
Oponentský posudek na dizertační práci  Mgr. Adama Felixe, LLM. na téma „ Trestní odpovědnost 

právnických osob“ 

 

 

Na základě rozhodnutí děkana Právnické fakulty Univerzity Karlovy ze dne 27. 3. 2020 jsem byl 

ustanoven oponentem dizertační práce Mgr. Adama Felixe, LLM. na shora uvedené téma. 

K oponentuře mi byla předložena elektronická podoba dizertační práce, kterou tvoří úvod, patnáct 

číslovaných částí, závěr a další předepsané náležitosti (celkem 208 stran textu). 

1. Zvolené téma dizertační práce považuji za velmi vhodné, i když se v pracích kvalifikačního typu 

objevuje poměrně často. Souvisí to nejen s relativně novou a tematicky dosud nevyčerpanou 

podobou úpravy, ale jistě také s tím, že trestní odpovědnost právnických osob v sobě spojuje několik 

právních disciplín (veřejné právo, soukromé právo, mezinárodní právo, unijní právo, trestní právo 

hmotné i procesní) a umožňuje zájemci uplatnit širší znalosti a mezioborový přístup. Subjekt 

trestného činu – právnická osoba je z pozice hmotného trestního práva i trestního řízení subjektem 

přinášejícím díky své fiktivní povaze také mnoho teoretických výzev.  To vše jistě činí pro zájemce o 

doktorandské studium zvolené téma přitažlivé a pro dizertaci vhodné.   

2. Doktorand v úvodu nespecifikuje volbu použitých vědeckých metod, proto je práce poněkud „ 

rozevlátá“ (sic!), a nezbylo mi, než vědecké metody dovodit z textu práce nepřímo.  V dizertaci jsou 

podle mého názoru uplatněny metody historická, deskriptivní, analytická, syntetická, induktivní a 

komparativní.  Při studiu práce jsem přes určité váhání nakonec dospěl k závěru, že autor přes 

absenci jejich formálního vymezení, tyto metody zvládl v míře převážně odpovídající požadavkům na 

kvalifikační práce tohoto druhu.  Přesto bych, zejména pro členitost textu, která v práci převažuje, 

doktorandovi velmi doporučoval, aby při obhajobě jednotlivé vědecké metody pojmenoval a 

představil stručně, jak a která z nich je v práci zastoupena.  

3.  Práce je systematicky rozvržena do sedmnácti částí, je tedy, jak jsem již uvedl, dosti členitá a 

bohužel tím (a díky dalším zvoleným přístupům – viz níže) i méně přehledná.  

Text zahrnuje především výklad obecných pojmů, dílčí historické exkursy, na které navazují teoretické 

úvahy o vzniku a konstrukci odpovědnosti právnických osob z pohledu civilního a posléze trestního 

práva, domácího (zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim) i 

komparaci zahraniční (asijské státy).  

Samostatná kapitola je věnována využití informačních technologií, což nabízí čtenáři – hodnotiteli, 

poněkud odlišný a jistě zajímavý náhled na předmět práce než v jiných pracích tohoto typu, které 

jsem dosud měl možnost posuzovat.  

4. Pokud jde o věcný, vědecký obsah práce, nejprve budu komentovat práci jako celek a pak se 

zaměřím na její části.   

Historický exkurs, teoretická východiska úpravy, rozbor hmotněprávní i procesní části zákona o 

trestní odpovědnosti právnických osob, aplikace zásad trestního řízení, komparace, atd., to vše do 



pohledu na hmotněprávní i procesní úpravu trestní odpovědnosti právnických osob patří a 

zpracovatel na to nezapomněl. K  jednotlivým částem uplatňuji následující komentáře. 

Práce, jak jsem uvedl shora, obsahuje před zpracováním příslušných analýz zpravidla nejprve 

historické exkursy. Tím, že jsou fragmentovány do různých kapitol (2- 3, 6, 7), poněkud ubírají práci 

na přehlednosti a nemají jako dílčí poznámky takovou vypovídací hodnotu, jako celek. Historický 

vývoj české právní úpravy je ochuzen o návrh zákona o trestní odpovědnosti právnických osob z roku 

2004, jež je doktorandem představen pouhou jednou obecnou větou v poznámce pod čarou (pozn. 

180). Pro terminologickou přesnost – tento návrh nebyl „zamítnut“, jak uvádí autor, ale „nepřijat.“  

Přitom argumentace některých poslanců při projednávání vládního návrhu v PS PČR z pohledu 

současné právní úpravy působí dnes až bizardně a určitě stála za pozornost, aby bylo patrné, s jakými 

přístupy se legislativa v té době setkávala, a které z nich se uplatnily znovu i při projednávání vládního 

návrhu stávající úpravy. Doktorand by pak snadněji odůvodnil své kritické výhrady, které má v další 

části práce. 

Přesto považuji doktorandem provedený rozbor průběhu legislativních prací na platné úpravě, často 

a vhodně glosovaný (doktorand přijatelně přistoupil k materii především optikou tzv. hodnotových 

hledisek), za vydařený.  Informace obsažené v těchto partiích jsou zajímavé a mají vědecký přínos.  

