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        Předsedající doc. Gřivna přivítal přítomné členy komise a sdělil, že jsou 

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

dizertační práce JUDr. Dalibora Šellenga. Uchazeč předložil dizertační práci 

věnovanou problematice trestní odpovědnosti právnických osob. V úvodním 

slově charakterizoval doktorand problémy, které v práci řešil a shrnul závěry a 

přínos práce.  

 

    První oponent prof. Ivor doporučil práci k obhajobě. V posudku shrnul 

strukturu práce a ocenil její dobrou odbornou a literární úroveň práce. Oponent 

pochválil bohatý seznam pramenů a zdrojů, i cizojazyčných, a vyzvedl kritické 

zpracování problematiky, zejména autorovy návrhy de lege ferenda. Položil 

uchazeči otázku ke komparaci s Německem a dále se zajímal o pojetí trestní 

přičitatelnosti. 

 

Druhý oponent JUDr. Bohuslav přednesl kladný posudek. Oponent 

konstatoval splnění cíle práce a vyjádřil připomínky k návrhům de lege ferenda. 

Zaměřil se zejména na problematiku důkazního břemene při prokazování 

vynaložení veškerého úsilí.  

 

Doktorand odpověděl na dotazy a připomínky oponentů. 

 

          Ve všeobecné rozpravě vystoupili školitel prof. Jelínek (otázka vztahu 

trestní a správní odpovědnosti), prof. Ivor (ke kamerovým systémům a vidění 

jasnovidců), JUDr. Hořák (otázka podmíněné zastavení trestního řízení, zánik 

trestnosti účinnou lítostí a odpovědnost zdravotnických zařízení za eutanazii), 

doc. Gřivna (problematika odvedení daně, přičitatelnost v případě 



neodpovědnosti fyzické osoby a zavedení podmíněných trestů) a JUDr. Říha 

(pravé zvláštní delikty a přičitatelnost). 

 

           V neveřejné části obhajoby proběhlo tajné hlasování s jednoznačně 

kladným výsledkem 7/0 ve prospěch udělení hodnosti Ph.D. 

   

 Zapsala:   JUDr. Alexandra Hochmanová, Ph.D. 

 

Schválili: doc. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D. (předseda) 

                 prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. (školitel) 
 

 


