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Prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D. 

Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze 

Ústavní soud České republiky v Brně  

 

 

Oponentský posudek 

v řízení o jmenování profesorem uchazeče doc. JUDr. Eduarda Burdy, PhD.,  

v oboru 3.4.7. trestní právo 

 

Usnesením Vědecké rady Právnické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě ze dne 

23. 6. 2022 jsem byl jmenován oponentem v řízení o jmenování profesorem uchazeče doc. 

JUDr. Eduarda Burdy, PhD., v oboru 3.4.7. trestní právo. Na základě tohoto pověření jsem 

vypracoval následující oponentský posudek:  

Doc. JUDr. Eduard Burda, PhD., je mi osobně znám zejména z jeho vědecko-výzkumné 

a publikační činnosti, kdy jsem měl zejména i z osobního styku na Katedře trestního práva 

kriminologie a kriminalistiky Právnické fakulty, Univerzity Komenského v Bratislavě, které jsem 

byl členem, až do letošního roku, možnost průběžně sledovat výsledky jeho pedagogické a vědecké 

práce. Často jsem se s ním setkával i na konferencích na Slovensku i v zahraničí, kde jsem měl také 

opakovaně možnost se seznamovat s průběhem a výsledky jeho odborného působení, které je 

možno označit za vynikající. S prací vysokoškolského učitele započal v r. 2007 na Katedře trestního 

práva a kriminologie, Právnické fakulty Univerzity Komenského, kde působil nejprve jako asistent 

a od 1. 12. 2008 jako odborný asistent. V roce 2014 se úspěšně habilitoval na Právnické fakultě 

Trnavské univerzity v Trnavě. Od téhož roku 2014 je činný jako docent na Katedře trestního práva 

kriminologie a kriminalistiky Právnické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě a v období od 

1. 12. 20014 do 30. 11 2015 i jako docent na Katedře správního práva a enviromentálního práva 

Právnické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě. Od 1. února 2015 vykonává funkci děkana 

Právnické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě. Obory jeho současného odborného 

zaměření jsou trestní právo a kriminologie.  

Uchazeč se v pedagogické oblasti věnoval a věnuje výuce předmětů v rámci trestního práva 

a kriminologie, a to ve studiu magisterském i doktorandském. Z doložených podkladů se podává, 

že uchazeč v pedagogické oblasti vyučuje předměty v rámci trestního práva hmotného i 

procesního, a v souvislosti s pedagogickou činností se zabývá i vědou v oborech trestního práva a 

kriminologie, což využívá ve všech formách výuky v rámci vysokoškolského studia, zejména ve 

studiu magisterském, ale i ve studiu doktorandském.  

V rámci magisterského studijního programu dlouhodobě zabezpečuje semináře a konzultace, 

přednáší jak v oboru trestního práva hmotného i procesního, tak v oboru kriminologie, dále vede 

a oponuje diplomové a rigorózní práce, a stejně tak i disertační práce v rámci doktorandského 

studia, kde v současné době vede 2 doktorandy. V pedagogické činnosti ve značné míře využívá 

poznatků a výsledků z vlastní vědecko-výzkumné činnosti, v níž věnuje pozornost širšímu spektru 
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aktuálních témat a institutů trestního práva a jeho vědy a také kriminologie. Náležitě 

používá i judikaturu obecných soudů a ústavního soudu. Je spoluautorem učebnice, učebního textu 

a dvou skript.   

Ve své vědecko-výzkumné činnosti věnuje pozornost širšímu spektru témat a institutů 

trestního práva a jeho vědy, ale i správního práva a obecným otázkám právním. Takto postupuje i 

postupoval jak v rámci řešitelského zapojení do vědecko-výzkumných projektů, tak potom i 

v rámci své průběžné publikační činnosti, aktivního vystupování na vědeckých konferencích a 

dalších plněních vědeckých úkolů, mj. i ve spojení s předchozím vlastním kvalifikačním růstem. 

Absolvoval také tři zahraniční studijní a přednáškové pobyty na univerzitách v Polsku, ve 

Španělsku a v České republice. 

