Zápis o obhajobě doktorské disertační práce Ladislava Hejtmánka
Správní trestání právnických osob
Dne: 29. 9. 2014
Přítomni:

Prof. JUDr. Richard Pomahač (předseda komise)
Prof. JUDr. Petr Průcha, Doc. JUDr. Martin Kopecký (oponenti)
Doc. JUDr. Pavel Mates, Prof. JUDr. Vladimír Sládeček (členové komise)
Doc. JUDr. Helena Prášková (školitelka)
JUDr. Ladislav Hejtmánek (doktorand)

Předseda komise zahájil obhajobu. Byl vznesen dotaz na to, zda doktorand od doby odevzdání práce
nově publikoval něco z výsledků svého výzkumu, odpověď zněla, že nikoli.
Školitelka odkázala ve svém vystoupení na závěry, které k práci a průběhu studia učinil ještě před
svým úmrtím původně ustavený školitel doc. Vopálka.
Ve vyjádření oponenta prof.Průchy byly shrnuty hlavní připomínky z jeho oponentského posudku a
vybrány dotazy, na něž by měl v rámci obhajoby odpovědět . Oponent doc. Kopecký podrobně
vysvětlil, proč nedoporučil práci v předložené verzi k úspěšné obhajobě.
Doktorand odpověděl na jednotlivé dotazy a připomínky z posudku původně ustaveného školitele
doc. Vopálky a z oponentských posudků.
Ve vědecké rozpravě vystoupili prof. Pomahač s úvahou o rozdílu trestání právnických osob v režimu
trestního práva a sankcionování těchto osob ve správním právu. K aktuálním otázkám projednávání
deliktů právnických osob správními úřady a soudy dále diskutovali prof.Průcha, doc. Kopecký, doc.
Prášková i doktorand.
V rámci obhajoby proběhlo tajné hlasování. Doc. Mates, který musel z pracovních důvodů odejít
dříve, hlasoval tajně již v průběhu vědecké rozpravy, ostatní členové komise hlasovali po skončení
vědecké rozpravy.
Z šesti hlasů byly dva hlasy pro úspěšnou obhajobu a pro udělení titulu PhD. Čtyři hlasy byly proti.
Výsledek obhajoby je „neprospěl“ poměrem hlasů 4/2.
Komise doporučuje, aby téma disertace zůstalo zachováno. Disertant by měl v průběhu šk. roku
2014/15 předložit novou verzi práce, v níž by se však soustředil jen na ty problémy, které je schopen
podrobně vyargumentovat s přihlédnutím k nejnovější literatuře. Práce by měla mít logičtější
strukturu a měla by být odevzdána v podobě práce vhodné k publikaci.

Prof. JUDr. Richard Pomahač

