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Oponentský posudek na rigorózní práci Mgr. Anny Brandtner 

„Trestněprávní postih organizátora trestného činu“ 

 

Rigorózní práce o rozsahu 86 stran textu (po kontrole práce jsem zjistil, že práce má 

celkem cca 116 normostran) je původně prací diplomovou, o jejíž uznání za práci rigorózní 

uchazečka požádala (dále též jen „rigorózní práce“). Práce je napsána na nosné téma 

organizátorství trestného činu, které je součástí jednoho z nejsložitějších hmotněprávních 

institutů vůbec – účastenství na trestném činu.  

Předložená práce je napsána velmi precizním právnickým jazykem a celkově 

je na vynikající formální úrovni, autorka nedělá žádné (ani drobné) pravopisné chyby 

(výjimkou je možná jen na str. 1 v první větě použité slovo „lei motiv“ na místo „leitmotiv“ 

ve smyslu ústřední myšlenky), práce evidentně prošla precizní jazykovou korekturou, 

neboť neobsahuje prakticky žádné překlepy (výjimkou jsou pouze chybějící interpunkční 

znaménka na str. 25 v pzn. pod čarou č. 98, nebo na str. 31 za datem „19. prosince 2000“) 

či neobratná jazyková vyjádření. Text je příležitostně ozvláštněn až literárně či pohádkově 

působícími přirovnáními (srov. text na str. 1 a 8). Rovněž grafické zpracování práce 

je výborné, včetně precizně vytvořených statistický tabulek a barevných grafů. Všechny 

poznámky pod čarou mají jednotný formát. Systematika a logická stavba práce je příkladmá. 

Rigorźoní práce je terminologicky velice přesná. Moje jediná výtka směřuje k nehezkému 

označování subsidiárního vztahu jednotlivých forem trestné činnosti (subsidiarita nikoli 

konzumpce jako důvod vyloučení jednočinného souběhu) jako „konzumace“ (str. 7, 

ale i dále). 

Pochvalu zaslouží autorka za práci s cizojazyčnými (anglickými a francouzskými) 

prameny. Zahraniční pobyt na belgické univerzitě v rámci magisterského studia byl 

pro rigorozantku evidentně velkým odborným přínosem. S použitými prameny pracuje 

autorka v souladu s etickými požadavky na kvalifikační práce tohoto druhu. Počet pramenů 

je adekvátní, nechybí ani odpovídající počet již zmíněných cizojazyčných děl. Rigorózní 

práce sice do značné míry vychází z disertační práce školitele uchazečky, avšak právě 

zejména díky práci s cizojazyčnými prameny autorka přináší i některé úvahy a myšlenky 

další, které na uvedenou disertační práci navazují. Autorka podrobila analýze i odpovídající 

množství převážně novější judikatury. Pokud by se uchazečka zvoleným tématem zabývala 
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ještě v budoucnu, doporučuji prostudovat i judikaturu starší (včetně judikatury 

prvorepublikové), na níž současná česká rozhodovací praxe soudů navazuje. 

Rigorózní práce je rozdělena celkem do sedmi kapitol, včetně úvodu a závěru. 

Za samotným textem práce je uvedený seznam zkratek, seznam použitých zdrojů a seznam 

příloh. Rigorózní práce obsahuje i název práce v anglickém jazyce, abstrakt v českém 

a anglickém jazyce a klíčová slova v českém a anglickém jazyce.  

