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Hodnocení  

diplomové práce Lucie Keltnerové  

Trestní odpovědnost právnických osob 

 

Diplomová práce zaměřená k vybraným hmotněprávním otázkám základů trestní 

odpovědnosti, je zpracována na aktuální téma. Zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti 

právnických osob a o řízení proti nim je účinný již osmý rok, ale je stále předmětem 

odborných úsudků, což vyplývá z řady problematických ustanovení citovaného zákona. Je 

tomu tak patrně proto, že přijetí zákona nevycházelo z nějakého širokého konsensu, že třeba 

zavést trestní odpovědnost korporací, ale k přijetí došlo především pod tlakem mezinárodních 

závazků a doporučení.  

Samotná problematika trestní odpovědnosti právnických osob je rozsáhlá, a tak se autorka 

po dohodě s vedoucím diplomové práce dohodla na užším zaměření: rozebírá pouze vybrané, 

klíčové otázky trestní odpovědnosti právnických osob a stranou ponechává sankcionování 

právnických osob. 

Diplomantka rozdělila svoji diplomovou práci do úvodu a čtyř kapitol (dále podrobně 

rozčleněných) a závěru. Postupně podává obecnou charakteristiku zákona č. 418/2011 Sb., 

zabývá se působností zákona, klíčovým ustanovením § 8 topo o přičitatelnosti jednání 

fyzických osob korporacím, nevyhýbá se ani přechodu trestní odpovědnosti na právního 

nástupce. Poslední kapitolu věnuje zhodnocení platné právní úpravy. V závěru pak konstatuje, 

že i přes všechny nedostatky platné právní úpravy bylo rozhodnutí zavést trestní odpovědnost 

právnických osob správné.  

Autorka v práci využila dostatečný okruh odborných pramenů, s kterými pracovala 

korektně a kreativně. Při nedostatku relevantní judikatury, která dosud chybí, se odborné 

literární prameny staly hlavním zdrojem jejího poznání. Internetové zdroje cituje správně. 

Práce má všechny formální náležitosti, včetně seznamu použitých pramenů, resume, 

seznamu klíčových slov.  

K obsahu práce nemám věcné připomínky. Juristický rozbor je dostatečně podrobný i 

obecně srozumitelný. 

Návrhy de lege ferenda uvedené v závěru práce považuji za správné a náležitě 

odůvodněné. Za nejproblematičtější ustanovení považuje diplomantka ustanovení o možnosti 

právnické osoby vyvinit se z trestní odpovědnosti a ustanovení o přechodu trestní 

odpovědnosti na právního nástupce. 



2 

 

Diplomovou práci Lucie Keltnerové doporučuji k ústní obhajobě, při které doporučuji, aby 

se diplomantka vyjádřila k možnosti právnické osoby vyvinit se z jednání, které zakládá 

odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb. 

Práci hodnotím výborně. 
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V Praze  5. 12. 2019                                       prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.,  

 

 


