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1. Aktuálnost (novost) tématu 

 

     Téma odpovědnosti právnických osob za přestupky a řízení o těchto přestupcích je aktuální 

s ohledem na relativně novou úpravu odpovědnosti za přestupky z roku 2017. Otázky vedení 

řízení s právnickou osobou, specifika řízení s ohledem na postavení právnické osoby jako 

obviněného, realizace práva na obhajobu právnické osoby a mnoho dalších jsou velmi složité a 

náročné jak na odborné zpracování, tak i praktickou aplikaci. 

 

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

metody 

     Zpracování tohoto tématu není nijak snadné. Nepochybně existuje literatura k tomuto tématu, 

včetně literatury trestní, jedná se však o široké spektrum teoretických i praktických problémů. Je 

proto otázkou, jakým kterým procesním institutům bude s ohledem na rozsah diplomové práce 

věnována větší či menší pozornost. 

     V diplomové práci byla použita metoda popisu a analýzy. 

 

3. Formální a systematické členění práce 

 

     Předložená diplomová práce je rozčleněna, kromě úvodu a závěru, do pěti kapitol (částí). 

V úvodu autorka uvádí zejména prameny právní úpravy řízení o přestupcích právnických osob a 

uvádí, že diplomová práce bude zaměřena na specifika řízení o přestupku právnické osoby. 

V první kapitole autorka rozebírá jednání za právnickou osobu, zejména též případy 

neslučitelnosti rolí fyzických osob jednajících za právnickou osobu. Ve druhé kapitole je 

popsáno zahájení řízení o přestupku, uvedeny jsou překážky řízení. Třetí kapitola se věnuje 

dokazování, výslechu obviněného, uvádí zvláště některé skutečnosti, které mají být dokazování, 

např. „přičitatelnost“ a „liberace“. Čtvrtá kapitola se zabývá vedením společného řízení. Pátá 

kapitola je nazvána „Vybrané procesní aspekty právního nástupnictví obviněné právnické osoby“ 

a obsahuje jednak případy právního nástupnictví, zajišťovací prostředek zákazu zrušení, zániku a 

přeměny obviněné právnické osoby a případ právnické osoby na dobu určitou. V závěru shrnuje 

dílčí závěry obsažené v jednotlivých kapitolách. 

 

4. Vyjádření k práci 

 

     Předložená diplomová práce popisuje a rozebírá vybrané instituty řízení o přestupcích 

právnických osob. Je otázkou, zda byly tyto instituty – zejména s ohledem na jejich praktickou 

aplikaci – vhodně vybrány (např. chybí návaznost řízení o přestupcích na kontrolní proces, často 

využívaný institut příkazního řízení apod.). Některé procesní instituty jsou pojednány obecně, 

bez uvedení specifik pro řízení s právnickou osobou (např. některé úvahy o povinnosti zahájit 

správní řízení z moci úřední, oznámení o zahájení řízení, překážky řízení apod.). Některé 

uváděné skutečnosti plynou ze zákona, není třeba je dovozovat z literatury nebo judikatury. Na 

řadě míst jsou rozebírány hmotněprávní podmínky odpovědnosti. 

     Z konkrétních připomínek k diplomové práci, resp. námětů k diskusi při ústní obhajobě lze 

uvést např.: 



  

- Str. 1 – vzhledem k charakteru řízení o přestupku jako zvláštního druhu správního řízení 

by bylo vhodné uvést správní řád jako pramen právní úpravy hned za přestupkovým 

zákonem. 

- Str. 2 -  z čeho dovozuje autorka, že uvedená ustanovení LPS jsou aplikovatelná též na 

právnické osoby? Jak konkrétně jsou unijní předpisy v oblasti týkající se ochrany 

hospodářské soutěže pramenem řízení o přestupku právnické osoby? 

- Str. 3 -  zásada „není trestu bez zákona“ je zásadou hmotného přestupkového práva. 

- Str. 9 – Není jasná teze „Procesněprávní způsobilost a hmotněprávní způsobilost právně 

jednat jsou dvě odlišné kategorie, které nakonec asi lze ztotožnit, jelikož tato 

dvojkolejnost v praxi nedělá problémy.“Jak tedy – podle autorky – lze chápat 

hmotněprávní a procesní jednání právnické osoby (viz též v další podkapitole)? Jak tento 

problém souvisí s požadavkem bezrozpornosti právního řádu (pozn. č. 19)? 

