Trestněprávní postih podvodného jednání
Abstrakt
Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, účinný ke dni sepsání této práce,
penalizuje jednání naplňující znaky skutkové podstaty trestného činu podvodu (§ 209
TZ) a zvláštní případy pojistného (§ 210 TZ), úvěrového (§ 211 TZ) a dotačního
podvodu (§ 212 TZ). Jedná se tak celkem o čtyři samostatné trestné činy zabývající se
postihem podvodné delikvence.
Zákonná úprava postihující podvodnou delikvenci prošla v porevolučním
období významnou proměnou, která reagovala na nové společensko-politické poměry.
Byla to především nemožnost postihnout veškerá podvodná jednání dle tzv. obecného
podvodu (dnes § 209 TZ), která vedla zákonodárce k přijetí dalších tří výše zmíněných
zvláštních trestných činů, které postihují podvodné jednání související s poskytováním
pojištění, úvěrů či dotací.
Tuto reakci lze bezpochyby považovat za žádoucí, neboť jak ukázala zejména
devadesátá léta minulého století, těžko postižitelná kriminalita v těchto oblastech měla
dalekosáhlé důsledky pro ekonomiku republiky a důvěru společnosti v právní řád jako
celek.
V teorii se lze setkat se základním dělením podvodného jednání na tzv. vnější a
vnitřní. Vnější podvodná jednání se vyznačují obvykle jednorázovostí pachatelova
jednání a dopouští se jich zpravidla osoby, jež např. nejsou v zaměstnaneckém poměru
k poškozenému - vyskytují vně určité struktury či organizace.
Naopak podvodné delikvence vnitřní se dopouštějí zpravidla zaměstnanci nebo
osoby působící ve vedení poškozeného subjektu a páchají tuto činnost povětšinou delší
dobu.
V praxi se však vyskytují i podvodná jednání hybridní kategorie, která by
zahrnovala například situace, kdy pachatel např. klient banky ve spolupachatelství se
zaměstnancem banky systematicky vyvádí prostředky z finanční instituce, na které
nemají nárok. Takové jednání v sobě snoubí prvky podvodné delikvence vnitřní i
vnější.

Pravděpodobnost spáchání podvodného jednání determinuje přitažlivost cíle,
kterého se pachatel snaží dosáhnout. Toto je jeden z více důvodů, proč není možné
typického pachatele podvodné delikvence exaktně popsat, neboť pro každého jedince
se neprávem získané plnění bude lišit svojí kvalitou, rozsahem atp. Dále významnou
roli představují tzv. kognitivní skripta, kterými rozumíme představy pachatele o sobě
samém a jiných osobách.
Ekonomická krize vedla v České republice k nárůstu počtu odsouzených za
podvodná jednání. I proto je mimořádně důležité využívat preventivních nástrojů k
předcházení, zamezení a případnému včasnému odhalení podvodného jednání.
K úspěšnému boji proti podvodné delikvenci je zapotřebí zejména prohloubit
obecnou znalost právních předpisů, v rámci pracovněprávních a podnikatelských
vztahů nastavit a užívat preventivní mechanismy (sdílená odpovědnost, pravidelné
interní audity, prověřování smluvních partnerů atp.) a v neposlední řadě zakotvit do
českého právního řádu institut tzv. whistleblowingu, který dle mezinárodních studií
slouží jako velice významný prvek vedoucí k odhalení podvodného jednání.
Závěrem autor srovnává českou a čínskou právní úpravu postihu podvodné
delikvence. Při tomto dospívá k závěrům, že v obou zemích v důsledku transformace
ekonomik a společnosti, došlo k významnému nárůstu případů podvodných jednání,
na který společnost ani legislativa nebyla připravena. Autor dochází k závěru, že
zejména úvěrový a dotační podvod jsou upraveny podobným způsobem.
V čem se úprava bezpochyby liší, je výše a druh sankce, kterou lze odsouzenému
za podvodné jednání uložit. Čína totiž ve snaze omezit četnost výskytu hospodářské
kriminality a s cílem působit generálně preventivně stále ukládá za spáchání vybraných
druhů podvodného jednání nezřídka i trest absolutní, tj. trest smrti.
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