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Trestní odpovědnost právnických osob 

 

Abstrakt v českém jazyce: 

Autorka se v této diplomové práci blíže zabývá trestní odpovědností právnických osob. 

Ačkoliv je zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, 

účinný již devět let, je téma trestní odpovědnost právnických osob stále velmi aktuální a 

diskutované. Vzhledem k tomu, že je právní úprava této oblasti poměrně rozsáhlá, zaměřila se 

autorka pouze na některé instituty trestní odpovědnosti právnických osob, kterými se 

podrobněji zabývala.   

První část této práce se blíže dotýká práva soukromého, kde je přiblížen pojem právnické 

osoby, znaky právnické osoby a charakteristika jednotlivých právnických osob. Autorka v této 

části práce poukazuje zejména na to, že správné pochopení pojmu právnické osoby je nezbytné 

pro správné pochopení samotné trestní odpovědnosti právnických osob a důvodů, které vedly 

k jejímu zakotvení.  

V druhé části se autorka zabývá jednotlivými argumenty, které směřují nejen pro, ale i proti 

zavedení trestní odpovědnosti právnických osob a snaží se odpovědět na otázku, zda bylo 

zakotvení trestní odpovědnosti právnických osob do našeho právního řádu nezbytné. 

Třetí a stěžejní část této práce autorka věnuje historickému vývoji trestní odpovědnosti 

právnických osob a platné právní úpravě, přičemž se snaží podat nejen pouhý bezrozporný 

výklad platné právní úpravy, nýbrž poukázat na nedostatky platné právní úpravy a mnohdy 

strohá ustanovení zákona o trestní odpovědnosti právnických osob, vyvolávající řadu otázek a 

diskusí, v nichž ani odborníci mnohdy nemají jednotný názor. Vzhledem k rozsáhlosti platné 

právní úpravy se autorka zaměřuje zejména na působnost zákona o trestní odpovědnosti 

právnických osob, institut přičitatelnosti, právo právnické osoby na obhajobu a sankcionování 

právnické osoby. Autorka dále poukazuje na významné změny zákona, které byly provedeny 

novelou č. 183/2016 Sb. 



Čtvrtou a zároveň poslední část této práce autorka věnovala rakouské právní úpravě. Cílem 

není komplexní výklad rakouské právní úpravy, nýbrž zejména zaměření se na úpravu institutu 

přičitatelnosti a sankcionování právnických osob a nastínění rozdílů mezi touto a naší právní 

úpravou. 
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