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Úvod 

 Problematika trestní odpovědnosti právnických osob není v české právní úpravě už 

úplnou novinkou, ale díky častým novelám zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti 

právnických osob a řízení proti nim (dále jen „ZTOPO“), často iniciovaným ze zahraničí, 

stále nabízí bohatý potenciál pro další práce. Byť právnických osob stíhaných českými soudu 

bylo doposud poskrovnu, lze pozorovat stoupající tendenci (podobně jako ve Francii a 

Rakousku) a i s ohledem na rozšíření trestní odpovědnosti právnických osob lze důvodně 

předpokládat, že tato tendence bude i nadále pokračovat. 

 Ve své práci jsem se rozhodla vynechat pro dané téma tradiční kapitolu o argumentech 

pro zavedení a proti zavedení trestní odpovědnosti právnických osob a také kapitolu o 

historickém pozadí přijetí ZTOPO. Důvodem je skutečnost, že závěrečných prací na toto téma 

bylo napsáno již nespočet a nerada bych se opakovala. 

 Místo toho zařadím mezi teoretická východiska kapitolu o právnické osobě obecně, a 

to z toho důvodu, že pojetí právnické osoby se ve světle zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník (dále jen „OZ“), podstatně proměnilo, což má částečně dosah i pro dovození její 

trestní odpovědnosti.ZTOPO v původní podobě vycházel z pojetí právnické osoby podle 

zákona  č. 40/1964 Sb., občanský zákoník. 

 Moji práci nemůže neovlivnit několik novelizací, kterými ZTOPO v posledních letech 

prošel. Významně bylo zasaženo především do věcné působnosti. Vedle finální podoby bych 

ráda čtenáře své práce seznámila i s tím, jaké měl zákonodárce další možnosti úpravy věcné 

působnosti. Podstatnou novinkou je také zavedení institutu „vyvinění se z trestní 

odpovědnosti,“ který je zakotven v ustanovení § 8 odst. 5 ZTOPO. Tento institut je od 

samého počátku terčem kritiky odborné veřejnosti, a proto bych ho v práci ráda rozebrala 

více. 

 Ve světě nejsme zdaleka jediní, kdo se stále problematiku trestní odpovědnosti 

právnických osob snaží správně uchopit a pátrá po možných cestách. Ideální úpravu dosud 

hledají i jiné evropské státy a i v jejich úpravách dochází k četným novelizacím. Zajímavým 

případem je zejména Španělsko, které si ve svém vývoji prošlo formou nepravé i pravé trestní 

odpovědnosti právnických osob. Pro porovnání bych proto ráda zařadila i kapitolu o tom, jak 

problematiku trestní odpovědnosti právnických osob uchopily jiné evropské státy a nastínila 

s jakými problémy se potýkají. 
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 V závěru své práce bych se ráda zabývala problematikou, která má kořeny právě 

v zavedení již zmiňovaného institutu vyvinění se z trestní odpovědnosti, a to je fenomén tzv. 

compliance programů, whistleblowingu a s nimi související korupce a korupčních trestných 

činů. 
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1. Základy trestní odpovědnosti právnických osob 

1.1. Úvod do problematiky trestní odpovědnosti právnických osob 

 Dnes už není sporu o tom, že právnické osoby jsou plnohodnotnými subjekty práva. 

V souvislosti s užíváním práv se při své činnosti mohou stejně jako osoby fyzické dopouštět 

jednání, která nejsou v souladu s právem. S ohledem na rostoucí význam právnických osob 

musel zákonodárce přistoupit  k zavedení nového typu trestní odpovědnosti, a to odpovědnosti 

skupinové (korporativní). Jedním z hlavních argumentů pro zavedené této koncepce trestní 

odpovědnost byla nepochybně nutnost mít na právnickou osobu vhodné instrumenty i 

pro případ, kdy nevíme, která fyzická osoba za ni v konkrétním případě jednala. Tím došlo 

k prolomení zásady individuální trestní odpovědnosti fyzické osoby. Od zavedení trestní 

odpovědnosti právnických osob tak mluvíme o zásadě nezávislé souběžné trestní 

odpovědnosti právnických osob.Tato zásada je zakotvena v ustanovení § 8 odst. 3, které 

stanoví, že „trestní odpovědnosti právnické nebrání, nepodaří-li se zjistit, která konkrétní 

fyzická osoba jednala způsobem uvedených v odstavcích 1 až 2.“ Podle této zásady tak může 

za účinek trestného činu odpovídat fyzická i právnická osoba zároveň, a to bez vzájemné 

závislosti. Tato zásada se projevuje i v procesní rovině, kdy může být fyzická osoba 

odsouzena bez ohledu na to, jestli byla odsouzena osoba právnická a naopak.  

 Přestože nás společenská situace, doba i mezinárodní závazky dohnaly k zavedení 

trestní odpovědnosti právnických osob, stále se najdou tací, kteří tvrdí, že postihování 

právnických osob není v souladu s kontinentální právní kulturou.  I dnes jsou slyšet názory, že 

zavedení trestní odpovědnosti právnických osob slouží k posílení moci soudců, někteří 

předvídají i zásahy soudů do ekonomiky. Tyto názory jsou snad postupem času překonávány, 

a to i s ohledem na to, že ani po šesti letech účinnosti ZTOPO nebyl počet právnických osob 

postavených před soud zrovna závratný. 

 Má se za to, že průkopníkem zavedení trestní odpovědnosti právnických osob 

(samozřejmě ještě zdaleka ne tak, jak ji chápeme dnes), měla být Francie, a to už ve 

středověku, kdy v druhé polovině šestnáctého stolení bylo na základě tzv. ordonancí 

umožněno stíhat kolektivitu za podmínek, že trestný čin byl spáchán v důsledku rozhodnutí 

celé společnosti. Nutno však dodat, že na tuto úpravu nebylo ani později navázáno a nakonec 

zanikla. Kdybychom nahlédli ještě hlouběji do historie, zárodky trestní odpovědnosti 

právnických osob bychom našli už ve starověkém Římě, kde byly trestány obce jako celek. 
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 Trestní odpovědnost právnických osob je vymezena negativně, tj. zákonodárce 

taxativně stanovil případy, kdy se na právnickou osobu trestní odpovědnost neuplatní. 

1.2. Pojem právnické osoby ve světle současné právní úpravy 

 Problematika právnických osob zaujímá v občanském zákoníku  ústřední postavení, 

když je zařazena už v obecné části hlavě druhé. 

 Podle ustanovení§ 18 OZ je „osoba je buď fyzická nebo právnická.“ Vymezení 

fyzické osoby je poměrně jednoduché, rozumí se jí každý člověk.  

 Definice právnické osoby je o poznání složitější. Používá se pozitivní a negativní 

formulace, podle které je právnickou osobou osoba odlišná od osoby fyzické. Pozitivní 

vymezení je pak zakotveno v ustanovení § 20 odst. 1 OZ, podle kterého je „právnická osoba 

organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, že má právní osobnost, nebo jehož právní 

osobnost zákon uzná.“ Právní osobností rozumíme „způsobilost mít v mezích právního řádu 

práva a povinnosti.“1 Právnická osoba může mít podle ustanovení § 20 odst. 1 OZ práva a 

povinnosti, které se slučují s její právní povahou, a to bez zřetele na předmět své činnosti. 

Mluvíme tak o tzv. „generální subjektivitě,“ která stojí proti doktríně „ultra vires.“ 

Podle této doktríny by právnická osoba disponovala jen těmi právy a povinnostmi, které 

vychází z předmětu její činnosti.  

 Potřeba uznat za subjekty práva i některé instituce za účelem samostatného právního 

jednání, je známa již ze starověkého Říma, byť samozřejmě ještě nemůžeme mluvit o pojmu 

„právnická osoba.“ Ten se nepoužíval ještě ani ve středověku a ani dnes není pojem používán 

bez výhrad. Např. Eliáš upozorňuje na nesprávnou jazykovou formulaci, s odkazem na 

skutečnost, že slovo „právnická“ vychází ze slova „právník.“ Právnická osoba je ale 

vytvořena právem, proto by vhodnější výraz byl „právní osoba.“ Frinta ovšem poukazuje na 

to, že „právní osoba“ je širší pojem, který by ve své podstatě zahrnoval i osobu fyzickou, 

neboť i ona je osobou podle platného práva.2 Obecně začaly být právnické osoby uznávány 

jako subjekt práva až počátkem 19. století.  

 Právnické osoby se zakládají za nejrůznějšími účely. Mezi ty nejdůležitější patří  

potřeba právně uspořádat vztahy mezi členy organizované skupiny popř. vztahy mezi členy 

                                                           
1 DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. a kol, Občanské právo hmotné. Svazek 1. Díl první: Obecná 

část. 2., aktualizované a doplněné vydání. Praha: WoltersKluwer ČE, a. s., 2016. 436 s. 
2 FRINTA, O. Právnické osoby. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2008, s. 54. 
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skupiny jednotlivě i jako celku vůči třetím osobám. K založení právnické osoby často vede i 

potřeba oddělit majetek. 3  Tento účel založení je znám už od 15. století, kdy vznikající 

obchodní společnosti měly chránit investora a v případě zadlužení omezit jeho odpovědnost a 

zmírnit nepříznivé dopady na jeho rodinu. 

 O tom, na jaké bázi právnické osoby fungují, a jaké je jejich postavení jako subjektu 

práva, pojednávají tři teorie: fikce, reality a kompromisní teorie. 

 Teorie fikce, jejímž vůdčím propagátorem byl německý právník Friedrich Carl von 

Savigny, staví na tom, že jen člověk může být považován za přirozenou osobu, která je 

schopna samostatného právního jednání. Existenci právnických osob bere na zřetel, ale 

poukazuje na to, že aby mohly ve vnějším světě fungovat, je třeba vytvořit určité právní 

konstrukce.  Z této teorie vychází současná právní úprava, byť s určitými výhradami. 

 Podle teorie reality, kterou formuloval německý právní historik a politik Otto Friedrich 

von Girke, naopak právnické osoby samostatně vznikají a reálně existují, a to bez ohledu na 

vůli zákonodárce.  

 Kompromisní teorie pak hledá cestu, jak spojit obě předchozí. Děje se tak např. 

prostřednictvím tzv. teorie přenesené reality, podle které právnická osoba potřebuje zakotvit 

právní normou, ale pak už funguje zcela samostatně.   

 Právnické osoby mají způsobilost k právnímu jednání a také způsobilost deliktní 

(způsobilost k protiprávnímu jednání), přičemž obě se kryjí s právní subjektivitou. Vzhledem 

k tomu, že se zákonodárce přiklonil k teorii fikce, právnické osoby se nemohou zavazovat 

samy o sobě, k (proti)právnímu jednání je potřeba zastoupení oprávněnou fyzickou osobou. 

Oprávněnými osobami jsou ze zákona především členové statutárních orgánů, s tím, že právě 

„členové statutárních orgánů mohou právnickou osobu zastupovat ve všech záležitostech“ 

(ustanovení § 164 OZ), pokud zakladatelským právním jednáním není stanoveno jinak. 

Kromě statutárních orgánů „právnické osoby zastupují jejich zaměstnanci nebo členové 

v rozsahu, který odpovídá jejich zařazení nebo funkci“ (ustanovení § 166 OZ). I v tomto 

případě jde o zákonné zastoupení. 

                                                           
3LAVICKÝ, P. a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1-654). Komentář. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 

2014, 2400 s. 

 



6 
 

 Stejně jako fyzická osoba může být i osoba právnická při právním jednání zastoupena 

na základě smlouvy o zastoupení. 

1.3. Teoretické základy trestní odpovědnosti právnických osob 

1.3.1. Anglo-americký systém práva 

 Základy trestní odpovědnosti právnických osob byly položeny v anglo-americkém 

systému práva. Právě tady se vyvinulo i několik základních doktrín.4 Primární je tzv. teorie 

„strict liability,“ jejíž podstatou je absolutní trestní odpovědnost. Právnická osoba je podle 

této doktríny odpovědná za právní jednání, které způsobí předvídaný následek, a to 

bez ohledu na konkrétní formu zavinění. Právnické osobě se plně přičítá následek způsobený 

fyzickou osobou. 

 Na teorii strict liability navazuje doktrína „vicarious liability,“ označovaná také jako 

„delegovaná odpovědnost.“ Jádro této teorie spočívá v tom, že právnická osoba je odpovědná 

za právní jednání svých zaměstnanců, ale přihlíží se ke struktuře právnické osoby. 

Za protiprávní jednání podle této teorie odpovídají jak právnické osoby, tak zaměstnanci 

ve vedoucím postavení. 

 Další teorií je „alter ego“ (osamostatnění). Jednání se přičítá přímo právnické osobě. 

Určitá závislost na fyzické osobě tu zůstává, osamostatnění spočívá v nezávislosti řízení 

vedených proti právnické a fyzické osobě. 

 Dále rozeznáváme „teorii agregační“ (známa také jako „teorie kolektivního vědomí.“) 

Podle této doktríny jednání právnické osoby je důsledkem projevu vůle více fyzických osob a 

tím je vytvářeno tzv. kolektivní vědomí. Podmínkou pro vznik odpovědnosti právnické osoby 

je to, aby se na rozhodnutí podílely osoby s příslušnými řídícími a kontrolními pravomocemi.5 

 Výčet uzavírají tzv. „systémové teorie“ označované jako „moderní holistické teorie.“ 

Ty se objevují ve dvou podobách, a to kulturní nebo organizační. Organizační prvek spočívá 

v tom, že konkrétního protiprávního jednání se dopouští fyzické osoby, které jsou součástí 

korporátní organizace. O podobě kulturní mluvíme v okamžiku, kdy je odpovědnost 

vyvozována z korporátní kultury, tu tvoří nejrůznější zásady, stanoviska, postupy apod. 

                                                           
4 MEDELSKÝ, J. Trestná zodpovednosť právnických osôb. Plzeň: Aleš Čeněk, 2016. s. 202. 
5FENYK, J. Návrh českého zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim (2004). 
Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Česká republika. Dostupné z: 
https://www.law.muni.cz/sborniky/dp08/files/pdf/trest/fenyk.pdf 

https://www.law.muni.cz/sborniky/dp08/files/pdf/trest/fenyk.pdf
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1.3.2. Kontinentální systém práva 

 Teorie uplatňující se v kontinentálním systému práva vychází ze systému anglo-

amerického. Tady rozeznáváme pravou a nepravou trestní odpovědnost právnických osob a 

zároveň se tu vydělují další způsoby regulace vycházející z mezinárodních závazků a 

doporučení. 

 Podstata pravé trestní  odpovědnosti právnických osob spočívá v tom, že odpovědnost 

je vymezena buď přímo v trestním kodexu (tak tomu je např. v Nizozemsku, Francii nebo 

Dánsku), nebo ve zvláštním zákonu o trestní odpovědnosti právnických osob (reprezentanty 

této úpravy jsou např. Rakousko, Maďarsko nebo Polsko). Trestní sankce se ukládají 

v trestním řízení. 

 Země, kde funguje nepravá trestní odpovědnost právnických osob, nepotřebují 

výslovnou úpravu trestní odpovědnosti právnických osob. Právnickým osobám lze uložit 

„kvazitrestní sankce.“ Nepravá trestní odpovědnost fungovala např. ve Španělsku. 

1.4. Podmínky existence trestní odpovědnost právnických osob 

 S ohledem na zásadu „nullumcrimen sine lege certa,“ je důležité řádně vymezit 

předpoklady vzniku trestní odpovědnosti. Teorie vymezuje šest okruhů, které svým způsobem 

mohou sloužit jako návod / příručka zákonodárci. 

 Jednou z klíčových podmínek je vymezení okruhu  právnických osob, které podléhají 

trestní odpovědnosti, mluvíme o tzv. osobní působnosti. Tu lze vyřešit pozitivně (tj. výčtem 

právnických osob, které trestní odpovědnosti podléhají), negativně (tj. stanovit, které 

právnické osoby trestní odpovědnosti nepodléhají) nebo oběma způsoby zároveň, což teorie 

doporučuje.6 ZTOPO obsahuje pouze negativní výčet, a to v ustanovení § 6. Vyňaty z trestní 

odpovědnosti jsou podle tohoto ustanovení Česká republika a územní samosprávné celky 

při výkonu veřejné moci. Majetková účast právnických osob v odstavci 1 (Česká republika a 

územně samosprávné celky při výkonu veřejné moci) na právnické osobě ale nevylučuje 

trestní odpovědnost takové právnické osoby. To znamená, že územně samosprávné celky jsou 

                                                           
6  KRÁL, V. K trestní odpovědnosti právnických osob - východiska, obsah a systematika zákonné úpravy. 

Trestněprávní revue, 2002, č. 8 s. 222. 
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trestně odpovědné při obchodní činnosti (např.  prodej a nájem nemovitostí), platbě daní a 

poplatků, v oblasti přijímání dotací a grandů, životního prostředí apod.7 

 Tento výčet právnických osob, které nepodléhají trestní odpovědnosti, není úplný. 

