti 
s ručením omezeným, nikoli účetního či daňového poradce. Trestní odpovědnost daňového 
poradce by přicházela v úvahu pouze za předpokladu, že by mu byla ze strany obviněných řádně 
předána kompletní dokumentace potřebná ke zpracování daňového přiznání. Takové skutečnosti 
však v projednávané trestní věci shledány nebyly. Naopak bylo zjištěno, že jednatelé zamlčeli 
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vznik daňové povinnosti, resp. okolnosti tuto povinnost zakládající i před osobou pověřenou 
vedením účetnictví společnosti. 
 
Zdroj: Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 21. července 2005, č. j. 8 Tdo 790/2005  
 
 

 

Zkrácení daně nebo jiné povinné platby 
 
 

V tomto případě obviněný jako jednatel společnosti s ručením omezeným v posuzovaných 
případech požádal německé dodavatele zboží o rozdělení fakturace dodávky obvykle 
na dvě části, přičemž následně jednu fakturu předložil řádně do celního, resp. daňového 
řízení a druhou nikoliv, v důsledku čehož mu nebyla vyměřena celní a daňová povinnost 
v plném rozsahu odpovídající hodnotě celé dodávky zboží. 
 
Dle zjištění soudu k rozdělení fakturace došlo na přání obviněného jako jednatele společnosti, 
a nikoli jiné osoby, a to v rozsahu, který nijak nesouvisel s existencí či neexistencí daňové nebo 
celní povinnosti. 
 
Zdroj: Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 9. listopadu 2011, č. j. 7 Tdo 1180/2011  
 
Níže jsou již jen ve stručnosti uvedena další rozhodnutí Nejvyššího soudu České 
republiky v oblasti zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby, na která je 
vhodné rovněž upozornit. 
 
� Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 25. ledna 2012, č. j.  5 Tdo 23/2012: 
 

V důsledku jednání obviněného nedošlo k očekávanému přírůstku v majetkové 
sféře státu, který by jinak nastal, kdyby obviněný neporušil svou povinnost 
přiznat a odvést daň z příjmů a daň z přidané hodnoty ve správné výši a pokud by 
nevylákal výhodu na dani z přidané hodnoty.  
 
Obviněný v postavení osoby samostatně výdělečně činné v úmyslu dosáhnout 
daňového zvýhodnění nechal zahrnout do svého účetnictví a následně  
i do podaného daňového přiznání faktury, které měla převážně vystavit jiná 
obchodní společnost za konkrétní zboží a služby. Obviněný přitom věděl, že jde 
o faktury fiktivní, nepodložené uskutečněným zdanitelným plněním, a náležitě 
nesplnil svou povinnost přiznat a zaplatit daň z příjmů fyzických osob a daň 
z přidané hodnoty ve výši, která odpovídala zákonu. Současně obviněný uplatnil 
nárok na odpočet daně z přidané hodnoty, přičemž mezi přijatá zdanitelná plnění 
na vstupu zahrnul fiktivní faktury v úmyslu vylákat daňovou výhodu v podobě 
vrácení nadměrného odpočtu daně z přidané hodnoty.  
 
Obviněný tak způsobil škodlivý následek v podobě zkrácení daně z příjmů 
fyzických osob, zkrácení daně z přidané hodnoty a vylákání daňové výhody 
na dani z přidané hodnoty ve velkém rozsahu, tj. v celkové výši 6 074 993,00 Kč. 

 



156 � Ekonomická činnost statutárních orgánů ABC 

 

 

� Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 25. ledna 2012, č. j.  8 Tdo 29/2012: 
 

Zkrácením daně se rozumí jakékoli jednání pachatele, jednajícího za poplatníka, 
v důsledku něhož je tomuto vyměřena nižší daň nebo k vyměření této povinné 
platby vůbec nedojde. Zkrácení příslušné povinné platby v uvedeném smyslu lze 
dosáhnout jak jednáním aktivním (konáním), např. podáním úmyslně zkresleného 
daňového přiznání, v němž se předstírají vyšší výdaje (náklady) vynaložené na dosažení 
příjmů a zatajuje se ve skutečnosti dosažený zisk, v důsledku čehož tak dojde k zaplacení 
daně v nižší částce, než jaká odpovídá zákonu, tak i opomenutím takového konání, ke 
kterému byl daňový subjekt povinen, např. úmyslným nepodáním daňového přiznání 
ze skutečně dosaženého příjmu. 
 
Vylákání výhody na některé povinné platbě lze obecně definovat jako předstírání 
okolnosti, na základě níž vzniká povinnost státu (resp. jiného příjemce povinné 
platby) poskytnout plnění subjektu, který podle zákona ve skutečnosti nemá nárok 
na takové plnění nebo jenž vůbec není plátcem či poplatníkem takové povinné 
platby (např. daně z přidané hodnoty), ve vztahu k níž je výhoda (poskytované 
plnění) poskytována. Výhoda je tudíž neoprávněná a může mít konkrétní podobu 
např. vrácení fingovaného přeplatku na dani (resp. nadměrného odpočtu), vrácení daně, 
která však ve skutečnosti zaplacena nebyla apod. 
 
 

C1.4 Neodvedení daně, pojistného na sociální zabezpečení a podobné povinné 
platby  

 
Postihováno je takové jednání, kdy zaměstnavatel (plátce) neodvede sraženou daň 
(daň z příjmů fyzických osob i sražené zálohy na tuto daň), resp. ostatní dávky 
(např. pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění) za svého zaměstnance 
(poplatníka). 
 
Pachatelem může být zejména řídící pracovník, jehož rozhodnutím došlo 
k úmyslnému neodvedení již sražených plateb.  
 
  

 Podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, § 241 
 

(1) Kdo jako zaměstnavatel nebo plátce ve větším rozsahu nesplní svoji zákonnou povinnost 
za zaměstnance nebo jinou osobu odvést daň, pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek 
na státní politiku zaměstnanosti nebo pojistné na zdravotní pojištění, bude potrestán 
odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti. 

(2) Stejně bude potrestán, kdo jako zaměstnavatel ve větším rozsahu nesplní svoji zákonnou 
povinnost odvést pojistné na úrazové pojištění zaměstnanců. 

(3) Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán,  
získá-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 pro sebe nebo pro jiného značný prospěch. 
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(4) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, získá-li činem uvedeným 
v odstavci 1 nebo 2 pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu. 
 
Nesplnění zákonné povinnosti odvést za zaměstnance nebo jinou osobu výše uvedené 
povinné platby spočívá v úmyslném opomenutí zaměstnavatele, který si úmyslně 
nepočíná v souladu s rozhodnými zákony, a za tyto osoby příslušné povinné platby, 
přestože je srazil, neodvede správci daně, správě sociálního zabezpečení nebo 
zdravotní pojišťovně, a to buď vůbec, nebo v celé výši.  
 
Není rozhodující, k jakému účelu neodvedené částky použil (např. na výhodnou 
investici, k úhradě jiných závazků, k osobní spotřebě apod.). 
 
Trestní odpovědnost za trestný čin podle § 241 odst. 1 trestního zákoníku lze 
vyvozovat proti příslušné odpovědné osobě jen tehdy, jestliže zaměstnavatel svým 
zaměstnancům z hrubé mzdy skutečně srazil příslušné částky zálohy na daň 
z příjmů, pojistného na zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení včetně 
příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a neodvedl je, tj. pokud měl dostatek 
peněz na výplatu hrubých mezd a částky sražené zaměstnancům použil na jiné 
účely nebo je ponechal na účtu u banky či v hotovosti v pokladně.  
 
Kdyby tomu tak nebylo a zaměstnavatel měl k dispozici jen peníze postačující 
na vyplacení čistých mezd zaměstnancům, takže po jejich vyplacení by mu již nezbylo 
na odvedení odpovídajících částek daně z příjmů, pojistného na zdravotní pojištění 
a pojistného na sociální zabezpečení včetně příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti, trestného činu podle § 241 odst. 1 trestního zákoníku by se dopustit 
nemohl. 
 

 

Neodvedení povinných plateb I. 
 
 

Jednatel společnosti s ručením omezeným byl uznán viným ze spáchání trestného činu neodvedení 
daně, pojistného na sociální zabezpečení a podobné povinné platby, kterého se měl dopustit 
tím, že  

a) jako jednatel firmy od ledna 1998 do října 1998 včetně neodváděl za zaměstnance této firmy 
sražené zálohy na dani z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků finančnímu 
úřadu v celkové výši 792 148,00 Kč,  

b) jako jednatel společnosti v období od ledna 1998 do listopadu 1998 neplnil svou zákonnou 
povinnost a neodváděl pojistné na sociální zabezpečení za své zaměstnance, čímž mu vznikl na 
tomto pojistném dluh ve výši 657 896,00 Kč a současně neodváděl za své zaměstnance pojistné na 
zdravotní pojištění a takto mu na zdravotním pojištění vznikl dluh 270 735,00 Kč. 
 
Nejvyšší soud však rozhodnutí Okresního soudu a navazující rozhodnutí zrušil a věc vrátil 
státnímu zástupci k novému projednání a rozhodnutí. Svoje rozhodnutí odůvodnil Nejvyšší 
soud mimo jiné tím, že: 
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Nebylo žádným důkazem zjišťováno, zda obviněný jako zaměstnavatel měl k dispozici 
potřebné finanční prostředky, tj. že příslušné částky ze mzdy svým zaměstnancům z jejich 
hrubých mezd skutečně srazil a v rozporu se zákonem je neodvedl oprávněným subjektům, 
ale použil je k jiným účelům. V tomto směru nebyl opatřen k zažalovanému a později odsouzenému 
skutku žádný důkaz, nebyl vyslechnut ani svědek, který by se vyjádřil k finanční situaci firmy 
obviněného, např. zaměstnanci, kteří by se vyjádřili k tomu, jak dostávali své výplaty, zda to bylo 
ve stanovených termínech, v jaké výši, dále také k tomu, co je jim známo o srážkách z hrubých 
mezd. Podrobně rovněž měla být vyslechnuta mzdová účetní či další pracovníci, kteří přišli 
do styku s účetnictvím firmy obviněného. V souvislosti s uvedenými skutky a v návaznosti 
na výslechy shora uvedených svědků bylo rovněž potřebné zvážit důvodnost přibrání znalce 
z oboru ekonomiky, odvětví účetnictví a daňového poradenství, resp. znalce se specializací na 
podnikatelské aktivity a tomuto položit odpovídající otázky zejména k finanční situaci obviněného, 
jeho tvrzení o tzv. druhotné platební neschopnosti, dostatku hotovosti a provádění 
zákonných odvodů z hrubých mezd apod. Nelze přehlédnout ani případné doplnění dokazování 
o dokumenty, které musel obviněný předkládat Finančnímu úřadu, Okresní správě sociálního 
zabezpečení či Všeobecné zdravotní pojišťovně, které mohou směřovat k finanční situaci firmy 
obviněného. Tyto doklady mají svůj význam také v souvislosti s výší dluhů, které shora uvedené 
orgány obviněnému vyčíslily. 
 
Pro zjištění úmyslu obviněného nesplnit zákonem mu stanovenou povinnost odvést tyto platby 
bude v případě uplatněné obhajoby obviněného, že platby nebylo možno odvádět vzhledem k jeho 
špatné finanční situaci vyvolané tzv. druhotnou platební neschopností, důležité právě 
objasnění jeho hospodářské situace z hlediska, zda bylo vůbec reálné, aby platby byly 
uskutečněny případně v jiném v úvahu připadajícím termínu. Vzhledem k častým případům 
tvrzení, že špatná finanční situace, případně druhotná platební neschopnost byla důvodem 
neodvedení zákonem předepsaných plateb, je rovněž nutno k otázce subjektivní stránky tohoto 
trestného činu uvést, že v případě takových déle trvajících jednání bude naplnění subjektivní 
stránky zpravidla zřejmé právě z délky doby neplnění zákonných povinností sražené částky 
odvádět. Z výše uvedené skutečnosti tedy vyplývá, že pokud podnikatel zjistí, že není schopen 
zajistit pokrytí nákladů provozu podniku, platy zaměstnanců a odvod sražených částek, 
musí takové podnikání ukončit, tj. je povinen při vedení svého podniku přizpůsobit 
hospodaření tak, aby mohl dostát své povinnosti odvést platby. 
 
Zdroj: Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 25. září 2001, č. j. 7 Tz 228/2001  
 
 

 

Neodvedení povinných plateb II. 
 
 

Předseda představenstva akciové obchodní společnosti se dopustil trestného činu neodvedení 
daně, pojistného na sociální zabezpečení a podobné povinné platby tím, že v době od ledna 2005 
do října 2007 nezajistil odvody povinných plateb stržených z mezd zaměstnanců, které byl 
zaměstnavatel jako plátce mzdy povinen odvést po jejich stržení za poplatníka, a to vůči 
konkretizovaným oprávněným subjektům v celkové výši 919 733,00 Kč. 
 
Nejvyšší soud uvedl, že trestní odpovědnost za přečin neodvedení daně, pojistného na sociální 
zabezpečení a podobné povinné platby podle § 241 odst. 1 trestního zákoníku je možná jen 
za situace, když pachatel skutečně srazil příslušné částky povinných plateb z mezd (případně 
z platů) zaměstnanců, tj. měl je k dispozici, avšak neodvedl je oprávněným příjemcům 
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a následně je užil k jinému účelu nebo si je nadále ponechal ve své dispozici. Tuto 
skutečnost je třeba v trestním řízení prokázat. 
 
V daném řízení nebyly žádné pochybnosti o tom, které platby nebyly odvedeny, v jakém 
rozsahu se tak stalo a za jaké období, kdo a proč rozhodl o neodvedení těchto plateb. Sám 
obviněný uvedl ve svém dovolání, že s ohledem na některé závazky vůči jednotlivým 
dodavatelům obchodní společnost rozhodla o dočasném zastavení odvodu příslušných 
plateb za její zaměstnance oprávněným příjemcům a tento pokyn učinil obviněný zcela 
vědomě ve snaze dodržet jiné závazky vůči ostatním věřitelům. 
 
Trestní odpovědnost pachatele, který neodvedl příslušné platby sražené z mezd (platů) 
zaměstnanců, není vyloučena, i když tak učinil s poukazem na špatnou hospodářskou situaci 
či na tzv. druhotnou platební neschopnost zaměstnavatele. Zaměstnavatel, který má nějaké 
ekonomické či platební potíže, je povinen přizpůsobit své hospodaření též tomu, aby mohl 
dostát povinnosti odvádět za zaměstnance platby daní a pojistného, popřípadě musí včas 
ukončit ztrátové podnikání. 
 
Nejvyšší soud věc uzavřel s tím, že od roku 2005, kdy se akciová obchodní společnost ocitla 
v nepříznivém hospodářském stavu, obviněný předseda představenstva upřednostňoval zájmy 
svého podnikání před zájmem státu a dalších oprávněných subjektů na řádném odvádění 
povinných plateb a v tomto jednání pokračoval až do roku 2007. Nepříznivý hospodářský stav 
obchodní společnosti nakonec vyústil v prohlášení konkursu na její majetek v říjnu 2008. Obviněný 
tedy prokazatelně a fakticky srazil zaměstnancům dané obchodní společnosti z jejich mezd 
platby daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků, pojistného 
na sociální zabezpečení a na zdravotní pojištění za uvedená období, avšak tyto platby použil 
do svého ztrátového podnikání, ačkoli je měl ve skutečnosti odvést oprávněným 
příjemcům nebo již dříve ukončit neúspěšné podnikání. 
 
Zdroj: Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 28. června 2011, č. j. 5 Tdo 747/2011  
 
Níže jsou již jen ve stručnosti uvedena další rozhodnutí Nejvyššího soudu České 
republiky v oblasti neodvedení daně, pojistného na sociální zabezpečení a podobné 
povinné platby, na která je vhodné s ohledem na trestní odpovědnost statutárních 
orgánů rovněž upozornit. 
 
� Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 4. září 2002, č. j.  5 Tdo 456/2002: 
 

Pro trestnost pachatele postačí nesplnění povinnosti odvést zákonné povinné 
platby. Povinnost odvodu vzniká zaměstnavateli poté, co provedl zákonné srážky 
zaměstnanci. Trestnost je podmíněna tím, že plátce – zaměstnavatel měl 
k dispozici potřebné finanční prostředky, tj. že příslušné částky ze mzdy svým 
zaměstnancům z jejich hrubých mezd skutečně srazil a v rozporu se zákonem je 
neodvedl oprávněným příjemcům, ale použil je k jiným účelům. Tuto skutečnost je 
třeba v trestním řízení spolehlivě prokázat.  
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Podnikatel, případně statutární zástupce, jsou povinni přizpůsobit hospodaření 
společnosti tak, aby plnili svou zákonnou povinnost odvádět platby uvedené  
v § 241 trestního zákoníku. Pokud nejsou schopni ji plnit, musí podnikání ukončit.  
 
Dokazováním bylo prokázáno, že společnost K., s. r. o. vznikla 11. ledna 1992, 
vykazovala činnost od listopadu 1994, avšak povinnost platit za zaměstnance 
zákonné platby nebyla plněna od počátku činnosti společnosti. Přitom společnost 
byla schopna platit výdaje na výrobu, mzdy, nemocenské a další dávky, 
vykazovala i zisk, o čemž svědčí závěry znaleckého posudku, i to, že již v roce 1995 
došlo k převodu zisku do rezervního fondu. 
 

� Rozhodnutí Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 15. června 1999, č. j.  
4 To 424/99: 

 
Pachatelem trestného činu neodvedení daně, pojistného na sociální zabezpečení 
a podobné povinné platby je plátce daně, uvedeného pojistného nebo uvedeného 
příspěvku, který nesplní svou zákonnou povinnost odvést tyto platby, resp. jejich 
části za jiného. Je jím výlučně zaměstnavatel (resp. jeho statutární orgán nebo 
odpovědný pracovník, který má platby provést) jako plátce té části daně, 
pojistného nebo příspěvku, jejichž uhrazení zákon ukládá poplatníkovi – 
zaměstnanci. 
 
Naproti tomu zaměstnavatel jako dlužník daně, pojistného nebo příspěvku, který 
neodvede tyto platby v části, kterou je povinen odvádět sám za sebe, není za toto 
jednání trestně odpovědný. To např. znamená, že trestní odpovědnost 
na zaměstnavatele, resp. jeho statutární orgán nebo odpovědného pracovníka dopadá jen za 
neodvedení jedné třetiny pojistného na zdravotní pojištění ve smyslu § 9 odst. 2 zákona č. 
48/1997 Sb., zákon o veřejném zdravotním pojištění, a nikoli za neodvedení dvou třetin, 
kterou citované ustanovení ukládá uhradit přímo jemu. 

 
� Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 17. února 2004, č. j.  11 Tdo 972/2003: 

 
Pokud je plátcem povinné platby právnická osoba, pak nese trestní odpovědnost 
fyzická osoba, která jedná jménem právnické osoby (zpravidla její statutární 
orgán, případně odpovědný vedoucí zaměstnanec). 

 
 
C1.5 Zneužití informace a postavení v obchodním styku 
 
Tento trestný čin souvisí s povinností statutárních orgánů zachovávat mlčenlivost 
a se zákazem konkurence stanovenou obchodním zákoníkem. 
 
Jeho podstatou jsou dvě rozdílná jednání – zneužití informace (neveřejné informace 
získané například při výkonu zaměstnání nebo funkce, které mají vliv na rozhodování 
v obchodním styku) a zneužití postavení (zneužívání postavení ve dvou nebo více 
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podnicích s obdobným předmětem podnikání, ve kterých pachatel působí) v obchodním 
styku. 
 
  

 Podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, § 255 
 

(1) Kdo v úmyslu opatřit sobě nebo jinému výhodu nebo prospěch neoprávněně užije informace 
dosud nikoli veřejně přístupné, kterou získal při výkonu svého zaměstnání, povolání, postavení 
nebo své funkce a jejíž zveřejnění podstatně ovlivňuje rozhodování v obchodním styku, 
a uskuteční nebo dá podnět k uskutečnění smlouvy nebo operace na regulovaném trhu 
s investičními nástroji nebo na organizovaném trhu se zbožím, bude potrestán odnětím svobody až 
na tři léta nebo zákazem činnosti. 

(2) Stejně bude potrestán, kdo jako podnikatel, společník, člen orgánu, zaměstnanec nebo účastník 
na podnikání dvou nebo více podnikatelů se stejným nebo podobným předmětem činnosti v úmyslu 
uvedeném v odstavci 1 uzavře nebo dá popud k uzavření smlouvy na úkor jednoho nebo více 
podnikatelů nebo jejich podniků. 

(3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, získá-li činem uvedeným 
v odstavci 1 nebo 2 pro sebe nebo pro jiného značný prospěch. 

(4) Odnětím svobody na pět až deset let bude pachatel potrestán, získá-li činem uvedeným 
v odstavci 1 nebo 2 pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu. 
 
Trestné je tedy jednání (obchodování) těch, kteří disponují důvěrnými (neveřejnými) 
informacemi, k nimž mají přednostní přístup (získali je při výkonu svého zaměstnání, 
povolání, postavení nebo své funkce) a jejich zneužitím narušují rovné podmínky 
subjektů na trhu. Jedná se o informace, jejichž zveřejnění má podstatný vliv 
na rozhodování v obchodním styku, protože hospodářské subjekty by v případě 
znalostí těchto informací učinily či neučinily určité závažné obchodní rozhodnutí 
(informace o chystané fúzi právnických osob). Pachatel je užije neoprávněně, neboť byl 
povinen tyto informace nepoužívat ani nesdělovat. 
 
Dále zákon sankcionuje porušování zákazu konkurence a zneužití informace, které 
má pachatel k dispozici proto, že zároveň působí ve dvou nebo více podnicích 
či organizacích, které si mohou aspoň částečně konkurovat. Pachatelem zde může být 
pouze ta osoba, která je účastníkem na podnikání ve dvou nebo více podnicích 
se stejným nebo obdobným předmětem podnikání (osoba ve funkci jednatele ve dvou 
společnostech s ručením omezeným, jejichž předmětem je realitní činnost). Podmínkou 
trestnosti je potom uzavření (nebo nechání uzavření) smlouvy na úkor jedné 
ze společností, a to v úmyslu opatřit sobě nebo jinému prospěch. 
 

 

Zneužití informací a postavení v obchodním styku I. 
 
 

Jestliže pachatel jako společník a jednatel stavební společnosti, jež byla vyhlášena vítězem 
výběrového řízení na dodávku stavebních prací – provedení obnovy ústředního topení 
v administrativní budově, odstoupil s uvedením záměrně nepravdivých skutečností 
od realizace této dodávky a uzavřel s podnikem, který výběrové řízení vyhlásil, smlouvu 
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o dodávce těchto stavebních prací jako účastník sdružení podnikatelů zabývajícího 
se stejnou stavební činností, a to vše proto, aby se mohl ve větší míře podílet na zisku 
z provedení prací, naplnil znaky skutkové podstaty trestného činu. 
 
Podmínka spočívající v tom, že pachatel trestného činu je pracovníkem, členem orgánu, 
společníkem, podnikatelem nebo účastníkem na podnikání dvou a více podniků nebo organizací, 
nevyžaduje, aby měl v obou (ve všech) subjektech stejné podstavení, např. v jednom může být 
členem orgánu a v druhém podnikatelem. Není rovněž třeba, aby měly podniky či organizace 
stejnou právní formu, a proto jednou z nich může být státní podnik a druhou obchodní 
společnost nebo fyzická osoba podnikatel. 
 
Zdroj: Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 15. června 1998, č. j. 3 To 289/98 
 
 

 

Zneužití informací a postavení v obchodním styku II. 
 
 

Nejvyšší soud se v tomto případě zabýval jednáním fyzické osoby podnikatele, který byl zároveň 
společníkem ve společnosti s ručením omezeným se shodným předmětem podnikání, a to koupě 
zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej. 
 
Obviněný podnikatel jako jeden ze společníků společnosti s ručením omezeným V. – S. 
se dostavil do sídla M. u. s., a. s., kde jednal s odpovědnými zástupci této akciové společnosti 
a nabídl jim zhotovení a dodání 10 000 kusů identifikačních karet pro zaměstnance společnosti 
s čárovým kódem s tím, aby smlouva byla uzavřena s jeho firmou V. P. E.  a nikoli 
se společností V. – S., s. r. o., která již v předchozí době na základě uzavřené smlouvy dodala 
M. u. s., a. s. 1 200 kusů těchto identifikačních karet a byla uzavřena ústní dohoda o tom,  
že v případě osvědčení těchto karet bude učiněna další objednávka na 10 000 kusů karet. Na základě 
tohoto jednání pak došlo k uzavření kupní smlouvy mezi M. u. s., a. s. a firmou V. P. E. 
a následnému plnění z této smlouvy. Obviněný v postavení podnikatele – fyzické osoby tak 
kupní smlouvou uzavřenou na úkor obchodní společnosti V. – S., s. r. o. a jejím plněním získal 
výhodu (výhodu uzavření smlouvy) a prospěch (hmotný zisk). 
 
Obviněný jako společník V. – S., s. r. o. využil informací získaných při jednání a realizaci 
smlouvy o dodání 1 200 kusů identifikačních karet M. u. s., a. s. a jako podnikatel – fyzická osoba 
V. P. E., který měl zcela shodný předmět činnosti jako společnost s ručením omezeným, 
jejímž byl společníkem, po dojednání podstatně cenově výhodnějších podmínek odběru týchž 
výrobků uzavřel kupní smlouvu na 10 000 ks identifikačních karet; tuto dodávku též uskutečnil 
a obdržel za ni sjednanou cenu včetně zisku (nikoliv jen podíl na zisku, jak by tomu bylo 
u společníka společnosti s ručením omezeným), a to přestože byla mezi obchodními společnostmi  
V. – S., s. r. o. a M. u. s., a. s. uzavřena ústní dohoda o možné další obchodní spolupráci. 
 
