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Úvod

�

Prudký rozvoj podnikání, k němuž u nás došlo po roce 1989, je provázen 
nejen neustálými změnami velkého množství právních předpisů regulují
cích podnikání, ale též novými typy kriminality, které vždy nelze dostateč
ně předvídat. Řada subjektů si totiž transformaci ekonomiky z plánované na 
tržní vyložila po svém, a proto se od roku 1989 setkáváme s postupným ná
růstem hospodářské kriminality. Jedná se o téma velmi aktuální a rozsáhlé, 
které bylo již mnohokrát různými autory a z různého úhlu pohledu zpraco
váno a komentováno. Zaměření tohoto zpracování vždy souviselo s tím, kdo 
byl jeho cílovou skupinou.

Publikace „Hospodářská kriminalita z pohledu teorie a praxe“, si klade za 
cíl seznámit čtenáře se zpracovávanou problematikou takovým způsobem, 
aby dané téma bylo z hlediska obsahu a kvantity poskytnutých informací 
srozumitelné pro širší neprávnickou veřejnost, které je tato určena. Zákla
dem publikace jsou kapitoly věnující se hospodářské kriminalitě z hlediska 
hmotněprávního, procesněprávního, kriminalistického a kriminologického. 
Doplňkem jsou základní statistické údaje související s hospodářskou krimi
nalitou, vzorové otázky k vypracování odborných vyjádření a znaleckých 
posudků v oboru ekonomika, seznam použitých právních předpisů, se který
mi je třeba v rámci rozboru jednotlivých skutkových podstat spadajících do 
hospodářské kriminality pracovat a seznam použité literatury. 

Předpokládám, že uvedená publikace svým obsahem a způsobem zpraco
vání zaujme nejen neprávnickou veřejnost, ale i studenty různých právnic
kých a neprávnických forem studia, kteří se budou chtít se zpracovávaným 
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tématem blíže seznámit a získat o něm základní informace. V případě hlub
šího zájmu o danou problematiku by měla tato publikace posloužit jako 
ideální odrazový můstek k dalším úvahám a studiu souvisejícím s hospo
dářskou kriminalitou. 

Právní úprava obsažená v následujícím textu odráží stav platný a účinný 
k 30. 6. 2007.

Marek FRYŠTÁK 



7

kapitola

V běžném a každodenním životě se setkáváme mezi laickou i odbornou 
veřejností či v trestněprávní a jiné literatuře s pojmy jako je hospodářská 
a ekonomická trestná činnost, respektive kriminalita nebo s pojmem finanč
ní kriminalita. Mnohdy tyto pojmy používáme s naprostou samozřejmos
tí, aniž bychom se jakkoli blíže zamýšleli nad jejich obsahem. Ten se nám 
zdá na první pohled naprosto jasný a zřejmý. Teprve až bližším pohledem 
a analýzou zjišťujeme určitou nejednotnost, protichůdnost a až zmatečnost 
při jejich definování. Základním pojmem je bezpochyby hospodářská krimi
nalita. Co se týče pojmu hospodářská trestná činnost, tak tento je mnohem 
užší než hospodářská kriminalita. Hospodářská trestná činnost je vždy vní
mána jako hospodářská kriminalita, opak ovšem neplatí. Pokud bychom se 
chtěli na vymezení pojmu hospodářská kriminalita podívat blíže, setkává
me se s velkým množstvím různorodých definic, které vycházejí z pojetí 
trestněprávního, kriminalistického nebo kriminologického. Z celé škály 
trestněprávních definic bych uvedl tyto:

O. Novotný nabízí tři možné úhly pohledu na hospodářskou kriminalitu:1

hospodářskou kriminalitou je kriminalita zaměřená proti hospodář
skému řádu a jeho fungování, při které dochází ke zneužívání hospo
dářských nástrojů, 

hospodářskou kriminalitou je veškerá kriminalita pachatelů činných 
v hospodářském životě společnosti,

1 Blíže srovnej in Novotný, O.: O otázkách hospodářského trestního práva. Právní praxe, 1997,  6. 

•

•

Definice	základních	pojmů

2
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hospodářskou kriminalitou je veškerá kriminalita vyskytující se v oblas
ti ekonomiky a spadají sem nejen trestné činy uvedené v hlavě druhé 
zvláštní části trestního zákona, ale i vybrané trestné činy hlavy deváté 
tohoto zákona, pokud se realizují v ekonomice. 

Podle J. Teryngela2 se za hospodářské trestné činy považují skutkové pod
staty trestných činů tak, jak jsou obsaženy ve zvláštní části trestního zákona 
v hlavě druhé s tím, že obecně poukazuje na to, že stát zůstává garantem 
určitých nepřekročitelných mezí hospodářského života a určité vztahy bude 
vynucovat, ale i chránit, prostřednictvím trestního práva. Z hlediska krimi
nalistického bych předložil definici Z. Konráda,3 který hospodářskou krimi
nalitu definuje jako nehomogenní skupinu trestných činů, která zahrnuje 
soubor deliktů, jímž je společné, že zneužitím důvěry nezbytné pro fun
gování trhu a hospodářského života společnosti, poškozují nebo ohrožují 
hospodářský pořádek a způsobují značné škody. 

