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

uchazeč předložil dizertační práci věnovanou problematice vybraných otázek 

trestní odpovědnosti právnických osob. V úvodním slově charakterizoval 

uchazeč zaměření práce a její pojetí. Vyjádřil se k způsobu zpracování tématu a 

komparativnímu přístupu, který předkládá zahraniční právní úpravy (rakouské, 

německé, polské a slovenské) jako inspirativní zdroje. Uchazeč zmínil 

historický vývoj problematiky. Předložil úvahy de lege ferenda uvedl informaci 

o publikování práce. 

 

    První oponent JUDr. Bohuslav doporučil práci k obhajobě. Přednesl 

posudek, ve kterém ocenil zejména třetí kapitolu práce, vyjádřil formální 

připomínku k názvu práce a koncepci práce, která zahrnuje správní úpravu. 

V posudku pochválil hodnocení, že práce je zdařilá, uvádí vlastní stanoviska a 

splnila cíle. Položil dvě otázky (k problematice tzv. Compliance 2.0 ve smyslu 

aktualizované metodiky NSZ a k názoru na dosavadní soudní praxi). 

 

Druhý oponent doc. Fryšťák v posudku podal kladné doporučení, jeho 

posudek z důvodu nepřítomnosti přednesl předseda komise. Oponent vyzvedl 

vlastní názory uchazeče a vyzval k některým vyjádřením. Položil otázku 

k sankcionování právnických osob a vymezení pojmu správní delikt. 

 

Doktorand odpověděl na dotazy a připomínky oponentů. 

  

          Ve všeobecné rozpravě vystoupili školitel prof. Jelínek (k názvu práce, 

k aktuálnosti tématu, k zahraničním pramenům, otázka k inspiraci zahraničími 

právními úpravami), prof. Kalvodová (k vyjádření účelu trestu) a doc. Gřivna (k 

soudnímu dohledu a podmíněným trestům, dotaz k publikování). 



  

           V neveřejné části obhajoby proběhlo tajné hlasování s jednoznačně 

kladným výsledkem 4/0 ve prospěch udělení hodnosti Ph.D. 

     

 Zapsala: JUDr. Alexandra Hochmanová, Ph.D. 

 

  

Schválil: Předseda: Doc. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D. 

                Školitel: Prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.,  