Obviněný vytkl, že nebyl přinesen žádný uspokojivý důkaz o tom, že předcházející kontrakt 
o prodeji 1 200 kusů identifikačních karet byl jakkoliv vázán na kontrakt pozdější, který zněl 
na 10 000 kusů karet, a zdůraznil nevymahatelnost jakéhokoliv ústního příslibu uzavření 
další smlouvy v neurčité pozdější době za neurčitou cenu s nespecifikovaným předmětem plnění. 
Upozornil, že jím uzavřená kupní smlouva byla dohodou samostatnou, ničím nepodmíněnou, 
a za významnou okolnost pokládal to, že původní dodávku 1 200 kusů karet zajišťovala sice 
obchodní společnost V. – S., s. r. o., ovšem jako subdodávku pro obchodní společnost E., která byla 
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generálním dodavatelem celého systému evidence docházky do zaměstnání na ředitelství M. u. s., 
a. s. Uvedl, že realizoval-li pozdější dodávku karet on, stalo se tak v rámci tržního konkurenčního 
prostředí, neboť obchodní společnosti V. – S., s. r. o. nic nebránilo, aby dodávku realizovala ona. 
Dodal, že bylo obecně známo, že M. u. s., a. s. hodlá řešit docházkový systém identifikačními 
kartami a významná není ani námitka cenového zvýhodnění, poněvadž ceny karet byly v okruhu 
potencionálních dodavatelů navzájem známy. Konkurenční prostředí vytvářené nabídkami 
jiných podnikatelských subjektů k uzavření smlouvy v témže oboru dodávky z hlediska tržních 
vztahů nelze podle něj ovlivňovat a jakékoliv podobné zásahy tohoto druhu označil za nepřípustné  
a v rozporu s Listinou základních práv a svobod. 
 
Ani tyto výhrady obviněného však Nejvyšší soud nepřijal. Pro závěr o tom, že obchodní aktivity 
obviněného jako podnikatele – fyzické osoby V. P. E., završené uzavřením kupní smlouvy a též 
jejím plněním, byly obchodními aktivitami samostatnými, založenými však na předchozích 
jednáních mezi V. – S., s. r. o. a M. u. s., a. s., není relevantní, zda původní dodávku 1 200 kusů 
identifikačních karet zajišťovala obchodní společnost V. – S., s. r. o. jako subdodávku pro společnost 
E. a že dodávka identifikačních karet byla jednou ze součástí generální dodávky podle příslušné 
smlouvy o dílo uzavřené mezi jinými subjekty. Není ani důležité, zda původní smlouva  
1 200 kusů byla smlouvou kupní či součástí šíře pojaté smlouvy o dílo. Soudy zjistily, že veškeré 
původní smluvní podmínky prvé dodávky identifikačních karet měly v rámci jeho následného 
samostatného jednání s tímtéž odběratelem povahu výchozích informací pro jeho 
nesrovnatelně výhodnější obchodní nabídku (při záruce stejné kvality učinil cenovou nabídku 
zvýhodněnou proti původní ceně sjednané s V. – S., s. r. o. o 40 – 50 %). Pokud obviněný 
odkazoval na všeobecně známý záměr M. u. s., a. s. řešit docházkový systém identifikačními 
kartami i všeobecnou znalost cenových relací těchto karet mezi jejich potencionálními dodavateli, 
nejde taktéž o námitku jakkoliv opodstatněnou.  
 
Nejvyšší soud dále uvedl, že trestní zákoník chrání zneužívání postavení především v oblasti 
konkurence v obchodní činnosti, rovnost hospodářské soutěže a stanoví tak mantinely podmínkám 
tržní konkurence, které obviněný nerespektoval a porušil je. 
 
Zdroj: Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 27. dubna 2005, č. j. 8 Tdo 325/2005 
 
 

 

Zneužití informací a postavení v obchodním styku III. 
 
 

Ustanovení trestního zákoníku o zneužití informací a postavení v obchodním styku chrání 
organizace nebo podniky se stejným nebo podobným předmětem činnosti, na jejichž podnikání 
se pachatel účastní, před jakoukoli smlouvou, která by byla uzavřena tak, že by jednu nebo 
více z nich znevýhodnila. Nemusí jít přitom o smlouvu, která by byla uzavřena mezi 
organizacemi nebo podniky, v nichž je pachatel činný, ale může být smluvní stranou i třetí 
subjekt. Není ani nutné, aby se smlouva týkala předmětu činnosti těchto organizací nebo podniků, 
který je jim společný, přímo. Může jít např. i o smluvní zajištění podmínek rozhodných 
pro provoz obchodní organizace, jako je nájem prostorů pro její kanceláře apod. 
 
Trestní odpovědnost není vyloučena, je-li smlouva, kterou pachatel uzavřel nebo k jejímuž 
uzavření dal popud, podle předpisů občanského nebo obchodního práva neplatná. 
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V daném případě uznal Krajský soud vinnou ženu, která v době, kdy byla zaměstnankyní firmy 
Z. a zároveň jednatelkou firmy B. s obdobným předmětem podnikání jako firma Z. 
(zprostředkování koupě zboží za účelem prodeje a další prodej) uzavřela za nájemce – firmu Z. 
s pronajímetelem firmou S. dohodu o ukončení nájmu nebytových prostor v areálu firmy S. 
(dvou kanceláří, garáží a pozemku), a to ke dni 31. října 1995. Dne 30. října 1995 jako 
jednatelka firmy B. jako nájemce uzavřela s pronajímatelem firmou S. smlouvu o nájmu 
nebytových prostor, které předtím užívala firma Z.  
 
Obžalovaná uzavřením dohody o ukončení nájmu nebytových prostor znevýhodnila firmu Z., 
když šlo fakticky o jeden z kroků, které směřovaly k praktické likvidaci střediska firmy Z. 
Odmítnuta byla i námitka, že uvedená nájemní smlouva byla neplatná. Z hlediska trestní 
odpovědnosti je důležité, že uvedená smlouva byla uzavřena a bylo z ní i plněno, aniž by si smluvní 
strany uvědomovaly její formální nedostatky a bylo jim známo, že jde o právní úkon absolutně 
neplatný. 
 
Zdroj: Rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 11. listopadu 1998, č. j. 3 To 
148/98 
 
Níže jsou již jen ve stručnosti uvedena další rozhodnutí Nejvyššího soudu České 
republiky v oblasti zneužití informací a postavení v obchodním styku, na která je 
vhodné rovněž upozornit. 
 
� Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 18. ledna 2001, č. j.  11 Tz 276/2000: 
 

Jestliže je takový trestný čin spáchán uzavřením určité smlouvy o prodeji věci, 
nemusí výhoda nebo prospěch z jednání pachatele na úkor jednoho nebo více 
podniků nebo organizací, v nichž zároveň působí, spočívat jen v tom, že je věc 
prodána za nižší hodnotu, než jakou skutečně má, ale např. v tom, že kupujícímu 
byla poskytnuta možnost splátek kupní ceny, ač jiní zájemci by zaplatili celou 
kupní cenu najednou, nebo že se kupující dozvěděl o prodeji dříve, než byly 
nabídnuty i ostatním kupcům, popř. jim nebyly nabídnuty vůbec, a cena tak byla 
jen průměrná. 

 
� Rozhodnutí uveřejněné v časopise Právní rozhledy vydávaném nakladatelstvím 

C. H. Beck – ročník 2006, číslo 6 (strana 265): 
 
Za smlouvu na úkor jednoho nebo více podnikatelů nebo jejich podniků se 
považuje smlouva, která jakýmkoli způsobem znevýhodňuje jednu organizaci 
(podnik) vůči druhé z nich, přičemž vyjádření tohoto znevýhodnění se nemusí 
vždy opírat jenom o finanční hledisko, i když právě ono bude zpravidla 
rozhodující. 
 
Nevýhodnost uzavřené kupní smlouvy může mimo jiné spočívat již ve skutečnosti, 
že jedna z organizací byla takovou smlouvou zbavena majetku sloužícího 
k jedinému reálně fungujícímu podnikání, a tím jí bylo znemožněno i toto 
podnikání samotné, z jehož výnosů byla organizace v době před uzavřením 
smlouvy schopna uhrazovat své závazky, např. nesplacený bankovní úvěr. 
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Nevýhodnost se může projevit též v nižší smluvní ceně, než za jakou mohl být 
určitý majetek jedné z organizací ve skutečnosti prodán, případně v tom, že byl 
prodán nesolventnímu kupujícímu, s dlouhou dobou splatnosti kupní ceny, 
takže organizace, na jejíž úkor byla smlouva uzavřena, nemohla své závazky 
uhrazovat ani z prostředků získaných uskutečněným prodejem. 
 
 

C1.6 Pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži 
 
Pachatelem tohoto trestného činu je ten, kdo se dopustí pletich v souvislosti 
se zadáním veřejné zakázky nebo s veřejnou soutěží. Cílem jeho jednání je: 
 
� zamezit účasti v zadávacím řízení jinému uchazeči nebo soutěžiteli, 

� dosáhnout vlastního majetkového nebo jiného prospěchu v souvislosti s tím,  
že se pachatel zdrží účasti v zadávacím řízení nebo ve veřejné soutěži,  

� zadat veřejnou zakázku za nepřiměřeně vysokou nebo jinak nevýhodnou cenu. 

 
  

 Podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, § 257 
 

(1) Kdo se dopustí pletich v souvislosti se zadáním veřejné zakázky nebo s veřejnou soutěží tím, že 
a) lstí nebo pohrůžkou násilí nebo jiné těžké újmy přiměje jiného, aby se zdržel účasti 
v zadávacím řízení nebo ve veřejné soutěži, 
b) jinému poskytne, nabídne nebo slíbí majetkový nebo jiný prospěch za to, že se zdrží účasti 
v zadávacím řízení nebo ve veřejné soutěži, 
c) žádá nebo přijme majetkový nebo jiný prospěch za to, že se zdrží účasti v zadávacím řízení 
nebo ve veřejné soutěži, nebo 
d) na základě dohody s jiným zájemcem nebo uchazečem vyvíjí činnost směřující k zadání veřejné 
zakázky za nepřiměřeně vysokou nebo jinak nevýhodnou cenu, 
bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti. 

(2) Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán, 
spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 
a) v úmyslu opatřit sobě nebo jinému značný prospěch, nebo 
b) jako úřední osoba. 

(3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený 
v odstavci 1 
a) v úmyslu opatřit sobě nebo jinému prospěch velkého rozsahu, nebo 
b) jako úřední osoba v úmyslu opatřit sobě nebo jinému značný prospěch. 
 
 

 

Pletichy při veřejné soutěži 
 
 

Tento trestný čin byl podle skutkových zjištění soudů spáchán ve spolupachatelství obviněným 
JUDr. Z. F. společně s Ing. K. Č. a Z. R. následujícím způsobem.  
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Od 31. srpna 2001 do 3. září 2001 se po společné domluvě rozhodli prostřednictvím společnosti 
K. R. a. T., s. r. o., již na základě plné moci zastupoval JUDr. Z. F., odkoupit movitý 
a nemovitý majetek úpadce společnosti I. – S., s. r. o. 
 
Poté, co byla vyhlášena veřejná soutěž na odkup majetku úpadce s termínem uzavírky  
31. srpna 2001 15:00 hodin s podmíněným vkladem zálohy ve výši 5 000 000,00 Kč, vklad zálohy 
zajistili JUDr. Z. F. a Ing. K. Č., Z. R. zajistil předání uzavřené obálky s finanční nabídkou 
30 100 000,00 Kč za odkup majetku úpadce. Poté, co bylo prostřednictvím neustanovené osoby 
zjištěno, že na odkup tohoto majetku byla u správce konkursní podstaty podána druhá nabídka 
společnosti D. P., s. r. o., s částkou 31 110 000,00 Kč, kontaktoval J. Š. ostatní obviněné  
a po vzájemné dohodě za pomoci dosud neustanovené osoby po ukončení veřejné soutěže 
dne 3. září 2001 byla provedena výměna finanční nabídky z částky 30 100 000,00 Kč 
na 32 000 000,00 Kč, čímž se stala nabídka společnosti K. R. a. T., s. r. o., nejvyšší a tato 
společnost tak byla vyhlášena vítězem veřejné soutěže. 
 
Jednání spoluobviněných tedy spočívalo ve zjednání výhodnějších podmínek některému 
soutěžiteli na úkor jiných soutěžitelů. Za výhodnější podmínky u veřejné soutěže lze považovat 
jakékoli jiné podmínky, které zvýhodňují některého či některé soutěžitele před ostatními. V praxi se 
v neposlední řadě bude jednat o sdělení údajů o návrzích smluv (zejména nabízené ceny) jiných 
uchazečů, jako tomu bylo právě v posuzované věci, dále může jít např. o sdělení bližších 
podrobností o předpokládaném investičním celku nebo o přírodních podmínkách, v kterých bude 
stavba realizována.  
 
Evidentně byla vyhlášena veřejná soutěž (na odkup majetku úpadce I. – S., s. r. o.), jíž se jako 
soutěžitel zúčastnila také společnost K. R. a. T., s. r. o., které obvinění zjednali výhodnější 
podmínky na úkor soutěžitele D. P., s. r. o. Získali totiž informace o cenové nabídce tohoto 
soutěžitele, a protože byla vyšší než nabídka K. R. a. T., s. r. o., neoprávněně zvýšili 
po skončení veřejné soutěže cenu nabízenou společností K. R. a. T., s. r. o. tak, aby byla 
nejvyšší, a tím pro tuto společnost dosáhli zamýšleného cíle, neboť se tak stala vítězem soutěže. 
Jednoznačně tak v důsledku jednání obviněných JUDr. Z. F. a dalších měla společnost  
K. R. a. T., s. r. o. v průběhu veřejné soutěže výhodnější podmínky ve srovnání zejména 
se soutěžitelem D. P., s. r. o. Bylo totiž zřejmé, že vítězem bude vyhlášen soutěžitel, jenž nabídne 
nejvyšší cenu. Protiprávní manipulací průběhu veřejné soutěže tak obvinění dosáhli vítězství pro 
společnost, v jejíž prospěch jednali, a to na úkor druhého soutěžitele, která by se v případě 
regulérního průběhu soutěže stala vítězem s ohledem na vyšší cenovou nabídku. 
 
Soudy uzavřely, že se obvinění dopustili trestné činnosti po společné dohodě, věděli, že K. R. a. T., 
s. r. o. již nemůže řádně zvítězit ve veřejné soutěži, a právě proto s úmyslem neoprávněně ji 
zvýhodnit pozměnili výši její cenové nabídky, čímž poškodili společnost D. P., s. r. o., jejíž 
nabídka byla nejvyšší. 
 
Zdroj: Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 25. března 2009, č. j. 5 Tdo 247/2009 (ve věci 
           obviněného JUDr. Z. F.) 
           Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 24. června 2009, č. j. 5 Tdo 572/2009 (ve věci 
           obviněného J. Š.) 
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Pletichy při veřejné zakázce 
 
 

Obviněný zneužil své postavení osoby jednající za zadavatele veřejné zakázky 
na výstavbu technických prostředků zabezpečení objektu vily, když určil tři členy výběrové komise 
a tři obchodní společnosti k obeslání výzvy k podání nabídky, jimiž byly Trade FIDES, a. s., 
TECHNICOM, s. r. o. a GiTy, a. s. a tyto obchodní společnosti také vyzval k účasti na výběrovém 
řízení na uvedenou zakázku. Následně obviněný na návrh výběrové komise, s nímž vyjádřil 
písemný souhlas, jako nejvhodnější vybral nabídku obchodní společnosti Trade FIDES, a. s., která 
nabídla ve výběrovém řízení nejnižší nabídkovou cenu ve výši 5 206 959,00 Kč.  
 
S posledně jmenovanou obchodní společností pak obviněný uzavřel smlouvu o dílo, přestože jí 
fakticky umožnil provedení značné části prací na instalaci technických prostředků již 
v průběhu stavební rekonstrukce objektu vily. Současně bylo obviněnému známo, že tyto práce 
byly prováděny a ze značné části dokončeny ještě před výzvou k účasti na zmíněném výběrovém 
řízení. 
 
Obviněný tedy v postavení osoby jednající za zadavatele veřejné zakázky v podstatě obešel zákon 
o zadávání veřejných zakázek a umožnil obchodní společnosti Trade FIDES, a. s., jako 
soutěžiteli uskutečnit veřejnou zakázku ještě před ukončením veřejné soutěže. Popsaným 
jednáním získala jmenovaná obchodní společnost výhodnější podmínky na úkor dalších dvou 
soutěžitelů obchodních společností TECHNICOM, s. r. o. a GiTy, a. s., neboť ty byly prakticky 
vyloučeny z případného provedení veřejné zakázky, která již byla uskutečněna jiným soutěžitelem 
(staly se tak jen formálními účastníky veřejné soutěže, protože za popsané situace již nebylo 
co zhotovit). Na tomto závěru přitom nemůže nic změnit ani skutečnost, že obchodní společnost 
Trade FIDES, a. s., nakonec zvítězila ve veřejné soutěži, neboť podala jejímu zadavateli nejnižší 
nabídkovou cenu.  
 
Zdroj: Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 23. června 2010, č. j. 5 Tdo 505/2010 
 
 
C1.7 Pletichy při veřejné dražbě 
 
Pletichy ve veřejné dražbě spočívají v tom, že: 
 
� přiměje jiného, aby se zdržel účasti na podávání návrhů při veřejné dražbě 

(např. pohrůžkou násilí nebo nabídnutím peněžní částky), 

� požádá nebo přijme prospěch za vlastní zdržení se podávání návrhů při veřejné 
dražbě. 

 
  

 Podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, § 258 
 

(1) Kdo se dopustí pletich při veřejné dražbě věci tím, že 
a) lstí nebo pohrůžkou násilí nebo jiné těžké újmy přiměje jiného, aby se zdržel účasti na 
podávání návrhů při dražbě, 
b) jinému poskytne, nabídne nebo slíbí majetkový nebo jiný prospěch za to, že se zdrží 
podávání návrhů při dražbě, nebo 
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c) žádá nebo přijme majetkový nebo jiný prospěch za to, že se zdrží podávání návrhů při 
dražbě, 
bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti. 

(2) Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán, 
spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 
a) v úmyslu opatřit sobě nebo jinému značný prospěch, nebo 
b) jako úřední osoba. 

(3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený 
v odstavci 1 
a) v úmyslu opatřit sobě nebo jinému prospěch velkého rozsahu, nebo 
b) jako úřední osoba v úmyslu opatřit sobě nebo jinému značný prospěch. 
 
 

 

Pletichy při veřejné dražbě I. 
 
 

Když v květnu roku 2011 dražili exekutoři poloviční podíl z rozpadlého domku s vyvolávací cenou 
147 000,00 Kč, přišla si postěžovat žena, která nakonec nemovitost vydražila. Prý ji na chodbě 
exekutorského úřadu oslovil jiný dražitel s nabídkou, že za 20 000,00 Kč od dražby ustoupí. 
Exekutor sepsal se ženou zápis a před další dražbou, která se konala o půl hodiny později, přivolal 
na místo policii. Také při následující dražbě poloviny zahradní chatky s pozemkem 
požadoval týž muž od jiné dražitelky 5 000,00 Kč za to, že nebude přihazovat. 
 
Exekutor případ ohlásil a muž byl v lednu roku 2012 odsouzen k podmíněnému trestu ročního 
vězení s odkladem na 30 měsíců. Proti verdiktu se však odvolal a odvolací soud tak bude muset 
rozhodnout znovu v hlavním líčení. 
 
Zdroj: http://www.novinky.cz/finance/261797-kazdou-treti-drazbu-provazeji-pletichy.html 
 
Podle statistiky Exekutorské komory ČR bylo v Česku v roce 2011 nařízeno šestnáct 
tisíc dražeb. Z údajů dodaných některými exekutorskými úřady navíc vyplývá, že 
zhruba u každé třetí dražby se projevují znaky pletich ze strany dražitelů, kteří 
používají nekalé prostředky domluvy. Obvykle se jedná o obchody, jež se odehrávají 
mimo jednací síň mezi týmiž osobami, které se dražby účastní. Poškození dražitelé se 
však často obávají zákulisní dohody oznámit, protože nemají k dispozici dost důkazů. 
Dochází k situacím, kdy dokonce poškození dražitelé předávají peníze pachatelům 
přímo před exekutory a jsou nuceni tvrdit, že vrací půjčku. Pachatelé, kteří mnohdy 
přijeli z druhého konce Čech a neučinili v dražbě žádné podání, pak prohlásí, že chtěli 
jen dražbu vidět. 
 

 

Pletichy při veřejné dražbě II. 
 
 

Jiným případem pletich při veřejné dražbě je nabídnutí značné finanční částky účastníkovi 
dražby za to, aby z veřejně dražby odstoupil, například když někdo nabídnul při dražbě 
průmyslového areálu majiteli firmy, která byla jedním z účastníků dražby, částku ve výši 
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1 000 000,00 Kč s tím, aby z veřejné dražby areálu odstoupil, aby tak dražený objekt získal jiný 
zájemce. 

 

Pletichy při veřejné dražbě III. 
 
 

Pletich při veřejné dražbě se dopustil muž, který v době těsně před veřejnou dražbou na parkovišti 
před sídlem soudního exekutora požadoval po jiných dvou zájemcích finanční částku ve výši 
150 000,00 Kč s tím, že pokud tuto finanční částku obdrží, nezúčastní se či nebude zvedat 
cenu v předmětné veřejné dražbě objektů v zemědělském areálu. Následně od jednoho se zájemců 
na uvedeném místě převzal finanční hotovost ve výši 150 000,00 Kč. Bezprostředně po převzetí 
peněz byl obviněný zadržen Policií České republiky. 
 
Nejvyšší soud v tomto případě mimo jiné konstatoval, že se nevyžaduje, aby k žádosti pachatele 
o majetkový nebo jiný prospěch či k jeho přijetí za to, že se zdrží podávání návrhů při dražbě, 
muselo přistoupit i jednání spočívající v tom, že se pachatel skutečně zdržel podávání návrhů 
při veřejné dražbě. Není tedy nutné, aby se pachatel následně zúčastnil veřejné dražby 
a aby skutečně tímto způsobem ovlivnil její průběh. 
 
Zdroj: Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 24. září 2008, č. j. 5 Tdo 1084/2008 
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C2   Oblast trestných činů proti majetku 
 
Tzv. trestné činy proti majetku upravuje trestní zákoník v části II., hlavě 5, 
v ustanovení § 205 až 232. Trestné činy, kterými se bude z ekonomického pohledu 
zabývat další text a zejména praktické příklady, jsou v následujícím přehledu 
označeny tučně: 
 
� Krádež (§ 205) 

� Zpronevěra (§ 206) 

� Neoprávněné užívání cizí věci (§ 207) 

� Neoprávněný zásah do práva k domu, bytu nebo k nebytovému prostoru (§ 208) 

� Podvod (§ 209) 

� Pojistný podvod (§ 210) 

� Úvěrový podvod (§ 211) 

� Dotační podvod (§ 212) 

� Provozování nepoctivých her a sázek (§ 213) 

� Podílnictví (§ 214) 

� Podílnictví z nedbalosti (§ 215) 

� Legalizace výnosů z trestné činnosti (§ 216) 

� Legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti (§ 217) 

� Lichva (§ 218) 

� Zatajení věci (§ 219) 

� Porušení povinnosti při správě cizího majetku (§ 220) 

� Porušení povinnosti při správě cizího majetku z nedbalosti (§ 221) 

� Poškození věřitele (§ 222) 

� Zvýhodnění věřitele (§ 223) 

� Způsobení úpadku (§ 224) 

� Porušení povinnosti v insolvenčním řízení (§ 225) 

� Pletichy v insolvenčním řízení (§ 226) 

� Porušení povinnosti učinit pravdivé prohlášení o majetku (§ 227) 

� Poškození cizí věci (§ 228) 

� Zneužívání vlastnictví (§ 229) 

� Neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací (§ 230) 

� Opatření a přechovávání přístupového zařízení a hesla k počítačovému systému 
a jiných takových dat (§ 231) 

� Poškození záznamu v počítačovém systému a na nosiči informací a zásah 
do vybavení počítače z nedbalosti (§ 232) 

 
Níže jsou podrobněji rozebrány pouze vybrané trestné činy, které mohou souviset 
s ekonomickou činností statutárních orgánů a managementu obchodních společností. 
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Dalšími trestnými činy proti majetku, a to tzv. úpadkovými trestnými činy (§ 222 až 
227 trestního zákoníku) se pak zabývá navazující kapitola C3. 
 

 

Podle údajů policejního prezidia tvoří majetkové trestné činy dlouhodobě každoročně 
  přes 60 % ze všech zjištěných trestných činů.  
 
V roce 2011 bylo policejními orgány zjištěno celkem 317 177 trestných činů, ve 203 675 případech 
se jednalo o majetkový trestný čin. 
 
Celková škoda způsobená zjištěnou trestnou činností činila téměř 24 miliard korun, škoda 
způsobená majetkovými trestnými činy přibližně 8,5 miliardy korun, tj. asi 35 % veškerých 
zjištěných škod. 
 
Zdroj: http://www.policie.cz/statistiky-kriminalita.aspx 
 
 
C2.1 Zpronevěra 
 
Trestného činu zpronevěry se dopustí ten, kdo si přisvojí cizí věc, která mu byla 
svěřena, a způsobí tak na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou, tj. ve výši alespoň 
5 000,00 Kč. 
 
  

 Podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, § 206 
 

(1) Kdo si přisvojí cizí věc nebo jinou majetkovou hodnotu, která mu byla svěřena, a způsobí 
tak na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, 
zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty. 

(2) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený 
v odstavci 1 a byl-li za takový čin v posledních třech letech odsouzen nebo potrestán. 

(3) Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán, 
způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 větší škodu. 

