
Abstrakt  

 Diplomová práce se věnuje problematice volby obhájce a zmocněnce právnické osoby 

v trestním řízení v kontextu práva na spravedlivý proces a práva na obhajobu právnické osoby. 

V trestním řízení proti právnické osobě její obhajobu uplatňují osoby oprávněné za ni činit 

úkony. Ocitnou-li se tyto osoby v neslučitelném procesním postavení obviněného, svědka nebo 

poškozeného v téže věci, jsou podle zákona vyloučeny ze všech úkonů za právnickou osobu 

v trestním řízení z důvodu předpokladu střetu zájmů. Název diplomové práce se odvíjí od 

závěrů judikatury Ústavního soudu, která v zájmu zachování práva na obhajobu právnické 

osoby přiznává i osobě v neslučitelném procesním postavení obviněného nebo svědka, právo 

zvolit právnické osobě obhájce či zmocněnce za splnění dalších podmínek popsaných v této 

práci. 

 V úvodní části se zaměřuji na popis základů trestní odpovědnosti právnických osob, 

zmiňuji právní úpravu, která je v diplomové práci použita, a shrnuji, co je jejím obsahem. 

Následně se zabývám vymezením jednotlivých osob oprávněných činit za právnickou osobu 

úkony v trestním řízení, jejich postavením a rozsahem práv a povinností v trestním řízení proti 

právnické osobě. Teoretická část je pak završena pojednáním o právu na spravedlivý proces, 

včetně práva na obhajobu tak, jak jej vykládá, používá a kultivuje Evropský soud pro lidská 

práva i Ústavní soud.  

 Těžištěm této diplomové práce je rozbor jednotlivých nálezů Ústavního soudu a jejich 

následná detailní analýza za současného zohlednění relevantní odborné, komentářové literatury 

i poznatků z činnosti státních zastupitelství. Na základě provedené analýzy si dovoluji zmínit 

své úvahy o dalším možném judikaturním posunu a uvést případná legislativní řešení, která 

zohlední závěry Ústavního soudu. Změna právní úpravy se jeví jako žádoucí v zájmu zachování 

právní jistoty obviněných právnických osob i sjednocení postupu orgánů činných v trestním 

řízení, jelikož ústavně konformní výklad Ústavního soudu se již značně rozchází s jazykovým 

výkladem zákona.  
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