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prof. JUDr. Jaroslav Ivor, DrSc. 
Fakulta práva, Paneurópska vysoká škola 
 

 
Oponentský posudok  

 
na dizertačnú prácu JUDr. Kataríny Dankovej: „Trestěprávní nástroje boje s organizovaným 

zločinem“ 
 

 Na základe menovania zo dňa 24.1.2017 dekanom Právnickej fakulty UK v Prahe za 

oponenta dizertačnej práce JUDr. Kataríny Dankovej, predkladám oponentský posudok na 

prácu, ktorá bola spracovaná v rámci vedeckého (grantového) projektu „Trestněprávní nástroje 

boje s organizovaným zločinem“ financovaného grantovou agentúrou UK v Prahe (projekt č. 

693912). 

 Oponovaná dizertačná práca JUDr. Kataríny Dankovej je monotematická práca 

prezentujúca výsledky jej vlastnej vedeckej práce na záver doktorandského právnického štúdia. 

Téma jej dizertačnej práce je nanajvýš aktuálna. Organizovaný zločin vo všetkých svojich 

formách i súvislostiach sa v súčasnosti stáva popri terorizme globálnym problémom 

predstavujúcim jedno z najzávažnejších rizík a prekážok rozvoja modernej demokratickej 

spoločnosti. Ide o multidisciplinárny fenomén, ktorý možno skúmať viacerými vednými 

disciplínami či právnymi odvetviami. Trestné právo a jeho inštitúty predstavujú nezastupiteľné 

nástroje boja s organizovaným zločinom, a to ako v preventívnej tak i represívnej rovine.  

 Voľba použitých vedeckých metód skúmania je príkladná. Autorka preukázala, že ovláda 

vedeckú propedeutiku v teoretickej i praktickej rovine. V jej práci sú proporcionálne zastúpené 

analýza a syntéza, metóda komparatívna (porovnanie českej úpravy a viacerých zahraničných 

úprav v niektorých aspektoch). Primerane téme je využitá i metóda historická. Pozitívne je treba 

hodnotiť i to, že autorka pochopila a uplatnila teoreticko-praktický prístup. 

 Systematické usporiadanie dizertácie zodpovedá zvolenej téme. Z formálneho hľadiska 

práca predstavuje v súhrne 310 normostrán, ktoré sa členia na úvod, 4 časti, záver, zhrnutie 

a zoznam použitej literatúry. Jednotlivé časti sú ďalej rozčlenené na menšie celky.  

 V úvode autorka prezentuje závažnosť skúmanej témy, pričom zdôrazňuje pre skúmanie 

najmä kriminologickú a trestnoprávnu rovinu. Zároveň poukazuje na neefektívnosť 

medzinárodných a vnútroštátnych nástrojov boja s organizovaným zločinom.  

 V časti prvej sa venuje predovšetkým definícii organizovaného zločinu, a to ako 

v kriminologickom ponímaní, medzinárodných dokumentoch, tak platnej českej legislatíve. 

Poukazuje na absenciu jednotnej definície, pričom za príčinu správne považuje nedostatok 

empirických poznatkov o tomto fenoméne. Zaujíma taktiež vlastné stanovisko k jednotlivým 
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definíciám a taktiež k problematike charakteristických čŕt organizovaného zločinu. V závere prvej 

časti sumarizuje právne, inštitucionálne a politické nástroje boja s organizovaným zločinom v ČR.  

 V druhej časti analyzuje dôsledne hmotnoprávne nástroje boja s organizovaným zločinom 

v platnom českom trestnom zákonníku. Z tohto zákona vyberá pojem „organizovaná zločinecká 

skupina“ s jeho jednotlivými atribútmi, pričom veľmi správne konštatuje súčasný trend 

organizovaného zločinu  a tým je dosahovanie nielen maximálneho finančného zisku ale 

i presadzovanie vplyvu na určitom teritóriu v štátnej správe, v štátnej moci. Pri týchto úvahách 

neustále konfrontuje kriminologické a trestnoprávne ponímanie skúmaného fenoménu. Veľmi 

užitočná je komparácia českej právnej úpravy s právnymi úpravami niektorých členských štátov 

EÚ a adekvátne využitie judikatúry.  

