
Resumé 

Předkládaná diplomová práce se zabývá sankcionováním právnických osob dle zákona 

č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Jádro práce pak 

spočívá zejména v podrobném rozboru jednotlivých trestních sankcí, které je možno 

právnickým osobám v tuzemsku uložit. 

Cílem této diplomové práce bylo zhodnotit kvalitu této stále poměrně nové právní 

úpravy, jež k dnešnímu dni nebyla nijak významně novelizována. Zejména bylo hodnoceno, 

zda je předmětná právní úprava komplexní, dostačující a bez vad, či zda by bylo záhodno ji 

podrobit procesu novelizace. 

V úvodu práce je vymezeno její stěžejní téma, hlavní cíl a současně je představena 

obsahová stránka práce. Diplomová práce je celkově rozdělena do čtyř základních částí. 

Druhá část se zabývá základními instituty, které souvisí s trestní odpovědností 

právnických osob potažmo pak také s jejich sankcionováním. Jde o vymezení charakteru 

samotných právnických osob z hlediska platné právní úpravy, dále je rozebrán okruh 

právnických osob, na něž se předmětná úprava vztahuje, jsou nastíněny jednotlivé modely jejich 

trestní odpovědnosti, přičemž následuje také stručný rozbor základů české trestní odpovědnosti 

právnických osob ve světle tzv. konceptu přičitatelnosti jednání fyzických osob. 

 V části třetí lze nalézt těžiště této diplomové práce. V prvé řadě zejména generální 

teoretické základy sankcionování právnických osob, představení vůdčích principů 

sankcionování právnických osob a základní hlediska pro ukládání trestních sankcí. Dále 

následuje podrobná analýza jednotlivých sankcí, tedy osmi trestů a jednoho ochranného 

opatření, které lze právnických osobám v České republice ukládat. Komplexnějšímu rozboru je 

pak oproti ostatním sankcím podroben trest zrušení právnické osoby. Nikoli zcela záměrně, je 

tomu tak zejména vzhledem ke skutečnosti, že je jeho právní úprava nejobsáhlejší, a zároveň 

jde o trest nejvíce kontroverzní, který přináší největší množství sporných formulací či 

praktických problémů. 

Diplomová práce je především v rámci své třetí části protknuta návrhy de lege ferenda, 

které navazují na jednotlivé problémy zkoumané právní úpravy. 

Práci uzavírá závěrečné shrnutí obsahu celého dokumentu a poznatků získaných při 

studiu související literatury a judikatury. 


