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OPONENTSKÝ POSUDEK 

 

Jméno disertanta : JUDr. Filip Gvozdek 

Téma práce : Sankcionování právnických osob 

Rozsah práce : 241 strana textu samotné práce 

Datum odevzdání práce : 14. dubna 2020 

 

 

1. Aktuálnost (novost) tématu:  

Zvolené téma je i přes již téměř devítiletou účinnost zákona o trestní odpovědnosti 

právnických osob a řízení proti nim stále velmi aktuálním, nakolik právní úprava předkládá 

spoustu nevyjasněných otázek, ke kterým se v literatuře objevují různé názory. Tato 

myšlenka pak zvláště platí u sankcionování právnických osob, a to z hlediska účelu sankcí, 

jednotlivých konkrétních druhů sankcí a námětů de lege ferenda. Lze tak konstatovat, že 

z hlediska výběru tématu si uchazeč zvolil institut, který je velmi vhodné a potřebné nadále 

zpracovávat a přinášet tak nové poznatky, a to jak z hlediska teoretického, tak z hlediska 

návrhů pro aplikační praxi. 

 

2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a použité 

metody: 

- teoretické znalosti – byly potřeba přiměřené znalosti zejména trestního práva hmotného, 

ale i procesního, dále pak také dílčí znalosti z mimotrestních právních oborů, zejména 

občanského práva hmotného; 

- vstupní údaje a jejich zpracování – doktorand vyhledal vzhledem k tématu a dostupné 

literatuře dostatečné množství vstupních údajů, které tvůrčím a vhodným způsobem 

zpracoval; 

- použité metody – odpovídají standardům vědecké práce; užita analyticko-syntetická 

metoda, dílčí způsobem přítomna rovněž metoda komparativní zejména ve vztahu ke 

slovenskému právnímu řádu. 

 

3. Formální a systematické členění práce: 

- v souladu s opatřením děkana č. 17/2017 (čl. 18 až čl. 20 a přílohou č. 4). Práce se člení 

včetně úvodu a závěru na 13 částí, po nichž následují dvě přílohy. V první části 

předkládané práce se disertant zabývá mezinárodněprávním základem, na což navazuje 

argumentační a časovou chronologií. Druhá část práce se zaměřuje na sankcionování 

právnických osob v obecném pojetí, zde lze vyzdvihnout pasáž o zásadách 

sankcionování ve vztahu k právnickým osobám. Třetí část velmi detailně analyzuje 

jednotlivé druhy trestů, přičemž se uchazeč nevyhýbá ani analýze mimotrestních 
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předpisů. Správně zde vidí mnohé souvislosti ukládání některých druhů trestů. Drobná 

kritika může směřovat pouze k názvu této části, neboť samotným výkonem trestů se 

primárně zabývá část šestá. Následují kapitoly o ochranných opatřeních, upuštění od 

potrestání, výkonu trestů a zániků účinků odsouzení. Zvláště poslední dvě témata jsou 

důležitá pro aplikační praxi. Úpravu výkonu trestů zákonodárce podcenil, což v praxi 

s sebou přináší mnohé problémy, které pak soudy musí řešit mnohdy kreativním 

přístupem. Dopady stávající úpravy zániku účinků odsouzení není snad třeba ani dále 

komentovat. V části osmé disertant přináší významnou statistickou péči stran evidence 

odsouzených právnických osob na základě jím položených otázek Ministerstvu 

spravedlnosti ČR. Škoda jen, že z analýzy počtu odsouzených a sankcionovaných 

právnických osob dle jednotlivých soudů a dle jednotlivých let nevytěžil významnější 

sumarizující poznatky. V části deváté se doktorand naprosto přiléhavě zabývá 

problematikou tzv. Compliance, kde vystihuje konkrétní problémy, o nichž odborná 

veřejnost dlouho diskutuje. Své závěry i s ohledem na dosud existující judikaturu pak 

má dobře odůvodněné. Část desátá přináší vhled do slovenské právní úpravy. Část 

jedenáctá je významnou úvahovou kapitolou, ve které autor přináší návrhy de lege 

ferenda. Kvalifikant kriticky přijímá dosavadní názorové proudy, hodnotí je a přináší 

svá řešení přesně tak, jak si to práce předkládaného typu zasluhuje. Závěr pak je 

poslední částí předkládané kvalifikační práce, poté následují dvě přílohové kapitoly. 

 

4. Vyjádření k práci: Předložená práce je velmi dobrým zpracováním zvoleného tématu, kdy 

se autor věnuje již dříve prezentovaným názorům předkládanými v literatuře, tak aplikační 

praxi orgánů činných v trestním řízení. Je třeba ocenit skutečnost, že názory pouze nepřebírá, 

ale v některých pasážích práce se k nim snaží zaujmout svůj kritický náhled a názor. Negativa 

vidím dvě: širší pojednání o účelu trestání právnických osob a z toho možné vyplývající úvahy 

pro futuro, které se mohly objevit v kapitole jedenácté. Celkově lze práci hodnotit jako velmi 

slušné zpracování tématu. 

 

5. Kritéria hodnocení práce: 

- splnění cíle: Uchazeč si cíl práce v úvodu stanovil jako „analýza pozitivní trestněprávní 

úpravy sankcionování právnických osob z pohledu ZTOPO, její kritické posouzení a de 

lege ferenda navržení možných změn a úprav.“. Tento cíl lze jednoznačně považovat za 

splněný. 

- samostatnost při zpracování tématu (včetně zhodnocení práce z hlediska 

plagiátorství): Práce je původním a originálním zpracováním předkládané 

problematiky, kdy dle oponentovi známým zdrojům nelze v tomto smyslu mít 

připomínek. Důkazem budiž skutečnost, že práce byla zkontrolována aplikací Turnitin 

s výsledkem v pořádku. 

- logická stavba práce: Práce má vhodnou a logickou strukturu. 
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- práce se zdroji (využití cizojazyčných zdrojů) včetně citací: Autor dodržuje jednotný 

standard citací. Z hlediska předložených zdrojů lze konstatovat, že okruh pramenů je 

dostačující. Se zahraniční literaturou doktorand pracoval spíše okrajově. Elektronické 

zdroje jsou v práci užity též. Autor pracuje vhodně s judikaturou. Citace jsou 

vyhovující, autor udržuje jednotný standard. Doktorand věnoval značnou pozornost 

práci se statistikami vyžádanými na Ministerstvu spravedlnosti ČR. 

- hloubka provedené analýzy (ve vztahu k tématu): Vzhledem k rozsahu práce a 

nárokům na tuto kvalifikační práci kladeným je dostačující. 

- úprava práce (text, grafy, tabulky):  Předkládaná disertační práce je graficky 

přehledná. Autor prokázal pečlivost při práci s textem. Práce obsahuje obohacující 

statistické tabulky. 

- jazyková a stylistická úroveň: Na velmi dobré úrovni, práce je i přes svoji nespornou 

odbornost dobře čtivá.  

 

 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

V rámci obhajoby doporučuji, aby se uchazeč vyjádřil k: 

a) k možnostem procesního řešení věcí, ve kterých právnická osoba uzná vinu - stávající 

stav a možnosti de lege ferenda,  

b) dohled nad právnickou osobou – negativa a pozitiva. 

  

Předkládaná práce zcela jednoznačně splňuje obsahové a formální požadavky kladené na 

vypracování disertační práce, a proto ji doporučuji k obhajobě před příslušnou komisí 

pro obhajobu disertačních prací. 

 

 

V Praze dne 2. srpna 2020 

 

 

          

        JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D. 

oponent práce 


