
VYJÁDŘENÍ POVĚŘENÉHO AKADEMICKÉHO PRACOVNÍKA  

Jméno rigorozanta/rigorozantky: Mgr. Marek Doseděl 

Téma práce: Trestněprávní postih podvodných jednání 

Datum odevzdání práce: 3. 10. 2018 

Pověřený akademický pracovník JUDr. Simona Heranová, Ph.D. 

 

1. Aktuálnost (novost) tématu 

Rigorozant si za téma zvolil trestněprávní postih podvodných jednání, které v úvodu práce do 

jisté míry modifikoval, respektive upřesnil s tím, že se soustředil též na související otázky 

kriminologické a také na prevenci podvodných jednání. Zaměřil se přitom při zpracování tématu 

především na skutkové podstaty ve zvláštní části trestního zákoníku jako podvody výslovně 

označené. Otázka právní odpovědnosti za podvodné jednání v obecné rovině nepochybně nová 

není, koneckonců například podvádění v obchodních stycích bylo řešené již v právu římském, 

kde bylo do jisté míry dokonce předpokládané, přirozené a povolené. Jak pak přistupovat k jeho 

postihu, a to postihu ultima ratio tedy nejzazšími prostředky státního donucení, tj. právem 

trestním, je otázkou sice nikoliv novou, nicméně neustále se vyvíjející. Rigorozant uvádí, že 

jedním z důvodů, proč si téma zvolil, je četnost výskytu podvodné delikvence, kterou 

přesvědčivě podkládá statistickými údaji. Právě její frekvence významným způsobem poukazuje 

na to, že jde o problematiku, která navzdory takto hlubokým historickým kořenům stále (či 

dokonce tím spíše) zasluhuje dalšího vědeckého zpracování, a to jak z hlediska juristického (kdy 

kazuističtější skutkové podstaty podvodů lze považovat za novější a vývoj prodělává 

v posledních letech především otázka podvodů proti finančním zájmům EU a souvisejících 

podvodů dotačních), tak kriminologického a preventivního (kdy tato kriminalita spíše narůstá a 

potřeba náležité prevence je tak zjevná). Pro tento typ kriminality je totiž charakteristické, že 

způsoby jejího páchání významnou měrou navazují na vývoj společnosti a v moderní době tedy 

zejména na překotný vývoj informačních a v těchto souvislostech především komunikačních 

technologiích, který negativním způsobem reflektují (zneužívají). Aktuálnost tématu je tak 

nepochybná a podpořená řadou kazuistických, rigorozantem v práci uváděných, příkladů. 

Podvodnou delikvenci v tomto směru označuje za právní a společenský fenomén.  

2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a použité 

metody 

Rigorozant k tématu přistoupil z komplexnějšího pohledu více vědních disciplín. To na jednu 

stranu omezuje hloubku možné prováděné analýzy i z ní vyplývající syntézy jednotlivě v rámci 

jednoho oboru, ale na druhou stranu vyžaduje teoretické znalosti interdisciplinárního charakteru, 

zde zejména jurisprudence a kriminologie. Rigorozant ve svých syntézách spojuje dílčí 

analytické závěry funkčním způsobem a opírá se o základní vědecké poznatky ze všech řešených 

oborů, tyto dále vhodně kombinuje se vstupními statistickými údaji a jeho závěry jsou tak 

zpravidla přesvědčivé a vycházejí z odpovídacích vstupních údajů.  

Komparace s čínskou právní úpravou je relativně obecná, resp. pro svou výjimečnost by stála za 

hlubší rozbor. Jinými slovy, rigorozant si velice vhodně zvolil srovnání se zemí, jejíž právní 

úprava není běžně v pramenech v souvislostech s tou českou řešena, pročež v čtenáři vzbuzuje 

zájem o další detailnější informace a o srovnání vyžadujícím rozsáhlejší zpracování, než které 

zvolil rigorozant. Pokud ale například v závěru práce uvádí v této souvislosti, že: „Čína totiž ve 

snaze omezit četnost výskytu hospodářské kriminality a s cílem působit generálně preventivně 

stále ukládá za spáchání vybraných druhů podvodného jednání nezřídka i trest absolutní, tj. trest 

smrti.“ (str. 101 práce) takové kategorické prohlášení nemá přímou oporu ve zdrojích ani 
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v předchozím textu, kdy uvádí jeden příklad trestu smrti za podvodné jednání, který byl následně 

změněn na doživotí. Nicméně pro úplnost je třeba uvést i to, že následně v textu rigorozant 

v podstatě řeší, že statistiky v tomto ohledu jsou zavádějící (str. 98 práce), přesto takové 

„populistické spekulace“ odborné vědecké práci bez bližšího vysvětlení nesluší. 

