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Název disertační práce v českém jazyce:  

Vybrané otázky trestní odpovědnosti právnických osob 

 

Abstrakt v českém jazyce:  

 Autor disertační práce předkládá své úvahy ke kontroverznímu tématu 

trestního sankcionování právnických osob ve vybraných zemích Evropské unie. 

Problematikou trestního sankcionování právnických osob se nezabývá pouze odborná 

veřejnost v České republice, ale jedná se téma kontroverzní napříč dalšími 

evropskými státy. Téma zůstává aktuální, o čemž svědčí nejen časté odborné 

konference, kde se jedná o hojně diskutované téma, ale též legislativní aktivity 

v České republice, sousedních státech, ale i zbytku Evropy. Je zřejmé, že jednotliví 

zákonodárci stále hledají optimální zakotvení účinného sankcionování právnických 

osob včetně institutů s tím spojených.  

 Ve druhé kapitole této práce se intenzivně věnujeme platným a účinným 

mezinárodním a nadnárodním dokumentům, když v rovině mezinárodního práva 

analyzujeme mezinárodní smlouvy a doporučení mezinárodních organizací, a dále též 

unijní předpisy s charakterem nadnárodního pramene práva. Díky skutečnosti, že 

jednotlivé zkoumané prameny obsahují požadavky ryze obecného charakteru, vyznívá 

pro řadu států pozitivně hodnocení implementace nadnárodních a mezinárodních 

závazků, neboť jednotlivé státy až na výjimky standardně implementují ustanovení o 

odpovědnosti právnických osob. Povinnostem dostojí i právní řád, který neobsahuje 

koncept trestněprávní odpovědnosti právnických osob, čehož je typickým příkladem 

Spolková republika Německo a její systém správních sankcí. Pro úplnost se čtenáři 

poskytují též rozsáhlejší demostrativní výčty těchto právních nástrojů. 

 V navazující kapitole čtenáři poskytujeme analýzu právní úpravy 

sankcionování právnických osob za trestné činy ve vybraných státech Evropské unie, 

ve které rozebíráme otázky rozsahu kriminalizace v širším smyslu a detailněji 



zkoumáme klíčové atributy každé úpravy sankcionování právnických osob, mezi 

které patří vymezení osobní působnosti zákona, rozsah kriminalizace v užším smyslu, 

přičitatelnost trestného činu právnické osobě se zaměřením na jednání orgánu 

právnické osoby a jednání zaměstnanců právnické osoby Zároveň se věnujeme 

možnostem exkulpace, jenž jednotlivé právní řády nabízí. 

 Samostatnou kapitolu věnujeme tzv. compliance programu a možnostem 

exkulpace při správné implementaci adekvátních, dostačujících, interních opatření s 

cílem je předcházet páchání trestné činnosti. Poté navazujeme zkoumáním tzv. 

rekodifikačního balíčku správního práva trestního, který nabyl 1. července 2017 

účinnosti a který poprvé v naší historii přinesl kodex správního práva trestního. 
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