V úvodu (kapitola první) rigorozantka představuje svůj „projekt“ a uvádí některé 

poznámky k metodologii a zpracování práce, včetně způsobu vyhledávání zdrojů. Na straně 

dvě se autorka dopouští drobné obsahové chyby, když uvádí, že zahraniční právní řády 

neznají účastenství ve formě organizátorství. Tehdejší československý zákonodárce 

se při zavádění tohoto institutu inspiroval Základy trestního zákonodárství Svazu 

SSR a svazových republik z roku 1958, což ostatně rigorozantka správně uvádí 

na str. 22 rigorózní práce. Ačkoli je pravdou, že ve srovnání s vyspělými západoevropskými 

zákoníky jde o velkou raritu, neboť osoba, která je podle našeho práva organizátorem, 

je podle těchto úprav označována za pachatele, existují v zahraničí výjimky. Těmi jsou 

například slovenský trestní zákoník [srov. § 21 odst. 1 písm. a) slovenského trestního kodexu] 

a ruský trestní zákoník [srov. čl. 33 odst. 3 ruského trestního kodexu].  

V kapitole druhé se pak zabývá teoretickými základy účastenství, včetně různých 

teorií účastenství zdůvodňujících nebo ovládajících. Všímá si anomálií české právní úpravy, 

kterou správně kritizuje s ohledem na princip, podle nějž by označení určité formy trestné 

činnosti mělo co nejvíce odpovídat realitě (viz v práci uváděný princip fair labelling, 

rozebíraný v anglicky psané literatuře). Již Prušák ve své první studii o účastenství vychází 

z postulátu, že právo by mělo co nejvíce „odrážet“ skutečnost (reálný život) a netvořit 

skutečnosti nové, umělé či nepřirozené. Cituje přitom stanovisko Liszta, který při posuzování 

tehdejšího německého trestního zákoníku uváděl: „Základní chyba našeho trestního zákona, 

která zákon ten nejen právnímu vědomí lidovému odcizuje…“ (Prušák, J. Studie 

o účastenství. Praha: Bursík a Kohout, 1909, str. 23). 

Třetí kapitola je povedenou právní analýzou subjektivní a objektivní stránky jednání 

organizátora, což nejvíce vystihuje skutkovou podstatu účastenství na trestném činu. Správně 

zde kritizuje neadekvátnost a nesmyslnost existence figury organizátora, 

jehož trestnost je závislá na trestnosti hlavního pachatele. Povedené je i přenášení určitých 

poznatků z anglosaské právní kultury, která je sice odlišná, avšak i z ní se lze při analýze 
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účastenství v kontinentálním právu inspirovat. Ztotožňuji se s autorkou, že zavedení 

samostatné zvláštní skutkové podstaty ve zvláštní části trestního zákoníku (vytvoření nového 

trestného činu) by u nás nebylo vhodným řešení. Mám však pochybnosti i o Solnařově řešení, 

které propaguje autorka, spočívající de facto v nadřazení organizátorství jako formy trestné 

součinnosti nad spolupachatelství. Toto pojetí vytvořené za rozdílné právní úpravy 

by zasloužilo ještě hlubší zamyšlení. Na kapitolu třetí navazuje kapitola čtvrtá, zabývající 

se problematikou akcesority organizátorství z pohledu organizátora. Na tuto analýzu navazují 

právě již uvedené úvahy de lege ferenda.  

Kapitola pátá představuje přínos do současného stavu poznání, autorka shromáždila 

značné množství dat, které vypovídají o aplikaci institutu organizátorství v trestní praxi. 

Velmi povedená je i kapitola šestá, která je kapitolou čistě komparativní, neboť srovnává 

českou a belgickou právní úpravu účastenství. 

Své poznatky a návrhy de lege ferenda autorka shrnuje v závěru. 

 Podle mého názoru předkládaná práce splňuje nároky kladené na rigorózní práci 

a doporučuji tedy její uznání za práci rigorózní. Závěrem uvádím, že rigorózní práce 

Mgr. Anny Brandtner je povedeným zpracováním zvoleného tématu. Autorka prokázala velký 

přehled ve zkoumané problematice, schopnost systematické a soustavné práce a ukázala své 

vědecké předpoklady. 

 

 

 V Praze dne 27. ledna 2019 

 

        JUDr. Vladimír Pelc, Ph.D. 


