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Posudek konzultanta 

na rigorózní práci Mgr. Kataríny Dankové  

Trestní odpovědnost právnických osob  

 

I. 

Rigorózní práce Mgr. Kataríny Dankové o rozsahu 117 stran textu je vypracována na 

ambiciózní téma trestní odpovědnosti právnických osob. Téma rigorózní práce je velmi 

aktuální a velmi důležité jak v českých právních poměrech, tak v evropských souvislostech a 

nakonec i v úvahách de lege ferenda v sousední Slovenské republice, ve které se uvažuje o 

zavedení systému tzv. pravé trestní  odpovědnosti právnických osob, přičemž důležitým 

inspiračním zdrojem má být právě česká právní úprava. Již úvodem je třeba konstatovat, že 

rigorózní práce má výbornou odbornou i literární úroveň. 

V českých právních poměrech jsou diskuse o trestní odpovědnosti právnických osob 

vyvolány jednak rostoucím počtem právnických osob, které jsou stíhány, žalovány a 

odsuzovány podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a o řízení 

proti nim, a s tím souvisejícími bezprostředními aplikačními problémy, s kterými se orgány 

činné v trestním řízení setkávají, a jednak námitkami části nauky proti koncepčním 

nedostatkům českého zákona o trestní odpovědnosti právnických osob (například problému 

rozsahu kriminalizace jednání právnických osob, vymezení subjektů podléhajících trestní 

odpovědnosti, problematické zásadě přechodu trestní odpovědnosti na právního nástupce, 

nejasné koncepci přičitatelnosti i nedostatkům v sankcionování právnických osob). 

V evropském kontextu je téma trestní odpovědnosti právnických osob důležité proto, že se 

zvyšuje počet závazných právních nástrojů, zejména právních nástrojů Evropské unie, které 

požadují širší kriminalizaci jednání právnických osob. Vždyť i zatím poslední novela 

trestního zákoníku a zákona o trestní odpovědnosti právnických osob provedená zákonem č. 

141/2014 Sb., účinná od 1. 9. 2014, zakotvila do výčtu trestných činů, za které právnická 

osoba odpovídá, čtyři nové trestné činy, z nichž dva nové trestné činy účast na 

pornografickém představení (§ 193a tr. zák.) a navazování nedovolených kontaktů s dítětem 

(§ 193b tr. zák.) vychází z příslušných závazných právních nástrojů práva EU, ve kterých se 

členské státy zavazují takové jednání kriminalizovat i v případě právnických osob. 

Osnova rigorózní práce je logická. Autorka se nejprve zabývá historií trestní odpovědnosti 

korporací, posléze rozebírá kriminologické souvislosti trestné činnosti právnických osob, 

zamýšlí se nad otázkou, jakou povahu má trestní odpovědnost právnických osob, rozebírá 
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platnou českou právní úpravu trestní odpovědnosti a v závěru práce i sankcionování 

právnických osob.  

Práce má výrazně komparativní charakter, rigorozantka vyzbrojena znalostmi i cizích 

právních úprav porovnává aktuální českou právní úpravu s právními úpravami cizích států jak 

v oblasti anglo-amerického práva, tak v i oblasti práva kontinentálního. 

Rigorózní práce Mgr. Dankové byla zpracována na podkladě dostatečného počtu 

odborných literárních pramenů, a to včetně pramenů internetových a pramenů interních, jako 

je například Zvláštní zpráva Vrchního státního zastupitelství v Praze o poznatcích z aplikace 

zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim sp. zn. 3 

VZN 304/2014. S použitými prameny pracovala rigorozantka poctivě, korektně a kreativně. 

Práci zhodnocuje také rozsáhlé použití cizojazyčné literatury, což je ostatně u tohoto 

tématu nezbytností. Vzhledem k omezenému počtu trestních kauz, jejichž pachateli jsou 

právnické osoby, bylo samozřejmě omezené i použití judikatury. 

 

II. 

Z vlastního obsahu práce oceňuji zejména dvě partie: Jednak kapitolu o kriminologických 

souvislostech trestné činnosti korporací, která je mnohdy neprávem opomíjena i v pracích 

disertačních na toto téma, a potom zejména ty části rigorózní práce, ve kterých se autorka 

pokouší vymezit podstatu a charakteristické rysy trestní odpovědnosti právnických osob 

s přihlédnutí k české právní úpravě. 

V partii o kriminologických souvislostech správně připomíná průkopnické práce Edwina 

Hardina Sutherlanda, zakladatele moderní americké kriminologie a sociologie, jemuž je podle 

pramenů připisování prvenství v použití pojmu „kriminalita bílých límečků“ („white-collar 

crimes“). Mělo se tak stát poprvé při Sutherlandově  projevu na výročním zasedání Americké 

sociologické společnosti ve Philadelphii  dne 27. prosince 1939. Sutherland poté tento pojem 

použil pro název jedné ze svých nejvýznamnějších prací (White-Collar Criminality, poprvé 

American Sociological Review, 1940, vol. 5, no. 1). Autorka poté podrobně uvádí 

kriminogenní faktory ovlivňující korporátní kriminalitu, a to ve třech rovinách: na úrovni 

trhu,  na úrovni organizace, na úrovni pachatele – fyzické osoby. 

