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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. Petra Štastného na téma Trestní odpovědnost právnických 

osob. 

 

          V úvodním slově charakterizoval uchazeč téma práce a její obsah a členění. 

Zmínil historický exkurs problematiky, srovnání se slovenskou a španělskou 

úpravou. Pojednal kritické momenty současné právní úpravy a nastínil úvahy de 

lege refenda.  

 
    První oponent JUDr. Bohuslav doporučil práci k obhajobě. Uvedl několik 

připomínek, zejména vytkl autorovi nevýraznou hloubku analýzy, řazení kapitol 

a nedostatečné zpracování judikatury ESLP. Požádal doktoranda, aby se vyjádřil 

k ne(dostatečnosti) právní úpravy stran úkonů, resp. zastupování právnické osoby. 

 

Druhý oponent doc. Kuchta byl omluven, jeho kladný posudek přednesl 

předsedající doc. Gřivna. Uvedl, že doktorandova práce má těžiště v kapitole 10. 

Dále kritizoval spíše její shrnující charakter a chybějící komplexnější analýzu. 

Konstatoval, že by autor měl posílit části, které se týkají vyjádření vlastních 

názorů a analýzy aktuálního stavu. 

  

Doktorand odpověděl na dotazy a připomínky oponentů. 

 

          Ve všeobecné rozpravě vystoupili doc. Gřivna, který přednesl posudek 

školitele prof. Musila, dále vystoupil host prof. Jelínek (k otázce obrácení 



důkazního břemene v trestním řízení proti právnickým osobám) a prof. Šámal (k 

mezioborovosti a teoretickému pojetí zákona). 

   

           V neveřejné části obhajoby proběhlo tajné hlasování s jednoznačně 

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