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1. Aktuálnost (novost) tématu:  

Zvolené téma je i přes již téměř sedmiletou 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. 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 spíše menší množství vstupních údajů, které se však snažil tvůrčím a v zásadě 

vhodným způsobem zpracovat; 

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

metoda, dílčí způsobem přítomna rovněž metoda komparativní. 

 

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 17 částí. V první až čtvrté části předkládané práce se disertant 

zabývá obecným pojmoslovím a aspekty trestní odpovědnosti právnických osob, kde se 

správně zaměřuje na samotný pojem právnické osoby, právního jednání a teorie 

právnických osob. V části páté autor uvedené teorie projektuje ve vztahu k moderním 

technologiím a v tomto kontextu dochází k nelichotivým závěrům. Část šestá je 

věnována historickému vývoji zkoumaného institutu, přičemž z hlediska 

chronologického by bylo zřejmě lepší nejprve deskribovat úpravu Common law 

 a až poté kontinentální vývoj. V sedmé částí se disertant zabývá v obecné rovině 

vývojem v české právní úpravě. Osmá část se zaobírá jednotlivými aspekty působnosti 
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zákona o trestní odpovědnosti právnických osob včetně stručného popisu rozsahu 

kriminalizace jednání právnických osob. Devátá část je zaměřena na klíčovou oblast, 

tedy přičitatelnost trestného činu právnické osobě. Část desátá se opírá o analýzu 

možností zániku trestní odpovědnosti právnické osoby, přičemž autor se detailněji 

zaměřuje na tzv. Compliance management program, tedy Compliance program, 

za účelem možnosti vyvinění právnické osoby, ponejvíce dle metodiky Nejvyššího 

státního zastupitelství k ustanovení § 8 odst. 5 ZTOPO. Část jedenáctá je věnována 

tématu sankcí spolu s obsáhlou tabulkou vymezující potrestané právnické osoby  

a konkrétnosti k tomuto. Část dvanáctá a třináctá přibližují problematiku 

ústavněprávníma očima se zaměřením na problematiku právnické osoby jako osoby 

blízké a obhajoby právnické osoby v trestním řízení. Zřejmě by však bylo lepší, aby tyto 

části vzhledem k jejich zaměření byly spojené v část jednu. Novelizace úpravy trestní 

odpovědnosti právnických osob je osvětlena v části čtrnácté. Otázkou je, proč se tato 

kapitola naprosto nesystematicky objevila právě na tomto místě. Část patnáctá je 

zaměřena na statistiku, kdy je trochu na škodu, že autor z této pěkně zpracované části 

nedovodil hlubší závěry. Komparativním textem je část šestnáctá, kde autor prezentuje 

zkoumanou úpravu v některých asijských zemích. S velkou pravděpodobností 

zkušenosti z těchto krajin nikdo nikdy ještě na našem území neprezentoval. Disertant 

z toho však nedovozuje žádnou konkluzi pro českou právní úpravu (až na krátký 

poznatek v závěru práce) ani nevysvětluje, proč přibližuje zrovna úpravu zemí, jako 

jsou Thajsko či Singapur. Tato část si proto tak trochu pluje ve vzduchoprázdnu. Závěr 

pak je poslední částí předkládané kvalifikační práce. 

 

4. Vyjádření k práci: Předložená práce je slušným 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. Je zřejmé, že 

autor se nemohl věnovat celé šíři problémů, které s sebou úprava trestní odpovědnosti 

právnických osob nese, přesto je práce relativně komplexním pojednáním, i když některým 

okruhům a aspektům je při srovnání s dalšími částmi práce věnována až enormní pozornost. 

Uchazeč možná mohl osvětlit alespoň krátkým úvodem, k čemu směřuje část pátá, 

neboť to se čtenář dozví v podstatě až na konci této části a je celou tuto kapitolu napjatý, co má 

být její konkluzí. 

 Celkově lze práci hodnotit jako dobré zpracování tématu. 

 

5. Kritéria hodnocení práce: 

- splnění cíle: Uchazeč si cíl práce v úvodu nestanovil a není tak zprvu jasné, k čemu 

směřoval. Lze za něj však zřejmě považovat přiblížení zkoumané problematiky, což se 

v zásadě povedlo. 
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- 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 absolutně bezproblémovým výsledkem. 

- logická stavba práce: Práce má logickou, i když celkem roztříštěnou strukturu. 

- práce se zdroji (využití cizojazyčných zdrojů) včetně citací: Autor dodržuje jednotný 

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

v zásadě dostačující. Doktorand pracoval rovněž se zahraniční literaturou, a to 

přiléhavým způsobem. Elektronické zdroje jsou v práci užity též. Autor pracuje vhodně 

s judikaturou. Citace jsou vyhovující, autor udržuje jednotný standard. 

- 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, chyby se objevují ojediněle 

(např. s. 61 první věta druhého odstavce).  

 

 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

V rámci obhajoby doporučuji, aby se uchazeč vyjádřil k: 

a) problematice důkazního břemene při prokazování vynaložení veškerého úsilí – zcela 

okrajově zmíněno na s. 118 (§ 8 odst. 5 ZTOPO),  

b) k novému ISO nahrazujícímu ISO 19600 (s. 118 a 123), 

c) možnostem inspirace singapurskou právní úpravou trestní odpovědnosti právnických 

osob pro právní úpravu českou (část 16.4 – s. 192 – 193 a závěr práce). 

 

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 8. května 2020 

 

 

          

        JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D. 

oponent práce 


