
Oponentský posudek  
 

       disertační práce   Mgr. Pavla Švásty, zpracované na téma 

„Zákaz sebeobvinění právnické osoby v řízení o správním deliktu“ 
 

 

I. 

 Předložená disertační  práce, jak je zřejmé z jejího obsahu a zaměření, dokládá 

ucelenější a vcelku systematický zájem autora o předmětné téma, který, jak je zpracovateli 

tohoto posudku  osobně známo, vyjevil již na konferenci mladých právníků pořádané na 

olomoucké právnické fakultě v roce 2015. Stejně tak je mi osobně známo, že se autor 

posuzované práce  zabývá, či zabýval, i dalšími otázkami správně právní problematiky, 

přičemž v oblasti svého odborného zájmu také přiměřeně časopisecky publikuje. To vše 

podle mého názoru  svědčí o již poměrně dlouhodobém a také vyprofilovaném zájmu a 

odborné orientaci autora. 

 Problematika správně právní odpovědnosti, resp. správního trestání, jejíž součástí  

zvolené téma disertační práce je, patří nepochybně k trvale, resp. průběžně, aktuálním a 

zasluhujícím si soustavnou pozornost. V současné době je toto  navíc umocněno 

skutečností, že od poloviny roku 2017 u nás platí  nová, a také zcela nově koncipovaná,  

právní úprava správního trestání, která je postupně uváděna do života. Autor se při  

zpracování své disertační práce zaměřil  na zdánlivě úzké téma principu nemo tenetur 

v řízení o správních deliktech právnických osob, nicméně jak ostatně dokládá obsah i 

rozsah posuzované práce, fakticky jde o téma poměrně široké, které má své projevy napříč 

prameny práva, o to přirozeně včetně práva mezinárodního, a které vedle právních režimů 

vlastního trestání souvisí i s tzv. dohledovými předpisy a režimy ve veřejné správě. 

Vztaženo k meritu práce, je potom třeba připomenout, že téma práce a její zaměření bylo 

promýšleno a voleno v době, kdy se stávající úprava správního trestání teprve připravovala, 

zatímco dokončování předmětné disertační práce  již probíhalo v době platnosti a účinnosti 

této úpravy s tím, že daná úprava v mnohém správní postihy právnických osob pojala 

komplexněji.    

Se zvoleným tématem posuzované disertační práce je tak spojena řada otázek, které 

dosud v naší odborné literatuře nejsou, a ani také vyčerpávajícím způsobem být nemohou, 

uspokojivě a jednoznačně řešeny. To již samo o sobě vzbuzuje očekávání, které lze 

s obsahem zpracování  a z něho předvídatelně odvoditelnými závěry spojovat.  

 

II. 

  Disertační práce je mimo úvodu,  závěru  rozdělena do pěti obsahových částí či 

kapitol, které jsou dále  ještě  vnitřně podrobněji členěny. Mimo to je práce v jejím závěru  

vybavena  abstraktem v české a anglické verzi,  seznamem  použité literatury a dalších 

pramenů,  včetně použité judikatury, a také seznamem použitých zkratek.   Práce je taktéž 

vybavena rozsáhlým poznámkovým aparátem. 

 Celkový rozsah práce   je  244  stran strojopisu. 

Z pohledu systematiky a obsahové stavby  disertační práce autor, v návaznosti na 

uvedení do problematiky, věnuje nejprve  pozornost Historickému původu zásady nemo 



tenetur  (str. 8 - 21),  dále přibližuje Projevy zásady  nemo tenetur v českém právu a jeho 

pramenech  (str. 22 - 66), poté pojednává o Aplikaci zásady nemo tenetur při výkonu 

dohledu  (str. 67 – 114),   návazně se zaměřuje na  Právnickou osobu jako účastníka řízení 

o správním deliktu  a zásadu nemo tenetur (str. 115 – 194), a poté v poslední obsahové  

kapitole zprostředkovává  Zahraniční pohled (str. 195 - 212).  V Závěru k celé disertační 

práci (str. 213 – 217) potom autor prezentuje koncentrované  shrnutí poznatků (závěry), 

k nimž se v předmětné práci dopracoval.  