Podle V. Porady4 je hospodářská kriminalita ve své podstatě kriminalitou 
nenásilnou s mimořádným sociálním a ekonomickým dopadem na vnitř
ní stabilitu státu. Značná část jejich projevů je složitým občanskoprávním, 
ekonomickým a trestněprávním problémem, jehož řešení vyžaduje speciál
ní odbornost a stálé inovování znalostí jak u pracovníků příslušných orgánů 
státní správy, tak i u orgánů činných v trestním řízení. Z hlediska kriminolo
gického pojetí bych zmínil definici E. H. Sutherlanda,5 který hospodářskou 
kriminalitu definoval jako jednání tzv. bílých límečků (white collar crime). 
Uvedený pojem se objevil poprvé v USA v roce 1939 a podřazuje se pod 
něj jednání, které spáchala vážená a vysoce společensky postavená osoba 
v rámci svého povolání, využívající přitom své důvěryhodnosti, vyplývající 
z jejího vysokého sociálního statutu a prestiže. Opakem jí je kriminalita tzv. 
modrých límečků (blue collar crime), tj. zločinců z „podsvětí“. 

V současné době lze chápat kriminalitu tzv. bílých límečků jako hospo
dářskou trestnou činnost páchanou při výkonu profese představitelem 
legálního podnikání. Za využití dalších dílčích definic lze tyto pachatele 
kvalifikovat jako elitní nejvyšší společenskou vrstvu pachatelů hospodář
ské trestné činnosti. Tito pachatelé vystupují jako řádní občané, úspěšní 
v zaměstnání či podnikatelské činnosti, mající plnou důvěru svého okolí. 
Jedná se zpravidla o osoby bezúhonné, s nadprůměrnými znalostmi v urči
tém oboru, s vysokou odpovědností a pravomocemi. V poslední době pak 
přibil dalším znak a tím je značný politicko ekonomický vliv na určitém 
teritoriu. Trestná činnost tzv. bílých límečků představuje faktické propojení 
politiky s průmyslem a businessem vůbec. Stačí se jen podívat na poslední 

2 Blíže srovnej in Teryngel, J.: Podnikání, hospodářské a majetkové trestné činy. Praha, Pro
spektum, 1991.
3 Blíže srovnej in Konrád, Z. a kol.: Metodika vyšetřování jednotlivých trestných činů. Praha, 
Policejní akademie, 1996.
4 Blíže srovnej in Porada, V. a kol.: Kriminalistika. Brno, Cerm, 2001.
5 Blíže srovnej in Novotný, O., Zapletal J. a kol.: Kriminologie. 2 vydání. Praha, Aspi Publi
shing, 2004.

•
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kauzy v České republice (např. biolíh, topné oleje, privatizace některých 
podniků nebo kauzy typu Berka a spol. atd). 

Co se týče dalších možných definic hospodářské kriminality, přiblížil 
bych závěrem definici J. Chmelíka,6 který ji velmi obecně definuje jako zavi
něné (společensky nebezpečné jednání) popsané ve zvláštní části trestního 
zákona, poškozující nebo ohrožující hospodářský pořádek, systém ekono
mických a souvisejících právních vztahů, jejich fungování, práva a opráv
něné zájmy subjektů těchto vztahů. Hospodářskou kriminalitou jsou tak 
zejména ta protiprávní jednání, která:7

bez ohledu na postavení pachatele naplňují skutkovou podstatu ně
kterých trestných činů vyjmenovaných v hlavě druhé zvláštní části 
trestního zákona nebo 

naplňují skutkovou podstatu jiného trestného činu, pokud při jeho 
páchání jsou pachatel či poškozený v postavení subjektů vykonáva
jících podnikatelskou činnost a trestná činnost souvisí s jejich podni
káním nebo 

naplňují skutkovou podstatu jiného trestného činu, pokud k němu 
došlo ve vztazích založených obchodním nebo pracovním právem 
k tíži zaměstnavatele nebo na základě jiného právního vztahu souvise
jícího s hospodářstvím, ekonomikou nebo financemi nebo 

naplňují skutkovou podstatu trestných činů veřejných činitelů a trest
ných činů souvisejících s úplatkářstvím, pokud je spáchal představi
tel veřejné správy při výkonu své pravomoci v souvislosti s plněním 
hospodářských úkolů v obecném zájmu nebo takové jednání proti 
tomuto představiteli směřovalo nebo 

slouží k legalizaci trestné činnosti nebo 

jsou zařazena do hospodářské kriminality v mezinárodních doku
mentech (Corpus Juris).

