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1. Aktuálnost (novost) tématu 

Institut trestní odpovědnosti právnických osob, přestože byl do českého právního řádu zaveden 

již v roce 2012, stále neztrácí na aktuálnosti. Důvodem jsou výkladové, teoretické a aplikační 

problémy stávající právní úpravy, které se objevují s narůstajícím počtem trestních stíhání 

vedených proti právnickým osobám, jakož i novelizace, kterými právní úprava prošla. Přestože 

je odpovědnost právnických osob za trestné činy v české odborné literatuře již kvalitně 

zpracována, z výše uvedených důvodů je stále aktuálním předmětem zkoumání. 

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

metody 

Náročnost zvoleného tématu odpovídá požadavkům, které jsou kladeny na rigorózní práce. Jeho 

zdárné zpracování předpokládá dobrou znalost trestního práva, základů korporátního práva i 

orientaci v cizích právních úpravách, které mohou posloužit jako potenciální inspirace de lege 

ferenda.  Text předložené práce vychází z odpovídajícího množství tuzemských i zahraničních 

odborných zdrojů a aktuální soudní judikatury.  

3. Formální a systematické členění práce 

Předložená práce je standardně systematicky členěna. Podle obsahu je text rozdělen do třinácti 

kapitol. Úvodní část je typicky věnována důvodům pro zavedení trestní odpovědnosti 

právnických osob v České republice a cestě k přijetí stávající právní úpravy. Druhá část práce 
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pojednávající o hmotněprávních základech odpovědnosti právnických osob za trestné činy, je 

obsažena v kapitole třetí až osmé. Devátá kapitola se pak věnuje sankcionování právnických 

osob. Poslední část práce obsahuje pojednání o právních úpravách v Nizozemsku, Španělsku, 

na Slovensku a v Rusku. V závěru jsou shrnuty výsledky provedeného rozboru včetně 

podstatných částí rigorozantovy argumentace.  

4. Vyjádření k práci 

Rigorozant na shodné téma předložil (a obhájil) již práci diplomovou. Z porovnání obou 

předložených prací je zřejmé, že práce rigorózní je novým (originálním) zpracováním tématu, 

je více zaměřena na problematické aspekty hmotněprávních základů trestní odpovědnosti 

právnických osob a úpravu zkoumaného institutu v zahraničí. Naopak compliance programům 

se na rozdíl od práce diplomové věnuje jen okrajově.  

Text má převážně popisný charakter, který standardně převládá v první a poslední části. Jádro 

obsahuje identifikaci aplikačních problémů stávající právní úpravy, které již byly odbornou 

literaturou a judikaturou zpracované. V této části však oceňuji práci s aktuální judikaturou 

vyšších soudů i přístup rigorozanta, který se v některých bodech odvážil názorově odchýlit od 

Nejvyššího soudu (např. možnost přičítání jednání nepříčetné osoby na str. 38) i jiných autorů 

(odpovědnost ovládajících osob za jednání osoby ovládané na str. 41 až 42). Ke škodě kvality 

práce jsou názory autora, jež jsou jinak obecně hájitelné, poměrně stručné, a argumentace místy 

nepropracovaná. Je nutno také vytknout, že autor k úpravě sankcionování, podmíněného 

upuštění od výkonu zbytku některých trestů a zániku důsledků odsouzení přistoupil zcela 

nekriticky a rezignoval na snahu vytvořit si vlastní názor a argumentaci.  

Celkově se jedná o standardní a průměrné zpracování zvolené problematiky, které se od jiných 

prací odlišuje širším mezinárodním srovnáním. Z hlediska výběru cizích právních úprav mohlo 

práci ozvláštnit pojednání o úpravě ve Spolkové republice Německo, která prochází proměnou 

z trestní odpovědnosti administrativní na pravou trestní odpovědnost právnických osob. 

5. Kritéria hodnocení práce 

Splnění cíle práce 
Cíl práce byl dostatečně splněn.  

Samostatnost při zpracování tématu včetně 

zhodnocení práce z hlediska plagiátorství 

Předložená práce je originálním 

zpracováním zvoleného tématu. Má 

převážně popisný charakter, objevují se 

v ní však i vlastní názory autora a právní 

argumenty, které místy působí zkratkovitě.  
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Logická stavba práce 
Systematicky standardně zvolena. 

Práce se zdroji (využití cizojazyčných 

zdrojů) včetně citací 

Rigorozant pracuje s dostatečným 

množstvím tuzemských i zahraničních 

pramenů.  

Hloubka provedené analýzy (ve vztahu 

k tématu)  

Hloubka analýzy je uspokojivá. Práci lze 

z tohoto pohledu označit za průměrnou. 

Práce splňuje požadavky  

Úprava práce (text, grafy, tabulky) 
Formální úprava je na velmi dobré úrovni, 

vyjma drobných vad formátování (např. 

odsazení poznámky pod čarou na str. 24).  

Jazyková a stylistická úroveň 
Text je čtivý a přehledný. Autor v práci 

správně používá odbornou terminologii. 

V textu se vyskytují zřídkavé překlepy 

(např. na str. 24 „Fenykl“ místo Fenyk). 

 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

Na str. 51 a 52 rigorozant k dokazování podmínek aplikace § 8 odst. 5 topo uvádí: „Mám 

však obavy, aby praxe nevypadala tak, že orgány činné v trestním řízení zůstanou v tomto 

směru neaktivní a pouze v rámci výslechu obviněných a svědků se vztahem k právnické 

osobě budou zjišťovat, zda má daná právnická osoba zavedený fungující compliance 

program.“ V rámci obhajoby práce by se proto rigorozant mohl vyjádřit k tomu, jak by mělo 

probíhat dokazování existence funkčního compliance programu, pakliže právnická osoba 

s orgány činnými v trestním řízení nespolupracuje a odmítá vypovídat?  

Doporučení/nedoporučení práce               

k obhajobě 

Práci doporučuji k obhajobě 

 

V Praze dne 27. srpna 2021 

          JUDr. Katarína Tejnská, Ph.D. 

                oponent rigorózní práce 