Pokud jde o řešení grantových úkolů, z doložitelných podkladů vyplývá, že se podílel 

na řešení čtyř úspěšně ukončených grantů, přičemž v jednom z nich byl zodpovědným řešitelem 

(projekt „Právní ochrana účastníků ekonomicko-právních vztahů s akcentem na trestněprávní 

ochranu věřitelů“, VEGA 1/0907/16, realizace 2016 až 2019). V současné době je spoluřešitelem 

dalších 2 probíhajících grantových úkolů, a to „Zásady trestního práva hmotného ve víru času – 15 

let od rekodifikace trestních kodexů“, VEGA 1/0791/20, doba realizace 2020 až 2022, a „Právní 

a technické aspekty zavádění autonomních vozidel“,  APVV-20-0346, doba realizace 2021 až 2023. 

Ve své další vědecko-výzkumné činnosti, která se odráží zejména ve vystupování 

na odborných domácích i zahraničních konferencích a v publikační činnosti, se uchazeč nejprve 

věnoval problematice trestných činů proti životu a zdraví a zabýval se s tím do značné míry 

souvisejícími okolnostmi vylučujícími protiprávnost (zejména nutnou obranou a krajní mouzí). 

K tomu je třeba poukázat na autorství jeho monografií „Trestné činy proti životu a zdraviu : v 

porovnaní starého a rekodifikovaného Trestného zákona. - 1. vyd. - Šamorín : Heuréka, 2006“, a 

„Nutná obrana a ďalšie okolnosti vylučujúce protiprávnosť činu. - 1. vyd. - Praha : C. H. Beck, 

2012“ (ve které významně přispěl k vědecké diskuzi o trestní odpovědnosti pachatele, který spáchal 

úmyslný trestný čin a zakrývá ho „krajní nouzí“, jakož i k odborné diskuzi o útoku v případe nutné 

obrany a jeho zavinění), a množství článků v domácích i zahraničních časopisech, např. o úkladné 

vraždě a eutanázii, krajní nouzi a nutné obraně. Dále se zabýval i důležitou problematikou agenta 

provokatéra, kde je možno mimo poukázat na článek „Admissibility of an agent provocateur and 

an advocate acting as an agent“ [elektronický dokument], uveřejněný v Balkan Social Science 

Review (SCOPUS), č. 14 (2019), s. 55-80. Jeho publikační činnost však zahrnuje i obecné právní 

otázky jako je problematika dokazování (včetně problematiky nezákonných důkazů) v trestním 

právu procesním a trestní odpovědnosti právnických osob (včetně pojetí přičitatelnosti trestného 

činu právnické osobě).  

O jeho schopnosti reagovat na aktuální problémy společnosti svědčí i jeho publikační aktivita 

ohledně pandemie spojené s nákazou COVID-19, kde publikoval společně s dalšími spoluautory 

příspěvek „Measures introduced in the Slovak Republic in response to the public health crisis 

caused by the COVID-19 pandemic [elektronický dokument]“, uveřejněný v Medicine, Law & 

Society (wos), roč. 14, č. 2 (2021), s. 321-350. 

Ve spojení s vědecko-výzkumnou činností je třeba ještě zvlášť zmínit předávání jeho 

poznatků doktorandům, které uchazeč vedl nebo vede. V minulosti pod jeho vedením 
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doktorandské studium úspěšně ukončili dva doktorandi a v současné době v aktivním studiu vede 

další dva doktorandy. 

Jeho vědecká a publikační činnost byla oceněna 1. cenou udělovanou mezinárodní 

společností Karlovarské právnické dny v roce 2019 za „Komentář k zákonu o trestní odpovědnosti 

právnických osob“, jehož je významným spoluautorem, a druhou cenou v publikační soutěži za 

rok 2007 udělenou redakcí Bulletinu slovenské advokacie za jeho práci „Oprávněné použití zbraně 

jako okolnost vylučující protiprávnost činu v trestním právu hmotném“. 

