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Výstup z klíčové aktivity č. 1
Vytvoření a pilotní ověření modelu spolupráce institucí Kraje
Vysočina v oblasti e-bezpečnosti
Podpůrný materiál k výstupu projektu

A. Šikanózní jednání ve světle trestního práva1
Číselné označení
a název podle TrZ

Právní věta

Příklad skutku

§ 140

Kdo jiného úmyslně usmrtí (...).

Dne 10. 10. 2010 kolem 09:45 hod. v ČB, ve třídě 4. B
ZŠ Komenského, po předchozí vzájemné slovní
potyčce, která byla důsledkem jeho předchozího
několika měsíčního fyzického ponižování AV a PD,
nejprve přineseným loveckým nožem šermoval před
obličejem pošk. MK a následně jej bodl do dutiny
břišní, přičemž MK těmto zraněním následující den
ve zdravotnickém zařízení podlehl.

Kdo jiného pohne k sebevraždě nebo
(...), bude potrestán, došlo-li alespoň k
pokusu sebevraždy, (...).

Blíže nezjištěné dny v měsíci dubnu 2010 v P. se
souhlasem poškozené LV ji nafotil v choulostivých
situacích, zejména nahou ve sprše, a následně
s úmyslem se poškozené LV pomstít, s vědomím toho,
že LV má psychické problémy, s nimiž se léčila u
specialisty a v důsledku kterých se v nejméně dvou
případech pokoušela předávkovat léky, tyto fotografie
vyvěsil na sociální síti internet, kde k němu měli volný
přístup spolužáci poškozené, přičemž nevyhověl
naléhání poškozené, aby se svého jednání zdržel, jinak,
že skočí z mostu, což učinila dne 5. 5. 2010 kolem
14:00 hod., neboť nejen že fotografie na internetu
ponechal, navíc k nim přidal nelichotivé komentáře,
poškozená si skokem z mostu způsobila zranění
neslučitelná se životem, kterým posledně uvedený den

Vražda

§ 144
Účast na sebevraždě

1

V následujícím přehledu u každého jednotlivého paragrafu není z důvodu přehlednosti uvedeno, že se jedná
o ustanovení TrZ, ačkoliv tomu tak samozřejmě je. Z důvodu jisté přehlednosti bylo upuštěno i od údajů o
trestech a kvalifikačních okolnostech (tj. okolnostech, které podmiňují použití vyšší trestní sazby). Jsou zde tedy
uvedeny především základní skutkové podstaty. Zájemce o další znaky jednotlivých ustanovení lze odkázat na
účinné znění TrZ. Je však třeba dodat, že trestné činy spáchané vůči osobám mladším 15 let jsou podstatně
zpřísněny.
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kolem 14:15 hod. podlehla.
§ 145
Těžké ublížení na zdraví

§ 146
Ublížení na zdraví

§ 150
Neposkytnutí pomoci

§ 170
Zbavení osobní svobody

§ 171
Omezování osobní
svobody

§ 173
Loupež

§ 175
Vydírání

Kdo jinému úmyslně způsobí těžkou
újmu na zdraví, (...).

Dne 1. 11. 2010 kolem 16:10 hod. v prostoru před
domem čp. 8 v obci P., okres S., kladivem o hmotnosti
1,9 kg, délky násady 38 cm s kovovou pracovní částí o
rozměrech 13x4, 5x4,5 cm udeřil do oblasti levé
temenní krajiny a pravého ramene poškozeného BR,
který v důsledku úderu spadl na zem a utrpěl vpáčenou
zlomeninu kostní klenby lební se zhmožděním mozku,
když toto zranění je ze soudně lékařského hlediska
považováno za poškození důležitého orgánu, a to
mozku.

Kdo jinému úmyslně ublíží na zdraví,
(...).

