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Posudek oponenta 

na disertační práci JUDr. Ingrid Galovcové 

„Trestneprávne aspekty korupcie“ 

 

 

 
 Předložená disertační práce obsahuje 175 stran textu a je členěna do úvodu, čtyř 

základních kapitol a závěru. Práce má z hlediska své systematika logickou a 

přehlednou strukturu, když autorka předřazuje obecnější pojednání o pojmu a formách 

zkoumaného jevu a o mezinárodních souvislostech právní úpravy, na které pak 

navazuje rozborem vybraných aktuálních otázek, a to jak hmotněprávních, tak i 

procesních. Vnější úprava práce je velmi pěkná a přehledná.  

 

Autorka si zvolila relativně úžeji orientované téma, které se koncentruje na 

jeden z negativních jevů ve společnosti, kde role trestního práva, jakkoliv rozhodně 

nikoliv klíčová z pohledu preventivních aktivit, je nesporně nezastupitelná. Z tohoto 

hlediska jde o zpracování určitě aktuálního tématu, přičemž analýza jeho vybraných 

aspektů je žádoucí jak z pohledu poznání de lege lata, tak i z pohledu námětů de lege 

ferenda. 

 

Okruh použité literatury je mimořádně obsáhlý. Vedle velmi širokého a v 

podstatě reprezentativního okruhu novějších prací slovenských a český autorů 

zahrnuje rovněž práce autorů zahraničních, a to z různých jazykových oblastí. Snad jen 

více mohly být zastoupeny starší české a slovenské literární prameny. 

 

 Použité metody vědecké práce, zejména metoda analyticko-syntetická a metoda 

právní komparace, odpovídají zvolenému témat a zejména cílům, které si autorka 

úvodem své práce vytyčila. Již na tomto místě třeba kladně hodnotit, že autorka se ve 

své práci s úspěchem snažila využití i vlastních poznatků a zkušeností z advokátní 

praxe, což nepochybně prospělo výběru aktuálních otázek, na jejichž řešení se ve své 

práci zaměřila.  

 

 Po stručném úvodu, ve kterém autorka charakterizuje cíl a zaměření své práce, 

se nejprve věnuje problematice pojmového vymezení korupce a úplatkářství. 

S autorkou třeba rozhodně souhlasit v tom, že vytvořit takovou definici korupce, která 

by vyčerpávajícím způsobem zahrnovala daný negativní sociální jev ve všech jeho 

konkrétních formách a projevech, je prakticky nemožné. V partii o formách korupce, 

resp. o možných přístupech ke kategorizaci zkoumaného jevu, autorka zvolila 

dostatečně reprezentativní a ilustrativní členění, jakkoliv, jak sama autorka uvádí, 

formy klasifikace nejsou a ani patrně nemohou být zcela vyčerpávající. Pro potřeby 

dalších částí práce jsou určitě vhodná. Konečně v té části kapitoly, která je věnována 

vnímání korupce ve společnosti, autorka patrně vystihla možná klíčový problém: 

veřejnost korupci v obecné rovině vesměs odsuzuje, avšak v konkrétních případech je 

k ní přinejmenším tolerantní.  
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Následující kapitola se zabývá potlačováním korupce, zejména pokud jde o 

trestněprávní aspekty a především závazky plynoucí pro tuzemskou právní úpravu z 

vybraných dokumentů mezinárodních organizací (Organizace spojených národů, 

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, Rada Evropy), pochopitelně se 

zvláštním zaměřením na Evropskou unii. Autorka zde podává dobře strukturovaný 

přehled základních dokumentů a opatření, které byly uvedenými institucemi přijaty na 

poli potlačování korupce, jakkoliv jejich výčet není a patrně ani nemůže být zcela 

vyčerpávající. Kladně zde třeba hodnotit, že se autorka nenechala zlákat k 

podrobnému opisování obsahu těchto dokumentů a opatření ale pouze v nezbytné míře 

uvádí jejich základní myšlenky, které dobře vystihla, a spíše se záslužně orientuje na 

vývojové tendence, které se zde projevují a zejména na konkrétní závazky, které z nich 

pro Českou republiku vyplývají, a na jejich odraz v tuzemské právní úpravě.  

 

 Třetí kapitola disertační práce je věnována vybraným aspektům hmotněprávní 

úpravy úplatkářských trestných činů. Správně autorka připomíná, že jakkoliv těžiště 

postihu korupčních jednání je ve třetím díle desáté hlavy, je takové jednání znakem 

objektivní stránky i některých dalších trestných činů. Vztah jednotlivých forem 

jednání, záležejících v podplacení, resp. v přijetí úplatku, je vymezen správně. 