Pro potřeby této publikace budeme vymezovat a chápat hospodářskou 
kriminalitu jako trestné činy uvedené v hlavě druhé zvláštní části trestního 
zákona a některé trestné činy hlavy deváté tohoto zákona (např. podvod, 
porušování povinnosti při správě cizího majetku nebo tzv. úpadkové delik
ty), pokud k jejich spáchání došlo za shora vymezených okolností. 

Dalšími dvěma základními pojmy, kterými se musíme zabývat, je ekono
mická a finanční kriminalita. Velmi často je ekonomická kriminalita ozna
čována jako trestná činnost tzv. bílých límečků. S ohledem na uvedenou 
definici je zřejmé, že se jedná o stejné hodnotící kriterium jako u hospodář
ské kriminality (hledisko kriminologické), takže prakticky oba dva pojmy 
splývají v jeden. Pojmy hospodářská a ekonomická kriminalita tak můžeme 
považovat za synonyma. 

6 Blíže srovnej in Chmelík, J. A kol.: Úvod do hospodářské kriminality. Plzeň, Aleš Čeněk, 
s. r. o., 2005. 
7 Kuchta, J., Fenyk, J., Fryšták, M., Kalvodová, V.: Hospodářská trestná činnost. Brno, Masa
rykova univerzita, 2007, s. 12.

•

•

•

•

•

•
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V případě, že bychom chtěli definovat ekonomickou kriminalitu jiným 
způsobem, lze se na ni dívat jako na protiprávní jednání, kterým byl dosažen 
finanční nebo jiný prospěch na úkor konkrétního ekonomického subjektu, 
kterým může být fyzická osoba, obchodní společnost nebo stát. Znak „proti
právní jednání, kterým byl dosažen finanční nebo jiný prospěch na úkor 
konkrétního ekonomického subjektu“ je znak, který je ve své podstatě obsa
hovým pojmem hospodářské kriminality. Opětovně to je potvrzením toho, 
že pojmy hospodářská a ekonomická kriminalita jsou synonyma a fakticky 
označují jeden a týž protiprávní jev. Jen pro úplnost bych v tomto okamžiku 
doplnil, že pojem hospodářská kriminalita je užíván zejména v České repub
lice, zatímco pro zahraničí je typické označení ekonomická kriminalita. 

Finanční kriminalita představuje podle P. Šámala 8 jednu z nejdůležitěj
ších oblastí hospodářské kriminality a je zpravidla definována jako trestná 
činnost směřující proti fungování bankovního systému, kapitálového trhu 
a finančních institucí, zejména bank, burz, pojišťoven, investičních spo
lečností a investičních fondů, penzijních fondů a v poslední době i fondů 
Evropské unie. Finanční kriminalita je tedy podmnožinou kriminality hospo
dářské, od které se liší spíše než jinými znaky skutkové podstaty rozdílným 
předmětem útoku, respektive jinou charakteristikou poškozených. 

8 Blíže srovnej in Šámal, P., Půry, F., Sotolář, A., Šterglová, I.: Podnikání a ekonomická krimi
nalita v České republice. Praha, C. H. BECK, 2001. 
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Trestní	zákon
V České republice je aktuálně úprava trestního práva hmotného prove

dena trestním zákonem, který nabyl účinnosti 1. ledna 1962.9 Současný 
trestní zákon lze považovat za kodex, byť některá ustanovení hmotněpráv
ní povahy jsou obsažena i v jiných zákonech.10 Relativně ucelená kodifi
kace trestního práva hmotného byla dále podstatným způsobem narušena 
zákonem o soudnictví ve věcech mládeže, který nabyl účinnosti 1. ledna 
2004. Tento zákon samostatně upravil otázky trestní odpovědnosti mládeže 
za protiprávní činy, jakož i odchylky v řízení vedeného proti mladistvým. 
Trestní zákon se člení na obecnou a zvláštní část:

obecná část obsahuje ustanovení, která jsou společná všem či více 
trestným činům, vymezuje základy trestní odpovědnosti, otázky sou
visející s ukládáním trestů a ochranných opatření, provádí výklad 
používaných pojmů,

zvláštní část obsahuje katalog trestných činů, které jsou podle příbuz
nosti rozděleny do dvanácti hlav (trestné činy proti republice, cizí

9 Původní podoba zákona byla měněna a upravována pozdějšími zákony; do listopadu 1989 
bylo 8 novelizací, v následujícím období do poloviny roku 2006 došlo k 61 novelizacím a do 
textu zákona rovněž 3x zasáhl svými nálezy Ústavní soud.
10 Např. zákon na ochranu míru vymezuje trestný čin proti míru, ustanovení dotýkající se 
promlčení trestního stíhání jsou obsažena v zákoně o vyloučení promlčení trestního stíhání 
nejzávažnějších trestných činů proti míru, válečných trestných činů a trestných činů proti 
lidskosti, spáchaných ve prospěch nebo ve službách okupantů a v zákoně o protiprávnosti 
komunistického režimu.

•

•
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