S ohledem na uznání suverenity nelze podle ZTOPO postihovat ani cizí státy, podobně jako 

mezinárodní organizace, které požívají výsad a imunit podle mezinárodního práva. Územně 

samosprávné celky jsou vyňaty pouze za předpokladu, že jednají jako veřejnoprávní subjekt 

v rámci přenesené nebo samostatné působnosti.8 

 Druhým důležitým bodem, na který by se měl zákonodárce zaměřit, je rozsah 

kriminalizace. V tomto případě mluvíme o věcné působnosti. Věcná působnost v ZTOPO 

doznala v ZTOPO podstatných změn (vizte níže kapitole 2. Důsledky novelizace zákona o 

trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim). 

 Je nutné vymezit také vztah trestní odpovědnosti fyzických a právnických osob. V 

práci jsem již výše zmiňovala, že u nás se s od účinnosti ZTOPO uplatňuje zásada nezávislé 

souběžné trestní odpovědnosti právnických osob. 

 Problematickou záležitostí je otázka zavinění. Její vyřešení závisí na tom, zda se stát 

přiklání k teorii reality nebo k teorii fikce. U nás se vychází z druhé varianty a problematika 

zavinění je řešena institutem přičitatelnosti trestného činu právnické osobě (vizte níže kapitola 

1. 7. Přičitatelnost trestného činu právnické osobě). 

 Další otázkou, kterou by se měl zákonodárce zabývat, je výčet možných sankcí (vizte 

níže kapitola 1. 9. Sankce ukládané právnickým osobám). 

 Poslední, ale neméně důležitou stránkou je způsob vedení řízení. Tady zákonodárce 

musí uvažovat, zda lze zahájit řízení jen proti osobě právnické bez ohledu na osobu fyzickou, 

nebo zda je stíhání fyzické osoby podmínkou pro stíhání osoby právnické, popř. zda lze vést 

společné řízení. Součástí této problematiky je také příslušnost soudů a orgánů činných 

v trestním řízení. ZTOPO je v tomto poměrně kazuistický. V § 29 obsahuje zvláštní 

ustanovení o místní příslušnosti. Základním vodítkem je místo spáchání trestného činu, poté 

sídlo právnické osoby, a pokud se nedají tato místa zjistit nebo jsou mimo území České 

                                                           
7VIDRNA, J., DOLANSKÝ, P. Trestní odpovědnost obchodních společností a územních samosprávných celků. 

1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2014, 213 s. 
8 JELÍNEK, J., HERCZEG, J. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob. Komentář s judikaturou. 

2. vydání. Praha: Leges, 2013, 256 s. 
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republiky, koná řízení soud, v jehož obvodu čin vyšel najevo. Upraven je rovněž institut 

společného řízení, a to v ustanovení § 31.  

1.5. Co vede právnické osoby k páchání trestné činnosti 

 Odhalit konkrétní důvody, proč se právnické osoby trestné činnosti dopouští, nám 

pomáhají tzv. kriminogenní faktory. Kriminogenními faktory rozumíme „rizikové činitele, 

které vyvolávají, usnadňují  nebo podporují páchání trestné činnosti.“ 9  Česká republika 

nedisponuje ještě dostatečným vzorkem stíhaných právnických osob na to, aby mohla 

všechny rizikové faktory právnických osob správně definovat, natož jakkoli zobecňovat, 

mnohé motivy páchání trestné činnosti se ale budou shodovat s motivy zahraničních 

právnických osob, a z toho lze jistě vyjít. 

 Jednou z hlavních příčin je představa jednotlivce, že se za právnickou osobu může 

schovat, a to zejména u větších právnických oso, kde dochází k decentralizaci rozhodovacích 

pravomocí do takové míry, že lze v konečné fázi jen těžko zjistit, kdo skutečně stojí 

za konkrétním rozhodnutím právnické osoby.  

 Jindy je naopak hlavním popudem sama právnická osoba. Stává se tak v případech, 

kdy je jedinec na právnické osobě zcela závislý, a to nejen z hlediska financí, ale i svého 

sociálního postavení nebo kariéry. Rozdíl mezi loajalitou a závislostí, kdy si jedinec nedovolí 

odporovat vedení právnické osoby, se pak snadno stírá. Důležitou roli ve vývoji tohoto 

motivu hraje postoj vedení právnické osoby. Ten můžeme sledovat třeba v tom, do jaké míry 

jednotlivci mohou prosazovat svůj vlastní názor. 

 Konečně bych ještě vyzdvihla boj o moc, snahu udržet se každou cenu na trhu a někdy 

také poškodit konkurenci. Tento důvod páchání trestné činnosti je společnosti znám 

od nepaměti, je charakteristickým motivem páchání trestné činnosti i pro fyzické osoby. Boj 

o moc může probíhat jak ve vnější sféře, tj. mezi právnickými osobami navzájem např. 

o veřejné zakázky nebo získání státní podpory, tak ve vnitřní, kdy mezi sebou soupeří 

jednotlivci v rámci jedné právnické osoby. 

1.6. Trestní odpovědnost právnických osob versus teorie fikce 

 Právní teorie ani po čtyřech letech od účinnosti občanského zákoníku nedokázala 

uspokojivě vyřešit otázku, zda je trestní odpovědnost právnických osob v souladu s teorií 

                                                           
9 BOHUSLAV, L. Trestní odpovědnost právnických osob. Plzeň: Aleš Čeněk, 2014. 206 s. 
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fikce, ke které se přiklání občanský zákoník. Zatímco Beran tvrdí, že teorie fikce je s trestní 

odpovědností právnických osob neslučitelná,10 Šámal a Eliáš podotýkají, že tento přístup by v 

praxi znamenal, že vedle trestněprávních deliktů by právnická osoba nemohla odpovídat ani 

za delikty soukromoprávní, s čímž ale občanský zákoník počítá.11 Tento názor lze označit v 

teorii za většinový. 

 I s ohledem na současné zahraniční právní úpravy lze podmínky trestní odpovědnosti 

právnických osob vymezit v zásadě třemi základními přístupy, které vymezil Heine,12 a to: 

1. Přičtení odpovědnosti právnické osobě za jednání vymezeného okruhu fyzických 

osob. Tento přístup vychází z pojetí, že právnická osoba jakožto fiktivní osoba nemá 

vlastní vůli a nemůže tedy samostatně zaviněně jednat.  

2. Původní odpovědnost právnické osoby. Podle tohoto přístupu figuruje právnická 

osoba jako samostatný pachatel, který jedna zcela samostatně (tedy bez vazby na 

konkrétné fyzickou osobu). 

3. Ručení právnické osoby založené na objektivní odpovědnosti právnické osoby za 

trestné činy. V rámci tohoto přístupu se nezkoumá subjektivní stránka odpovědnosti 

právnické osoby ani způsob napojení na jednající fyzickou osobu. Právnická osoba je 

tak odpovědná bez ohledu na zavinění.  

 

 ZTOPO vychází z první varianty, s tím, že ustanovení § 8 ZTOPO poměrně podrobně 

vymezuje okruh osob, jejichž jednání lze právnické osobě přičítat.  

1.7. Přičitatelnost trestného činu právnické osobě 

 ZTOPO vychází z teze, že právnické osoby mají stejně jako fyzické osoby jak 

způsobilost k právnímu jednání, tak způsobilost k jednání protiprávnímu (v této souvislosti 

mluvíme o tzv. deliktní způsobilosti). Proces zavinění se ale od fyzické osoby odlišuje. To je 

způsobeno skutečností, že právnická osoba nedisponuje volní a intelektovou způsobilostí. 

Proto u právnických osob mluvíme o zaviněním založeném na teorii přičitatelnosti. Právnická 

osoba je odpovědná tehdy, pokud nastaly okolnosti předvídané v ustanovení  § 8 ZTOPO. 

                                                           
10 BERAN, K. Trestní odpovědnost právnických osob z hlediska teorie fikce. Trestněprávní revue, 2014, č. 5, s. 

107 a násl., a BERAN, K. Trestní odpovědnost právnických osob z pohledu nového občanského zákoníku. 

Trestněprávní revue, 2014, č. 7-8, s. 179 a násl. 
11 ŠÁMAL, P. a ELIÁŠ, K. Několik poznámek k článku „Trestní odpovědnost právnických osob z pohledu 

nového občanského zákoníku.“ Trestněprávní revue, 2015, č. 3, s.59 a násl. 
12 ŠÁMAL, P. Trestní odpovědnost právnické osoby založená na přičitatelnosti trestného činu. Bulletin Advokacie. 
Dostupné z: http://www.bulletin-advokacie.cz/trestni-odpovednost-pravnicke-osoby-zalozena-na-
pricitatelnosti-trestneho-cinu?browser=mobi 

http://www.bulletin-advokacie.cz/trestni-odpovednost-pravnicke-osoby-zalozena-na-pricitatelnosti-trestneho-cinu?browser=mobi
http://www.bulletin-advokacie.cz/trestni-odpovednost-pravnicke-osoby-zalozena-na-pricitatelnosti-trestneho-cinu?browser=mobi
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 Aby bylo protiprávní jednání právnické osoby považováno za trestný čin, musí být 

spácháno právnickou osobou nebo v zájmu její činnosti: 

 

a) statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu, anebo jinou osobou ve vedoucím 

postavení v rámci právnické osoby, která je oprávněna jménem nebo za právnickou osobu 

jednat; 

b) osobou ve vedoucím postavení v rámci právnické osoby, která u této právnické osoby 

vykonává řídící nebo kontrolní činnost, i když není osobou uvedenou v písmenu a); 

c) tím, kdo vykonává rozhodující vliv na řízení této právnické osoby, jestliže jeho jednání bylo 

alespoň jednou z podmínek vzniku následku zakládajícího trestní odpovědnost právnické 

osoby nebo 

d) zaměstnancem nebo osobou v obdobném postavení při plnění pracovních úkolů, i když není 

osobou uvedenou v písmenech a) až c). 

 

 Dikcí „anebo jinou osobou ve vedoucím postavení právnické osoby“ rozumíme, že 

ke spáchání trestného činu právnickou osobou dojde i tehdy, když ho spáchá její zástupce. 

Podle ustanovení § 8 odst. 3 ZTOPO přitom přičitatelnosti trestného činu právnické osobě 

nebrání skutečnost, že nevíme která konkrétní fyzická osoba jednala protiprávně, postačí, že ji 

lze podřadit pod jedno z písmen, což judikoval i Nejvyšší soud v rozhodnutí 5 Tdo 784/2016 

ze dne 29. 6. 2016. 

 Na druhou stranu právnická osoba nemůže být za trestný čin stíhána, pokud podle 

ustanovení § 8 odst. 5 ZTOPO „vynaložila veškeré úsilí, které na ní bylo možno spravedlivě 

požadovat, aby spáchání protiprávního činu zabránila“ (více vizte níže kapitola 2. 3. 

Možnost vyvinění se z trestní odpovědnosti). Tato konstrukce právnické osobě umožňuje 

vyhnout se trestní odpovědnosti, pokud jde o individuální selhání zaměstnance.  

1.8. Trestní odpovědnost nástupce právnické osoby 

 

 Problematika trestní odpovědnosti právního nástupce právnické osoby rovněž patří 

k nejsložitějším otázkám trestní odpovědnosti právnických osob vůbec. Je řešena v ustanovení 

§ 10 ZTOPO. Složitost této problematiky tkví především v mnoha v typech přechodu a jejich 

různorodosti, což nemůže pojmout jeden paragraf zákona, byť všeobecný: „Trestní 

odpovědnost právnické osoby přechází na všechny její právní nástupce.“ Ustanovení tak ani 
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v nejmenším neodpovídá na otázky typu, jestli je např. prodej podniku důvodem pro přechod 

trestní odpovědnosti právnické osoby. K problematice trestního nástupnictví právnické osoby 

doposud neexistuje ani relevantní judikatura, jediným zdrojem tak zůstává teorie. Ta zůstává 

k ustanovení skeptická a přechod trestní odpovědnosti vykládá spíše restriktivně. Doslovný 

výklad by vedl k absurdním závěrům, např. že trestní odpovědnost právnické osoby by 

přecházela na každého z obchodních partnerů. 13  O tom, že by se právní nástupnictví 

ve smyslu § 10 odst. 1 ZTOPO mělo vztahovat na všechny druhy singulární sukcese 

pochybuje i Šámal.14 

 O správnosti tohoto názoru svědčí i důvodová zpráva, 15  ve které zákonodárce 

přiznává, že se inspiroval rakouskou právní úpravou, kde účinky spojené s trestní 

odpovědností právnických osob přechází ze zákona na právního nástupce. Převažuje tedy 

názor, že právní nástupnictví se týká pouze případů univerzální sukcese. 

1.9. Sankce ukládané právnickým osobám 

1.9.1. Tresty  

 Právnické osoby mohou čelit jak trestům, tak ochranným opatřením. ZTOPO obsahuje 

v ustanovení § 15 výčet trestů a ochranných opatření, které je možné právnickým osobám 

uložit. Je tomu tak proto, že jsou tresty, které právnická osoba na rozdíl od fyzických nemůže 

podstoupit (odnětí svobody, domácí vězení, obecně prospěšné práce, zákaz pobytu, zákaz 

vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce, ztrátu čestných titulů nebo 

vyznamenání, ztrátu vojenské hodnosti a vyhoštění) a naopak tresty, které jsou ukládány 

výlučně osobám právnickým (zrušení právnické osoby, zákaz plnění veřejných zakázek nebo 

účasti ve veřejné soutěži, zákaz přijímání dotací a subvencí a uveřejnění rozsudku). 

 Ještě před výčtem trestů obsahuje ZTOPO ustanovení § 14 o přiměřenosti trestu a 

ochranného opatření. Podle tohoto ustanovení má soud při stanovení druhu trestu a jeho 

výměry má vedle povahy a závažnosti trestného činu přihlédnout také „k poměrům právnické 

osoby, včetně její dosavadní činnosti a jejích majetkových poměrů; přitom přihlédne též 

k tomu, zda právnická osoba vykonává činnost ve veřejném zájmu, která má strategický nebo 

                                                           
13 FOREJT, P., HABARTA, P., TREŠLOVÁ, L. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti 

nim s komentářem. Praha : Linde, 2012 
14 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní odpovědnost právnických osob. Komentář. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2012, s. 

253 
15 Důvodová zpráva k vládnímu zákonu č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti 

nim [online]. Vláda České republiky, vydáno 23. 2. 2011 [cit. 2015-04-01]. Dostupné z: 

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=285&CT1=0.  

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=285&CT1=0
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obtížně nahraditelný význam pro národní hospodářství, obranu nebo bezpečnost. Dále soud 

přihlédne k působení právnické osoby po činu, zejména k její případné účinné snaze nahradit 

škodu nebo odstranit jiné škodlivé následky činu. Přihlédne také k účinkům a důsledkům, 

které lze očekávat od trestu pro budoucí činnost právnické osoby.“ Toto ustanovení mezi 

odbornou veřejností vzbuzuje pochybnosti o tom, zda je v souladu s principem rovnosti 

před zákonem, jednoho z vůdčích principů práva zakotveného i v Listině základních práv a 

svobod, když ukládá soudu přihlédnout i k významu a dosavadní činnosti právnické osoby. 

Specifikem je také soudu uložená povinnosti přihlédnout „k právem chráněným zájmům osob 

poškozených trestným činem a věřitelů právnické osoby, jejichž pohledávky vůči trestně 

odpovědné právnické osobě vznikly v dobré víře a nemají původ nebo nesouvisí s trestným 

činem právnické osoby,“ podle ustanovení § 14 odst. 3 ZTOPO. Odlišně od TZ je upravena 

kombinace trestů a ochranných opatření, když ustanovení § 15 odst. 3 stanoví, že „právnické 

osobě lze uložit tresty a ochranná opatření uvedená v odstavcích 1 a 2 samostatně nebo vedle 

sebe. Nelze však uložit peněžitý trest nebo zabrání části majetku vedle propadnutí téže části 

majetku a trest propadnutí věci vedle zabrání téže věci.“ Jedná se tak o speciální ustanovení 

k ustanovením § 53 a § 72 TZ. Další úprava kombinace / samostatnosti je obsažena 

u jednotlivých druhů trestů. 