Dne 21. 3. 2010 po 22:00 hod. v Ch., ve školním
zařízení v ul. V. čp. 2301, po vzájemné slovní rozepři
nejprve klekl na hruď JR, škrtil ji rukama pod krkem a
následně ji nejméně 2x kopl do zad, čímž jí způsobil
drobné pohmožděniny podél hrtanu, blokaci krční
páteře do rotací a flexí, kontuzi v oblasti sedmého
žebra a pravděpodobnou zlomeninu osmého žebra s
omezením a obvyklém způsobu života od 22. 3. 2010
do 2. 4. 2010.

Kdo osobě, která je v nebezpečí smrti
nebo jeví známky vážné poruchy zdraví
nebo jiného vážného onemocnění,
neposkytne potřebnou pomoc, ač tak
může učinit bez nebezpečí pro sebe nebo
jiného,(….).

Dne 9. 9. 2010 ve večerních hodinách na školní
diskotéce v H., po předchozím požití alkoholických
nápojů, ve snaze vyčlenit z tančícího kolektivu PR, jej
srazil z 0,70 m vysokého pódia, a PR v důsledku pádu
utrpěl zhmoždění mozku, což si vyžádalo následnou
dvouměsíční hospitalizaci v nemocničním zařízení,
přičemž AD, VS a PH z místa činu odešli, aniž by
zraněného v rámci svých možností ošetřili či
vyrozuměli organizátora akce nebo lékaře.

Kdo jiného bez oprávnění uvězní nebo
jiným
způsobem
zbaví
osobní
svobody,(….).

Dne 4. 2. 2011 kolem 19:30 hod. v H. B., vlákal
do objektu školní družiny ZŠ nezl. KV, kterou zde
od 20:00 hod. stejného dne držel proti její vůli, a to až
do 06:00 hod. dne 6. 2. 2011, kdy se jí podařilo utéci,
po celou dobu poškozenou, navzdory jejímu naléhání
nepustil domů a nutil ji si s ním po celou dobu povídat.

Kdo jinému bez oprávnění brání užívat
osobní svobody, (...).

Dne 8. 9. 2010 kolem 23:00 hodin v H., chytili do tzv.
kravaty a za nohy poškozeného DŽ, když procházel
parkem na Dlouhé třídě, povalili jej na zem, bili pěstí
a kopali, hodili mu pytel přes hlavu, odvedli ho do
pasáže v ul. K., tam ho spoutali elastickou izolepou,
která se po namotání sama tzv. speče, mu ovázali oči a
ústa, aby neviděl a nekřičel, svázali mu nohy v místě
kotníků, svázali mu ruce za zády v místě zápěstí, po
cca hodině jej odvedli do bytu KL, kde jej přivázali za
ruce a nohy k židli a kovovému žebříku, a po dobu
téměř tří hodin jej opakovaně bili pěstmi a tyčí po těle i
do míst předtím zraněných, pálili ho hořící cigaretou,
na hlavu mu nasazovali igelitový sáček a takto ho
dusili až do bezvědomí, přičemž poškozenému D. N. se
podařilo dne 9. 9. 2010 kolem 04:00 hodin, když byl
ponechán sám v pokoji, vyprostit z úvazů, vyskočit z
okna a přivolat Policii ČR.

Kdo proti jinému užije násilí nebo
pohrůžky bezprostředního násilí v
úmyslu zmocnit se cizí věci, (...).

Po předchozí domluvě s VS a VK blíže nezjištěné dny
v měsíci květnu 2010 v Č., okr. P., zpravidla po
skončení vyučování ve školení šatně IV. ZŠ O.
s napřaženýma rukama v pěst, v nichž měli ochranné
boxery, společně požadovali po svých spolužácích JD,
PT a ZK vydání jejich kapesného, které u sebe mají,
s tím, že pokud tak do pěti minut neučiní, jim počínaje
šestou minutou poškodí školní aktovky a učebnice,
a poté, co jim nebylo vyhověno, všechny tři poškozené
zfackovali, aby se domohli vymáhané finanční částky.

Kdo jiného násilím, pohrůžkou násilí
nebo pohrůžkou jiné těžké újmy nutí, aby
něco konal, opominul nebo trpěl, (...).

