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Hodnocení 

diplomové práce Kateřiny Malinové  

Trestní odpovědnost právnických osob  

 

Recenzovaná diplomová práce o rozsahu 57 stran textu se zabývá, jak vyplývá z názvu 

práce, ambiciosní problematikou trestní odpovědnosti právnických osob. 

Téma diplomantkou zvolené je stále aktuální, a to přesto, že zákon č. 418/2011 Sb., o 

trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nabyl účinnosti již k 1. 1. 2012 (a 

byl dosud devětkrát novelizován). Tento zákon je i v současné době předmětem mnoha 

odborných diskuzí, což plyne, jak ve své práci správně předestírá i diplomantka, z toho, že již 

v době přijetí trpěl zákon řadou legislativních vad a nedostatků. I když se počet odsouzených 

právnických osob v České republice zvyšuje jen velmi postupně, v budoucnu leze reálně 

očekávat zvýšení počtu odsouzených právnických osob. Přispěla k tomu i novela zákona o 

trestní odpovědnosti právnických osob provedená zákonem č. 183/2016 Sb., která masivně 

rozšířila rozsah kriminalizace jednání právnických osob  

Za cíl své práce si diplomant stanovila rozbor a zhodnocení některých problematických 

ustanovení právní úpravy, zejména ustanovení o vyvinění právnické osoby. Po dohodě 

s vedoucím diplomové práce autorka upustila od rozboru tradičních argumentů pro a proti 

zavedení právnických osob a historického vývoje právní úpravy na našem území.  

Diplomantka v seznamu použité literatury uvádí dostatečný počet odborných pramenů, 

s kterými autorka měla pracovat. Škoda, že opomenula některé důležité prameny jako 

například fakultní monografii vyšlou v AUC Iuridica 2/2017, anebo prameny k problematice 

přechodu trestní odpovědnosti na právního nástupce. S použitými prameny pracovala 

diplomantka korektně. 

Osnova diplomové práce je v obecné rovině uspořádána systematicky dobře. Autorka si 

práci rozdělila do úvodu, čtyř kapitol dále strukturovaných a stručného závěru. Nejprve 

pojednává o koncepci trestní odpovědnosti v České republice, dále se zabývá poslední 

novelou zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a problémy, které přinesla (věcná 

působnost zákona, vyvinění), dále poukazuje na problematiku trestní odpovědnosti 

právnických osob ve vybraných státech a nakonec se zabývá aktuálními otázkami korupčních 

trestných činů, které může spáchat právnická osoba a tzv. compliance programem. V této 

spojitosti cituje i z aktuálního compliance programu Univerzity Karlovy. 
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Práce není ani tak popisem či rozborem platné právní úpravy, ale spíše zamyšlením nad 

aktuálními otázkami relativně složité problematiky, což ovšem v rozsahu diplomové práce 

znamená jisté zjednodušení, kterému se autorka nevyhnula. 

Práce je napsána živým, čtivým stylem, který diplomovou práci zhodnocuje. 

Práci zhodnocuje i vhled do vybraných cizích právních úprav. 

Diplomová práce je způsobilým podkladem pro ústní obhajobu, kterou doporučuji 

orientovat na otázku: Přechod trestní odpovědnosti právnické osoby na právního nástupce. 

Hodnocení: velmi dobře   

  

 

 

 

V Praze 26. 7. 2018                                                         prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc., 

                                                                                         vedoucí diplomové práce   

  

 

 

 

 


