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Oponentský posudek  

na diplomovou práci Moniky Krumlové  

Otázky trestní odpovědnosti právnických osob  

 

Téma diplomové práce je nesporně aktuální. Trestní odpovědnost právnických osob je 

fenoménem, se kterým se potýká téměř každý stát, jehož právní řád náleží ke kontinentálnímu 

právnímu systému. Oproti anglo-americkému právnímu systému, ve kterém má trestní 

odpovědnost právnických osob svoji historii, své místo, své tradice, v kontinentálním právním 

systému jde o institut do značné míry nový, resp. nově zaváděný. 

Otázka trestní odpovědnosti právnických osob je tedy aktuální také v České republice, 

která uvažuje o rekodifikaci trestního práva. V této spojitosti se uvažuje také o zavedení 

trestní odpovědnosti právnických osob. Důvodů je několik: V poslední době se ve větším 

počtu vyskytují trestné činy (zejména majetkové a hospodářské trestné činy), které jsou 

spáchány za participace právnických osob, anebo v jejich prospěch. Tradiční trestní právo 

založené na individuální trestní odpovědnosti a na odpovědnosti za zavinění jejich postih 

v mnohých případech neumožňuje. Na tuto situaci reagovaly a reagují mezinárodní aktivity, 

které počaly začleňovat téma trestní odpovědnosti právnických osob do svých doporučení a 

dokumentů. Diplomová práce Moniky Krumlové představuje jen nahlédnutí do jinak složité 

problematiky trestní odpovědnosti korporací. Autorka se soustředila na popis zahraničních 

právních úprav a na možnosti zavedení trestní odpovědnosti právnických osob v České 

republikace. a ve Slovenské republice. 

Autorka zpracoval práci, alespoň podle seznamu použité literatury, na podkladě 

dostatečného počtu odborných pramenů, včetně internetových zdrojů. Práce nemá věcné 

chyby či nedostatky, autorka se soustředila na popis zahraničních právních úprav a stručně 

připomíná historii úsilí o zavedení trestní dopvoědnosti právnických osob v České republice. 

Diplomová práce Moniky Krumlové může být připuštěna k ústní obhajobě. 

Doporučuji, aby se autorka při ústní obhajobě vyjádřila k obecným důvodům pro zavedení 

trestní odpovědnosti právnických osob a aby uvedl, které z řady důvodů považuje za 

nejzávažnější. 

 

 

 

V Praze 14. září 2011                                                JUDr. Marie Vanduchová, CSc.,        
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