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Hodnocení diplomové práce  

Jiřího Taubera 

 „Trestný čin podvodu, pojistného, úvěrového a dotačního podvodu  

podle § 209 až 212 tr. zák.“ 

 

 

 Předložená diplomová práce obsahuje 67 stran textu a je přehledně členěna do 

úvodu, sedmi základních kapitol a závěru. S ohledem na specifické téma práce, ke 

kterému prakticky neexistuje úzce zaměřená literatura, je třeba okruh obecněji 

orientovaných literárních pramenů považovat určit za dostatečný a přiměřený. Povaha 

tématu práce pak rovněž prakticky vylučuje větší využitelnost zahraničních pramenů. 

Vnější úprava práce je velmi pěkná. Po formální stránce splňuje předložená práce 

požadavky na ni kladené. 

 

 Diplomant si za téma své práce zvolil téma nepříliš často zpracovávané. Dosti 

obtížné je již samotné vyhledání pramenného materiálu, kdy třeba využít obecněji 

orientované zdroje a zejména judikaturu, a rovněž je přiměřeně náročné i na samotné 

obsahové zpracování, kdy některé otázky nejsou v teorii ani v praxi zcela ujasněny. 

Téma je aktuální a s ohledem na jeho nedostatečné zpracování v odborné literatuře 

rovněž přínosné. 

 

 Po stručném úvodu, ve kterém diplomant charakterizuje cíl a zaměření své 

práce, se nejdříve věnuje rozboru zákonných znaků trestného činu podvodu podle § 

209 tr. zák. Prováděný rozbor je zpracován pečlivě na podkladě literatury a zejména 

judikatury. Kladně třeba hodnotit, že se diplomant zaměřuje i na sporné otázky, jako je 

například možnost uvedení soudu v omyl ve sporném a nesporném řízení soudním 

nebo význam zajišťovacích institutů pro možnost vznik škody podvodným jednáním. 

Správně je zdůrazněna nutnost existence „podvodného úmyslu“ v době samotného 

pachatelova jednání. Možná více mohlo být zdůrazněno, že osoba, která jedná 

v omylu, nemusí být totožná s osobou, která činí majetkovou dispozici, jakkoliv půjde 

o případy řídké. 

 

 Navazující tři kapitoly práce se zabývají zvláštními případy podvodu, a sice 

podvodem pojistným, úvěrovým a dotačním. I zde se diplomant opírá především o 

výchozí literaturu a judikaturu a při analýze zákonných znaků postupuje vesměs 

pečlivě a svědomitě. Přisvědčit lze výhradám, které diplomant vznáší k absenci 

zákonného znaku škodu v některých základních skutkových podstatách, resp. 

k pochybnostem diplomanta o uplatnění principu subsidiarity trestní represe z pohledu 

právní jistoty. Na druhou stranu otázkou ovšem je, zda odlišení „podstatných údajů“ a 

údajů „nikoliv podstatných“ bylo skutečně záměrem zákonodárce nebo přehlédnutím 

zákonodárce. Vhodně je doplněno pojednání o konkrétních opatřeních pojišťoven 

k odhalování pojistných podvodů. Souhlasit třeba s názorem, že subjektem 

poskytujícím úvěr, nemusí být nutně banky nebo jiné peněžní ústavy, resp. že úvěrový 



podvod nelze spáchat ohledně plnění na základě zápůjčky (dříve: půjčky). Zajímavý 

problém diplomant řeší na závěr této části práce, a to vztah dotačního podvodu podle § 

212 tr. zák. a poškození finančních zájmů EU podle § 260 tr. zák. Názor, který v této 

souvislosti vyslovuje, je patrně důvodný a obhajitelný. 

 

 V závěrečných kapitolách své práce se pak diplomant na podkladě zpracované 

literatury zabývá kriminologickými a kriminalistickými aspekty zkoumané 

problematiky, vztahem k jiným deliktům a konečně komparací tuzemské úpravy 

s úpravou slovenskou. Cenné je samostatné zpracování statistických dat za rok 2016.  

 

 V závěru své práce diplomant shrnuje poznatky a stanoviska, ke kterým ve své 

práci dospěl. Důvodně varuje před tendencemi skutkové podstaty formulovat 

kazuisticky. Doporučuje zúžit rozsah kriminalizace zakotvením znaku škody. 

 

 Celkově lze předloženou diplomovou práci hodnotit jako zdařilou. Diplomant 

prokázal velmi pěknou znalost zkoumané problematiky, a to nejen pokud jde o právní 

úpravu, ale i pokud jde o dosavadní literární zpracování, judikaturu a rovněž praktické 

interpretační a aplikační problémy. Kladem práce je rovněž snaha po systematickém 

zpracování a pěkné vyjadřovací schopnosti diplomanta.  

 

 Předložená diplomová práce po obsahové i po formální stránce splňuje kriteria 

na ni kladená a je způsobilým podkladem pro obhajobu. 

 

 Při ústní obhajobě své práce by mohl diplomant uvést, jaký význam pro právní 

posouzení měla do 30.6.1990 povaha majetku, který byl postižen podvodným 

jednáním. 

 

 

Předběžná klasifikace:   velmi dobře 

 

 

V Praze dne 12.4.2017 

 

 

       JUDr. Rudolf Vokoun, CSc. 

         vedoucí diplomové práce 

 

 


