
Oponentský posudek 

na diplomovou práci Dalibora Šellenga 

Problematika trestní odpovědnosti právnických osob 

 

Diplomová práce Dalibora Šellenga pojednává o druhé větvi trestní odpovědnosti, tj. o 

trestní odpovědnosti právnických osob, která byla do českého právního řádu zakotvena 

s účinností od 1. 1. 2012. Diplomant ukazuje, že druhá forma trestní odpovědnosti se od 

trestní odpovědnosti liší od trestní odpovědnosti fyzických osob, zejména pokud jde o 

prameny právní úpravy, subjekty trestní odpovědnosti i zásady trestního práva. 

Ze širokého vějíře problematických otázek trestní odpovědnosti korporací si autor vytýčil 

jako předmět svého zkoumání jednak důvody zavedení trestní odpovědnosti právnických osob 

a jednak problematické stránky zákona č. 418/2011 Sb., a nakonec i pojednání o „třetí cestě“ 

deliktní odpovědnosti právnických osob prostředky veřejného práva, tj. rozbor německé 

právní úpravy. 

Diplomant vypracoval práci na podkladě logické osnovy, jednotlivé části práce na sebe 

vhodně navazují. Okruh odborných literárních pramenů je široký, autor se nevyhýbá ani 

internetovým zdrojům, které správně cituje. Práce má všechny formální náležitosti, nechybí 

abstrakt ani seznam klíčových slov. Technická redakce je slušná, v práci jsem našla jen 

ojedinělé překlepy, zejména v seznamu použité literatury. 

Cílem práce nemá být podání uceleného obrazu problematiky trestněprávní odpovědnosti 

právnických osob, ale jen zaměření na některé nejméně povedené partie tohoto zákona, ke 

kterým náleží zejména ustanovení § 7 topo o rozsahu kriminalizace jednání právnických osob, 

ustanovení § 10 topo o přechodu trestní odpovědnosti na právního nástupce, a zejména 

ustanovení § 8 topo o tom, jaké jednání fyzické osoby je právnické osobě přičítáno. 

Diplomová práce je hodnotná zejména tím, že autor se nespokojuje s tím, co vyčetl 

z literatury, ale přináší vlastní názory a nabízí vlastní řešení. 

V práci jsem neshledala věcné chyby a nedostatky, naopak práce má výbornou úroveň a 

plně ji doporučuji k obhajobě. 

Otázka: Rozsah kriminalizace jednání právnických osob. 

Hodnocení: výborně 

 

 

 

V Praze 17. 3. 2015                                            JUDr. Marie Vanduchová, CSc., 



 


