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 Předložená rigorózní práce obsahuje 119 stran textu a je přehledně a logicky 

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

pěkná. Okruh použité literatury je přiměřený zvolenému tématu práce. Po formální 

stránce předložená práce splňuje požadavky na ni kladené. 

 

 Autor si za téma své práce zvolil problematiku poměrně netradiční, ale 

současně bezesporu velmi náročnou. Jedná se o problematiku, která odborná literatura 

dosud nevěnovala odpovídající pozornost a autor tak byl vesměs odkázán na obecněji 

orientované práce a samozřejmě na judikaturu. To klade nemalé nároky nejen na 

excerpci pramenného materiálu, ale především na vlastní zpracování. Metody, vědecké 

a odborné práce, které autor při zpracování své práce zvolil, jsou zcela přiměřené 

tématu práce. Z důvodů shora uvedených je zpracování tématu bezesporu aktuální a 

rozhodně přínosné. 

 

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

nejprve věnuje zkoumanému problému z širšího kriminologického pohledu. Rozdíl 

mezi pojmy hospodářské kriminality a hospodářské trestné činnosti je postižen 

správně. Polemizovat by bylo ovšem možno s tvrzením, že předmětem útoku u 

zvláštních případů podvodu jsou „peníze“.  

 

 Druhá kapitola práce analyzuje zákonné znaky trestného činu podvodu podle § 

209 tr. zák. Vývoj právní úpravy je popsán zdařile. Skutečnost, že česká úprava zná 

pouze tři zvláštní případy podvodu na rozdíl od některých úprav zahraničních, nemusí 

ovšem nutně zavdávat příčinu ke kritice, pokud ony další případy podvodných jednání 

lze postihovat podle stávající obecné úpravy. Rozbor zákonných znaků se důsledně 

opírá o zpracovanou literaturu a rovněž o publikovanou judikaturu, z nichž autor hojně 

čerpá.  

 

 Následující kapitoly práce jsou věnovány trestnému činu pojistného podvodu 

podle § 210 tr. zák., trestnému činu úvěrového podvodu podle § 211 tr. zák. a 

trestnému činu dotačního podvodu podle § 212 tr. zák. Autor ve shodě s odbornou 

literaturou důvodně kritizuje skutečnost, že znakem základních skutkových podstat 

těchto trestných činů není vznik škody nebo získání majetkového prospěchu. Správně 

je v této souvislosti citován nález Ústavního soudu ČR ze dne 20.2.2001 i kritické 

výhrady k tomuto nálezu. V případě pojistného podvodu je správně zdůrazňována 

nutnost smluvního základu pojistného vztahu. V případě úvěrového podvodu se autor 

důvodně zabývá názory, podle nichž zajišťovací instituty vylučují možnost vzniku 

škody.  

 



 

 

 V závěru své práce autor stručně a výstižně shrnuje základní poznatky a závěry, 

ke kterým ve své práci dospěl a formuluje některé náměty de lege ferenda. Doporučuje 

zejména, aby vznik škody a prospěchu byl znakem i základních skutkových podstat. 

Oproti tomu nepovažuje za nutné postihovat jednání, která se vznikem škody nebo 

prospěchu nejsou spojena.  

 

 Celkově lze předloženou rigorózní práci hodnotit zdařilou. Autor prokázal 

velmi dobrou znalost zvolené problematiky, a to nejen pokud jde o samotnou právní 

úpravu a relevantní judikaturu, ale rovněž pokud jde o dosavadní zpracování 

v odborné literatuře. Kladem práce rovněž je práce s prameny, pečlivost a svědomitost 

zpracování a zejména snahy po kritickém přístupu k právní úpravě i k názorům 

doktríny a schopnost syntetizace vlastních názorů a jejich formulace. Závěry, ke 

kterým autor dospívá, jakož i jí formulované návrhy de lege ferenda, jsou vyjádřeny 

jasně a výstižně. 

 

 Předložená práce po formální i po obsahové stránce splňuje veškeré požadavky 

na ni kladené a je zcela způsobilým podkladem pro ústní obhajobu. 

 

 Při ústní obhajobě své práce by se autor mohl zaměřit na otázku, jak se 

judikatura staví k možnosti spáchání podvodu uvedením soudu v omyl nepravdivými 

tvrzeními. 
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