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 Předložená rigorózní práce obsahuje 110 stran textu a je přehledně členěna do 

úvodu, sedmi kapitol a závěru. Vnější úprava práce je velmi pěkná. S ohledem na 

velmi speciální zaměření práce lze považovat okruh použité literatury za přiměřený a 

reprezentativní. Po formální stránce splňuje předložená práce požadavky na ni 

kladené. 

 

 Autor si za téma své práce zvolil problematiku, která rozhodně nepatří mezi 

tradiční témata rigorózních prací. Jedná se o problematiku dosti náročnou na 

zpracování, neboť vyžaduje nejen právní, ale i specifické ekonomické znalosti. 

Z tohoto pohledu se jedná nesporně o téma přínosné a aktuální. 

 

 Po stručném leč výstižném úvodu, ve kterém autor nastiňuje základní příčiny 

nástupu tzv. finanční kriminality po roce 1990, se nejprve věnuje kategorizaci 

zkoumaného negativního jevu. Důvodně zde kritizuje zaostávání právní regulace za 

reálným vývojem v bankovnictví. 

 

 Pro nezasvěceného čtenáře je zajímavý a poučný exkurz do historie 

bankovnictví na území České republiky, resp. Československa. Na to navazuje analýza 

bankovního systému v České republice v současnosti a jeho právní regulace. Tato 

partie by se snad mohla jevit jako poněkud popisná a nesouvisející s tématem práce. 

Není tomu tak. Jedná se totiž o problematiku, se kterou běžný občan, byť právník, 

nebývá do patřičné hloubky seznámen, přičemž rozbor trestněprávních aspektů 

finanční kriminality a jejich pochopení namnoze předpokládá právě alespoň základní 

orientaci v této problematice.  

 

 Jádrem práce jsou kapitoly pátá až sedmá, věnované především analýze trestné 

činnosti v bankovním sektoru. Autor se zde opírá o poznatky získané studiem odborné 

literatury a zejména judikatury, kterou ve své práci hojně cituje. Kladně třeba hodnotit, 

že se neomezuje na toliko obecný rozbor vybraných skutkových podstat trestných 

činů, ale důsledně se zaměřuje na vymezení typových případů kriminality v oblasti 

bankovnictví a rovněž na jejich možné trestněprávní posouzení. Zcela důvodně se 

v této souvislosti autor věnuje i účetním a daňovým souvislostem a možnostem 

trestněprávního posouzení porušování účetních a daňových předpisů. 

 



 

 

 V poslední kapitole své práce se pak autor zabývá některými procesními 

problémy při objasňování a vyšetřování trestných činů páchaných v ekonomické sféře 

a v bankovním sektoru zejména. S autorem třeba rozhodně souhlasit, že pro 

potlačování této formy kriminality je třeba specialistů se znalostmi nejen práva, ale i 

ekonomiky a finančnictví zvláště. Souhlasit třeba i s některými nedomyšlenými 

reorganizačními akcemi, ke kterým v oblasti orgánů přípravného řízení došlo.  

 

 V závěru své práce autor stručně shrnuje poznatky, ke kterým ve své práci 

dospěl. Současnou trestněprávní úpravu považuje za dostatečnou. Lze zcela přisvědčit 

jeho názoru, že důraz třeba klást na preventivní aktivity, zahrnující nejen 

propracovanou právní regulaci finančních vztahů, ale zejména nejrůznější kontrolní 

mechanismy v rámci finančních institucí i pokud jde o bankovní dohled. Souhlasit 

třeba rovněž s varováním před hypertrofií trestní represe v oblasti obchodních aktivit. 

 

 Celkově lze předloženou rigorózní práci hodnotit jako velmi zdařilou. Autor 

prokázal skutečně hlubokou znalost zvolené problematiky, a to jak pokud jde o právní 

úpravu, tak pokud jde o reálné fungování bankovního sektoru a praktických problémů, 

které se v jeho činnosti vyskytují. Rovněž osvědčil dobrou znalost dosavadního 

literárního zpracování zvolené problematiky. Nesporným kladem rovněž je 

svědomitost a pečlivost zpracování materie a úroveň literárního projevu autora. Autor 

nesporně prokázal schopnost samostatné odborné tvůrčí práce. Po obsahové i po 

formální stránce je předložená rigorózní práce zajisté způsobilým podkladem pro ústní 

obhajobu.  

 

 Pří ústní obhajobě své práce by se mohl autor vyjádřit k otázce, kdo je 

vlastníkem „peněz“ na běžném účtu a jaký význam měla změna ustanovení § 89 odst. 

13 tr. zákona (z roku 1961) účinná od 1.7.2006. 

 

 Doporučuji, aby po úspěšné obhajobě rigorózní práce a po úspěšném složení 

ústní zkoušky byl Mgr. Martinu Havlovi udělen titul doktora práv.  

 

 

V Praze dne 7.12.2011 

 

 

 

       JUDr. Rudolf Vokoun, CSc. 

            oponent 
 

 

 