Dne 27. 6. 2010 kolem 8:15 hodin v B. telefonicky
prostřednictvím RK vzkázal AO, že „jestli ... nezajde
za třídním učitelem JF a nepřesvědčí ho o tom, že si
vymyslel fyzické útoky, jež mu měli způsobovat jeho
spolužáci, tak si jej najde a sám osobně mu poláme
žebra“, a RK krátce poté při osobním setkání AO tuto
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výhrůžku pachatele oznámil, což u AO vzbudilo
obavu, že ji pachatele uskuteční.

§ 177
Útisk

§ 182
Porušení tajemství
dopravovaných zpráv

Kdo jiného nutí, zneužívaje jeho tísně
nebo závislosti, aby něco konal,
opominul nebo trpěl, (...).

Dne 15. 4. 2010 kolem 10:00 hod. v R. přiměl svého
spolužáka JD, o kterém věděl, že jeho finanční
a sociální zázemí není příznivé, aby se svlékl před
ostatními dětmi a prohlásil, že je pro třídu 7. A schopen
učinit cokoliv, pod pohrůžkou, že pokud tak neučiní,
zařídí, aby se třídou nejel na školní výlet do SRN, který
je hrazen ze sponzorského daru otce pachatele.

(...) bude potrestán, kdo v úmyslu
způsobit jinému škodu nebo opatřit sobě
nebo jinému neoprávněný prospěch
a) prozradí tajemství, o němž se dozvěděl
z písemnosti, telegramu, telefonního
hovoru nebo přenosu prostřednictvím
sítě elektronických komunikací, který
nebyl určen jemu, nebo

b) takového tajemství využije.

§ 183
Porušení tajemství listin
a jiných dokumentů
uchovávaných v soukromí

§ 184
Pomluva

§ 186
Sexuální nátlak

§ 205
Krádež

Kdo neoprávněně poruší tajemství listiny
nebo jiné písemnosti, fotografie, filmu
nebo jiného záznamu, počítačových dat
anebo jiného dokumentu uchovávaného
v soukromí jiného tím, že je zveřejní,
zpřístupní třetí osobě nebo je jiným
způsobem použije, (...).
Kdo o jiném sdělí nepravdivý údaj, který
je způsobilý značnou měrou ohrozit jeho
vážnost u spoluobčanů, zejména poškodit
jej v zaměstnání, narušit jeho rodinné
vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou
újmu, (...).
Kdo jiného násilím, pohrůžkou násilí
nebo pohrůžkou jiné těžké újmy donutí k
pohlavnímu sebeukájení, k obnažování
nebo jinému srovnatelnému chování,
nebo kdo k takovému chování přiměje
jiného zneužívaje jeho bezbrannosti, (...).
Kdo si přisvojí cizí věc tím, že se jí
zmocní, a
a) způsobí tak na cizím majetku škodu
nikoliv nepatrnou,
(..)
c) bezprostředně po činu se pokusí
uchovat si věc násilím nebo pohrůžkou
bezprostředního násilí,
d) čin spáchá na věci, kterou má jiný na
sobě nebo při sobě, (...).

§ 228
Poškození cizí věci

V měsíci květnu 2010 v R. nad K. se zištným úmyslem
nechal zveřejnit ve školním měsíčníku ZŠ R. nad K.
příspěvky SK a VŽ, které byly adresovány redakci
Orlického týdeníku R. nad K. a jež získal tak, že blíže
nezjištěný den v měsíci dubnu 2010 za použití
shodného klíče tyto zásilky svévolně odebral z
poštovní přihrádky přidělené redakci Orlického
týdeníku.

Kdo zničí, poškodí nebo učiní
neupotřebitelnou cizí věc, a způsobí tak
na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou,
(...).
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Dne 2. 9. 2010 nechal zřídit na sociální síti internet
webové stránky, na nichž od 3. 9. 2010 do 4. 10. 2010
svévolně prezentoval výroky svých spolužáků JD a RP,
které byly v rozporu se skutečností, zejm. že za úplatu
nabízejí sdílení audio a video záznamů podléhajících
autorskému zákonu.

