
Dotační podvod a poškození finančních zájmů Evropské unie
Abstrakt
 

Práce se zabývá zejména definicí a postihem trestného činu dotačního podvodu v

rámci trestního práva. Současně se zaměřuje i na některé otázky související s touto trestnou

činností, a to zejména subsidiaritu trestního postihu a souběh tohoto trestného činu s dalšími

trestnými činy jako je trestný čin poškození finančních zájmů EU.

Metodou zpracování je především dedukce a analýza, v příslušných částech pak

indukce, syntéza a komparace.

Práci je rozdělena do tří hlavních částí.

Nejprve se věnuje dotacím a dotačnímu podvodu, kdy vysvětluje, co to je dotace a

jaké jednání lze považovat za dotační podvod, a dále ozřejmuje některé instituty spojené

s těmito pojmy, mj. rozpočtová pravidla, zdroje, evidenci. Zabývá se rovněž tím, jaká jednání

jsou spojena s trestným činem dotačního podvodu. U trestného činu dotačního podvodu se

tedy zabývá jeho znaky, vztahem k jiným ustanovením trestního zákoníku, vyšetřováním a

ukládáním trestu.

V další části se práce věnuje ochraně finančních zájmů Evropské unie, především pak

instititucím a orgánům, jež mají zvláště za cíl ochranu těchto zájmů, jako jsou Eurojust,

OLAF, NCOZ a více pozornosti je pak věnováno novému institutu, jímž je Úřad evropského

prokurátora. Dále rozebírá skutkovou podstatu trestného činu poškození finančních zájmů

EU.

V poslední části zkoumá vztah ustanovení postihujícího dotační podvody, podle § 212

trestního zákoníku, a ustanovení postihujícího poškození finančních zájmů Evropské unie,

podle § 260 trestního zákoníku, zvláště v souvislosti se stanoviskem Nejvyššího soudu ze dne

26. 4. 2018, Tpjn 300/2017.

Závěrem tato práce pak zejména konstatuje, že ustanovení § 212 trestního zákoníku a

§ 260 trestního zákoníku se víceméně překrývají, a že by bylo namístě zpřesnit jejich právní

úpravu. Také poukazuje na problém, kdy při implementaci právních norem EU do českého

právního řádu je přejímán jejich doslovný obsah, přičemž nejsou vzaty v úvahu národní

podmínky.
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