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Oponentský posudok 

 

na dizertačnú prácu JUDr. Kristýny Březinovej : 

„Sankcionování právnických osob“ 

 

 

Na základe menovania dekanom Právnickej fakulty Univerzity Karlovej 

v Prahe za oponenta dizertačnej práce JUDr. Kristýny Březinovej predkladám 

oponentský posudok na jej dizertačnú prácu s horeuvedeným názvom.  

 

Hneď na úvod treba konštatovať, že máloktorá otázka trestnoprávnej vedy 

vyvolala v posledných desaťročiach také diskusie, rôznorodé i protichodné 

názory, ako problematika trestnej zodpovednosti právnických osôb. Je tomu tak 

preto, že trestná zodpovednosť právnických osôb problematizuje osvedčený 

systém základných princípov kontinentálneho trestného práva. Narušuje 

stáročiami uznávanú zásadu trestného práva, že trestná zodpovednosť je 

zodpovednosťou individuálnou, zodpovednosťou fyzickej osoby. Aktuálnosť 

témy dizertačnej práce je teda nesporná. K tejto situácii pristupuje aj skutočnosť, 

že v podmienkach Českej republiky existujú s uplatňovaním trestnej 

zodpovednosti právnických osôb iba minimálne, t. j. niekoľkoročné praktické 

skúsenosti, čím je skúmanie tejto problematiky posunuté viac do roviny 

teoretickej.  

 

Ako doktorandka v úvode konštatuje, od účinnosti zákona č. 418/2011 Sb. 

predmetom záujmu trestnoprávnej teórie už nie je v súčasnosti inštitút ako taký,  

ale skôr sú detailnejšie skúmané jeho jednotlivé zložky. Z tohto pohľadu 

u doktorandky pri voľbe témy zavážila jej aktuálnosť i malá rozpracovanosť. Za 

cieľ predkladanej dizertačnej práce si kladie komplexné poňatie , výklad i kritické 

zhodnotenie problematiky sankcionovania právnických osôb, zohľadňujúc 

aktuálnu právnu úpravu v Českej republike. 

 

Dizertačná práca JUDr. Kristýny Březinovej je monotématickou prácou 

prezentujúcou výsledok jej doktorandského štúdia. Použité metódy vedeckého 

skúmania sú príkladné a adekvátne. Autorka preukázala, že ovláda vedeckú 

propedeutiku v teoretickej i praktickej rovine. V oponovanej práci sú 

proporcionálne zastúpené analýza a syntéza, metóda historická a tiež metóda 

komparatívna. Pozitívne treba hodnotiť i uplatnenie teoreticko-praktického 



 

prístupu pri riešení vybraných inštitútov. Pri skúmaní témy autorka využila 

rozsiahlu monografickú, učebnicovú i časopiseckú literatúru (i keď takmer 

výlučne z českých zdrojov), vhodne doplnenú o elektronické pramene, 

medzinárodné dokumenty a adekvátnu judikatúru.  

 

Práca má štandardnú úpravu, požadovanú jazykovú úroveň a odbornú 

terminológiu, rešpektuje formálne a citačné kritériá a požiadavky. Z formálneho 

hľadiska práca predstavuje v súhrne 234 normostrán a je napísaná v primeranom 

rozsahu. Text práce sa člení na úvod, päť častí, záver, zoznam literatúry, zhrnutie, 

abstrakt  a prílohu. Vnútorné členenie práce je logické a racionálne, pričom 

rešpektuje zvolený cieľ. 

 

V prvej kapitole práce autorka predkladá výklad základných pojmov 

trestnej zodpovednosti a sankcionovania právnických osôb. Úplne logicky začína 

s pojmom právnická osoba, ktorý predstavuje systémovo zložitý, avšak 

komplexný fenomén, ktorý je predmetom záujmu viacerých odvetví práva. Ako 

správne konštatuje, definície právnických osôb nie sú úplne jednoznačné 

a v určitých hraničných prípadoch môžu vyvolať spor. S tým súvisí i vymedzenie 

pojmov pravá a nepravá trestná zodpovednosť právnických osôb i vymedzenie 

účelu trestu vo vzťahu k právnickým osobám. 

