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        Předsedající prof. Jelínek přivítal přítomné členy komise a sdělil, že jsou 

splněny předpoklady k tomu, aby se mohla konat obhajoba doktorské dizertační 

práce JUDr. Kristýny Březinové. Uchazečka předložila k obhajobě dizertační 

práci věnované problematice sankcionování právnických osob. V úvodním slově 

představila spis a hovořila zejména o obsahu jednotlivých kapitol práce a jejímu 

pojetí.  

 

    První oponent prof. Ivor doporučil práci k obhajobě. Pochválil 

monotématickou práci, která je kvalitně zpracovaná adekvátními vědeckými 

metodami. V úvodu předeslal, že otázka, kterou se autorka zabývá, vzbuzuje 

diskuse a protichůdné názory, neboť problematizuje osvědčený systém 

základních principů kontinentálního trestního práva. Oponent konstatuje 

naplnění cíle a oceňuje originální názory de lege ferenda, ale i schopnost 

autorky pracovat s literaturou a judikaturou. Naopak vyjadřuje politování, že 

práce je uzavřena k datu 30.6. 2017, přičemž k 1.7 2017 je účinná novelizace 

zákona č. 183/2017 Sb., která již není součástí textu práce.  

 

Druhý posudek JUDr. Stiboříka, který nebyl členem komise a obhajoby se 

nezúčastnil, přednesl předseda komise prof. Jelínek. V kladném posudku 

zaznělo konstatování, že práce je zdařilá a velmi rozsáhlá, má vysokou 

informativní hodnotu a přispívá k rozvoji hmotněprávní vědy trestního práva.  

 

 Doktorandka odpověděla na otázky a připomínky oponentů.  

 

          Ve všeobecné rozpravě vystoupil prof. Jelínek a položil dotaz z posudku 

školitelky doc. Tlapák Navrátilové (k úvahám de lege ferenda). Dále se dotázal 

k právní úpravě problematiky na Kubě a kriticky se vyjádřil k četným 



novelizacím zákona. V diskusi vystoupili JUDr. Hořák (vztah sankcí a práv 

poškozených, převedení majetku pachatele - fyzické osoby na nestíhanou 

právnickou osobu, trest propadnutí majetku právnických osob), doc. Mencerová 

(aplikace programů pro předcházení páchání trestné činnosti a 

k terminologickému vyjádření výchova), prof. Ivor (koncepce odpovědnosti 

právnických osob a správní soudnictví, časté novelizace zákona na Slovensku a 

česká a slovenská právní úprava ve vztahu k Německu) a JUDr. Pelc (postavení 

právnických osob). 

 

           Předseda komise prof. Jelínek ukončil veřejnou část obhajoby a vyzval 

členy komise k hlasování. V neveřejné části obhajoby tajně proběhlo hlasování 

s jednoznačně kladným výsledkem (6/0) ve prospěch udělení hodnosti Ph.D. 
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