
Posudek vedoucího bakalářské práce 

Student:  Tereza Kučabová 

Číslo studenta:  E15156 

Název bakalářské práce:  Správní trestání prováděné Celní správou ČR 

Cíl práce: Cílem práce je analýza právní úpravy správního trestání po jeho zásadní rekodifikaci 

účinné k 1. 7. 2017 s důrazem na přestupky postihované Celní správou ČR. Při analýze 

budou použity právně-hermeneutické metody výkladu právních předpisů. Rovněž bude 

zhodnocena relevantní judikatura správních soudů. V praktické části budou 

analyzována data vybraného celního úřadu s tím, že bude provedena komparace postihu 

správních deliktů spáchaných před a po rekodifikaci právní úpravy. 

Vedoucí práce: JUDr. Jana Janderová, Ph.D. 

Studijní program: Veřejná ekonomika a správa: Ekonomika pro kriminalisty a celníky 

Akademický rok: 2019/20 

Náročnost tématu 

 
výborně velmi dobře vyhovující nevyhovující 

nelze 

hodnotit 

Teoretické znalosti ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 

Vstupní údaje a jejich zpracování ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 

Použité metody ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 

Kritéria hodnocení práce 

 
výborně velmi dobře vyhovující nevyhovující 

nelze 

hodnotit 

Stupeň splnění cíle práce ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 

Původnost zapracování tématu ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Adekvátnost použitých metod ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 

Hloubka provedené analýzy 

(ve vztahu k tématu) 
☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 

Logická stavba práce a rozsah ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 

Práce s českou a zahraniční 

literaturou včetně citací 
☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 

Formální úprava práce 

(text, grafy, tabulky) 
☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 

Jazyková úroveň 

(styl, gramatika, terminologie) 
☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 

Využitelnost výsledků práce 

 vysoká střední nízká nelze hodnotit 

Pro teorii ☐ ☒ ☐ ☐ 

Pro praxi ☐ ☒ ☐ ☐ 



Ostatní připomínky k práci 

V práci je komplexně zpracována problematika správního trestání prováděného Celní správou ČR. V úvodu se 

studentka věnuje vymezení přestupků, jejich skutkové podstaty, jednotlivým zásadám správního trestání a 

sankcím. Dále přechází k popisu způsobu jejich vyřízení a zaměřuje se na specifika přestupkového řízení oproti 

správnímu řízení, jak jej upravuje správní řád.  

Jedním z přínosů práce je systematický výklad kompetencí Celní správy ČR na úseku trestání přestupků, jež jsou 

v praxi upraveny větším počtem právních předpisů, neboť právní úprava je roztříštěná. Dostupná literatura se 

věnuje každé hmotněprávní úpravě zvlášť. 

V rámci praktické části studentka analyzuje data vztahující se k počtům jednotlivých skutkových podstat přestupků 

projednávaných Celní správou ČR a jednotlivými celními úřady. Dále analyzuje uložené pokuty. Pomocí 

komparace s přestupky projednávanými dle právní úpravy platné do 30. 6. 2017 dospívá k závěru, že ačkoliv byla 

nová právní úprava (zákon č. 250/2016 Sb.) některými celníky obávána, k podstatné změně v počtu trestaných 

přestupků a ani uložených pokud nedošlo. Zvláštní kapitola praktické části je věnována analýze správní činnosti 

na úseku trestání přestupků Celním úřadem pro Karlovarský kraj. 

Práce je zpracována logicky a vyčerpávajícím způsobem. V praktické části studentka prokázala schopnost 

aplikovat teoretické znalosti. Cíl práce byl splněn v celém rozsahu. Práci lze však vytknout některé nedostatky. 

Předně výběr judikatury lze hodnotit jako průměrný a u některých rozsudků není ani zřejmé k jakému závěru soud 

došel a proč jej v souvislosti s řešenou problematikou studentka cituje (např. str. 35). V praktické části je třeba 

vytknout komparaci (obrázek 4 a 5) malý rozsah dat, neboť analyzované období před rozsáhlou reformou 

správního trestání je krátké. Na některých místech jsou v práci špatně citovány zákony, respektive (ne příliš 

častých případech – např. str. 39) chybí číslo citovaného zákona a ani z kontextu není zřejmé, který právní předpis 

je pojednáván. 

Po formální stránce je práce zpracována přehledně, drobné gramatické chyby (zejména v interpunkci) nejsou na 

úkor srozumitelnosti textu. Stylistickou úroveň je třeba hodnotit jako nižší, nicméně většinou dostačující. 

Vzhledem k výše uvedenému hodnotím práci stupněm C. 

 

 

Vyjádření k výstupům ze systému Theses 

Práce není plagiát – shoda 0%. 

Otázky a náměty k obhajobě 

1. V  souvislosti s velkou reformou správního trestání, která nabyla účinnosti k 1. 7. 2017, objasněte, jaká jsou 

specifika trestání právnických osob a podnikajících fyzických osob? 

2. Jak si vysvětlujete skutečnost, že celkový počet projednaných přestupků upravených zákonem č. 353/2003 Sb., 

o spotřební daních, v platném znění, má klesající tendenci (viz str. 50, tabulka č. 3)? 

 

Závěrečné hodnocení 

Práci doporučuji k obhajobě. 

Tuto bakalářskou práci navrhuji hodnotit známkou: C 

 

V Pardubicích 12.7.2019 

Podpis  ..................................................................  