V zásadě tak jde o kombinaci kladného (ve vztahu k originalitě a novosti předkládaných 

informací) a částečně negativního postřehu k práci (neboť z originality vyplývá zájem o hlubší, 

méně povšechné pojednání).  

3. Formální a systematické členění práce 

Systematické členění práce je přehledné a odpovídá zpracování tématu zvoleného rigorozantem. 

V první kapitole se rigorozant v návaznosti na jím v úvodu práce popsané důvody zvolení tématu 

zaobírá pojmem podvodu v nejobecnější rovině, četnosti jeho výskytu a kriminologickým 

aspektům, na což navazuje charakteristikou pachatelů zájmové trestné činnosti v kapitole druhé a 

nejuristickou část uzavírá problematikou prevence podvodných jednání v kapitole třetí. 

Následující kapitoly se věnují skutkové podstatě podvodu podle § 209 TZ (kap. 4), pojistného 

podvodu podle § 210 TZ (kap. 5), úvěrového podvodu podle § 211 TZ (kap. 6) a dotačního 

podvodu podle § 212 TZ (kap. 7). Z hlediska logické systematiky vybočuje pouze ne zcela 

plynulý úvod k podvodu dotačnímu, který bez přirozenější návaznosti začíná vymezením úpravy 

podvodu v právu EU, kterážto dává smysl až v souvislosti s podkapitolou 7.8. řešící otázku 

jednočinného souběhu dotačního podvodu (§ 212 TZ) s poškozením finančních zájmů EU (§ 260 

TZ). V ostatním jsou tyto kapitoly přehledné a vhodným a srozumitelným způsobem dále 

strukturované do odpovídajících podkapitol.  

Kapitola 8. se pak nazývá souvislosti s trestním stíháním trestných činů podle § 210 až 212 TZ a 

v úvodu je označena za procesní souvislosti, zde je žádoucí podotknout, že řešená problematika 

subsidiarity trestní represe ke zvolenému tématu patří, nicméně rigorozant jí řeší z hlediska práva 

hmotného, nikoliv procesního, ačkoliv v úvodu tuto část označuje za procesní souvislosti (těmi 

by například bylo, pokud by se zaobíral možnostmi orgánů činných v trestním řízení uvedenou 

trestnou činnost nestíhat dle příslušných ustanovení trestního řádu, například z hlediska zásady 

oportunity, což však rigorozant nečiní).  

V 9. kapitole je řešena čínská právní úprava postihující podvodnou delikvenci, jejíž součástí je i 

stručná komparatistika s českou právní úpravou, která již byla zmíněná výše v posudku.  

V závěru práce rigorozant shrnuje své dílčí závěry z předchozích kapitol a formuluje i 

komplexnější závěry k řešenému tématu. 

4. Vyjádření k práci, zda byl zamýšlený záměr rigorózní práce odpovídajícím způsobem 

zpracován 

Rigorozant si v úvodu práce vytýčil za cíl důsledně popsat jednotlivá podvodná jednání dle § 

209–212 TZ a na rozdíl od jiných odborných prací, které se zabývají problematikou podvodné 

delikvence, přitom nahlížet na této téma i kriminologickou perspektivou doplněnou o poznatky 

z jeho advokátní praxe. Takto vymezenému cíli v zásadě v rámci odpovídajícího rozsahu práce 

dostál, nutno totiž podotknout, že jen důslednému popsání jednotlivých podvodných jednání by 

standardní rozsah nepostačoval a v rámci prostoru věnovanému dalším zvoleným souvislostem 

bylo tedy důsledné popsání nevyhnutelně omezeno. Na druhou stranu právě v tom pak spočívá 

přínos a originalita posuzované práce, která na problematiku nahlíží z interdisciplinárního 

pohledu při dostatečné centralizaci na ten juristický. 

