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Prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D. 

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě 

Nejvyšší soud České republiky v Brně  

 

 

Oponentský posudek 

v řízení o jmenování profesorem uchazeče doc. JUDr. Tomáše Strémyho, PhD., v oboru  

3.4.7. trestní právo 

 

Usnesením Vědecké rady Právnické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě ze dne 

21. 9. 2017 jsem byl jmenován oponentem v řízení o jmenování profesorem uchazeče doc. 

JUDr. Tomáše Strémyho, PhD., v oboru 3.4.7. trestní právo. Na základě tohoto pověření jsem 

vypracoval následující oponentský posudek:  

Doc. JUDr. Tomáš Strémy, PhD., je mi osobně znám zejména z jeho vědecko-výzkumné 

a publikační činnosti, kdy jsem měl a nadále mám zejména i z osobního styku na Katedře 

trestního práva kriminologie a kriminalistiky Právnické fakulty, Univerzity Komenského 

v Bratislavě, a rovněž na konferencích na Slovensku i v zahraničí, opakovaně možnost 

se seznamovat s průběhem a výsledky jeho odborného působení. S prací vysokoškolského učitele 

započal v r. 2006 na Katedře trestního práva a kriminologie, Právnické fakulty Trnavské 

univerzity, kde se v roce 2012 úspěšně habilitoval, a od roku 2016 je činný též jako docent na 

Katedře trestního práva kriminologie a kriminalistiky Právnické fakulty Univerzity Komenského 

v Bratislavě. V neposlední řadě od roku 2016 vyučuje i na Akademii Policejního sboru 

v Bratislavě. Obory jeho 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. Vedle převažující výuky 

ve slovenském jazyce vede také vybranou výuku v jazyce anglickém (Úvod do slovenského 

trestního práva). 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. V pedagogické činnosti ve značné míře využívá poznatků 

a výsledků z vlastní vědecko-výzkumné činnosti, v níž věnuje pozornost širšímu spektru 

aktuálních témat a institutů trestního práva a jeho vědy a také kriminologie, a stejně 

tak i zkušeností z trestněprávní praxe, kde využívá své poznatky z advokátní praxe, 

jakož i judikaturu obecných soudů a ústavního soudu.   

Tento jeho přístup se projevil v rámci řešitelského zapojení do vědecko-výzkumných 

projektů, dále i v rámci průběžné publikační činnosti, aktivního vystupování na vědeckých 

konferencích a dalších plnění, mj. i ve spojení s předchozím vlastním kvalifikačním růstem.  

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

na řešení šesti úspěšně ukončených grantů, přičemž jedenkrát byl vedoucím řešitelského kolektivu 
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(projekt APVV – „Restoratívna justícia a systém alternatívnych trestov v podmienkach 

Slovenskej republiky“) a třikrát byl zástupcem vedoucího projektu. V současné době je 

spoluřešitelem dalších šesti probíhajících grantových úkolů, z nichž v jednom je vedoucím 

řešitelského kolektivu v projektu VEGA.  

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 hospodářské a majetkové trestné činnosti (viz autorství monografie Majetková 

a ekonomická kriminalita a ich sociálne riziká, Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2010), 

v poslední době se nejvýrazněji orientuje na aktuální problémy daňové kriminality 

(tzv. karuselové podvody) a restorativní justici. V těchto souvislostech je třeba především zmínit 

jeho spoluautorství (s N. Hangáčovou) publikace Daňové podvody (karuselové podvody), Praha: 

Leges 2017. V této publikaci autoři popsali schémata podvodů s daní z přidané hodnoty (DPH), 

a to včetně jejich příkladů, s přihlédnutím k legislativě Evropské unie (EU) a zjistili mnoho 

problémů (zejména neefektivní výměna informací v rámci EU, globalizace a měnící se 

podnikatelské prostředí při určité zastaralosti systému DPH, sofistikovanější technologie 

umožňující komplexnější a složitější podvody), které narušují systém DPH v EU. Řešením je užší 

a efektivnější výměna informací (zvláště o podezřelých daňových poplatnících), rozšíření 

spolupráce mezi celními a daňovými úřady států EU, účinnější legislativa EU a přibližování 

(harmonizace) daňových trestných činů v jednotlivých státech EU. Podle závěrů práce by k tomu 

měl přispět navrhovaný akční plán Evropské komise v oblasti DPH. Dále je třeba zmínit 

spolupráci uchazeče na přínosné monografii Restoratívna justícia (Praha: Leges 2015), ve které se 

jako spoluautor (s L. Kurilovskou a M. Vráblovou) věnoval teoreticko-metodologickým 

východiskům restorativní justice, zabýval se cíli a principy restorativní justice a její 

charakteristikou v zahraniční literatuře, jakož analyzoval i aplikační praxi při jejím využití, 

a to i v mezinárodním kontextu. V té souvislosti je třeba připomenout i jeho spolugaranci dvou 

mezinárodních konferencí „Restoratívna justícia a alternatívne tresty v teoretických súvislostiach“ 

a „Restoratívna justícia a alternatívne tresty v aplikačnej praxi“, jakož i editorství navazujících 

sborníků z těchto konferencí (Praha: Leges, 2014 a 2015), což vypovídá o hloubce jeho zájmu 

o tuto problematiku. 

