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1. Aktuálnost (novost) tématu 

Problematika sankcionování právnických osob ani sedm let po zavedení institutu trestní 

odpovědnosti právnických osob do českého právního řádu neztrácí v souvislosti 

s diskuzemi a snahou o rozšíření ukládání alternativních trestů na aktuálnosti. Jsou hledány 

účinné možnosti rozšíření preventivního účinku trestní odpovědnosti, které jsou vedeny 

snahou motivovat právnické osoby k přijetí opatření k předcházení trestným činům. Potřebu 

hledání nových druhů sankcí a alternativních postupů proti delikventním právnickým 

osobám zvyšují i poznatky z právní praxe, a sice, že stávající sankční systém a ani právní 

úprava odpovědnosti právnických osob za trestné činy jako celek nejsou v boji s korporátní 

kriminalitou dostatečně účinné. 

 

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

metody 

Náročnost zvoleného tématu odpovídá požadavkům kladeným na zpracování tohoto druhu 

kvalifikačních prací. Jeho zpracování vyžaduje znalost trestního práva hmotného, zákona o 

trestní odpovědnosti právnických osob a aktuální judikatury. Diplomant pracuje se 

základními výkladovými metodami a používá i prvky komparace, když v závěrečné části 

předložené práce stručně analyzuje právní úpravu USA. Poznatky z právní praxe čerpá 

z odborné literatury bez využití veřejně dostupných statistických údajů či údajů z veřejného 

řejstříku trestů právnických osob. Pozitivně hodnotím práci s cizojazyční odbornou 

literaturou a jinými prameny.  
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3. Formální stránka a systematické členění práce 

Předložená práce je systematicky a logicky dobře a přehledně členěna. Lze ji však vytknout, 

že na úkor analýzy problematiky sankcionování právnických osob je samotnému předmětu 

práce věnována toliko druhá polovina textu. První část práce je věnována obecnému 

výkladu jednotlivých předpokladů trestní odpovědnosti právnických osob. Drobné 

nedostatky lze spatřovat také v nevhodně zvoleném způsobu formátování poznámek pod 

čarou. 

 

4. Vyjádření k práci 

Po obsahové stránce je práce na uspokojivé úrovni a splňuje požadavky kladené na 

zpracování diplomových prací. Její kvalitu však snižuje skutečnost, že diplomant zkrátil 

část věnovanou sankcionování právnických osob na úkor příliš rozsáhlé úvodní obecné 

části. Nezbylo proto mnoho místa na provedení podrobné analýzy a předestření právních 

argumentů na podporu závěrů, které diplomant napříč předloženou prací formuluje. Kladně 

hodnotím část věnovanou postupům a úpravě sankcionování právnických osob v USA, kde 

diplomant nalezl inspiraci pro navrženou změnu české právní úpravy. 

 

5. Kritéria hodnocení práce 

Splnění cíle práce 
Cíl práce, kterým je analýza právní úpravy 

sankcionování právnických osob a její 

zhodnocení, diplomant z větší části splnil. 

Upozornil na některé nedostatky stávající 

právní úpravy a její aplikační problémy, 

jiné však zcela opomenul (například 

sankcionování prázdných schránek, 

možnost uložení trestu zrušení právnickým 

osobám, které již nevykonávají činnost, 

možnosti sankcionovat politické strany, 

atd.)  

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 odpovídajícím 

množstvím pramenů, které jsou vhodně 

zvoleny. Kladně hodnotím využití 

cizojazyčných zdrojů. 
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Hloubka provedené analýzy (ve vztahu 

k tématu)  

Práce je z hlediska hloubky analýzy 

a úrovně právního výkladu na uspokojivé 

úrovni. Některé často formulované 

nedostatky právní úpravy byly autorem 

opomenuty, včetně hledání řešení základní 

terminologické otázky, a sice, zda je 

zákonodárce zvolený termín „trest“ vhodný 

z hlediska povahy právnických osob 

jakožto umělých subjektů. 

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

Vytknout lze pouze nedůsledné 

formátování poznámek pod čarou 

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 

Jaké jsou limity (nástrahy) zavedení podmíněných trestů pro právnické osoby 

v podmínkách České republiky? 

 

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 


