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1. Aktuálnost (novost) tématu
Aktuálnost zvoleného tématu práce je dána jednak vysokým poměrem zastoupení
podvodných jednání na celkové kriminalitě v České republice a novými formami, v nichž
se v souvislosti s vývojem technologií podvodná jednání objevují, jednak neustále se
vyvíjející judikaturou, řešící aktuální výkladové otázky v oblasti právní úpravy podvodných
jednání, vzájemného vztahu jednotlivých skutkových podstat, určování výše škody
rozhodné pro právní kvalifikaci, a v neposlední řadě také problémy, s jejichž řešením se
aplikační praxe potýká v souvislosti s právní úpravou nového občanského zákoníku.
2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a použité
metody
Téma práce se řadí mezi náročnější. Jeho zpracování vyžaduje znalosti z oblasti trestního
práva hmotného, práva civilního, evropského práva, a v neposlední řadě přehled o
relevantní judikatuře vnitrostátních soudů. Rigorozant vhodným způsobem pracuje
s poznatky z oblasti práva trestního i mimotrestních předpisů. Pozitivně lze hodnotit práci
s početnou judikaturou a aktuálními internetovými zdroji k problematice. Úroveň práce
zvyšuje aplikovaný interdisciplinární přístup, v rámci kterého se autor zabývá také
kriminologickými souvislostmi podvodných jednání.
3. Formální úroveň a systematické členění práce
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Předložená práce je systematicky a logicky dobře a přehledně členěna. Úvod je věnován
kriminologickým souvislostem, na které navazuje juristický výklad skutkových podstat
podvodných trestných činů podle § 209 až 212 tr. zákoníku, který je doplněný aktuální
judikaturou a postřehy autora z aplikační praxe. Práce je zakončena krátkým srovnáním české
a čínské právní úpravy podvodných jednání. Ačkoli lze konstatovat, že po formální stránce
práce splňuje požadavky kladené na zpracování rigorózní práce, nelze jí nevytknout
nedůslednost formálního zpracování. Formátování práce je nejednotné, liší se velikost mezer
mezi jednotlivými odstavci. Opakované citace vybraných judikatorních rozhodnutí ve spojení
s formální nedůsledností navozuje dojem snahy o záměrné prodloužení textu práce. Rigorozant
v práci nepoužívá jednotnou citační normu.

4. Vyjádření k práci
Předložená práce, vyjma její přínosné kriminologické části, spíše popisným způsobem
zpracovává zvolené téma v rozsahu vymezeném rigorozantem. Aktuálnost práce zvyšuje
rozsah autorem použité současné judikatury a kazuistiky. Přínosem je také netradiční
srovnání s čínskou právní úpravou. Úroveň práce však snižuje skutečnost, že autor v ní
opomíjí některé sporné a aktuální otázky, jakými jsou například vztah jednotlivých
skutkových podstat v případě, že dojde ke způsobení škody, určování výše způsobené škody
u trestného činu úvěrového podvodu, otázku právní kvalifikace jednání, kterým pachatel
uzavře smlouvu o úvěru s úmyslem čerpat úvěr a neplnit úvěrové podmínky, případně
jednání, kterým pachatel uzavře smlouvu o úvěru za užití cizích osobních údajů.
5. Kritéria hodnocení práce
Splnění cíle práce

Cíl práce byl rigorozantem splněn.

Samostatnost při zpracování tématu včetně Zachována,
zhodnocení práce z hlediska plagiátorství
plagiátorství.

nevykazuje

znaky

Logická stavba práce

Stavba práce odpovídá požadavkům na
zpracování rigorózní práce a zvolenému
tématu.

Práce se zdroji (využití cizojazyčných

Použité prameny, jejich rozsah a povaha
splňují požadavky na zpracování rigorózní
práce. Prameny jsou citovány, nikoliv však
jednotným způsobem.

zdrojů) včetně citací
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Hloubka provedené analýzy (ve vztahu
k tématu)

Úprava práce (text, grafy, tabulky)

Jazyková a stylistická úroveň

Práci lze v tomto směru rozdělit na dvě
částí. Část kriminologická je vhodným a
dobře
zpracovaným
úvodem
do
problematiky stávající právní úpravy
podvodných jednání. Samotná juristická
část je poměrně popisná. Shrnuje však
aktuální judikaturu a některé teoretické
problémy předmětu zkoumání.
Formální úroveň práce snižuje nejednotné
formátování. Kladně však hodnotím
doplnění psaného textu získanými grafy
a tabulkami se statistickými údaji.
Předložená práce je na dobré jazykové
úrovni s menšími zjevnými překlepy.
Autor používá odpovídající odbornou
terminologii.

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě
Rigorozant by mohl v rámci obhajoby ozřejmit své konstatování, že „jsou předčasně
dokonané trestné činy (včetně výše uvedených) „populární“ mezi orgány činnými v trestním
řízení, neboť představují tzv. snadno získanou „čárku“, tj. rychle a snadno uzavřený případ
nezřídka kdy za použití některého z odklonů dle trestního řádu“, a to jednak v kontextu
způsobu prokazování této trestné činnosti, možnosti uplatnění zásady subsidiarity trestní
represe u tzv. řetězení protiprávního jednání téhož druhu naplňujícího znaky trestného činu
úvěrového podvodu podle § 211 tr. zákoníku, a předčasně dokonaných trestných činů
potenciálně směřujících ke způsobení velké škody.
Doporučení/nedoporučení práce
k obhajobě

Práci doporučuji k obhajobě.

V Praze dne 25. listopadu 2018

JUDr. Katarína Tejnská, Ph.D.
oponent rigorózní práce
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