
Posudek vedoucího diplomové práce Terezy Brandové "Správní delikty 
právnických osob" 
 
     Předložená diplomová práce o rozsahu 70 stran je rozčleněna (kromě úvodu a 
závěru) do sedmi kapitol. V první kapitole autorka obecně pojednává o správním 
trestání a základních zásadách správního trestání. Ve druhé kapitole uvádí pojem 
správního deliktu právnické osoby a rozebírá podmínky odpovědnosti za něj. 
Čtvrtá kapitola stručně popisuje sankce za správní delikty právnických osob a 
pravidla jejich ukládání. Pátá kapitola je věnována modelům odpovědnosti 
právnických osob za trestné delikty ve vybraných zemích Evropy. Šestá kapitola 
rozebírá důvody i právní úpravu trestní odpovědnosti právnických osob v České 
republice, na ni navazuje sedmá kapitola o vztahu mezi soudním a správním 
trestáním. 
 
     Autorka si zvolila aktuální téma, a to jak v souvislosti se zavedením trestní 
odpovědnosti právnických osob u nás, tak s připravovanou novou obecnou 
úpravou odpovědnosti za správní delikty, zahrnující i odpovědnost právnických 
osob. Téma je zároveň obtížné na zpracování, protože současná právní úprava 
základů odpovědnosti za správní delikty právnických osob je nedostatečná, 
skutkové podstaty jsou roztříštěny v mnoha zákonech, chybí potřebná 
koordinace. Přestože se autorka snažila v práci zachytit základní problémy 
právní úpravy, mají některé pasáže práce popisný charakter, autorka se 
nevyhnula ani určitým nepřesnostem, zkratkovitým závěrům a zjednodušujícímu 
výkladu. Přínosná je kapitola o modelech odpovědnosti právnických osob, ve 
které diplomantka podává stručnou charakteristiku různých pohledů, třídění a 
úprav odpovědnosti právnických osob. Autorka pracuje se základní literaturou 
(citace někdy neodpovídají citační normě), naopak v práci příliš nevyužila velmi 
bohatou judikaturu správních soudů a Ústavního soudu. Mohla též provést 
pečlivější korekturu textu práce. 
 
     Z jednotlivých připomínek, resp. námětů do diskuse při ústní obhajobě lze 
uvést např.: 
- str. 8 a 9 - autorka nerozlišuje princip rovnosti v hmotných právech a procesní 
zásadu rovnosti (rovnosti uplatňování procesních práv a materiální rovnosti), 
- str. 13 - není jasná teze autorka, že podzákonný právní předpis může 
specifikovat skutkovou podstatu správního deliktu, 
- str. 21 - zjednodušující je tvrzení, že osobami veřejného práva se rozumí 
právnické osoby, které se podílejí na výkonu veřejné moci a podléhají 
zvláštnímu veřejnoprávnímu režimu. Právní úprava totiž zná mnoho případů, 
kdy se na veřejné moci podílejí i právnické osoby soukromého práva, 
- str. 23 - v souvislosti s prokázáním liberačního důvodu není vhodné užívat 
termín, že se právnická osoba může "vyvinit", 
- str. 25 - lze v případě právnických osob hovořit o individuální odpovědnosti? 



- str. 26 - lze judikaturou dovodit možnost přechodu odpovědnosti na právního 
nástupce zaniklé právnické osoby? 
- str. 35 - jaké další povinnosti mohou být uloženy právnické osoby, při jejichž 
nesplnění dochází ke zpřísnění postihu? Co znamená zásada operační? 
- str. 59 - vztah mezi soudním a správním trestáním je popsán velmi obecně, 
nikoli ve vztahu mezi správním a soudním trestáním právnických osob. 
- str. 62 - lze v procesním právu hovořit o právech pachatele? 
 
     Při ústní obhajobě by měla autorka reagovat na výše uvedené zásadní 
připomínky. Dále by mohla vyjádřit svůj názor na to, zda, příp. jak by měla 
budoucí právní úprava upravit okruh fyzických osob jednajících za právnickou 
osobu a podmínky přičitatelnosti jejich jednání právnické osobě. 
 
 
 
V Praze dne 14. 1. 2013                                               JUDr. H. Prášková, CSc. 


