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Průběh obhajoby: Předsedající doc. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna. Ph.D. přivítal přítomné
členy komise a sdělil, že jsou splněny všechny předpoklady k tomu,
aby se mohla konat obhajoba doktorské dizertační práce Mgr. Adama
Felixe, LL.M. na téma Trestní odpovědnost právnických osob.
Komise je usnášeníschopná. Lhůta k obhajobě byla dodržena.
Podmínka publikace dizertační práce je splněna.

V úvodním slově uchazeč uvedl, že se s tématem trestní
odpovědnosti právnických osob setkal v rámci zahraniční stáže v
USA. Téma jej natolik zaujalo, že si jej zvolil pro svou dizertační
práci. Uchazeč považoval za klíčové zkoumat také historické pojetí
odpovědnosti právnických osob (např. původ teorie fikce). Vysvětlil,
že téma je aktuální také s ohledem na rozvoj nových informačních
technologií. Student si zejména kladl otázku, zda institut
odpovědnosti právnických osob je skutečně kontinentálnímu
právnímu systému natolik cizí, jak bývá udáváno. Vyjádřil názor, že
nikoli, že se na něj pouze zapomnělo. V analytické části práce se
student zabývá také aplikační praxí trestní odpovědnosti právnických
osob, součástí práce je také statistika, pro jejíž zpracování student
dožádal informace od soudů. Ze statistiky je možné získat ucelený
přehled o aplikaci ZTOPO, vč. uplatňování exkulpačního důvodu (§
8 odst. 2, odst. 5 ZTOPO). V rámci komparativní části práce se
uchazeč zaměřil na asijské právní systémy (např. Čínská lidová
republika, Thajské království), které jsou v rámci komparistiky
dosud opomíjeny.

První oponent prof. Fenyk uvedl, že téma trestní odpovědnosti
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právnických osob je tématem vhodným ke zpracování pro dizertační
práci. Kriticky hodnotil, že uchazeč explicitně neuvádí použitou
metodologii v úvodu práce, byť je v práci užívá. Systematika práce
by mohla být jednodušší. Oponent ocenil rozbor legislativních prací,
část týkající se soukromého práva považoval za výbornou. Rovněž
ocenil část týkající se informačních technologií, zajímal jej názor
uchazeče na odpovědnost za škodu způsobenou vozidly bez řidiče.
Komparativní část považoval za dobrou, byť mu chyběla syntéza s
ostatními částmi práce. Jazyková úroveň práce je velmi dobrá.

Druhý oponentský posudek byl pro nepřítomnost JUDr. Lukáše
Bohuslava, Ph.D. přečten v podstatné části předsedou komise. Druhý
oponent shledal téma dizertační práce za aktuální. Rovněž se vyjádřil
k použité metodologie. Kriticky hodnotil komparativní část, která je
sice velmi zajímavá, ale postrádá závěr ve vztahu k české právní
úpravě. Právě na možnou inspiraci pro českou právní úpravu.Práce je
slušným zpracováním zvoleného tématu, oceňuje, že názory toliko
nepřebírá, ale zaujímá k problematice vlastní kritický postoj. Cíle
práce byly splněny. Zpracování je původní a originální. Struktura
práce je logická, byť poněkud roztříštěná. Citační kultura je
vyhovující, použité prameny četné (vč. judikatury a zahraničních
publikací). Jazyková úroveň je vysoká. JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D.
ocenil statistickou analýzu uchazeče. Práci doporučil o obhajobě,
neboť splňuje všechny podmínky.

Uchazeč přiznal, že měl metodologii explicitně uvést a v rámci
prezentace vyjasnil, jaké metody při zpracování užil.Uchazeč se
vyjádřil k odpovědnosti právnických osob za škodu způsobenou
autonomními vozidly, jako vhodnou k inspiraci označil estonskou
právní úpravu. Student pojednal o stěžejních souvisejících otázkách
(např. míra autonomie, možnosti samostatného učení umělé
inteligence atp.). Rovněž nastínil možné přístupy k odpovědnosti -
odpovědnost osob jedoucích ve vozidle (např. dlouhé zapnutí
autopilota), odpovědnost výrobce hardwaru, odpovědnost
programátorů, příp. odpovědnost automobilky.
Uchazeč se dále vyjádřil k pojmu "stabilní zákon", vymezil jej v
kontrastu se zněním § 1124 OZ, který byl již čtyřikrát novelizován.

K dotazům JUDr. Lukáše Bohuslava, Ph.D uchazeč uvedl, že nová
ISO norma 37301 není dostatečná, neboť není vymahatelná.
Připravuje se proto nová ISO norma, která bude certifikovatelná a
vymahatelná. Uchazeč považuje za vhodné se inspirovat
singapurskou právní úpravou, neboť v české právní úpravě chybí
nápravná a edukační opatření.

Ve všeobecné rozpravě se vedoucí práce prof. JUDr. Jiří Jelínek.
CSc. vyjádřil k aktuálnosti tématu. Práci považuje za originální
zejména s ohledem na zaměřením na informační technologie.
Komparaci s asijskými státy považuje za zajímavou, neboť jsou
novým pramenem poznání těchto právních úprav. Práci považuje za
inspirující, rozšiřuje současný stav poznání. Předseda komise se
dotázal k účelu sankcí právnických osob. Uchazeč považuje za
vhodné rozšířit sankce o sankce výchovné (např. soudní dohled nad
právnickou osobou, nucená obměna statutárního orgánu). JUDr. Bc.
Jiří Říha, Ph.D. se dotázal k tzv. třetí koleji trestní sankcí, k
odklonům, zda v tom není možné spatřovat výchovné působení na
právnickou osobu. Uchazeč považuje odklony za efektivní, výchovné
a méně nákladné řešení, než projít celým trestním řízením. Prof.
JUDr. Pavel Šámal, Ph.D. vyjádřil, že uplatnění nutné obhajoby na
trestní řízení s právnickou osobou není sporné. Vyjádřil se k tomu, že
příliš podrobná úprava není vhodným řešení. Prof. Fenyk se kriticky
vyjádřil k možnostem uplatňování výchovných sankcí s ohledem na
možnosti trestního práva. Prof. Jelínek uvedl, že sankce musí být
svou povahou újmou. Prof. Šámal upozornil na složitost zasahování
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trestním právem do korporátního práva. Dále se dotázal na rozbor
výkladu pojmu "osoby blízké" ve vztahu k právnickým osobám,
kriticky se vyjádřil k přenášení pojmu příbuzenství ve vztahu k
právnickým osobám. Prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr. upozornila na
možnost podmíněných sankcí u právnických osob.

Výsledek obhajoby: prospěl/a (P)

Předseda komise: doc. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D.
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