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1. Aktuálnost (novost) tématu: V posledních letech je předmětem zvýšeného zájmu orgánů 

činných v trestním řízení činnost představitelů územních samosprávních celků ve směru 

kriminalizace jejich jednání ať již v souvislosti s výkonem přenesené státní správy tak i 

samosprávy. Svědčí o tom řada pravomocně skončených věcí, ale též aktuálně probíhajících. 

Při tom se objevují určitá specifika odlišující tyto případy od jiných, např. otázka kolektivního 

rozhodování orgánů územní samosprávy, odpovědnost za tzv. nevěrnou správu, spoléhání se 

na názory poradců. Je to též otázka, na kolik musí být zastupitelé (členové rady) odborně 

zdatní, když pro výkon jejich funkce není předepsán žádný odborný požadavek. Co lze nebo 

již nelze od nich požadovat z pohledu řádného hospodáře je často zkoumáno v léta trvajících 

trestních řízení. Individuální téma diplomové práce Martina Richtera je proto vhodné ke 

zpracování a je vysoce aktuální.  

 

2. Náročnost tématu na: 

- teoretické znalosti – byly potřeba zejména znalosti z českého trestního práva hmotného 

i procesního, správního a ústavního práva;  

- vstupní údaje a jejich zpracování – autor vyhledal a zpracoval přiměřené množství 

údajů; 

- použité metody – odpovídají tématu. 



2 

 

 

3. Kritéria hodnocení práce: 

- logická stavba práce – po formální stránce má předložená práce přehlednou i logickou 

strukturu, je vhodně vystavěna co do návaznosti jednotlivých kapitol. V podstatě se 

práce dělí do tří částí, které autor nazval jako část obecnou (I.), zvláštní (II.) a 

zahraniční srovnání (III.). V tzv. obecné části se zabývá autor ústavně právním 

rozměrem, kdy si klade klíčovou otázku, zdali trestní stíhání za jednání v rámci 

samostatné působnosti územního samosprávního celku je či není přípustným zásahem 

do práva na samosprávu. Správně upozorňuje na dvojí funkční postavení zastupitelů a 

radních. Na jedné straně totiž jde o politiku, na druhé straně o správu veřejného 

majetku. Při tom není vždy možné tyto dvě stránky věci důsledně oddělit. Samostatnou 

pozornost věnuje autor otázce zavinění a jejich forem. Zevrubně pojednává o náležité 

míře opatrnosti u osob podílejících se na rozhodovacích procesech v územní 

samosprávě. Se závěry, které autor prezentuje, se lze v principu ztotožnit. Vhodně je 

míra opatrnosti zkoumána v závislosti na odlišném postavení jednotlivých aktérů, 

proto např. lze zvýšenou míru opatrnosti žádat u předkladatele návrhu oproti např. 

řadovému členu zastupitelstva.  S ohledem na to, že řada zastupitelů nemá potřebné 

znalosti (odbornost), je třeba se u nich zaobírat tím, zdali jednali v omylu či nikoliv, o 

jaký druh omylu se jednalo a zdali je tento omyl omlouvá. I toto je předmětem 

podrobné analýzy autora práce. Závěry činí autor na základě důkladné znalosti recentní 

judikatury a literatury. Ani zde nelze práci nic vytknout. Ve zvláštní práci jsou 

rozebrány trestné činy, kterých se lze typicky dopustit při činnosti zastupitele (člena 

rady). Konkrétně autor rozebírá trestný čin porušení povinnosti při správě cizího 

majetku, zneužití pravomoci úřední osoby a úplatkářství. Při výkladu se soustředí na 

znaky skutkové podstaty příslušných trestných činů, které vykládá v souladu 

s ustálenou judikaturou a názory publikovanými především respektovaných 

komentářích. Nechybí též statistické údaje, které vhodně ilustrují probíranou tématiku. 

Zhruba deset stran práce je věnováno zahraničnímu srovnání, byť je zřejmé, že na takto 

omezeném rozsahu nelze dosáhnout relevantních výsledků analýzy. Práce je opatřena 

úvodem a závěrem, závěr je vhodným shrnutím problematiky.  

- práce s literaturou (využití cizojazyčné literatury) včetně citací – citace literatury jsou 
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standardní a bohatě využívány. Autor využívá poznámkový aparát i nad rámec uvedení 

odkazovaných zdrojů. Okruh použitých pramenů je více než dostačující, zahraniční 

literatura (psaná anglickým jazykem) je zastoupena. 

- hloubka provedené analýzy (ve vztahu k tématu) – diplomant si dal nemalou práci s 

analýzou dostupných pramenů, což se pozitivně odrazilo na práci jako celku. Práce 

svědčí o zájmu autora o probíranou problematiku, z textu je zřejmá erudice pisatele. 

Nalezneme i vlastní argumentačně velmi dobře odůvodněné úvahy. 

- úprava práce (text, grafy, tabulky)  - text je přehledný, doplněn o tabulky a grafy. 

- jazyková a stylistická úroveň – vynikající, gramatické chyby jsem neobjevil. 

 

4. Případné další vyjádření k práci:  

 

Předložená práce je nadmíru pěkným zpracováním tématu. Obsahem převyšuje standard 

diplomových prací. Doporučil bych, aby nabyté vědomosti autor dále rozvíjel v rámci 

navazujícího doktorského studia či zúročil alespoň v práci rigorózní. 

 

5. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě:   

 

 Mylné spoléhání se na správnost odborné rady. 

 

6. Doporučení / nedoporučení práce k obhajobě. Doporučuji k obhajobě. 

 

7. Navržený klasifikační stupeň: 1 (výborně) 

 

 

V Praze dne 15. dubna 2016 

                                                                                     

 

 

doc. JUDr. Tomáš Gřivna, Ph.D. 

    vedoucí práce 