(...), kdo poškodí cizí věc tím, že ji
postříká, pomaluje či popíše barvou nebo
jinou látkou.

§ 353
Nebezpečné vyhrožování
§ 354
Nebezpečné
pronásledování

Kdo jinému vyhrožuje usmrcením,
těžkou újmou na zdraví nebo jinou
těžkou újmou takovým způsobem, že to
může vzbudit důvodnou obavu, (...).
Kdo jiného dlouhodobě pronásleduje tím,
že
a) vyhrožuje ublížením na zdraví nebo
jinou újmou jemu nebo jeho osobám
blízkým,
b) vyhledává jeho osobní blízkost nebo
jej sleduje,
c)
vytrvale
jej
prostřednictvím
prostředků elektronických komunikací,
písemně nebo jinak kontaktuje,
d) omezuje jej v jeho obvyklém způsobu
života, nebo
e) zneužije jeho osobních údajů
za účelem získání osobního nebo jiného
kontaktu,
a toto jednání je způsobilé vzbudit v něm
důvodnou obavu o jeho život nebo zdraví
nebo o život a zdraví osob jemu
blízkých, (...).

V Jihlavě dne 6. 3. 2014.
Mgr. Lukáš Habich, Odborný garant za Policii ČR v rámci projektu i-Bezpečná škola
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B. Přehled šikanózního jednání ve světle správního práva
(přestupkové jednání)
Číselné označení
a název podle
zákona o
přestupcích

Právní věta

Příklad skutku

§ 49

Přestupku se dopustí ten, kdo

Přestupky proti

a) jinému ublíží na cti tím, že ho urazí
nebo vydá v posměch,

Dne 6. 12. 2010 napsal D. L., žák 6. třídy základní
školy, na zeď sociální sítě Facebook o svém
spolužákovi ze třídy, že je gay, že je vymyté pako a že
říká o své mámě, že je pako.

občanskému soužití

b) jinému z nedbalosti ublíží na zdraví,

c) úmyslně naruší občanské soužití
vyhrožováním újmou na zdraví, drobným
ublížením na zdraví, nepravdivým
obviněním z přestupku, schválnostmi
nebo jiným hrubým jednáním,

d) omezuje nebo znemožňuje příslušníku
národnostní menšiny výkon práv
příslušníků národnostních menšin, nebo

Dne 2. 3. 2010 žák základní školy strčil na obědě svého
kamaráda tak, že upadl. Způsobil mu hematom na levé
ruce. Zranění si nevyžádalo lékařskou pomoc.

Dne 5. 6. 2010 žákyně 7. třídy základní školy poslala
své kamarádce přes mobilní telefon textovou zprávu,
kde bylo uvedeno: „Ty čubko, až tě potkám, tak tě
zbiju jak psa, kradeš ve třídě spolužákům svačiny a jsi
tlustá jako prase“.

Dne 7. 11. 2009 napsal student učňovského střediska
na vstupní dveře nápis: „ Cikánům vstup zakázán“.

e) působí jinému újmu pro jeho
příslušnost k národnostní menšině nebo
pro jeho etnický původ, pro jeho rasu,
barvu pleti, pohlaví, sexuální orientaci,
jazyk, víru nebo náboženství, pro jeho
politické nebo jiné smýšlení, členství
nebo činnost v politických stranách nebo
politických
hnutích,
odborových
organizacích nebo jiných sdruženích, pro
jeho sociální původ, majetek, rod,
zdravotní stav anebo pro jeho stav
manželský nebo rodinný,

§ 50

Přestupku se dopustí ten, kdo

Přestupky proti

a) úmyslně způsobí škodu na cizím
majetku krádeží, zpronevěrou, podvodem
nebo zničením či poškozením věci z
takového majetku, nebo se o takové
jednání pokusí,

