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Úvod 

 

Trestní právo tak, jako i každé jiné právní odvětví, prochází v průběhu času vývojem, 

jenž je odrazem evoluce postojů a potřeb samotné společnosti a dalších významných faktorů. 

Příkladem je také trestní odpovědnost právnických osob, která v evropské kontinentální právní 

kultuře dosud uznávající převážně individuální trestní odpovědnost postupně proniká i tam, kde 

se ještě donedávna jednalo o institut neznámý a nový. Tak tomu je i v případě zemí střední 

Evropy, České republiky nevyjímaje, kde právní řád zná trestní odpovědnost právnických osob 

již více než šest let. Byť se může zdát, že je to doba dlouhá, z pohledu práva a jeho vývoje tomu 

tak není. Je tedy přirozené, že se tento institut s časem vyvíjí a vyvíjet se i nadále bude, aby se 

maximálně přizpůsobil potřebám společnosti, která ho přijala. Jenom od nabytí účinnosti zákona 

č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim (dále jen „ZTOPO“) 

dne 1. 1. 2012 prošel tento právní předpis několika zásadními i méně významnými změnami. 

Provedené byly zejména zákonem č. 105/2013 Sb. v souvislosti s právní úpravou mezinárodní 

justiční spolupráce v trestních věcech,  zákonem č. 183/2016 Sb. rozšiřujícím výčet trestných 

činů v § 7 ZTOPO  se zavedením možnosti vyvinění právnické osoby z její trestní odpovědnosti, 

a dále pak zákony č. 41/2014 Sb., č. 86/2015 Sb., č. 375/2015 Sb., č. 135/2016 Sb., č. 455/2016 

Sb., č. 55/2017 Sb. a č. 183/2017 Sb., v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za 

přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích. 

 

Jedná se stále o téma odbornou veřejností považované za aktuální, o čem svědčí 

i publikační aktivita autorů, vydávání aktualizované komentářové literatury a hojného počtu 

odborných, pozitivních i negativních příspěvků a vyjádření. 

 

Cílem této práce je přiblížit vybrané procesněprávní aspekty trestní odpovědnosti 

právnických osob a řízení proti nim, zejména odlišnosti ve vztahu k trestní odpovědnosti osob 

fyzických a nastínit některé problematické aspekty úpravy, které budou nepochybně 

i v budoucnu předmětem zájmu jak odborné veřejnosti, tak i samotných orgánů činných v trestím 

řízení v rámci aplikační praxe. Aby tak bylo možné učinit, je nezbytné porozumět samotné 

odlišnosti fyzických a právnických osob, vyložit tyto základní pojmy společně s pojmy 

specifickými ve vztahu k trestní odpovědnosti právnických osob, a následně v rozboru 

jednotlivých procesních ustanovení odlišnosti trestního řízení vedeného proti osobě právnické 
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z toho vyplývající popsat. Hmotněprávní otázky trestní odpovědnosti právnických osob, jakými 

jsou zejména rozsah kriminalizace, problematika přičitatelnosti trestného činu, možnost vyvinění 

se a možnost zániku trestní odpovědnosti právnické osoby jsou nepochybně úzce propojené 

s problematikou procesněprávní, nicméně na uvedené otázky se tato práce nezaměřuje.  

 

Důležitým může být také pohled na úpravu trestní odpovědnosti právnických osob 

ve Slovenské republice, zejména pak z důvodu podobnosti a společného historického vývoje 

právních řádů s Českou republikou, a z důvodu zjevné inspirace slovenského zákonodárce při 

přijímání zákona č. 91/2016 Z.z. o trestnej zodpovednosti právnických osob českou právní 

úpravou. Nepochybně zajímavým bude také sledování těchto právních úprav z pohledu 

budoucího vývoje aplikační praxe v obou státech.  
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1. Vývoj právní úpravy trestní odpovědnosti právnických osob 

1.1. Vývoj trestní odpovědnosti právnických osob v České republice 

Pravá trestní odpovědnost právnických osob byla v České republice zavedena zákonem 

č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim (dále jen „ZTOPO“), 

a to zejména jako výsledek tlaku mezinárodních organizací a mezinárodních závazků1 k přijetí 

účinných opatření pro trestání protiprávního jednání ze strany právnických osob.   