(4) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, 
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny, 
b) spáchá-li takový čin jako osoba, která má zvlášť uloženou povinnost hájit zájmy poškozeného, 
c) spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu, za živelní pohromy nebo 
jiné události vážně ohrožující život nebo zdraví lidí, veřejný pořádek nebo majetek, nebo 
d) způsobí-li takovým činem značnou škodu. 

(5) Odnětím svobody na pět až deset let bude pachatel potrestán, 
a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 škodu velkého rozsahu, nebo 
b) spáchá-li takový čin v úmyslu umožnit nebo usnadnit spáchání trestného činu vlastizrady 
(§ 309), teroristického útoku (§ 311) nebo teroru (§ 312). 

(6) Příprava je trestná. 
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Zpronevěra se stejně jako krádež týká cizí věci (peněžní prostředky, zboží, ale například 
i nemovitost), ale navíc věci svěřené. Věcí svěřenou se rozumí taková věc, která byla 
odevzdána do moci jiné osoby, jež není jejím vlastníkem (svěření automobilu opraváři 
v servise, uložení si šperků do bankovní úschovy, uložení zavazadla do úschovny). 
 

 

Příklady jednání naplňující znaky zpronevěry 
 
 

Pro trestný čin zpronevěry je trestně stíhán například třicetiletý muž, který převzal ve dvou 
částkách celkem patnáct tisíc korun s tím, že zájemcům zakoupí v zahraničí obytný 
přívěs. Bohužel muž přívěs nezakoupil a teprve po několika upomínkách vrátil zájemcům ve dvou 
splátkách tři tisíce korun. Manželský pár tak nejenže nemá obytný přívěs, ale ještě přišel o dvanáct 
tisíc korun. Muži, který peníze zpronevěřil, hrozí trest odnětí svobody až na dva roky. 
 
Zpronevěry se může také dopustit obchodník s cennými papíry ve vztahu k cennými papírům 
nebo hotovým penězům, které mu byly svěřeny klientem (investorem) nebo které pro klienta 
získal z obchodování s cennými papíry. Např. případ, kdy byly pachateli cenné papíry svěřeny 
smlouvou do samostatné úschovy, kterou pachatel po určitou dobu vykonával, pak se ale rozhodl 
cenné papíry prodat, to také provedl, ale peníze z prodeje si ponechal. 
 
Jiným příkladem je jednání muže, který poté, co s ním byl ukončen pracovní poměr, přes výzvy 
poškozené společnosti nevrátil věci, které mu byly zaměstnavatelem svěřeny pro výkon 
zaměstnání, a to notebook s brašnou v hodnotě 20 850,00 Kč, autorádio s přehrávačem CD 
v hodnotě 3 850,00 Kč, mobilní telefon v hodnotě 3 200,00 Kč, přičemž si tyto věci ponechal 
pro vlastní potřebu, čímž poškozené společnosti způsobil celkovou škodu ve výši 27 900,00 Kč. 
 
Zpronevěru také spáchá ten, kdo předá do zastavárny věci, které tvoří součást vybavení 
pokoje (např. televizor), který si dotyčný od vlastníka pronajal k běžnému užívání. 
 
Dalším příkladem je převzetí tržby restaurační provozovny od zaměstnance této provozovny 
s tím, že ji odevzdá na poště, a následně si ji ponechá. 
 
Skutková podstata trestného činu zpronevěry je naplněna nejen tehdy, když pachatel 
věc prodá či jinak zcizí, ale i pokud si ji bez oprávnění vědomě ponechá 
a dlouhodobě užívá jako vlastní. 
 

 

Zpronevěra I. – přisvojení automobilu pořízeného na leasing 
 

 

 

Trestný čin zpronevěry byl spáchán v následujícím případě. Jednatel obchodní společnosti 
na základě leasingové smlouvy a zaplacení akontace převzal osobní automobil v prodejní ceně 
593 900,00 Kč a zavázal se za něj hradit leasingové společnosti pravidelné měsíční 
splátky ve výši 16 253,00 Kč. Těch však bylo uhrazeno pouze sedm a následně přestaly být 
placeny. Leasingová společnost proto dne 11. září 2001 předčasně ukončila leasingovou 
smlouvu a vyzvala obviněného k předání předmětu leasingu nejpozději do 25. září 2001. 
Obviněný automobil nepředal a ponechal si ho ve své dispozici až do 8. února 2002, kdy 
oznámil jeho odcizení na Policii ČR, aniž by uhradil dlužné leasingové splátky.  
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Uvedeným jednáním si jednatel přisvojil osobní automobil, který mu byl po dobu leasingové 
smlouvy pouze svěřen do užívání a tato smlouva byla ukončena. O tom, že jde o věc 
v majetku leasingové společnosti, musel obžalovaný z jednání  o uzavření leasingové smlouvy  
i z dokladů, které přitom podepsal, vědět.  
 
Co se týče výše způsobené škody, pak v tomto případě je škodou způsobenou trestným činem 
zpronevěry hodnota předmětu leasingu v době spáchání činu, od níž se odečte ta část 
tzv. akontace a uhrazených leasingových splátek, která představuje čisté splátky 
na pořizovací cenu předmětu leasingu. 
 
Zdroj: Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 25. listopadu 2003, č. j. 6 Tdo 1225/2003  
 
 

 

Zpronevěra II. – prostředky z finanční výpomoci 
 

 

 

Jako zpronevěra bylo posouzeno jednání předsedy představenstva akciové společnosti, který  
od Ing. M. S. převzal v hotovosti 1 500 000,00 Kč za účelem finanční výpomoci 
pro akciovou společnost na základě písemně uzavřené smlouvy o půjčce. Půjčka byla sjednána 
na dobu určitou, předseda představenstva se za akciovou společnost zavázal půjčenou částku vrátit 
ke sjednanému datu v hotovosti. Ačkoliv věděl, že vypůjčené peníze patří akciové společnosti, tyto 
řádně nepředal do účetnictví akciové společnosti, tato půjčka se v účetnictví nijak 
nezobrazila a to ani v podkladně, ani na bankovních účtech společnosti a nebyla ani 
pro její potřebu použita. Předseda představenstva peníze použil v rozporu s předmětem smlouvy 
o půjčce a takto způsobil poškozené akciové společnosti škodu nejméně 1 500 000,00 Kč, neboť 
na základě rozhodčího řízení a následného exekučního řízení věřitel Ing. M. S. po akciové 
společnosti vymáhá předmětnou půjčku s příslušenstvím. 
 
Zdroj: Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 14. března 2012, č. j. 4 Tdo 152/2012  
 
 

 

Zpronevěra III. – záloha na dodávku  
 

 

 

Obviněný jako statutární orgán obchodní společnosti na základě předchozí dohody přebral od jiné 
obchodní společnosti finanční zálohu ve výši 550 000,00 Kč na dodávku 25 tun 
metylesteru, kterou měl jako zprostředkovatel uskutečnit dne 18. srpna 2001, avšak tyto finanční 
prostředky použil dne 22. srpna 2001 na řešení vlastních obchodních záležitostí  
a u dodavatele neučinil ani objednávku tohoto zboží. 
 
Nejvyšší soud dospěl k závěru, že výše uvedený skutek byl jako trestný čin zpronevěry posouzen 
nesprávně. Pokud statutární orgán obchodní společnosti v rámci jejího podnikání a na podkladě 
kupní smlouvy přijal na účet obchodní společnosti zálohu na zaplacení kupní ceny zboží, které měla 
dodat jako prodávající, takto ji zaúčtoval jako příjem a následně použil v rámci podnikání obchodní 
společnosti, nedopustil se trestného činu zpronevěry, přestože zálohu nepoužil na opatření 
zboží, které měla kupujícímu dodat obchodní společnost, jejímž jménem jednal.  
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Peníze poskytnuté kupujícím v podobě zálohy na kupní cenu totiž nejsou 
pro prodávajícího cizí věcí, ale stávají se součástí jeho majetku. Opak by mohl vyplývat jen 
ze smlouvy jiného typu, např. ze smlouvy zprostředkovatelské, mandátní apod. Jestliže kupujícímu 
nebylo dodáno zboží, které bylo předmětem kupní smlouvy, může jít jen o nesplnění závazku z této 
smlouvy, pokud by případně nešlo o podvodné vylákání zálohy pod předstíranou záminkou dodání 
zboží při současném úmyslu zboží nedodat a obohatit se tak. 
 
Zdroj: Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 20. listopadu 2002, č. j. 7 Tdo 928/2002  

 
 

 

Zpronevěra IV. – přeprodané zboží 
 

 

 

Před soudem bylo řešeno jednání jednatele obchodní společnosti, který uzavřel kupní smlouvu 
s firmou P. a Co J. na dodávku masa a masných výrobků, na základě této smlouvy 
odebral zboží v celkové hodnotě 431 746,70 Kč postupně na tři faktury, které v době jejich 
splatnosti ani později neuhradil. V rozporu s bodem VI. kupní smlouvy, ve kterém bylo 
uvedeno, že vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího až dnem úplného uhrazení 
kupní ceny, toto zboží prodal dalšímu odběrateli a tak způsobil V. P. jako majiteli firmy  
P. a Co J. škodu ve výši 431 746,70 Kč. 
 
Nejvyšší soud dospěl mimo jiné k následujícím závěrům. 
 
Pokud obviněný prodal zboží, které mu bylo za účelem jeho dalšího prodeje svěřeno na základě 
kupní smlouvy, byť v jejím rámci byla sjednána výhrada vlastnického práva podle § 445 
obchodního zákoníku, nejednal proti účelu svěření, a nemohl se proto dopustit trestného 
činu zpronevěry. 
 
V úvahu však přichází, aby za trestný čin zpronevěry bylo považováno jednání, jehož 
podstatou je to, že pachatel si ponechal výtěžek z prodeje svěřeného zboží, a to 
za předpokladu, jestliže mu bylo za prodej zboží zaplaceno a měl tedy výtěžek z prodeje zboží 
v dispozici. Trestného činu zpronevěry se pachatel dopustí i tehdy, když zboží, které koupil 
s výhradou vlastnického práva, dříve, než za něj zaplatil kupní cenu, neprodá, ale použije 
ho např. k uhrazení svých dluhů vůči třetím osobám. 
 
Zdroj: Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 14. srpna 2002, č. j. 7 Tdo 474/2002  
 
 

 

Zpronevěra V. – peněžní částky z prodeje vozidel 
 

 

 

Jako zpronevěra bylo posouzeno jednání D. L., který jako jediný jednatel obchodní společnosti, 
provozující autobazar, zprostředkovával prodej vozidel tak, že jménem uvedené obchodní 
společnosti uzavíral s původními majiteli jako prodejci automobilů smlouvy o zprostředkování 
prodeje motorového vozidla. Těmito smlouvami se zavazoval nejpozději do 30 dnů od prodeje 
vozidla vyplatit po odečtení provize peněžní částky utržené za prodej vozidla. Prodej vozidel 
zprostředkovával, ale peněžní částky získané od kupců v rozsahu, v němž je měl předat 
prodávajícím, si ponechával pro svoji potřebu.  
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Jednatel tímto jednáním způsobil poškozeným škodu v celkové výši 14 719 400,00 Kč, v jednání 
pokračoval i poté, co mu bylo pro část jeho jednání sděleno obvinění. 
 
Zdroj: Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 13. července 2011, č. j. 7 Tdo 760/2011  
 
 

 

Zpronevěra VI. – vytěžené dřevo 
 

 

 

Zákonné znaky skutkové podstaty trestného činu zpronevěry naplnil muž, který na pozemcích, 
sloužících jako trvalý travní porost, které měl pronajaty na základě smlouvy o nájmu 
s Pozemkovým fondem České republiky, neoprávněně a bez vědomí vlastníků pozemků 
vytěžil dřevo stromů různých druhů na těchto pozemcích rostoucích. Vytěžené dřevo 
z uvedených pozemků odvezl, částečně je použil pro svou potřebu a částečně jako úhradu 
za práce spojené s těžbou. 
 
Muž tak předmětné pozemky užíval v rozporu s účelem, k němuž mu byly nájemní 
smlouvou svěřeny, a tímto jednáním způsobil vlastníkům pozemků škodu v celkové výši 
286 551,70 Kč. 
 
Zdroj: Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 22. září 2011, č. j. 8 Tdo 775/2011  
 
Níže jsou již jen ve stručnosti uvedena další rozhodnutí Nejvyššího soudu České 
republiky v oblasti zpronevěry, na která je vhodné s ohledem na trestní odpovědnost 
statutárních orgánů rovněž upozornit. 
 
� Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 22. března 2006, č. j.  8 Tdo 222/2006: 
 

Trestného činu zpronevěry se jednatel dopustil i tehdy, pokud jako statutární 
orgán společnosti s ručením omezeným, v rozporu se zájmy této společnosti, 
odčerpal část finančních prostředků pro své soukromé účely tím, že uhradil 
pojistné na pojištění právní ochrany a havarijní pojištění na motorové vozidlo, 
které bylo výhradně jeho majetkem. 

 
� Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 29. června 2011, č. j.  3 Tdo 891/2010: 
 

Zpronevěru spáchal muž, který se svěřenými akciemi, jež původně měl oprávněně 
ve své dispozici (jako jednatel společnosti A., s. r. o.), disponoval i dlouho poté, 
co byl odvolán valnou hromadou společnosti z funkce statutárního orgánu, a to 
i přes opakované výzvy k jejich vrácení. Zároveň podnikal aktivní kroky směřující 
k tomu, aby předmětné akcie z majetku společnosti vyvedl trvale. 
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C2.2 Podvod 
 
Podvodu se pachatel může dopustit následujícími způsoby jednání: 
 
� uvede oběť v omyl, kterého následně zneužije (jde o jednání, kterým pachatel 

předstírá okolnosti, které nejsou v souladu se skutečným stavem věci – lstí, 
nepravdivou informací), 

� zneužije omylu oběti, ve kterém se již v té době nachází, 

� při jednání s obětí úmyslně zamlčí podstatné skutečnosti, s jejichž znalostí by se 
oběť rozhodla jinak (např. špatnou ekonomickou situaci společnosti), 

 
přičemž výše uvedeným jednáním způsobí na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou, 
tj. ve výši alespoň 5 000,00 Kč, a získá pro sebe nebo jiného neoprávněný majetkový 
prospěch. 
 
  

 Podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, § 209 
 

(1) 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, bude 
potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné 
majetkové hodnoty. 

(2) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený 
v odstavci 1 a byl-li za takový čin v posledních třech letech odsouzen nebo potrestán. 

(3) Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán, 
způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 větší škodu. 

(4) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, 
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny, 
b) spáchá-li takový čin jako osoba, která má zvlášť uloženou povinnost hájit zájmy poškozeného, 
c) spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu, za živelní pohromy nebo 
jiné události vážně ohrožující život nebo zdraví lidí, veřejný pořádek nebo majetek, nebo 
d) způsobí-li takovým činem značnou škodu. 

(5) Odnětím svobody na pět až deset let bude pachatel potrestán, 
a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 škodu velkého rozsahu, nebo 
b) spáchá-li takový čin v úmyslu umožnit nebo usnadnit spáchání trestného činu vlastizrady 
(§ 309), teroristického útoku (§ 311) nebo teroru (§ 312). 

(6) Příprava je trestná. 

 
Podvod může být spáchán nejen osobním jednáním, ale také využitím technického 
zařízení, například výpočetní techniky (Jako trestný čin podvodu může být kvalifikováno 
to, že zaměstnanec ke škodě zaměstnavatele uskutečňuje soukromé telefonické hovory  
a v součtu tak způsobí majetkovou újmu vyšší než 5 000,00 Kč a přitom předstírá, že se 
jednalo o hovory uskutečněné v zájmu zaměstnavatele.).  
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O trestný čin podvodu naopak nejde, jestliže někdo pod nepravdivou záminkou 
vyláká majetkové plnění, na které má právní nárok. Chybí zde totiž neodůvodněný 
majetkový prospěch. 
 

 

Podvod – uvedení v omyl I. 
 

 

 

Jako podvod bylo posouzeno jednání muže, který jako jediný jednatel a společník obchodní 
společnosti B., s. r. o. dne 28. listopadu 2006 podepsal smlouvu o půjčce od společnosti I., a. s. 
ve výši 5 750 000,00 Kč s tím, že podle smlouvy měly být tyto prostředky použity výhradně 
na financování dostavby porodny selat a eroscentra a uvedená částka s úroky měla být 
vrácena do 30. září 2007. Poté, co společnost I., a. s. převedla částku 5 664 469 Kč (tj. sjednanou 
částku 5 750 000,00 Kč sníženou o poplatek za uzavření smlouvy) na účet B., s. r. o., však tento 
jednatel v prosinci 2006 tuto částku vybral v hotovosti, nepoužil ji ani částečně na sjednaný 
účel, použil ji nezjištěným způsobem a nevrátil ji společnosti I., a. s. ve sjednané lhůtě ani 
později. Podle zjištění soudu obviněný takto jednal v úmyslu poskytnutou půjčku na sjednaný účel 
nepoužít, půjčku nevrátit a tak sebe a obchodní společnost B., s. r. o. neoprávněně obohatit, přičemž 
tímto jednáním způsobil společnosti I., a. s. škodu ve výši 5 664 469,00 Kč. 

 
Podstatou skutku tedy bylo vylákání půjčky prostřednictvím nepravdivého příslibu, 
že půjčená částka bude vrácena. Osoby jednající za společnost I., a. s. byly osobami, které 
obviněný uvedl v omyl, a to ohledně okolnosti, že půjčená částka bude vrácena. 
 
Jako podvod bylo označeno i další jednatelovo jednání spočívající v tom, že s vědomím nepříznivé 
finanční situace obchodní společnosti B., s. r. o. a s vědomím, že tato společnost není a nebude 
schopna pokrýt své závazky a že nedostojí svým závazkům, zatajil tento stav obchodním 
partnerům, objednával nebo nechával objednávat u nich různé zboží a služby, za které 
neplatil, a tím v době od června 2006 do června 2008 způsobil poškozeným celkovou škodu ve výši  
16 710 351,50 Kč. 
 
Podstatou tohoto jednání bylo vylákání zboží a služeb pod nepravdivým slibem, že za ně 
bude zaplaceno. Jednáním obviněného byly uvedeny v omyl osoby, které jednaly za dodavatele 
zboží a služeb, a to ohledně okolnosti, že za zboží a služby bude zaplaceno. 
 
Zdroj: Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 4. dubna 2012, č. j. 7 Tdo 241/2012  
 

 

Podvod – uvedení v omyl II. 
 

 

 

Trestný čin podvodu spáchal také muž, který pod falešnou záminkou půjčky na dostavbu 
svého rodinného domu s vědomím, že poškozený bude akceptovat pouze takovéto důvody 
zároveň spojené s jeho tíživou osobní situací, vylákal od poškozeného postupně částky 
ve výši 600 000,00 Kč a 1 329 000,00 Kč.  
 
Zcela úmyslně tak uvedl falešnou záminku pro půjčení peněz, ačkoli je uvedeným způsobem použít 
nechtěl a nepoužil, a poškozeného tím uvedl v omyl za účelem vlastního obohacení.  
 
Zdroj: Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 21. září 2011, č. j. 3 Tdo 1033/2011  
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Podvod – zamlčení podstatných skutečností 
 

 

 

Trestného činu podvodu se dopustil muž, který jako předseda představenstva společnosti L. t., a. s. 
uzavřel s poškozenou společností v. S., spol. s r. o. dne 10. dubna 2002 Smlouvu o smlouvách 
budoucích. Následně v úmyslu vylákat zboží a neuhradit jeho cenu, při vědomí zejména 
špatné ekonomické situace společnosti L. t., a. s. (byla v úpadku předlužením od roku 1999), 
kterou zamlčel, sjednal se společností v. S., spol. s r. o. v době od 13. dubna 2004  
do 21. září 2004 kupní smlouvy na dodávky hutního materiálu v hodnotě celkem  
16 842 147,00 Kč. Za účelem zajištění těchto obchodů jako předseda představenstva, a tedy 
oprávněný zástupce směnečného dlužníka, podepsal v období od 24. května 2004  
do 27. září 2004 jako akceptant sedmi cizích směnek na řad společnosti v. S., spol. s r. o. 
s doložkou „bez protestu“, s celkovou výší směnečné sumy 16 842 147,00 Kč. 
 
V době podpisu kupních smluv a akceptace předmětných směnek muž věděl, že tyto závazky 
vzhledem ke špatné ekonomické situaci obchodní společnosti L. t., a. s. nebude možno 
v době jejich splatnosti splnit. Dodané zboží navíc nezpracoval, ale po jeho dodání je prodal 
s minimální marží 5 % obchodní společnosti L. G+G, s. r. o., ač věděl, že tato obchodní společnost 
z důvodu dlouhodobé platební nekázně dluží L. t., a. s. částku převyšující 10 milionů Kč. 
 
Dále si byl vědom, že v případě řádného nesplnění směnečných závazků ze strany obchodní 
společnosti L. t., a. s. jako směnečného dlužníka, vznikne dodavateli jako výstavci směnek 
povinnost zaplatit směnečné sumy bance.  
 
Předseda představenstva tedy zamlčel společnosti v. S., spol. s r. o. podstatné skutečnosti 
o špatné ekonomické situaci obchodní společnosti L. t., a. s. a před splatností 
akceptovaných směnek podal dne 14. října 2004 návrh na prohlášení konkursu na majetek 
obchodní společnosti L. t., a. s., takže k úhradě kupní ceny nedošlo. 
 
Zdroj: Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 31. srpna 2011, č. j. 8 Tdo 573/2011  
 
 

 

Podvod – zajištění závazku neplatnými akciemi 
 

 

 

Jako trestný čin podvodu bylo soudem vyhodnoceno jednání muže, který způsobil škodu ve výši 
400 000,00 Kč tím, že dne 23. května 2007 uzavřel s poškozenou smlouvu o půjčce ve výši 
400 000,00 Kč, které se zavázal vrátit za tři kalendářní měsíce od podepsaní smlouvy. 
Od počátku však neměl v úmyslu peníze vrátit, neboť za účelem zajištění závazku předal 
poškozené 10 ks akcií společnosti P., a. s. v nominální hodnotě 100 000,00 Kč za kus, o nichž 
věděl, že jsou neplatné, a půjčené peníze nevrátil.  
 
Poškozená se tak stala majitelem těchto akcií, ale vzhledem k jejich neplatnosti nemohla 
vykonávat práva s nimi spojená, čímž jí byla způsobena škoda ve výši 400 000,00 Kč. 
 
Zdroj: Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 2. února 2011, č. j. 8 Tdo 1540/2010  
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Níže jsou již jen ve stručnosti uvedena další rozhodnutí Nejvyššího soudu České 
republiky v oblasti trestného činu podvodu, na která je vhodné s ohledem na trestní 
odpovědnost statutárních orgánů rovněž upozornit. 
 
� Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 26. května 2009, č. j.  8 Tdo 440/2009: 
 

O trestný činu podvodu se může jednat rovněž v případě, kdy pachatel úmyslně 
nabízí k prodeji zboží (výrobky, věci nebo zařízení), jemuž přiznává vlastnosti či 
funkce, které nemá, toto neodpovídá požadovaným technickým parametrům 
a nemůže buď vůbec, nebo řádně sloužit k účelu, jemuž je určeno, a cílem nabídky 
takového zboží primárně není vlastní obchodní činnost pachatele, ale jde jen 
o klamavé zastírání jeho snahy vylákat od kupujících finanční prostředky a tím 
mu způsobit škodu a na jeho úkor se obohatit. 
 

� Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 25. dubna 2001, č. j. 7 Tz 65/2001: 
 
O podvod může jít za situace, kdy si obviněný peníze vybrané od klientů cestovní 
kanceláře sice neponechal pro svou osobní potřebu a jeho úmysl k tomu ani 
nesměřoval, ale úmyslným jednáním obviněného byla obohacena cestovní 
kancelář, která použila vybrané peníze na úhradu svých provozních výdajů. 
Z hlediska obviněného šlo tedy o obohacení jiného poté, co byli klienti  uvedeni 
v omyl, jestliže za stavu insolvence cestovní kanceláře, z něhož byla zjevná 
nemožnost uskutečnit inzerované zájezdy, obviněný nechal tyto zájezdy prodávat, 
resp. vybírat na jejich úhradu zálohy od klientů. 
 

� Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 29. května 2002, č. j. 5 Tdo 86/2002: 
 
Jestliže obviněný již v době uzavření leasingové smlouvy jednal s vědomím, 
že přebírá jako předmět leasingu věc, přičemž věděl, že sjednané splátky 
s ohledem na svou finanční situaci nebude schopen platit, jednal s úmyslem 
sjednané splátky nehradit, čímž poškozeného uvedl v omyl, aby se k jeho škodě 
obohatil. 
 
 

C2.3 Pojistný podvod 
 
Pojistný podvod lze obecně charakterizovat jako záměrné klamání jedné strany 
stranou druhou za účelem získání výhody nebo obohacení, ke kterému by nedošlo, 
pokud by byl pravdivě vysvětlen skutkový stav. Předmětem tohoto trestného činu 
jsou peněžní prostředky pojišťovny. 
 
Trestný čin pojistného podvodu podle ustanovení § 210 trestního zákoníku spáchá 
ten, kdo: 
 
� při sjednávání pojistné smlouvy či její změny, 
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� v souvislosti s likvidací pojistné události, nebo 

� při uplatnění nároku na plnění z pojištění, 
 
uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje nebo podstatné údaje zamlčí.  
 
Trestný čin pojistného podvodu spáchá také ten, kdo úmyslně vyvolá (záměrně 
havaruje s pojištěným automobilem, otevřením stavidla rybníka způsobí zatopení pojištěné 
nemovitosti) nebo předstírá pojistnou událost (finguje krádež automobilu) nebo kdo stav 
vyvolaný pojistnou událostí udržuje v úmyslu zvýšit vzniklou škodu, a tím 
způsobí škodu na cizím majetku ve výši minimálně 5 000,00 Kč. 
 
