
Abstrakt 

Rigorózní práce nazvaná „Trestní odpovědnost právnických osob za korupční trestné 

činy“ se zaměřuje na trestní odpovědnost právnických osob s ohledem na vztah ke 

korupčním trestným činům v České republice a ve vybraných státech. Přestože od 

zakotvení tohoto institutu uběhlo již několik let, zůstává stále předmětem diskuzí. 

Rigorózní práce je rozčleněna do čtyř hlavních kapitol. V úvodní první kapitole jsou 

definovány některé vybrané základní pojmy, např. trestní odpovědnost, právnická 

osoba, a vymezen ucelený stručný přehled historického vývoje s hlavními koncepty. 

V rámci této kapitoly jsou také analyzovány česká právní úprava trestní odpovědnosti 

právnických osob a trestání právnických osob v praxi. Druhá kapitola rigorózní práce se 

zaměřuje na obecné souvislosti korupce a snahy mezinárodních organizací podpořit boj 

s korupcí. Obsahem je dále rozbor české právní úpravy vybraných trestných činů 

spojených s korupcí a úplatkářstvím. Třetí kapitola popisuje vybrané právní úpravy 

některých států, např. USA a Velké Británie, s cílem porovnat je s českou právní 

úpravou. Rigorózní práce se v této části také zaměřuje na závěry porovnávací studie 

OECD, která umožňuje porovnat českou právní úpravu s jednotlivými členskými státy 

této mezinárodní organizace. V poslední čtvrté kapitole jsou shrnuty některé vybrané 

problémy spojené s trestní odpovědnosti právnických osob. Nejprve je rozebrán institut 

compliance, standardizace a certifikace compliance programů. Rigorózní práce se dále 

zaměřuje na whistleblowing (ochranu oznamovatele) a zvláštní institut dočasného 

odložení trestního stíhání, který nahradil právní úpravu účinné lítosti ve vztahu ke 

korupčním trestním činům. V přílohách rigorózní práce je proveden detailnější rozbor 

požadavků metodické pomůcky Nejvyššího státního zastupitelství pro institut vyvinění 

z trestní odpovědnosti a shrnuty výsledky porovnávací studie OECD. 

Cílem rigorózní práce je shrnout trestní odpovědnost právnických osob za korupční 

trestné činy, zpracovat ucelený stručný přehled historického vývoje a základních 

konceptů a porovnat českou právní úpravu s vybranými státy s cílem posoudit efektivitu 

a dopady právní úpravy na boj s korupcí.  Rigorózní práce ověřila, že Česká republika 

nebyla úspěšná při přijímání některých klíčových institutů a ani v současné době 

nevěnuje dostatečnou pozornost prosazování prevence korupčních trestných činů 

v rámci široce pojatého konceptu compliance. 


