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Posudek konzultanta 

 

na rigorózní práci MUDr. Mgr. Dušana Klose, PhD.,  

Trestný čin podvodu se zaměřením na podvodné jednání při poskytování zdravotní 

péče 

 

I. 

Téma recenzované rigorózní práce MUDr., Mgr. Dušana Klose, Ph.D., je aktuální, a to 

hned z několika důvodů.  

Předně proto, že rigorózní práce je věnována rozboru jednoho ze tří základních 

obohacovacích typů – podvodnému jednání směřujícímu k obohacení na úkor jiného, jehož 

trestněprávní posouzení náleží tradičně k aktuálním problémům majetkové kriminality. 

Majetková kriminalita, zejména ta, o které rigorozant pojednává, je v současné době 

charakterizována několika atributy. Jsou jimi vysoká latence tohoto typu trestné činnosti, 

rostoucí frekvence takových jednání, zvyšující se rozsah škod způsobených podvodným 

jednáním, rostoucí počet pachatelů i jejich odlišná typologie (tzv. kriminalita bílých límečků), 

která ztěžuje odhalení a potrestání pachatelů. Aplikační praxe se potýká s celou řadou 

problémů ať již v oblasti dokazování nebo rozhodování o tomto druhu kriminality. Tím spíše 

je třeba ocenit volbu tématu rigorózní práce. 

Dále je třeba ocenit, že autor zpracoval práci na určitém úseku společenské praxe, kde, jak 

vyplývá z textu práce, forma podvodného jednání není nijak výjimečná. Zdravotnictví je 

přitom oblastí, do které jsou investovány značné finanční prostředky z veřejných zdrojů a 

ochrana těchto veřejných prostředků před trestnou činností je velmi záslužná. k tomu slouží o 

pojednání o možnostech podvodného jednání při poskytování zdravotní péče. 

Osnova rigorózní práce je logická. Autor rozdělil práci do úvodu označeném jako první 

kapitola, a sedmi kapitol, zpravidla dále vnitřně členěných. Po obecné charakteristice 

majetkové kriminality a historickém vývoji trestněprávní úpravy podvodného jednání 

pojednává obecně o znacích skutkové podstaty podvodu podle platné právní úpravy. Dále se 

zaměřuje na rozbor systému zdravotní péče v České republice a modely podvodného jednání 

v tomto systému. Následují kriminologická část o kriminologických aspektech majetkové 

delikvence a procesní část věnovaná objasňování těchto trestných činů. V komparativní části 

autor porovnává vybrané země a zkoumá různé systémy boje s podvodným jednáním. 

V závěru autor uvádí i přehled opatření k vyhledávání podvodů v systému zdravotní péče 

v České republice. 
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Autor vypracovala práci na podkladě dostatečného počtu odborných literárních pramenů, 

s kterými kreativně pracuje. Oceňuji, že v dostatečné míře a správně používal judikaturu 

obecných soudů. Práci zhodnocuje, že rigorozant využil poznatků z praxe, které vhodně 

zapracoval do textu práce. 

Práce je napsána živým, čtivým stylem. 

 

II.  

Rigorózní práce je zpracována na velmi pěkné odborné i literární úrovni. Juristický rozbor 

je dostatečně podrobný a důkladný, autor analyzuje jednotlivé znaky skutkové podstaty a 

zabývá se i některými vadami právní úpravy podle tr. zák. z roku 2009. 

V rámci námětů de lege ferenda navrhuje, aby spáchání podvodu v systému veřejného 

zdravotního pojištění bylo považováno za zvlášť přitěžující okolnost. Tento návrh považuji za 

správný. Správně také zdůrazňuje význam prevence, v čemuž může přispět i rozšíření 

pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu. 

  

III.  

Závěrem shrnuji: Rigorózní práce MUDr. Mgr. Dušana Klose, Ph.D., je plně způsobilým 

podkladem pro ústní obhajobu. Autor prokázal, že je schopen vytvořit písemný odborný text 

na zadané téma, prokázal hlubší teoretické poznatky i důvěrnou znalost aplikační praxe. Při 

ústní obhajobě doporučuji vyjádřit se k možnosti zdokonalení současné právní úpravy 

podvodných jednání obsažených v trestním zákoníku z roku 2009.  

 

 

 

 

 

 

 

V Praze 13. listopadu 2013                                            Prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc., 

                                                                                      konzultant 