 

Trestní odpovědnost právnických osob je i dnes vnímána jako nové a aktuální téma, 

diskutované napříč odbornou i laickou veřejností. Mohlo by se zdát, že pravá trestní odpovědnost 

právnických osob tak, jak byla v České republice přijata, je vzhledem k postupně se zvyšujícímu 

počtu trestních stíhání a pravomocně odsouzených právnických osob funkčním institutem, 

kterému již není co vytknout. Nicméně i šest let od nabytí účinnosti zákona některé názory 

a obavy s ním spojené, vyslovené již v průběhu jeho přijímání přetrvávají.  

 

Po opuštění myšlenky upravit danou problematiku pomocí správního trestání tak, jak 

tomu bylo v prvotním vládním návrhu z roku 20042, vyvstalo několik otázek a obav o správnost 

řešení této problematiky prostřednictvím práva trestního.3 Návrhu zákona o trestní odpovědnosti 

právnických osob bylo zejména vytýkáno, že bude zneužíván ke konkurenčnímu boji 

podnikatelů, že povede ke stigmatizaci právnické osoby a komplikacím v rovině dodavatelů, 

odběratelů a partnerů, a že jeho dopad pocítí zejména zaměstnanci právnických osob, tedy 

osoby, které se na řízení právnických osob ve většině případů na páchání trestní činnosti 

nepodílejí.4 Část veřejnosti na čele s prezidentem Václavem Klausem proti přijetí zákona 

o trestní odpovědnosti právnických osob argumentovala také opuštěním základních principů 

trestní odpovědnosti a znovunavrácení se k již odbouranému institutu kolektivní viny, jakož 

i k popírání vazby mezi pachatelem a trestem5. Podobně negativní názory zazněly také v rámci 

                                                 
1 Viz Úmluva OSN proti nadnárodnímu organizovanému zločinu ze dne 15. 11. 2000, Úmluva OSN proti korupci ze 

dne 31. 10. 2003, Úmluva o trestněprávní ochraně životního prostředí ze dne 4. 11. 1998. 

2 Sněmovní tisk č. 745, IV. volební́ období́, dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?t=745&o=4.   
3 NOVÁČKOVÁ, S. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim – od návrhu k účinné právní 

úpravě. Trestněprávní revue. 2012, č. 2, s. 27-30. 

4 JELÍNEK, J. Trestní odpovědnost právnických osob – pět let poté. Praha: Leges, 2017. s. 43. 

5 Klaus, V. Po třech letech opět k nesmyslnému zákonu o trestní odpovědnosti firem. Oficiální stránky Václava 

Klause, 27. 8. 2014. [cit. 3. července 2018] Dostupné z: http://www.klaus.cz/clanky/3621. 

http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?t=745&o=4
http://www.klaus.cz/clanky/3621
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legislativního procesu v Poslanecké sněmovně a následně i v Senátu6. O tyto argumenty také 

prezident Klaus opřel veto návrhu zákona o trestní odpovědnosti právnických osob v listopadu 

2011, které ale uzákonění trestní odpovědnosti právnických osob v konečném důsledku 

nezabránilo. Naopak argumenty ve prospěch zavedení trestní odpovědnosti právnických osob 

poukazovaly na vyšší stupeň difamace trestního postihu a jejího preventivního účinku, 

nedokonalou současnou hmotněprávní i procesní úpravu správních deliktů právnických osob, 

zaplňování mezer sankcionování trestním právem tam, kde nelze dovodit individuální trestní 

odpovědnost, a také na vysoký stupeň závažnosti nových protispolečenských aktivit páchaných 

právnickými osobami.7   

 

