
UNIVERZITA KARLOVA
Právnická fakulta

Zápis o obhajobě disertační práce
Akademický rok: 2019/2020

Jméno a příjmení studenta: JUDr. Filip Gvozdek
Rok narození: 1991
Identifikační číslo studenta: 11985433

Typ studijního programu: doktorský
Studijní program: Teoretické právní vědy – Trestní právo, kriminologie a kriminalistika

Studijní obor: Teoretické právní vědy – Trestní právo, kriminologie a kriminalistika

Identifikační čísla studia: 490444

Název práce: Sankcionování právnických osob
Pracoviště práce: Katedra trestního práva (22-KTP)
Jazyk práce: čeština
Jazyk obhajoby: čeština
Školitel: prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.
Oponent(i): JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D.

prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D.

Datum obhajoby: 30.09.2020 Místo obhajoby: Praha
Hlasování komise: prospěl/a: 5      neprospěl/a: 0

Průběh obhajoby: Předsedající prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D. konstatoval, že jsou
přítomni všichni členové komise. Sdělil, že jsou splněny předpoklady
k tomu, aby se mohla konat obhajoba dizertační práce na téma
Sankcionování právnických osob.
Uchazeč v úvodním slovu poděkoval svému školiteli prof. JUDr.
Jiřímu Jelínkovi, CSc., který jej provázel jeho studiem. Téma
sankcionování právnických osob si zvolil, neboť se mu věnuje už od
dob svého magisterského studia. Považuje jej za velmi zajímavé.
Uchazeč stručně představil cíle a strukturu práce. Vyjádřil souhlas se
zavedením trestní odpovědnosti právnických osob, zejména ocenil
koncepci pravé trestní odpovědnosti právnických osob. Stručně
pojednal o kritériu činnosti ve veřejném zájmu právnické osoby,
které velká část odborné veřejnosti považuje za nevhodné s ohledem
na rozpor s principem rovnosti. Uchazeč se vyjádřil k detekčním,
prevenčním a reakčním opatřením. Uchazeč pojednal dále o trestech
ukládaných právnických osobám a praxi jejich ukládání. Zmínil
otázky související s trestem zrušení právnické osoby, zejména se
zabýval de lege ferenda podmínkami pro jeho uložení.
Oponent prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D. ocenil, že se student
tématu věnuje dlouhodobě a kvalita práce tomu odpovídá.
Zpracování tématu považuje za potřebné. Metodologie byla zvolena
vhodně. Oponent se kriticky vyjádřil k návrhům na další specifikaci
podmínek uložení trestu zrušení právnické osoby. Dále vyjádřil, že
určitá nerovnost je imanentní povaze právnických osob a nelze ji
zcela odstranit. Jinak oponent práci hodnotí kladně a doporučil ji k
obhajobě.
Oponent JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D. vyzdvihl statistickou část. Jde
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o téma aktuální, jeho zpracování je potřené. Práce se zakládá na na
množství pramenů a metodologie byla vhodně zvolena. Práce plně
splňuje požadavky, které jsou na dizertační práce kladeny. Práci
doporučil k obhajobě.
Uchazeč se stručně vyjádřil k oponentským posudkům a zodpověděl
dotazy oponentů. Zejména pojednal o trestu uveřejnění rozsudku a
zejména k povinnosti sdělovacích prostředků rozsudek uveřejnit.
Ve všeobecné rozpravě vystoupil prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D. a
uvedl, že kritérium činnosti právnické osoby ve veřejném zájmu
nemusí vždy být hodnoceno v její prospěch, ale může jí být i přičteno
k tíži. Prof. JUDr, Jiří Jelínek, Ph.D. se kladně vyjádřil k práci
uchazeče. Dotázal se, zda má smysl novelizovat stávající zákon o
trestní odpovědnosti právnických osob, nebo by bylo lepší zvolit
cestu zcela nové komplexní právní úpravy. Uchazeč se přiklonil k
přijetí zcela nové právní úpravy. Prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D.
zmínil, že by pro právnické osoby zachoval označení "tresty" pro
sankce ukládané právnickým osobám, neboť je v nich obsažen
odsudek. Prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D. se kriticky vyjádřil ke
složitosti legislativního procesu ve vztahu případně k nové právní
úpravě trestní odpovědnosti právnických osob.
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