 Toto členění práce (i s přihlédnutím k systematice vnitřního členění meritorních 

částí práce) po mém soudu vcelku zřetelně  vyhovuje  a odpovídá tzv. hlavnímu cíli práce, 

který  autor  koncentrovaněji vyjádřil na str. 3  posuzované práce, a to tak, že  Cílem  této 

práce je obhajoba názoru, že právnické osoby nikdy  v oblasti problematiky zákazu 

sebeobvinění neměly, nemají a nemohou mít stejné postavení jako fyzické osoby, a to 

prostřednictvím hledání odpovědí na následující 3 otázky: Aplikuje se zásada nemo tenetur 

i na právnické osoby  v řízení o správním deliktu? Jakým způsobem lze nutit právnickou 

osobu k poskytnutí důkazů proti sobě  v řízení o správním deliktu? Jaký je vztah mezi 

jednotlivými předpisy, upravujícími výkon dohledu v jednotlivých oblastech, a obecnými 

procesními předpisy? 

Pokud jde o metody zpracování posuzované disertační práce, autor postupuje   

převážně metodou  rešerší,  analýzy a komparace dostupných doktrinálních, a dále zejména 

judikatorních  přístupů a výstupů k dané problematice, ve spojení s připomenutím vývoje a  

zejména pak s obsažnou prezentací  současného stavu náhledu na zásadu nemo tenetur 

v řízení o správním deliktu právnické osoby a na její uplatnění  ve smyslu aktuální  právní 

úpravy, včetně poukazů na vybrané poznatky z některých zahraničních úprav.   

   

III. 

 Při celkovém hodnocení je  nutno konstatovat, že disertační práce se při zvoleném 

obsahovém zaměření vyznačuje jednak uceleností zpracování a současně i vysokou 

informační hodnotou. Celkovým svým pojetím je daná práce dílem  prací teoreticko-právní,  

s  důsledným propojením na aktuální platný právní stav a judikatorní výstupy. Autor při 

převážném rozboru relevantních pramenů práva a vybrané relevantní judikatury  vcelku 

zdařile dospěl k  prolnutí teoreticko-právních pohledů a přístupů s  prezentací daných 

právních řešení, a nabízí tak myslím zcela korektní prezentační a dílem i úvahový a  také 

hodnotící  pohled na zpracované téma.  

Z obsahu i způsobu zpracování tak lze dovodit, že autor ke zpracování předmětné 

práce přistoupil nejen na základě solidních znalostí odborné stránky předmětné 

problematiky a orientace v obsáhlé příslušné odborné literatuře (to včetně vybraných 

souvisejících zahraničních literárních pramenů), a stejně tak i na základě příslušné 

orientace v platné právní úpravě a vybrané správně-soudní judikatuře, ale dále i s citem pro 

aktuální věcné aspekty předmětné problematiky.  

 Bližší pohled na předmětné zpracování ukazuje, že první,   a do určité míry  i druhá 

obsahová část (K historickému původu zásady nemo tenetur  a Projevy zásady nemo tenetur 

v českém právu a jeho pramenech)   jsou spíše propedeutické, a těžiště práce  je potom 

obsaženo v následujících dvou obsahových částech (Aplikace zásady neno tenetur při 

výkonu dohledu a Právnická osoba jako účastník řízení o správním deliktu a zásada nemo 

tenetur, tj. str. 67 - 194). Poslední obsahová kapitola, nazvaná Zahraniční pohled, pak 

předchozí pojednání stručně doplňuje a dokresluje  z pohledu právních úprav a profilové 

judikatury klíčových zemí anglosaské právní kultury.  