Vydařená je i část práce č. 3 věnovaná soukromému právu, která svědčí o požadované schopnosti 

doktoranda přistupovat k zvolenému tématu z pohledu různých právních odvětví.    

Na moderních technologiích autor zajímavě analyzuje možnou (a problematickou) podobu 

kriminalizace právnických osob ve specificky, především technicky determinovaných situacích.  Tato 

část práce (část 5.) ukazuje na slabiny teorie fikce a je také dobře zpracovaná. Rád bych se při 

obhajobě seznámil s podrobnějším názorem doktoranda na odpovědnost za následky dopravní 

nehody, způsobené vozidly „ bez řidiče.“  

Pokud jde o analýzu a hodnocení současné úpravy, rád bych reagoval na názor doktoranda že „Zákon 

o TOPO lze, od jeho přijetí, obecně považovat za na české poměry poměrně stabilní zákon” (str. 79). 

Tento názor nesdílím, protože vysoký počet novelizací relativně stručného právního předpisu, ale 

zejména jejich dopady, například postupné doplňování katalogu trestných činů, změna metody při 

výčtu trestných činů (pozitivní x negativní = desítky x stovky trestných činů) nebo doplnění 

vyvinujících kritérií, v poslanecké novele č. 183/2016 Sb., (přijaté bez důvodové zprávy!) svědčí o 

neujasněných představách zákonodárce o významu a rozsahu kriminalizace právnických osob 

(předvídatelnost účinků právního předpisu).  Čili - o poměrné stabilitě předpisu lze hovořit jen těžko. 

Očekávám, že doktorand při obhajobě bude svůj názor blíže specifikovat.   

I v těchto částech se odráží rozpačitý přístup doktoranda k systematickému řešení práce. Přestože 

rozbor procesní úpravy obsahuje i část o věnovanou právu právnické osoby na spravedlivý proces, 

obhajoba právnické osoby (právo na obhajobu jako součást práva na spravedlivý proces), je z mně 

neznámých důvodů z procesní části vyčleněna do samostatné, následující (13.) kapitoly a působí ke 

škodě práce zcela odtrženě.  

Podobně je tomu v části č. 14 práce, kde se doktorand kriticky a podrobněji k novele č. 183/2016 Sb.,  

„vrací“ (viz opět mé výhrady k systematice – vždyť jde vlastně také o historický výklad), což 

důvodnost mé kritiky potvrzuje. 



Za přínosnou považuji vlastní argumentaci kandidáta, která se pravidelně objevuje při řešení všech 

dílčích otázek i v samotných závěrech. Autor možná mohl být k některým citovaným pracím více 

kritický, ale s ohledem na to, že jde o téma, které se postupně vyvíjí, lze akceptovat jeho občas 

smířlivější a empatický postoj, jako určitou vyváženou obezřetnost, která je v případě takto obtížných 

témat obvyklá.  

Statistické, resp. kriminologické informace - přílohy, které text provázejí, svědčí o poctivém osobním 

přístupu doktoranda k studiu zvolené tématiky.  

 5. V komparativní části, která bývá tradiční částí doktorandských prací, prokazující schopnost 

doktoranda pracovat se zahraničními zdroji, doktorand výběr porovnávaných zemí odůvodnil tak, že: 

„ asijské státy jsou často opomíjenými jurisdikcemi, nicméně z ekonomického hlediska a vysoké 

závislosti západního světa na jejich výrobním a finančním potenciálu je toto opomíjení nevhodné. Za 

příklad byly autorem popsány Čína, Jižní Korea, Thajsko a Singapur.”   

Bohužel, ani v úvodu, ani v textu porovnávaných zemí nejsou přehledně specifikována komparativní 

hlediska, takže popis úpravy a její rozbor působí místy poněkud nahodile. Také bych zde očekával 

použití „ Jelínkova“ členění na pravou a nepravou formu odpovědnosti zvláště, když porovnávané 

modely k jejímu využití přímo vybízí (Singapur) a doktorand tuto metodu zná.  

Rovněž výsledek komparace a její význam pro dizertaci v práci chybí. Očekávám, že doktorand při 

obhajobě představí své názory a absenci uvedeného doplní.   

6. Z formálního a jazykového hlediska je práce zpracována řádně. Poznámkový aparát odlišuje 

spolehlivě názory autora od názorů převzatých jako citace. Seznam literatury je připraven pečlivě, 

obsahuje práce domácí i zahraniční provenience. V některých případech (komentáře k právním 

předpisům) mohl doktorand sáhnout po aktuálnějších verzích.   

Uchazeč prokázal, že umí pracovat s cizojazyčnými texty, což je, jak jsem již výše uvedl, jedna 

z podmínek pro úspěšné absolvování doktorandského studia a zásadní podmínka pro zvládnutí 

dizertační práce s tímto tématem. Použitý jazyk je srozumitelný a výstižný.  

 

Závěr 

Práci doporučuji k obhajobě před příslušnou komisí pro obhajobu disertační práce.  

Pro rozpravu bude postačující, když uchazeč bude reagovat na podněty obsažené v textu 
posudku.  

 

V Brně dne 9. dubna 2020                                                                 Prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc.   