V tomto směru lze tedy vyzdvihnout například zamyšlení nad úpravou a faktickým účinkem 

whistleblowingu v českém prostředí a i v obecnější rovině zjištění a závěry rigorozanta ve vztahu 

k možné prevenci tohoto typu kriminality, snaha o typizaci pachatele vnitřních podvodů, jakož i 

teoretické a praktické postřehy a zkušenosti k trestněprávnímu postihu aktuálních podvodů s 
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využíváním moderních technologií. Zdařilým způsobem též ve vhodných souvislostech a 

srozumitelným způsobem pracuje v návaznosti na teoreticky řešené na četnou praktickou 

kazuistiku. Na druhou stranu např. zaměření rigorozanta na majetkovou stránku věci eliminovalo 

řešení problematiky související s objektem skutkových podstat pojistného, úvěrového a 

dotačního podvodu v rovině, ve které přesahuje objekt podvodu obecného. Jistá vnitřní 

rozporuplnost je v této souvislosti též seznatelná právě ve vztahu k otázce výše škody, jako 

znaku skutkové podstaty podvodných trestných činů. Rigorozant na jednu stranu ve své práci 

víceméně konsistentně hodnotí kladně zavedení zvláštních skutkových podstat (u nichž tento 

znak absentuje) což v závěru shrnuje s tím, „že považuje za velmi přínosné, že zákonodárce v 

reakci na razantně se měnící společenskou situaci v průběhu porevolučních let přijal a zařadil 

do účinné trestněprávní úpravy zvláštní druhy podvodné delikvence, tj. podvod pojistný, úvěrový 

a dotační. Díky těmto čtyřem trestným činům z oblasti podvodné delikvence (§ 209 až 212 TZ), 

jež trestní zákoník nyní obsahuje, může postihnout český trestněprávní systém více 

protizákonného jednání, jež naplní znaky skutkových podstat obsažených v těchto ustanoveních.  

Srovnáme-li současnou právní úpravu s legislativním stavem z počátku let devadesátých, 

dospějeme k závěru, že výrazně méně podvodných jednání by mělo zůstat nepotrestáno z důvodu 

nedostatečnosti legislativní úpravy.“ (str. 100 práce).  Ojediněle, např. u úvěrového podvodu 

však výslovně preferuje zakotvení minimální hranice výše škody i u těchto skutkových podstat 

(např. str. 74 práce), přičemž však nelze přehlédnout, že v takovém případě by se opět ztížila 

pozice orgánů činných v trestním řízení při stíhání, resp. odsuzování této delikvence, kdy by bylo 

třeba ve vztahu ke škodě prokázat v práci vhodně zdůrazňované nezbytné naplnění subjektivní 

stránky, tedy i úmyslu ve vztahu ke způsobení škody. Tyto závěry nemusí být nutně v rozporu, 

ale bylo by vhodnější, aby se k nim rigorozant explicitně vyjádřil v konkrétnější rovině, než jen, 

že otázkou de lege ferenda zůstává formulace těchto skutkových podstat jako trestných činů 

předčasné dokonaných, jak je uvedeno v úplném závěru práce (což může učinit u obhajoby). 

Také navazující otázce subsidiarity trestní represe, správně vzhledem k tématu neopominuté, 

nicméně rozpracované víceméně jen v rovině stěžejní judikatury vycházející ovšem zpravidla 

z materiálního pojetí trestného činu a tedy stěžejního pojmu „nebezpečnost činu pro společnost“, 

by slušel víc „tvůrčí“ rozbor rigorzanta s využitím znalostí a zkušeností k tématu, které v práci 

celkově prokazuje. Přínosným by byl i rozbor v úvodu předesílaných procesních souvislostí.  

Nutno však podotknout, že uvedené výhrady směřují k hloubce juristické analýzy, která však 

byla rigorozantem nejspíše omezena právě na úkor akceptovaného a souběžně kladně 

hodnoceného prostoru věnovanému jiným řešeným souvislostem (kriminologie, prevence, 

typologie pachatelů).  

Rigorózní práce je způsobilým podkladem k obhajobě.  

5. Kritéria hodnocení práce 

 

Splnění cíle práce Cíl práce vytýčený rigorozantem byl splněn, blíže 

viz bod. 4 shora. 