 Časť tretia je venovaná trestno-procesným nástrojom boja s organizovaným zločinom 

a z hľadiska obsahu i rozsahu (takmer 50% práce) tvorí jadro dizertačnej práce. Hneď v úvode sa 

žiada uviesť potrebu dôslednejšieho rozlišovania inštitútov informátora a agenta (str. 121). 

Taktiež by sa žiadalo precíznejšie uviesť návrh autorky v rámci rekodifikácie českého trestného 

práva zakotviť inštitút informátora v trestnom konaní, ako i odporúčanie na právnu úpravu 

civilných agentov v trestnom konaní (str. 124). V ďalších pasážach veľmi podrobne analyzuje 

z hľadiska historického i úpravy de lege lata, inštitút korunného svedka, spolupracujúceho 

obvineného a ďalej inštitút agenta, kde však na str. 165 správne poukazuje na veľké riziká využitia 

agenta – civilnej osoby v trestnom konaní (čo je v určitom rozpore s návrhom na str. 124). 

Podobne možno vysloviť súhlasné stanovisko i s analýzou inštitútu utajeného svedka s návrhom 

autorky na úpravu de lege ferenda.  

 Štvrtá časť je venovaná problematike trestnej zodpovednosti právnických osôb. Aj keď 

nemožno mať žiadne výhrady voči spracovaniu histórie vzniku, rozvoja a legislatívnej úpravy 

trestnej zodpovednosti právnických osôb v Českej republike, prezentácií teoretických 

i aplikačných problémov vo všeobecnej rovine, je na diskusiu či si táto problematika zaslúžila 

spracovanie v samostatnej kapitole, keďže súvis so skúmanou témou práce je veľmi úzky.  

 V závere autorka zhŕňa svoje úvahy zo skúmanej problematiky, pričom návrhy de lege 

ferenda prezentuje priebežne pri skúmaní jednotlivých inštitútov a častí. 

 Jednotlivé časti posudzovanej dizertačnej práce  sú rozsahom proporcionálne, obsahom 

logicky usporiadané a navzájom na seba nadväzujúce. Práca je spracovaná prehľadne s využitím 

správnej odbornej terminológie. Kladom práce je taktiež mimoriadne rozsiahla použitá odborná 

literatúra s výrazným zastúpením zahraničných prameňov. Osobitne významná je judikatúra 

českých súdov, ústavného súdu  i Európskeho súdu pre ľudské práva, pričom vecná 

argumentácia a podpora odporúčaní a záverov je adekvátna a vyhovujúca.  
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 Kritickú poznámku možno zniesť k výberu trestno-procesných nástrojov boja 

s organizovaným zločinom, ktorých analýzu obmedzila autorka iba na prezentované procesné 

inštitúty. Veľmi dôležitou a perspektívnou sa podľa môjho názoru javí i cesta monitorovania 

kriminálneho prostredia prostredníctvom technických audiovizuálnych záznamov, ako 

i dôsledným využívaním operatívno-pátracích prostriedkov (napr. inštitút sledovania osôb a vecí 

za použitia technických prostriedkov podľa § 158d). Z vedeckého hľadiska otvára dizertačná 

práca JUDr. Kataríny Dankovej niektoré ďalšie zaujímavé teoreticko-aplikačné problémy. 

V týchto súvislostiach navrhujem v rámci obhajoby sa vyjadriť k otázkam:  

1. Možnosti využitia informácií získaných mimo trestného poriadku podľa iných zákonov ako 

dôkazy v trestnom konaní v boji proti organizovanému zločinu. 

2. Aké sú argumenty k návrhu legislatívneho zavedenia inštitútu agenta – civilnej osoby pri 

deklarovaní jeho vysokej rizikovosti? 

 Cieľom doktorandského štúdia je okrem iného pripraviť študenta pod vedením školiteľa 

na samostatnú tvorivú vedeckú prácu. Zastávam názor, že JUDr. Katarína Danková svojou 

dizertačnou prácou, ktorá obsahom i formou napĺňa všetky požiadavky pre kvalifikačné práce 

tohto druhu, svojím bádaním a tvorivou činnosťou prispela k rozvoju vedeckého poznania 

v odbore trestného práva.  

 Na základe horeuvedených konštatovaní, hodnotení „prácu odporúčam k obhajobe pred 

príslušnou komisiou pre obhajobu dizertačných prác“.   

 

V Bratislave dňa 6. marca 2017   prof. JUDr. Jaroslav Ivor, DrSc. 


