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Abstrakt 
 

Tato diplomová práce se zabývá analýzou problematiky sankcionování právnických 

osob a také vybranými aspekty trestní odpovědnosti právnických osob. Hlavním důvodem, proč 

jsem si toto téma vybral je můj hluboký zájem o analytické zpracování projednávané 

problematiky spolu se zhodnocením současného stavu zákona č.418/2011 Sb., o trestní 

odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim a na základě uvedeného zhodnocení předložit 

návrhy na zdokonalení. 

V úvodu této práce čtenář nalezne představení základní struktury, spolu s 

nástinem hlavních cílů práce a následně dochází k rozdělení do pěti základních kapitol.  

Kapitola první vymezuje základní pojmy trestní odpovědnosti právnických osob, které 

souvisejí s jejich sankcionováním. Je zde teoreticky vymezen pojem právnické osoby kvůli 

absenci definice tohoto pojmu v trestněprávních předpisech. Po vymezení teoretického základu 

trestní odpovědnosti právnických osob je nástíněn vývoj tohoto institutu spolu s otázkou 

sankcionování právnických osob, kterým se tato práce primárně zabývá. 

Druhá kapitola se zaměřuje na vývoj problematiky trestní odpovědnosti právnických 

osob. Vzhledem k faktu, že svým původem je trestní odpovědnost právnických osob institut 

angloamerický je v této kapitole věnována zvláštní pozornost právě vývoji této koncepce ve 

Spojených státech amerických. Dále je zde pojednáváno o vývoji v rámci Evropy, který je 

následovaný analýzou poměrně složitého procesu přijímání, kterým si prošla trestní 

odpovědnost právnických osob v České republice. 

V rámci kapitoly třetí je podrobně analyzována struktura zákona o trestní odpovědnosti 

právnických osob. Dále jsou zde analyticky řešeny otázky osobní působnosti ZTOPO, rozsahu 

kriminalizace trestní odpovědnosti právnických osob a rozbor úpravy přičitatelnosti trestného 

činu právnické osobě. 

Kapitola čtvrtá se primárně soustředí na sankcinování právnických osob. Jsou zde 

analyzovány kritéria a zásady sankcionování právnických osob spolu s poukázáním na 

nedostatky zákonné úpravy. Primárně jsou zde analyzovány tresty a ochranná opatření, které se 

nacházejí v ZTOPO. Nechybí zde úvahy nad zákonnou úpravou, které jsou obohacené o 

poznatky z praxe. Kapitola také obsahuje návrhy řešení de lege ferenda spolu s relevantní 

judikaturou a úvod do úpravy podmíněných trestů pro právnické osoby v USA. 

Pátá kapitola analyticky představuje sankční systém právnických osob a jeho 

východiska ve Spojených státech amerických. Velká pozornost je zde věnována významu 
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compliance programů, který je v rámci koncepce sankčního systému právnických osob v USA 

velmi eminentní spolu s komparativními poznatky. V samostatných subkapitolách je pak 

pojednáváno o dynamickém vývoji trestní odpovědnosti právnických osob v USA a o dohodách 

o vině, kde jsou po provedené analýze také uváděny významné případy z praxe těchto 

sjednaných dohod v USA. 

Závěr práce obsahuje poznatky získané v průběhu práce a následují logicky vyvozené 

závěry z této skutečnosti vyplývající. 

 

 

 