- Str. 12 – jak by autorka vysvětlila tvrzení, že „v řízení bude jménem právnické osoby 

moct činit úkony i fyzická osoba, která bude mít i jiné procesní postavení než jen jako 

osoba jednající jménem obviněné právnické osoby, pokud nebude prokázán střet zájmů?“ 

Není toto tvrzení v dalším textu popřeno? 

- Str. 19 – Je možné větu „Stejně tak by správní orgán neměl při rozhodování v souladu se 

zásadou oportunity opomíjet i chování podezřelé osoby při odstraňování následků 

protiprávního jednání.“ chápat tak, že správní orgán v takovém případě nemusí zahájit 

řízení o přestupku? 

- Str. 20 – klasifikovaný jako přestupek? 

- Str. 21 – je třeba oznámení o zahájení řízení doručovat do vlastních rukou? A v případě, 

kdy se nepodaří doručit, je třeba vždy ustanovit procesního opatrovníka? 

- Str. 23 – způsob doručování stanoví správní řád v § 19 odst. 1, na prvním místě je 

doručení písemnosti do datové schránky. „Většina právnických osob má datovou 

schránku zřízenou ex lege“?  

- Str. 24 – Je správný závěr, že „jestliže je před pravomocným rozhodnutím o přestupku 

zahájeno trestní řízení, má příslušný správní orgán, který vede řízení o přestupku ohledně 

totožného skutku a proti totožné osobě, povinnost řízení o přestupku usnesením zastavit“? 

- Str. 27 – je skutečně dokazování klíčovým stádiem každého řízení o přestupku? Jak se 

bude realizovat za situace, kdy ústní jednání zásadně není třeba nařizovat? Je třeba 

rozlišovat mezi shromažďováním podkladů pro rozhodnutí a dokazováním. Srov. též 

výše zmíněnou návaznost na výkon správního dozoru (§ 81 přestupkového zákona, § 51 

odst. 4 správního řádu). 

- Str. 28 – proč je podle autorky možné „výslech obviněného provést jen tím, že v rámci 

dokazování bude vyslechnuta fyzická osoba, která je členem statutárního orgánu 

obviněné právnické osoby“? Viz též kap. 1. Je povinnost předložit obchodní záznamy 

porušením zásady nemo tenetur? 

- Str. 31 a 32 – text o jednání za právnickou osobu a o podmínkách přičitatelnosti se týká 

hmotněprávních podmínek odpovědnosti. 

- Str. 33 – jak a čím může právnická osoba prokázat naplnění liberačního důvodu? 

- Str. 38 – ustanovení o přechodu odpovědnosti je hmotněprávní, byť samozřejmě s sebou 

nese i důsledky procesní. 

 

5. Kritéria hodnocení práce 

 

Splnění cíle práce Hlavním cílem práce je podle autorky provést 

základní analýzu vybraných aspektů právní úpravy 

řízení o přestupcích právnických osob v prvním 

stupni. Tento cíl byl vcelku splněn.  



  

Samostatnost při zpracování 

tématu včetně zhodnocení 

práce z hlediska plagiátorství 

Použité prameny jsou v práci uvedeny a řádně 

citovány. Podle protokolu o výsledku kontroly na 

plagiáty  

je nejvyšší dosažená míra podobnosti: 6%. 

Logická stavba práce Autorka postupně popisuje a rozebírá vybrané 

procesní instituty. 

Práce se zdroji (využití 

cizojazyčných zdrojů) včetně 

citací  

Autorka využila základní dostupnou, mnohdy 

komentářovou, literaturu, cizojazyčné zdroje nebyly 

využity.  

 

Hloubka provedené analýzy 

(ve vztahu k tématu) 

Vcelku vyhovující. 

Úprava práce (text, grafy, 

tabulky) 

Dobrá. 

Jazyková a stylistická úroveň Dobrá. 

 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

 

Jak autorka hodnotí vhodnost a účelnost právní úpravy zajišťovacího prostředku zákazu zrušení, 

zániku a přeměny právnické osoby? 

 

Doporučení/nedoporučení práce 

k obhajobě 

Práci doporučuji k obhajobě. 

Navržený klasifikační stupeň dobře 
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