   

 Podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, § 210 
 

(1) Kdo uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje nebo podstatné údaje zamlčí 
a) v souvislosti s uzavíráním nebo změnou pojistné smlouvy, 
b) v souvislosti s likvidací pojistné události, nebo 
c) při uplatnění práva na plnění z pojištění nebo jiné obdobné plnění, 
bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné 
majetkové hodnoty. 

(2) Stejně bude potrestán, kdo v úmyslu opatřit sobě nebo jinému prospěch, vyvolá nebo předstírá 
událost, s níž je spojeno právo na plnění z pojištění nebo jiné obdobné plnění, nebo stav vyvolaný 
pojistnou událostí udržuje, a způsobí tak na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou. 

(3) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený 
v odstavci 1 nebo 2 a byl-li za takový čin v posledních třech letech odsouzen nebo potrestán. 

(4) Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán, 
způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 větší škodu. 

(5) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, 
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizované skupiny, 
b) spáchá-li takový čin jako osoba, která má zvlášť uloženou povinnost hájit zájmy poškozeného, 
nebo 
c) způsobí-li takovým činem značnou škodu. 

(6) Odnětím svobody na pět až deset let bude pachatel potrestán, 
a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 škodu velkého rozsahu, nebo 
b) spáchá-li takový čin v úmyslu umožnit nebo usnadnit spáchání trestného činu vlastizrady 
(§ 309), teroristického útoku (§ 311) nebo teroru (§ 312). 

(7) Příprava je trestná. 
 
Pojistné podvody je v praxi možné zaznamenat jak u životního, tak i neživotního 
pojištění. Typickým příkladem podvodného jednání jsou nahrané dopravní nehody, 
nadhodnocené faktury za opravu vozidla, fingované krádeže vozidel, záměrně založené požáry 
nemovitostí či vymyšlené úrazy. 
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S pojistnými podvody se lze setkat i u podnikatelů, kteří se mnohdy tímto způsobem 
   snaží řešit finanční krizi své firmy. Často se jedná o úmyslně založené požáry 
  nemovitostí. 
 
Příkladem je případ, kdy požár způsobil škodu za zhruba 800 000 korun na nemovitosti jisté 
menší firmy. Na základě práce detektivního oddělení se ale zjistilo, že budova vykazovala značné 
technické nedostatky již dávno předtím, než se v ní objevil oheň. Rozsáhlá poškození vznikla už 
kvůli neodborně provedené práci při výstavbě. 
 
V jiném případě zase firmě shořely dvě budovy hotelu. Poté, co oheň zničil jednu budovu, 
pojišťovna získala indicie, že šlo o úmyslné založení požáru. Původně měly shořet oba domy, něco 
se ale nepovedlo. Do týdne po prvním požáru „překvapivě“ shořela i ta další budova. Pak případ už 
rovnou řešila policie. 
 
Pokusů o podvod rok od roku přibývá. V roce 2011 prošetřily tuzemské pojišťovny 
o 30 % více podezřelých škod než o rok předtím. Ze statistik pojišťoven přitom 
vyplývá, že nejvíce se podvádí v oblasti autopojištění.  
 

 

Statistika šetřených podvodů za rok 2011 (u členů České asociace pojišťoven) 
 

 

 

Obor pojištění Počet případů 
Výše nárokovaných 

plnění v Kč 
Výše prokázané 

hodnoty v Kč 

    
Pojištěné vozidel 4 728 627 142 000 329 730 000 

Pojištění přepravy 17 4 018 000 1 317 000 

Pojištění majetku 
a odpovědnosti 

891 895 933 000 425 569 000 

Pojištění osob 1 046 84 555 000 82 461 000 

    
Celkem 6 682 1 611 648 000 839 077 000 

 
Zdroj: Česká asociace pojišťoven 
 
Za trestný čin pojistného podvodu české soudy každým rokem odsoudí stovky 
pachatelů. Výše trestu se odvíjí od výše způsobené škody. Soud může za spáchání 
pojistného podvodu udělit maximálně desetiletý trest. 
 

 

Pojistný podvod – půjčovné za náhradní vozidlo 
 

 

 

Obviněný v rámci uplatnění nároku na náhradu škody, která vznikla při dopravní nehodě dne 
14. dubna 2009 na automobilu zn. Mercedes Benz a která byla likvidována obchodní společností 
Allianz pojišťovna, a. s. z titulu tzv. povinného ručení L. Č. jako viníka nehody, požadoval 
uhrazení půjčovného za náhradní vozidlo zn. Mercedes Benz neoprávněně za období od 
21. dubna 2009 do 11. května 2009. Ve skutečnosti bylo poškozené vozidlo po nehodě 
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nadále běžně užíváno a teprve dne 11. května 2009 bylo přistaveno k opravě. Pojišťovna 
částku 120 785,00 Kč představující půjčovné za uvedenou dobu nevyplatila. 
 
Z listinných důkazů dokumentujících průběh opravy poškozeného vozidla a ze svědeckých výpovědí 
zaměstnanců servisu, v němž bylo vozidlo opravováno, vyplývá, že obviněný přijel s vozidlem 
do servisu nejprve dne 21. dubna 2009, kdy byl vystaven zakázkový list, v němž byl specifikován 
předmět a rozsah opravy a v souladu s pořízenou fotografií uveden počet ujetých kilometrů 70 472, 
avšak obviněný nenechal vozidlo v servisu, odjel s ním a k vlastní opravě ho přistavil dne 
11. května 2009, kdy počet ujetých kilometrů byl 73 775.  
 
Za tohoto stavu Nejvyšší soud konstatoval, že není nic nelogického na zjištění soudů, že vozidlo 
bylo v době od 21. dubna 2009 do 11. května 2009 nadále běžně užíváno, že s ním bylo ujeto 
3 303 kilometrů, a že pokud obviněný za uvedenou dobu požadoval po pojišťovně uhrazení 
tzv. půjčovného za náhradní vozidlo, byl tento požadavek nedůvodný. 
 
Zdroj: Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 15. února 2012, č. j. 7 Tdo 104/2012  
 
 

 

Pojistný podvod – pokus a organizátorství pokusu  
 

 

 

Z popudu obžalovaného R. K. se obžalovaní D. K., V. H. a další osoba stíhaná samostatně 
v úmyslu vyvolat pojistnou událost dohodli s obžalovaným R. K. na vloupání 
do rekreačního střediska, jehož majitelem je obžalovaný R. K., který tyto spolupachatele v přesně 
nezjištěné době před 18. červnem 2004 provedl popsaným objektem a označil jim místa, která mají 
vloupáním napadnout.  
 
V noci ze dne 18. června 2004 na 19. června 2004 pak obžalovaní D. K., V. H. a další osoba 
provedli fingované vloupání v souladu s prvotní dohodou do tohoto objektu, a to tak, že zejména 
poškodili vstupní dveře do jednotlivých pokojů a rozházeli stavební materiál. 
 
Následně dne 19. června 2004 v 11.00 hodin další osoba, vůči níž je trestní stíhání nyní vedeno 
samostatně, toto vloupání nahlásila policejnímu orgánu, přičemž do protokolu o trestním 
oznámení uvedla, že toto vloupání do objektu bylo způsobeno neznámým pachatelem, který 
z něj odcizil nářadí, spotřební a stavební materiál v celkové hodnotě nejméně 220 000,00 Kč. 
Dne 5. července 2004 obžalovaný R. K. již v pozici poškozeného policejnímu orgánu škodu blíže 
specifikoval, přičemž uvedl, že provedeným vloupáním mu byla způsobena odcizením věcí škoda 
ve výši 989 449,30 Kč a poškozením zařízení rekreačního střediska škoda ve výši 130 000,00 Kč, 
přičemž takto jednal v úmyslu dosáhnout pojistného plnění ve výši nejméně 588 839,30 Kč, ačkoli 
v době fingovaného vloupání do rekreačního střediska se v tomto nenacházely věci, které 
obžalovaný R. K. uvedl jako zcizené (elektrická trouba se v době vloupání nacházela ve skladu 
jiné firmy, kožená sedací souprava byla nalezena při domovní prohlídce rodinného domku, bruska 
na parkety nebyla obžalovanému R. K. zapůjčena a nacházela se v objektu jiné společnosti, ruční 
stavební nářádí bylo z rekreačního střediska odneseno před fingovaným provedeným vloupáním). 
 
Po provedeném šetření Policie ČR již k uplatnění pojistné události nedošlo. Obžalovaný R. K. 
se tedy takto pokusil způsobit škodu pojišťovně ve výši nejméně 588 839,30 Kč. 
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Z hlediska neukončeného pokusu pojistného podvodu podle § 21 odst. 1 k § 210 odst. 2 trestního 
zákoníku je nerozhodné, že fakticky nedošlo k uplatnění škody u pojišťovny, jelikož všechny 
další znaky jeho skutkové podstaty byly naplněny. Úmyslné jednání shora zmiňovaných 
spoluobviněných v pozici hlavních pachatelů totiž bezprostředně směřovalo k tomu, aby v úmyslu 
opatřit jinému prospěch vyvolali událost, s níž je spojeno právo na plnění z pojištění 
(fingované vloupání nejen provedli, ale i nahlásili Policii ČR, přičemž škoda jím vzniklá 
na poškozeném interiéru a odcizeném vybavení měla založit nárok na výplatu pojistného plnění), 
a způsobili tak na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou. 
 
K dokonání trestného činu nedošlo vlivem zahájení prověřování nahlášené události orgány Policie 
ČR, které pojaly podezření, že byl spáchán trestný čin pojistného podvodu.  
 
Zdroj: Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 16. února 2011, č. j. 8 Tdo 76/2011  
 
 

 

Uplatnění vyšší škody na vozidle, než k jaké mohlo při pojistné události dojít 
 

 

 

Žena po předchozí dohodě s dvěma dalšími obviněnými v úmyslu vylákat pojistné plnění z řetězové 
dopravní nehody oznámila tuto událost prostřednictvím vyplněného formuláře „Oznámení škodní 
události“ na pracovišti likvidace pojistných událostí společnosti Allianz pojišťovna, a. s., čímž 
uplatnila nárok na pojistné plnění z titulu pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
provozem motorového vozidla ze smlouvy vztahující se k vozidlu původně spoluobviněného 
M. N. Ke vzniku škody způsobené na osobním motorovém vozidle, které řídila, mělo dojít tak,  
že do jejího motorového vozidla narazilo zezadu osobní vozidlo řízené obviněným M. N.  
 
Uplatněné poškození na vozidle v důsledku nahlášené dopravní nehody bylo ženě vyplaceno jako 
pojistné plnění v celkové výši 38 501,00 Kč. Následně bylo znaleckými posudky zjištěno, 
že uvedená poškození všech vozidel jsou z technického hlediska nepřijatelná pro popsaný 
průběh dopravní nehody a nekorespondují s popisovaným průběhem dopravní nehody, 
čímž vyplacením plnění všem původně spoluobviněným vznikla společnosti pojišťovně škoda 
ve výši 429 933,00 Kč. 
 
Obviněná sice nevyvolala úmyslně pojistnou událost, protože k dopravní nehodě, a tedy 
k pojistné události, skutečně došlo. Obviněná pouze uplatnila vyšší škodu způsobenou 
na vozidle, než k jaké mohlo reálně dojít při dopravní nehodě tak, jak byla popsána. 
 
Tím se ovšem obviněná dopustila trestného činu pojistného podvodu, a to proto, že uvedla 
nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje o způsobené škodě, a to za účelem získání vyššího 
pojistného plnění. 
 
Zdroj: Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 4. srpna 2010, č. j. 7 Tdo 675/2010  
 
Níže jsou již jen ve stručnosti uvedena další rozhodnutí Nejvyššího soudu České 
republiky v oblasti pojistných podvodů, na která je vhodné rovněž upozornit. 
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� Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 24. června 2009, č. j. 6 Tdo 335/2009:   

 
Škodou způsobenou trestným činem pojistného podvodu je částka, která se rovná 
rozdílu mezi skutečně poskytnutým pojistným plněním na straně jedné 
a pojistným plněním, které by náleželo, kdyby pachatel neuvedl nepravdivé nebo 
hrubě zkreslené údaje nebo nezamlčel podstatné údaje při uplatnění nároku 
na pojistné plnění, na straně druhé. Za škodu nelze bez dalšího považovat celou 
výši poskytnutého pojistného plnění, je-li zřejmé, že k pojistné události došlo  
a že nárok na pojistné plnění vznikl, byť v nižší částce, než jakou pachatel 
vylákal. 

 
� Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 14. října 2009, č. j. 8 Tdo 1034/2009: 

 
Nepravdivými údaji jsou takové údaje, jejichž obsah vůbec neodpovídá 
skutečnému stavu, o němž je podávána informace, a to byť jen o některé důležité 
skutečnosti pro uzavření pojistné smlouvy. Za hrubě zkreslené údaje se považují 
takové, které mylně nebo neúplně informují o podstatných a důležitých 
okolnostech pro uzavření pojistné smlouvy, což může vést k zásadně 
nesprávným závěrům o skutečnostech rozhodných pro uzavření pojistné smlouvy. 
Podstatné údaje zamlčí ten, kdo neuvede při sjednávání pojistné smlouvy jakékoli 
údaje, které jsou rozhodující nebo zásadní pro uzavření smlouvy nebo následné 
plnění pojišťovnou. 

 
� Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 21. září 2006, č. j.  7 Tdo 1077/2006: 

 
Mezi hledisky, podle nichž zvažují pojišťovny míru rizika budoucí pojistné 
události a tím také míru rizika svého plnění, náleží i okolnost, že osoba, s níž má 
být pojistná smlouva uzavřena, má stejný typ pojištění sjednaný i u dalších 
pojišťoven, o kolik pojišťoven jde, které to jsou apod. Pojištění téhož typu sjednané 
u více pojišťoven pak je okolností, která logicky vzbuzuje úvahy o tom, že osoba, 
o jejíž pojištění jde, sama považuje vznik pojistné události za více pravděpodobný 
či očekávaný.  
 
 

C2.4 Úvěrový podvod  
 
České trestní právo postihuje v souvislosti s trestným činem úvěrového podvodu dva 
druhy jednání: 
 
� uvedení nepravdivých nebo hrubě zkreslených údajů nebo jejich zamlčení 

při sjednávání úvěrové smlouvy nebo při čerpání úvěru (například muž bez vědomí 
sourozence uzavřel na jeho doklady smlouvu o spotřebitelském úvěru na nákup počítače, 
nebo uvedení zaměstnavatele, kde žadatel o úvěr není již v té době zaměstnán), 
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� použití prostředků získaných účelovým úvěrem (úvěr na bydlení, nákup auta, 

studium) na jiný než určený účel (bez souhlasu věřitele), a to v rozsahu nikoli 
malém (ve výši nejméně 25 000,00 Kč). 

 
  

 Podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, § 211 
 

(1) Kdo při sjednávání úvěrové smlouvy nebo při čerpání úvěru uvede nepravdivé nebo hrubě 
zkreslené údaje nebo podstatné údaje zamlčí, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo 
zákazem činnosti. 

(2) Stejně bude potrestán, kdo bez souhlasu věřitele, v nikoli malém rozsahu, použije prostředky 
získané účelovým úvěrem na jiný než určený účel. 

(3) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený 
v odstavci 1 nebo 2 a byl-li za takový čin v posledních třech letech odsouzen nebo potrestán. 

(4) Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán, 
způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 větší škodu. 

(5) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, 
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizované skupiny, 
b) spáchá-li takový čin jako osoba, která má zvlášť uloženou povinnost hájit zájmy poškozeného, 
nebo 
c) způsobí-li takovým činem značnou škodu. 

(6) Odnětím svobody na pět až deset let bude pachatel potrestán, 
a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 škodu velkého rozsahu, nebo 
b) spáchá-li takový čin v úmyslu umožnit nebo usnadnit spáchání trestného činu vlastizrady 
(§ 309), teroristického útoku (§ 311) nebo teroru (§ 312). 

(7) Příprava je trestná. 
 
Zákon nevyžaduje, aby výše uvedeným jednáním byla způsobena škoda, nebo aby 
pachatel jednal v úmyslu svým jednáním škodu způsobit (úvěrového podvodu se může 
dopustit i ten, kdo např. uvedením nepravdivých údajů získá úvěr, který pak ale řádně splácí). 
Způsobení škody pouze podmiňuje použití vyšší trestní sazby. 
 
Jednání pachatele se musí týkat úvěrové smlouvy.  
 
 Podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, § 497 
 

 

Smlouvou o úvěru se zavazuje věřitel, že na požádání dlužníka poskytne v jeho prospěch peněžní 
prostředky do určité částky, a dlužník se zavazuje poskytnuté peněžní prostředky vrátit a zaplatit 
úroky. 

 
O trestný čin úvěrového podvodu se nejedná, pokud jednání pachatele směřuje 
k uzavření smlouvy jiného typu, byť by se prostřednictvím takové smlouvy dostaly 
do jeho dispozice finanční prostředky (např. smlouva o půjčce). 
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Pro trestný čin úvěrového podvodu ve stádiu pokusu spáchaného formou 
  spolupachatelství bylo zahájeno trestní stíhání čtyřiapadesátiletého muže jako předsedy 
  představenstva a třiačtyřicetileté ženy jako místopředsedkyně představenstva jedné 
  akciové společnosti se sídlem na Písecku. 

 
Manželé žádali přímo v ústředí renomované banky ve Švýcarsku o vystavení bankovní 
garance ve výši 3,5 miliardy USD. Nárok na toto vystavení garance prokazovali 
vystaveným potvrzením od neexistující banky z USA. Bankovní garanci žádali manželé 
na výstavbu a provoz mezinárodní letecké dopravy.  
 
Celá akce byla zastavena ve švýcarské bance těsně před podpisem připravených smluv k vystavení 
bankovní garance ve fázi konečného ověření pravosti předloženého potvrzení mezi dotčenými 
bankovními domy. Švýcarská banka pak vystavení bankovní garance neschválila a nerealizovala 
z důvodu podezření na podání nepravdivých informací a falšování listinných materiálů.  
 
 

 

Příkladem trestného činu úvěrového podvodu je také jednání čtyř mužů, kteří v průběhu 
  let 2007 až 2009 požádali ve třech jednotlivých případech dva bankovní ústavy o úvěry 
  ve výši 15, 13 a 23 milionů korun.  
 
Při jednání o úvěru na nákup pozemku s nemovitostmi uvedli u dvou žádostí úmyslně 
nepravdivý údaj o zárukách pro splácení úvěru, který byl doložen padělanými smlouvami, 
jejichž výrobu měli zajistit další obvinění. V případě prvního úvěru došlo k poskytnutí finančních 
prostředků, v případě druhého úvěru banka včas zjistila, že se jedná o padělané smlouvy 
a k vyplacení úvěru tudíž nedošlo. Z poskytnutého úvěru byl v době splatnosti splacen pouze 
zlomek. Bance měla jednáním obviněných vzniknout škoda ve výši 15 milionů korun. 
 
V třetím případě bylo požádáno o úvěr ve výši 23 milionů korun na koupi dvou panelových domů. 
Jako primární zdroj splácení úvěru předložili bance smlouvu o smlouvě budoucí uzavřenou 
s jiným subjektem, ve které bylo uvedeno, že tento subjekt později tyto budovy odkoupí, 
a z těchto prostředků bude úvěr splacen, k čemuž však nedošlo. Tento úvěr byl v době 
splatnosti splacen pouze částečně, bance tudíž vznikla škoda ve výši 20 milionů korun.  
 
 

 

Úvěrový podvod spáchala i žena, která měla uzavřenu smlouvu o stavebním spoření 
  se stavební spořitelnou, řádně spořila, ale měla problémy s dřívějšími dluhy a potřebovala 
  rekonstruovat svůj byt.  
 
Při poradě se zprostředkovatelem (privátním poradcem) stavební spořitelny uvedla, že by chtěla 
uzavřít meziúvěr na rekonstrukci bytu, a zároveň mu sdělila, že jí dostihly problémy z dřívější 
doby a finance potřebuje hlavně na úhradu svých dluhů. Zprostředkovatel jí nabídl, že pokud 
by měla zájem, je ochoten jí sehnat potřebné doklady – faktury, na základě kterých by 
žena mohla dokladovat čerpaný úvěr, a tyto doklady budou splňovat účel úvěru 
(rekonstrukci). Žena s tímto souhlasila, uzavřela v listopadu 2008 meziúvěr na částku 
400 000,00 Kč bez zajištění, neboť uvedená stavební spořitelna zajištění u úvěru do výše 
500 000,00 Kč nepožadovala, a poté na základě předložených fiktivních faktur vyčerpala 
úvěr v plné výši, kdy část použila na úhradu svých dluhů a zbytek použila pro svou 
vlastní potřebu. 
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Policie při šetření zjistila, že zprostředkovatel výše uvedeným způsobem umožnil získat meziúvěr 
nejméně dvaceti osobám, kdy během tohoto šetření byla zjištěna i výše uvedená žena.  
 
 

 

Úvěrový podvod – zamlčení podstatných údajů 
 

 

 

Jedná se o případ, kdy obviněný jako jediný jednatel a společník obchodní společnosti B., s. r. o. dne 
14. března 2006 uzavřel s bankou GE Money Bank, a. s. jednak smlouvu o úvěru ve výši  
2 000 000 Kč a jednak smlouvu o revolvingovém úvěru ve výši 1 000 000 Kč, přičemž jednou 
z podmínek uzavření těchto smluv bylo současné uzavření smlouvy o zajišťovacím převodu 
vlastnického práva. Aby obviněný této podmínce vyhověl, uzavřel smlouvu o zajišťovacím 
převodu vlastnického práva k věcem v hodnotě nejméně 4 850 000 Kč, ačkoli obchodní 
společnost B., s. r. o. ve skutečnosti nebyla jejich vlastníkem a část těchto věcí ani 
neexistovala, což obviněný před bankou zatajil. Žádný z úvěrů nebyl řádně splacen, oba 
úvěry byly splaceny jen z menší části a bance GE Money Bank, a. s. tak byla jednáním obviněného 
jednatele způsobena škoda v celkové výši 2 531 695,41 Kč. 
 
Smlouvu o zajišťovacím převodu vlastnického práva obviněný uzavřel ve znění, v němž 
se obchodní společnost B, s. r. o. deklarovala jako vlastník vymezeného okruhu věcí, které měly 
povahu technologie ustájení a krmení, ačkoli vlastníkem těchto věcí ve skutečnosti nebyla a některé 
z těchto věcí dokonce ani neexistovaly. Bance tak byly při sjednávání smluv o obou úvěrech 
prezentovány nepravdivé údaje týkající se předmětu zajišťovacího převodu vlastnického 
práva. Vzhledem k významu zajištění závazků obchodní společnosti B., s. r. o. lze tyto údaje 
považovat za podstatné v tom smyslu, že pokud by bance byl znám skutečný stav, smlouvy 
o úvěrech by neuzavřela. 
 
Obviněný byl jediným jednatelem a společníkem obchodní společnosti B., s. r. o. Byl tedy v pozici, 
v níž mu náleželo obchodní vedení společnosti a v níž věděl, které věci tato společnost 
vlastní.  
 
Zdroj: Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 4. dubna 2012, č. j. 7 Tdo 241/2012 
 
 

 

Úvěrový podvod ve formě organizátorství 
 

 

 

Skutek spočíval v tom, že obviněný J. S. navedl F. B. (který již byl odsouzen) k tomu, aby dne 
10. prosince 2008 požádal na pobočce Komerční banky, a. s. v M. B. o poskytnutí úvěru 
ve výši 150 000,00 Kč s tím, že tyto peníze použije pro svoji potřebu.  
 
Za tím účelem mu jako předseda představenstva obchodní společnosti E., a. s. vyhotovil 
pracovní smlouvu, potvrzení o výši příjmu a výdajové pokladní doklady, přičemž tyto 
listiny se nezakládaly na pravdě. Následně dovezl F. B. do pobočky banky, jednal tam s ním 
o poskytnutí úvěru a odvezl ho zpět. Dne 18. prosince 2008 ho opět za účelem poskytnutí úvěru 
ve stejné výši odvezl do pobočky Komerční banky, a. s. v T. a předal mu uvedené nepravdivé 
doklady. Po zjištění nesrovnalostí nebyl úvěr F. B. ani v jednom případě poskytnut. 
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Jednání obviněného se neomezilo jen na opatření nepravdivých podkladů, ale mělo 
mnohem širší vztah k spáchanému trestnému činu. Jasně to vyplývá ze zjištění, že obviněný 
přiměl F. B. k tomu, aby požádal o úvěr, vnukl mu rozhodnutí požádat o úvěr, určil částku, kterou 
má požadovat, vybavil ho fingovanými doklady, odvezl ho do banky, doprovázel ho při jednání 
v bance a po odmítnutí úvěru v jedné pobočce banky ho přesvědčil k tomu, aby další žádost o úvěr 
podal v jiné pobočce, přičemž v nově pořízených fingovaných dokladech více nadsadil výši jeho 
výdělku. K tomu přistupuje zjištění, že úvěr měl být získán ve skutečnosti pro obviněného, 
resp. jeho obchodní společnost.  
 
Jednání obviněného tedy celkově již přesáhlo rámec pomoci, neomezovalo se na pouhou podporu 
hlavního pachatele a nabylo takové povahy, že lze konstatovat, že obviněný zosnoval a řídil 
spáchání trestného činu. 
 
Pro to, aby jednání obviněného jako účastníka na trestném činu mohlo být posouzeno jako 
organizátorství, byla splněna i ta podmínka, že trestný čin dospěl alespoň do stadia pokusu. 
V posuzovaném případě byl trestný čin úvěrového podvodu dokonán. K dokonání tohoto 
trestného činu není třeba, aby úvěr byl skutečně poskytnut, resp. aby úvěrová smlouva byla 
uzavřena. Trestný čin je dokonán již tím, že pachatel uvede nepravdivé údaje, dojde-li 
k tomu v rámci úkonů, které mají povahu sjednávání smlouvy. 
 