Z dalších zahraničních publikací lze zmínit ještě alespoň spoluautorský podíl (50%) 

uchazeče na práci Restorative justice and alternative punishments: new results vydané Bochum: 

Universitätsverlag N. Brockmayer, 2015 (spolu s H. Kurym), nebo článku Restorative justice in 

the conditions of the Slovak Republic. In: International  and comparative law review, roč. 16 

(2016), č. 1 (spolu s M. Vráblovou). Dále je možno poukázat na jeho práce Obhajoba 

v prípravnom konaní, In: Acta Iuridica Olomucensia, roč. 8 (2013), č. 2, Vymedzenie pojmu 

ekonomická kriminalita, In: Justičná revue, roč. 62 (2010), č. 4, či na spoluautorský podíl (50%) 

příspěvku The right to good administration and principles of administrative punishment in the 

European legal space, Forum iuris Europaeum: journal for legal science, roč. 1 (2013), č. 1 (spolu 

s S. Košičiarovou), anebo článku Alternative sanctions in Italian criminal law, Forum iuris 

Europaeum: journal for legal science, roč. 3 (2015), č. 2 (spolu s M. D‘Andraia). Celkově je 

autorem nebo spoluautorem 3 vědeckých monografii a 74 původních vědeckých prací (z nichž 27 

je uveřejněno v zahraničí). 
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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. Předmětné příspěvky jsou přitom doložitelně publikovány ve sbornících 

z těchto odborných či vědeckých konferencí [z poslední doby např. Právo na spravodlivý proces 

v kontexte restoratívnej justicie (spolu s L. Šimunovou), Olomoucké právnické dny 2016, In: 

Základní zásady trestního řízení – vůdčí ideje českého trestního procesu, Praha: Leges, 2016; 

Restorative justice in the conditions of the Slovak Republic (spolu s M. Vráblovou), 17th World 

congress of criminology in Monterrey, 2014, In: Cybercrime, organized crime and societal 

responses: international approaches, Cham: Springer international, 2017], přičemž mimo 

to uchazeč dále publikuje svoje příspěvky také v nejrůznějších odborných domácích 

i zahraničních časopisech.   

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 

doktorandské studium úspěšně ukončilo 7 doktorandů a v současné době v aktivním studiu vede 

další 3 doktorandy.  

Poznatky a výsledky vlastní vědecko-výzkumné činnosti uchazeč také rovněž promítá 

do učebnic a skript, na jejichž zpracování se podílel či podílí, jakož i do ostatní, a to poměrně 

rozsáhlé, již shora zmíněné, publikační činnosti. Zaměření jeho vědecko-výzkumné činnosti je 

tak úzce propojené s jeho pedagogickým působením a dosahované výsledky jsou zpravidla také 

využívány při rozvíjení a zdokonalování předmětů, jejichž výuku zabezpečuje.  

Z pohledu hodnocení publikační činnosti uchazeče je pak třeba zejména vyzdvihnout 

četnost jejích citačních ohlasů, a to nejen v tzv. domácích publikacích, ale stejně 

tak i v publikacích zahraničních.  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.  Bez povšimnutí nelze 

nechat ani to, že vedle publikačních výstupů, které mají primární určení pro pedagogický proces, 

zahrnuje publikační spektrum uchazeče i publikace využitelné trestněprávní praxí, přičemž i tyto 

zpravidla mohou sloužit jako doplňující či prohlubující literatura pro potřeby vysokoškolského 

studia. V neposlední řadě je třeba zmínit i jeho lektorskou činnost pro soudce, prokurátory 

i advokáty, ve které se zaměřil zejména na trestní odpovědnost právnických osob. V té souvislosti 

využívá i své zkušenosti z členství v komisi, která se podílela na vypracování legislativního návrhu 

zákona o trestní odpovědnosti právnických osob (č. 91/2016 Z. z.). Z další legislativní činnosti 

v minulosti je třeba připomenout i jeho podíl na přípravě nového slovenského trestního zákona. 

Doc. JUDr. Tomáš Strémy, PhD., je členem vědeckých rad několika právnických fakult 

a vysokých škol, dále je členem Komise pro trestní právo hmotné Ministerstva spravedlnosti SR 

a Pracovní skupiny pro trestní právo Slovenské advokátní komory. Zaznamenat je třeba i jeho 

členství v Evropské kriminologické společnosti Univerzity v Lausanne ve Švýcarsku (od r. 2017) 

a v České kriminologické společnosti se sídlem v Praze (od r. 2013). Za povšimnutí stojí i jeho 

relativně větší množství zahraničních studijních pobytů, a to nejen v České republice, ale i v USA 

a opakovaně na Max Planck Institutu ve Freiburgu (SRN). 
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Závěr:  

 Na základě posouzení doložených podkladů a celkového hodnocení pedagogické, 

vědecko-výzkumné a publikační činnosti doc. JUDr. Tomáše Strémyho, PhD., mohu konstatovat, 

že uchazeč podle mého názoru splňuje všechna kriteria pro řízení o jmenování profesorem 

v oboru 3.4.7. trestní právo. Jeho odborná erudovanost, pedagogické i vědecké výstupy 

dostatečně potvrzují, že i přes svůj relativně nízký věk je vysokoškolským pedagogem s 

prokazatelnými výsledky své odborné činnosti.     

 Z těchto důvodů doporučuji, aby po splnění dalších zákonných podmínek bylo Vědecké 

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

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

 

V Brně dne 15. listopadu 2017                                         Prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D., v. r.  

 

 

 

 

 

 

 

Za správnost vyhotovení: Bc. Ivana Čechovská 