 Ve výčtu sankcí zákonodárce začíná nejpřísnější možnou, tj. zrušením právnické 

osoby. Tento trest lze uložit právnické osobě, jejíž činnost spočívala zcela nebo převážně v 

páchání trestné činnosti. Právní mocí rozhodnutí o tomto trestu vstupuje právnická osoba do 

likvidace. Jedná se o výjimečný trest v teorii někdy přirovnávaný k trestu smrti. Z toho se 

odvíjí názor, že právnické osoby by neměly tomuto trestu podléhat. Oponenti argumentují 

tím, že pro právnickou osobu, jakožto osobu uměle vytvořenou, ani zrušení nemusí znamenat 

konečné řešení, neboť právnická osoba může být v budoucnosti znovu založena.16 S tímto 

názorem se ztotožňuji a proto se domnívám, že trest zrušení právnické osoby je zcela na 

místě. Za daleko větší problém úpravy sankce zrušení právnické osoby považuji použití 

neurčitého právního pojmu „převážné páchání.“ Z použitého tvaru slova se dovozuje, že 

trestem zrušení nemůže být postižena právnická osoba, která trestný čin spáchala jednou. Tato 

sankce nemůže být uložena všem právnickým osobám, nebude se vztahovat  na právnické 

osoby, jejichž povaha to vylučuje. Podle důvodové zprávy takovými právnickými osobami 

jsou např. územně samosprávné celky. Přes výjimečnost trestu a poměrně krátkou účinnost 

ZTOPO české soudy trest zrušení právnické osoby už uložily. 

                                                           
16 JELÍNEK, J. Právnickým osobám hrozí osm druhů sankcí. Právní rádce. Dostupné z: 
https://pravniradce.ihned.cz/c1-54519660-pravnickym-osobam-hrozi-osm-druhu-sankci 

https://pravniradce.ihned.cz/c1-54519660-pravnickym-osobam-hrozi-osm-druhu-sankci
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 Další citelnou sankcí je trest propadnutí majetku, a to buď celého nebo jeho části. 

Na teoretické bázi se vedou dohady o tom, jestli nejde o nepřímé zrušení právnické osoby, 

neboť trest propadnutí majetku může právnickou osobu v konečném důsledku přivést až 

do likvidace. Soudy prozatím tuto otázku nezodpověděly. 

 Peněžitý trest se právnickým osobám ukládá v denních sazbách činící nejméně 

1 000 Kč a nejvíce 2 000 000 Kč (pro srovnání u fyzické osoby je nejnižší denní sazba 100 Kč 

a nejvyšší 50 000 Kč).Podle důvodové zprávy by peněžitý trest měl být nejčastěji 

aplikovaným trestem při sankcionování právnických osob. Podobně jako u ukládání 

peněžitého trestu fyzickým osobám zde vyvstává otázka, jak spravedlivě a efektivně nastavit 

výši. Teorie se víceméně shoduje v tom, že pravidla pro ukládání jednotlivých denních pokut 

nejsou dostačující. Soudy se zpravidla při ukládání peněžitého trestu právnickým osobám drží 

spíše nižších pokut. 

 Následujícím trestem, který ZTOPO zmiňuje, je propadnutí věci, přičemž ohledně 

podmínek ukládání ZTOPO odkazuje trestní zákoník. Trest se aplikuje na věci získané 

spáchaným trestným činem nebo jako odměnu za něj.  

 Trest zákazu činnosti se právnické osobě ukládá v rozpětí jednoho až dvaceti let, 

zatímco u osob fyzických lze trest zákazu činnosti uložit maximálně  na deset let. Činnost 

musí souviset se spáchaným trestným činem, přičemž je třeba zakazovanou činnost přesně 

specifikovat. 

 Specifickou sankcí postihující pouze právnické osoby je zákaz plnění veřejných 

zakázek nebo účasti ve veřejné soutěži. Jedná se o speciální ustanovení k zákazu činnosti. 

Stejně jako zákaz činnosti se ukládá v rozmezí jednoho až dvaceti let. 

 Dalším trestem, kterému podléhají pouze právnické osoby je zákaz přijímání dotací a 

subvencí. Hranice je opět stanovena na jeden až dvacet let. 

 Posledním trestem, který ZTOPO upravuje, je uveřejnění rozsudku. Zakomponování 

tohoto trestu do právního řádu vyžadovaly mezinárodní dokumenty. Účelem této sankce dle 

důvodové zprávy je především informování veřejnosti. Podle ustanovení § 23 odst. 2 ZTOPO 

„trest uveřejnění rozsudku spočívá v tom, že odsouzená právnická osoba nechá na své 

náklady pravomocný odsuzující rozsudek nebo jeho vymezené části uveřejnit v soudem 

určeném druhu veřejného sdělovacího prostředku, a to s uvedením údajů obchodní firmy nebo 
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názvu právnické osoby a jejího sídla.“ Na druhou stranu žádný předpis nestanoví povinnost 

média rozsudek uveřejnit, což je považováno za nedostatek této úpravy.17 

1.9.1. Ochranná opatření 

 Z povahy věci je výčet ochranných opatření užší, než u osoby fyzické. Až donedávna 

ZTOPO znal pouze zabrání věci. Novelou provedenou zákonem č. 55/2017 Sb., kterým se 

mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon 

č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a další 

související zákony, se do trestního zákoníku a potažmo i do ZTOPO dostalo zcela nové 

ochranné opatření, a to zabrání části majetku. Co do podmínek ukládání tohoto ochranného 

opatření ZTOPO v ustanovení § 26a plně odkazuje na trestní zákoník. Jedná se o opatření, 

které dává státu další možnost, jak zasáhnout do majetku nejen pachatele, ale při splnění 

podmínek i dalších lidí. Nové ochranné opatření umožňuje zabrat majetek, o němž není plně 

prokázáno, že pochází z trestné činnosti. Novela byla přijata na popud evropské směrnice a je 

účinná od 18. 3. 2017. 

 

1.10.  Zánik trestnosti činu právnické osoby 

 Trestní právo vedle podmínek vzniku trestné odpovědnosti upravuje i okolnosti, 

při jejichž splnění dochází k zániku trestní odpovědnosti. Jde o takové faktory, které nastanou 

po spáchání trestného činu, ale dříve, než se o něm rozhodne. Důsledkem je, že stát ztrácí 

oprávnění stíhat a potrestat pachatele trestného činu. 

 ZTOPO rozšiřuje obecné důvody zániku trestnosti, které zná TZ (tj. zánik trestnosti 

přípravy, zániku trestnosti pokusu, účinné lítosti a zvláštní účinné lítosti, promlčení, smrti 

pachatele, milosti a amnestie, které upravuje TZ), když obsahuje speciální ustanovení pro 

účinnou lítost a promlčení. 

 Trestní zákoník v ustanovení § 33 o účinné lítosti obsahuje výčet trestných činů, 

u kterých  může dojít k zániku trestné odpovědnosti za předpokladu, že pachatel 

a) škodlivému následku trestného činu zamezil nebo jej napravil, nebo 

                                                           
17  KALVODOVÁ, V. Vybrané aspekty sankcionování právnických osob. In. JELÍNEK, J. a kol. Trestní 

odpovědnost právnických osob v České republice. Bilance a perspektivy. 1. vydání. Praha: Leges, 2013. 
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b) učinil o trestném činu oznámení v době, kdy škodlivému následku trestného činu mohlo být 

ještě zabráněno; oznámení je nutno učinit státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu, voják 

může místo toho učinit oznámení nadřízenému. 

 

 V případě právnické osoby jsou podmínky nastaveny totožně s tím rozdílem, že výčet 

trestných činů je negativní. Trestní odpovědnost právnické osoby tak nemůže zaniknout 

u trestného činu pletich v insolvenčním řízení (§ 226 TZ), porušení předpisů o pravidlech 

hospodářské soutěže (§ 248 TZ), zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné 

soutěži a veřejné dražbě (§ 256 TZ), pletich při zadání veřejné zakázky a veřejné soutěži 

(§ 257 TZ), pletich při veřejné dražbě (§ 258 TZ), přijetí úplatku (§ 331 TZ), podplacení 

(§ 332 TZ) a nepřímého úplatkářství (§ 333TZ). 

 V případě promlčení trestní odpovědi úprava ZTOPO plně odkazuje na trestní 

zákoník. Drobné odchylky ve výčtu trestných činů jsou způsobeny tím, že právnická osoba je 

odpovědná za méně trestných činů, než osoba fyzická (např. právnická osoba se dle současné 

úpravy nemůže dopustit trestného činu vlastizrady podle ustanovení § 309 TZ, který je vázán 

výlučně na občana České republiky). 
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2. Důsledky novelizace zákona o trestní odpovědnosti právnických osob 

 a řízení proti nim 

2.1. Změny ve věcné působnosti 

 Věcnou působností rozumíme „okruh společenských vztahů, na který trestní zákon 

dopadá.“ 18  Jedná se o určité zájmy, vztahy a hodnoty, které jsou konkretizovány ve 

skutkových podstatách jednotlivých trestných činů uvedených v zákoně č. 40/2009 Sb., trestní 

zákoník (dále jen „TZ“). Způsob vymezení trestných činů, za které mohou být právnické 

osoby postihovány, patří od počátku k největším problémům ZTOPO. 

 Původně k tomuto problému přistoupil zákonodárce tak, že právnické osoby 

postihoval pouze za ty trestné činy, u nichž zavedení deliktní odpovědnosti požadovaly 

mezinárodní smlouvy a závazky plynoucí z členství v Evropské unii. Tento katalog trestných 

činných zákonodárce rozšířil ještě o daňové trestné činy. Hlavním důvodem pro zakotvení 

daňových trestných činů byla skutečnost, aby se i finančním zájmům České republiky 

dostávalo obdobné ochrany jako zájmům Evropské unie.19 V první fázi tedy právnická osoba 

odpovídala  „pouze“ za 84 trestných činů. 

 1. 8. 2014 vešla v účinnost novela,20 kterou se výčet trestných činů, kterých se může 

právnická osoba dopustit, rozšířil ještě o trestný čin znásilnění (§ 185 TZ), účast na 

pornografickém představení (§ 193a TZ) a navazování nedovolených kontaktů s dítětem 

(§ 193b TZ). Touto novelou tak Česká republika splnila požadavky kladené směrnicí 

Evropského parlamentu a Rady 2011/93/EU 21  ze dne 13. prosince 2011 o boji proti 

pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu vykořisťování dětí a proti dětské pornografii, kterou se 

nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2004/68/SVV, 22  a která výslovně ukládala členským 

státům přijmout opatření, aby za tyto trestné činy byly odpovědné i právnické osoby. Nad 

rámec těchto požadavků se výčet trestných činů, za který je právnická osoba odpovědná, 

rozšířil ještě o lichvu (§ 218 TZ), což lze jedině kvitovat. Je pozoruhodné, že tento trestný čin 

nebyl do výčtu trestných činů právnických osob zařazen už dříve, když právě subjekty, který 

                                                           
18 JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo hmotné. 5. vydání. Praha: Leges, 2016, s. 81 
19 Důvodová zpráva k vládnímu zákonu č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti 

nim [online]. Vláda České republiky, vydáno 23. 2. 2011 [cit. 2015-02-24]. DostupnÁ z: 

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=6&ct=285&ct1=0 
20 zákon č. 141/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění 

pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 418/2011 

Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění zákona č. 105/2013 Sb. 
21 Směrnice dostupná z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A32011L0093 
22 Rozhodnutí dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX%3A32004F0068 

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=6&ct=285&ct1=0
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A32011L0093
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX%3A32004F0068
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se zabývají půjčováním peněz, ve spojitosti s nímž k páchání trestného činu lichvy tradičně 

dochází, bývají často právnické osoby. 

 Větší zlom přišel s novelou č. 183/2016 Sb., zákon, kterým se mění zákon 

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

pozdějších předpisů. Při přípravě této novely nebyl zákonodárce  ovlivněn žádnými 

požadavky plynoucími z mezinárodního práva, ale považoval za žádoucí postihovat právnické 

osoby i za některé další trestné činy. Z teorie i praxe se ozývaly hlasy, které protestovaly proti 

tomu, že mezi výčtem trestných činů, za něž je právnická osoba odpovědná, nebyl zařazen ani 

jeden trestný čin z hlavy I. TZ (trestné činy proti životu a zdraví). Dále bylo zákonodárci 

vytýkáno, že nerespektoval základní souvislosti mezi skutkovými podstatami jednotlivých 

trestných činů. Právnická osoba tak byla kupříkladu odpovědná za trestný čin obchodování s 

lidmi (§ 168 TZ), ale už ne za trestný čin zbavení osobní svobody (§ 170 TZ) nebo zavlečení 

(§ 172 TZ). Podobně nelogicky postupoval zákonodárce i u dalších trestných činů proti 

svobodě. Právnická osoba byla trestně odpovědná za trestný čin vydírání (§ 175 TZ), ale už 

nemohla být stíhána za loupež (§ 173 TZ). Krom toho se někteří domnívali, že by právnická 

osoba měla být trestně odpovědná za více trestných činů proti majetku.23 

 Zákonodárce potřebu změny zákona odůvodňoval především posílením preventivní a 

represivní funkce ZTOPO. Je nanejvýš pravděpodobné, že se zákonodárce inspiroval také 

dalšími státy Evropské unie, které často zavedly princip obecné trestní odpovědnosti 

právnických osob za všechny trestné činy od úplného počátku (např. Maďarsko nebo 

Nizozemsko), anebo k němu došly postupem času (příkladem je Francie, která původní výčet 

trestných činů, za které je právnická osoba trestně odpovědná, nahradila principem obecné 

odpovědnosti zákonem z roku 2004). 

 Zákonodárce měl v zásadě čtyři možné způsoby, jak výčet rozšířit: 

1. zahrnout do výčtu některé další trestné činy; 

2. stanovit, že právnická osoba je odpovědná za všechny trestné činy podle TZ; 

3. konstatovat, že právnická osoba se může dopustit všech trestných činů podle TZ s 

výjimkou těch, které právnická osoba nemůže spáchat z povahy věci; 

                                                           
23 GVOZDEK, F. Zamyšlení nad novelou zákona o trestní odpovědnosti právnických osob. Bulletin Advokacie. 

Dostupné z: http://www.bulletin-advokacie.cz/zamysleni-nad-novelou-zakona-o-trestni-odpovednosti-

pravnickych-osob?browser=mobi 

http://www.bulletin-advokacie.cz/zamysleni-nad-novelou-zakona-o-trestni-odpovednosti-pravnickych-osob?browser=mobi
http://www.bulletin-advokacie.cz/zamysleni-nad-novelou-zakona-o-trestni-odpovednosti-pravnickych-osob?browser=mobi
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4. zakotvit, že právnická osoba se může dopustit všech trestných činů podle TZ s 

výjimkou taxativně vypočtených trestných činů. 

 

 Každá z variant má své klady a zápory. Úprava věcné působnosti podle první varianty 

by ZTOPO poznamenala jen nepatrně. Došlo by pouze k rozšíření výčtu. Je ale nanejvýš 

pravděpodobné, že takové rozšíření by nebylo poslední. Při každé úpravě výčtu trestných činů 

v TZ by zákonodárce musel zároveň zvažovat, zda by nebylo vhodné upravit i ZTOPO. 

Výhodou první varianty je ale skutečnost, že by přehled všech trestných činů byl na jednom 

místě, v jednom paragrafu, na druhou stranu je na pováženou, jak by taková úprava byla 

přehledná.  

 Druhá varianta je zřejmě nejradikálnější možná. Pokud by se k ní zákonodárce uchýlil, 

právnická osoba by teoreticky mohla spáchat i trestné činy, které jsou z povahy věci 

vyloučeny (např. vražda novorozeného dítěte matkou podle § 142 nebo opuštění dítěte nebo 

svěřené osoby podle § 195 TZ). Domnívám se, že taková úprava věcné působnosti by více než 

kýženou jasnost vyvolala otazníky. Je také otázkou, jestli by při realizaci této varianty nedošlo 

k porušení „nullumcrimen sine lege certa,“ jedné z nejdůležitějších zásad trestního práva, 

která požaduje, aby jednání trestním právem zakázané bylo formulováno jasně, srozumitelně a 

dostatečně určitě, na což už upozorňovali Jelínek a Herczeg.24 

 Podobné problémy by mohlo přinést i uskutečnění třetí varianty, tj. stanovit, že 

právnická osoba se může dopustit všech trestných činů krom těch, kde to z povahy věci není 

možné. I důvodová zpráva upozorňuje na to, že taková úprava by nahrávala zejména 

obhajobě, která by mohla snadno zpochybňovat možnost spáchání daného trestného činu 

právnickou osobou.  

 S ohledem na výše uvedené předkladatel zákona doporučil vycházet z poslední 

varianty, tj. taxativně vymezit trestné činy, kterých se právnická osoba nemůže dopustit.  

 Ani Parlament České republiky neměl do poslední chvíle jasno, za které trestné činy 

by právnická osoba neměla odpovídat. Původní návrh např. nepočítal s tím, že by právnická 

osoba měla odpovídat za trestný čin pomluvy (§ 184 TZ). Jsem toho názoru, že je jenom 

správné, aby právnická osoba za tento trestný čin odpovídala. Objektem pomluvy jsou čest a 

dobrá pověst, kterou mohou ohrozit jak osoby fyzické, tak právnické. V některých případech 

dokonce právnické osoby jako pachatelé trestného činu pomluvy přicházejí v úvahu častěji 

než osoby fyzické. Právě právnické osoby bývají častěji provozovatelem tištěných mediích, 

                                                           
24 JELÍNEK, J., HERCZEG, J. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob. Komentář s judikaturou. 2. 

vydání. Praha: Leges, 2013, s. 62. 
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komerčních televizí nebo veřejně přístupných internetových sítí, v jejichž sférách k trestnému 

činu pomluvy mnohdy dochází. Jak moc často budou právnické osoby stíhány právě kvůli 

pomluvě, ukáže ale teprve čas. 

