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Posudek školitele 

na disertační práci JUDr. Filipa Gvozdka 

„Sankcionování právnických osob“ 

 

Disertační práce JUDr. Filipa Gvozdka o celkovém rozsahu 295 stran textu je vypracována 

na téma společensky závažné a aktuální. Atributem trestní odpovědnosti, a tedy i trestní 

odpovědnosti právnických osob, jsou sankce. Trestní sankce ukládané právnickým osobám se 

dotýkají řady obecných otázek trestního práva a kriminologie, zejména účelu trestání 

korporací, ochrany práv třetích osob, které nijak neparticipovaly na trestné činnosti korporací, 

ochrany práv poškozených, vztahu trestních sankcí a správních sankcí ukládaných 

právnickým osobám (správní orgány někdy ukládají takové sankce, které jsou typicky 

spojovány s trestní pravomocí), zásahem do práv obchodních partnerů postižených 

právnických osob a dotýkají se i řady jiných otázek. 

Problematika trestní odpovědnosti právnických osob bývá často vyhledávaným tématem 

kvalifikačních prací. V případě JUDr. Filipa Gvozdka byla volba tématu logická. Doktorand 

se tématu věnoval soustavně již během studia na Právnické fakultě, učinil jej předmětem své 

diplomové práce i rigorózní práce, publikoval k tomuto tématu v odborné literatuře, účastnil 

se konferencí. Volba tématu disertační práce byla proto logickým vyústěním jeho 

dlouholetého zájmu o tuto druhou větev trestní odpovědnosti. 

Od přijetí českého zákona o trestní odpovědnosti právnických osob (zák. č. 418/2011 Sb., 

účinný od 1. 1. 2012) až do dnešních dnů, tedy osm let od jeho přijetí, jsou početné otázky 

sankcionování právnických osob předmětem soustavné a soustředěné pozornosti, předmětem 

teoretických i praktických sporů a neustávajících diskusí. 

Disertační práce vznikla v rámci doktorského studijního programu, ve kterém doktorand 

splnil úspěšně všechny předepsané povinnosti.  

Přednosti i nedostatky disertační práce jistě zhodnotí oponenti. Z pohledu školitele mohu 

uvést jen několik stručných poznámek: 

Autor využil ke zpracování disertační práce dostatečného počtu odborných pramenů, 

s kterými korektně i kreativně pracoval. Protože institut trestní odpovědnosti právnických 

osob je tradičním institutem zakotveným v právu common law, je pochopitelné, že zkoumání 

trestní odpovědnosti korporací včetně jejich sankcionování vyžaduje pracovat s cizojazyčnou 

literaturou, zejména anglicky psanou, což disertant splnil. 
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Autor pracoval adekvátními vědeckými metodami, jeho výklad je dostatečně odborný i 

obecně srozumitelný. 

Považuji za žádoucí upozornit také na to, že autor disertace se nesoustředil jenom na 

rozbor české právní úpravy, ale zejména k ní volí správně kritický tón, ať se již týká 

zákonodárcem použitého pojmosloví, přes kritiku obecných zásad ukládání trestů až po 

kritiku jednotlivých podmínek pro ukládání trestů, například trestu uveřejnění rozsudku. Se 

závěry autora o možnosti podmíněného odkladu výkonu trestu u právnických osob, o kterých 

se autor zmiňuje na str. 162 – 165 disertační práce souhlasím a považuji je za správné a 

náležitě odůvodněné. 

Závěrem mohu shrnout, že podle mého názoru cíle disertační práce bylo dosaženo, autor 

v disertaci uvádí původní vědecké návrhy, zejména návrhy de lege ferenda. Prokázal svoji 

prací, že má hluboké znalosti zkoumané problematiky a je schopen je na vědecké úrovni 

vyjádřit. 

Protože disertační práce byla vypracována dříve, než byl přijat zákon č. 114/2020 Sb., 

který novelizoval také zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a který nově umožňuje 

soudu uložit i právnické osobě nový druh trestu, a to trest zákazu a držení chovu zvířat, 

navrhuji, aby při ústní obhajobě se disertant vyjádřil k otázce právní úpravy nového druhu 

trestu v zákoně o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim.   

Podle mého názoru je předložená disertační práce plně způsobilým podkladem pro ústní 

obhajobu.  

Doporučuji proto, aby po úspěšné obhajobě disertační práce byl JUDr. Filipu Gvozdkovi 

udělen titul „doktor“ (Ph.D.). 

 

 

 

 

 

 

V Praze 22. 4. 2020                                                        prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.,  

                                                                                       školitel         