Vývoj, kterým zákon prochází a zřejmě procházet bude, je způsoben především potřebou 

reagovat na zjištění a výsledky, které postupně aplikační praxe přináší a také na efektivitu 

a schopnost zákona jako takového řešit problémy, které individuální trestní odpovědnost 

fyzických osob vyřešit dle názoru zákonodárce nedokázala. Zákon tak byl od nabytí účinnosti ke 

dni 1. 1. 2012 celkem devětkrát novelizován. Jedna z posledních významných změn zákona 

souvisela s přijetím zákona č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona 

o některých přestupcích, a blíže se jí bude věnovat tato práce v dalších kapitolách. 

 

1.2. Stručně k vývoji právní úpravy ve Slovenské republice 

Po několika neúspěšných pokusech o zavedení trestní odpovědnosti právnických osob, 

ke kterým Slovenskou republiku podobně jako i Českou republiku zavazovalo několik 

mezinárodněprávních dokumentů, došlo přijetím zákona č. 224/2010 Z. z., ktorým sa mení 

a doplňuje zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov, k zavedení nepravé trestní odpovědnosti právnických osob 

ve slovenském právním řádu. Původně užívaný koncept tzv. nepravé trestní odpovědnosti 

právnických osob zavedla pouze Slovenská republika po vzore Španělska, které však od tohoto 

konceptu ustoupilo přijetím samostatného zákona č. 5/2010 ze dne 22. června 2010.8 

Neefektivita dané právní úpravy a tlak mezinárodních organizací na přijetí tzv. pravé trestní 
                                                 

6 Viz projevy senátorů V. Drymla a L. Sefciga, [online]. [cit. 8. července 2018] Dostupné z: 

https://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/hlasovani?action=steno&O=8&IS=4665&D=27.10.2011.   

7 NOVÁČKOVÁ, S. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim – od návrhu k účinné právní 

úpravě. Trestněprávní revue. 2012, č. 2, s. 27-30. 

8 Ministerstvo spravodlivosti SR, Dôvodová správa k návrhu zákona Národnej rady SR, č. 91/2016 Z.z.  

https://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/hlasovani?action=steno&O=8&IS=4665&D=27.10.2011
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odpovědnosti právnických osob vyústila dne 13. 11. 2015 v přijetí zákona č. 91/2016 Z. z., 

účinného od 1. 7. 2016. Po vzore jiných členských států Evropské unie s výjimkou Spolkové 

republiky Německo, došlo ve Slovenské republice ke zvolení trestněprávního řešení dané 

problematiky. Z důvodu potřeby značné novelizace již existující právní úpravy, přijetí nové 

hmotněprávní i procesněprávní úpravy správního práva, jako i obav zákonodárce z možné 

protiústavnosti, byla myšlenka úpravy sankcionování právnických osob prostřednictvím práva 

správního opuštěna.9  

 

I když to důvodová zpráva přímo neříká, je patrné, že inspirací slovenskému zákonodárci 

byl nepochybně český zákon o trestní odpovědnosti právnických osob č. 418/2011 Sb., a to jak 

z pohledu úpravy hmotného, tak procesního práva. Případná rozdílnost českého a slovenského 

předpisu se týká zejména hmotněprávní úpravy (rozdíl působnosti zákonů, úpravy přechodu 

trestní odpovědnosti na právní nástupce právnické osoby, rozsahu kriminalizace právnických 

osob, druhů trestů atd.). Z pohledu procesních ustanovení není rozdílnost tak zjevná10, otázkou 

však budou případné budoucí novelizace obou zákonů, a také v České republice již dlouho 

chystaná rekodifikace trestního práva procesního. 