 Naopak oproti původnímu návrhu novely byla trestní odpovědnost právnických osob 

pozměňovacími návrhy zúžena o trestný čin porušení předpisů o pravidlech hospodářské 

soutěže (§ 248 odst. 2 TZ). Domnívám se, že i tady zákonodárce mohl odpovědnost 

trestněprávní odpovědnost právnické osobě ponechat.  

 K novele zákona se i vyjádřil i Senát, který chtěl rozšířit trestní odpovědnost právnické 

osoby o účast na sebevraždě (§ 144 TZ). Poslanecká sněmovna ovšem setrvala na svém 

původním návrhu. Souhlasím s tím, že spáchání trestného činu účasti na sebevraždě 

právnickou osobou není z povahy věci vyloučeno. Nemyslím si, že by ke stíhání právnických 

osob právě za tento trestný čin mělo v praxi docházet příliš často, ale podle mého názoru už 

jenom z hlediska prevence bych za něj právnické osobě trestní odpovědnost ponechala. 

 Ani přechod na generální odpovědnost právnických osob právní veřejnost plně 

neuspokojil. Např. Gvozdek je toho názoru, že zavedení generální odpovědnosti pro 

právnické osoby není vhodné, protože ZTOPO byl v účinnosti příliš krátce na to, aby se 

mohla zhodnotit jeho účinnost a navíc předesílá, že takto koncipovaná trestní odpovědnost 

právnických osob může vést k důraznému navýšení nákladů právnických osob za tzv. 

compliance programy.25 

2.2. Posílení principu ochrany a univerzality 

 Již v původní verzi byla zakotvena zásada univerzality a ochrany. Zásada ochrany se 

vztahuje na stát a jeho orgány. Stojí na tezi, že trestné činy, které směřují proti zvlášť 

důležitým zájmům, je třeba stíhat bez ohledu na místo činu a pachatele. Tato zásada se 

uplatňovala původně pouze na pět trestných činů, a to padělání a pozměnění peněz 

(§ 233 TZ), udávání padělaných a pozměněných peněz (§ 235 TZ), výrobu a držená 

padělatelského náčiní (§ 236 TZ) , neoprávněnou výrobu peněz (§ 237 TZ) a konečně 

teroristický útok (§ 311 TZ). Dnes je takových trestných činů dvacet čtyři. Byť je u některých 

z nich jen velmi těžko představitelné, že by za ně proti některé z právnických osob mohlo být 

zahájeno trestní stíhání, myslím si, že rozšíření není na škodu, a že jednotlivé trestné činy 

byly vybrány rozumně. 

                                                           
25GVOZDEK, F. Zamyšlení nad novelou zákona o trestní odpovědnosti právnických osob, Bulletin advokacie. 

Dostupné z:  

http://www.bulletin-advokacie.cz/zamysleni-nad-novelou-zakona-o-trestni-odpovednosti-pravnickych-osob 

http://www.bulletin-advokacie.cz/zamysleni-nad-novelou-zakona-o-trestni-odpovednosti-pravnickych-osob
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2.3. Možnost vyvinění se z trestní odpovědnosti 

 Novela č. 183/2016 Sb. se podstatně dotkla i ustanovení § 8 ZTOPO o trestní 

odpovědnosti právnické osoby. V prvé řadě bylo změněno do té doby často diskutované 

návětí „Trestným činem spáchaným právnickou osobou je protiprávní čin spáchaný jejím 

jménem nebo v jejím zájmu nebo v rámci její činnosti...,“ ve kterém byla vypuštěna slova 

„jejím jménem,“ která zněla nelogicky vzhledem ke koncepci občanského zákoníku, z nějž 

plyne, že právnická osoba nikdy nejedná sama, protože při každém jednání musí být fakticky 

zastoupena nějakou fyzickou osobou.  

 Kromě nepatrné změny návětí, byl přidán pátý odstavec, podle kterého „se právnická 

osoba trestní odpovědnosti podle odstavců 1 až 4 zprostí, pokud vynaložila veškeré úsilí, které 

na ní bylo možno spravedlivě požadovat, aby spáchání protiprávního činu osobami 

uvedenými v odstavci 1 zabránila.“ 

 Formulace nově přidaného odstavce je v literatuře často kritizována. Za největší 

nedostatek je považována spojení „vynaložit veškeré úsilí,“ což je neurčitý právní pojem, 

který se bohužel zákonodárce ani nepokusil osvětlit. Jelínek poukazuje i na nesprávnou 

jazykovou formulaci, kdy podle něj „zprostit se“navozuje nesprávný dojem, že jde v případě 

právnických osob o odpovědnost objektivní a nikoli subjektivní. Rovněž opakovaně kritizuje 

formulaci o požadovaném úsilí na právnické osobě, kde podotýká, že právnické osoby jsou 

umělé organizační útvary, které samy o sobě nevyjadřují vůli a jde o nesprávně použitou 

personalizaci.26 

2.4. Změny kolem účinné lítosti 

 Účinná lítost (§ 11 ZTOPO) tvoří spolu s promlčením trestního stíhání obecné důvody, 

zániku trestní odpovědnosti. Spočívá v tom, že právnická osoba dobrovolně upustí od dalšího 

protiprávního jednání a odstranění vzniklé nebezpečí nebo škodlivému následku trestného 

činu zamezí nebo jej napraví anebo učiní o trestném činu oznámení, a to v době, kdy mu může 

být ještě zabráněno. U účinné lítosti je důležitá dobrovolnost. Tento právní institut zajišťuje 

právnickým osobám beztrestnost a současně ochraňuje určité zájmy chráněné trestním 

                                                           
26 JELÍNEK, J. a kolektiv: Trestní odpovědnost právnických osob - pět let poté. Praha: Leges, 2017, 288 s. 47. 
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zákonem před závažnými škodlivými následky. Základním principem účinné lítosti je 

skutečnost, že u určitých trestných činů přisuzuje zákonodárce podstatnější význam napravení 

způsobeného následku, než potrestání pachatele. 

 Původní koncepce účinné lítosti v ZTOPO byla širší než u fyzických osob. Podle TZ 

je účinná lítost možná jen u taxativně vymezených trestných činů, u ZTOPO se účinná lítost 

mohla uplatnit u všech trestných činů, na které se vztahovala věcná působnost ZTOPO kromě 

tří taxativně vyjmenovaných trestných činů, kterými byly přijetí úplatku (§ 331 TZ), 

podplacení (§ 332 TZ) a nepřímé úplatkářství (§ 333 TZ). Nově účinná lítost nepovede k 

zániku trestní odpovědnosti ani u pletich v insolvenčním řízení (§ 226 TZ), porušení předpisů 

o pravidlech hospodářské soutěže (§ 248 odst. 1 písm. e) TZ), zjednání výhody při zadání 

veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě (§ 256 odst. 3 nebo 4 TZ), pletich při 

zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži (§ 257 odst. 1 písm. b) nebo c) TZ), a konečně 

ani u pletich při veřejné dražbě (§ 258 odst. 1 písm. b) nebo c) TZ 

2.5. Výjimky ze všeobecné platnosti institutu promlčení  v případě stíhané právnické 

 osoby (§ 13) a vyloučení promlčení výkonu trestu (§ 25) 

 Novela se dotkla i vyloučení z promlčení odpovědnosti právnických osob a také 

vyloučení z promlčení výkonu trestu uloženého právnické osobě. K stávajícímu trestnému 

činu teroristického útoku (§ 311 TZ) přibyl trestný čin rozvracení republiky (§ 310 TZ) a 

trestný čin teroru (§ 312 TZ). Promlčení je tedy koncipováno v zásadě stejně jako u osob 

fyzických. Drobné odchylky jsou způsobeny tím, že katalog trestných činů, za které 

odpovídají právnické osoby, je užší než u osob fyzických. Myslím, že tento přístup je 

správný. Trestné činy podle hlavy třinácté TZ (trestné činy proti lidskosti, proti míru a 

válečné trestné činy) a vybrané trestné činy z hlavy deváté (trestné činy proti České republice, 

cizímu státu a mezinárodní organizace) jsou závažné bez ohledu na skutečnost, jestli je 

spáchala osoba fyzická nebo právnická.  

2.6. Shrnutí 

 ZTOPO byl považován už od počátku za kontroverzní a nedostatečně připravený, 

o čemž svědčí i to, že během poměrně krátké doby platnosti byl několikrát novelizován (jen 

doposud zaznamenal ZTOPO devět novelizací a je nanejvýš pravděpodobné, že ještě dalšími 

obměnami zákon projde). O nepřipravenosti zákona svědčí i skutečnost, že zákon v původní 

podobě vstoupil v účinnost 1. 1 2012, přičemž ve Sbírce zákonů byl vyhlášen až 22. 12. 2011. 

Legisvakanční lhůta, tedy časový úsek, který mají adresáti zákona k dispozici na to, aby se 
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s ním seznámili, tak v tomto případě byla kvůli potřebě splnit včas závazky plynoucí 

z mezinárodního práva extrémně krátká, když činila pouhých devět dní. S ohledem na to, 

o jak zásadní úpravu se jednalo, by bylo nepochybně vhodné, aby zákonodárce zajistil větší 

časové rozmezí. 

 Většina novel ZTOPO se podle odborné veřejnosti vyznačuje tím, že přináší změny, 

které nejsou nejdůležitější ani nejaktuálnější. Je často kritizováno, že místo nepříliš vydařené 

úpravy otázky vyvinění se právnické osoby, se měl zákonodárce raději zabývat úpravou 

trestní odpovědnosti právního nástupce právnické osoby (§ 10 ZTOPO). Právní teorie by 

rovněž uvítala změnu v oblasti sankcionování právnických osob.  
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3. Právní úprava trestní odpovědnosti právnických osob ve světě 

3.1. Náhled do polské úpravy trestní odpovědnosti právnických osob 

 Polsko k nutnosti zavést trestní odpovědnosti právnické osoby došlo podstatně dříve. 

Trestní odpovědnost právnických osob se zde opírá o „zákon  o odpovědnosti hromadných 

subjektů za jednání zakázané pod pohrůžkou trestu.“ Právnické osoby jsou v Polsku trestně 

odpovědné s účinností od 27. 11. 2003. I přes tento náskok se i polská úprava dodnes potýká 

s problémy kolem vymezení trestní odpovědnosti trestní odpovědnosti právnických osob a 

celkové aplikaci zákona vůbec. Ani Poláci se tak nevyhnuli četným novelizacím zákona. 

Problematika polské úpravy spočívá především ve vymezení, na koho se odpovědnost 

vztahuje. Polský zákon je označuje jako tzv. „hromadné subjekty,“ tj. právnické osoby a 

organizace bez právní subjektivity, státní orgány, orgány místní samosprávy nebo svazů 

těchto organizací. Navíc trestní odpovědnost hromadného subjektu je podmíněna 

pravomocným rozsudkem, který zakládá trestní odpovědnost konkrétní fyzické osoby. Trestní 

odpovědnost právnické osoby je tak odpovědností odvozenou od fyzické. 

 Trestné činy, za které jsou právnické osoby odpovědné, jsou stejně jako u nás 

vymezeny taxativně. Právní úprava je v tomto případě poněkud rozpolcená, není odkazováno 

jen na trestné činy zvláštní části trestního zákoníku, ale také na trestné činy v třiceti dalších 

zákonech.  

 Sankce jsou podobné, jako je tomu u nás, právnická osoba v Polsku může být 

postižena peněžitým trestem, zabavením majetku až přes zákaz čerpání dotací nebo subvencí. 

Zvláštností polské úpravy je trest, který právnické osobě zakazuje propagaci a reklamu. 

3.2. Náhled do francouzské úpravy trestní odpovědnosti právnických osob 

 Jak už jsem zmínila výše, Francie našla způsob, jak (byť omezeným způsobem) stíhat 

právnické osoby, už ve středověku. Z myšlenky trestně postihovat právnické osoby ale 

Francie během svého vývoje ustoupila. Nemalou roli v tom, že se institut trestní odpovědnosti 

právnických osob z francouzského právního řádu vytratil, hrála i velká francouzská revoluce, 

během níž došlo k zániku mnoha soukromých společností. 

 Ve francouzském trestním zákoníku z roku 1810 (Code Penal) jsou tak opět 

postihovány výlučně osoby fyzické. V první polovině dvacátého století je vyvíjeno úsilí 
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k obnovení trestní odpovědnosti právnických osob, zejména pak na sklonku druhé světové 

války, kdy sílí potřeba postihovat společnosti, které spolupracují se znepřátelenými zeměmi.  

 Definitivně se ale trestní odpovědnost právnických osob ve francouzském právním 

řádu zakotvuje až v roce 1994 s novým trestním zákoníkem. Francie si v tomto směru prošla 

podobným vývojem jako Česká republika, když i francouzské právnické osoby byly nejprve 

stíhány jen za taxativně vyjmenované trestné činy a teprve s novelizací účinnou od roku 2006 

začaly podléhat všem trestným činům jako osoby fyzické (podobně jako u nás s určitými 

odchylkami). Výčet sankcí, které jsou právnickým osobám udělovány, je podobný jako u nás. 

Mezi tresty najdeme pokutu, zákaz činnosti, zabavení věci či majetku nebo uveřejnění 

rozsudku. 

3.3. Náhled do ukrajinské úpravy trestní odpovědnosti právnických osob 

 Ukrajina se poprvé zavedením trestní odpovědnosti právnických osob zabývala 

v letech 1993 - 1997 a potom v roce 2009, a to v souvislosti s korupčními trestnými činy. 

Zákon nakonec nebyl přijat. Jednání o zavedení trestní odpovědnosti právnických osob 

urychlila až snaha stát se členem Evropské unie. Trestní odpovědnost právnických osob má 

tak Ukrajina zakotvenou od roku 2014. Právnické osoby jsou odpovědné jen za taxativně 

vyjmenované trestné činy s tím, že odpovědnost je vždycky propojena s osobou fyzickou, 

která jedná za danou právnickou osobu. Jedná se zejména o korupční trestné činy, trestné činy 

související s ochranou proti terorismu, trestnými činy vojenskými a na ochranu republiky. 

 Právnická osoba může být sankcionována jen pokutou nebo nucenou likvidací, 

ke které lze ještě uložit konfiskaci majetku. Likvidaci, jakožto nejpřísnější možný trest, 

kterým může být právnická osoba na Ukrajině postižena, je možné uložit jen za taxativně 

vyjmenované trestné činy.  

 Odborná ukrajinská veřejnost zákon ostře zkritizovala. Terčem kritiky se staly 

zejména nedostatečná příprava zákona a absence právní úpravy pro postup orgánů činných 

v trestním řízení ve vztahu k právnickým osobám. Kritizována je také skutečnost, že trestní 

odpovědnost právnické osoby je závislá na odpovědnosti osoby fyzické. 

3.4. Náhled do španělské úpravy trestní odpovědnosti právnických osob 

 Zajímavým vývojem trestní odpovědnosti právnických osob si prošlo Španělské 

království. Vyzkoušelo si nepravou a i pravou podobu trestní odpovědnosti právnických osob. 



26 
 

 Poprvé byla trestní odpovědnost právnických osob do španělské úpravy (konkrétně 

trestního zákoníku) zakomponována v roce 1995, a to ve formě nepravé trestní odpovědnosti. 

Právnická osoba tak mohla být sankcionována ve chvíli, kdy se prokázalo, že sankce fyzické 

osoby měla spojitost s osobou právnickou. 

 Sankcionování právnických osob ve Španělsku bylo možné i předtím, a to 

prostřednictvím tzv. administrativně-ochranných opatření, které nebyly ukládány správními 

soudy, jak by jejich název napovídal, ale soudy trestními. Takovými opatřeními bylo 

například uzavření podniků v souvislosti s prodejem zakázaných psychotropních látek nebo 

trestným činem prostituce. 

 Výčet obecných sankcí, kterými mohla být právnická osoba podle úpravy z roku 1995, 

byl poměrně pestrý. Zahrnoval uzavření podniku, a to buď trvale, nebo dočasně, s tím, že 

dočasná doba uzavření podniku nepřekračovala pět let. Dále sankci, kterou zákon označoval 

jako „zrušení všech aktivit společnosti,“ a to po dobu maximálně pěti let. Právnické osobě 

mohlo být také uloženo zdržet se do budoucnosti aktivit souvisejících se spáchaným trestným 

činem a konečně soud mohl zasáhnout do organizace právnické osoby s účelem ochránit tak 

zaměstnance nebo věřitele. Vedle těchto obecných sankcí španělský trestní zákoník obsahoval 

také postihy, které mohly být uloženy jen v souvislosti s konkrétním trestným činem. 

