
Abstrakt v českém jazyce 

 Autor se v předkládané rigorózní práci zamýšlí nad kontroverzním tématem 

trestního sankcionování právnických osob v jednotlivých zemích střední Evropy, a to 

Spolkové republice Německo, Rakouské republice, Slovenské republice, Polské 

republice a místy též nad jejich komparací navzájem či s právní úpravou zakotvenou 

v České republice. Trestní odpovědnost právnických osob není odbornou veřejností 

považována za pouhý doplněk trestní odpovědnosti osob fyzických, nýbrž 

za rovnocennou větev trestní odpovědnosti stojící vedle odpovědnosti osob fyzických. 

I z tohoto důvodu autor považuje její bližší zkoumání za přínosné.  

 V práci je poukazováno na legislativní aktivity nejen v České republice, ale 

především na Slovensku či ve Spolkové republice Německo, které jasně ukazují, že 

jednotlivé úpravy prochází neustálým legislativním vývojem ve snaze najít optimální 

podobu účinného sankcionování právnických osob včetně institutů s tím spojených. 

 V úvodu této práce autor poukazuje na společné mezinárodní a evropské 

závazky jednotlivých zkoumaných zemí a čtenáři se poskytuje též hodnocení 

implementace závazků členských států vůči Evropské unii, případně vůči jiným 

nadnárodním subjektům. Poté, co se čtenář seznámí s požadavky, které na 

zákonodárce kladou jednotlivé právní nástroje mezinárodního a evropského práva, lze 

přistoupit k hodnocení jejich promítnutí do jednotlivých právních řádů. Pro úplnost se 

čtenáři poskytují též rozsáhlejší demostrativní výčty těchto právních nástrojů. 

 V následujících kapitolách nelze očekávat komplexní analýzu právní úpravy 

sankcionování právnických osob za trestné činy v jednotlivýh státech, neboť tato by 

výrazně přesahovala formát této práce. Autor se zaměřuje na vymezení jednotlivých 

modelů odpovědnosti, které tyto státy přijaly, a dále se snaží o detailnější zkoumání 

klíčových stavebních prvků každé úpravy sankcionování právnických osob. Těmi jsou 

zejména vymezení osobní působnosti zákona, rozsah kriminalizace, přičitatelnost 

trestného činu právnické osobě se zaměřením na jednání orgánu právnické osoby a 

jednání zaměstnanců právnické osoby V neposlední řadě jsou též detailněji rozebírány 

právní následky jednání právnické osoby, které je v rozporu s normami trestního 



práva. Tyto stavební prvky jsou průběžně porovnávány s českou právní úpravou a ve 

vhodných případech též mezi jednotlivými právními řády navzájem. 

 Práce se v kapitolách věnovaných jednotlivým státům zabývá kromě analýzy 

odpovídajících ustanovení de lege lata též návrhem úpravy de lege ferenda, a to na 

základě dosavadních komparativních zkušeností. V závěru této práce čtenář nalezne 

shrnutí nejdůležitějších dílčích závěrů, které vyplynuly z jednotlivých kapitol této 

práce, a z nichž lze uzavřít, že zcela jednoznačným zákonodárným trendem v úpravě 

sankcionování právnických osob je zakotvení modelu tzv. „pravé trestní odpovědnosti 

právnických osob“ v některé z norem trestního práva, ať už se jedná o trestní zákoník 

nebo častěji o speciální komplexní úpravu v samostatném zákoně. 

 