O tom, že ze strany F. B. jako hlavního pachatele šlo o „sjednávání“ úvěrové smlouvy, není 
důvod pochybovat. Vyplnění žádosti o úvěr, její podepsání a odevzdání bance spolu s předložením 
dokladů o zaměstnání a výši příjmu jsou úkony, jejichž souhrn lze podřadit pod zákonný znak 
„sjednávání“ úvěrové smlouvy. 
 
Zdroj: Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 13. července 2011, č. j. 7 Tdo 902/2011 
 
 

 

Úvěrový podvod – padělaný znalecký posudek 
 

 

 

Obviněný muž se mimo jiné v pobočce Č. h. b., a. s. pokusil vylákat hypoteční úvěr ve výši  
3 846 000,00 Kč, přičemž se prokazoval padělaným občanským průkazem znějícím na jméno 
Z. B. a předložil bance padělaný odhad ceny nemovitosti a návrh kupní ceny na nemovitost, 
avšak smlouva nebyla uzavřena poté, co vyšlo najevo, že znalecký posudek o ceně nemovitosti je 
padělaný (bankovní ústav sám zjistil „podvodné jednání“). 
 
Zdroj: Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 4. října 2006, č. j. 5 Tdo 1124/2006 
 
Níže jsou již jen ve stručnosti uvedena další rozhodnutí Nejvyššího soudu České 
republiky v oblasti úvěrových podvodů, na která je vhodné rovněž upozornit. 
 
� Stanovisko trestního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 27. listopadu 2003, č. j. 

Tpjn 301/2003, k rozhodovací činnosti soudů ve věci výkladu pojmu „úvěrová 
smlouva“ z hlediska ustanovení o úvěrovém podvodu: 
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Úvěrovou smlouvou ve smyslu trestního zákoníku se rozumí smlouva o úvěru 
podle § 497 a násl. obchodního zákoníku. Naproti tomu pod tento pojem nelze 
podřadit takové typy smluv, které spočívají nikoliv v poskytnutí peněžních 
prostředků, nýbrž v poskytování zboží a služeb na základě tzv. odložených plateb 
(např. smlouvu o koupi najaté věci či tzv. leasingovou smlouvu).  
 
Ustanovení o trestném činu úvěrového podvodu je možno aplikovat i na případy, 
kdy poskytovatelem úvěru (věřitelem) ze smlouvy o úvěru není banka, nýbrž jiný 
subjekt poskytující v rámci svého předmětu podnikání úvěry (např. družstevní 
záložny, stavební spořitelny) nebo i jiné subjekty, pokud poskytnou úvěr na základě 
smlouvy o úvěru. 

 
� Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 15. října 2008, č. j.  8 Tdo 1268/2008: 

 
Trestní odpovědnost pachatele za uvedení nepravdivých údajů v případě trestného 
činu úvěrového podvodu je dána nejen v případě, že pachatel takové údaje uvede 
(příp. je sdělí, poskytne, doloží apod.) v úvěrové smlouvě samotné, ale i tehdy, 
jestliže je úmyslně uvede, sdělí, poskytne nebo doloží v některém z tzv. 
pomocných dokumentů (v návrhu, žádosti, předtištěném formuláři), které byly 
předloženy v průběhu procesu sjednávání smlouvy. 
 
Takovými údaji obvykle jsou jednak údaje osobní (jméno, příjmení, titul, adresa 
bydliště), jednak údaje o solventnosti klienta (o zaměstnavateli, o výši příjmu, příp. 
o tom, že jde o uchazeče o zaměstnání, nebo vyplněný formulář přiznání k dani z příjmů), 
na základě nichž poskytovatel úvěru získává prvotní informace pro úvahu, zda 
o návrhu či žádosti klienta bude dále jednat, zda si bude některé z údajů 
prověřovat, zda bude na klientovi požadovat předložení dalších dokladů apod., 
aby nakonec mohl odpovědně posoudit, zda vůbec požadovaný úvěr klientovi 
poskytne (a sepíše s ním vlastní smlouvu o úvěru), nebo nikoliv. 
 

 
C2.5 Dotační podvod 
 
V případě trestného činu dotačního podvodu postihuje trestní zákon stejné jednání 
jako u podvodu úvěrového, tj.: 
 
� uvedení nepravdivých nebo hrubě zkreslených údajů nebo jejich zamlčení, 

� použití prostředků na jiný než určený účel (bez souhlasu věřitele), a to v rozsahu 
nikoli malém (ve výši nejméně 25 000,00 Kč), 

 
s tím rozdílem, že toto jednání je vázáno na žádost o poskytnutí dotace, subvence 
nebo návratné finanční výpomoci či příspěvku a z nich získané prostředky.  
 
Samostatné ustanovení o trestném činu dotačního podvodu nebylo v dřívějším 
trestním zákonu obsaženo, ale bylo začleněno v § 250a jako součást trestného činu 
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úvěrového podvodu. Trestný čin dotačního podvodu byl mimo dotací a subvencí 
výslovně rozšířen i na návratné finanční výpomoci a příspěvky.  
 
  

 Podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, § 212 
 

(1) Kdo v žádosti o poskytnutí dotace, subvence nebo návratné finanční výpomoci nebo příspěvku 
uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje nebo podstatné údaje zamlčí, bude potrestán 
odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti. 

(2) Stejně bude potrestán, kdo použije, v nikoli malém rozsahu, prostředky získané účelovou 
dotací, subvencí nebo návratnou finanční výpomocí nebo příspěvkem na jiný než určený účel. 

(3) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený 
v odstavci 1 nebo 2 a byl-li za takový čin v posledních třech letech odsouzen nebo potrestán. 

(4) Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán, 
způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 větší škodu. 

(5) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, 
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizované skupiny, 
b) spáchá-li takový čin jako osoba, která má zvlášť uloženou povinnost hájit zájmy poškozeného, 
nebo 
c) způsobí-li takovým činem značnou škodu. 

(6) Odnětím svobody na pět až deset let bude pachatel potrestán, 
a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 škodu velkého rozsahu, nebo 
b) spáchá-li takový čin v úmyslu umožnit nebo usnadnit spáchání trestného činu vlastizrady 
(§ 309), teroristického útoku (§ 311) nebo teroru (§ 312). 

(7) Příprava je trestná. 
 
Dotace, subvence a návratná finanční výpomoc se poskytují na základě žádosti, a to 
rozhodnutím, jež obsahuje jejich příjemce, účel, na který se poskytují, a podmínky 
jejich použití.  
 
 Dotace  

 Zpravidla pravidelný příděl peněz nejčastěji poskytovaný obcím, některým 
  úřadům nebo ústavům, ale i fyzickým a právnickým osobám. Na konkrétní akce 
  nebo předem stanovené okruhy potřeb se poskytují účelové dotace. 
 
Subvence 

Finanční podpora poskytovaná z veřejných prostředků, účelová či neúčelová. 
 
Návratná finanční výpomoc 

Prostředky státního rozpočtu, státních finančních aktiv nebo Národního fondu 
poskytnuté bezúročně právnickým nebo fyzickým osobám na stanovený účel, které je 
povinen příjemce vrátit. 
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Příspěvek 
Zpravidla jednorázová finanční pomoc z veřejných rozpočtů zásadně účelově vázaná, 
např. na konkrétní bytovou výstavbu. 
 
Dotační podvod je úmyslný trestný čin. Vznik škody není vyžadován, proto ani 
úmysl pachatele nemusí ke škodě směřovat. Trestný čin spáchá i ten, kdo jinak návratné 
finanční prostředky vrátí a žádná škoda jejímu poskytovateli nevznikne.  
 

 

Podvodné jednání v oblasti dotací bylo shledáno v počínání muže, který jako 
  statutární zástupce společnosti s ručením omezeným v rozporu s podmínkami 
pro čerpání dotace, která byla společnosti poskytnuta z rozpočtových prostředků Statutárního 
města Brna a Jihomoravského kraje na úhradu nákladů spojených s uspořádáním turnaje házené, 
použil dotace v celkové výši 463 230,00 Kč na jiný než deklarovaný účel a při vyúčtování 
dotací předložil doklady o úhradě ubytování v hotelu, přestože v hotelu žádní účastníci turnaje 
ubytováni nebyli, ke škodě poskytovatelů dotací. 

 
Dalším příkladem dotačního podvodu může být jednání muže, který jako starosta města při výkonu 
své funkce zaslal jménem města na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR žádost o účelovou 
finanční dotaci z „Programu podpory výstavby nájemního bydlení a technické infrastruktury“, 
v níž požadoval na novou výstavbu deseti bytových jednotek dotaci ve výši 4 000 000,00 
Kč, ačkoliv věděl, že bude provedena výstavba pouze devíti bytových jednotek a v takovém 
případě by náležela dotace pouze ve výši 3 600 000,00 Kč.  
 
V jiném případě zase jednatel společnosti s ručením omezeným čerpal od okresního úřadu 
příspěvek na financování protiradonových opatření na víceúčelovém objektu zařízení pro děti 
a mládež, který měla společnost v pronájmu. Příspěvek ve výši 543 300,00 Kč bylo možno čerpat 
pouze na protiradonová opatření, přičemž s touto skutečností byl jednatel seznámen. Peněžní 
částka byla převedena na bankovní účet společnosti, avšak protiradonová opatření provedena 
nebyla. Realizována byla pouze radonová diagnostika v hodnotě 11 550,00 Kč, přičemž 
zbylou částku použil jednatel pro své jiné podnikatelské záměry. 
 
 

 

Dotační podvod  
 

 

 

Trestné činnosti se měli dopustit Mgr. B. S. jako ředitel Domova důchodců, který byl ustanoven 
investorem akce – výstavba domova důchodců, a R. K. jako jediný společník a jednatel společnosti 
S. K., s. r .o., která byla jako vítěz veřejné obchodní soutěže určena zhotovitelem stavby. 
 
Mgr. B. S. v době od 17. července 2000 do 19. července 2001 na základě smlouvy o dílo, uzavřené 
mezi Domovem důchodců a S. K., s. r. o., na podnět a podle pokynů R. K. nechal z účtů, na které 
byla Ministerstvem práce a sociálních věcí jakožto správcem programu postupně 
uvolňována účelová dotace, proplatit faktury na celkovou částku 96 653 194,00 Kč, ačkoli 
oba věděli, že materiál na stavbu a práce nebyly provedeny vůbec nebo byly provedeny 
v nižším než fakturovaném rozsahu. 
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Finanční prostředky uvolňované ze státního rozpočtu určené příjemci Domovu důchodců jako 
investoru stavby tak nebyly spotřebovány v jeho prospěch, nýbrž jinou osobou v rozporu 
s rozhodnutím o přidělení dotace. 
 
Zdroj: Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 25. května 2011, č. j. 5 Tdo 309/2011 
 
 
C2.6 Legalizace výnosů z trestné činnosti (z nedbalosti) 
 
V případě trestného činu legalizace výnosů z trestné činnosti zákon postihuje 
následující jednání: 
 
� zastření původu nebo znemožnění zjištění původu věci nebo jiné majetkové 

hodnoty získaných trestnou činností (tzv. „praní špinavých peněz“, výnosem však 
nemusí být pouze peníze, ale např. cenné papíry, směnky, movitý i nemovitý majetek), 

� umožnění spáchání výše uvedeného jinému. 

  
  

 Podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, § 216 
 

(1) Kdo zastírá původ nebo jinak usiluje, aby bylo podstatně ztíženo nebo znemožněno 
zjištění původu 
a) věci nebo jiné majetkové hodnoty, která byla získána trestným činem spáchaným na území České 
republiky nebo v cizině, nebo jako odměna za něj, nebo 
b) věci nebo jiné majetkové hodnoty, která byla opatřena za věc nebo jinou majetkovou hodnotu 
uvedenou v písmenu a), nebo 
kdo jinému spáchání takového činu umožní, bude potrestán odnětím svobody až na čtyři léta, 
peněžitým trestem, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty;  
spáchá-li však takový čin ve vztahu k věci nebo jiné majetkové hodnotě, která pochází z trestného 
činu, na který zákon stanoví trest mírnější, bude potrestán tímto trestem mírnějším. 

(2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán, 
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 ve vztahu k věci nebo jiné majetkové hodnotě ve větší hodnotě, 
nebo 
b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného větší prospěch. 

(3) Odnětím svobody na dvě léta až šest let nebo propadnutím majetku bude pachatel potrestán, 
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny, 
b) spáchá-li takový čin ve vztahu k věci nebo jiné majetkové hodnotě pocházející ze zvlášť 
závažného zločinu, 
c) spáchá-li takový čin ve vztahu k věci nebo jiné majetkové hodnotě ve značné hodnotě, 
d) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch, nebo 
e) zneužije-li ke spáchání takového činu svého postavení v zaměstnání nebo své funkce. 

(4) Odnětím svobody na tři léta až osm let nebo propadnutím majetku bude pachatel potrestán, 
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 ve spojení s organizovanou skupinou působící ve více státech, 
b) spáchá-li takový čin ve vztahu k věci nebo jiné majetkové hodnotě v hodnotě velkého rozsahu, 
nebo 
c) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu. 
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Jedná se o úmyslný trestný čin, kdy pachatel jedná: 
 
� s cílem vzbudit zdání, že výtěžek z trestné činnosti je legálně nabytým příjmem, 

nebo  

� s vědomím, že ten, komu umožňuje spáchání tohoto trestného činu, jedná s cílem 
vzbudit zdání, že taková věc nebo prospěch byly nabyty v souladu se zákonem. 

 
Ustanovení § 217 trestního zákoníku upravuje nedbalostní variantu tohoto trestného 
činu, která vyžaduje, aby pachatel jinému z nedbalosti umožnil zastřít původ nebo 
zjištění původu věci nebo jiné majetkové hodnoty ve větší hodnotě, jež byla získána 
trestným činem spáchaným na území České republiky nebo v cizině, nebo jako 
odměna za něj.   
 
  

 Podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, § 217 
 

(1) Kdo jinému z nedbalosti umožní zastřít původ nebo zjištění původu věci nebo jiné 
majetkové hodnoty ve větší hodnotě, která byla získána trestným činem spáchaným na území 
České republiky nebo v cizině, nebo jako odměna za něj, bude potrestán odnětím svobody až na 
jeden rok, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty. 

(2) Odnětím svobody až na tři léta bude pachatel potrestán, 
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 proto, že porušil důležitou povinnost vyplývající z jeho 
zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo uloženou mu podle zákona, nebo 
b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch. 

(3) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán, 
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 ve vztahu k věci nebo jiné majetkové hodnotě pocházející 
ze zvlášť závažného zločinu, nebo 
b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu. 
 
O legalizaci výnosů z trestné činnosti usilují její pachatelé proto, že jinak riskují, 
že jejich trestná činnost bude nakonec odhalena, takto nabyté prostředky zabaveny 
a  oni budou odsouzeni k potenciálně vysokým trestům za nelegální jednání. 
 
Nakládání s výnosem z trestné činnosti má tři stupně, přičemž samotná legalizace 
výnosů (praní špinavých peněz) představuje až třetí stupeň: 
 
� první stupeň – výnos z trestné činnosti bezprostředně používán k financování 

další trestné činnosti (korupce, drogy, další hospodářská kriminalita), 

� druhý stupeň - z výnosů financovány běžné náklady (nákup a provoz vozového 
parku, nájem nemovitostí a s tím spojené provozní náklady, nákup zboží osobní spotřeby) – 
nelegálně získané prostředky se mohou volně mísit s prostředky nabytými legální 
cestou (nejčastěji herny, kasina, ale i restaurace nebo čerpací stanice), 

� třetí stupeň – v okamžiku, kdy již nelze výnosy z trestné činnosti utratit takovým 
způsobem, aniž by to vzbudilo pozornost – cílem pak není maximalizace zisku jako 
u běžného podnikatele, ale snaha skrýt podnikáním ilegální činnost. 



194 � Ekonomická činnost statutárních orgánů ABC 

 

 

 

Nakládání s výnosem z trestné činnosti 
 

 

 

Organizovaná skupina vybírá pod různými pohrůžkami od podnikatelů tzv. výpalné.  
 
V prvním stupni případně použije takto získané peníze třeba k zaplacení spolupracovníků pro 
výkon činnosti nebo ke zkorumpování městského strážníka obsluhujícího městský kamerový 
systém, protože kamery zachytily automobil včetně RZ, kterým dva členové skupiny přijeli 
k provozovně podnikatele, kde mu rozbili část vybavení. Ten jim totiž hrozil podáním trestního 
oznámení poté, co odmítl výpalné zaplatit.  
 
V druhém stupni si členové skupiny nakupují luxusní automobily, luxusní oblečení, 
elektroniku, najímají si byty nebo domy. Charakteristické pro tento stupeň je, že výnosy 
získané z trestné činnosti jsou téměř absolutně spotřebovávány na poli legální ekonomiky, ze zboží 
a služeb placených v tomto stupni jsou státu odváděny i daně, typicky daň z přidané hodnoty 
a spotřební daň.  
 
Protože nikdo nemůže jezdit naráz ve dvou automobilech a také ostatní přímá spotřeba členů 
skupiny je plně uspokojena, přichází nyní v úvahu u dalších výnosů z trestné činnosti jejich 
legalizace.  
 
Zdroj: http://blisty.cz/art/47327.html 
 
 

 

Legalizace výnosů z trestné činnosti – zastření skutečného původu vozidla 
 

 

 

Vozidlo zn. VW Passat combi bylo v době od 4. dubna 2006 do 5. dubna 2006 odcizeno 
Ch. R. V registru vozidel bylo vozidlo evidováno na fiktivní neexistující osobu Z. I. s pozměněným 
číslem VIN. Za odměnu ve výši 1 000,00 Kč nechal vozidlo na sebe následně zaregistrovat jako 
kupující R. M. Následně obviněný S. J. sám iniciativně vyhledal R. M., aby předmětné 
vozidlo mohl prodat, neboť k tomu bylo zapotřebí zajistit plnou moc pro prodávajícího. 
Obviněný P. P. za odměnu ve výši 500,00 Kč vozidlo pojistil u Kooperativa pojišťovny. 
 
S. J. pak s použitím plné moci vystavené R. M. vozidlo dne 24. července 2007 prodal 
Autobazaru D. s. r. o. za částku 240 000,00 Kč, vozidlo dne 18. srpna 2007 zakoupila společnost 
M. G., s. r. o., načež bylo dne 24. srpna 2007 zajištěno Policií ČR a při metalografickém zkoumání 
byly zjištěny původní identifikační znaky vozidla. 
 
Dle zjištění soudů jednání obviněného nelze vysvětlit jinak, nežli tím, že byl od počátku veden 
záměrem zastřít skutečný původ vozidla. Z uvedeného pak vyplývá i úmysl obviněného 
(přinejmenším úmysl eventuální), neboť bezpochyby věděl, že svým jednáním (převodem, resp. 
zprostředkováním prodeje vozidla nejasného původu) může porušit zákon a pro případ, že takové 
porušení způsobí, byl s tím srozuměn. 
 
Zdroj: Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 12. října 2011, č. j. 8 Tdo 1173/2011 
 
 



 C Trestní odpovědnost statutárních orgánů z ekonomického hlediska  �  195   

 
C2.7 Porušení povinnosti při správě cizího majetku (z nedbalosti) 
 
Ustanovení § 220 a § 221 trestního zákoníku předpokládá, že potenciální pachatel: 
 
� má buď zákonem uloženou (např. jednatel společnosti s ručením omezeným spravující 

majetek této obchodní společnosti) a nebo smluvně převzatou povinnost opatrovat 
nebo spravovat cizí majetek (může zahrnovat péči o majetek, péči řádného hospodáře, 
odbornou či náležitou péči, obhospodařování majetku, nakládání nebo hospodaření 
s majetkem, právo činit úkony s majetkem, převádět ho, obchodovat s ním, investovat ho) a 

� v případě § 220 trestního zákona porušením takové povinnosti jinému úmyslně 
způsobí škodu nikoliv malou (nejméně 25 000,00 Kč), v případě § 221 pak tuto 
povinnost poruší z hrubé nedbalosti a jinému tím způsobí značnou škodu 
(nejméně 500 000,00 Kč). 

 
  

 Podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, § 220 
 

(1) Kdo poruší podle zákona mu uloženou nebo smluvně převzatou povinnost opatrovat nebo 
spravovat cizí majetek, a tím jinému způsobí škodu nikoli malou, bude potrestán odnětím 
svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti. 

(2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán, 
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako osoba, která má zvlášť uloženou povinnost hájit zájmy 
poškozeného, nebo 
b) způsobí-li takovým činem značnou škodu. 

(3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným 
v odstavci 1 škodu velkého rozsahu. 
  
Podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, § 221 
 
(1) Kdo z hrubé nedbalosti poruší podle zákona mu uloženou nebo smluvně převzatou důležitou 
povinnost při opatrování nebo správě cizího majetku, a tím jinému způsobí značnou škodu, bude 
potrestán odnětím svobody až na šest měsíců nebo zákazem činnosti. 

(2) Odnětím svobody až na tři léta bude pachatel potrestán, 
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako osoba, která má zvlášť uloženou povinnost hájit zájmy 
poškozeného, nebo 
b) způsobí-li takovým činem škodu velkého rozsahu. 

 
 

Trestně stíhán pro porušení povinností při správě cizího majetku je muž, který neplnil 
  své povinnosti jednatele, kdy řádně nevedl účetnictví a úmyslně bez vědomí jediného 
  společníka zmenšoval dispoziční práva společnosti a snižoval tak její majetek. 
 
Škoda představuje zmenšení hodnoty opatrovaného nebo spravovaného majetku, 
k němuž by nedošlo, kdyby byl majetek spravován nebo opatrován řádně 
(např. uzavření smlouvy o úvěru a zatížení majetku dluhem či uzavření kupní smlouvy 
na prodej opatrovaného nebo spravovaného majetku). Škoda může ale spočívat i v tom, že 
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nenastane obvyklý přírůstek na majetku, který lze očekávat při řádném opatrování 
a správě majetku (např. neuložením peněz na úročený účet v bance, neuplatněním úroků 
nebo majetkových sankcí vůči třetí osobě, nevymáháním plnění ze splatných pohledávek).  
 
Dále se škodou rozumí i ty případy, kdy při obchodování se spravovaným nebo 
opatrovaným majetkem pachatel v důsledku porušení povinnosti neobdrží za jeho 
zcizení odpovídající protihodnotu, kterou by jinak bylo možno získat (např. při prodeji 
části spravovaného majetku za nižší kupní cenu, než za jakou ho bylo možné reálně prodat, 
nebo při úhradě prodaného majetku prostřednictvím vzájemného zápočtu pohledávek, z nichž 
jedna je fiktivní – vyfakturované, nikdy neposkytnuté služby). 
 
Škodou v uvedeném smyslu naopak nejsou nutné výdaje z majetku související s jeho 
samotnou existencí a s jeho využíváním (např. placení daní, placení závazků, investice). 
 

 

Porušení povinnosti při správě cizího majetku I. 
 

 

 

Obviněný v období na konci roku 2001 v sídle obchodní společnosti AZ-S., s. r. o. ústně uzavřel 
s jednateli uvedené obchodní společnosti smlouvu svým obsahem odpovídající smlouvě příkazní, 
kterou se zavázal za úplatu obstarat pro AZ-S., s. r. o. zajištění cenově výhodných 
dodávek zboží charakteru ručního nářadí a ochranných pracovních pomůcek, vyrobených 
v asijských zemích, s podmínkou platby za zboží předem.  
 
Následně obdržel v období měsíců února a března 2002 z účtu společnosti AZ-S., s. r. o. 
prostřednictvím obchodních společností M. G. T. a P. G. T., obě se sídlem se Spojených arabských 
emirátech, do své dispozice celkem 213 100,73 USD, tj. 7 864 633,93 Kč, a to na základě faktur 
vystavených těmito společnostmi za dodávky zboží a služeb pro společnost AZ-S., s. r. o. 
 
V průběhu měsíců dubna a května 2002 se svěřenými finančními prostředky vědomě 
nakládal i přes ujištění daná poškozenému neobezřetně, ačkoli znal rizika spojená 
s obchodováním v asijských zemích. Poskytl platby asijským výrobcům zboží bez záruk, které by 
poškozenému umožnily vymáhání dodání zboží nebo vrácení zaplacených záloh, v důsledku čehož 
pro AZ-S., s. r. o. obstaral namísto dohodnutého dodání zboží v hodnotě 183 876,00 USD, 
tj. 6 788 319,17 Kč, pouze dodání zboží v celkové hodnotě 29 224,63 USD,  
tj. 1 076 314,76 Kč, přičemž za zbylé finanční prostředky dodání objednaného zboží a služeb pro 
společnost AZ-S., s. r. o. v dohodnutém termínu nezajistil, peníze do dispozice poškozené obchodní 
společnosti nevrátil a ani jí nepředal jim odpovídající protihodnotu ve formě vymahatelné 
pohledávky. Tím na majetku obchodní společnosti AZ-S., s. r. o. způsobil škodu ve výši nejméně 
183 876,00 USD, tj. 6 788 319,17 Kč. 
 
Pachatel, ač dobře znalý rizik podnikání v uvedené oblasti, neučinil zhola nic, aby tato rizika 
eliminoval, nebo alespoň zmírnil. Jeho počínání bylo značně vzdáleno počínání řádného 
hospodáře, které se v případě příkazní smlouvy předpokládá. Počínal si naopak zcela 
nezodpovědně, zástupce poškozené společnosti na uvedená rizika neupozornil, a to přesto, že se 
jednalo o horentní částky. 
 
Zdroj: Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 31. srpna 2010, č. j. 3 Tdo 992/2010  
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Porušení povinnosti při správě cizího majetku II. 
 