V době od 1. 2. 2010 do 25. 2. 2010 D. J. v pěti
případech spolužákům ve třídě na základní škole
úmyslně při vstupu do třídy rozbil penál a jednomu
spolužákovi úmyslně roztrhl triko. Způsobil tak
celkovou škodu ve výši 1245 Kč.

b) úmyslně neoprávněně užívá cizí
majetek nebo si přisvojí cizí věc nálezem
nebo jinak bez přivolení oprávněné

Dne 5. 3. 2009 J. L. našel v šatně na základní škole
mobilní telefon zn. Nokia 5230 v celkové hodnotě
1 000 Kč. Z mobilního telefonu posílal SMS zprávy

majetku
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osoby,

svým spolužákům.

c) úmyslně ukryje nebo na sebe nebo
jiného převede věc, která byla získána
přestupkem spáchaným jinou osobou,
nebo to, co za takovou věc bylo
opatřeno,

Dne 17. 4. 2009 I. S. koupil od kamaráda R. D.
počítačovou hru (gamepad) za finanční částku 500 Kč,
i když I. S. věděl, že uvedená hra byla dne 15. 4. 2009
odcizena ve škole z tašky jeho kamaráda J. H.
Počítačovou hru pak užíval pro svoji potřebu.

*§ 49 odst. 1 písm. a) PřZ - jinému ublíží na cti tím, že ho urazí nebo vydá v posměch:
Uvedené přestupkové jednání lze spáchat slovním i písemným projevem, ale i konkludentně,
a ve výjimečných případech i fyzickým útokem, pokud nedojde k naplnění skutkové podstaty
ublížení na zdraví. Přestupkem není nepravdivé obvinění z přestupku.
Osoba blízká: Osobou blízkou se rozumí příbuzný v pokolení přímém, osvojitel, osvojenec,
sourozenec a manžel, partner; jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za
osoby sobě navzájem blízké jen tehdy, kdyby újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá právem
pociťovala jako újmu vlastní.
*§ 49 odst. 1 písm. b) PřZ - jinému z nedbalosti ublíží na zdraví: Přestupek může být
spáchán pouze z nedbalosti2. Jednání pachatele nesmí naplnit skutkovou podstatu podle § 147
TrZ. O přestupkové jednání nejde, pokud ublížení na zdraví je takový stav záležející v poruše
zdraví nebo jiném onemocnění, který porušením normálních tělesných nebo duševních funkcí
znesnadňuje, nikoli jen po krátkou dobu3, obvyklý způsob života poškozeného a který
vyžaduje lékařského ošetření.
*§ 49 odst. 1 písm. c) PřZ - úmyslně naruší občanské soužití vyhrožováním újmou na
zdraví, drobným ublížením na zdraví, nepravdivým obviněním z přestupku,
schválnostmi nebo jiným hrubým jednáním: Tímto ustanovením je chráněno občanské
soužití.
Vyhrožování = snaha vzbudit důvodnou obavu uvedený skutek spáchat
a) újmou na zdraví – je takové jednání pachatele, které nenaplní znaky trestného činu podle
§ 352 Násilí proti skupině obyvatel a proti jednotlivci TrZ,§ 353 Nebezpečné vyhrožování
TrZ, § 354 Nebezpečné pronásledování TrZ.
b) drobným ublížením na zdraví – je to jednání, které nenaplňuje znaky trestného činu.
Není tak porušen znak trestného činu charakterizující skupinový objekt, kterým je hlava
trestných činů proti životu a zdraví (viz ublížení na zdraví). Trestní odpovědnost pachatele a
trestněprávní důsledky s ní spojené lze uplatňovat jen v případech společensky škodlivých, ve
kterých nepostačuje uplatnění odpovědnosti podle jiného právního předpisu (tzv. prostředek
ultima ratio)4.

