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Posudek 

na rigorózní práci Mgr. Veroniky Suchomelové 

Úpadkové trestné činy 

 

I. 

Posluchačka si za téma své rigorózní práce zvolila analýzu tuzemské právní úpravy tzv. 

úpadkových trestných činů, tedy trestných činů, které souvisejí s insolvenčním řízením 

vedeným proti fyzické či právnické osobě. Jde o téma vysoce aktuální a nepochybně náročné 

na zpracování. Zpracování tématu totiž vyžaduje velmi dobrou orientaci nikoli pouze 

v trestních předpisech, nýbrž také v insolvenčním zákoně a dalších mimotrestních právních 

normách. Aktuálnost tématu je pak dána také počtem trestních věcí, které jsou ve věcech 

úpadkových deliktů vedeny (tento počet se pohybuje kolem 100 až 150 věcí ročně). Obecně 

také platí, že hospodářská a finanční kriminalita je v zemích s vyspělou tržní ekonomikou 

obecně považována za závažný trestně politický problém, a to zejména z hlediska rozsahu 

způsobených materiálních a nevyčíslitelných morálních škod, proto je nutné se touto 

problematikou zabývat.  

Předložená práce představuje celkem 96 stran vlastního textu, jenž je vedle úvodu a závěru 

členěn do deseti kapitol. Práce dále obsahuje 2 přílohy, které práci zhodnocují (statistický 

přehled postihu úpadkových trestných činů a jeho grafické znázornění). Co se týče jazykové a 

stylistické stránky práce, tato je na velmi dobré úrovni.  

Pokud jde o strukturu práce, některé pasáže práce jsou pro účely práce nadbytečné 

(zejména kapitola dvě „pojem trestného činu“, kapitola čtyři „historický vývoj právní úpravy 

související s problematikou úpadkových trestných činů“ – z hlediska historického vývoje je 

zcela dostačující obsah kapitoly třetí, kapitola 5.1. by logicky měla být včleněna do jedné 

kapitoly společně s kapitolou 2. 2. práce). 

 

II. 

Rigorózní práce byla vypracována na podkladě standardního počtu odborných literárních 

pramenů. Není zřejmé, proč posluchačka použila ve svých citacích více vydání jedné 

učebnice trestního práva hmotného, místo jednoho vydání (toho nejaktuálnějšího). 

Je škoda, že autorka nevyužila více možnosti komentovat publikovanou judikaturu, kterou 

lze v této oblasti považovat za zásadní pramen. 
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Pravopisné či stylistické chyby se v práci objevují spíše výjimečně (například na str. 40: 

„ve smyslu výkladového ustanovení insolvenčního zákona“ místo trestního zákoníku, str. 44 

„uzavření smlouva“, str. 50 „vymezení věcné příslušnost“ nebo str. 92 „dvou přístupu“). 

Formulačně je práce psaná čtivou formou. 

Je ovšem třeba upozornit na to, že v práci absentuje seznam použitých zkratek. 

Jádrem práce by měly být logicky kapitoly 5-12 (str. 39-96). V této části má rigorózní 

práce jen popisný, učebnicový charakter, není nikterak detailní. Autorka také častěji cituje 

z monografie F. Púryho o úpadkových trestných činech.  

Na straně druhé ovšem práce neobsahuje věcné chyby. 

V závěru autorka shrnuje poznatky, ke kterým dospěla. 

Právní úpravu trestní a mimotrestní považuje za vyváženou a upozorňuje na zásadu 

subsidiarity trestní represe, která má zvláštní místo právě u hospodářských nebo majetkových 

trestných činů, u nichž hrozí právě přepínání trestní represe. 

V oblasti trestní odpovědnosti právnických osob je možné po novele zákona o trestní 

odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim (zák. č. 183/2016 Sb.), který změnil věcnou 

působnost citovaného zákona, aby právnická osoba byla odpovědná také za trestné činy 

spadající do kategorie úpadkových deliktů. Autorka zastává názor, že s postupujícím počtem 

stíhaných, žalovaných a odsouzených právnických osob bude také stoupat počet právnických 

osob odsouzených za úpadkové delikty.   

Současnou právní úpravu hodnotí autorka jako vyváženou a nepotřebující zásadních 

legislativních změn. 

III. 

Závěrem shrnuji: Rigorózní práce Mgr. Veroniky Suchomelové ještě vyhovuje nárokům 

kladeným na písemné odborné práce tohoto typu. Autorka prokázala schopnost napsat 

odborný text na zadané téma. 

Při ústní obhajobě doporučuji, aby se kandidátka vyjádřila k otázce: Trestné činy 

poškození věřitele a zvýhodnění věřitele (§ 222 a § 223 tr. zák.) – současné problémy 

aplikační praxe. 

 

 

 

V Praze 18. 3. 2019                                                prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.,  
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