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Průběh obhajoby: Předseda komise ověřil totožnost kandidáta. Konstatoval, že komise
je usnášeníschopná. Sdělil, že jsou splněny všechny předpoklady k
tomu, aby se mohla konat obhajoba doktorské dizertační práce JUDr.
Štůska.
Uchazeč uvedl, že působí jako advokát a v rámci jeho činnosti jej
zaujala z problematika trestných činů z nenávisti. Stručně představil
téma práce a její základní teze.
Oponentka prof.JUDr. Věra Kalvodová, dr. uvedla, že práci chybí
explicitní vyjádření metodologie práce. Z hlediska jazykové a
formální stánky nemá připomínky. Ocenila originalitu práce.
Celkově ji považuje za zdařilou a naplňující požadavky kladené na
dizertační práce, a doporučila ji k obhajobě.
Oponent JUDr. Bohuslav, Ph.D. považoval cíl práce za bezezbytku
splněný, práce je originální. Autor svědomitě pracoval s četnými
prameny, avšak práci chybí zahraniční prameny, což však není na
úkor kvality. Hloubka analýzy je dostatečná. Práci doporučil k
obhajobě.
Uchazeč k dotazům komise uvedl, že znalecké zkoumání
problematiky je komplikované. Domnívá se, že se nelze znalců
dotazovat, která matérie je nenávistná. Jde o otázky dotýkající se
právního posouzení. Na místě je naopak znalecké posouzení ve
vztahu k historickým reáliím, zda byly užívány nějakým konkrétním
hnutím, zda je věc způsobilá ovlivnit obyvatelstvo. Soudy by měly
hodnotit projev v širším měřítku - zda má dopad na obyvatelstvo,
osobu pachatele, zda jeho jednání může ovlivnit bezpečnost, veřejný
pořádek. Uchazeč vyjádřil, že je možné se inspirovat zahraniční
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právní úpravou. Například v Německu je procesní stránka u trestných
činů z nenávisti jasnější, neboť je hned na počátku procesu jasná
protiprávnost konkrétního hnutí. Bylo by proto lepší, aby rovněž v
ČR nebylo teprve při vynášení rozsudku vyjasněno, že je konkrétní
organizace protiprávní a její podpora má trestněprávní důsledky.
Ve všeobecné rozpravě vystoupil doc. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna,
Ph.D. Objasnil, že uchazeč byl nejprve doktorandem doc. JUDr.
Jiřího Herczega, Ph.D. a následně byl převeden k němu. Práce mu
byla vrácena k přepracování. Nyní naplňuje požadavky kladené na
dizertace. Docent se dotázal, zda šíření interních, obecně neznámých,
symbolů nenávistného hnutí by dle názoru uchazeče mělo být trestné.
Uchazeč má za to, že pokud jde o znak, který je pro společnost nic
neříkající, jednání postrádá společenskou škodlivost. Docent Gřivna
nesouhlasí, protože i vnitřní radikalizace je škodlivá. Prof. JUDr.
Jaroslav Fenyk, Ph.D. nastínil problém, kdy je rozhodováno o návrhu
na zrušení právnické osoby (politické strany/hnutí) u Nejvyššího
správního soudu a zároveň probíhá trestní stíhání této právnické
osoby. Uchazeč vyjádřil, že by trestní stíhání mělo být zastaveno.
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