2

Zavinění z nedbalosti - přestupek je spáchán z nedbalosti, jestliže pachatel
a) věděl, že svým jednáním může porušit nebo ohrozit zájem chráněný zákonem, ale bez přiměřených důvodů
spoléhal na to, že tento zájem neporuší nebo neohrozí nebo
b) nevěděl, že svým jednáním může porušit nebo ohrozit zájem chráněný zákonem, ač to vzhledem k okolnostem
a svým osobním poměrům vědět měl a mohl
3
Zpravidla kolem 7 dnů.
4
§ 12 odst. 2 TrZ
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c) nepravdivým obviněním z přestupku – jednání pachatele přestupku musí být úmyslné
zavinění5 a musí směřovat ke konkrétní osobě. Jednání nesmí naplnit skutkovou podstatu
trestného činu podle § 345 Křivé obvinění TrZ.
d) schválnostmi – hrubý zásah, neoprávněný, nepravdivý zásah do pokojného života jiného.
Jedná se o úmyslné zavinění pachatele.
*§ 49 odst. 1 písm. d) PřZ - omezuje nebo znemožňuje příslušníku národnostní menšiny
výkon práv příslušníků národnostních menšin: Rasismus a jiné diskriminační projevy jsou
velmi škodlivým protispolečenským jevem. Vážnější projevy jsou postihovány zákonem o
přestupcích a ty nejzávažnější trestním zákoníkem*. Národnostní menšiny jsou uvedeny
v zákoně o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů6.
*§ 49 odst. 1 písm. e) PřZ - působí jinému újmu pro jeho příslušnost k národnostní
menšině nebo pro jeho etnický původ, pro jeho rasu, barvu pleti, pohlaví, sexuální
orientaci, jazyk, víru nebo náboženství, pro jeho politické nebo jiné smýšlení, členství
nebo činnost v politických stranách nebo politických hnutích, odborových organizacích
nebo jiných sdruženích, pro jeho sociální původ, majetek, rod, zdravotní stav anebo pro
jeho stav manželský nebo rodinný.
*Pachatel se dopustí přestupkového jednání podle § 49 odst. 1 písm. d), e) PřZ, pokud
nedošlo k naplnění skutkové podstaty trestného činu podle § 355 Hanobení národa, rasy,
etnické nebo jiné skupiny osob, podle § 403 Založení, podpora a propagace hnutí směřujících
k potlačení práv a svobod člověka, § 356 Podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo
omezování jejich práv a svobod, § 352 Násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci, §
404 Projev sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka.
*§ 50 odst. 1 písm. a) PřZ - úmyslně způsobí škodu na cizím majetku krádeží 7,
zpronevěrou8, podvodem9 nebo zničením či poškozením věci z takového majetku10, nebo