Pokud jde o první obsahovou část (K historickému původu zásady nemo tenetur), 

autor zde prezentuje vývojovou trajektorii přístupů k zásadě nemo tenetur prakticky od dob 

„biblických“ až do současnosti. Na str. 8 autor výslovně konstatuje: Historický exkurz  je 

ukončen v případě českého práva rokem 2012, kdy nabyl účinnosti  zákon o trestní 

odpovědnosti právnických osob. K této části je třeba poznamenat, že skutečně jde jen, slovy 

jejího autora, o krátkou exkursi do dějin…(str. 20), a nikoliv o exaktní historické 

představení a zhodnocení. To ostatně ani nebylo záměrem, a ani nebylo třeba.  Přesto však 

je tato pasáž způsobilá k podepření dílčího závěru autora, že důvodem absence vazby mezi 

renesancí zásady nemo tenetur v oblasti trestního práva  a právnickými osobami je ….cíl 

této zásady, kterým byla výlučně  ochrana člověka – lidské bytosti (str. 21). S ohledem na 

tuto skutečnost pak má i takto pojaté zpracování předmětné problematiky v dané disertační 

práci svoje opodstatnění.  

Druhá obsahová část disertační práce (Projevy zásady nemo tenetur  v českém právu  

a jeho pramenech) je převážně rešerší příslušně zaměřeného obsahu vybraných pramenů 

práva, a stejně tak i několika vybraných judikátů. Obsahově je tato část práce nepochybně 

žádoucí, vhodná a také informačně přínosná a zajímavá. Pozornému čtenáři však neunikne,    

že má širší obsah, než se jeví odvoditelně z jejího názvu. Krom pramenů českého práva 

především opodstatněně nepomíjí, a to hned úvodem, související klíčové vybrané prameny 

práva mezinárodního a také práva evropského, a dále pak, jak již bylo poznamenáno, tato 

část práce rovněž  přináší pohled na dotčenou vybranou judikaturu, a to dílem na judikaturu 

našeho  Ústavního soudu, a dílem pak také na judikaturu  Evropského soudního dvora. 

Jakkoliv nelze vytýkat, či pochybovat, že by daná judikatura s problematikou předmětné 

zásady nesouvisela, přesto se vnucuje otázka zda, a to zejména u prezentace vybrané 

judikatury ESD (str. 53 -64), nemělo být toto pojednání zařazeno ve struktuře práce jinam, 

či, resp. nebo,  zda takto zvolenému „obsahu“ neměl být přizpůsoben také název dané části.  

Zatímco obě dvě prvé části práce, jsou svojí povahou, jak ostatně již bylo zmíněno 

výše, spíše propedeutické, následující dvě části  již jsou z pohledu zpracovávaného tématu 

bezesporu meritorní a proto v nich také přirozeně spočívá těžiště celé práce.   

V kapitole nazvané  Aplikace zásady nemo tenetur při výkonu dohledu se autor 

vyjadřuje nejen k vlastní aplikaci předmětné zásady v režimu hned několika autorem 

vybraných platných „dohledových“  zákonů (a to i včetně již nahrazeného zákona o státní 

kontrole, str. 78 – 83), ale současně také celé toto pojednání autor uvozuje pohledem na 

veřejný zájem, a také na pojmy dohled, dozor a kontrola, a stejně tak i na jejich příkladmou 

reflexi v několika dotčených právních předpisech. Po tomto svou povahou spíše 

teoretickém vstupu  následuje autorovo posloupné přehledové  představení vybraných 

zákonných ustanovení s možnými dopady na  zásadu nemo tenetur, a to ustanovení 

obsažených  v kontrolním řádu (a také již avizovaném  zákoně o státní kontrole), v zákoně 

o dohledu v oblasti kapitálového trhu,  v zákoně o působnosti Úřadu pro ochranu 

hospodářské soutěže, v zákoně o regulaci reklamy a v zákoně o provozování rozhlasového 

a televizního vysílání. Předmětná vybraná ustanovení právní úpravy autor  přitom 

zpravidla, či převážně, spíše jen prezentuje, a sám je příliš detailněji nehodnotí. Jejich 