 

 

Z porušení povinnosti při správě cizího majetku byl obviněn a následně uznán vinným předseda 
představenstva Bytového družstva (dále jen „družstvo“). Trestný čin měl spáchat tím, že ač 
měl ve funkci předsedy představenstva družstva jako řádný hospodář činit veškeré právní úkony 
týkající se družstva a jeho majetku odpovědně a svědomitě, přesto dne 3. července 2007 bez 
vědomí členské schůze družstva i jeho představenstva, uzavřel za družstvo dodatek 
ke Smlouvě o dílo ze dne 23. června 2007 na rekonstrukci 23 lodžií bytového domu za cenu 
1 075 073,00 Kč (dále jen „smlouva“) s firmou Stavební práce F. V. (dále jen „zhotovitel“), a to 
dodatek vztahující se k čl. VII. o fakturaci a přejímání prací, když zjevným smyslem tohoto článku 
smlouvy bylo zabránit škodám na družstevním majetku z důvodů možných poruch vzniklých před 
dokončením díla na straně zhotovitele.  
 
Obviněný však uzavřenou smlouvu v dohodě se zhotovitelem změnil z původního znění, podle 
něhož „kterákoli další etapa může býti započata pouze pokud byla ta předešlá bez vad 
a problémů převzata“, na nové znění, podle něhož „kterákoliv etapa uvedená v tomto 
článku může býti započata bez ohledu na dokončení ostatních etap“. To učinil o své vůli 
s vědomím, že se tak odchyluje od původně smluvně zakotvené obezřetnosti družstva v podobě 
podmínky postupného placení prací oproti postupně prováděným a odevzdávaným dílčím 
protiplněním. Pak obviněný v době od 26. června 2007 do 27. srpna 2007 – za situace, kdy do konce 
srpna 2007 zhotovitel prováděl pouze přípravné práce předcházející vlastním rekonstrukčním 
pracím a kdy tedy ještě v budoucnu zbývalo provést na všech lodžiích kvalifikovanější a nákladnější 
práce, uhradil v rozporu s čl. VI. smlouvy z peněz družstva zhotoviteli částku ve výši 
1 050 000,00 Kč, a to ačkoli zhotovitel do té doby provedl práce jen v hodnotě nejvýše 
311 543,00 Kč, a po provedení prací v této hodnotě v díle již dále nepokračoval. 
 
Obviněný následně o své vůli rezignoval na povinnost odpovědné osoby při správě cizího 
majetku vyplácet svěřené finanční prostředky s náležitou opatrností, pokud možno 
adekvátně oproti současně probíhajícím protiplněním, zejména však striktně podle podmínek 
vynakládání peněz výslovně stanovených vůlí vlastníka v zájmu prevence vzniku možných škod na 
finančních prostředcích. 
 
Neprovedením původně sjednaných a v rozporu se smlouvou obviněným předčasně zaplacených 
prací vznikla družstvu škoda ve výši nejméně 1 004 726,00 Kč (včetně úhrady ve výši  
266 269,00 Kč za nutné zakonzervování rozpracované stavby), přičemž změnu smlouvy, a zejména 
pak i následné vyplacení prakticky celé ceny stavebních prací předem v příkrém rozporu 
s ustanovením čl. VI. smlouvy o platebních podmínkách, obviněný učinil s vědomím rizika pečlivě 
ošetřeného smlouvou, že zhotovitel by z těch či oněch dobře myslitelných důvodů mohl dílo 
opustit podstatně nedokončené, aniž by přitom dopředu zinkasované peníze 
za nedokončené práce družstvu vrátil, k čemuž také došlo. 
 
Tento hrubě neopatrný způsob proplacení prací zhotoviteli předem v rozporu s postupem 
dohodnutým uvnitř družstva a zároveň i v rozporu se zněním uzavřené smlouvy byl jednou 
z rozhodujících příčin škodného následku v podobě nevratného vyvedení našetřených 
peněžních prostředků potřebných k dokončení zahájených rekonstrukčních prací 
z dispozice družstva, a tedy i následného dlouhodobě neutěšeného stavu nefunkčnosti lodžií, 
čímž byli obyvatelé domu výrazně poškozeni na svém právu své obytné prostory nerušeně užívat. 
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Obviněný předseda představenstva podal proti odsuzujícímu rozsudku dovolání k Nejvyššímu 
soudu, který ho shledal důvodným a přikázal odvolacímu soudu, aby věc znovu projednal 
a rozhodl. V novém řízení se má odvolací soud znovu zabývat zejména prokázáním, zda způsobení 
škody nikoli malé podle ustanovení § 220 odst. 1 trestního zákoníku bylo zahrnuto úmyslným 
jednáním obviněného ve formě eventuálního úmyslu. Na základě zvážení všech rozhodných 
skutečností, jak jsou zachyceny ve spisovém materiálu, tedy posoudí, zda obviněný  byl srozuměn 
s následkem svého jednání, a to škody nikoli malé. Kromě toho vezme v úvahu míru zavinění 
zhotovitele a náležitě posoudí také námitku dovolatele o jeho uvedení v omyl ze strany tohoto 
zhotovitele. 
 
Zdroj: Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 17. srpna 2011, č. j. 5 Tdo 811/2011  
 
 

 

Porušení povinnosti při správě cizího majetku III. 
 

 

 

Za porušení povinnosti při správě cizího majetku byli odsouzeni Ing. J. Š. a MUDr. M. S., když 
Ing. J. Š. v rozporu se svými povinnostmi podepsal za společnost GALILEO REAL, k. s. 
platební příkaz ze dne 21. března 2005 k převodu částky 500 000 000,00 Kč z účtu vedeného 
v České republice u Komerční banky, a. s. na účet u banky UBS AG ve Švýcarsku, který 
ve skutečnosti neexistoval. V důsledku toho byla dne 24. března 2005 zmíněná částka odepsána 
z účtu u Komerční banky, a. s., a provedena platba do banky UBS AG, kde byly předmětné 
finanční prostředky dne 29. března 2005 převedeny za součinnosti MUDr. M. S. 
a zaměstnance banky UBS AG A. H. na běžný účet MUDr. M. S., který s nimi dále 
nakládal ke škodě společnosti GALILEO REAL, k. s. 
 
Ing. J. Š. se zbavil dispozice s finančními prostředky společnosti GALILEO REAL, k. s., což 
bylo v rozporu s jeho povinnostmi opatrovat a spravovat cizí majetek a bylo jednou z příčin, bez 
níž by ke vzniku škody nemohlo dojít. Obviněnému lze sice přisvědčit, že další nezbytnou 
příčinou bylo jednání MUDr. M. S., případně i A. H., která dovolatel neinicioval, nicméně to jej 
nezbavuje odpovědnosti za vzniklý následek. Na samém počátku procesu vzniku škody u poškozené 
společnosti, tj. úbytku majetku v hodnotě 500 milionů korun, byl totiž pokyn obviněného  
Ing. J. Š. k odeslání takto vysoké finanční částky mimo území České republiky, čímž 
umožnil cizím osobám s jemu svěřeným majetkem dále disponovat a sám se možnosti 
této dispozice zbavil. 
 
Kromě trestu odnětí svobody (pět let a šest měsíců) a uložení povinnosti zaplatit společně 
a nerozdílně s MUDr. M. S. poškozené společnosti GALILEO REAL, k. s. náhradu škody částkou 
96 000 000,00 Kč spolu s úrokem z prodlení, uložil soud Ing. J. Š. rovněž trest zákazu činnosti 
spočívající v zákazu výkonu funkce statutárních orgánů právnických osob v trvání šesti 
roků. 
 
Zdroj: Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 21. ledna 2012, č. j. 5 Tdo 912/2011  
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Porušení povinnosti při správě cizího majetku a zpronevěra 
 

 

Z trestného činu porušení povinnosti při správě cizího majetku a trestného činu zpronevěry uznaly 
soudy vinným muže, který se jich dopustil tím, že jako jediný jednatel společnosti Family 
Frost, na různých místech, v úmyslu použít svěřené finanční prostředky pro svoji potřebu: 
 
1) z běžného účtu poškozené společnosti Family Frost prováděl prostřednictvím platebních 
karet platby v obchodních domech, prodejnách, restauracích apod., a tím neoprávněně 
bezhotovostními platbami ke škodě společnosti Family Frost čerpal prostředky ve výši nejméně 
4 203 013,10 Kč, ačkoli jako jediný jednatel spol. Family Frost měl zákonnou povinnost vykonávat 
svou působnost s péčí řádného hospodáře a smlouvou o výkonu funkce jednatele ze dne  
30. června 2000 povinnost postupovat při zařizování záležitostí společnosti s odbornou péčí 
a pečovat o veškeré majetkové hodnoty tak, aby byly vždy co nejúčelněji využity, 
 
2) z běžného účtu poškozené společnosti Family Frost čerpal formou výběrů hotovosti 
z bankomatů peněžní prostředky náležející poškozené společnosti a takto vybral celkově hotovost 
ve výši 4 734 347,10 Kč, postupně vrátil celkem 1 525 976,51 Kč bezhotovostně, další částku 
ve výši 764 426,31 Kč vrátil prostřednictvím pokladny poškozené společnosti, přičemž neoprávněně 
takto vybral pro svoji potřebu ke škodě společnosti Family Frost peněžní prostředky v hotovosti 
v částce nejméně 1 855 861,28 Kč. 
 
Zdroj: Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 15. února 2012, č. j. 5 Tdo 22/2012  
 
Níže jsou již jen ve stručnosti uvedena další rozhodnutí Nejvyššího soudu České 
republiky týkající se oblasti porušování povinnosti při správě cizího majetku. 
 
� Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 21. října 2009, č. j.  5 Tdo 923/2009: 

 
Trestného činu porušování povinnosti při správě cizího majetku se může dopustit 
i správce konkursní podstaty, resp. insolvenční správce, jestliže nehospodárným 
nakládáním s majetkem konkursní (majetkové) podstaty poruší svou povinnost 
postupovat s odbornou péčí (§ 8 odst. 2 zákona o konkursu a vyrovnání, § 36 
odst. 1 insolvenčního zákona) a způsobí alespoň škodu nikoli malou na takovém 
majetku.  
 
Za škodu způsobenou trestným činem porušování povinnosti při správě cizího 
majetku však nelze bez dalšího považovat peněžní částku nacházející se 
v konkursní (majetkové) podstatě, kterou správce konkursní podstaty (insolvenční 
správce) neoprávněně dočasně poskytl jako vklad do základního kapitálu pro 
účely založení nové obchodní společnosti, byla-li tato peněžní částka ve shodě 
s úmyslem správce konkursní podstaty (insolvenčního správce) vrácena 
do konkursní (majetkové) podstaty po několika týdnech ihned po zápisu 
zakládané obchodní společnosti do obchodního rejstříku. Škodou by zde mohl být 
jen ušlý úrok z neoprávněně zapůjčené peněžní částky. 
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� Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 26. srpna 2009, č. j.  15 Tdo 294/2009: 
 
Způsobí-li jednatel společnosti s ručením omezeným při opatrování nebo 
spravování jejího majetku porušením povinnosti vykonávat svou působnost 
s péčí řádného hospodáře ve smyslu § 135 odst. 2 ve spojení s § 194 odst. 5 věta 
první obchodního zákoníku úmyslně značnou škodu na jejím majetku, zakládá to 
při splnění všech ostatních zákonných předpokladů jeho trestní odpovědnost 
za trestný čin porušování povinnosti při správě cizího majetku. 
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C3   Oblast úpadkových trestných činů  
 
Zvláštní skupinu trestných činů proti majetku představují trestné činy úpadkové, 
resp. úpadkové delikty, mezi které jsou zahrnovány trestné činy uvedené v § 222 až 
227 trestního zákoníku: 
 
� Poškození věřitele (§ 222) 

� Zvýhodnění věřitele (§ 223) 

� Způsobení úpadku (§ 224) 

� Porušení povinnosti v insolvenčním řízení (§ 225) 

� Pletichy v insolvenčním řízení (§ 226) 

� Porušení povinnosti učinit pravdivé prohlášení o majetku (§ 227) 

 
Výše uvedeným trestným činům není vyhrazen zvláštní oddíl, ale spojuje je jejich 
provázanost s insolvenčním právem (insolvenční zákon, zákon o konkursu 
a vyrovnání) a společný účel, kterým je poskytování ochrany věřitelům a  zachování 
pravidel řádného průběhu insolvenčního (konkursního a vyrovnacího) řízení. 
 
Odlišný charakter má pouze jednání pachatele trestného činu dle § 227 trestního 
zákoníku, které bylo v předchozí právní úpravě zahrnuto pod trestným činem 
poškozování věřitele. Jeho smyslem je zjištění skutečné hodnoty majetku dlužníka 
a následné maximální uspokojení jeho věřitele.  
 
 
C3.1 Poškození věřitele 
 
Trestný čin poškození věřitele spočívá: 
  
� ve skutečných nebo fiktivních dispozicích dlužníka se svým majetkem tak, aby 

jeho věřitel nemohl plně nebo zčásti uspokojit pohledávku z majetku dlužníka 
(podnikatel – fyzická osoba ve stavu předlužení i platební neschopnosti vloží celý svůj zbylý 
majetek použitelný k uspokojení věřitelů (nemovitosti a technologické zařízení) jako 
nepeněžitý vklad do nově založené společnosti s ručením omezeným s vědomím, že vůči této 
obchodní společnosti věřitelé své nároky nemohou uplatňovat, a posléze svůj obchodní podíl 
ve společnosti převede na jinou osobu), 

� v určité formě pomoci jiné osoby dlužníkovi, kdy tato osoba skutečně nebo 
zdánlivě zmenšuje majetek dlužníka použitelný k uspokojení věřitelů. 

 
 

Trestného činu poškození věřitele se dopustil podnikatel, který jako vlastník společnosti 
  získal prostředky na rozvoj svého podnikání od zahraničního partnera. 
 

Část závazků byla řádně splacena z činnosti společnosti. V následujícím období se však podnikatel 
se svým partnerem nepohodl a přestal závazky splácet. Zároveň učinil kroky k tomu, aby převedl 
veškerý svůj majetek na cizí osoby a majetek původní společnosti vložil do jiných subjektů. 
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V majetku jeho a společnosti tak zůstaly obtížně zpeněžitelné podíly v jiných společnostech, 
které již ovšem nebyly kryty potřebným majetkem a zároveň zůstaly pohledávky s pochybnou 
mírou dobytnosti. 
 
 
  

 Podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, § 222 
 

(1) Kdo, byť i jen částečně, zmaří uspokojení svého věřitele tím, že 
 
a) zničí, poškodí, zatají, zcizí, učiní neupotřebitelnou, nebo odstraní, byť i jen část svého majetku, 
b) postoupí svou pohledávku, anebo převezme dluh jiného, 
c) zatíží věc, která je předmětem závazku, nebo ji pronajme, 
d) předstírá nebo uzná neexistující právo nebo závazek, 
e) předstírá nebo uzná právo nebo závazek ve větším rozsahu, než odpovídá skutečnosti, 
f) předstírá splnění závazku, nebo 
g) předstírá úpadek nebo svůj majetek jinak zdánlivě zmenšuje nebo předstírá jeho zánik, 
a způsobí tím na cizím majetku škodu nikoli malou, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta 
nebo zákazem činnosti. 

(2) Stejně bude potrestán, kdo, byť i jen částečně, zmaří uspokojení věřitele jiné osoby tím, že 
a) zničí, poškodí, zatají, zcizí, učiní neupotřebitelnou nebo odstraní, byť i jen část majetku 
dlužníka, nebo 
b) k majetku dlužníka uplatní neexistující právo nebo pohledávku nebo existující právo nebo 
pohledávku ve vyšší hodnotě či lepším pořadí, než jaké má, 
a způsobí tím na cizím majetku škodu nikoli malou. 

(3) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let bude pachatel potrestán, 
a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 značnou škodu, nebo 
b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch. 

(4) Odnětím svobody na tři léta až osm let bude pachatel potrestán, 
a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 škodu velkého rozsahu, 
b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu, nebo 
c) způsobí-li takovým činem jinému úpadek. 
 
Předpokladem trestního postihu není prohlášení konkursu ani insolvenční návrh 
a nevyžaduje se, aby měl dlužník více věřitelů. Naopak je požadováno způsobení 
alespoň škody nikoli malé, tj. nejméně 25 000,00 Kč. 
 

 

Zcizení části majetku dlužníkem 
 

 

 

Soud posuzoval situaci, kdy obžalovaný odprodal osobní automobil značky Ford Escort 
společnosti Ford H. za 201 971,00 Kč a částku, kterou prodejem získal, použil jako zálohu 
na leasingové splátky na automobil značky Ford Mondeo 1.8 TD combi a tímto jednáním 
znemožnil svému věřiteli, aby se domáhal u soudu výkonu rozhodnutí prodejem automobilu Ford 
Escort. 
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Závěr odvolacího soudu říká, že za zcizení části vlastního majetku dlužníkem, jímž může být 
i jen částečně zmařeno uspokojení věřitele, je nutné považovat i prodej osobního automobilu 
a použití takto získaných finančních prostředků na nájem – leasing – jiného osobního 
automobilu. Zatímco totiž osobní automobil, který je vlastnictvím dlužníka, může být použit 
na uspokojení věřitele, osobní automobil, jenž má dlužník pronajatý, a je tedy ve vlastnictví 
pronajímatele, takto být použit nemůže. 
 
Zdroj: Rozhodnutí Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 14. března 2001, č. j. 3 To 
982/2000 
 
 

 

Poškození věřitele I. 
 

 

 

Jako pokus trestného činu poškozování věřitele bylo posouzeno jednání podnikatele, který poté, co 
usnesením Městského soudu v Praze byl prohlášen na jeho majetek konkurs, nereagoval 
na opakované výzvy správkyně konkursní podstaty ani soudu, nedostavil se k ní k předání 
dokumentů o účetnictví, přičemž věděl, že návrh na prohlášení konkursu byl podán soudu již dne 
1. srpna 2001, a provedl opakované výběry finanční hotovosti z bankovních šeků v období 
od října 2001 do prosince 2001 v celkové výši téměř 9 mil. Kč. Dále dne 28. února 2002 vybral 
v hotovosti částku 2 648 374,50 Kč. Vedle těchto výběrů v K. b., a. s. učinil výběry finanční 
hotovosti v období od 22. ledna 2002 do 18. července 2003 z postžirového účtu u Č., a. s., jehož 
číslo uváděl na faktury vystavené svým odběratelům, ve výši 988 522,50 Kč. S ohledem 
na existenci četných dluhů a své neschopnosti hradit je i s ohledem na prohlášení 
konkursu na svůj majetek, podnikatel tímto jednáním znemožnil zařazení uvedených 
finančních prostředků do konkursní podstaty za účelem uspokojení svých věřitelů. 
 
Obviněný podnikatel tak odčerpal částku celkem 12 428 293,40 Kč z bankovních šeků nebo 
z účtu, což je majetek patřící do konkursní podstaty, který byl použitelný k uspokojení 
pohledávek věřitelů obviněného a který chtěl obviněný zatajit nebo odstranit z dosahu 
správkyně konkursní podstaty a svých věřitelů, jejichž nesplacené pohledávky činily celkem částku 
15 980 464,00 Kč. Správkyni konkursní podstaty se nakonec podařil soupis majetku a podařilo se jí 
vrátit do konkursní podstaty částku 13 354 615,40 Kč. 
 
Z jednání obviněného hrozil vznik škody velkého rozsahu (tj. dosahující výše nejméně  
5 mil. Kč), protože z odčerpaného majetku, jehož hodnota činila více než 12 mil. Kč, by nemohly být 
uspokojeny pohledávky věřitelů obviněného. Škodu zde tedy představuje hodnota zatajeného 
nebo odstraněného majetku dlužníka, který by bylo možné použít k uspokojení 
pohledávek jeho věřitelů, kdyby si dlužník nepočínal uvedeným způsobem. 
 
Zdroj: Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 7. června 2006, č. j. 5 Tdo 636/2006  

 
 

 

Poškození věřitele II. 
 

 

 

V tomto případě poškození věřitele spočívalo v tom, že jednatel obchodní společnosti M. G., 
s. r. o. snížil disponibilní zdroje této obchodní společnosti tím, že odčerpal ve svůj vlastní 
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prospěch její finanční prostředky ve výši 100 000,00 Kč, protože dne 14. října 2004 uhradil 
uvedenou peněžní částku jako svůj osobní závazek vůči obchodní společnosti P. T., s. r. o., který 
nesouvisel s činností obchodní společnosti M. G., s. r. o. Tím obviněný jednatel zčásti zmařil 
uspokojení pohledávek věřitelů společnosti M. G., s. r. o., jejichž pohledávky dosahovaly celkové 
výše 670 644,90 Kč a 3 164,15 EUR. 
 
Obviněný tedy použil peněžní prostředky jmenované obchodní společnosti ve výši 100 000,00 Kč 
k tomu, aby jimi uhradil svůj osobní dluh (vzniklý v souvislosti s výstavbou rodinného domu 
obviněného), aniž by do majetku obchodní společnosti M. G. , s. r. o. obdržel jakoukoli 
majetkovou protihodnotu použitelnou k uspokojení věřitelů této obchodní společnosti. Tím 
obviněný nepochybně zcizil část (svého) majetku, tj. majetku dlužníka, jehož jménem jako 
statutární orgán jednal. 
 
Tento závěr dle Nejvyššího soudu nemohlo změnit ani tvrzení obviněného v podaném dovolání, 
podle něhož bylo údajně zaplacení peněžní částky ve výši 100 000,00 Kč ve prospěch obchodní 
společnosti P. T., s. r. o. podmínkou k tomu, aby tato obchodní společnost jako dlužník zaplatila 
svůj dluh ve prospěch obchodní společnosti M. G., s. r. o. ve výši 300 000,00 Kč. I kdyby tomu tak 
bylo (což ovšem svědek vyloučil), stejně by v majetku posledně jmenované obchodní společnosti 
chyběla peněžní částka ve výši 100 000,00 Kč, kterou z něj obviněný odčerpal ve svůj prospěch bez 
odpovídajícího protiplnění, protože peněžní částku ve výši 300 000,00 Kč by i tak jako splatnou 
pohledávku musela uhradit obchodní společnost P. T., s. r. o. do majetku obchodní společnosti 
M. G., s. r. o. Ostatně bylo povinností obviněného, aby jako jednatel tuto pohledávku 
vymáhal. 
 
Zdroj: Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 17. prosince 2008, č. j. 5 Tdo 1577/2008  
 
 

 

Jednání dlužníka – právnické osoby ke škodě věřitelů  
 

 

 

Obviněný měl jako jednatel obchodní společnosti V. – T., s. r. o. zajišťovat dostatek finančních 
prostředků na účtu vedeném u K. b. P., a. s., z kterého měly být hrazeny od listopadu 1993 měsíčně 
úroky a od 30. června 1994 i čtvrtletní splátky z úvěru, který byl poskytnut dne 18. října 1993 
ve výši 65 000 000,00 Kč společnosti V.– T., s. r. o. 
 
Dne 5. listopadu 1993 dal ovšem pokyn k převedení částky 7 000 000,000 Kč na účet 
výrobního družstva S. J. vedený u K. b., a. s., za vykonané práce ve prospěch společnosti 
V. – T., s. r. o., přičemž výrobní družstvo žádné práce pro společnost V. – T., s. r. o. 
nevykonalo.  
 
Jakmile byla tato částka připsána na účet uvedeného výrobního družstva, obviněný požádal 
telefonicky předsedu tohoto družstva o vrácení částky 7 000 0000,00 Kč s odůvodněním, 
že peníze byly na jejich účet zaslány omylem. Výrobní družstvo S. J. dne 12. listopadu 1993 
tuto částku obžalovanému vrátilo v hotovosti. Obžalovaný již nevložil vrácené peníze na účet 
vedený u K. b. P., a. s., ale použil je v přesně nezjištěné době pro svoji potřebu, a tím 
znemožnil úhradu úroků i částečnou úhradu samotného úvěru. 
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Věc se dostala až k Nejvyššímu soudu, který předchozí rozsudky soudů zrušil a přikázal Krajskému 
soudu, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.  
 
Nejvyšší soud se ve svém rozhodnutí vyjádřil mimo jiné i k námitce obviněného, že on 
v posuzované věci nebyl dlužníkem poškozené K. b. P., a. s., nýbrž jím byla obchodní 
společnost V. – T., s. r. o., proto podle názoru obviněného nemohl být on sám pachatelem 
uvedeného trestného činu. 
 
Nejvyšší soud označil tuto námitku za neopodstatěnou s tím, že pachatelem trestného činu 
poškozování věřitele sice může být jen konkrétní subjekt, a to dlužník, který jedná ke škodě svých 
věřitelů, ovšem pokud je takovým dlužníkem právnická osoba (např. obchodní společnost), 
může být pachatelem – mimo jiné – fyzická osoba, která je statutárním orgánem této 
právnické osoby a v souvislosti s tímto svým postavením činila právní či jiné úkony 
za právnickou osobu. 
 
Obviněný byl jediným jednatelem a společníkem obchodní společnosti V. – T., s. r. o.  
a pro jeho trestní odpovědnost za trestný čin poškozování věřitele v daném případě postačuje, 
jestliže jako statutární orgán protiprávně jednal jménem této obchodní společnosti, která 
byla v postavení dlužníka vůči poškozené K. b. P., a. s., tedy sám si počínal jako dlužník banky. 
Ostatně nikdo jiný než obviněný nemohl v rozhodné době jednat za obchodní společnost V. – T., 
s. r. o. jako dlužníka banky, proto také jen obviněný může nést případnou odpovědnost, včetně 
trestní odpovědnosti, za jednání učiněné ke škodě věřitele.  
 
Zdroj: Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 26. dubna 2007, č. j. 5 Tdo 440/2007 
 
Níže jsou již jen ve stručnosti uvedena další rozhodnutí Nejvyššího soudu České 
republiky v oblasti poškození věřitele, na která je vhodné rovněž upozornit. 
 
� Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 10. května 2006, č. j.  5 Tdo 523/2006: 
 

Jestliže obviněný jako dlužník jiné osoby založil obchodní společnost a bez 
odpovídající protihodnoty převedl do jejího majetku určitou věc použitelnou 
k uspokojení pohledávky věřitele (např. motorové vozidlo), naplnil tím zákonný 
znak trestného činu poškozování věřitele spočívající ve „zcizení části svého 
majetku“. Zatímco věc, která je ve vlastnictví dlužníka jako fyzické osoby, může 
být použita k uspokojení jeho věřitele, věc, jež takový dlužník převedl do majetku 
obchodní společnosti, je ve vlastnictví této společnosti, která má majetkovou 
samostatnost, a není-li tato společnost v žádném právním vztahu k věřiteli, 
nemůže být její majetek použit k uspokojení věřitele té fyzické osoby, která je 
společníkem obchodní společnosti.  
 
Trestný čin poškozování věřitele nelze spáchat dispozicemi s takovými věcmi 
dlužníka, které nemohou být předmětem výkonu rozhodnutí podle § 322 odst. 3 
zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, tj. které podnikatel nezbytně nutně 
potřebuje k výkonu své podnikatelské činnosti.  
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Pokud se pachatel dopustil trestného činu poškozování věřitele tím, že majetek 
použitelný k uspokojení pohledávky jeho věřitele, která vzešla z podnikání 
pachatele jako fyzické osoby, převedl na společnost s ručením omezeným, 
za kterou pachatel vystupoval v postavení jednatele, lze mu uložit trest zákazu 
činnosti spočívající jak v zákazu podnikání jako fyzické osoby v určitém oboru, tak 
v zákazu výkonu funkce člena statutárních orgánů obchodních společností. 

 
� Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 15. února 2012, č. j.  5 Tdo 65/2012: 
 

Způsoby, jimiž se pachatel majetku zbavuje, nemusejí být samy o sobě 
trestnými činy, poněvadž trestným činem se stávají vzhledem k důsledkům, které 
mají pro uspokojení věřitele. 
 
Obviněný jako jednatel a společník obchodní společnosti nejprve odstranil majetek 
použitelný k uspokojení svých věřitelů uzavřením dohody o předání a převzetí 
části aktiv dané společnosti jinou společností a poté i s dalším společníkem 
v podstatě již bezcenné podíly převedli na P. K. – tzv. bílého koně. 
 
 

C3.2 Zvýhodnění věřitele 
 
Zvýhodnění věřitele podle § 223 trestního zákoníku se dopustí pachatel, který jako 
dlužník, který je v úpadku, zmaří, byť i jen částečně, uspokojení svého věřitele 
zvýhodněním jiného věřitele, a způsobí tím na cizím majetku minimálně škodu 
nikoliv malou, tj. nejméně 25 000,00 Kč. 
 
Na rozdíl od poškození věřitele je při zvýhodnění věřitele požadován: 
 
� úpadek dlužníka – je třeba, aby šlo o reálný ekonomický stav dlužníka, nestačí 

stav účetní, který nemusí odpovídat skutečnosti, a  

� existence alespoň dvou věřitelů se splatnými pohledávkami – alespoň jeden 
věřitel je zvýhodněn a alespoň jeden věřitel je poškozen.  

 
Není vyžadován vstup dlužníka do likvidace (jde-li o právnickou osobu), zahájení 
insolvenčního řízení ani podání návrhu na zahájení takového řízení. (Bude se jednat 
zejména o dobu těsně před zahájením insolvenčního řízení, kdy se od dlužníka, jenž si je vědom 
své ekonomické situace, dá nejvíce očekávat tendence k vyvádění majetku z budoucí majetkové 
podstaty. Motivací dlužníka bude vědomí, že během insolvenčního řízení by jeho dispozice 
s majetkem byla omezena.) 
 
Odlišné je také to, že v důsledku jednání dle § 223 trestního zákoníku nedochází 
ke změně (skutečnému ani zdánlivému zmenšování) celkového stavu majetku 
dlužníka, nýbrž k nerovnoměrnému použití majetku k uspokojení jen některého 
věřitele na úkor jiného. 
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 Podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, § 223 
 

(1) Kdo jako dlužník, který je v úpadku, zmaří, byť i jen částečně, uspokojení svého věřitele 
zvýhodněním jiného věřitele, a způsobí tím na cizím majetku škodu nikoli malou, bude 
potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti. 

(2) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným 
v odstavci 1 značnou škodu. 

(3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, 
a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 škodu velkého rozsahu, nebo 
b) způsobí-li takovým činem jinému úpadek. 
 
Zvýhodnění věřitele představuje takové jednání dlužníka, kdy se některému 
či některým věřitelům dostane uspokojení jejich pohledávky ve větším rozsahu nebo 
v lepším pořadí, než by jim podle pravidel insolvenčního zákona jinak náleželo, 
přičemž ani tyto zvýhodněné pohledávky nemusejí být uspokojeny plně. Musí platit, 
že ostatní věřitelé v důsledku jednání pachatele obdrželi méně, než by jim podle 
zásad vypořádání jinak náleželo. 
 
Zvýhodněný věřitel sice dostává jen to, co by mu jinak po právu patřilo (nebýt 
úpadku dlužníka), ale protože dlužník není schopen uspokojit všechny své věřitele, 
plným uspokojením jednoho věřitele zkracuje ostatní věřitele. Za takové situace je 
třeba postupovat podle insolvenčního zákona a uspokojit věřitele jen poměrně 
a rovnoměrně.  
 
Je-li dlužníkem právnická osoba, tj. typicky i obchodní společnost, může být 
pachatelem i její statutární orgán (jednatel společnosti s ručením omezeným), člen 
kolektivního statutárního orgánu (člen představenstva akciové společnosti) nebo osoba 
pověřená zastupovat právnickou osobu navenek (advokát, prokurista, vedoucí 
organizační složky). 
 

 

Příkladem zvýhodnění věřitele může být postup jednatele jedné společnosti s ručením 
  omezeným. 
 

Daná společnost se ocitla v druhotné platební neschopnosti. Za provizi v rozsahu 5 až 20 % 
pohledávky jednatel upřednostňoval úhrady vybraných firem. Zdarma pak rovněž 
upřednostňoval platby dvěma firmám vlastněným jeho blízkými příbuznými. 
 
Rozdíl dob splatnosti faktury mezi jednotlivými věřiteli byl značný. Spřízněným a platícím 
subjektům bylo hrazeno se zpožděním maximálně dva až tři měsíce, ostatním subjektům bylo 
hrazeno se zpožděním cca dvanáct měsíců, nebo vůbec ne. 
 
Pachatel jako dlužník tedy: 
 
� musí jednat se záměrem vyhnout se poměrnému uspokojení ostatních věřitelů 

a chce tím alespoň částečně zmařit uspokojení jejich pohledávek, případně  
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� si je vědom toho, že jeho jednání může mít takový následek, a pro případ, že jej 
způsobí, je s tím srozuměn.  

 
Na uvedený úmysl lze usuzovat jen ze všech okolností, za nichž dlužník, který je 
v úpadku, přednostně uspokojil jednoho z více svých věřitelů (např. pokud jednal 
s vědomím existence četných dluhů, své neschopnosti hradit je a s vědomím, že již ohledně jeho 
majetku byl podán insolvenční návrh).  
 
Požadovaný úmysl by však nebylo možné dovodit za situace, jestliže dlužník plně 
uspokojil jen některého z více věřitelů, ovšem učinil tak s odůvodněným 
předpokladem, že tím vytvoří potřebné podmínky pro získání dostatečných 
majetkových hodnot pro uspokojení ostatních věřitelů a zabrání např. úplnému 
přerušení výroby (např. dlužník uhradí dodávky elektrické energie, aby tak udržel výrobu 
v provozu a mohl prodávat zboží, a tím získat prostředky pro splacení dalších dluhů). Toto 
však nebude platit, pokud pachatel jako statutární orgán udržoval po delší dobu 
v provozu hospodářsky nefunkční obchodní společnost, která jako dlužník nebyla 
schopna plnit všechny své splatné závazky, přičemž bylo zřejmé, že se její 
ekonomická situace nezlepšovala a nic nenasvědčovalo takovéto změně ani 
v budoucnu. Za takové situace je pro dlužníka či jeho statutární orgány nezbytné 
nejen z pohledu insolvenčního zákona, ale i z pohledu trestního zákona, podat včas 
insolvenční návrh. Pouze tím se lze bezpečně vyhnout riziku pozdějšího stíhání pro 
některý z uvedených trestných činů. 
 

 

Zvýhodnění věřitele I. 
 

 

 

Ing. M. K. zvýhodnil věřitele tím, že jako jednatel dlužníka – obchodní společnosti M. T., 
spol. s r. o., který nebyl schopen plnit své splatné závazky, zmařil uspokojení svých 
věřitelů tím, že si v době od 31. prosince 1998 do 27. dubna 1999 v celkem třinácti 
případech vyplatil v hotovosti na vrácení půjček celkem částku 2 168 923,40 Kč, 
a následně rozhodl dne 29. dubna 1999 o vstupu uvedené obchodní společnosti do 
likvidace. Tímto jednáním způsobil věřitelům obchodní společnosti M. T., spol. s r. o. celkovou 
škodu ve výši 1 305 074,00 Kč. 
 
Obviněný jako jednatel obchodní společnosti M. T., spol. s r. o., v inkriminované době mimo jiné 
rozhodoval o použití a vyúčtování těch finančních prostředků, které se dostaly do majetku této 
společnosti na základě půjčky, jež jí poskytl obviněný jako fyzická osoba – nepodnikatel. Soud tak 
rozlišoval mezi jednáním obviněného jako jednatele obchodní společnosti M. T., spol.  
s r. o., která byla insolventním dlužníkem, a jednáním obviněného jako fyzické osoby, 
která byla jedním z věřitelů této obchodní společnosti. 
 
Poškozeným věřitelům se za situace, kdy obchodní společnost M. T., spol. s r. o. nebyla schopna 
plnit své splatné závazky, nedostalo takového uspokojení jejich pohledávek, kterého by jinak tito 
věřitelé dosáhli při poměrném a rovnoměrném uspokojení pohledávek všech známých věřitelů bez 
zvýhodnění obviněného jako jednoho z věřitelů. Výsledkem jednání obviněného, jehož se dopustil 
zároveň jako jednatel obchodní společnosti M. T., spol. s r. o., tedy bylo částečné zmaření 
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uspokojení pohledávek všech ostatních věřitelů této společnosti, a tím i porušení zájmu na 
ochraně majetkových práv věřitelů. 
 
Zvýhodnění jednoho věřitele obchodní společnosti M. T., spol. s r. o. nastalo plným uspokojením 
pohledávky obviněného z majetku této společnosti, který nepostačoval k uspokojení ostatních 
věřitelů, v důsledku zvýhodnění došlo k částečnému zmaření uspokojení pohledávek ostatních 
věřitelů téže obchodní společnosti (nezaplacením pohledávek dalších vyjmenovaných věřitelů 
obchodní společnosti a nemožností jejich uspokojení z jiného majetku této společnosti). 
 
Zdroj: Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 11. října 2006, č. j. 5 Tdo 1158/2006 
 
 

 

Zvýhodnění věřitele II. 
 

 

 

Dlužník – obchodní společnost J. P., spol. s r. o., zastoupená jednatelem J. Š. – kupní smlouvou 
převedl (čímž se stal současně věřitelem) část svého majetku v podobě movitých věcí 
v ceně 1 627 480,00 Kč na J. D., který byl jejím věřitelem z pohledávky ve výši  
1 557 958,00 Kč, přičemž došlo k vzájemnému započtení těchto pohledávek. V důsledku 
tohoto právního úkonu obchodní společnost neobdržela do majetku způsobilého k uspokojení 
věřitelů peněžní částku odpovídající kupní ceně, nýbrž jen částku 69 522,00 Kč. 
 
Těžiště jednání obviněných spočívalo v tom, že na podkladě společné předchozí dohody obviněný 
J. Š. za obchodní společnost J. P., spol. s r. o. jako dlužník, který nebyl schopen plnit své 
závazky, účelově převedl (zcizil) část svého majetku na obviněného J. D., jednoho ze 
svých věřitelů, jehož pohledávka tím byla (započtením) splněna, a tím zmařil uspokojení 
svých věřitelů. V důsledku toho jej zjevně na úkor věřitelů ostatních, vůči nimž měl splatné 
pohledávky v celkové částce převyšující 13 000 000,00  Kč, zvýhodnil. 
 
Zvýhodnění věřitele spočívá v tom, že se mu od dlužníka, který není schopen plnit své splatné 
závazky, dostalo plnění neodpovídajícího zásadě poměrného uspokojení, a to na úkor ostatních 
věřitelů téhož dlužníka. Plnění, jež nekoresponduje zásadě poměrného uspokojení, může být 
za takových okolností věřiteli poskytnuto i vzájemným započtením objektivně 
existujících pohledávek. 
 
Zdroj: Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 10. března 2004, č. j. 8 Tdo 242/2004 
 
 

 

Zvýhodnění věřitele III. 
 

 

 

Jako zvýhodnění věřitele bylo posouzeno jednání jednatele společnosti M.-C., spol. s r. o., který 
v době, kdy byl na majetek této společnosti prohlášen konkurs, neuhradil společnosti T.M.P.-
T.m.P, a. s. žádnou částku na splatné faktury v celkové výši 4 697 574,00 Kč, ačkoli 
ve zmíněné době uspokojoval ostatní dodavatele. Těm v roce 1997 uhradil částku  
9 006 083,66 Kč a v roce 1998 další částku 3 477 000,00 Kč.  
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Společnost M.-C., spol. s r. o. přitom neměla žádné budoucí lukrativní zakázky, z jejichž výnosů 
by mohl být uhrazen dluh vůči společnosti T.M.P.-T.m.P, a. s., nacházela se v ne zcela 
předvídatelném podnikatelském prostředí, navíc s konkurenčním znevýhodněním v podobě dluhu 
v řádu milionů korun, který mnohonásobně převyšoval majetek společnosti, takže nebyla 
schopna splnit všechny splatné závazky, přičemž zde nebyla žádná záruka, na niž by se 
obviněný jednatel mohl důvodně spolehnout v očekávání údajných budoucích zisků. 
 
Obviněný na svou obhajobu mimo jiné uváděl, že své jednání nesměřoval ke zvýhodnění některých 
věřitelů na úkor věřitele jiného, ale k udržení chodu společnosti a v konečném důsledku 
k uhrazení všech závazků. 
 
K tomu ovšem Nejvyšší soud uvedl, že ač byla společnost M.-C., spol. s r. o. ve špatné finanční 
situaci a již od roku 1996 byly dány důvody k podání návrhu na prohlášení konkursu, obviněný 
po delší dobu trvající v podstatě tři roky udržoval v provozu hospodářsky nefunkční 
obchodní společnost, která nebyla schopna plnit všechny své splatné závazky. V takovém 
případě ovšem měl obviněný přizpůsobit její chod a hospodaření tomu, aby dostál svým 
povinnostem, tedy zejména při splácení dluhů vůči věřitelům bylo jeho povinností učinit tak 
poměrně a rovnoměrně, resp. po uplynutí delší doby trvání insolvence společnosti měl povinnost 
podat návrh na prohlášení konkursu na její majetek. 
 
Zdroj: Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 21. prosince 2005, č. j. 5 Tdo 1555/2005 
 
Níže jsou již jen ve stručnosti uvedena další rozhodnutí Nejvyššího soudu České 
republiky v oblasti zvýhodnění věřitele, na která je vhodné s ohledem na trestní 
odpovědnost statutárních orgánů rovněž upozornit. 
 
� Rozhodnutí Krajského soudu v Plzni ze dne 17. ledna 2001, č. j.  8 To 7/2001: 
 

Pachatelem trestného činu zvýhodňování věřitele může být jen dlužník. Je-li 
dlužníkem osoba právnická, může být pachatelem i její statutární orgán 
(např. jednatel společnosti s ručením omezeným) nebo osoba pověřená zastupovat 
právnickou osobu navenek. Je-li statutární orgán kolektivní, mohou být pachateli 
všichni členové tohoto orgánu. 

 
� Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 25. dubna 2012, č. j.  5 Tdo 246/2012: 
 

Obviněná V. K. nevykonávala svou funkci jednatelky, tj. statutárního orgánu 
obchodní společnosti s ručením omezeným, pouze formálním způsobem, jak se 
snažila tvrdit v rámci své obhajoby. Z provedených důkazů jednoznačně 
vyplynulo, že obviněná V. K. fakticky prováděla činnost odpovídající její funkci 
jednatelky, pracovala s účetními podklady, podepisovala např. i splátkové kalendáře, 
předávala účetním podklady ke zpracování daňových přiznání, měla dispoziční právo 
k účtům společnosti, jež zakládala, tj. sama se aktivně podílela na běžném 
podnikatelském provozu obchodní společnosti a měla dostatečný přehled 
i o finančních otázkách včetně stavu majetku a závazků této společnosti. Pakliže 
s vědomím ekonomické situace právnické osoby, jejímž byla statutárním orgánem, 
učinila kroky k úhradě pohledávek spoluobviněného M. M. jako fyzické osobě, 
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dále jemu jako osobě podnikající pod jménem M. M. S. a společnosti I., s. r. o., v níž 
byl společníkem a jednatelem, a to v celkové výši 9 012 418,00 Kč, nelze jakkoli 
pochybovat o tom, že si musela být vědoma, že přednostně dochází k uspokojení 
vyjmenovaných subjektů, a to na úkor ostatních věřitelů, jejichž splatné 
pohledávky v rozhodné době převyšovaly platební schopnosti společnosti  
P. S., s. r. o. 
 
V této věci Nejvyšší soud poukazuje na případ, kdy naplnění subjektivní stránky 
ve formě nepřímého úmyslu shledal u pachatele, který jednoznačně formálním 
způsobem vykonával funkci jednatele v obchodní společnosti, nijak se nepodílel 
na samotném podnikání, jež provozoval výlučně společník (viz usnesení 
Nejvyššího soudu ze dne 25. listopadu 2008, č. j. 7 Tdo 1396/2008). 
 
 

C3.3 Způsobení úpadku 
 
Trestný čin způsobení úpadku poskytuje ochranu před možným nebezpečím 
vyplývajícím ze stavu úpadku dlužníka, v němž hrozí zmaření uspokojení 
pohledávek věřitelů. 
 
  

 Podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, § 224 
 

(1) Kdo, byť i z hrubé nedbalosti, si přivodí úpadek tím, že 
a) činí vydání hrubě nepřiměřená svým majetkovým poměrům, 
b) spravuje svůj majetek způsobem, který neodpovídá zákonem mu uloženým nebo 
smluvně převzatým povinnostem nebo je s nimi v hrubém nepoměru, 
c) užívá poskytnutý úvěr v rozporu nebo hrubém nepoměru s jeho účelem, 
d) poskytuje ze svého majetku půjčky nebo úvěry jiným osobám, ač to je v hrubém 
nepoměru k jeho majetkovým poměrům, nebo 
e) učiní nad rámec obvyklého podnikatelského rizika obchod nebo operaci, která nenáleží 
k jeho pravidelné podnikatelské činnosti nebo je v hrubém nepoměru k jeho majetkovým 
poměrům, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti. 

(2) Stejně bude potrestán, kdo, byť i z hrubé nedbalosti, přijme nový závazek nebo zřídí zástavu, ač 
ví, že je v úpadku, a tím zhorší postavení dosavadních věřitelů. 

(3) Odnětím svobody až na tři léta bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 
1 nebo 2 značnou škodu. 

(4) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným 
v odstavci 1 nebo 2 škodu velkého rozsahu. 
 
V případě tohoto trestného činu si pachatel některou z taxativně uvedených forem 
jednání přivodí úpadek (platební neschopnost nebo předlužení ve smyslu § 3 
insolvenčního zákona): 
 
� činit vydání hrubě nepřiměřená svým majetkovým poměrům = dispozice se svým 

majetkem, které s ohledem na hodnotu majetku pachatele kvantitativně vůbec 
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neodpovídají jeho ekonomickým možnostem (jednorázová investice ve výši 5 mil. Kč 
u drobného podnikatele, zadluženého několika úvěry a s ročním obratem 2 mil. Kč), 

� spravovat svůj majetek způsobem, který neodpovídá zákonem mu uloženým 
nebo smluvně převzatým povinnostem nebo je s nimi v hrubém nepoměru – osoba, 
jež zajistí zástavním právem k nemovitosti svůj závazek splácet úvěr bance, je dle 
občanského zákoníku povinna zdržet se ohledně předmětné nemovitosti všeho, čím by mohla 
na úkor banky zhoršit hodnotu zástavy (neprovádět údržbu, nechat zatékat střechou 
do objektu), 

� užívat poskytnutý úvěr v rozporu nebo hrubém nepoměru s jeho účelem – 
návodem bude smlouva, na základě níž byl úvěr poskytnut, bude-li v ní vymezen 
účel, pro nějž má být úvěr užit (zakoupení automobilu z provozního úvěru, místo zásob 
dřeva pro výrobu palet), 

� poskytovat ze svého majetku půjčky nebo úvěry jiným osobám, ač to je v hrubém 
nepoměru k jeho majetkovým poměrům – bude záležet na smluvních 
podmínkách, za nichž pachatel peněžní prostředky poskytnul (příliš vysoký úvěr 
nebo půjčka může způsobit, že se sám pachatel ocitne v ekonomické tísni), nebo 

� učinit nad rámec obvyklého podnikatelského rizika obchod nebo operaci, která 
nenáleží k jeho pravidelné podnikatelské činnosti nebo je v hrubém nepoměru 
k jeho majetkovým poměrům – např. dovoz zásilky zahraničního vína bez sjednání 
smluv s jeho odběrateli, 

� přijmutí nového závazku nebo zřízení zástavy, ač pachatel ví, že je v úpadku, 
a tím zhorší postavení dosavadních věřitelů – uzavření kupní smlouvy na dodávku 
zboží. 

 
Škoda jako následek není požadována. 
 

 

Způsobení úpadku – přijmutí nového závazku 
 

 

 

Obviněný podnikatel za situace, kdy byl srozuměn s tím, že je předlužen v důsledku nesplacených 
závazků vůči společnosti P., spol. s r. o., jejichž výše činila celkem přes 8 000 000,00 Kč, přičemž 
výše jeho majetku činila 470 000,00 Kč, objednal a převzal od dalších dodavatelů zboží 
v hodnotě celkem 3 289 519,80 Kč, které vyjma částky 34 914,10 Kč nezaplatil. Společnost 
P., spol. s r. o. sice vystupovala jako ručitel obviněného v jeho závazkovém vztahu 
k poškozené společnosti J. Z., spol. s r. o., avšak neexistovala žádná dohoda o tom, že by platby 
obviněného ve prospěch této poškozené společnosti měly probíhat přes společnost P., spol. s r. o. 
Dále bylo zjištěno, že obviněný chtěl získat od M. Š. půjčku ve výši 2 500 000,00 Kč až  
3 000 000,00 Kč, ke které ovšem nedošlo. 
 
Nejvyšší soud zdůraznil následující. S. P., spol. s r. o. byla skutečně v postavení ručitele 
obviněného S. P. stran jeho závazku k poškozené společnosti J. Z., spol. s r. o., což však nijak 
nezbavuje obviněného jeho závazku. Pokud by došlo k realizaci ustanovení o ručení, zásah 
do postavení zúčastněných subjektů by spočíval především v tom, že ručitel, jenž splnil závazek, 
za který ručí, nabývá vůči dlužníkovi práva věřitele. Pro posouzení, zda se obviněný nacházel 
ve stavu předlužení, již není rozhodné, zda jeho závazek existoval vůči primárnímu věřiteli či např. 



 C Trestní odpovědnost statutárních orgánů z ekonomického hlediska  �  213   

 
ve vztahu k ručiteli, neboť podstatná je především jeho existence, resp. výše. I kdyby tedy 
společnost P., spol. s r. o. jako ručitel splnila za obviněného závazek vůči společnosti J. Z., spol.  
s r. o., nic by to nezměnilo na skutečnosti, že obviněný za stavu předlužení přijal nový 
závazek, kterým jen prohloubil uvedený úpadkový stav, aniž by ho tím zmírnil či 
dokonce odstranil. 
 
Proto za uvedených okolností není rovněž zásadně právně významné, zda obviněný S. P. měl 
snahu půjčit si peníze, byť ve výši až 3 000 000,00 Kč. I touto půjčkou by mu totiž jako 
dlužníkovi vznikl další závazek, který by sice umožnil úhradu některého dříve vzniklého dluhu, 
avšak současně by vytvořil další dluh, který je nutné zařadit mezi dlužníkova pasiva a jímž by se 
rovněž prohloubil dosavadní stav předlužení. Navíc vzhledem k výši závazků obviněného a hodnotě 
jeho majetku by půjčka ve zmíněné výši již nepostačovala na odstranění stavu předlužení. 
 
Zdroj: Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 20. října 2005, č. j. 5 Tdo 1327/2005 
 
 

 

Hrubý nepoměr k majetkovým poměrům pachatele při překročení rámce 
  obvyklého podnikatelského rizika 
 

 

Hrubý nepoměr k majetkovým poměrům pachatele při překročení rámce obvyklého podnikatelského 
rizika ve smyslu trestního zákoníku je nutno posoudit na základě porovnání: 
 
� povahy a finanční náročnosti obchodu nebo operace v závislosti na jejím 

organizačním i materiálním zabezpečení ze strany dodavatele včetně jeho personálních, 
materiálních (např. dopravní, strojní a jiné vybavení) a finančních prostředků nutných pro 
realizaci takového obchodu nebo operace na straně jedné a  

� jejího finančního krytí a nutné součinnosti ze strany odběratele na straně druhé, což 
zahrnuje zejména dohodnutý způsob financování a potřebné spolupráce ze strany odběratele 
v průběhu realizace (např. vyplacení finanční zálohy na počátku realizace, další financování 
jednotlivých etap, zajišťování a financování víceprací, předání díla a vypořádávání případných 
reklamací apod.).  

