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Hodnocení 

diplomové práce Simony Konůpkové  

Otázky trestní odpovědnosti právnických osob 

 

 

Recenzovaná diplomová práce o rozsahu 77 stran textu zabývá, jak vyplývá z názvu práce, 

ambiciosní problematikou trestní odpovědnosti právnických osob. Téma diplomové práce je 

aktuální, k čemuž přispěla zejména skutečnost, že od 1. 1. 2012 je účinný v České republice 

nový zákon č. 418/2O11 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a o řízení proti nim. 

Zákon je účinný dva a půl roku a stále je předmětem odborných úsudků, což vyplývá z řady 

problematických ustanovení citovaného zákona. 

Diplomantka se po dohodě s vedoucím diplomové práce soustředila na otázky 

sankcionování právnických osob, což ji umožnilo vyhnout se problematickým institutům 

zakládajícím trestní odpovědnost právnických osob, například široce koncipované otázce 

přechodu trestní odpovědnosti právnické osoby na všechny právní nástupce, rozsahu 

kriminalizace jednání právnických osob nebo otázce tzv. přičitatelnosti jednání právnických 

osob, abych uvedl alespoň nejspornější instituty právní úpravy. 

Za cíl své diplomové práce autorka stanovila podrobnou a komplexní analýzu 

problematiky sankcionování právnických osob, upozornění na nedostatky platné úpravy a 

návrhy de lege ferenda. Je třeba uvést, že diplomantce se podařilo vytčeného cíle dosáhnout a 

práce je zpracována na velmi pěkné odborné i literární úrovni.  

Diplomová práce má logickou osnovu, podle které v prvé kapitole diplomantka nastínila 

teoretické koncepce odpovědnosti právnických osob prostředky veřejného práva, a dále se již 

věnovala otázkám sankcionování právnických osob, tj. obecným zásadám i jednotlivým 

druhům trestů a ochranného opatření. V závěru uvádí návrhy ke zdokonalení současné právní 

úpravy. 

Diplomantka v práci využila relativně široký okruh odborných pramenů, s kterými 

pracovala korektně a kreativně. Při nedostatku relevantní judikatury, která dosud chybí, se 

odborné literární prameny staly hlavním zdrojem jejího poznání. 

Práce je zpracována podrobně a srozumitelně, autorka vždy rekapituluje platnou právní 

úpravu a uvádí také její nedostatky, což práci pochopitelně zhodnocuje. 

K obsahu práce nemám věcné připomínky. 
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Na str. 71 a násl. diplomantka uvádí některé návrhy de lege ferenda. Jsou jimi snížení horní 

hranice trestu zákazu činnosti, zákazu plnění veřejných zakázek účasti v koncesním řízení 

nebo ve veřejné soutěži a zákazu přijímání dotací a subvencí, úprava či zrušení trestu 

propadnutí majetku a soudní dohled nad činností právnické osoby. Tyto návrhy považuji za 

správné a náležitě odůvodněné. K těmto návrhům bych doplnil ještě jeden, také již zmíněný 

v literatuře, a to zavedení podmíněného trestu zákazu činnosti.  

Diplomová práce Simony Konůpkové je plně způsobilým předmětem ústní obhajoby, 

kterou doporučuji orientovat na otázku: Možnosti zdokonalení sankčního systému v českém 

zákoně o trestní odpovědnosti právnických osob. 

 

Hodnocení: výborně  

 

 

 

 

 

 

V Praze 4. července 2014                                          Prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc., 

                                                                                   vedoucí diplomové práce                