Takovým postihem bylo např. ztráta možnosti přijmout podporu, veřejné dotace anebo jiné 

daňové nebo sociální výhody anebo zveřejnění rozsudku, a to i opakovaně. Vzhledem k nízké 

efektivitě a také požadavkům Evropského společenství, Španělsko formu postihování 

právnických osob překvalifikovalo.  

 K přechodu na pravou trestní odpovědnosti právnických osob ve Španělsku došlo 

v prosinci 2010. Podle této úpravy trestní odpovědnost právnických osob vzniká tehdy, když 

dojde ke spáchání trestného činu jménem, na účet nebo ve prospěch právnické osoby jejími 

zákonnými zástupci nebo zaměstnanci na vedoucích pozicích anebo když se trestného činu 

dopustili zaměstnanci právnické osoby za předpokladu, že odpovědné osoby zanedbaly nad 

těmito zaměstnanci dohled. Esenciálními prvky trestní odpovědnosti právnických osob 

ve Španělsku je tak prospěch právnické osoby a spojitost s osobou ve vedoucím postavení 

právnické osoby, a to ať už v aktivní roli (sama jej spáchá), nebo pasivním (nekonala řádně 

dohled). Výčet trestných činů, kterých se může právnická osoba dopustit je poměrně široký, 

zahrnuje jak trestné činy korupční, tak trestné činy, které postihují terorismus nebo obchod 

s drogami. Podobně široký je i výčet možných sankcí. Právnická osoba ve Španělsku může 
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být potrestána peněžitým trestem, zrušením všech aktivit právnické osoby popř. definitivní 

zrušením právnické osoby, uzavřením podniku, zákazem přijetí veřejných dotací nebo 

subvencí, soudním dohledem nad právnickou osobou za účelem ochrany zaměstnanců anebo 

zákazem aktivit, které souvisí s trestnou činností. I díky propracovanému systému sankcí je 

nyní španělský systém trestné odpovědnosti právnických osob mnohem efektivnější a 

účinnější. Španělsku se přechod k pravé trestní odpovědnosti právnických osob určitě 

osvědčil. 

3.5. Náhled do německé úpravy trestní odpovědnosti právnických osob 

 Německá úprava se zásadně liší od úpravy většiny evropských států, byť vychází 

z kontinentálního práva. Právnické osoby zde podléhají tzv. „administrativně-právní 

odpovědnosti,“ a to už od roku 1949. Odpovědnost právnických osob je tak upravena 

především na bázi správního práva. Zákon rozlišuje mezi přestupky a trestnými činy 

právnických osob, které jsou aplikovány podle stupně závažnosti protiprávního jednání. 

  Právnické osobě v Německu se trestný čin může přičítat tehdy, spáchal-li ho člen 

statutárního orgánu při výkonu svých pracovních povinností, společník oprávnění 

k zastupování právnické osoby, člověk, který disponuje generální plnou mocí nebo prokurista. 

Premisou německé úpravy trestní odpovědnosti právnických osob je skutečnost, že není nutné 

označit konkrétní fyzickou osobu, která se protiprávního jednání dopustila, důležité je, aby šlo 

o osobu, jejíž jednání je přičitatelné právnické osobě. Nejpřísnější sankci je stejně jako u nás 

zrušení právnické osoby, německé právo však nepoužívá tuto sankci samo o sobě, jedná se 

o prostředek, kterým disponují pouze zvláštní zákony. Ve výsledku se v Německu trest sankce 

zrušení právnické osoby takřka neaplikuje.  

 Hodnocení německé úpravy je rozporuplné. Systému stojícím především na sankcích v 

podobě peněžitých trestů, se dostává jak chvály za pružnost a efektivitu, tak kritiky za to, že 

postrádá pevnou trestní úpravu a také za to, že se některá vymezení správních deliktů kryjí 

s trestnými činy.  

 Zatím zůstává otázkou, jak s trestní odpovědností právnických osob naloží nová 

koaliční vláda Angely Merkel. Podle Koaliční smlouvy mezi CDU, CSU a SPD ze dne 

12. března 201827 má v tomto směru vláda vysoké ambice. Dává si za cíl nově nastavit sankce 

                                                           
27 Ein neuer Aufbruch für Europa. Eine neue Dynamik für Deutschland. Ein neuer Zusammenhalz für unser 

Land. Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD. 19. Legislaturperiode. Berlin, den 12. März 2018. 

Dostupná z: https://www.cdu.de/system/tdf/media/dokumente/koalitionsvertrag_2018.pdf?file=1 

https://www.cdu.de/system/tdf/media/dokumente/koalitionsvertrag_2018.pdf?file=1
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pro podniky. Problém vidí v tom, že pro malé podniky jsou sankce nastaveny likvidačně, 

zatímco pro velké koncerny jsou ukládané sankce příliš nízké. V současné době záleží na 

úřadech, zda za jednání zaměstnanců v rozporu se zákonem stíhaly i právnickou osobu, i to by 

se mělo změnit a vláda si klade za cíl tuto úpravu sjednotit. Bude jistě zajímavé sledovat, 

jakou podobu trestní odpovědnost právnických osob v Německu nakonec dostane.  
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4. Korupce, korupční trestné činy, compliance programy a 

whistleblowing 

4.1. Úvod do problematiky korupce a korupčních trestných činů 

 Jednu z nejvýznamnějších skupin trestných činů, které může právnická osoba spáchat, 

tvoří tzv.„korupční trestné činy.“ Tento pojem samozřejmě trestní zákoník nezná, z hlediska 

systematiky trestního zákoníku by šlo zejména o trestné činy proti pořádku ve věcech 

veřejných (zneužití pravomoci úřední osoby, přijetí úplatku, podplacení, nepřímé úplatkářství, 

zasahování do nezávislosti soudu, křivá výpověď a nepravdivý znalecký posudek), dále 

některé trestné činy hospodářské (zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, pletichy 

při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži, pletichy při veřejné dražbě) a v úvahu 

připadají i některé trestné činy proti majetku (např. dotační podvod, porušení povinnosti 

při správě cizího majetku). Korupce a spolu s ní zneužívání pravomoci patří v poslední době 

k často diskutovaným problém nejen v České republice, ale i v zahraničí - zejména pak 

na bázi Rady Evropy. Právě v rámci členství v Radě Evropy ratifikovala České republika 

Trestně právní úmluvu proti korupci ze dne 27. 1. 1999 (pro Českou republiku účinná 

od 1. 7. 2002). 

 A je to právě tato skupina trestných činů, na které se poslední novela provedená 

zákonem č. 183/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti 

právnických osob a řízení proti nim, podstatě dotýká, a to ať už se jedná o problematiku 

vyvinění a s ní spojené tzv. „compliance programy,“ nebo přičitatelnosti spáchání trestného 

činu právnické osobě. 

 Korupce z latinského rumpere (rozlomit, přetrhnout) a corruptus (následek zlomu) 

není v českém právním řádu pojmově definována, k vymezení lze dospět na základě 

mezinárodních dokumentů. Jednu takovou nabízí Sdělení Ministerstva zahraničních věcí 

č. 3/2004 Sb. m. s.o Občansko-právní úmluvě o korupci, který v. čl. 2 definuje korupci jako 

„přímé či nepřímé vyžádání, nabídnutí, předání nebo přijetí úplatku či jakékoli jiné 

nepřípustné výhody nebo vyhlídky na ně, které narušují řádné plnění jakékoli povinnosti nebo 

jednání vyžadovaného od příjemce úplatku nepřípustné výhody nebo vyhlídky na ně.“ 28 

Nejrozšířenější definicí je pravděpodobně ta od Josepha Nye, který korupci formuloval jako 

                                                           
28 Dále např. Transparency International definuje korupci jako „zneužití svěřených pravomocí za účelem 

získání nezaslouženého osobního prospěchu (soukromého) prospěchu.“ 

Užší definici nabízí např. Strategie vlády v boji proti korupci na období let 2011 a 2012, kde je pojem 

vymezen jako „slíbení, nabídka nebo poskytnutí úplatku s cílem ovlivnit něčí jednání nebo rozhodnutí, anebo 

žádost o úplatek či jeho přijetí.“ 
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„chování, které se odchyluje od formálních povinností veřejné role pro soukromé (osobní, 

rodinné nebo skupinově orientované) zájmy, pro finanční nebo statusový zisk, a dále o 

jakékoliv chování, které porušuje pravidla za účelem zvýšení soukromého vlivu.“ Ottův 

slovník naučný se zase o korupci zmiňuje jako „o jednání, kterým se na určitou osobu působí, 

aby jednala buď proti dobrým mravům, nebo proti svým povinnostem, ať již úředním, nebo 

morálním.“29 

 Vhodnou definici korupce neposkytuje ani již zmíněná Trestně právní úmluva proti 

korupci Rady Evropy, která se s pojmem vypořádala tak, že nadefinovala jen některé 

z nejčastějších typů korupce (např. podplácení cizích úředníků v mezinárodních obchodních 

operacích nebo nezákonnou platbu).  Má se za to, že korupce obecně je závažný 

celospolečenský problém a hrozbou pro demokratické fungování státu a také tržní ekonomiky. 

Podrývá principy rovnosti, sociální spravedlnosti, řádné správy a v neposlední řadě narušuje 

morální základy společnosti jako takové. 

 Korupce je označována také pojmy úplatkářství (jak ji koneckonců označuje i 

zákonodárce), protekcionismus nebo klientelismus.  

 Korupční jednání je typické pro svůj skrytý charakter. Osoby, které se ho dopouští, se 

snaží o to, aby probíhalo v co největším možném utajení. Často se také uchylují k tomu, že 

veřejnost přesvědčují o tom, že jejich jednání je v souladu s právem. I proto je velmi obtížné 

hodnotit a porovnávat korupci nejen mezi státy navenek, ale i v rámci jednoho státu. Zdaleka 

ne každé korupční jednání vyjde najevo. Stíhání korupčních trestných činů stěžuje mj. i 

skutečnost, že lidé se různí v názoru na to, co korupcí je a co korupcí ještě není. Rozdílnost 

názorů je dána několika faktory. V prvé řadě je to sociální prostřední posuzovatele. 

Podstatnou roli hraje i regionální hledisko - příslušníci různých států nahlíží na fenomén 

korupce rozdílně. Důležitý je také historický faktor, tj. doba, ve které korupci posuzujeme.30 

 Ať už si pro korupci vybereme jakoukoli z definic, je nanejvýš patrné, že se jedná 

o oboustranně výhodný obchod. Ne vždy je ale motivací korupčního jednání snaha dosáhnout 

určitého výsledku. Někdy může jít pouze o to zavázat druhou stranu vztahu do budoucna, už 

jenom tím že ji pak lze kdykoli kompromitovat, popř. vydírat. Takové jednání je typické 

zejména pro organizovaný zločin. 

                                                           
29 Ottův slovník naučný, Dodatky, díl třetí, svazek druhý. Konkurs-Majo; Olomouc, Horáček-Pasek, 2011 
30 CHMELÍK J. a kolektiv. Pozornost, úplatek a korupce. Praha: Linde Praha. 2003, s. 10 
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 Z pohledu historie je korupce stejně stará, jako lidstvo samo. Protikorupční opatření 

obsahoval už např. Chamurrapiho zákoník. Korupce se dotýká i Starý zákon, kniha Exodus, 

kde je zakotvena následovně: „Nebudeš brát úplatek, neboť úplatek oslepuje i ty, kdo mají oči 

otevřené, a vede k překrucování záležitostí spravedlivých.“ S případy korupce se hojně 

potýkaly také starověké Řecko a Řím, kde docházelo k podplácení úředníků a prodávání 

úřednických hodností a titulů. Z hlediska české historie byla důležitým mezníkem průmyslová 

revoluce. Podhoubí pro korupci vytvořily především nově vznikající soukromé podniky, které 

soutěžily o veřejné zakázky. Velkou příležitost pro korupční jednání otevřely také první 

pozemková reforma, v rámci níž se prodalo a přerozdělilo velké množství půdy, nebo měnová 

reforma, která byla schválena narychlo v květnu 1953. V souvislosti s koncem druhé světové 

války a nástupem komunistické vlády stát zbankrotoval a 1. 6. 1953 stát začal nahrazovat 

dosavadní bankovky bankovkami novými, ale s naprosto devalvačním kurzem. Ten spočíval 

v tom, že za směněné bankovky se často nebylo možno dostat např. ani vlakem domů 

ze střediska, v němž výměna probíhala. Prodělal tehdy každý, špičky společnosti ale 

směnovaly s výhodnějším kurzem. 

 Korupce je tradičně realizována mezi dvě stranami, kdy jedna strana nabízí odměnu za 

poskytnutí neoprávněná výhody, a druhá strana je ochotná takovou výhodu za dohodnutou 

odměnu poskytnout. Třetí stranou je poškozený, a to nejen např. účastník zadávacího řízení, 

který byl poškozen zkorumpovaným průběhem zadávacího řízení, ale ve výsledku také 

všichni občané, kteří důsledky korupčního jednání pocítí zvýšením daním i cen a dost možná 

také na nekvalitně poskytovaných veřejných službách. 

 Formou korupce nemusí být jen tradiční podoba „obálky,“ ale také poskytnutí 

informací, hmotných darů nebo služeb (např. v minulých letech otřásla českými médii kauza 

farmaceutické společnosti o platbě exotických dovolených lékařům, kteří ve větší míře 

předepisovali pacientům produkty právě této společnosti). Mezi formy lze také zahrnout 

zvýhodňování příbuzných či známých. 

 Ve spojení s korupcí je často používán i pojem „lobování.“ V teorii převládá názor, že 

jde o dva různé pojmy s tím, že u lobování jde o oprávněné prosazování zájmů určité zájmové 

skupiny zejména u orgánů státu, jeho představitelů a v neposlední řadě také v médií. Nelze ale 

popřít, že lobování v praxi nezřídka přechází v korupci, a to zejména v případech, kdy 

lobování není dostatečně transparentní. Někteří ale pohlíží na lobování jen jako na jinou 

formu korupce, na jednání na hraně zákonnosti, které ale v konečném důsledku poškozuje 



32 
 

demokratickou společnosti víc než klasická korupce, která funguje na bázi „něco za něco.“ 

Aby korupce a lobování byly brány ve společnosti jako dva odlišné pojmy, bylo by nanejvýš 

vhodné prosadit u lobování větší transparentnost. Té by se dalo dosáhnout např. registrací 

osob, které tuto činnost provozují a také zveřejněním jejich příjmů. V České republice snahy 

o transparenci lobování zatím nejsou nijak výrazné a pravděpodobně si na taková opatření 

ještě počkáme.  

4.2. Příčiny korupce 

 Základní příčinou vzniku korupce je vždy touha po zisku či osobním úspěchu. 

Příležitost pro korupci nastává všude tam, kde dochází ke svěřování pravomocí, není tomu tak 

ale všude stejně, míra korupce se liší především kulturou daného společenství. Obecně se ale 

ukazuje, že korupce je spíše problémem jednotlivců, než celých systémů a institucí. Teorie 

dnes už také dokáže pojmenovat faktory, které korupčnímu jednání napomáhají. 

 Mezi tyto faktory patří v prvé řadě výše úplatku a s ním spojené spekulace, že 

od určité částky, která závisí na finančních možnostech jednotlivce, se úplatku jen stěží 

odolává a jde jen o to zjistit, kde pro potenciálního upláceného tato hranice leží. Dalším 

faktorem je přehledná legislativa. Obecně se korupci bude více dařit tam, kde protikorupční 

opatření v právní úpravě absentují. Na druhou stranu k vytváření protikorupčního prostřední 

není vhodné ani přemíra administrativy, a to z důvodu neefektivity a zdlouhavého vyřizování 

požadavků. Dalším faktorem, který ovlivňuje vznik korupce, je systém sankcí. V případě, že 

nejsou tresty dostatečně přísné, neodradí potenciálního pachatele od trestné činnosti. Roli 

ve vzniku korupce hraje i sociální prostředí, doba a také tradice. Existují země, kde je úplatek 

považován za běžnou záležitost, aniž by se nad tím kdokoli pohoršoval. Podhoubí pro korupci 

může vytvořit také tzv. sociální chaos. Tím se myslí nejrůznější destabilizační situace, 

při kterých dochází k významným společenským změnám (např. v našich dějinách by to byla  

privatizace nebo měnová reforma). Dalším faktorem je míra chudoby. Větší tendenci dopustit 

se korupčního jednání bude mít podhodnocená osoba, popř. osoba, která nemá sociální jistoty. 