Samostatnost při zpracování 

tématu včetně zhodnocení 

práce z hlediska plagiátorství 

Kontrola systému UK z hlediska případného 

plagiátorství proběhla v pořádku, nejvyšší míra 

podobnosti 16 % se vztahovala k autorskému textu 

rigorozanta. Při konzultacích i v samotném textu 

práce autor zjevně vycházel z vlastního zkoumání a 

vlastní zkušenosti s řešeným tématem. Při 

reprodukci odborné literatury a z ní vyplývajících 

obecných závěrů, jejichž zvýšenou frekvenci si 
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vyžádal interdisciplinární charakter uchopení 

tématu, rigorozant na zdrojové prameny odkazoval. 

Logická stavba práce Práce byla strukturována logicky, blíže viz bod 3. 

výše. 

Práce se zdroji (využití 

cizojazyčných zdrojů) včetně 

citací  

Rigorozant pracuje s velkým rozsahem pramenů 

včetně pramenů cizojazyčných (a to i monografií), 

které neomezuje pouze na zdroje dostupné na 

internetu. Vychází z řady monografií, učebnic, 

komentářů i článků k tématu, na které průběžně 

odkazuje. Snad by jen v některých případech bylo 

vhodnější uplatnění „zásady bezprostřednosti“, tedy 

např. u řešené německé právní úpravy zohlednit i 

zdrojový dokument, nikoliv pouze subjektivní 

reprodukci českého autora (např. poznámka pod 

čarou 122 a související text na str. 72) a v textu 

zřetelněji odlišit doslovné citace (kurzívou, 

uvozovkami) od parafrází. Zdařilá je práce 

rigorozanta s početnou judikaturou, a to i 

judikaturou velice aktuální. Rigorozant též hojně 

své závěry vyvozuje z či opírá o statistické údaje, 

jejichž zdroje řádně uvádí. V tomto směru mu však, 

s ohledem na datum uzavření rukopisu, lze vyčíst, 

že není pravda, že by nebyla dostupná statistická 

data týkající se pojistných podvodů za rok 2017 

(srov. str. 58 a 59 práce), neboť statistická data za 

rok 2017 byla dostupná z tiskové zprávy České 

asociace pojišťoven ze dne 13. 2. 2018 na jím 

odkazovaném webu. Z té by ostatně vyplývala 

změna závěrů uváděných rigorozantem na str. 59 

práce, neboť opět nabyly dle této statistiky primátu 

v počtu případů (nikoliv škody) pojistné podvody 

v oblasti pojištění motorových vozidel. 

Hloubka provedené analýzy 

(ve vztahu k tématu) 

Jistá povrchnost hloubky provedené analýzy v rámci 

jednotlivého oboru je vyvážena interdisciplinárním 

uchopením tématu. 

Úprava práce (text, grafy, 

tabulky) 

Úprava práce je na velmi dobré úrovni, rigorozant 

využívá i grafy, které sice sám nevytváří, ale ve 

vhodných souvislostech relevantně přejímá z řádně 

citovaných pramenů.  

Jazyková a stylistická úroveň Práce je psaná čtivě, kultivovaným odborným 

jazykem a přitom srozumitelně, je poznamenána jen 

drobným počtem nepozorností při kontrole textu 

v podobě překlepů, gramatických nesprávností 

apod. (např. chybějící podnět v posl. odstavci na str. 

13, chybějící tečka za větou prvou v druhém 

odstavci na str. 20, str. 57 druhé slovo třetího 

odstavce, záměna termínu „dotační“ namísto 
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správného „úvěrový“ na str. 67 apod.).  

 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

U obhajoby by se mohl rigorozant vyjádřit: 

1) jednoznačně (subjektivně) k vhodnosti právní úpravy základních skutkových podstat 

pojistného, úvěrového a dotačního podvodu neobsahujícího znak v podobě minimální 

výše škody; případně 

2) k otázce trestní odpovědnosti pachatele podvodu za následné zakrývací jednání z hlediska 

skutkové podstaty trestného činu legalizace výnosů z trestné činnosti (v návaznosti na 

jeho vyjádření na str. 38 práce, že: „V tomto ohledu autor zdůrazňuje, že o trestný čin 

podvodu se nejedná v případě, že obohacení již nastalo jinou majetkovou trestnou 

činností a podvodné jednání již směřuje jenom k jeho zakrytí. Zastírací jednání 

samotného pachatele je součástí základního majetkového deliktu, a proto není již 

samostatně trestné. U jiné osoby by mohlo zakládat trestný čin podílnictví podle § 214 TZ 

nebo nadržování podle § 366 TZ.“ 

 

 

V Praze dne 10. 11. 2018  

 

_________________________ 

          Simona Heranová 


