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Trestní odpovědnost právnických osob lze zkoumat z různých hledisek (rozsah 

kriminalizace jednání právnických osob, sankcionování právnických osob, zvláštnosti řízení 

vedeného proti právnickým osobám a jistě z řady dalších hledisek). Jedním z aspektů, kterými 

se můžeme v rámci studia trestné činnosti právnických osob zabývat, je hledisko 

kriminologické.  A právě toto hledisko si vybrala autorka diplomové práce a podrobuje 

trestnou činnost právnických osob zkoumání z kriminologického hlediska. Práce však není 

orientována kriminologicky zcela – obsahuje výklad podmínek trestní odpovědnosti i zásady 

sankcionování právnických osob, obsahuje historický aspekt i poukaz na nedávnou změnu 

zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Téma 

zpracovávané diplomové práce je zcela aktuální a zároveň společensky závažné. 

Práce má logickou osnovu, ve které po úvodu autorka charakterizuje vývoj právní úpravy 

trestní odpovědnosti právnických osob v podmínkách České republiky, dále se zabývá 

typologií trestné činnosti právnických osob, rozebírá souvislosti a zvláštnosti trestné činnosti 

právnických osob od běžné pouliční kriminality, uvádí odlišnosti od ekonomické kriminality 

apod. Ve druhé části své diplomové práce věnuje pozornost sankcionování právnických osob 

a prevenci před její činností. Třetí část diplomové práce je zasvěcena preventivním opatřením, 

které mají přispět k omezení trestné činnosti právnických osob. Práci uzavírá až přiliš 

stručným závěrem. 

Pochopitelně, a to i vzhledem k české právní úpravě, diplomantka věnuje velkou pozornost 

i tzv. compliance programům, pokročilému systému zásad a pravidel k zabezpečení 

dodržování právních a etických norem, resp. vnitřních předpisů. Compliance programy 

mohou přispět k vyvinění z trestní odpovědnosti právnických osob podle aktuální české 

právní úpravy. 

Diplomová práce byla zpracována na podkladě vysokého počtu pramenů, které 

diplomantka dělí na monografie, učebnice a komentáře, články, internetové zdroje, právní 

předpisy, mezinárodní úmluvy a judikaturu, ostatní prameny. Použité prameny používá 

správně. U internetových zdrojů uvádí nejen datum zobrazení, ale i hodinu a minutu 

shlédnutí. Práce prošla pečlivou technickou redakcí, je bez překlepů a pravopisných chyb. 

Diplomantka připojila k práci i statistické přílohy, které ilustrují téma v širších 

souvislostech, což činí diplomovou práci ještě přitažlivější. 



K obsahu práce nemám připomínky, nevytýkám žádné odborné vady či nedostatky. 

Oceňuji, že studentka bez ukončeného právnického vzdělání je schopna napsat na tak 

odborně náročné téma, jakým bezpochyby trestní odpovědnost právnických osob je, 

diplomovou práci s vysokou odbornou úrovní. Diplomová práce je naprosto způsobilým 

podkladem pro její ústní obhajobu.  

Hodnocení diplomové práce: výborně 

Otázka k obhajobě: Vysvětlete pojmy: kriminalita bílých límečků, trestná činnost 

právnických osob, korporátní kriminalita, obecná kriminalita. 

 

 

 

 

 

 

V Praze 30. 4. 2017                                             JUDr. Marie Vanduchová, CSc.,         

 