 
Z hlediska závěru o hrubém nepoměru v tomto smyslu záleží jen na skutečném výsledném 
poměru vzájemného srovnání těchto veličin. 
 
Výše uvedené konstatoval Nejvyšší soud v rámci posuzování situace, kdy obviněný V. T. jako 
jediný jednatel a společník společnosti S., s. r. o. se základním kapitálem 200 000,00 Kč, uzavřel 
dne 21. října 2004 se společností SCB, a. s. smlouvu o dílo s předmětem „Opravy, rekonstrukce 
a přístavba areálu SIKO v Č. B.“ s cenou díla ve výši 35 000 000,00 Kč bez DPH, kdy cena díla, 
navržená V. T., byla rozhodujícím měřítkem, pro které společnost S. zvítězila ve výběrovém řízení. 
 
Cenovou nabídku vyhotovil a do výběrového řízení předložil V. T. na základě vlastních zkušeností 
a pouze částečně na základě předchozího průzkumu reálných cen u společností, které vzhledem ke 
svým omezeným možnostem potřeboval ke zhotovení díla jako dílčí subdodavatele. Skutečná cena 
díla se v průběhu roku 2004 a 2005 značně navýšila, dílo nebylo dodáno v řádném 
termínu, což mělo za následek udělení vysoké smluvní pokuty, náklady převýšily výnosy 
o částku vyšší než 12 000 000,00 Kč a V. T. tak nebyl schopen dostát svým závazkům vůči 
jednotlivým subdodavatelům, neboť kromě finančních prostředků od objednatele společnosti 
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SCB, a. s. neměla společnost S. žádný majetek ani předpokládaný výnos z pokračující podnikatelské 
činnosti, kterým by navýšení ceny díla pokryla.  
 
V. T. tak dle názoru odvolacího soudu jako jediný jednatel a společník společnosti S. přivodil její 
předlužení tím, že nad rámec obvyklého podnikatelského rizika učinil obchod, který nenáležel k jeho 
pravidelné podnikatelské činnosti a byl v hrubém nepoměru k jeho majetkovým poměrům a tímto 
jednáním způsobil škodu ve výši 13 823 989,47 Kč. Nejvyšší soud po přezkoumání věci zrušil 
předchozí odsuzující rozsudky soudů a věc jim vrátil k novému projednání. 
 
Zdroj: Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 8. února 2012, č. j. 5 Tdo 1440/2011 
 
Níže je již jen ve stručnosti uvedeno další rozhodnutí Nejvyššího soudu České 
republiky v oblasti způsobení úpadku. 
 
� Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 26. září 2007, č. j.  5 Tdo 806/2007: 
 

Základní skutková podstata trestného činu způsobení úpadku podle § 224 odst. 2 
trestního zákoníku nepodmiňuje trestní odpovědnost vznikem škody v určité 
výši.  
 
Způsobení škody (značné nebo velkého rozsahu) je znakem až kvalifikovaných 
skutkových podstat podle § 224 odst. 3 nebo odst. 4 trestního zákoníku. Škoda 
představuje rozdíl mezi výší původního předlužení existujícího k okamžiku 
přijetí nového závazku nebo zřízení zástavy a konečnou výší předlužení 
způsobeného nově přijatými závazky nebo zřízením zástavy. Znakem základní 
skutkové podstaty tohoto trestného činu je totiž mimo jiné předlužení, tj. stav, kdy 
pasiva dlužníka převyšují jeho aktiva, takže ještě předtím, než dojde k přijetí 
nového závazku či ke zřízení zástavy, již musí existovat takové závazky dlužníka, 
které nejsou kryty jeho stávajícím majetkem.  
 

 
C3.4 Porušení povinnosti v insolvenčním řízení 
 
Do 31. prosince 2007 se jednalo o trestný čin porušení povinnosti v řízení 
o konkursu, přičemž ustanovení § 126 původního trestního zákona: 
 
� podle odstavce 1 byl postižen, kdo po prohlášení konkursu mařil nebo hrubě 

ztěžoval výkon funkce správce konkursní podstaty, a tím ohrozil úplné a správné 
zjištění majetku patřícího do konkursní podstaty nebo zpeněžení tohoto majetku, 

� podle odstavce 2 byl potrestán ten, kdo nesplnil svou zákonnou povinnost podat 
návrh na prohlášení konkursu.  

 
Novelou provedenou zákonem č. 296/2007 Sb.,  jenž nabyl účinnosti dne 1. ledna 2008 
byl trestný čin přejmenován vzhledem k nové úpravě úpadkového práva 
na „porušení povinnosti v insolvenčním řízení“ a původní odstavec 2 byl zcela 
vypuštěn.  
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V současné době upravuje podmínky trestnosti trestného činu porušení povinnosti 
v insolvenčním řízení ustanovení § 225 trestního zákoníku. 
 
  

 Podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, § 225 
 

Kdo v insolvenčním řízení maří nebo hrubě ztěžuje výkon funkce insolvenčního správce, 
a tím ohrozí účel insolvenčního řízení, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta 
nebo zákazem činnosti. 
 
Zákon tímto ustanovením postihuje jednání pachatele spočívající v: 
 
� maření výkonu funkce insolvenčního správce – pachatel vyvíjí činnost směřující 

ke znemožnění výkonu funkce správce konkursní podstaty (fyzická osoba podnikatel 
se skrývá, zlikviduje doklady o podnikání), nebo  

� hrubém ztěžování výkonu funkce insolvenčního správce – insolvenční správce 
v rámci výkonu své funkce musí vynaložit podstatně větší úsilí, než by jinak bylo 
třeba. 
 

 

Jednání pachatele může spočívat například v tom, že insolvenčnímu správci nevydá 
  účetní evidenci nebo mu neumožní přístup do své provozovny.  
 

Přístup do provozovny tak musí insolvenční správce zajistit za spolupráce Policie ČR a účetní 
evidence bude postupně nahrazována zjištěními z různých registrů a informací získaných 
od různých orgánů a institucí – finanční úřady, katastr nemovitostí, registr vozidel. 
 
 

 

Porušení povinnosti v řízení o konkursu I. 
 

 

 

Podnikatel se dopustil tohoto trestného činu tím, že dne 28. února 1998 přijal plnění ve výši 
1 220 000,00 Kč od společnosti S., s. r. o. jako úhradu faktury vystavené jeho firmou – J. H. 
– nákup a prodej zemědělských produktů, dne 17. prosince 1997, na kterou byl rozhodnutím 
Krajského soudu v Ústí nad Labem z 5. listopadu 1997 vyhlášen konkurs a toto neoznámil 
správci konkursní podstaty Mgr. L. M. 
 
Obviněný ve svém dovolání k Nejvyššímu soudu mimo jiné uvedl, že má za to, že tím, že podepsal 
výdajový doklad k faktuře vystavené 17. prosince 1997 na částku 1 220 000,00 Kč 
společnosti S., s. r. o., aniž by tyto peníze ve skutečnosti přijal, v žádném případě svou firmu 
v konkursu nepoškodil, neboť tento doklad měl sloužit pouze pro potřebu účetnictví cizí 
firmy. Skutečnost, že společnost S., s. r. o. finanční prostředky na zaplacení faktury neměla, 
vyplývá i z části výpisu účetní dokumentace. 
 
Nejvyšší soud však dospěl k závěru, že pokud úpadce (obviněný) přijal částku 1 220 000,00 Kč, 
která se měla projevit v rozšíření konkursní podstaty o tuto částku, k čemuž nedošlo, není pochyb 
o tom, že vymáhání pohledávky správcem konkursní podstaty se stalo obtížnějším.  
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Přitom je třeba vzít v úvahu, že k maření výkonu funkce správce konkursní podstaty postačuje, 
že v důsledku jednání pachatele dochází k ohrožení úplného a správného zjištění majetku 
patřícího do konkursní podstaty nebo zpeněžení tohoto majetku v tom směru, že tyto 
úkony ve stanovené době nelze vykonat. Vzhledem k tomu, že je zde použit tvar „maří“, 
neznamená to, že výkon funkce správce konkursní podstaty by musel být zmařen.  
 
Stejně tak hrubé ztěžování výkonu funkce správce konkursní podstaty spočívá v jednání pachatele, 
kterým vytvoří podmínky, v důsledku nichž je k výkonu funkce správce konkursní 
podstaty z hlediska úplného a správného zjištění majetku patřícího do konkursní 
podstaty nebo ke zpeněžení tohoto majetku třeba vynaložit podstatně více energie, času 
a prostředků, než by jinak bylo zapotřebí.  
 
V důsledku jednání obviněného byl tak správce postaven do podstatně obtížnější situace, kdy 
v řízení před obchodním soudem by sám musel nést břemeno důkazní a prokázat, zda faktura byla 
fakticky zaplacena či nikoliv. 
 
Zdroj: Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 28. srpna 2002, č. j. 7 Tdo 553/2002 
 
 

 

Porušení povinnosti v řízení o konkursu II. 
 

 

 

Obviněná Ing. D. E. byla uznána vinnou trestným činem porušení povinnosti v řízení o konkursu, 
jehož se dopustila skutkem spočívajícím v tom, že v době od 17. srpna 2002 nejméně  
do 14. listopadu 2002 po prohlášení konkursu jako jednatelka obchodní společnosti ztěžovala 
výkon funkce správci konkursní podstaty tím, že nesplnila svoji povinnost předat 
kompletní účetnictví, a to poté, kdy jí to bylo usnesením Krajského soudu v Brně uloženo.  
 
Neodevzdala zejména seznam majetku úpadce, jeho závazky s uvedením dlužníků, 
věřitelů, nedoložila doklady o právních vztazích mezi úpadcem a jí samotnou podnikající 
jako fyzická osoba v jiných společnostech. 
 
Požadované jednatelka nepředložila ani po opakované výzvě soudu projednávajícího návrh 
na konkurs, přestože byla poučována o možných následcích nesplnění těchto zákonných povinností. 
Správce konkursní podstaty tak vlastní aktivní činností musel suplovat úkony, k nimž 
byla podle zákona povinna obviněná jako statutární orgán úpadce, avšak neučinila je.  
 
Tím podle soudu nepochybně ohrožovala úplné a správné zjištění majetku patřícího 
do konkursní podstaty. 
 
Zdroj: Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 28. srpna 2002, č. j. 3 Tdo 492/2004 
 
 

 

Porušení povinnosti v řízení o konkursu III. 
 

 

 

Jednání pachatele spočívající v maření výkonu funkce správce konkursní podstaty neznamená, 
že by muselo dojít k úplnému zmaření výkonu této funkce. Postačí tedy takové počínání 
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pachatele, které je k tomu způsobilé, třebaže se podařilo zvýšeným úsilím správce konkursní 
podstaty překonat mařící jednání pachatele a dosáhnout toho, že majetek náležející do konkursní 
podstaty byl zjištěn a zpeněžen, resp. vrácen do konkursní podstaty a použit k uspokojení věřitelů. 
 
V daném případě obviněný podnikatel poté, co byl na jeho majetek prohlášen konkurs, 
nereagoval na opakované výzvy správkyně konkursní podstaty ani soudu, nedostavil se 
k ní k předání dokumentů o účetnictví a provedl opakované výběry finanční hotovosti, 
kterými odčerpal z konkursní podstaty částku celkem 12 428 293,40 Kč z bankovních šeků 
nebo z účtu, což je majetek patřící do konkursní podstaty, který byl použitelný k uspokojení 
pohledávek věřitelů obviněného, které činily celkem částku 15 980 464,00 Kč.  
 
Správkyni konkursní podstaty se nakonec podařil soupis majetku a podařilo se jí vrátit 
do konkursní podstaty částku 13 354 615,40 Kč. 
 
Podle Nejvyššího soudu je zřejmé, že obviněný se dopustil právě takového jednání, které bylo 
způsobilé k tomu, aby zcela zmařilo průběh a výsledek konkursního řízení, protože obviněný 
nejenže nesplnil svou základní povinnost úpadce předat správci konkursní podstaty 
účetnictví, bez něhož zpravidla nelze vůbec zjistit rozsah a strukturu majetku úpadce, ale navíc 
učinil kroky směřující k tomu, aby značný majetek použitelný k uspokojení věřitelů 
(peněžní prostředky uložené v šecích a na bankovním účtu) vyjmul z dosahu správkyně 
konkursní podstaty a znemožnil jeho zařazení do konkursní podstaty. Obviněný tak mohl 
svým jednáním zcela zmařit zjištění i zpeněžení svého majetku patřícího do konkursní podstaty, 
byť k tomu nedošlo, ovšem nikoli jeho zásluhou. 
 
Zdroj: Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 7. června 2006, č. j. 5 Tdo 636/2006  

 
Níže jsou již jen ve stručnosti uvedena další rozhodnutí Nejvyššího soudu České 
republiky v oblasti porušení povinnosti v insolvenčním řízení. 
 
� Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 27. července 2005, č. j.  5 Tdo 777/2005, 

případně ze dne 22. února 2012, č. j. 5 Tdo 141/2012: 
 

Pokud je uvedený trestný čin spatřován v tom, že obviněný odmítl předat správci 
konkursní podstaty (insolvenčnímu správci) účetní doklady, je třeba ve skutkových 
zjištěních odsuzujícího rozsudku specifikovat, o jaké konkrétní doklady podle 
zákona o účetnictví se jedná a jakým způsobem jejich nepředání správci 
konkursní podstaty ohrozilo úplné a správné zjištění majetku patřícího 
do konkursní podstaty (majetkové podstaty) nebo jeho zpeněžení. 
Předpokladem trestní odpovědnosti pak je, že obviněný měl takové účetní 
doklady ve své dispozici a mohl je vydat správci konkursní podstaty 
(insolvenčnímu správci). 

 
 
C3.5 Pletichy v insolvenčním řízení 
 
Tento trestný čin proti majetku je upraven v § 226 trestního zákoníku a byl 
s drobnými změnami převzat z předchozí právní úpravy.  
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Jedná se o zvláštní případy úplatkářství aktivní i pasivní povahy, obdobně jako 
hospodářské trestné činy pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži 
(§ 257 trestního zákoníku) a pletichy při veřejné dražbě dle (§ 258 trestního zákoníku). 
 
  

 Podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, § 226 
 

(1) Kdo jako věřitel v souvislosti s hlasováním věřitelů v insolvenčním řízení přijme nebo si dá 
slíbit v rozporu se zásadami a pravidly insolvenčního řízení majetkový nebo jiný prospěch, 
bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti. 

(2) Stejně bude potrestán, kdo věřiteli v souvislosti s hlasováním věřitelů v insolvenčním řízení 
poskytne, nabídne nebo slíbí v rozporu se zásadami a pravidly insolvenčního řízení majetkový 
nebo jiný prospěch. 

(3) Odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti bude potrestán, kdo jako insolvenční 
správce, člen věřitelského výboru nebo zástupce věřitelů v insolvenčním řízení přijme nebo si dá 
slíbit pro sebe nebo jiného ke škodě věřitelů majetkový nebo jiný prospěch, který mu nepřísluší. 

(4) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán, 
a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1, 2 nebo 3 značnou škodu, nebo 
b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch. 

(5) Odnětím svobody na dvě léta až šest let bude pachatel potrestán, 
a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1, 2 nebo 3 škodu velkého rozsahu, nebo 
b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu. 
 
V případě odstavce 1 se jedná o tzv. pasivní úplatkářství, které se děje v souvislosti 
s hlasováním věřitelů (např. hlasování na schůzi věřitelů o způsobu řešení úpadku dlužníka 
nebo při schvalování reorganizačního plánu) v insolvenčním řízení, přičemž 
korumpovanou osobou je věřitel, jenž přijme nebo si nechá slíbit úplatek 
(tj. nabídku neodmítne a výslovně nebo jiným projevem vůle s ní souhlasí). 
 
V případě odstavce 2 je postihováno tzv. aktivní úplatkářství, jehož pachatelem 
může být jiný než uplácený věřitel, dlužník i jiná osoba, která s insolvenčním 
řízením nemá nic společného. 
 
Jednání podle § 226 odstavce 1 a 2 musí být v rozporu se zásadami a pravidly 
insolvenčního řízení, např. způsobí poškození či nedovolené zvýhodnění jiného 
účastníka insolvenčního řízení, nebo bude bránit rychlému, hospodárnému a co 
nejvyššímu uspokojení věřitelů. 
 
Pachatelem trestného činu podle odstavce 3 může být jen insolvenční správce, člen 
věřitelského výboru nebo zástupce věřitelů v insolvenčním řízení. (Pokud by 
insolvenční správce úplatek naopak nabídnul nebo poskytnul, jeho jednání by bylo 
kvalifikovatelné jako trestný čin porušení povinnosti při správě cizího majetku podle § 220 
trestního zákoníku.) 
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 Pletichy při řízení konkursním a vyrovnacím (nyní insolvenčním) řízení 
 

 

 

Skutková podstata trestného činu pletich při řízení konkursním a vyrovnacím (nyní pletich při 
insolvenčním řízení) je ve vztahu speciality vůči trestnému činu přijímání úplatku. Proto je 
jejich jednočinný souběh vyloučen a jednání správce konkursní podstaty, který si nechal 
slíbit úplatek za to, že dodatečně uzná již dříve popřenou pohledávku věřitele, lze 
posoudit pouze jako trestný čin pletich při řízení konkursním a vyrovnacím (nyní pletich 
při insolvenčním řízení). 
 
Výše uvedené vyplývá z rozhodnutí Nejvyššího soudu, který posuzoval situaci, kdy tři společníci 
a zároveň jednatelé společnosti P. – k., s. v. o. s., která byla jmenována správcem konkursní 
podstaty úpadce společnosti R., s. r. o., po předchozí domluvě jako statutární orgán společnosti  
P. – k. s., v. o. s. požádali advokáta zástupce úpadcova věřitele T. B. AS o poskytnutí 
částky 500 000,00 Kč za dodatečné uznání pohledávky společnosti T. B. AS za úpadcem ve 
výši 38 767 815,00 Kč správcem konkursní podstaty. Tuto pohledávku předtím v přezkumném 
jednání správce konkursní podstaty zcela popřel. Následně jeden z obviněných převzal částku 
500 000,00 Kč a předal mu ve dvojím vyhotovení listinu o dodatečném uznání pohledávky ve výši 
38 767 815,00 Kč podepsanou druhým obviněným za správce konkursní podstaty společnost  
P. – k. s., v. o. s. 
 
Zdroj: Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 10. prosince 2009, č. j. 8 Tdo 708/2009  

 
 
C3.6 Porušení povinnosti učinit pravdivé prohlášení o majetku 
 
V právní úpravě platné do 31. prosince 2009 se právní úprava nacházela v rámci 
ustanovení o poškozování věřitele. 
 
Dlužník je k prohlášení o majetku povinen proto, aby mohla být zjištěna skutečná 
hodnota jeho majetku, a díky tomu mohl následně být věřitelův nárok na plnění 
maximálně uspokojen.  
 
  

 Podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, § 227 
 

Kdo v řízení před soudem nebo jiným orgánem veřejné moci odmítne splnit zákonnou 
povinnost učinit prohlášení o svém majetku nebo o majetku právnické osoby, za kterou je 
oprávněn jednat, nebo se takové povinnosti vyhýbá nebo v takovém prohlášení uvede nepravdivé 
nebo hrubě zkreslené údaje, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem 
činnosti. 
 
Jednání pachatele trestného činu dle § 227 trestního zákoníku může mít tři formy: 
 
� odmítnutí splnit uvedenou povinnost – pachatel se dostaví na předvolání soudu 

k jednání, avšak prohlášení o majetku neučiní,  
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� vyhýbání se splnění uvedené povinnosti – pachatel se bez řádné omluvy nedostaví 
k soudu vůbec, ač mu v tom nic nebránilo (např. nepříznivý zdravotní stav nebo plnění 
jiných nezbytných zákonných povinností), 

� splnění uvedené povinnosti, avšak s uvedením nepravdivých nebo hrubě 
zkreslených údajů – pachatel neuvede žádný majetek, přestože určitý majetek vlastní. 

 
Skutková podstata tohoto trestného činu se vztahuje i na jiné orgány veřejné moci 
než je soud, např. finanční orgány nebo orgány celní správy. 
 

 

Obvinění ze spáchání přečinu porušení povinnosti učinit pravdivé prohlášení 
  o majetku bylo sděleno podezření 50leté ženě.  
 

V polovině roku 2008 podezřelou vyzval finanční úřad k podání daňového přiznání k dani 
z převodu nemovitosti, protože po prodeji své nemovitosti tak neučinila ve stanovené 
lhůtě. Po rok a půl dlouhé odmlce správce daně vyměřil platebním výměrem daňovou povinnost ve 
výši 12 540,00 Kč včetně zvýšení o 1 140,00 Kč za nepodání daňového přiznání včas. Žena 
nereagovala ani na později zaslané výzvy k uhrazení nedoplatku. Na začátku března 2011 správce 
daně podezřelé doručil do vlastních rukou poslední výzvu i s poučením o všech důsledcích při 
nesplnění své povinnosti. Protože ani v tomto případě žena bez jakéhokoliv důvodu nereagovala, 
předal finanční úřad celou věc policii.  
 
Ze spáchání přečinu porušení povinnosti učinit pravdivé prohlášení o majetku nyní ženě 
hrozí odnětí svobody až na jeden rok. 
 
Zákonnou povinnost učinit prohlášení o majetku ukládá dlužníkovi například 
ustanovení § 260a až § 260h zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen 
občanský soudní řád). V tomto případě prohlášení o majetku souvisí s výkonem 
rozhodnutí a návrh na jeho uložení může podat ten, kdo má vykonatelným 
rozhodnutím přiznanou peněžitou pohledávku (věřitel). Je-li osobou povinnou 
k učinění prohlášení o majetku právnická osoba, občanský soudní řád stanoví, 
že bude předvolán ten, kdo je jejím statutárním orgánem, nebo likvidátor. 
 

 

 Porušení povinnosti učinit pravdivé prohlášení o majetku 
 

 

 

Spáchání tohoto trestného činu porušením povinnosti učinit prohlášení o majetku podle 
občanského soudního řádu je podmíněno mimo jiné tím, že povinnému (resp. jiné osobě 
jednající za povinného) bylo řádně doručeno předvolání k jeho výslechu u soudu 
k prohlášení o majetku ve smyslu § 260d odst. 2 občanského soudního řádu. 
 
Nejvyšší soud ještě podle předchozí právní úpravy posuzoval situaci, kdy obviněný ačkoli dne 
29. října 2001 řádně převzal předvolání soudu, kterým byl vyrozuměn o nařízení jeho 
výslechu k prohlášení o majetku podle ustanovení § 260a až § 260h občanského soudního 
řádu na den 5. listopadu 2001, a byl v rámci předvolání řádně poučen o následcích nedostavení 
se a zmaření uspokojení věřitele, bez řádné omluvy se k nařízenému výslechu nedostavil. 
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Celá věc se dostala až k Nejvyššímu soudu, který argument obviněného, jež soudům vytýkal 
nesprávné posouzení charakteru a významu zákonné lhůty upravené ustanovením § 260d odst. 2 
občanského soudního řádu, považoval za opodstatněný. 
 
Podle § 260d odst. 2 občanského soudního řádu musí být předvolání k výslechu k prohlášení 
o majetku povinného doručeno nejméně deset dnů přede dnem konání výslechu; předvolání se 
doručuje předvolanému do vlastních rukou. Jak je zřejmé z rozhodných skutkových zjištění, 
příslušná zásilka s předvoláním k nařízenému druhému výslechu k prohlášení o majetku byla 
obviněnému doručena dne 29. října 2001, přičemž výslech se měl konat dne  
5. listopadu 2001, tedy po sedmi dnech. Obviněný v tomto případě tedy nebyl řádně 
předvolán z důvodu nedodržení zákonem stanovené lhůty. 
 
Zdroj: Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 20. října 2005, č. j. 5 Tdo 1330/2005  
 
 
Závěr 
 
Poslední část publikace se věnovala trestní odpovědnosti členů statutárních orgánů 
a managementu společností z hlediska ekonomické činnosti firem jako určitému 
vyvrcholení celé problematiky odpovědnosti těchto osob. Vedle ekonomických 
dopadů konkrétní osoby, obchodní společnosti a na ekonomiku státu je právě 
trestní odpovědnost jedním ze zásadních důvodů, proč by členové statutárních 
orgánů a managementu společností měli k výkonu svých funkcí přistupovat 
maximálně zodpovědně a s kvalitní znalostí věcí a procesů, které jsou předmětem 
jejich řízení. 
 
Stejně tak, jako nemůže dopravní prostředky řídit člověk bez příslušného 
oprávnění, které získá po prokázání potřebných znalostí a dovedností, neměl by 
ani do statutárních orgánů a managementu vstupovat člověk zcela neznalý svých 
povinností a možných dopadů svého jednání. I v managementu či ve statutárních 
orgánech může spáchat celou řadu eticky i trestně kvalifikovatelných přečinů, které 
mají své zásadní dopady na ostatní subjekty. A nejedná se pouze o dopady 
ekonomické, spočívající v možnosti způsobení úpadku řízené společnosti, ale 
jedná se i o širší dopady na společnost, které představují náklady spojené 
s nezaměstnaností, ekonomické ztráty obchodních partnerů a v neposlední řadě 
rovněž náklady spojené s vyšetřováním a stíháním ekonomické kriminality těchto 
osob.  
 
Tato publikace se ve třech oblastech snažila přinést přehled povinností spojených 
s výkonem funkcí ve statutárních orgánech i oné trestní odpovědnosti plynoucí 
z jejich případného porušení. Měla by se tak stát minimálně vodítkem pro osoby, 
které se na výkon těchto funkcí připravují, nebo je již vykonávají. 
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