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1. Aktuálnost (novost) tématu:
Ačkoliv institut trestní odpovědnosti právnických osob není zcela nový, nadále v něm přetrvává řada
sporných otázek nebo dokonce pochybných ustanovení, která mezi odbornou veřejností vyvolávají diskusi.
Nadto autor analyzuje relevantní aktuální judikaturu a statistická data, která se váží k této oblasti. Zpracování
dané problematiky a především orientace na sporné problémy a aktuální justiční praxi se proto jeví jako
bezesporu potřebné, žádoucí a tedy aktuální.
2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a použité metody:
Problematika sankcionování právnických osob je přiměřeně náročná na zpracování pramenného materiálu,
včetně analýzy judikatury. Pro zdárné zpracování tématu je potřebné a nezbytné hlubší zvládnutí teoretických
otázek pojmu a účelu trestních sankcí, jakož i hlubší seznámení se s jednotlivými sankcemi, které lze
právnických osobám uložit. Analyticko-syntetická metoda, resp. zčásti též metoda komparace, které byly
v práci použity, plně odpovídají předmětu práce a vytyčeným cílům.
3. Formální a systematické členění práce:
Diplomant se nejprve obecně zabývá pojmem právnické osoby, základy trestní odpovědnosti právnických
osob a pojmem trestů a účelu trestání. Na tyto obecněji orientované kapitoly, které představují nezbytný
teoretický vstup do zkoumané problematiky, pak navazuje klíčová kapitola analyzující jednotlivé sankce
ukládané právnickým osobám. Práce je pak vhodně doplněna komparací s vybranými zahraničními úpravami
a rozborem statistických dat. V závěru pak diplomant shrnuje základní poznatky, ke kterým dospěl. Formální
a systematické členění práce je logické a plně důvodné.
4. Vyjádření k práci
Práci lze celkově hodnotit jako zdařilou. Diplomant prokázal skutečně hlubokou znalost zvolené
problematiky a jejích širších teoretických souvislostí, včetně jejího zpracování v odborné literatuře a odrazu
v judikatuře. Vyzdvihnout třeba zejména systematičnost zpracování materie, velmi dobrou práci s literárními
a dalšími prameny, v zásadě úspěšnou snahu po samostatném přístupu, jasně formulované názory a
v neposlední řadě pěkné formulační a vyjadřovací schopnosti diplomanta. Zvláště třeba zmínit úspěšné
postižení podstaty pravé a nepravé odpovědnosti právnických osob, včetně kladů a nedostatků těchto
koncepcí, důvodná je rovněž kritika formulace ustanovení § 8 odst. 5 TOPO a interpretace tohoto ustanovení,
přisvědčit třeba též výhradám, které diplomant vznáší ohledně dotčení personálního substrátu právnické

osoby, resp. právního nástupce právnické osoby, uloženou sankcí. Pokud jde o rozbor jednotlivých sankcí,
pak lze v zásadě akceptovat výhrady, které diplomant vznáší stran zákonného „privilegování“ některých
právnických osob při ukládání sankcí, což sice nepostrádá věcné důvody, nicméně to narušuje rovnost před
zákonem. Důvodné je upozornění na disproporce ve výši sankcí v trestním a správním (přestupkovém) právu,
jakož i upozornění na korelaci ustanovení § 74 odst. 1 písm. a) zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, na straně jedné a trestu zákazu plnění veřejných zakázek na straně druhé. Vyzdvihnout třeba rovněž
samostatné vyhledání a zpracování statistických dat a jejich grafické vyjádření a zobecnění s dobrou
vypovídající hodnotou. Snad jedinou připomínku lze mít k závěru práce, kde by čtenář očekával spíše souhrn
učiněných závěrů a námětů de lege ferenda a de lege lata.

5. Kritéria hodnocení práce
Splnění cíle práce

Cíl práce byl splněn velmi dobře.

Samostatnost při zpracování tématu včetně
zhodnocení práce z hlediska plagiátorství

Podrobná analýza a srovnání názorů doktríny,
rozbor statistických dat a formulování
vlastních kritických i konstruktivních
stanovisek prokazují samostatný a tvůrčí
přístup. Veškeré zdroje, citace i odkazy jsou
důsledně vyznačovány.
Práce má zcela logickou strukturu počínaje
rozborem obecných institutů trestní
odpovědnosti a sankcionování právnických
osob, až po analýzu jednotlivých trestních
sankcí.
Velmi pěkné a účelné využití poznatků
z literárních pramenů a z judikatury, včetně
zahraničních. Veškeré zdroje, citace i odkazy
jsou důsledně vyznačovány.
Hloubka provedeného rozboru zkoumané
problematiky nesporně odpovídá zaměření a
cílům práce.
Z formálního pohledu je text práce zpracován
velmi dobře.
Jazyková a stylistická úroveň zpracování je
velmi pěkná.

Logická stavba práce

Práce se zdroji (využití cizojazyčných zdrojů)
včetně citací
Hloubka provedené analýzy (ve vztahu
k tématu)
Úprava práce (text, grafy, tabulky)
Jazyková a stylistická úroveň

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě
Doporučení/nedoporučení práce k obhajobě

Práci doporučuji k obhajobě.

Navržený klasifikační stupeň

Výborně.

Otázky k zodpovězení při obhajobě

Jaké diplomant shledává nedostatky v právní
úpravě peněžitého trestu a jaké změny by
doporučoval?
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oponent diplomové práce