hodnocení pak ve značné míře „přenechává“ vybrané judikatuře (a místy i vlastním 

vyjádřením k ní), kterou pro dokreslení řadí vždy za ten který předestřený pozitivně právní 

dohledový režim. Tato část práce je tak  po mém soudu výrazně popisná (což ve značné 

míře platí i pro přiblížení vybrané judikatury), a z hodnotícího hlediska vyúsťuje toliko ve 

shrnující závěr na str. 112 – 114, který lze koncentrovaně shrnout do myšlenky, že prostor 

pro uplatnění zásady  nemo tenetur je ve spojení s pravidly pro výkon  dohledu téměř 

limitně determinován povinností právnických osob (a potažmo i fyzických podnikajících 

osob) poskytovat orgánům dohledu součinnost.              



Zřetelnou znaky  popisnosti podle mého názoru vykazuje i další meritorní (v tomto 

případě se k vlastnímu tématu celé práce vztahující nejúžeji) část práce, nazvaná  

Právnická osoba jako účastník řízení o správním deliktu  a zásada nemo tenetur. Přitom i 

tady platí, a nepochybně je to ku prospěchu zpracování, že ve spojení s pojednávanými 

otázkami autor také obsažněji prezentuje vybranou judikaturu. V těchto pasážích se mi zdá 

„provázání“ judikatury na citovaná zákonná ustanovení či jinak představované právní 

instituty již bezprostřednější a organičtější, než tomu bylo v v části předchozí. Autor přitom 

na předchozí část práce logicky také navazuje, a to jmenovitě v pasáži  nadepsané Dopad 

dohledových zákonů  do řízení  o správním deliktu a aplikace zásady nemo tenetur, 

kteroužto pasáž (str. 149 – 167) pojal prakticky výlučně jako prezentaci dalších 

souvisejících judikátů (tady však již zřetelně více „poznamenanou“ vlastními hodnotícími 

pohledy).  Na této části práce, kterou osobně považuji za nejzdařilejší, mj. pozitivně 

hodnotím skutečnost,  že autor v ní, byť ne příliš rozsáhle (str. 185 – 189), přibližuje   

zkoumané téma ve spojení s aktuální novou úpravou správního trestání, účinnou od 

1.7.2017,  přičemž se současně zamýšlí nad dopadem zákona o odpovědnosti za přestupky 

a řízení o nich na dosavadní rozhodovací praxi NSS ve věci prolomení zásady nemo tenetur 

podle sektorových předpisů.   

Konečně k poslední části práce, nadepsané Zahraniční pohled, lze uvést, že, jak 

ostatně již také bylo zmíněno shora, plní v celé práci spíše doplňující či dokreslující roli. 

Není nikterak  rozsáhlá (str. 195 – 212), přičemž je zaměřena zcela výběrově, a to na oblast 

zemí anglosaského práva a právní kultury (USA, Británie, Austrálie), a převážně 

demonstruje cíleně vybranou judikaturu. Vnímáme-li tedy tuto část tak, jak byla zřejmě i 

zamýšlena, tj. jako doplňující či dokreslující, potom nepochybně svoji úlohu v hodnocené 

práci splnila.     

V Závěru k celé disertační práci (str. 213 – 217) potom autor, jak již bylo shora 

avizováno,  prezentuje koncentrované  shrnutí poznatků (závěry), k nimž se v předmětné 

práci dopracoval. Tyto „závěry“ přitom ve svém souhrnu vcelku potvrzují autorem v úvodu 

k práci vytýčenou hypotézu ve spojení s formulací cíle práce.   

I když by jistě bylo možné se obsahem práce a způsobem zpracování zabývat 

podrobněji  a vyjadřovat se k řadě dalších dílčích otázek, myslím, že mohu přistoupit ke 

k obecnějšímu  shrnutí hodnocení.   

