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Hodnocení 

diplomové práce Anny Žižkové  

Trestní odpovědnost právnických osob 

 

Recenzovaná diplomová práce o rozsahu 63 stran vlastního textu se zabývá, jak vyplývá 

z názvu práce, ambiciosní problematikou trestní odpovědnosti právnických osob, zaměřenou 

k hmotněprávním otázkám základů trestní odpovědnosti, tj. přibližně do ustanovení § 10 topo. 

Téma diplomové práce je aktuální, k čemuž přispěla zejména skutečnost, že od 1. 1. 2012 je 

účinný v České republice nový zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických 

osob a o řízení proti nim. Zákon je účinný tři a půl roku a stále je předmětem odborných 

úsudků, což vyplývá z řady problematických ustanovení citovaného zákona. Je tomu tak 

patrně proto, že přijetí zákona nevycházelo z nějakého širokého konsensu, že třeba zavést 

trestní odpovědnost korporací, ale k přijetí došlo především pod tlakem mezinárodních 

závazků a doporučení. O aktuálnosti svědčí i probíhající legislativní úsilí o čtvrtou novelu 

tohoto zákona, kterou představuje parlamentní tisk Poslanecké sněmovny č. 304, ve kterém se 

navrhuje rozšíření kriminalizace jednání právnických osob a aktuálně i rozšíření možnosti 

právnické osoby „vyvinit“ se z trestní odpovědnosti. 

Diplomantka rozdělila svoji diplomovou práci do úvodu a pěti kapitol, ve kterých 

pojednává jednak o okolnostech doprovázejících přijetí zákona, dále o samotných 

podmínkách trestní odpovědnosti právnických osob, například pojmu právnické osoby, 

nových zásad trestního práva etd., a posléze o návrzích na zdokonalení současné právní 

úpravy. Osnovu práce považuji za logickou a správnou. 

Autorka v práci využila dostatečný 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 má všechny formální náležitosti, včetně seznamu použitých pramenů, resume, 

seznamu klíčových slov. Je napsána živým, čtivým stylem. 

Těžiště diplomové práce je v rozboru problematických institutů zakládajících 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. 
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Za cíl své diplomové práce si autorka vytyčila rozbor pozitivní právní úpravy trestní 

odpovědnosti právnických osob se zaměřením na problematická ustanovení platné právní 

úpravy. Je třeba uvést, že diplomantce se podařilo vytčeného cíle dosáhnout a práce je 

zpracována na velmi pěkné odborné i literární úrovni.  

Práci zhodnocují jednak kritické zaměření a jednak živý, čtivý styl, kterým je práce 

napsána. 

K obsahu práce nemám věcné připomínky. 

Návrhy de lege ferenda uvedené v závěru práce považuji za správné a náležitě 

odůvodněné.  

Diplomová práce Ann Žižkové je plně způsobilým předmětem ústní obhajoby, kterou 

doporučuji orientovat na otázku: Problém rozsahu kriminalizace jednání právnických osob 

v českém zákoně o trestní odpovědnosti právnických osob. 

 

Hodnocení: výborně  

 

 

 

 

 

 

V Praze 26. listopadu 2015                                          Prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc., 

                                                                                      vedoucí diplomové práce                