  

                                                 
9 Tamtéž. 
10 Rozdílnost je však nepochybně zjevná v dalších trestněprávních předpisech (z. č. 141/1961 Sb. a z. č. 

301/2005Z.z. Trestný poriadok). 
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2. Obecně k právní úpravě trestního řízení proti právnickým osobám  

2.1. Trestní řízení proti právnickým osobám 

Specifika úpravy trestní odpovědnosti právnických osob přinesly také částečnou potřebu 

nové úpravy práva procesního upravujícího trestní řízení proti právnickým osobám, tedy 

„zákonem upravený postup orgánů činných v trestním řízení a jiných osob zúčastněných na 

trestním řízení, jehož úkolem je náležitě zjistit, zda byl trestný čin spáchán, zjistit jeho pachatele 

a uložit mu podle zákona sankci, učiněné rozhodnutí vykonat, popř. jeho výkon zařídit, dále 

působit k upevňování zákonnosti, k přecházení a zamezování trestné činnosti a výchově 

občanů.“11 Z uvedené definice je tak při aplikaci na právnické osoby možné říct, že pachatelem, 

resp. obviněným, bude trestně odpovědná právnická osoba, které bude s ohledem na přirozenou 

rozdílnost s osobou fyzickou uložena v souladu se zákonem konkrétní sankce.  

2.2. Prameny trestního řízení proti právnickým osobám 

Zákonodárce se v případě trestního řízení proti právnickým osobám rozhodl vzhledem 

k jeho specifikám a vzhledem k nemožnosti užití pouze dosavadních procesních předpisů úpravy 

trestního řízení proti osobám fyzickým, obsažených v zákoně č. 141/1961 Sb., o trestním řízení 

soudním (dále jen „TrŘ“) a částečně v zákoně č. 208/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za 

protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže, který je ve vztahu k trestnímu řádu 

v postavení lex specialis, pro převážně samostatnou úpravu, která bude k trestnímu řádu také ve 

vztahu speciality. Ustanovení § 1 odst. 2 ZTOPO stanoví, že nestanoví-li tento zákon jinak, 

použije se v řízení proti právnické osobě trestní řád a v řízení o mezinárodní justiční spolupráci 

ve věcech trestních přiměřeně zákon o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, není-

li to z povahy věci vyloučeno. Situace, které tak teoreticky můžou ve vztahu právní úpravy 

v zákoně o trestní odpovědnosti právnických osob a trestního řádu nastat, jsou zejména situace 

kdy ZTOPO mlčí a použije se TrŘ (například v případě úpravy dokazování), ZTOPO upravuje 

danou věc samostatně anebo pouze částečně a úprava TrŘ se tak nepoužije vůbec anebo 

omezeně, ZTOPO použití TrŘ pro určitou otázku vylučuje (nutná obhajoba) anebo TrŘ není 

možné z povahy věci ve vztahu k právnickým osobám použít (osobní prohlídka). V souvislosti 

s praktickou aplikací ustanovení § 1 odst. 2 ZTOPO zřejmě není zcela možné vyloučit případné 

výkladové a praktické komplikace v praxi orgánů činných v trestním řízení. 

                                                 
11 FENYK, J., CÍSAŘOVÁ, D., GŘIVNA, T. a kolektiv. Trestní právo procesní. 6. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 

2015, s. 26. 
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Zákon o trestní ́ odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim se skládá ze 6 částí, 

tvořených aktuálně 4412 paragrafy: 

1. obecná ustanovení, 

2. základy trestní odpovědnosti osob, 

3. tresty a ochranná opatření, 

4. zvláštní́ ustanovení o řízení proti právnickým osobám, 

5. zvláštní́ ustanovení o právním styku s cizinou13, 

6. účinnost. 