Posuzovaná práce  jako celek je pojata po stránce obsahové systematicky, vcelku 

vyváženě a z pohledu zahrnutých otázek je zpracována věcně správně. Pro způsob 

zpracování daného tématu je, jak bylo již výše jinými slovy naznačeno,  vlastní, že autor 

danou problematiku přibližuje z velké míry popisem právní úpravy, ten potom ve značné 

míře provází reflexemi praxe,  a to zejména judikatorní, což ale také místy  doplňuje, či 

obohacuje,  i  (byť)  dílčími  vlastními úvahovými či hodnotícími  postřehy či pohledy.  

Při celkovém či zobecňujícím hodnocení  myslím, že je   třeba jmenovitě  ocenit i  

úsilí, které autor vynaložil při shromažďování podkladových pramenů, vztahujících se k 

předmětné problematice, jakož i úsilí, které věnoval jejich zapracování do textu práce. 

 Předestřené zpracování tématu považuji za ucelené,  a prezentované zprostředkující 

pohledy za správné, byť myslím mohla být místy více užita hodnotící a úvahová forma 

zpracování.  

V této souvislosti však  chci zdůraznit, abych předešel případnému nedorozumění,  

že u mé jisté rezervovanosti stran míry hodnotících a úvahových přístupů, nejde ani tak o 

výtku autorovi, jako spíše důsledek skutečnosti, že mě jako oponenta posuzovaná práce 

zaujala, práci jsem pozorně pročetl, a myslel i na to, v jakém směru by měl  její autor text 



„vylepšit“ pro jistě uvažovanou monografickou publikaci tohoto zpracování (neb 

zpracování tohoto tématu na našem trhu knižní odborné literatury dosud chybí). Znovu 

proto zdůrazňuji, že práci považuji za solidně zpracovanou s odpovídající odbornou 

hodnotou. Je výsledkem nadprůměrného úsilí a svědomitě odvedeného „kusu práce“.  

 

IV. 

  Pokud jde o formální stránku zpracování,  posuzovaná disertační práce  je po 

technické stránce psaní zvládnuta solidně, a to včetně  úpravnosti a přehlednosti.  

V práci jsou průběžně uváděny četné odkazy na použité prameny, způsob jejich 

uvádění po formální stránce odpovídá  obvyklým požadavkům.   

 

V. 

 Pro účely obhajoby práce výběrově  navrhuji, aby se autor vyjádřil, k tomu : 

- zda shledává nějaké rozdíly v projevech zásady nemo tenetur ve vztahu k právnickým 

osobám v trestním řádu,  a v zákoně o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, a jak 

daný stav hodnotí, 

- zda má být v důsledku rozdílů v uplatňování předmětné zásady podle jeho názoru 

rozdílně vnímán § 82 odst. 2 NPZ ve vztahu k obviněnému, jímž je právnická osoba, a 

ve vztahu k obviněnému, jímž je fyzická osoba (v běžném občanském postavení), a aby 

svůj názor vyargumentoval 

 

     VI. 

 Závěrem chci  souhrnně konstatovat, že disertační práce, předložená Mgr. Pavlem 

Švástou,   splnila cíl, který si autor při jejím zpracování vytkl. Podle mého soudu práce jako 

celek poskytuje odborně fundovaný a poctivý  pohled na předmětné téma. 

Hodnotu práce spatřuji zejména ve vytěžení a systematickém uspořádání 

podstatných informací k danému tématu, doloženou i některými dílčími vlastními 

úvahovými  postřehy a pohledy.  

 Autor zpracováním disertační práce prokázal potřebné znalosti a orientaci v 

předmětné problematice, jakož i schopnost srozumitelným a sdělným způsobem 

předmětnou materii zprostředkovat. 

 Proto  disertační práci Mgr. Pavla Švásty, s názvem „Zákaz sebeobvinění právnické 

osoby  v řízení o správním deliktu“ ,   

    d o p o r u č u j i    

k obhajobě před příslušnou komisí pro obhajobu disertační práce. 

 

 

V Brně dne 9.11. 2018                                                   Prof.JUDr. Petr Průcha, CSc. 

                oponent 


