
1 

 

Hodnocení 

diplomové práce Lucie Pokorné 

Trestní odpovědnost právnických osob 

 

Diplomová práce zaměřená k vybraným hmotněprávním otázkám základů trestní 

odpovědnosti, je zpracována na aktuální a společensky závažné  téma. Zákon č. 418/2011 Sb., 

o trestní odpovědnosti právnických osob a o řízení proti nim je účinný již devátý 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 na srovnání české právní úpravy 

trestní odpovědnosti právnických osob s právní úpravou rakouskou. 

Jednu kapitolu věnovala autorka rozboru důvodů pro přijetí trestní odpovědnosti 

právnických osob a proti přijetí trestní odpovědnosti právnických osob. Samozřejmě úvahy o 

legitimitě právní úpravy můžeme vést i po několika letech od jejího zakotvení do právního 

řádu, ale v dnešní době považuji za žádoucí vést odborný diskurs zejména o kvalitě platné 

právní úpravy a možnostech jejího zdokonalení. 

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

korektně a kreativně. V práci využila funkčně i internetových zdrojů, které správně označuje.  

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

seznamu klíčových slov.  

Osnova práce je logická (úvod, čtyři kapitoly dále strukturované, závěr). Ačkoliv je práce 

zaměřena hmotněprávní, v partii 3. 4. se diplomantka věnuje otázce   obhajoby právnické 

osoby v trestním řízení, tedy otáce čistě procesní.  

V závěru práce autorka uvádí, že česká právní úprava představuje relativně efektivní 

právní úpravu, která je dobrým základem pro další zdokonalování. 

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

obecně srozumitelný. Na některých místech se projevila ovšem větší závislost na použitých 

pramenech. 

Návrhy de lege ferenda uvedené v práci považuji za správné a náležitě odůvodněné. Za 

jedno z nejproblematičtějších ustanovení považuje diplomantka ustanovení o možnosti 
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právnické osoby vyvinit se z trestní odpovědnosti. V této souvislosti správně a důvodně 

kritizuje současný právní stav. 

 

 

 

Závěrem shrnuji: 

Diplomovou práci Lucie Pokorné 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 velmi dobře.  
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V Praze 11. 6. 2021                                                             prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.,  

 

 