Otázkou je, proč zákonodárce rozlišuje aktivní a pasivní formu toliko u přijetí úplatku, 

nikoliv však již u podplacení. Rozpaky nad výslovným uvedením trestu propadnutí 

majetku v § 331 odst. 3 oproti odstavci následujícímu jsou namístě. Autorka správně 

upozorňuje, že až do novely trestního zákoníku provedenou zákonem č. 165/2015 Sb. 

u nepřímého úplatkářství chyběla forma „dá si slíbit“. Třeba jen dodat, že tato forma u 

nepřímého úplatkářství nebyla ani v trestním zákoně z roku 1961 a o důvodu se dá jen 

spekulovat. V souvislosti s nepřímým úplatkářstvím je zcela správně zmiňován institut 

lobbingu. Jeho přesné vymezení a zejména odlišení od úplatné intervence by si zajisté 

zasluhovalo větší pozornost, což by ovšem patrně přesáhlo zaměření práce. 

V souvislosti s interpretací pojmu „úplatek“ se autorka nevyhýbá ani velmi obtížné 

otázce odlišení úplatku od provizí, „pozorností“ a darů, zejména tzv. sponzorských 

darů. Kritéria, která zde autorka uvádí, jsou určitě správná. Zajímavý je podnět k 

negativnímu vymezení pojmu „úplatek“; zde si lze ovšem představit i rizika s tím 

spojená. Za velmi zdařilou třeba považovat partii věnovanou analýze pojmu „obecný 

zájem“. Určitě správný je postřeh, že obsah tohoto pojmu se v souvislosti se 

společenskými a ekonomickými změnami po roce 1989 poněkud proměnil. Nikoliv 

nedůvodné jsou pak určité rozpaky, které autorka vyjadřuje ohledně znaku „souvislost 

s podnikáním“, ať již z hlediska vztahu k ustanovení § 334 odst. 3 nebo s ohledem na 

ingerenci do ryze soukromoprávních vztahů, nedotýkající se veřejného zájmu. 

Konečně v partii věnované trestnosti nepřekažení a neoznámení trestných činů 

podplacení a přijetí úplatku autorka analyzuje problém, který překračuje rámec 

problematiky úplatkářských trestných činů, ale má mnohem širší dosah. Závěry, ke 

kterým autorka dospívá ohledně trestnosti nepřekažení přípravného jednání k trestným 

činům, u nichž příprava není trestná, resp. k páchání předčasně dokonaných trestných 

činů, mají svoji důvodnost.  
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 Čtvrtá a poslední kapitola disertační práce je věnována vybraným procesním 

aspektům úplatkářských trestných činů. Příčiny vysoké latence této trestné činnosti, 

resp. základní a typické důvody, pro které tato trestná činnost nebývá příslušným 

orgánům činným v trestním řízení, případně nadřízeným orgánům v rámci určité 

organizace, oznamována, jsou uvedeny přehledně a celkem výstižně. Při rozboru 

vybraných prostředků používaných při odhalování dané formy trestné činnosti 

(prostorové odposlechy, odposlech a záznam telekomunikačního provozu, použití 

agenta) autorka záslužně analyzuje některé složité otázky, které však mají nepochybně 

širší dosah, než je odhalování a dokazování úplatkářských trestných činů. Důraz na 

dodržení zákonných forem těchto procesních úkonů, jakož i důraz na nepřípustnost 

provokace trestné činnosti, jsou rozhodně namístě. Výhrady, které autorka vznáší 

k institutu spolupracujícího obviněného obecně, resp. k současné právní úpravě tohoto 

institut, jsou důvodné a vesměs je lze akceptovat.  

 

 V závěru své práce pak autorka stručně, přehledně, jasně a výstižně shrnuje 

poznatky, závěry a stanoviska, ke kterým ve své disertační práci dospěla. 

 

 Celkově lze předloženou disertační práci hodnotit jako velmi dobrou. Autorka 

prokázala nejen skutečně hlubokou znalost zvolené odborné problematiky v jejích 

širších souvislostech, ale rovněž i schopnost použít metody vědecké práce při své 

odborné literární činnosti. Kladně třeba zvláště hodnotit velmi dobrou práci 

s literaturou a s dalšími prameny, logickou a systematickou stavbu práce a 

v neposlední řadě rovněž výstižné a jasné vyjadřování názorů a formulaci závěrů. Cíle, 

které si autorka v úvodu své práce vytyčila, byly určitě naplněny. 

 

 Při ústní obhajobě své práce by se autorka mohla vyjádřit k otázce, zda osobou 

blízkou v ustanovení § 368 odst. 2 tr. zákoníku, v případech neoznámení trestného 

činu přijetí úplatku či podplacení, může být i právnická osoba, resp. zda se touto 

otázkou již judikatura českých soudů zabývala. 

 

 Práci doporučuji k obhajobě před příslušnou komisí pro obhajoby 

disertačních prací. 

 

 

V Praze dne 16.8.2017 

 

 

       JUDr. Rudolf Vokoun, CSc. 

            oponent 