S tím souvisí např. korektní nastavení platů státním úředníků nebo optimální nastavení 

sociální politiky. Především v posledních letech hrají důležitou roli také média, která mají 

velký vliv na veřejné mínění. To jakým způsobem o korupci mluví a podávají o ní informace, 

může velmi ovlivnit míru korupci v prostředí, na které daná média působí. 
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4.3. Typy korupce 

 Korupcí rozumíme jak aktivní jednání (poskytnutí úplatku), tak jednání pasivní 

(přijímání úplatku), což je patrné i ze zvláštní části trestního řádu, kdy se za trestný čin 

považuje jak podplacení, tak přijetí úplatku. 

 Dále můžeme korupci členit podle sektoru, ve kterém je realizována, tj. korupci 

odehrávající se v soukromém sektoru a korupci odehrávající se veřejném sektoru, s tím, že 

druhý typ lze rozlišit ještě v rámci jednotlivých odvětví veřejné správy (např. korupce 

v některém z útvarů Policie ČR). 

 V úvahu připadá i rozlišení podle toho, zda se korupce odehrává pouze na území 

České republiky nebo má přesah i do zahraničí. 

 Poté můžeme členit na drobnou „běžnou korupci,“ do které je sice zapojeno více 

účastníků, ale samotné úplatky jsou zpravidla menší (např. korupce dopravních policistů nebo 

ve zdravotnictví) a velkou korupci propojenou často s mocenskými a politickými strukturami. 

Úplatky zde bývají mnohonásobně vyšší než u drobné korupce, příkladem může být udělování 

státních dotací. 

 Podle postižitelnosti právem lze i korupci členit na legální a ilegální. 

 Konečně zmiňme ještě dělení dle formy úplatku, tedy korupci peněžitou a 

nepeněžitou. 

4.4. Měření korupce 

 Korupce je fenomén, se kterým se potýká a hlavně porovnává celý svět. K měření 

korupce se používá tzv. index vnímání korupce (Corruption Perceptions Index; dále jen 

„CPI“), který zavedla mezinárodní nevládní organizace Transparency International. CPI 

odráží, jak míru korupce v jednotlivých zemích (v současné době je do průzkumu zahrnuto už 

více jak 180 zemí) vnímají ti, u kterých existují nejvyšší rizika, že s ní přijdou ve veřejném 

sektoru do kontaktu (zejména tedy politici a úředníci). Žebříček je sestavován na základě 

výsledků průzkumů, v nichž jsou respondenti tázáni na to, jak vnímají problematiku korupce 

ve své zemi. Z dlouhodobého hlediska lze pozorovat, že výše v žebříčku se umisťují země 

s vyšším podílem hrubého domácího produktu stejně tak, jako se sousední země s podobný 

historickým vývojem objevují blízko sebe (např. Česká republika se Slovenskem podobně 

jako Litva s Lotyšskem). První příčky žebříčku obsazují tradičně severské země. 
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 Pozice České republiky v žebříčku CPI je v posledních letech velmi proměnlivá. 

Dlouhodobě se ale Česká republika ocitá pod průměrem Evropské unie. Ten se pohybuje 

kolem 65 bodů z možných 100. Výrazného posunu naše země dosáhla v roce 2015, kdy se 

posunula z 53. na 37. místo. Tuto pozici ovšem Česká republika neudržela, když se v roce 

2016 o celých 10 příček propadla. Konečně v roce 2017 se Česká republika opět dočkala 

s celkovými 57 body mírného vzestupu a toho času v žebříčku zaujímá stále podprůměrné  

42. místo. 

 CPI patří mezi celosvětově uznávaná měřítka korupce, sestavuje se už více jak dvacet 

let. Je ale otázkou, do jaké míry podává relevantní informace, když nebere v úvahu soukromý 

sektor. Tvůrci žebříčku argumentují tím, že CPI odráží názory lidí, kteří jsou schopni 

objektivně porovnávat, jak se stav korupce v dané zemi vyvíjí a reflektuje tak dlouhodobé 

tendence.  

4.5. Přijetí úplatku, podplacení a nepřímé úplatkářství 

 Přijetí úplatku a podplacení jsou pravděpodobně nejtypičtější trestné činy, které si 

veřejnost představí v souvislosti s korupcí. Trestný čin přijetí úplatku podle § 331 spácháme 

nejen tehdy, když v souvislosti s obstaráváním věcí veřejného zájmu / pro sebe / pro jiného / 

v souvislosti se naším podnikáním (zákon tak postihuje korupční jednání nejen ve veřejné, ale 

i soukromé sféře) přijmeme úplatek, ale i v okamžiku, kdy si ho necháme slíbit. Není přitom 

rozhodné, zda k přijetí úplatku dojde před nebo po obstarání domluvené věci, pokud mezi 

obstaráním věci a přijetí úplatku existuje souvislost. 

 Co je úplatek zákonodárce definuje ve společném ustanovení § 334 TZ. Úplatkem 

chápeme „neoprávněnou výhodu spočívající v přímém majetkovém obohacení nebo jiném 

zvýhodnění, které se dostává nebo má dostat uplácené osobě nebo s jejím souhlasem jiné 

osobě, na kterou není nárok.“ Tato definice tak plně reflektuje vymezení trestného činu přijetí 

úplatku, když i tady je formulován slovy „má dostat“ také slib. Pro spáchání trestného činu 

není relevantní, zda žádost o úplatek bude formulována ústně, písemně nebo jiným způsobem 

- v tomto případě si lze snadno představit formulaci posunkem. Např. v„kauze Rath,“jedné 

z českých mediálně nejdiskutovanějších korupčních kauz posledních let, se slovo úplatek 

nahrazovalo souslovím „králičí maso,“jak při jednom z výslechů vypověděla jedna 

z obviněných. 
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 Kromě formulace žádosti o úplatek zákon nerozvádí ani minimální výši úplatku. 

Z povahy věci je potřeba přistupovat k jednotlivým případům individuálně a také s nezbytným 

ohledem na zásadu subsidiarity trestní represe. V některých případech ale zákonodárce přece 

jen poskytuje vodítko. Tak je tomu např. v zákoně č. 234/2014 Sb., o státní službě, kde 

v ustanovení § 77 odst. 1 písm. j) ukládá státním zaměstnancům povinnost „nepřijímat dary 

nebo jiné výhody v hodnotě přesahující částku 300 Kč, s výjimkou darů nebo výhod 

poskytovaných služebním orgánem.“ V některých odvětvích je naopak tolerance k přijímání 

jakýchkoli plnění nulová (např. soudnictví). 

 Trestní zákoník postihuje nejen osoby, které úplatek přijaly, ale také ty, kterého ho 

nabídly. Ke spáchání trestného činu podplacení (§ 332 TZ) opět postačí konkludentní jednání 

(např. přisunutí obálky) a trestný čin je také dokonán už v okamžiku vážně míněného slibu 

úplatku, což během své rozhodovací praxe potvrdil i Nejvyšší soud ČSSR.31 Pro spáchání 

tohoto trestného činu není relevantní, jestli se nabídka úplatku setkala s odmítnutím. 

Na druhou stranu by ale nešlo o trestný čin v případě, kdy by „uplácená osoba“ o úplatku 

nevěděla. Zákonodárce použil pro tento trestný čin slovo „podplacení“ (tj. bez diakritiky). 

Z této skutečnosti vyplývá, že ke spáchání trestné činu postačí jedno jednání, které naplňuje 

skutkovou podstatu ustanovení § 332 TZ a nemusí jít o soustavně prováděnou činnost. 

 Úplatkářství často v praxi neprobíhá jen mezi dvěma osobami, ale bývá 

zprostředkováno nějakou třetí osobou, která svým vlivem nebo prostřednictvím jiného působí 

na výkon pravomoci úřední osoby a za to žádá protiplnění. V takovém případě mluvíme 

o nepřímém úplatkářství (§ 333 TZ). Druhý odstavec ustanovení § 333 TZ pak postihuje 

osoby, které za toto ovlivnění úplatek přislíbí. Dokonání trestného činu nepřímého 

úplatkářství nebrání ani skutečnost, že úřední osoba, která má být ve výkonu své pravomoci 

ovlivněna, o podplacení neví. Stejně jako v předchozích případech k dokonání opět postačí 

pouhá žádost popř. příslib.  

4.5.1. Účinná lítost v rámci korupčních trestných činů a GRECO 

 Předchozí verze trestního zákoníku (tj. zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon) 

obsahoval v § 163 zvláštní ustanovení o účinné lítosti, podle kterého trestnost trestného činu 

podplácení a nepřímého úplatkářství zanikala, jestliže pachatel úplatek slíbil nebo poskytl jen 

proto, že byl o něj požádán a učinil o tom dobrovolně a vzhledem k okolnostem a svým 

                                                           
31 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSSR ze dne 27. 6. 1978 pod sp. zn. Plsf 1/78, č. 17/1978 Sb. rozh. tr. 
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osobním poměrům oznámení zástupci nebo policejnímu orgánu. Ke zproštění odpovědnosti 

tak bylo nutné splnit dvě podmínky. 

 Z tohoto zvláštního ustanovení byli ovšem vyloučeni ti, kteří spáchali trestný čin 

v souvislosti s výkonem pravomoci veřejného činitele. O tom, jestli má být ustanovení 

vtěsnáno i do současné úpravy, probíhaly rozsáhlé diskuze, návrh zákona z roku 2004 (který 

nebyl přijat) ustanovení o účinné lítosti ještě obsahoval, nakonec ho ale zákonodárce v tomto 

případě vypustil. Jedním z důvodů mohla být i skutečnost, že se institut zproštění 

odpovědnosti u korupčních trestných činů používal podle praxe Nejvyššího soudu velmi 

zřídka. 

 Ani státy Evropské unie nejsou zajedno v tom, zda by účinná lítost měla vést k zániku 

trestní odpovědnosti. Mírná většina žádné takové ustanovení nemá a namísto toho 

upřednostňují zakomponování úpravy o ochraně svědka a whistleblowingu. Oznámení 

trestného činu přijetí úplatku a podplacení je pak zpravidla hodnoceno jako polehčující 

okolnost. Vedle České republiky do této skupiny spadají země Beneluxu, skandinávské země, 

Francie nebo Velká Británie. 

 Ustanovení o účinné lítosti v různém rozsahu obsahují toho časy právní úpravy např. 

pobalstkých republik nebo Polska. Tato ustanovení podrobně zkoumá GRECO (Group 

of States against corruption) - Skupina států proti korupci založená 1. 5. 1999. Od roku 2002 

je členem této skupiny  se sídlem ve Štrasburku i Česká republika. GRECO podporuje boj 

proti korupci tím, že zejména v rámci Rady Evropy sleduje, kontroluje a rozvíjí protikorupční 

opatření. Členství v GRECO není nutně vázáno na členství v Radě Evropy. Členem tohoto 

uskupení může být každý stát, který se připojí k Trestněprávní úmluvě proti korupci nebo 

Občanskoprávní úmluvě proti korupci. Jediným současným členem, který stojí vně Radu 

Evropy je USA. Ustanovení o účinné lítosti jsou GRECO často kritizována, jako příliš 

rozsáhlá, benevolentní a snadno zneužitelná. Takové kritiky se v minulosti dostalo např. 

Lotyšsku nebo Litvě, ale také České republice. I to byl nejspíš jeden z důvodů, proč 

zákonodárce ustanovení o účinné lítosti později vypustil. Největší problémy podle GRECO 

přináší úpravy, ve kterých lze ustanovení o účinné lítosti v plném rozsahu použít jak 

na aktivní, tak pasivní korupci i nepřímé úplatkářství, dále pokud zánik trestní odpovědnosti 

nastává zcela automaticky (tj. bez jakékoli kontroly nebo přímého rozhodnutí soudu). 

Za nešťastné považuje GRECO i to, pokud se úplatek vrací v plné výši osobě,  která ho 

poskytla. 
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 Bezprostředně po nabytí účinnosti zákona č. 40/2009 Sb. se začaly mezi odbornou 

veřejností vyvíjet debaty o tom, zda je správné, že ustanovení o účinné lítosti v souvislosti 

s korupčními trestnými činy  už není součástí právního řádu. Zastánci tohoto institutu 

argumentovali tím, že osoby, které o korupčním jednání informují, by měli požívat vyšší míru 

ochrany. Ustanovení o účinné lítosti by mělo být pro tyto osoby hlavně motivací, protože 

mnohdy jen díky účinné lítosti korupční činnost vyjde najevo. Někteří dokonce tvrdí, že bez 

ustanovení o účinné lítosti nemůže být boj proti korupci účinný. Tento názor zastávají často 

také policisté, kteří díky absenci tohoto institutu nemají často žádnou možnost, jak pronikat 

do korupčního prostředí.  

4.5.2. Účinná lítost v rámci korupčních trestných činů a GRECO 

 I přes vypuštění ustanovení o účinné lítosti nezůstává korupce v politice 

nepovšimnutým tématem. Důkazem toho jsou i strategické materiály pro boj s korupcí, které 

vydává vláda České republiky od roku 1999. Donedávna účinná Vládní koncepce boje 

s korupcí na léta 2015 až 201732 (a s ní akční plány pro jednotlivé roky 2015-2017) byla 

nahrazena Akčním plánem boje s korupcí na rok 2018. Jedná se o překlenovací opatření, a to 

s ohledem na to, že v roce 2018 probíhají jednání o sestavení nové vlády. Dlouhodobější 

koncepce by měla být sestavena právě s ohledem na priority nové vlády. 

 Hlavní institucí pro vládní boj s korupcí je osmnáctičlenná Rada, v níž se nachází 

ministři rezortů nejčastěji dotčených problematikou korupce, zástupci orgánů činných 

v trestních řízeních, zástupci územních samospráv a také osoby z neziskového sektoru a také 

odborné veřejnosti. 

 Za Vládní koncepcí boje s korupcí na léta 2015 až 2017 stál kabinet Bohuslava 

Sobotky. Za stěžejní oblast vládního boje proti korupci byla označena veřejná správa 

s důrazem na státní správu. Vláda vycházela především z mezinárodních závazků a s ohledem 

na ně označila za slabá místa České republiky v boji s korupcí problematiku střetu zájmů, 

odpolitizování veřejné správy, ochranu oznamovatelů korupce nebo nedostatečnou 

transparentnost financování politických stran.  

                                                           
32 Dostupná z: https://www.vlada.cz/cz/clenove-vlady/pri-uradu-vlady/jiri-dienstbier/tiskove-informace/vladni-

koncepce-boje-s-korupci-na-leta-2015---2017-123659/ 

https://www.vlada.cz/cz/clenove-vlady/pri-uradu-vlady/jiri-dienstbier/tiskove-informace/vladni-koncepce-boje-s-korupci-na-leta-2015---2017-123659/
https://www.vlada.cz/cz/clenove-vlady/pri-uradu-vlady/jiri-dienstbier/tiskove-informace/vladni-koncepce-boje-s-korupci-na-leta-2015---2017-123659/
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 S těmito problémy se podle programu chtěla vládat vypořádat zaměřením se na čtyři 

okruhy, a to výkonnou a nezávislou exekutivu, transparentnost a otevřený přístup 

k informacím, hospodárné nakládání s majetkem státu a konečně rozvoj občanské společnosti. 

 První bod chtěla vláda naplnit především předložením nového zákona o státním 

zastupitelství, který měl zajistit větší nezávislost státních zástupců. Dnes už můžeme 

konstatovat, že tento cíl minulá vláda nesplnila, nový zákon o státním zastupitelství je stále 

v jednání a podle všeho si na něj ještě nějakou dobu počkáme. 

 Úspěšnější byla vláda v druhém bodě, když se jí podařilo prosadit novelizaci zákona 

o střetů zájmů. Dostála i svému slibu zavést limity na volební kampaně politických stran. 

Stalo se tak novelou zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a 

politických hnutích a dále novelami zákonů, které vymezují průběh jednotlivých voleb. 

S účinností novely tak např. kampaň politické strany kandidující do Poslanecké sněmovny 

nesmí přesáhnout 90 milionů korun, kampaň účastníka kandidujícího do Senátu by i s druhým 

kolem neměla převýšit 2,5 milionu korun. Kandidát na prezidenta je limitován částkou 

50 milionů korun, finanční hranice jsou stanoveny i pro další volby (např. zastupitelstva krajů 

nebo voleb do Evropského parlamentu). Naopak není limitována kampaň pro volby 

do zastupitelstev obcí.   

 Tato novela přinesla také kandidujícím (ať už jde o strany, hnutí nebo jednotlivce) 

povinnost zřídit transparentní volební účinnosti a zároveň zajistit stálý a bezplatný přístup 

třetích osob o platebních transakcích, a to za období posledních tří let. Prostředky na tomto 

účtu smí být použity pouze k financování volební kampaně. 

 Další omezení se týká částky, kterou může kandidující přijmout od jedné fyzické nebo 

právnické osoby. Je stanovena na tři miliony korun ročně. Pokud by kandidující obdržel 

finanční dar převyšující tuto částku, je povinen vrátit jej dárci, a pokud to  není možné, tak 

odvést částku do státního rozpočtu.  

