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Posudek na diplomovou práci  

TEREZY BRANDOVÉ 

„Správní delikty právnických osob“ 

 

OBECNĚ 

Oponovaná diplomová práce si dala za cíl věnovat se de lege lata a de lege ferenda 

problémům české právní úpravy správního trestání právnických osob. Je rozdělena na úvod, 

dále šest kapitol, závěr, seznam zkratek (poněkud nezvykle umístěný na závěr práce) a 

seznam použité literatury. Dále je opatřena shrnutím v anglickém jazyce. Celkově má práce 

70 stran a celkem 85 poznámek pod čarou.  

V úvodu (který není označen číslem, další kapitola ovšem nese číslo „2“) své práce 

poukazuje T. Brandová na souvislost s přijetím zákona č. 419/2011 Sb. a na „bouřlivé 

diskuze ohledně potřebnosti zavedení pravé trestní odpovědnosti právnických osob“ (ovšem 

bez toho, aby odkazem na dostupnou literaturu odkázala nejméně na jednu publikovanou 

stať, která by tyto „bouřlivé diskuze“ reflektovala). Dále podává přehled témat, kterým se 

bude v jednotlivých pasážích zabývat.  

Část druhá se věnuje problematice základních zásad správního trestání právnických 

osob. Autorka uvádí demonstrativní výčet základních zásad, ze kterých první označuje jako 

„princip“ (zákonnosti) a další dvě jako „zásady“ (rovnosti a subsidiarity). Zejména zásada 

subsidiarity by si zasloužila širší výklad a to zejména s ohledem na skutečnost, že řada 

deliktů byla upravena v zákoně č. č. 419/2011 Sb. 

Část třetí se věnuje problematice konstrukce správně-právní odpovědnosti za delikty 

právnických osob. Zde bych chtě uvést, že v pasáži věnované pramenům by si zasloužily 

zmínky i prameny mezinárodního práva, které požadují pro některé činnosti zavést 

v národním právním řádu správně-právní deliktní odpovědnost právnické osoby. Stejně tak 

ovšem autorka opomíjí i skutečnost, že pramenem deliktní odpovědnosti právnických osob 

jsou v současnosti v mnoha případech i předpisy evropského práva (zejména směrnice). 

K této pasáži bych mohl autorce ještě doporučit prostudování habilitační práce P. Potasche 

„Komparatívne perspektívy verejnoprávnych deliktov“ (Paneurópska vysoká škola, 

Bratislava, 2011). Dále také sborník z mezinárodní konference „Správne delikty a správne 

trestanie v stredoeurópskom právnom priestore - súčasnosť a vízie“ (Paneurópska vysoká 

škola, Bratislava, 2010). 
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Část čtvrtá se věnuje otázce sankcí, ukládaných za správní delikty. Zde se věnuje 

problematice souběhu, druhů sankcí a jejich výši. Zde bych chtěl uvést, že otázka souběhu 

by si zasloužila hlubší rozpracování, protože má v českém (resp. středoevropském) právním 

prostoru hned několik dimenzí (chtěl bych upozornit zejména na rozsudku Nejvyššího 

správního soudu ze dne 18.12.2007, čj. Komp 3/2006 – 511, publikováno ve Sb. NSS pod č. 

1517/2008).  

Část pátá se věnuje exkursu do zahraničních právních úprav. Za nejpropracovanější zde 

považuji exkurs do právní úpravy slovenské, kde autorka zřejmě disponovala největším 

množstvím materiálů. Naopak, exkurs do právní úpravy francouzské a anglo-americké 

považují spíše za torso.  

Část šestá je věnována výkladu trestněprávní odpovědnosti právnických osob, jedná se 

tedy o pasáž patřící do odvětví práva trestního. Část sedmá se věnuje aktuálním otázkám 

vztahů mezi soudním a správním trestáním. Zde bych chtěl uvést, že autorka ve své práci 

opomíjí problematiku soudního přezkumu rozhodnutí o deliktech právnických osob. Této 

problematice by se měla věnovat u ústní obhajoby.  

FORMÁLNÍ ÚROVEŇ PRÁCE 

Práce trpí dle mého soudu celou řadou formálních nedostatků, ze kterých vybírám jenom 

některé:  

• hned na úvodním listu je uvedeno jako datum vypracování práce: „leden 2013“ 

(sic!), 

• u citací učebnice správního práva (v pozn. 1 a násl.) chybí odkaz na autora dané 

statě, jedná se o dílo kolektivní a jednotliví autoři by měli být řádně citováni, 

• častá opakování téhož v po sobě následujících odstavcích (např. s. 12 v prvních 

odst. autorka uvádí, že „úprava trpí nejednotností, nekoncepčností a absencí 

obecné zastřešující úpravy“, aby v následujícím odstavci konstatovala, že „právní 

úprava trpí nejednotností, roztříštěností a nekoncepčností“), 

• proč jsou citace právních předpisů na s. 33 a 34 formálně upraveny odlišně od 

citací ve zbytku práce?? 

• V pozn. 38 je chyba v německém názvu citovaného periodika (má být 

„Oesterreichische Juristische Zeitung“), 

• označení „země anglického práva“ (partie 5.1.) se mě nezdá nejvhodnější, 

správně by se hodilo spíše označení „právní systém common law“, 

• osobně nepovažuji užívání titulů citovaných osob v textu za vhodné a dle mého 

soudu to není v odborné literatuře ani obvyklé (viz na s. 37 a 49), 
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OTÁZKY K DISKUZI 

S ohledem na výše uvedené navrhuji věnovat se u ústní obhajoby předkládané práce 

následujícím problémům, resp. zodpovědět následující otázky: 

1) Jaké jsou perspektivy hmotněprávní úpravy správních deliktů právnických osob 

prostřednictvím evropského (unijního) práva?  

2) Uveďte některé případy, kdy je Česká republika jako smluvní strana mezinárodní 

úmluvy povinna transponovat správně-právní deliktní odpovědnost do svého právního řádu! 

 

 

V Praze, dne 16. ledna 2013 

 

                                                                                     …………………………………… 

                                                                                             JUDr. J. Handrlica Ph.D. 


