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Oponentský posudek 

na diplomovou práci Anny Žižkové 

Trestní odpovědnost právnických osob  

 

Diplomová práce je zasvěcenou studií věnovanou rozboru otázek, které jsou v poslední 

době opětovně v popředí zájmu nauky i praxe trestního práva, zejména po přijetí nového 

vedlejšího trestního zákona, kterým je zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení 

proti nim (zák. č. 418/2011 Sb.). 

Diplomantka ve své práci postupně pojednává o historickém vývoji institutu trestní 

odpovědnosti právnických osob, o nelehké cestě k trestní odpovědnosti právnických osob 

v České republice, o nových zásadách, které přinesl zákon o trestní odpovědnosti právnických 

osob, o jednotlivých institutech zakotvujících trestní odpovědnost korporací a nakonec o 

nedostatcích platné právní úpravy a návrzích de lege ferenda. 

Osnova práce je logická, jednotlivé části práce na sebe vhodně navazují. 

Diplomová práce je vypracována na podkladě standardního počtu odborných pramenů, 

které diplomantka dělí na učebnice, monografie a komentáře, dále pak na časopisecké články 

a příspěvky ve sbornících, a nakonec na legislativu a další zdroje. S použitými zdroji 

pracovala diplomantka správně. 

Autorka rezignovala na snahu v omezeném rozsahu diplomové práce snažit se vyjevit 

relativně komplikovanou právní úpravu ve všech souvislostech a zaměřila se na oblast 

základů trestní odpovědnosti právnických osob.  

Práce je napsána přehledně a s uvedením všech podrobností i nedostatků platné právní 

úpravy, autorce se podařilo vytěžit z relativně malého okruhu použité literatury řadu 

zajímavých zjištění, které uvádí. 

V rámci námětů de lege ferenda se diplomantka zabývala možnostmi legislativně upravit 

platnou právní úpravu. Soustřeďuje se zejména na ustanovení § 7 zák. č. 418/2011 Sb., které 

stanoví rozsah trestní odpovědnosti taxativním výčtem trestných činů, za které právnická 

osoba trestně odpovídá. Za další vhodné úpravy navrhuje změnu ustanovení § 8 topo tak, aby 

umožňovala za určitých podmínek právnické osobě „vyvinit“ se z trestní odpovědnosti, a 
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nakonec doporučuje ke změnám právní úpravy § 10 topo o přechodu trestní odpovědnosti na 

právní nástupce.  

 

Celkové hodnocení diplomové práce: velmi dobře  

Otázka k obhajobě: Jakým způsobem se nové soukromé právo promítá do základních 

institutů zákona o trestní odpovědnosti právnických osob ? 

 

 

 

 

V Praze 27. 11 2015                                                 JUDr. Marie Vanduchová, CSc., 

                                                                                      oponent 


