
Posudek oponenta na rigorózní práci Mgr. Tomáše Krchňáka "Správní trestání 

orgány Celní správy České republiky" 

 
     Předložená rigorózní práce (odevzdaná v červnu 2011) má rozsah 145 stran. Kromě 

stručného úvodu a závěru je členěna do 10 kapitol a je doplněna dvěma přílohami. Po 

historickém exkursu do vývoje správního trestání autor popisuje vznik a vývoj celnictví a 

celní správy u nás. Následuje stručná obecná kapitola o pojmových znacích správních deliktů 

a o jejich klasifikaci. Dále práce obsahuje kapitoly, ve kterých se autor zabývá postupně 

přestupky, správními delikty právnických osob a podnikajících fyzických osob a správními 

pořádkovými delikty. V těchto kapitolách popisuje základy odpovědnosti za jednotlivé druhy 

uvedených správních deliktů, ukládání sankcí a ochranných opatření za ně a dále popisuje ty 

správní delikty, za které uplatňují odpovědnost orgány Celní správy. Po hmotněprávní 

charakteristice správních deliktů autor zařadil kapitoly pojednávající o správním řízení o 

uvedených deliktech a o přezkoumání rozhodnutí soudy.  

      

     Autor si vybral zajímavé a aktuální téma, které je ovšem složité na teoretické zpracování. 

Přestože současné odborné literatury ke zvolenému tématu není mnoho, je třeba autorovi 

vytknout, že svůj výběr omezil v zásadě pouze na dostupné učebnice a komentáře, které pro 

teoretický pohled nejsou nejvhodnější. V práci pak dokonce tyto prameny ani řádně necituje - 

např. kapitola o vývoji správního trestání je téměř doslova převzata ze skript Mates, P. a kol.: 

Základy správního práva trestního (autor příslušné kapitoly P. Mates), aniž by autor alespoň 

jednou poukázal na převzetí textu, poznámkový aparát přebírá jako svůj. Seznam použité 

judikatury není samostatně zpracován, autor na judikaturu odkazuje v textu práce. Jazyková a 

stylistická úroveň na mnoha místech nedosahuje úrovně předpokládané pro rigorózní práce, 

používané hovorové obraty se nehodí pro odborný text. Také některé termíny a obraty užité v 

práci nejsou přesné, v některých případech ani srozumitelné (např. efektivně uplatnitelná 

norma právní odpovědnosti, subjektem přestupku je osoba, která za něj odpovídá, 

rekodifikace správního trestání v celním zákoně, objektem je správný výkon veřejné správy, 

absence protiprávnosti vylučující protiprávnost apod.). Autor měl také provést pečlivější 

korekturu textu. 

 

     Vzhledem ke značné šíři otázek spojených s právní úpravou a uplatňováním odpovědnosti 

za správní delikty je problematické zaměření práce na hmotněprávní i procesní aspekty. Tím 

je pak mj. způsobeno, že práce nejde do hloubky, na mnoha místech je pouze popisná. 

Autorovi se také stává, že začne určitým problémem, naváže i nesouvisejícími otázkami a v 

závěru skončí u zcela jiného problému. Není také vždy jasné, zda chápe obsah základních 

pojmů a zejména vztahy mezi nimi (např. pojem protiprávnosti a materiálního znaku deliktu). 

Systematika není vhodně zvolena např. ve 4. kapitole pojednávající o přestupcích (působnost 

zákona o přestupcích zařazena mezi skutkovou podstatou přestupku a sankcemi). 

 

     Přínosné jsou ty části práce, ve kterých autor poukazuje na praktické problémy 

rozhodování o správních deliktech, spojené především s nedostatky právní úpravy a jejími 

nekoncepčními změnami. Je zřejmé, že o zvolené téma se autor zajímá a má poznatky z 

aplikační praxe, ty v práci vhodně využil. Je jen škoda, že při uvádění příkladů autor neuvádí 

vždy svůj vlastní názor, příp. nenabízí možná řešení. 

