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1. Aktuálnost (novost) tématu 

Problematika trestního řízení proti právnickým osobám ani sedm let po zavedení institutu 

trestní odpovědnosti právnických osob do českého právního řádu neztrácí na aktuálnosti. 

Důvodem jsou výkladové, teoretické a aplikační problémy stávající lakonické právní 

úpravy, která reguluje toliko dílčí procesní otázky s odkazem na subsidiární použití 

trestního řádu. Znovuotevírány jsou otázky souladu stávající právní úpravy s právem 

právnické osoby na účinnou obhajobu od počátku trestního řízení, garancí jejích práv 

v trestním řízení a v neposlední řadě také dosah zásady legality a vhodnost její aplikace ve 

vztahu k právnickým osobám.   

 

2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a použité 

metody 

Zvolené téma se řadí mezi ty náročnější. Jeho zpracování vyžaduje znalost trestního práva 

procesního, zákona o trestní odpovědnosti právnických osob, občanského práva procesního 

a aktuální neustále se vyvíjející judikatury, která dotváří, a dá se říci, že částečně i přetváří, 

stávající podobu právní úpravy. Diplomant pracuje se základními výkladovými metodami 

a používá i prvky komparace. Diplomová práce zpracovává také judikaturu související 

k předmětem zkoumání. Negativně hodnotím počet použitých zdrojů odborné literatury a 

skutečnost, že diplomant při zpracování diplomové práce zcela opomenul zahraniční 

literaturu.  
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3. Formální stránka a systematické členění práce 

Předložená práce je systematicky a logicky dobře a přehledně členěna. Po obecném úvodu 

do problematiky následuje analýza jednotlivých institutů procesní části zákona o trestní 

odpovědnosti právnických osob. 

 

4. Vyjádření k práci 

Po obsahové stránce je práce na dobré úrovni a splňuje požadavky kladené na zpracování 

diplomových prací. Její kvalitu snižuje skutečnost, že diplomant vychází téměř výlučně 

z poznatků komentářové literatury a opomíjí tak důležité koncepční otázky, mj. otázku 

aplikace zásady legality v řízení proti právnickým osobám, která je v recentní odborné 

literatuře diskutována, a zasluhuje své místo v rámci zpracování tématu, které si diplomant 

zvolil jako téma diplomové práce. Práce neobsahuje faktické ani výkladové chyby. 

Diplomantovi lze však vytknout nedůslednou práci s judikaturou v části věnované výkladu 

o osobách blízkých, v níž nezohlednil skutečnost, že možnost fyzických osob odmítnout 

vypovídat v trestní věci právnické osoby s poukazem na vztah osoby blízké již byla 

judikatorně řešena (usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 10. února 2016, sp. zn. 5 To 

96/2015). Kladně naopak hodnotím propojování poznatků z trestního práva procesního 

s právní úpravou občanského práva procesního. 

 

5. Kritéria hodnocení práce 

Splnění cíle práce 
Cíl práce, a sice přiblížení 

trestněprocesních aspektů trestní 

odpovědnosti právnických osob a nastínění 

některých problematických aspektů, 

diplomant s přihlédnutím k náročnosti 

tématu splnil.  

Samostatnost při zpracování tématu včetně 

zhodnocení práce z hlediska plagiátorství 

Zachována. 

Logická stavba práce 
Systematicky vhodně zvolena. 

Práce se zdroji (využití cizojazyčných 

zdrojů) včetně citací 

Autor zdařile pracuje s menším množstvím 

pramenů výlučně z českého jazykového 

prostředí.  

Hloubka provedené analýzy (ve vztahu 

k tématu)  

Práce je z hlediska hloubky analýzy 

a úrovně právního výkladu na uspokojivé 

úrovni. Jedná se však spíše o popisnou 

práci, vycházející především 
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z komentářové literatury. Některé často 

formulované aplikační nedostatky právní 

úpravy byly autorem opomenuty. 

Diplomant vesměs používá aktuální 

judikaturu (vyjma shora uvedené otázky 

osob blízkých). 

Úprava práce (text, grafy, tabulky) 
Formální úprava práce je na dobré úrovni. 

Jazyková a stylistická úroveň 
Diplomová práce je na dobré jazykové 

úrovni. Autor v ní používá odpovídající 

odbornou terminologii při zachování její 

čtivosti.  

 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

Diplomant nechť se při obhajobě vyjádří k problémům spojeným s aplikací zásady legality 

v řízení proti právnickým osobám.  

 

Doporučení/nedoporučení práce               

k obhajobě 

Práci doporučuji k obhajobě. 

Navržený klasifikační stupeň 
velmi dobře 

 

 

V Praze dne 19. ledna 2019 

 

          JUDr. Katarína Tejnská, Ph.D. 

                oponent diplomové práce 