Trvalý zájem projevuje také o legislativní činnost, o čemž svědčí jeho publikační výstupy a 

vystoupení na domácích i zahraničních konferencích, např. „Regulácia trestnoprávnej politiky v 

legislatívnej oblasti In: In omnibus quidem, maxime tamen in iure, aequitas spectanda est : pocta 

prof. JUDr. Ivanovi Šimovčekovi, CSc. k 65. narodeninám spojená s mezinárodní vědeckou 

konferencí v Krakově: Towarzystwo Slowaków w Polsce, 2019“,  příspěvek „Kvalita a stabilita 

trestnoprávnych kódexov vo svetle prebiehajúcich a budúcich zmien“, na konferenci 

Banskobystrické dni práva : Kvalita normotvornej a aplikačnej stránky zákonnosti ako determinant 

právneho štátu : medzinárodná vedecká konferencia. 2., Vígľaš, 23.-24. 11. 2016, nebo „Uplatnenie 

princípu ultima ratio pri tvorbe legislatívy de lege ferenda a de lege lata“, přednesený na konferenci 

22. Slovenské dni práva. Bratislava, 13.-14. 10. 2016. 

V souvislosti s přijetím zákona o trestní odpovědnosti právnických osob se věnoval obecným 

přístupům k  otázkám souvisejícím s touto aktuální problematikou zejména základům trestní 

odpovědnosti právnických osob včetně materiálního korektivu přičitatelnosti, přičemž se 

významně podílel nejen na legislativních pracích při jeho přípravě, ale po jeho přijetí i na komentáři 

„Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb : komentár.“ Bratislava : C. H. Beck, 2018. 

Z další komentářové literatury, která je velmi využívána v praxi soudů a orgánů činných v trestním 

řízení i obhájců a dalších právnických profesí, ale i studentů, je třeba zmínit jeho vedoucí roli (vedle 

doc. Juraje Kolesára) při zpracování úctyhodného díla Burda, E., Čentéš, J. Kolesár, J., Záhora, J. 

a kol. Trestný zákon: všeobecná časť; komentár 1. diel (§ 1-143). 1. vyd. Praha : C. H. Beck, 2010, 

Burda, E., Čentéš, J. Kolesár, J., Záhora, J. a kol. Trestný zákon: osobitná časť; komentár 2. diel   

(§ 144-440). 1. vyd. Praha : C. H. Beck, 2011.    

Ocenit je třeba i jeho činnost na Katedře správního práva a enviromentálního práva, přičemž 

z publikační činnosti se podává, že dokáže propojovat své přístupy ke správnímu právu s trestním 

právem, jak o tom svědčí jeho práce „Analogy in public law In: Theoretical issues in administrative 

judiciary.“ Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2013, s. 54-74, nebo příspěvek 

„Inšpirácie správneho práva trestným právom“ přednesený na konferenci Prieniky trestného práva 

k iným právnym odvetviam a vedným disciplínam : vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou. 

Košice, 23.-24. 11. 2016 a v neposlední řadě i článek napsaný společně s Mariánem Vrabkem 

„Administratyvne pokarannja u jurysdykciji administratyvnoho sudu ta joho vplyv na kryminaľne 

pravo (Administrative punishment in the jurisdiction of an administrative court and itseffect on 

criminal law)“ In: Naukovyj visnyk Užhorodskoho nacionaľnoho universytetu. Roč. 58, č. 1 (2019). 

Celkově je autorem nebo spoluautorem 2 vědeckých monografii (1 vydané v zahraničním 

nakladatelství), 5 studií charakteru vědecké monografie, 2 kapitol ve vědeckých monografiích, 1 

vysokoškolské učebnice a 2 kapitol ve vysokoškolských učebnicích a mnoha vědeckých prací 

v časopisech (z toho 6 v zahraničních časopisech) a v zahraničních i domácích recenzovaných 
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sbornících (z toho 5 v zahraničních vědeckých sbornících). Čtyři vědecké práce byly uveřejněny 

v zahraničních časopisech registrovaných v databázích Web of Science (3) nebo SCOPUS (1). 

