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Kriminologické aspekty kriminality páchané právnickými osobami 

Abstrakt 

Předmětem této práce je problematika kriminologických aspektů kriminality páchané 

právnickými osobami, a samotného pojetí právnické osoby jako pachatele trestné činnosti. 

Institut trestní odpovědnosti právnických osob je poměrně mladým, s tím, že výzkum 

v této oblasti začal až v druhé polovině 20. století. V současnosti zkoumání trestné činnosti 

právnických osob je stále  více aktuálním tématem, zejména z důvodu, že se jedná o masový, 

často skrytý, sofistikovaný a nebezpečný jev. Důležitost zkoumání této trestné činnosti roste 

spolu s globalizací světového hospodářství a růstem významů právnických osob, které ve 

společnosti zastávají. Výstupy zkoumané problematiky tak mohou umožnit adekvátně 

reagovat na trestné činy právnických osob a pomoci vytvářet efektivní prevenční programy. 

Práce je rozdělena do čtyř částí. Úvodní první část vysvětluje pojmy kriminologie a 

kriminalita v obecné rovině, zavadí terminologický a metodický aparát zkoumaní 

kriminality, vysvětluje pojem právnická osoba - pachatel trestného činu. 

Druhá část se věnuje historii trestní odpovědnosti právnických osob ve světě a změně 

v chápání kriminality. Vysvětluje pojmy kriminalita bílých límečků a korporátní kriminalita. 

Tato část též obsahuje teoretický přístup ke zkoumání fenoménu kriminality páchané 

právnickými osobami a vysvětlení příčin jejího vzniku.  

Třetí část podrobněji rozebírá zavedení institutu trestní odpovědnosti právnických 

osob do českého právního řádu, včetně vývoje této úpravy. Dále jsou vysvětleny základní 

principy a mechanizmy této právní úpravy. Závěr třetí části je věnován problematice 

compliance programů, jako mechanismů prevence korporátní kriminality.  

Poslední část je věnovaná statistické analýze dat. V rámci ní jsou zpracovány  a 

interpretovány dostupná data z České republiky (konkrétně se jedná o  data získaná od 

orgánů činných v trestním řízení). S ohledem na formát získaných vstupů a jejich omezenou 

využitelnost je předložena   jejich kritika a zároveň předložen návrh zlepšení této oblasti. 

Součástí je také několik případů konkrétních odsouzených právnických osob včetně vůbec 

první takové v ČR. 

Cílem práce je dát historický a současný přehled o kriminologických aspektech 

kriminality páchané právnickými osobami, nastínit příčiny vzniku korporátní kriminality, 

popsat možné mechanizmy prevence. Dalším cílem je navržení vylepšení sledovaných 
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statistických dat pro budoucí studium této problematiky s cílem efektivnějšího využití 

získaných poznatků na legislativní a aplikační úrovní trestněprávní úpravy za účelem 

efektivní reakce na případy její vzniku a její prevence. 