 

Druhá kapitola analyzuje inštitút trestnej zodpovednosti právnických osôb 

v Českej republike z pohľadu histórie legislatívneho vývoja i medzinárodných 

záväzkov Českej republiky. V ďalšej časti prináša veľmi podrobný rozbor 

a kritický komentár jednotlivých ustanovení zákona o trestnej zodpovednosti 

právnických osôb. Jej postrehy k niektorým problematickým otázkam, ktoré 

predstavuje ako nedostatočne formulované, nejednoznačné resp. absentujúce sú 

vo väčšine prípadov akceptovateľné resp. schopné vyvolať ďalšiu odbornú 

diskusiu. Je na škodu, že práca je predkladané s dátumom 30. 06. 2017, pričom 

k 01. 07. 2017 je účinná ďalšia novelizácia zákona (č. 183/2017 Zb.) a tak 

niektoré časti textu práce (napr. na str. 40 k § 28, ktorý bol zo zákona vypustený, 

ale i na str. 76, 77), sú už neaktuálne, pretože táto novelizácia nie je súčasťou textu 

práce.  

 

Jadrom práce je nepochybne tretia kapitola. Autorka v nej prináša podrobnú 

analýzu jednotlivých sankcií ukladaných právnickým osobám, ako i inštitútov 

súvisiacich. Zaujímavou časťou práce je polemika o aplikácii poľahčujúcich 

a priťažujúcich okolností na ukladanie sankcií pre právnické osoby. 

K jednotlivým druhom sankcií autorka zaujíma i vlastné, mnohokrát kritické 

stanoviská, ktoré sú vecne vyargumentované a zväčša doložené i aktuálnou 

judikatúrou. K legislatívnemu rozboru obsahu sankcií logicky pripája i pasáže 

o výkone sankcií. Osobitne je potrebné oceniť a vyzdvihnúť samostatnú časť 

kapitoly, v ktorej autorka predkladá návrhy de lege ferenda ohľadne účelu sankcií, 



 

druhu a výmery sankcií, jednotlivých druhov sankcií, výkonu sankcií i možnosti 

zavedenia nových sankcií. Tieto návrhy môžu byť veľmi efektívne 

a konštruktívne využiteľné pri ďalších legislatívnych úpravách zákona o trestnej 

zodpovednosti právnických osôb v Českej republike. Teoretické pasáže práce 

v tejto kapitole sú vhodne doplnené štatistikami sankcionovania právnických 

osôb v ČR. 

 

V štvrtej kapitole autorka naznačuje základné východiská prevencie 

trestnej činnosti právnických osôb, najmä komplexný systém zásad a pravidiel na 

zabezpečenie dodržiavania právnych a etických noriem v činnosti právnických 

osôb.  

 

V piatej kapitole predstavuje autorka základné princípy trestnej 

zodpovednosti a sankcionovania právnických osôb podľa legislatívy Španielska, 

Chile a Venezuely. Výber je nepochybne zaujímavý, originálny, prinášajúci 

i netradičný pohľad na juhoamerickú legislatívu, i keď snáď pre Českú republiku 

by bola prospešnejšia komparácia s niektorými štátmi EÚ, kde sa sankcionovanie 

celkom nezhoduje s českou právnou úpravou. To však môže byť priestor pri 

verbálnej obhajobe práce.    

 

V úplnom závere autorka kompletizuje naplnenie cieľa práce i originálne 

návrhy de lege ferenda.  

 

Dizertačnú prácu možno v celosti hodnotiť a považovať za veľmi 

hodnotnú.  Z hľadiska vedy trestného práva otvára práca priestor pre ďalšie 

vedecké skúmanie, polemiky a diskusie.  

 

Cieľom doktorandského štúdia je okrem iného pripraviť študenta pod 

vedením školiteľa na samostatnú tvorivú vedeckú prácu. Zastávam názor, že 

JUDr. Kristýna Březinová preukázala v predloženej dizertačnej práci veľmi 

kvalitné odborné znalosti a schopnosti potrebné pre riešenie zvolenej témy, 

schopnosť tvorivo pracovať s odbornou literatúrou, judikatúrou, využívať 

vedecké metódy práce, ako aj spôsobilosť kreatívne prezentovať a odôvodniť 

vlastné návrhy a závery. Práca je prínosom  pre rozvoj vedy trestného práva, 

využiteľná i pre ďalšie legislatívne riešenia i aplikačnú prax a spĺňa všetky 

požiadavky kladené pre tento druh kvalifikačných prác.   

 

Na základe horeuvedených konštatovaní a hodnotení prácu odporúčam 

k obhajobe pred príslušnou komisiou pre obhajobu dizertačných prác. 

 

                                                                                                                

Prof. JUDr. Jaroslav Ivor, DrSc.     