 

     Z konkrétních připomínek a námětů pro diskusi je možné uvést např.: 

- str. 29 - není srozumitelný výklad o pojmech soudní delikt, správní delikt, právní delikt, 

- tamtéž - nejsou přesné teze o omisivním jednání, pojem protiprávnosti je zaměňován se 

společenskou škodlivostí, 



- str. 31 - "Normativní vyjádření" správních deliktů nevyplývá jen ze skutkové podstaty, 

- str. 32 - co znamená vyjádření, že "bylo opuštěno materiální pojetí trestného činu a přijato 

pojetí formální, byť s určitými korektivy"? Co znamená "změna v pojetí správních deliktů"? 

- str. 37 - jaký je argument pro tvrzení obsažené v poslední větě sub 4.3.? 

- tamtéž - nesprávná je teze, že protiprávnost vyjadřuje rozpornost jednání se zákonem o 

přestupcích, 

- str. 38 - chybějícím pojmovým znakem je právě protiprávnost, nikoli společenská 

škodlivost. Jaký je názor autora na argumentaci obsaženou v rozsudku NSS publ. pod č. 1898, 

9/2009 Sb. NSS? 

- str. 41 - je otázkou, zda autor správně chápe pojem trvající správní delikt, 

- str. 47 - co autor rozumí "zvláštním režimem pro poslance a senátory"? 

- str. 48 - jaký základní princip trestání se uplatní při vyměřování sankce (viz úvahy v 

posledním odstavci), 

- str. 49 - není zřejmý význam věty, že napomenutí lze přirozeně uložit rovněž tehdy, pokud 

tuto sankci obsahuje také zákon? 

- str. 56 - Jaký stupeň škodlivosti má autor na mysli v prvním odstavci? Není jasná formulace, 

že v řízení o přestupcích nebyla pozice celního úřadu jednoznačná, zejména v oblasti 

důkazních prostředků, 

- tamtéž - nelze zaměňovat vinu a zavinění, 

- str. 70 - je třeba rozlišovat objektivní a absolutní objektivní odpovědnost, nelze směšovat 

liberační důvod a důvod pro neuložení trestu. Citovaný judikát míří na zcela odlišný případ. 

- str. 74 a 77 - právní nástupnictví právnických osob do odpovědnosti za správní delikt je již 

součástí platné právní úpravy (viz např. zákon o ochraně hospodářské soutěže). Přechod 

odpovědnosti nelze zaměňovat s otázkou možného přechodu povinnosti zaplatit pokutu 

uloženou pravomocným rozhodnutím. Odpovídá fyzická podnikající osoba za správní delikt, 

přestala-li být po jeho spáchání podnikatelem?  

- str. 81 - mělo označení "celní delikty" význam pro odlišení správních deliktů a trestných 

činů? 

- str. 92 - "uložit pořádkový postih?" 

- str. 94 - není příliš srozumitelné tvrzení, že "Porušení procesní povinnosti může naplňovat i 

skutkovou podstatu jiného druhu správního deliktu, byť by se jednalo o správní delikt hmotně 

správní povahy", 

- str. 99 - jakou povahu má protokol o zjištění podezření z porušení právních předpisů a jaké 

je jeho postavení v ev. budoucím správním řízení? 

- str. 108 - podle kterého ustanovení přestupkového zákona nebo správního řádu by mohl 

nepříslušný správní orgán postoupit věc (tedy po zahájení řízení) příslušnému správnímu 

orgánu? 

- str. 113 - poslední věta - jaké jiné zkrácené řízení na místě by v popsané situaci mohl celník 

využít? 

 

     Předloženou rigorózní práci přes uvedené nedostatky doporučuji k ústní obhajobě, při které 

ale autor musí reagovat na výše uvedené připomínky. Pro ústní rozpravu doporučuji, aby se 

autor pokusil formulovat svůj názor na otázku, zda de lege ferenda by měla být odpovědnost 

právnických osob za správní delikt koncipována jako objektivní (s příp. liberačními důvody), 

či jako odpovědnost subjektivní (na základě zavinění) - viz též úvahy autora na str. 70 až 72. 

 

 

 

V Praze dne 18. 11. 2011                                                                     JUDr. H. Prášková, CSc. 

 



 

  