 Novela dala vznik také novému Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran 

a politických hnutí (dále jen „Úřad“) se sídlem v Brně. V jeho čele stojí předseda, kterého 

jmenuje na šestileté funkční období prezident republiky. Úřad přezkoumává finanční výroční 

zprávy a kontroluje hospodaření kandidujících a vykonává. Může vést i správní řízení ohledně 

přestupků spáchané v souvislosti s volební kampaní. 
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 V rámci třetího bodu - hospodárného nakládání s majetkem státu, si vláda stanovila 

za cíl mj. připravit nová pravidla pro zadávání veřejných zakázek nebo rozšířit pravomoci 

Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen „NKÚ).“ Ani v tomto bodě se vládě příliš nedařilo, 

v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, došlo jen k drobným změnám, které 

souvisely především s přijetím zákona č. 252/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení 

o nich. NKÚ se alespoň prozatím nových pravomocí také nedočkal. Projednávaná novela by 

mu umožnila  dohlížet na hospodaření se všemi veřejnými penězi (tj. nejen se státním 

majetkem, jak je tomu doposud). Novelu ústavního zákona ale zastavili senátoři, kteří 

poukazovali na mnohonásobnou kontrolu obecních samospráv. Na tuto problematiky 

upozorňovaly už předtím Svaz měst a obcí a také Asociace krajů ČR. 

 Poslední bod zaměřený na rozvoj občanské společnosti chtěla vláda naplnit přijetím 

opatření pro ochranu oznamovatelů korupce. O zatím marné snaze zákonodárců o přijetí 

opatření na ochranu tzv. whistleblowerů vizte níže v kapitole 4. 10. Whitleblowing. 

 Akční plán boje s korupcí na rok 2018 33  přijatý, jak tvůrci v úvodu plánu sami 

doznávají, v časovém presu, obsahuje pouze minimalistická opatření s ohledem na závazky 

vůči GRECO (tady jde např. o závazek posílení prevence korupce v souvislosti s členy 

Parlamentu, soudci a státními zástupci), Pracovní skupině proti podplácení zahraničních 

veřejných činitelů v mezinárodních podnikatelských transakcích při Organizaci pro 

hospodářskou spolupráci a rozvoj a dalším. Zároveň Akční plán boje s korupcí na rok 2018 

navazuje na opatření představená již v předchozím akčním plánu, která se nestihla přijmout. 

V neposlední řadě se vláda v posledním plánu zavázala vyhodnotit výsledky a dopady 

protikorupčních opatření přijatých v posledních letech. 

 Nový plán opět počítá se čtyřmi okruhy, které zůstávají vymezeny totožně jako 

ve Vládní koncepci boje s korupcí na léta 2015 až 2017. 

 V rámci naplnění výkonné a nezávislé exekutivy se počítá s posilováním 

odpolitizování, stabilizace a profesionalizace státní správy dle zákona o státní službě. Vláda si 

dala za úkol také sestavení analýzy, která by měla přinést porovnání činnosti, práv a 

povinností úředníků samosprávných celků a státních zaměstnanců. V jednání je v tomto směru 

také přijetí etického kodexu soudců, což je v gesci Ministerstva spravedlnosti. 

                                                           
33 Dostupný z:  

http://www.korupce.cz/assets/protikorupcni-dokumenty-vlady/Akcni-plan-boje-s-korupci-na-rok-2018.pdf 

http://www.korupce.cz/assets/protikorupcni-dokumenty-vlady/Akcni-plan-boje-s-korupci-na-rok-2018.pdf
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 Obsahem bodu transparentnosti a otevřenému přístupu k informacím jsou především 

analýzy dopadů opatření, která byla zavedena v nedávné minulosti. Vláda se chce také 

věnovat problematice compliance programů (vizte níže kapitola 4. 9. Complince programy). I 

v roce 2018 chce vládat pokračovat v realizaci projektu elektronické Sbírky zákonů a Sbírky 

mezinárodních smluv a také elektronické tvorby právních předpisů. Naplno by měla být 

spuštěna k 1. 1. 2020. 

 Programem okruhu hospodárného nakládání s majetkem státu mají být zejména 

školení týkající se problematiky zadávání veřejných zakázek, která by měla být realizována 

Akademií veřejného investování. V rámci veřejných zakázek by v tomto období mělo 

doběhnout také hodnocení Strategie pro boj s podvody a korupcí při čerpání fondů v rámci 

Společného strategického rámce v období 2014-2020. V rámci toho okruhu se už vládě 

podařilo naplnit jeden z vytyčených cílů. S účinností od 1. 1. 2018 byla novelou zákona 

č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob zavedena evidence 

skutečných majitelů právnických osobo a svěřenských fondů. Jedná se o nový informační 

systém (nikoli však veřejný rejstřík), který povede v elektronické podobě příslušný rejstříkový 

soud. Vedle základních údajů (jména, data, narození, bydliště a státní příslušnosti), jsou 

z evidence zjistitelné údaje o podílu hlasovacích právech v právnické osobě a také o tom, je-li 

osoba příjemcem rozdělovaných prostředků. Tyto údaje však nejsou dostupné všem, ale pouze 

subjektům taxativně vymezeným v zákoně (jde např. o soudy, orgány činné v trestním řízení, 

Českou národní banku apod.). Na plnění těchto cílů má opět dohlížet Rada. 

 V rámci bodu rozvoje občanské společnosti si vláda klade za cíl dostát již dříve 

předsevzatým závazkům. Klade si za úkol také podporovat dobrovolnictví a posilování 

bezpečnosti na místí úrovni. K realizaci tohoto úkolu má pomoci plánovaná Koncepce rozvoje 

dobrovolnictví. 

4.6. Trestné činy související se zadáváním veřejných zakázek 

 Ke korupci dochází i v rámci veřejných zakázek. Zájem na ochraně zadávacího řízení 

je objektem především trestných činů sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné 

soutěži a veřejné dražbě (§ 256 TZ) a pletich při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži 

(§ 257 TZ). 

 Ustanovení § 256 se vztahuje na pachatele, který v úmyslu způsobit jinému škodu 

nebo opatřit sobě nebo jinému prospěch sjedná některému z účastníků zadávacího řízení lepší 
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podmínky na úkor ostatních účastníků. Tento trestný čin vyžaduje úmysl. Podobně jako 

u trestného činu podplacení a přijetí úplatku opět není ohraničena minimální výše škody. 

Povaha způsobené škody ale bude brána v potaz při vyhodnocování závažnosti trestného činu. 

Koneckonců, pokud je trestným činem získán větší prospěch, způsobena značná škoda 

(tj. nejméně částka 500.000,-Kč) nebo je trestný čin spáchán členem hodnotící komise, 

vyhlašovatelem nebo pořadatelem veřejné soutěže / dražby, licitátorem nebo členem 

organizované skupiny, sazba pro možný trestný odnětí svobody je v takovém případě vyšší. 

4.7. Legalizace výnosů z trestné činnosti 

 Legalizace výnosů z trestné činnosti (častěji ale „praní špinavých peněz.“) souvisí 

s nejzávažnějšími formami trestné činnosti, už jenom proto, že jde o trestný čin navazující. 

Předpokladem pro spáchání trestného činu legalizace výnosů z trestné činnosti je majetek 

získaný předchozím trestným činem. Trestný čin praní špinavých peněz má dalekosáhlé 

důsledky i pro ekonomiku, protože vytváří nerovnováhu mezi těmi, kdo ilegální prostředky 

mají a těmi, kteří je k dispozici nemají. 

 Z hlediska subjektu trestného činu půjde u právnických osob z povahy věci zejména 

o korporace, to ale neznamená, že by se praní špinavých peněz nemohly dopustit také 

politické strany, církve nebo jiné právnické osoby. 

4.8. Pletichy v insolvenčním řízení  

 Pletichami rozumíme nečestné praktiky při výkonu určité činnosti. Tento trestný čin 

stojí ve vztahu speciality k trestnému činu podplacení. Speciální ustanovení je tady z toho 

důvodů, že pachatel - věřitel je tady v jiném postavení, uplatňuje své právo. Chráněným 

objektem tohoto trestného činu je řádný průběh insolvenčního řízení. Pachatelem tohoto 

trestného činu nemusí být pouze účastník insolvenčního řízení, ale také ti, kteří pletichaří 

v souvislosti s hlasováním věřitelů. I tady je třeba úmyslu. 

4.9. Compliance programy 

 Jak už bylo výše uvedeno, novela provedená zákonem č. 183/2016 Sb., kterým se 

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

výrazně mění definici „trestného činu spáchaného právnickou osobou.“ Výčet těch, kteří se 

mohou jménem právnické osoby dopustit spáchání trestného činu se podstatně rozšiřuje. 

Zákonodárce se tuto skutečnost snažil vyvážit rozšířením možností vyvinění. Právní 
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odpovědnosti se právnická osoba může zprostit tehdy, „pokud vynaloží veškeré úsilí, které na 

ni bylo možné spravedlivě požadovat, aby spáchání protiprávního činu osobami uvedenými v 

odstavci 1 zabránila.“34. 

 „Úsilí, které lze na ní spravedlivě požadovat“ je relativně neurčitý právní pojem, který 

nekonkretizuje ani zákon, ani důvodová zpráva.  Doposud chybí i jakékoli metodické pokyny 

ze strany státu. Je ale nanejvýš logické, že jinak bude muset k prevenci přistoupit banka, jinak 

malá rodinná firma. V praxi novelizace vedla ve větších společnostech a také na některých 

úsecích státní správy k zavedení tzv. „compliance programů,“ často zaměřovaných právě na 

prevenci proti korupci.  

 Pojmem „compliance“ rozumíme způsob jednání v souladu s pravidly, a to jak 

s pravidly vnějšími (tj. zákony, nařízeními, vyhláškami), tak vnitřními (nejrůznějšími interní 

mi předpisy, politikou společnosti apod.), kterými mohou společnosti předcházet páchání 

trestné činnosti. Základní povinnosti pro zaměstnance vyplývají přímo ze zákona 

č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zpravidla ale bývají rozvedeny ve statutech, organizačních a 

pracovních řádech, etických kodexech nebo jiných vnitřních předpisech, kterými se vytváří 

tzv. firemní kultura (corporate culture). 

 Kromě výše uvedených forem se compliance programy realizují také vydáváním 

brožur s poučením nebo vyčleněním konkrétního zaměstnance pro tuto problematiku (např. 

firemní ombudsman). Compliance programy jsou stále častěji uskutečňovány formou školení 

pro zaměstnance. 

 Compliance programy se snaží zamezit tomu, aby individuálním selháním jednotlivce 

neutrpěla celá společnost, čítající třeba i několik stovek zaměstnanců.  Byť zákon podmínky 

vyvinění blíže nespecifikuje, je nanejvýš zřejmé, že samotná existence compliance programu 

nepostačí. Právnická osoba bude muset zabezpečit faktické naplňování takového programu a 

zavést vhodné kontrolní mechanismy(např. nejrůznější formy přezkušování zaměstnanců) a 

v neposlední řadě zařídit, aby se s ním seznámili všichni zaměstnanci, protože jen tehdy může 

být pro zaměstnance závazný a vynutitelný. Aby byl compliance program efektivní, je třeba, 

aby s jednotlivými vnitřními předpisy byli obeznámení všichni zaměstnanci. Bude zajímavé 

sledovat, jak se k této otázce postaví české soudy, do jaké míry budou benevolentní, a která 

opatření jednotlivým právnickým osobám k vyvinění se postačí. 

                                                           
34Ust. § 8 odst. 5 zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti jim 
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 O důležitosti compliance programů vypovídá i skutečnost, že jednotlivé státy a také 

mezinárodní organizace vydávají nejrůznější doporučení a průvodce, jak by měl správný a 

účinný Compliance program vypadat. Např. Deset zásad celosvětové dohody OSN dává 

právnickým osobám doporučení především v oblasti lidských práv a pracovního práva. 

Zdůrazňuje nutnost boje proti korupci a ohled na životní prostředí.  

 Problematika compliance programů je velkým tématem i v USA, o čemž svědčí např. 

Směrnice Odsuzovacího výboru USA, která stanovuje předpoklady trestání právnických osob. 

Kromě toho dávám právnickým osobám doporučení, jak sestavit vhodné compliance 

programy. Ty podle směrnice stojí především na dohledu, efektivní komunikaci se 

zaměstnanci a důsledném vynucování zavedených opatření. Vedle toho by se právnické osoby 

v USA měly seznámit také se Základním průvodcem amerického zákona o zahraničních 

korupčních praktikách. Podle něj účinný compliance program stojí na jasně deklarované 

politice boje proti korupci a etickém kodexu. Zdůrazňuje také nutnost školení. Neméně 

důležité jsou pravidelná vyhodnocování účinnosti compliance programů a jejich neustálá 

aktualizace a popř. přijetí přiměřených nápravných opatření. 

 Pomoci zorientovat se v nově přijaté úpravě se snaží i české státní orgány, byť alespoň 

doposud ve velmi omezené míře. Nejvyšší státní zastupitelství vydalo v listopadu 2016 

Průvodce novou právní úpravou pro státní zástupce - aplikace § 8 odst. 5 zákona o trestní 

odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim (verze pro veřejnost).35 Krom toho, že 

představuje metodický návod k posuzování trestní odpovědnosti právnické osoby, informuje 

také o několika opatřeních. Nižším státním zastupitelstvím byla uložena povinnost informovat 

o výskytu aplikace ustanovení § 8 odst. 5 ZTOPO odboru trestního řízení a finanční 

kriminality Nejvyššího státního zastupitelství, dále byly připraveny vzdělávací semináře 

pro státní zástupce zaměřené především na problematiku compliance programů. Průvodce 

doporučuje compliance programy stavět na specifických instrumentech (jako jsou nejrůznější 

vzdělávací akce, protikorupční programy, vnitřní předpisy, etické kodexy apod.) a zároveň 

ukládá orgánům činným v trestním řízení, aby zkoumaly nejen existenci takových opatření, 

ale také jejich vhodnost a přiměřenost vzhledem k jednotlivým právnických osobám a jejich 

parametrům (např. formě a struktuře právnické osoby, počtu zaměstnanců, délce činnosti aj. 

V příručce jsou pro větší názornost popsány také tři již pravomocně skončené případy, 

                                                           
35 Dostupný z: https://www.spcr.cz/images/Aplikace__8_odst__5_TOPO.pdf 

https://www.spcr.cz/images/Aplikace__8_odst__5_TOPO.pdf
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přičemž z hlediska aplikace ustanovení § 8 odst. 5 ZTOPO jsou zajímavé především první 

dva. 

 Případ, kdy právnická osoba prokazatelně pořádala každý rok školení pro zaměstnance 

týkající se výkupu odcizených věcí a jeden ze zaměstnanců porušil pravidla, o kterých byl na 

těchto školení poučen, dopadl v její prospěch. Právnická osoba se trestní odpovědnosti 

zprostila a jednání zaměstnance se jí nepřičítalo, jednalo se o exces jednotlivce. 

 V druhém popsaném případě právnická osoba trestně odpovědnou za přečin 

neoprávněného nakládání s odpady (§ 298 TZ) zůstala. Stalo se tak proto, že právnická osoba 

byla řízena chaoticky, jak po personální, tak vnitřní stránce, především nebyla řádně vedena 

kniha jízd, která by jinak mohla vést k odhalení konkrétního zaměstnance - fyzické osoby. 

Pro kvalifikaci případu bylo důležité, že statutární orgány neučinily dostatečná opatření 

k tomu, aby se k vozidlům nedostávaly osoby bez pověření statutárních orgánů či jiných 

pověřených osob.  

 Další doporučení poskytuje Interní program dodržování soutěžních norem Úřadu 

na ochranu hospodářské soutěže. 

 Bylo by nanejvýš vhodné, aby stát poskytl  podrobnější příručku, jakým způsobem by 

měly právnické osoby své compliance programy sestavovat. Již zmíněná příručka Nejvyššího 

státního zastupitelství sice vnesla do problematiky aplikace ustanovené § 8 odst. 5 ZTOPO 

trochu světla, ale dosavadní úprava nedává právnickým osobám jistotu v tom, že své 

compliance programy, do kterých jsou mnohdy investovány nemalé finanční prostředky, 

vyvíjí efektivně a zda opravdu povedou ke kýženému výsledky, tj. v případě potřeby zprostí 

právnickou osobu odpovědnosti. Nejvýstižněji podle mě tuto problematiku vystihla Logesová, 

která podotýká, že „pokud se tvrdí, že compliance je drahá záležitost, tak porušování 

compliance může být podstatně dražší.“36 

4.9.1. Compliance program Univerzity Karlovy 

 Svůj vlastní compliance program přijala i Univerzita Karlova, když se 18. 9. 2015 

přihlásila k zákonu o trestní odpovědnosti právnických osob. Ten je založen zejména na 

předcházení trestné činnosti a podpoře fungující kontroly nad dodržováním povinností všech 

členů akademické obce. Program se vztahuje nejen na představitele univerzity a zaměstnance, 

                                                           
36 LOGESOVÁ J. Trestní compliance - prostředek vyvinění se právnické osoby z trestní odpovědnosti. Státní 

zastupitelství 3/2018. s. 26. 
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ale také studenty a osoby v obdobném postavení. Compliance Univerzity Karlovy stojí 

na několika vnitřních opatření, z nichž nejdůležitější jsou Etický kodex a dále dokumenty 

Zásady proti korupčnímu jednání, Základní principy zadávání veřejných zakázek a 

Compliance program. Za základ prevence je v tomto případě považována kvalitní personální 

politika, které se univerzita snaží dosáhnout formou školení, podporováním zvyšování 

odborné kvalifikace a morální integrity představitelů univerzity a zaměstnanců. 