Souhrnně považuji za potřebné poznamenat, že uchazeč aktivně a pravidelně vystupuje se 

svými příspěvky na četných domácích i zahraničních odborných konferencích, z nichž na mnohých 

jsem osobně rovněž byl, a mohu konstatovat, že jeho vystoupení byla vždy velmi fundovaná, jdoucí 

do hloubky řešené problematiky a nabízející vědecky zdůvodněná řešení. Předmětné příspěvky jsou 

přitom doložitelně publikovány ve sbornících z těchto odborných či vědeckých konferencí, 

přičemž mimo to uchazeč dále publikuje svoje příspěvky také v nejrůznějších odborných domácích 

i zahraničních časopisech. Tato jeho činnost je obdivuhodná zejména proto, že ji dovedl skloubit 

s prací děkana Právnické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě, což je činnost převážně 

organizační a administrativní povahy, která je sama o sobě velmi náročná.  

Z pohledu hodnocení publikační činnosti uchazeče je pak třeba zejména vyzdvihnout 

četnost jeho citačních ohlasů (939), a to nejen v tzv. periodikách a sbornících domácích (646 citací 

a 2 recenze), ale stejně tak i v publikacích zahraničních (287 citací z toho v registrovaných citačních 

indexech 36 ohlasů).  Současně je zřejmě vhodné zmínit také skutečnost, že publikační činnost 

uchazeče vykazuje požadovanou strukturovanost, přičemž zahrnuje monografiie, vysokoškolské 

učebnice, skripta, a již výše připomínané příspěvky ve sbornících z vědeckých konferencí a články 

v odborných či vědeckých časopisech.  Přitom nelze pominout ani skutečnost, že vedle 

publikačních výstupů, které mají primární určení pro pedagogický proces, zahrnuje publikační 

spektrum uchazeče i publikace využitelné trestněprávní praxí, přičemž však i tyto zpravidla mohou 

sloužit jako doplňující či prohlubující literatura pro potřeby vysokoškolského studia. 

Doc. JUDr. Eduard  Burda, PhD., je členem vědeckých rad několika právnických fakult 

a vysokých škol (9), Komise pro tvorbu práva Ústavněprávního výboru Národní rady SR a členem 

Komise pro volbu a odvolávání veřejných funkcionářů Ústavněprávního výboru Národní rady SR. 

Rovněž je členem Rady vysokých škol (za PraF UK) a byl členem dozorčí rady Fondu na podporu 

vzdělávání (2019 až 2022). Byl také členem novelizační Komise pro trestní právo Ministerstva 

spravedlnosti SR (2013 až 2016), dále Pracovní skupiny zaměřené na využívání alternativních trestů 

a zefektivnění elektronického systému monitorování osob zřízené v gesci Ministerstva 

spravedlnosti SR (2018 až 2020). 

 

Závěr:  

 Na základě posouzení doložených podkladů a celkového hodnocení pedagogické, vědecko-

výzkumné a publikační činnosti doc. JUDr. Eduarda Burdy, PhD., mohu konstatovat, že uchazeč 

podle mého názoru splňuje všechna kriteria pro řízení o jmenování profesorem v oboru 3.4.7. 

trestní právo. Značná odborná erudovanost, dlouhodobé pedagogické zkušenosti a kvality, 

projevené uznání ze strany odborné veřejnosti, jakož i jeho osobnostní vlastnosti, po mém soudu 

jednoznačně potvrzují, že uchazeč je vyzrálou vysokoškolským pedagogem s  prokazatelnými velmi 

dobrými vědeckými výsledky v právním oboru trestní právo.     
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 Z těchto důvodů doporučuji, aby po splnění dalších zákonných podmínek bylo Vědecké 

radě Univerzity Komenského v Bratislavě navrženo přiznat uchazeči doc. JUDr. Eduardu 

Burdovi PhD., vědecko-pedagogický titul „profesor“ v oboru 3.4.7. trestní právo. 

 

 

V Brně dne 26. září 2022                                                            Prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D.  


