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1. Aktuálnost (novost) tématu: 
Diplomantka si za téma své práce zvolil problematiku, která nepatří mezi častá témata kvalifikačních prací. 

Přitom jde o problematiku, která je z hlediska samotného proklamovaného důvodu a smyslu trestní 

odpovědnosti právnických osob, odhlédneme-li od problematiky náhrady škody, má klíčový význam. 

Zatímco v prvním období po přijetí ZTOPO byla pozornost věnována především základům trestní 

odpovědnosti právnických osob, přesunuje se v poslední době pozornost právě na otázky jejich 

sankcionování.  Z tohoto pohledu jde o problematiku nesporně aktuální a její zpracování se jeví jako potřebné 

a žádoucí.  
 

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

metody: 
Problematika sankcionování právnických osob je dosti náročná na zpracování pramenného materiálu, protože 

se lze opřít především o názory doktríny (nezřídka rozporné) a jen v omezeném rozsahu o publikovanou 

judikaturu., což vyžaduje pečlivou analýzu a rešerši pramenů. Pro zdárné zpracování tématu je potřebné a 

nezbytné hlubší zvládnutí teoretických základů trestní odpovědnosti právnických osob  a základních principů 

sankcionování. Analyticko-syntetická metoda a zčásti i metoda právní komparace, které byly v práci použity, 

plně odpovídají předmětu práce a vytyčeným cílům. 
 

3. Formální a systematické členění práce: 
Diplomantka se nejprve věnuje základním institutům trestní odpovědnosti právnických osob. Jen zdánlivě se 

jedná o problematiku vybočující z merita tématu práce, protože především analýza důvodů, které vedly 

k zakotvení jejich trestní odpovědnosti a rovněž problematika přičitatelnosti jsou širším základem pro úvahy 

o sankcionování. Na to navazuje podrobná analýza jednotlivých druhů trestů a ochranných opatření, zejména 

z hlediska podmínek ukládání a výkonu, a dále vyhodnocení statistických dat. Završením práce je 

identifikace problému, objevujících se v aplikační praxi a úvahy diplomantky de lege ferenda, v některých 

ohledech inspirovaných poznatky z Velké Británie. Systematické členění práce je proto logické a plně 

důvodné. 
 

4. Vyjádření k práci 
Práci lze celkově hodnotit jako zdařilou. Diplomantka prokázala velmi dobrou znalost zvolené problematiky 

a jejích širších souvislostí, včetně jejího zpracování v odborné literatuře a jejího odrazu v soudní judikatuře. 

Vyzdvihnout třeba zejména snahu po pečlivém zpracování, velmi dobrou práci s literárními prameny a 

zejména s judikaturou, samostatnou analýzu statistických dat a jejich vyhodnocení, snahu po samostatném a 



tvůrčím přístupu, výstižně formulované názory a závěry a v neposlední řadě velmi pěkné formulační a 

vyjadřovací schopnosti diplomantky. Zvláště třeba pochválit velmi ilustrativní přehled vývoje právní úpravy 

v systému common law, v kontinentální Evropě i v České republice, jakož i pozornost, kterou diplomantka 

věnuje otázce tzv. vyvinění ve smyslu § 8 odst. 2 písm. b) i § 8 odst. 5. Zdařilá je rovněž partie věnovaná 

zásadám ukládání trestů a zejména interpretaci hledisek uvedených v § 39 TZ na právnické osoby. Souhlasit 

lze s výhradami, které diplomantka vznáší k vyloučení nebo omezení možnosti ukládání určitých trestů 

některým právnickým osobám, v čemž shledává potenciální nerovnost subjektů, resp. s nedořešením 

některých otázek ukládání trestů (pojem výkonu činnosti ve veřejném zájmu, zrušení právnické osoby při 

spáchání ojedinělého trestného činu,  konkretizace zakázané činnosti, zdůvodnění ukládané výše peněžitého 

trestu aj.). Zdařilá je rovněž ilustrace probírané tematiky na konkrétních judikovaných kauzách. Závěry, které 

diplomatka uvádí, jsou jasně a srozumitelně formulované, argumentačně podložené a lze o nich diskutovat. 

  

5. Kritéria hodnocení práce 

Splnění cíle práce Cíl práce byl splněn velmi dobře. 

Samostatnost při zpracování tématu včetně 

zhodnocení práce z hlediska plagiátorství 

Analýza názorů doktríny, judikatury a 

konkrétních kauz, jakož i návrhy de lege 

ferenda  prokazují samostatný a tvůrčí přístup.  

Logická stavba práce Práce má zcela logickou strukturu počínaje 

vymezením zásad ukládání trestů, přes analýzu 

jednotlivých sankcí až po identifikaci 

nedostatků právní úpravy a aplikační praxe a 

formulování vlastních stanovisek. 

Práce se zdroji (využití cizojazyčných zdrojů) 

včetně citací 

Velmi pěkné a účelné využití poznatků 

z  literárních pramenů a z judikatury. 

V přiměřené míře jsou zahrnuty i práce 

zahraničních autorů. Veškeré zdroje, citace i 

odkazy jsou důsledně vyznačovány. 

Hloubka provedené analýzy (ve vztahu 

k tématu)  

Hloubka provedeného rozboru zkoumané 

problematiky nesporně odpovídá zaměření a 

cílům práce. 

Úprava práce (text, grafy, tabulky) Z formálního pohledu je text práce zpracován 

velmi dobře. 

Jazyková a stylistická úroveň Jazyková a stylistická úroveň zpracování je 

velmi pěkná. 
 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

Doporučení/nedoporučení práce k obhajobě Práci  doporučuji   k obhajobě. 

Navržený klasifikační stupeň Výborně. 

Otázky k zodpovězení při obhajobě Lze účinně zajistit výkon rozhodnutí soudu 

ukládajícího uveřejnění rozsudku? 

 

V Praze dne 24.4.2020 
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