 Univerzita Karlova je právnická osoba veřejnoprávního charakteru, a to je také 

zohledněno v compliance programu. Její korupční rizika se tak dosti liší od rizik 

soukromoprávních právnických osob. Za ty nejpodstatnější Univerzita Karlova v čl. 6 bod. 2 

dokumentu Zásady Univerzity Karlovy proti korupčnímu jednání označuje: „nákladný životní 

styl osob, které se podílejí na daném procesu; vedlejší zaměstnání, které zásadním způsobem 

ohrožuje výkon práce pro univerzitu;odmítání kariérního postupu mimo stávající pracovní 

zařazení, odpor proti změně úloh nebo přeložení, zvláště pokud jsou spojeny se zlepšením 

nebo alespoň s vyhlídkou na zlepšení platu;narůstající uzavřenost, náhlé změny chování, 

zejména vůči kolegům, nadřízeným nebo studentům;klesající identifikaci s nadřízenými a 

uloženými úkoly; obcházení nebo „přehlížení“ předpisů a pokynů;snahu o radikální změny 

vnitřních předpisů;nápadné odchylky od obvyklých postupů; nereagování na podezřelé 

momenty a události nebo tolerance protiprávního jednání;sociální problémy, osobní slabosti 

(závislost na alkoholu, drogách, gamblerství); časté neodůvodněné osobní kontakty mezi 

pracovníkem a osobou, jíž se rozhodovací činnost týká;afektovaně kamarádský tón nebo 

nápadné ustupování při jednání s protistranou; jiné jednání vycházející bezdůvodně vstříc 

protistranám; pohostinnost ze strany třetích osob (zvláštní podmínky při nákupu, poukazy do 

restaurací a obchodů, pozvání na soukromé nebo obchodní akce obchodních partnerů); 

chybějící kontrolu na místech, kde existuje riziko korupčního jednání;opakovaná podání 

směřující na konkrétní osoby; ústní dohody namísto písemných ujednání, chybějící 

dokumentace dokládající postup ve věci; koncentraci úkolů na jednu osobu a nedostatečnou 

transparentnost.“ 

 Myslím, že compliance program Univerzity Karlovy může sloužit jako vhodný příklad 

i pro další právnické osoby veřejnoprávního charakteru, a to zejména podrobným výčtem 

potenciálních rizik, který je velmi propracovaný a ukazuje veřejnosti možné problémy 

univerzity. V dokumentu se zdůrazňuje, že vyšší přítomnost výše uvedených faktorů by měla 

vést ke zvýšené pozornosti pracovníků. Otázkou zůstává, co může daný pracovník udělat, aby 

takovému jednání zamezil, např. u problematiky odmítání kariérního postupu si lze jen těžko 
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představit, že zaměstnance někdo bude někdo nutit, aby přijal povýšení, což ale nelze 

compliance programu Univerzity Karlovy vytýkat, už jenom proto, že jde o problém, na který 

jsou vnitřní opatření univerzity krátká. Compliance program Univerzity Karlovy podtrhuje 

závěr dokumentu, ve kterém je obsaženo přímo proklamační ustanovení, jenž stanoví, že 

„zásady proti korupčnímu jednání je nutné vykládat zejména s ohledem na význam 

korupčního jednání, jak jej pojímají trestní předpisy, a dále se zohledněním principů čestného 

a poctivého jednání a zvyklostí života v dané konkrétní oblasti.37“ 

4.10.  Whistleblowing 

 S problematikou compliance programů a zproštění se trestní odpovědnosti úzce 

souvisí i tzv. „whistleblowing." Whistleblowing doslovně znamená „hvízdání na píšťalku,“ 

nejčastěji se ale pojem překládá jako oznamování nebo také udávání. První označení je 

nepochybně vhodnější, whistleblowing totiž neznamená aktivní vyhledávání informací 

o korupčním jednání s cílem kompromitovat. Whistleblower je člověk, který se k takovým 

informacím dostane náhodou, často aniž by chtěl, a je nucen se k situaci nějak postavit. Jedná 

se o případy, kdy stávající nebo i bývalý zaměstnanec upozorní na nestandardní praktiky 

na pracovišti, které ohrožují veřejný či jiný obecný zájem. Těmito praktikami rozumíme nejen 

přímé korupční jednání, ale např. nehospodárné vedení organizační složky nebo obcházení 

etických předpisů. Často se stává, že tyto praktiky se ději s vědomím zaměstnavatele. 

Whistleblowing podporuje osobní odpovědnost a často bývá také jediným zdrojem informací 

při odhalování jednání korupční povahy. I proto je např. v USA whistleblowing motivován 

finančně.  

 Podle průzkumů prováděných mezinárodní organizací Transparency International 

téměř čtvrtina respondentů vnímá whistleblowing negativně.  

 Česká republika doposud nemá komplexní úpravu whistleblowingu, na rozdíl 

od jiných zemí. Whistleblowing pochází z anglosaských zemí. Je otázkou, jestli by se měl 

český zákonodárce inspirovat úpravou v USA a motivovat k whistleblowingu finančně. 

Zákonodárce by musel zvážit, zda by finanční motivace nevedla i k hlášení praktik, které by 

byly standardní a v souladu s právní úpravou. Ochranu oznamovatelů toho času řeší zákon 

č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád) a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník 

práce. Částečná úprava je také obsažena v zákonu č. 234/2014 Sb., o státní službě (služební 

                                                           
37 čl. 8 dokumentu Zásady Univerzity Karlovy proti korupčnímu jednání Dostupné z: https://www.cuni.cz/UK-

7072.html 

https://www.cuni.cz/UK-7072.html
https://www.cuni.cz/UK-7072.html
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zákon). Ochranné ustanovení § 76 odst. 3 písm. e) služebního zákona, požaduje, aby služební 

posudek, který se vydává státnímu zaměstnanci při skončení služebního poměru, obsahoval 

také údaj o důvodu skončení služebního poměru. Bohužel i služební zákon je v účinnosti 

příliš krátce na to, abychom mohli posoudit, nakolik je ochrana účinná. 

 Přesto se už ústavní soud problematikou whistleblowingu v nedávné minulosti 

zabýval, a to hned dvakrát.38V prvním případě se dostal do konfliktu zájem na ochraně 

životního prostředí se soukromoprávním zájmem zaměstnavatele. Dva zaměstnanci upozornili 

na porušení technických standardů při provozu čistírny odpadních vod Českou inspekci 

životního prostředí. Porušení spočívalo v tom, že byla několikanásobně překračována doba 

stanovená pro výměnu olejů u dmýchadel, což přináší majiteli nepřiměřený zisk. Kromě 

České inspekce životní prostředí byly informovány také některé soukromoprávní subjekty. 

Zaměstnavatel situaci řešil okamžitým skončením pracovního poměru obou zaměstnanců. Ti 

se obrátili na soud se žalobou na určení neplatnosti okamžitého zrušení pracovního poměru. 

Spor rozhodl až Ústavní soud. Ústavní stížnost byla odmítnuta pro nedůvodnost. Důležitou 

roli sehrála skutečnost, že zaměstnanci porušili informační povinnost, když o porušení 

technických norem informovali i soukromoprávní subjekty, pokud by zaměstnanci 

informovali pouze Českou inspekci životního prostředí, případ by dost možná dopadl jinak. 

 V druhém posuzovaném případě šlo o konflikt svobody projevu a veřejného pořádku. 

Stěžovatel v pozici obchodního zástupce kontaktoval e-mailem potenciálního obchodního 

partnera svého zaměstnavatele a upozornil ho na diskriminační podmínky a vady výběrového 

řízení, kterého se zaměstnavatel stěžovatele měl účastnit. Ústavní soud vyslovil, že svoboda 

projevu není právem absolutním, a že stěžovatel byl v rozhodné době v pracovněprávním 

vztahu a měl být ke svému zaměstnavateli loajální.  I tato ústavní stížnost tedy skončila 

odmítnutím. Podobně jako v první kauze i tady by jistě případ nabral jiný směr, kdyby 

zaměstnanec o vadách výběrového řízení svého zaměstnavatele informoval namísto 

obchodního partnera např. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. 

  

                                                           
38Ústavní nález sp. zn. IV. ÚS 2449/15 ze dne 4. 11. 2015 a ústavní nález sp. zn. IV. ÚS 3063/15 ze dne  

19. 11. 2015 
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Závěr 

 Ve své práci jsem se zabývala problematikou trestní odpovědnosti právnických osob. 

Již v úvodu jsem naznačila domněnku, že byť je zákon o trestní odpovědnosti právnických 

osob a řízení proti nim v účinnosti přes šest let, stále nabízí materii pro nejrůznější práce, a to 

nejen díky novelám samotného ZTOPO, ale také dalších zákonů, které se ZTOPO souvisí.  

 Jednou z takových změn je například přechod na současný občanský zákoník, který 

podstatně změnil pojetí právnické osoby v českém právním řádu. I proto jsem zařadila 

kapitolu o pojetí právnické osoby podle stávajícího občanského zákoníku, neboť jak už jsem 

uvedla, původní verze ZTOPO byla totiž připravována podle předtím účinného občanského 

zákoníku, čímž došlo ke kolizím, zejména co se týká jednání právnické osoby. Další takovou 

změnou bylo zakomponování zabrání části majetku, jakožto nového ochranného opatření, 

do trestního řádu. Tím seznal ZTOPO druhé ochranné opatření. 

 Daleko významnější ovšem byly novely, týkající se samotného ZTOPO. Právě 

problematice těchto novel byla věnována podstatná část mé práce. Za největší a 

nejdiskutovanější změnu považuji rozšíření věcné působnosti ZTOPO. V práci jsem 

zmiňovala možné způsoby, kterými mohl zákonodárce k úpravě věcné působnosti přistoupit. 

Shrnula jsem, že zákonodárce nakonec zvolil snad nejpraktičtější způsob, a to vymezení, že 

právnická osoba se může dopustit všech trestných činů podle trestního řádu s výjimkou 

taxativně uvedených. Naopak v případě účinné lítosti došlo ke snížení okruhu trestných činů, 

na které ji lze nadále aplikovat.  

 Nejvíce prostoru jsem ale ve své práci věnovala novele o vyvinění se právnické osoby 

z trestní odpovědnosti. Právě v důsledku vzniku ustanovení § 8 odst. 5 ZTOPO se do popředí 

dostala problematika korupce, korupčních trestných činů, compliance programů a 

whistleblowingu. Zaměřila jsem se na to, v čem compliance programy spočívají a shrnula, že 

není možné vytvořit jednu příručku pro všechny, protože každá právnická osoba je jedinečná 

a potýká se s jinými problémy, podle kterých je třeba program uzpůsobit. Obzvláště v tomto 

směru vybočují právnické osoby veřejného práva. Na problémy, se kterými se taková 

právnická osoba veřejného práva může potýkat, ukázal např. compliance program Univerzity 

Karlovy, který jsem v práci zmiňovala. Je třeba dodat, že úprava whistleblowingu je u nás 

stále spíše v začátcích. 
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 Shrnula bych, že zákonodárce vykročil s novelami ZTOPO správným směrem, ale 

změny by tímto rozhodně neměly končit. Bylo by záhodné, aby zákonodárce podrobněji 

vymezil trestní odpovědnost právního nástupce právnické osoby a také uvážil efektivnost a 

účinnost trestů a ochranných opatření. Rovněž by bylo vhodné dotáhnout zákon 

o whistleblowingu.  

 Nutno ale dodat, že četnými změnami prochází úpravy trestní odpovědnosti 

právnických osob také v zahraničí. Úpravami některých států jsem se v práci také 

ve stručnosti zabývala. Domnívám se, že pro tuto problematiku neexistuje univerzální návod, 

který by se všude osvědčil, a právě to dělá trestní odpovědnost právnických osob tak 

zajímavou. 
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Seznam použitých zkratek 

 

ZTOPO zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob 

OZ  zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

TZ  zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 

CPI  Corruption Perceptions Index 

Úřad  Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí 

NKÚ  Nejvyšší kontrolní úřad 
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Abstrakt 

 Předložená diplomová práce je zaměřena na trestní odpovědnost právnických osob, 

problematiku, která byla zakomponována do českého právního řádu před šesti lety zákonem 

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

 Práce je rozdělena na čtyři  části. V první části jsou rozebrány základy trestní 

odpovědnosti právnických osob. Autorka se snaží vystihnout pojem právnické osoby ve světle 

současné úpravy podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, neboť zákon o trestní 

odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim byl připravován ještě podle předchozího 

občanského zákoníku (tj. zákon č. 40/1964 Sb. občanský zákoník). Dále se autorka v rámci 

této kapitoly zabývá podmínkami existence trestní odpovědnosti právnických osob a také 

aspekty, které vedou právnické osoby k páchání trestné činnosti. Zmíněny jsou také podmínky 

přičitatelnosti trestného činu právnické osobě a zařazena je i podkapitola o sankcích, které lze 

ukládat právnickým osobám. 

 Úprava trestní odpovědnosti právnických osob doznala zejména v posledních letech 

několika podstatných změn. Právě některým novelizacím je věnována druhá. část. Autorka 

rozebírá zejména rozšíření výčtu trestných činů, kterých se může právnická osoba dopustit, 

dále problematiku účinné lítosti. Velká pozornost je věnována také problematice vyvinění se z 

trestní odpovědnosti. 

 Česká republika není zdaleka jediným státem, který doposud hledá, jak problematiku 

trestní odpovědnosti právnických osob správně uchopit. Náhled do právních úprav trestní 

odpovědnosti právnických osob některých evropských států nabízí třetí část. 

 Poslední část navazuje na jednu z nejdiskutovanějších novel, a to je možnost 

právnické osoby vyvinit se z trestní odpovědnosti. Právě v souvislosti s tímto institutem se 

dostala do popředí problematiku compliance programů a whistleblowingu. Autorka popisuje, 

jak by měl vypadat efektivní compliance program a popisuje také právní pozadí české úpravy 

whistleblowingu. V této kapitole je také rozebrána problematika korupce a korupčních 

trestných činů, typově jedna z nejčastějších skupin trestných činů, kterých se právnické osoby 

dopouští. 
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Abstract 

The presented diploma thesis is focused on criminal liability of legal entities, an issue 

which was embedded in the Czech legal law six years ago by Act No. 418/2011 Coll., On 

Criminal Liability of Legal Entities and Proceedings against them.  

The thesis is divided into four parts. The first part is concerned with the basics of legal 

entities criminal liability. The author tries to describe the concept of a legal entity in the light 

of current regulation according to the Act No. 89/2012 Coll., The Civil Code, since the Act on 

Criminal Liability of Legal Entities and Proceedings against them had been created under the 

previous Civil Code (Act No. 40/1964 Coll., Civil Code). Furthermore, the author deals with 

the conditions of legal entities criminal liability as well as the aspects that lead legal entities to 

commit crimes. The conditions for a criminal offense attribution to a legal entity are 

mentioned, as well. A subchapter on sanctions which may be imposed on legal entities is 

included. 

The regulation of legal entities criminal liability has particularly in recent years 

undergone several substantial changes. Certain amendments are examined in the second part 

of the thesis. The author discusses especially the extension of criminal offenses list which 

may be committed by a legal entity as well as the issue of effective regret. Close attention is 

paid also to the issue of criminal liability exemption. 

The Czech Republic is by far the only state that has still been looking for theway to 

properly grasp the issue of legal entities criminal liability. A preview oflegal arrangements for 

legal entities criminal liability in certain European countries is focused on in the third part of 

the thesis. 

The last part follows on one of the most discussed amendments which is the possibility 

for a legal entity to legal liability exemption. It is in connection with this very institute that the 

issue of programmes and whistleblowing compliance has come to the fore. The author 

describes how an effective compliance programme should be looking and examines the legal 

background of the Czech whistleblowing. This chapter also deals with issues of corruption 

and corruption offenses. This is one of the most common types of criminal offenses 

committed by legal entities. 

  



57 
 

Klíčová slova 

trestní odpovědnost, právnická osoba, compliance 

 

Key words 

criminal liability, legal entity, compliance 

 

Název práce v angličtině 

Criminal Liability of Legal Entities  


