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Hodnocení 

diplomové práce Adély Marešové 

Trestní odpovědnost právnických osob 

 

Diplomová práce o rozsahu padesáti tří stran textu se zabývá, jak plyne již z názvu práce, 

problematikou trestní odpovědnosti právnických osob, resp. jejími vybranými otázkami. 

Téma diplomantkou zvolené je i přesto, že zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti 

právnických osob a řízení proti nim, nabyl účinnosti již k 1. 1. 2012, stále aktuální, když tento 

zákon je i v současné době předmětem mnoha odborných diskuzí, což plyne, jak ve své práci 

správně předestírá i diplomantka, z řady problematických ustanovení citovaného zákona. 

Za cíl své práce si autorka vytyčila zdůraznit společenskou potřebu trestněprávní regulace 

jednání právnických osob a zamyšlení se nad problematickými aspekty trestní odpovědnosti 

právnických osob v praxi a návrh možných řešení zjištěných problémů. K tomuto je třeba 

uvést, že i přes několik drobných, dále uvedených, nedostatků se tohoto cíle podařilo 

diplomantce dosáhnout, když, v obecné úrovni posuzováno, je práce jak odborně, tak též 

literárně velice dobře zpracovaná. 

Osnova diplomové práce je v obecné rovině uspořádána systematicky dobře, Po 

ambiciosním úvodu k práci vymezuje nejprve diplomantka v prvních čtyřech kapitolách 

předmět zkoumání, modely trestní odpovědnosti právnických osob, základní pojmy, tj. pojem 

právnické osoby a pojem její trestní odpovědnosti, jež pak dále blíže rozebírá. Pátá kapitola 

uvádí statistické údaje. Závěr pak shrnuje veškeré poznatky nabyté diplomantkou v průběhu 

tvorby její diplomové práce. 

Diplomantka je příznivkyní institutu trestní odpovědnosti právnických osob, jak sama 

v práci na více místech uvádí, nicméně není jejím obdivovatelem, pokud jde o konkrétní 

českou právní úpravu. Diplomantka v této souvislosti nezůstává pouze u strohého 

teoretického popisu příslušných problémů, když v této, jakož i v další kapitole velice správně 

neopomíná ani uvedení celé řady návrhů de lege ferenda, tj. návrhy možností jak dané, v práci 

vzpomínané, problémy pro futuro řešit.  

Autorka vyšla z relativně početného seznamu odborných pramenů, s kterými pracovala 

vesměs korektně a kreativně. Připomínka směřuje k tomu, že u internetových zdrojů není 

uvedeno datum zobrazení. 

Práce je zpracována juristicky s kriminologickými přesahy – například vztah kriminality 

korporací k organizovanému zločinu aj. – viz str 11-12. 
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K obsahu práce uplatňuji jedinou připomínku. Vztahuje se na str. 27, kde se autorka 

vypořádává s otázkou, zda trestní odpovědnost právnických osob je odpovědností objektivní 

nebo odpovědností subjektivní. Uvádí, že tato otázka je mezi odborníky předmětem sporu. 

Podle mého názoru tomu tak není, naprostá většina odborníků se shoduje v tom, že trestní 

odpovědnost právnických osob je odpovědností subjektivní. Názor Bohuslava, že to je 

objektivní odpovědnost, je raritní.  

Závěrem shrnuji: Diplomová práce Adély Marešové je plně způsobilým podkladem pro 

ústní obhajobu. Autorka nepochybně prokázala schopnost napsat odborný text na velmi pěkné 

úrovni. 

Otázka k obhajobě: Uveďte argumenty, pro které je trestní odpovědnost právnických osob 

odpovědností subjektivní.  

Hodnocení: velmi dobře 

 

 

 

 

V Praze 3. 5. 2018                                       prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.,  

 

 

 

 

 


