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Předložená rigorózní práce obsahuje 102 stran textu a je přehledně a 
systematicky členěna do úvodu, pěti kapitol a závěru. Okruh použitých literárních 
pramenů je mimořádně obsáhlý a zahrnuje i nemalou řadu prací zahraničních autorů. 
Po formální stránce práce splňuje veškeré požadavky na ni kladené.

Autorka si za téma své práce zvolila problematiku bezesporu aktuální a 
náročnou, a to nejen z toho důvodu, že se jedná o relativně nový institut, se kterým 
nejsou nikterak výrazně bohaté praktické zkušenosti, ale rovněž proto, že v otázce 
trestní odpovědnosti a trestání právnických osob přetrvává dosud nemálo sporných 
otázek. Z tohoto hlediska je zpracování uvedené problematiky rozhodně žádoucí a 
potřebné. Metody vědecké práce, které autorka zvolila, odpovídají povaze tématu a 
jsou přiměřené.

Po stručném úvodu, ve kterém autorka charakterizuje zaměření a cíle své práce, 
se nejprve věnuje historickému vývoji zkoumaného institutu, a to jednak v systému 
common law a jednak v kontinentálním typu právní kultury. Zvláště se pak zaměřuje 
na proces, který v České republice vyústil v přijetí zákona č. 418/2011 Sb. Ačkoliv se 
jedná o kapitolu relativně stručnou, podstatné vývojové mezníky a tendence jsou 
výstižně postiženy.

Poměrně netradiční je zařazení kapitoly o kriminologických aspektech trestní 
odpovědnosti korporací, které začasté bývají opomíjeny. Jakkoliv se zde autorka opírá 
o zpracovanou odbornou literaturu, vesměs zahraniční, základní kriminogenní faktory 
jsou identifikovány a učleněny výstižně a přehledně.

Kapitola o institutu právnické osoby má výrazný interdisciplinární charakter. Je 
zde třeba kladně hodnotit poměrně širokou teoretickou platformu, ze které autorka 
přistupuje k analýze vlastní trestně právní problematiky, a to navíc u vědomí toho, že 
mnohé z klíčových otázek jsou i v právní teorii sporné a dosud hojně diskutované. 

Jádrem práce je kapitola věnovaná základům trestní odpovědnosti právnických 
osob v české právní úpravě. Souhlasit lze s výtkou ohledně diskrepance mezi státem 
(jeho orgány a složkami) a územně správními celky pokud jde o trestní odpovědnost. 
Důvodně je zpochybňována teze o právnické osobě jako primárním subjektu trestní 
odpovědnosti. Velmi pěkně a pečlivě je zpracována partie o teoretických koncepcích 
odpovědnosti korporací. Souhlasit lze s názorem na případy vyloučení odpovědnosti 
právnické osoby z důvodů ležících na straně osoby fyzické. Záslužně je velká 
pozornost věnována otázce přičitatelnosti. Závěrům, ke kterým autorka při rozboru 
přičitatelnosti dospívá, lze vesměs přitakat, zejména pokud jde o povahu odpovědnosti 
a otázku zavinění.



Důvodně autorka věnuje samostatnou kapitolu rozsahu kriminalizace jednání 
právnické osoby. Výstižně postihuje peripetie legislativního vývoje v této otázce, 
podrobně charakterizuje stávající právní úpravu a zejména pečlivě analyzuje její 
nedostatky. Výhrady, které autorka vznáší ke stávajícímu taxativnímu výčtu trestných 
činů, jakož i k uvažované legislativní změně, jsou rozhodně důvodné a lze s nimi 
souhlasit. Velice vhodně je tato kapitola práce doplněna o přehled rozsahu přičítaných 
trestných činů ve vybraných státech kontinentální Evropy. 

Poslední kapitola práce je věnována analýze některých otázek souvisejících se 
sankcionováním právnických osob.

V závěru autorka shrnuje poznatky, ke kterým ve své práci dospěla, precizuje 
základní směry, ve kterých by současná právní úprava měla být zdokonalena a 
akcentuje nutnost hlubšího teoretického rozboru povahy trestní odpovědnosti 
korporací. 

Celkově lze předloženou rigorózní práci hodnotit jako velmi zdařilou. Autorka 
prokázala skutečně hlubokou znalost zvolené problematiky, ať již jde o právní úpravu 
nebo o dosavadní literární zpracování, jakož i jejích širších a obecných teoretických 
souvislostí. Velmi dobrá je práce s pramenným materiálem, včetně řady zahraničních 
pramenů. Současně třeba ocenit samostatný a tvořivý přístup autorky. Výbornou 
formulační úroveň má i obsahové zpracování. Autorka nesporně prokázala schopnost 
samostatné tvůrčí odborné práce a základů práce vědecké. Předložená práce po 
formální i po obsahové stránce splňuje veškeré požadavky na práci rigorózní.

Při ústní obhajobě své práce by se autorka mohla vyjádřit k otázce, zda 
zavedení trestní odpovědnosti právnických osob nemůže mít negativní vliv na snížení 
úsilí orgánů přípravného řízení po odhalení konkrétních fyzických osob jako pachatelů 
trestných činů spáchaných v rámci korporace.

Doporučuji, aby po úspěšné obhajobě práce a složení ústní rigorózní zkoušky 
byl Mgr. Kataríně Dankové přiznán titul doktora práv.

V Praze dne 18.12.2014

JUDr. Rudolf Vokoun, CSc.
   oponent