5

Úmyslné zavinění - Přestupek je spáchán úmyslně, jestliže pachatel
a) chtěl svým jednáním porušit nebo ohrozit zájem chráněný zákonem nebo
b) věděl, že svým jednáním může ohrozit zájem chráněný zákonem, a pro případ, že jej poruší nebo ohrozí,
byl s tím srozuměn.
6
V § 2 odst. 1 zákona č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých
zákonů, je uvedeno: „Národnostní menšina je společenství občanů České republiky žijících na území současné
České republiky, kteří se odlišují od ostatních občanů zpravidla společným etnickým původem, jazykem,
kulturou a tradicemi, tvoří početní menšinu obyvatelstva a zároveň projevují vůli být považováni za národnostní
menšinu za účelem společného úsilí o zachování a rozvoj vlastní svébytnosti, jazyka a kultury a zároveň za
účelem vyjádření a ochrany zájmů jejich společenství, které se historicky utvořilo“.
7
Krádeží se podle § 205 TrZ rozumí přisvojení si cizí věci tím, že se jí pachatel zmocní, a
a) způsobí tak na cizím majetku škodu nikoliv nepatrnou (škoda 5 000 Kč a vyšší),
b) čin spáchá vloupáním (není rozhodující výše škody),
c) bezprostředně po činu se pokusí uchovat si věc násilím nebo pohrůžkou bezprostředního násilí (není
rozhodující výše škody),
d) čin spáchá na věci, kterou má jiný na sobě nebo při sobě (není rozhodující výše škody),, nebo
e) čin spáchá na území, na němž je prováděna nebo byla provedena evakuace osob (není rozhodující výše
škody).
8
Zpronevěrou podle § 206 TrZ se rozumí: „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“.
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se o takové jednání pokusí11: Jedná se o úmyslné zavinění, kdy pachatel způsobí škodu na
cizím majetku nikoli nepatrnou (tj. škoda do 5000 Kč), jinak by se jednalo o naplnění
skutkové podstaty trestných činů uvedených v V. hlavě trestního zákoníku. Rozhodující je
škoda věci v době spáchání (tzv. „aktuální cena věci na trhu“).
*§ 49 odst. 1 písm. b) PřZ - úmyslně neoprávněně užívá cizí majetek12 nebo si přisvojí
cizí věc nálezem13 nebo jinak bez přivolení oprávněné osoby: U neoprávněného užívání
cizí věci je předmětem útoku věc nepatrné hodnoty (nepřevyšující celkovou hodnotu 5 000
Kč). Na rozdíl od odstavce 1 písm. a) nesměřuje pachatel k tomu, aby si věc ponechal, ale
pouze ji užíval. Přisvojení nálezem znamená, že se věc nachází mimo možnost osoby s ní
disponovat, a to i proti její vůli. Osoba věc ztratila, zapomněla a pachatel věc nalezl. Jedná se
o věc nepatrné hodnoty nepřevyšující celkovou hodnotu 5 000 Kč).
*§ 49 odst. 1 písm. c) PřZ - úmyslně ukryje nebo na sebe nebo jiného převede věc, která
byla získána přestupkem spáchaným jinou osobou, nebo to, co za takovou věc bylo
opatřeno14: Předmětem útoku je cizí věc. Zavinění pachatele je úmyslné. Ukrytím se rozumí
odstranění věci z dosahu vlastníka, znemožnění věc nalézt a to s cílem získat nad věcí
dispoziční právo. Převedení na sebe nebo jiného (darem, za úplatu či bezúplatně). Není
rozhodující, z jakého důvodu na sebe podílník věc převedl. Může se jednat o movitou i
nemovitou věc.

9

Podvodu podle § 209 TrZ se dopustí ten: „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“.
10
Poškozením cizí věci podle § 258 TrZ se rozumí: „Kdo zničí, poškodí nebo učiní neupotřebitelnou cizí věc, a
způsobí tak na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok, zákazem
činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty“.
11
Pokusem se podle § 21 odst. 1 TrZ rozumí:“Jednání, které bezprostředně směřuje k dokonání trestného činu a
jehož se pachatel dopustil v úmyslu trestný čin spáchat, je pokusem trestného činu, jestliže k dokonání trestného
činu nedošlo“.
12
Neoprávněné užívání cizí věci dle § 207 TrZ se rozumí: „Kdo se zmocní cizí věci nikoli malé hodnoty nebo
motorového vozidla v úmyslu je přechodně užívat, nebo kdo na cizím majetku způsobí škodu nikoli malou tím,
že neoprávněně takové věci, které mu byly svěřeny, přechodně užívá, bude potrestán odnětím svobody až na dvě
léta nebo zákazem činnosti“.
13
Zatajení věci podle § 219 TrZ se rozumí:“ Kdo si přisvojí cizí věc nebo jinou majetkovou hodnotu nikoli
nepatrné hodnoty, která se dostala do jeho moci nálezem, omylem nebo jinak bez přivolení osoby oprávněné,
bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti“.
74
Podílnictví podle § 214 TrZ se rozumí: „Kdo ukryje, na sebe nebo jiného převede anebo užívá věc nebo jinou
majetkovou hodnotu, která byla získána trestným činem spáchaným na území České republiky nebo v cizině
jinou osobou, nebo jako odměna za něj, nebo b) věc nebo jinou majetkovou hodnotu, která byla opatřena za věc
nebo jinou majetkovou hodnotu uvedenou v písmenu a).“
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