Od subkapitoly 4. 2. rigorózní práce se autorka zabývá hledáním odpovědi na otázku, co 

vlastně tvoří podstatu trestní odpovědnosti právnických osob podle české právní úpravy,  

jakými přívlastky můžeme tuto formu odpovědnosti podle české právní úpravy pojmenovat. 

Z hlediska subjektu trestní odpovědnosti jde o tzv. odpovědnost pravou (z dělení pravá – 

nepravá – jiné formy odpovědnosti prostředky veřejného práva). 
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Z jiného hlediska, tj. z hlediska jakým způsobem se dovozuje odpovědnost právnické 

osoby, ji můžeme označit jako odpovědnost odvozenou (odpovědnost právnické osoby se 

odvozuje z protiprávního jednání každé fyzické osoby uvnitř organizace právnické osoby, a to 

nezávisle na postavení fyzické osoby uvnitř právnické osoby (opačným modelem je model 

přímé odpovědnosti, který hledá důvod vzniku odpovědnosti v právnické osobě samotné). 

  Z hlediska vztahu k trestní odpovědnosti fyzických osob můžeme českou koncepci trestní 

odpovědnosti právnických osob označit za souběžnou (srov. § 8 odst. 3, § 9 odst.3 topo, 

zásada souběžné trestní odpovědnosti fyzických a právnických osob). 

Tato souběžná trestní odpovědnost právnických a fyzických osob se uplatňuje tak, že 

trestní odpovědnost právnických osob je nezávislá na trestní odpovědnosti osob fyzických. 

Všechna shora uvedená dělení autorka popisu, vysvětluje, rozebírá.  

Na závěr svého dělení si ponechává otázku, zda odpovědnost korporací je odpovědností 

subjektivní nebo objektivní. Autorka zastává názor, že jde o model odpovědnosti subjektivní. 

K této otázce uvádí:“Mám za to, že princip odpovědnosti za zavinění zůstal zachován i po 

zavedení odpovědnosti právnických osob za trestné činy do českého právního řádu. Přijetím 

odvozeného modelu trestní odpovědnosti budovaného na přičitatelnosti se vytvořila fikce 

přičítání zavinění fyzické osoby osobě právnické. Existence zaviněného jednání fyzické osoby 

je podle současné právní úpravy nutnou podmínkou odpovědnosti právnické osoby. Bez 

zavinění tedy i nadále není trestného činu fyzické osoby, a tudíž ani trestného činu osoby 

právnické a trestní odpovědnost je proto nadále odpovědností subjektivní Objevují-li se 

argumenty pro objektivní nebo smíšenou podobu odpovědnosti, můžou vycházet z 

nedůsledného rozlišování mezi trestní odpovědností a přičitatelností. Trestní odpovědnost 

právnické osoby je odpovědností subjektivní, ať už považujeme přičitatelnost za subjektivní 

nebo naopak objektivní kategorii.  

Fikční teorie právnických osob v podobě zavedené novým občanským zákoníkem staví, 

dle našeho názoru, překážku původní subjektivní odpovědnosti právnických osob za jejich 

jednání . Trestní odpovědnost, tedy bez ohledu na konkrétní zákonnou podobu, bude moct být 

pouhou trestní odpovědností odvozenou od jednání fyzických osob. Nalezení funkčního a 

spravedlivého modelu trestní odpovědnosti právnických osob tkví, bez ohledu na jeho 

konkrétní podobu, v pochopení povahy právnické osoby a v respektování odlišností povahy 

této odpovědnosti oproti odpovědnosti fyzických osob. Ačkoli má trestní odpovědnost 

vycházející ze zásady individuální odpovědnosti za zavinění v České republice dlouhou 

tradici, s ohledem na potřeby a specifika současnosti je třeba přistoupit k přehodnocení 

podmínek trestní odpovědnosti a možností jejich aplikace na právnické osoby. Bez dalšího 
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hlubšího teoretického zkoumání nebudou jakékoli další legislativní snahy v této oblasti ničím 

víc nežli pouhým výstřelem naslepo. (str. 61-62 práce). 

V rigorózní práci zvláště oceňuji tvůrčí, kritický přístup autorky, což se projevuje ve 

kvalifikovaném rozboru několika zásadních nedostatků platné právní úpravy, například 

zásady přechodu trestní odpovědnosti právnických osob na právního nástupce, rozsahu 

kriminalizace jednání právnických osob etc. Navíc autorka neuvádí jen to, co vyčetla 

z odborné literatury, ale přichází s vlastními náměty a argumenty. 

Práce obsahuje i četné návrhy de lege ferenda, které považuji za správné a náležitě 

odůvodněné. 

 

III. 

Závěrem shrnuji: Rigorózní práce Mgr. Kataríny Dankové je plně způsobilým podkladem 

pro ústní obhajobu. Autorka prokázala, že má o tématu hluboké odborné znalosti, prokázala 

schopnost napsat odborný text na vysoké úrovni, prokázala schopnost formulovat návrhy ke 

zdokonalení právní úpravy. Úrovní zpracování i kultivovaným právně jazykovým projevem 

tato práce převyšuje kvalifikační práce tohoto typu. 

Při ústní obhajobě navrhuji orientovat pozornost autorky k otázce : 

1. Povaha trestní odpovědnosti právnických osob podle platné právní úpravy. 

2. Rozsah kriminalizace jednání právnických osob . 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze 16. 12. 2014                                       Prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.,  

                                                                         konzultant 


