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1. Aktuálnost (novost) tématu 

Diplomantka zaměřila svou práci na procesní otázky řízení o přestupcích, a to pro případy, 

kdy obviněným je právnická osoba. Vzhledem ke stále relativní novosti úpravy 

přestupkového práva a řízení, založené zákonem č. 250/2016 Sb., a vzhledem ke specifikům 

řízení proti právnické osobě, kdy i v oboru trestního řízení jsou stále „odhalována“ specifika 

takového řízení oproti řízení vůči fyzické osobě, lze považovat téma za aktuální. 

 

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

metody 

Diplomantka nastínila v práci řadu otázek, vyšla z vybrané literatury a judikatury, jejichž 

názory uvádí. Z množství citací knihy jednoho autora (GRYGAR, T., Specifika řízení o 

přestupku právnické osoby) může čtenář nabýt dojmu, že ho diplomantka považuje za 

základní vědeckou autoritu oboru, ovšem měla by názory tohoto autora, který je nedávným 

absolventem magisterského studia, konfrontovat více i s názory jinými, v literatuře více 

citovanými, a zejména by měla sama diplomantka vyjadřovat vlastní názory a argumentovat 

je. Detailněji měl být proveden rozbor takových otázek, které jsou léty v literatuře a 

judikatuře precizovány, do značné míry „usazeny“, a pouhým nepřesným vyjádřením je 

nelze „odbýt“. Např. vyjádření na str. 25, že „v případě totožnosti skutku se v kontextu 

recentních převažujících názorů jedná alespoň o částečnou shodu v jednání i v následku“, 

odkazující právě na uvedený pramen, neodpovídá desítkám let zažité nauce a praxi o 

totožnosti skutku v trestním řízení. 

 

3. Formální a systematické členění práce 

Práce je členěna do 5 základních částí (Jednání za právnickou osobu v řízení o přestupku, 

Zahájení řízení o přestupku, Dokazování, Společné řízení, Vybrané procesní otázky 

právního nástupnictví obviněné právnické osoby) a závěru. Strukturu práce lze považovat za 

logickou. 

 

4. Vyjádření k práci 

Tím, že se diplomantka často omezuje na jediný pramen, ze kterého čerpá, a tím jakoby 

objevuje problémy, resp. uvádí jednostranné názory z takového pramene, opomíjí, že třeba 

v převažující části jiných pramenů byly tyto otázky vyřešeny. Např. žádná z učebnic 

správního práva, podle nichž probíhá výuka na právnických fakultách v ČR, nezpochybňuje, 

že by právnická osoba nebyla ve správním řízení procesně způsobilá (ke str. 7 a násl.). 

Nedostatečně řešenou považuji v práci otázku např. překážky litispendence. Uvádí-li 

diplomantka na str. 25, že „v této souvislosti Grygar poukazuje zejména na řízení o uložení 

daňového penále podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a 

domnívá se, že s ohledem na čl. 6 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a svobod je 

nezbytné trvat na této překážce i ve vztahu k jiným předpisům …“, je to možné uvedení 

názoru jednoho autora, ale diplomantka měla také uvést zcela opačný názor ve vztahu 

k povaze daňového penále, který zaujal např. Nejvyšší soud v usnesení velkého senátu sp. 

zn. 15 Tdo 832/2016). 

 

5. Kritéria hodnocení práce 



  

 

Splnění cíle práce Diplomantka v zásadě splnila úkol rozebrat 

problematiku řízení o přestupcích právnických osob. 

Samostatnost při zpracování 

tématu včetně zhodnocení 

práce z hlediska plagiátorství 

Při posuzování práce nevznikly pochyby o tom, že 

diplomantka zpracovala téma samostatně. Podle 

vyhotoveného Protokolu o vyhodnocení podobnosti 

závěrečné práce z 19. 12. 2020 (Theses.cz) je míra 

podobnosti s jinými pracemi nižší než 6 %. 

Logická stavba práce Práce je logicky členěná. 

Práce se zdroji (využití 

cizojazyčných zdrojů) včetně 

citací  

Cizojazyčné zdroje nebyly v textu užity. Užité 

tuzemské zdroje jsou citovány dle obecně 

uznávaných pravidel.   

Hloubka provedené analýzy 

(ve vztahu k tématu) 

Hloubka provedené analýzy tématu ještě odpovídá 

požadavkům kladeným na daný druh kvalifikační 

práce. 

Úprava práce (text, grafy, 

tabulky) 

Jen drobné gramatické prohřešky (interpunkce) 

v přijatelném rozsahu, jinak bez připomínek. 

Jazyková a stylistická úroveň Bez připomínek. 

 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

Doporučuji věnovat se otázce řešení situací jednání za právnickou osobu v řízení, existuje-

li v právnické osobě více osob ve shodném postavení. 

 

Doporučení/nedoporučení práce 

k obhajobě 

Doporučuji. 

Navržený klasifikační stupeň Dobře 
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