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 „Úpadkové trestné činy“ 

 

Předložená rigorózní práce obsahuje 92 stran textu a je přehledně a logicky 

členěna do úvodu, deseti základních kapitol a závěru. Vnější úprava práce je velmi 

pěkná. Okruh použité literatury je poměrně obsáhlý, určitě přiměřený zvolenému 

tématu a vesměs orientovaný na práce tuzemských autorů. Po formální stránce splňuje 

předložená práce všechny požadavky na ni kladené. 

  

Autorka si za téma své rigorózní práce zvolila problematiku, která nepatří mezi 

častá témata kvalifikačních prací. Náročnost tématu je dána faktem, že trestněprávní 

analýza zkoumané problematiky, ačkoliv již sama o sobě obtížná, nutně vyžaduje 

velmi dobrou znalost norem mimotrestních, které insolvenci (úpadek) a její právní 

řešení regulují, a které rovněž samy o sobě jsou velmi komplikované. Zpracování této 

problematiky se proto jeví jako bezesporu potřebné, žádoucí a tedy aktuální.  

 

Analyticko-syntetická metoda, resp. metoda indukce a dedukce, které byly 

v práci použity, plně odpovídají předmětu práce a vytyčeným cílům. 

 

Po stručném úvodu, ve kterém autorka charakterizuje cíl a zaměření své práce, 

se nejprve věnuje vymezení základních pojmů. Definování úpadku a jeho forem je pro 

další rozbor jistě namístě. Vymezení znaků trestného činu je snad poněkud 

nadbytečné, navíc směšující obecné znaky a znaky typové.  

 

Následující dvě kapitoly práce jsou věnovány historickému vývoji, a to jednak 

pokud jde o úpadkové trestné činy v trestním zákoně a jednak pokud jde o mimotrestní 

normy, zejména práva občanského, resp. obchodního. S autorkou třeba souhlasit, že 

fragmentární úprava v letech 1950 až 1990 byla způsobena nepotřebností takových 

norem, neboť tehdejší „socialistické“ ekonomické vztahy prakticky vylučovaly 

možnost úpadku tehdejších ekonomických subjektů. 

 

Jádrem práce jsou kapitoly pět až deset. Důvodně autorka věnuje nemalou 

pozornost obecné charakteristice úpadkových deliktů. Rozbor institutu insolvenčního 

řízení, resp. insolvenčního správce, je pro další výklady nesporně účelný. Za velmi 

zdařilou lze považovat partii o zásadě subsidiarity trestní represe a jejím uplatnění při 

řešení úpadkových deliktů. Autorka zde upozorňuje na možnosti, které poskytují 

zejména insolvenční zákon a občanský zákoník při postihu nežádoucích jevů a 

záslužně se snaží odlišit případy, které vyžadují trestněprávní represi od případů, které 

ji nevyžadují.   



 

Na tuto výchozí obecněji orientovanou partii pak v následujících kapitolách 

práce navazuje velmi podrobný rozbor jednotlivých úpadkových trestných činů 

(poškození věřitele, zvýhodnění věřitele, způsobení úpadku, porušení povinnosti 

v insolvenčním řízení, pletichy v insolvenčním řízení). Autorka se přitom tvůrčím 

způsobem opírá o odbornou literaturu a v určité míře rovněž i o judikaturu. Podaný 

výklad je dostatečně instruktivní a srozumitelný, má logickou strukturu, nepostrádá 

patřičnou hloubku a provázanost. Autorka se vyjadřuje i ke vzájemným vazbám na 

jiné trestné činy.  

 

Poslední kapitola práce je věnována zhodnocení stávající právní úpravy 

úpadkových trestných činů a námětům de lege ferenda. Autorka vyjadřuje názor, že 

současná právní úprava je poměrně dobré. Problémy s její aplikací spíše shledává 

v důkazních obtížích. Uplatnění zásady subsidiarity trestní represe v praxi pokládá 

autorka v zásadě za žádoucí. De lege ferenda zvažuje možnost (obnovení) trestnosti 

opomenutí včasného podání insolvenčního návrhu dlužníkem (resp. osobou za 

dlužníka jednající), resp. trestnosti podávání tzv. šikanózních (účelových) 

insolvenčních návrhů. Je si však přitom sama vědoma i možných oponentních 

argumentů. Kromě toho de lege ferenda pléduje pro rozšíření možností zániku 

trestnosti formou účinné lítosti. 

 

V závěru své práce pak autorka stručně a výstižně shrnuje poznatky, ke kterým 

ve své práci dospěla, včetně názorů de lege lata i podnětů de lege ferenda. 

 

Celkově lze předloženou rigorózní práci hodnotit jako velmi zdařilou. Autorka 

prokázala velmi dobrou a dostatečně hlubokou znalost zvolené problematiky, včetně 

jejích širších souvislosti, zejména v oblasti insolvenčního (úpadkového) práva. 

Efektivní je práce s literárními prameny, s judikaturou a s dalšími zdroji. Podaný 

výklad má náležitou odbornou úroveň, je přiměřeně podrobný a rozhodně 

srozumitelný. Po obsahové i po formální stránce splňuje práce všechny požadavky na 

ni kladené. 

 

Při ústní obhajobě své práce by se autorka mohla vyjádřit k otázce, jaké důvody 

vedly k tomu, že byla v roce 2007 opuštěna trestnost včasného nepodání insolvenčního 

návrhu dlužníkem. 
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