
Oponentský posudek 

na diplomovou práci Evy Novotné 

Trestní řízení proti právnickým osobám 

 

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 již pět let 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. 

Autorka práci rozdělila, nepočítáme-li úvod a závěr, do tří kapitol, které dále rozdělila do 

podkapitol. Nejprve pojednává obecně o trestní odpovědnosti korporací, posléze o procesních 

institutech řízení proti právnickým osobám. Zde je její úloha těžší, protože zákon obsahuje 

řadu problematických institutů, přesněji řečeno, o některých důležitých otázkách nehovoří, 

takže nutí aplikační praxi k výkladu, který nemusí být jednotný. Osnovu práce považuji za 

správnou a logickou, jednotlivé části práce na sebe vhodně navazují. Osnova dává jasný vhled 

a představu o tom, co práce obsahuje. Vytkla bych ovšem, že pátá kapitola označená jako 

„Závěr“ neobsahuje shrnutí toho, k čemu diplomantka dospěla, ale spíše jen komentář osnovy 

práce. 

Diplomantka vycházela s dostatečného okruhu odborných pramenů. Správně používá i 

judikaturu, i když rozhodnutí publikovaných ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, není 

ještě mnoho.  

Pokud jde o samotný obsah práce, většina textu je z velké části popisného charakteru 

kompilující již publikované názory a rozbory jiných autorů, takže na mnohých místech práce 

lze vytknout větší závislost na použitých literárních pramenech, ale zase nelze vytknout 

nějaká zásadní pochybení. 

Práce splňuje předpoklady k ústní obhajobě, kterou doporučuji orientovat na otázku, kdo 

činí úkony v trestním řízení za právnickou osobu.  

Práci hodnotím: velmi dobře 

 

 

 

V Praze 28. 4. 2017                                                           JUDr. Marie Vanduchová, CSc.,                              


