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Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá vysoce aktuálním fenoménem trestní odpovědnosti 

právnických osob. O jeho aktuálností svědčí zejména jeho nedávné uvedení do právních řádů 

České a Slovenské republiky, jež doprovází neutichající kritika, nejasnosti a aplikační 

problémy. Navzdory tomu diskuse o jeho zakotvení do právních řádů různých států po celém 

světě lze spatřovat již v dávné minulosti. První část této práce se proto zabývá uvedením 

historického pozadí a podrobně rozebírá vývoj tohoto institutu. Dále také rozebírá vznik 

diskuse na mezinárodní scéně a uvádí řadu mezinárodněprávních dokumentů, které mají buď 

doporučující povahu, nebo i zavazují své strany k přijetí náležité deliktní odpovědnosti 

právnických osob. Nejpodstatnější obsah této práce tvoří srovnání aktuálních právních úprav 

trestní odpovědnosti právnických osob v České a Slovenské republice. Nezavírá však oči ani 

nad závažnou argumentaci její společenské nezbytnosti, včetně vyvrácení důvodů tuto 

nezbytnost rozporující. První část komparace se podrobně zabývá samotným legislativním 

procesem obou zemí, který je zejména v případě postupu slovenského zákonodárce přímo 

pozoruhodný. Jádrem srovnání je postavení konkrétních institutů, které se v obou zemích liší 

vedle sebe, následná analýza jejich rozdílů a zhodnocení, který z nich je pro aplikační praxi 

vhodnější, případně účinnější. V další části se tato práce zabývá vybranými procesněprávními 

otázkami, které dosud vyšly najevo při činnosti orgánů činných v trestním řízení v České 

republice, a analytickým zhodnocením, zda takovéto problémy mohou nastat i v intencích 

slovenského právního řádu. Za stejným účelem dovození závěru při vycházení z českého 

právního prostředí se část této práce rovněž věnuje dosavadní relevantní judikatuře. 

V neposlední řadě s trestní odpovědností právnických osob souvisí i případné oznamování 

protiprávního jednání, pročež se předposlední část zabývá komparací právě tohoto institutu. 

Poslední kapitola této diplomové práce představuje pouhé faktické srovnání statistických údajů, 

jejich analýzu a poskytnutí hodnotícího stanoviska z těchto údajů vyplývajícího.  
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