 

2.3. K pojmu právnická osoba 

Odlišnost trestního řízení proti právnické osobě od řízení proti osobě fyzické vyplývá z jejího 

charakteru jako osoby umělé, resp. fiktivní. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění 

pozdějších předpisů definuje v §20 odst. 1 právnickou osobu jako organizovaný útvar, o kterém 

zákon stanoví, že má právní osobnost, nebo jehož právní osobnost zákon uzná. Právnická osoba 

může bez zřetele na předmět své činnosti mít práva a povinnosti, které se slučují s její právní 

povahou.14  Občanský zákoník tedy vychází z nejstarší teorie pojetí právnických osob, a to teorie 

fikce, formulované již v první polovině dvacátého století Friedrichem Carlem von Savignym, 

který za onou fikci považuje právě projev vůle přirozených osob, který se následně považuje 

za projev osoby právnické. Právnická osoba tak nemá vlastní vůli a za její vůli se považuje pouze 

vůle zástupců. Pokud bychom právnické osobě samostatnou vůli přiznali, a tato vůle by byla 

odlišná od lidí, kteří právnickou osobu tvoří, mluvili bychom o teorii identifikační, resp. o teorii 

organické.15 S tím souvisí také potřeba zastoupení takové osoby v trestním řízení, které zákon 

o trestní odpovědnosti právnických osob upravuje v části čtvrté a blíže se jí bude táto práce 

věnovat v další části 3.6.   Zde se opět objevuje kritika trestní odpovědnosti právnických osob 

upravené zákonem o trestní odpovědnosti právnických osob vycházející z fiktivního charakteru 

právnických osob, tedy jakýchsi konstruktů existujících pouze ve světě právních norem. 

                                                 
12 Doplněn § 26a, zrušen § 28 a § 43 – 47 ZTOPO. 

13 Zákonem č. 105/2013 Sb., o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o mezinárodní justiční 

spolupráci ve věcech trestních došlo ke zrušení § 43 – 47. 

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

část. 2. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016. s. 267. 
15 BERAN, K. Trestní odpovědnost právnických osob z hlediska teorie fikce. Trestněprávní revue. 2014, č. 5, s. 107-

113. 
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Dle těchto názorů je právnická osoba pouhou fikcí, tedy „abstraktní konstrukt, nezpůsobilý 

figurovat jako subjekt trestněprávního jednání a jako objekt trestní sankce“16 . Předmětem 

odborných diskuzí je také otázka vzájemné slučitelnosti zákona o trestní odpovědnosti 

právnických osob, k jehož přijetí došlo za účinnosti staré právní úpravy vycházející právě 

z teorie organické, s novou úpravou soukromého práva. Jedná se však o komplexní otázku, která 

není předmětem této práce.  

 

V právním řádu České republiky rozlišujeme právnické osoby na osoby veřejného 

a soukromého práva. Právnické osoby veřejného práva jsou podřízené zákonům, podle kterých 

byly zřízeny a soukromoprávní normy se na ně aplikují jenom v případě, že taková aplikace 

těchto norem je slučitelná s jejich povahou. Dále se právnické osoby mohou odlišovat účelem 

existence, vnitřní organizací, anebo povahou jejich složek.  

 

Pro účely trestní odpovědnosti právnických osob je však podstatné vymezení okruhu 

právnických osob z pohledu zákona o trestní odpovědnosti právnických osob, a s tím související 

vyloučení trestní odpovědnosti u některých z nich v §6 ZTOPO. Zákon o trestní odpovědnosti 

právnických osob vychází z definice právnické osoby užívané v mezinárodních dokumentech, 

rámcových rozhodnutích EU anebo směrnic, jakou je například i Směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2014/62/EU ze dne 15. května 2014 o trestněprávní ochraně eura a jiných 

měn proti padělání, která za právnickou osobu označuje „jakýkoli subjekt, který má podle 

použitelného práva právní subjektivitu, s výjimkou států nebo veřejných orgánů vykonávajících 

státní moc a veřejnoprávních mezinárodních organizací“.    

  

                                                 
16 MUSIL, J. Trestní odpovědnost právnických osob v novém francouzském trestním zákoníku. Kriminalistika, 1995, 

s. 310. 
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2.4.  Vztah trestního řízení proti právnickým osobám a řízení o správním deliktu 

V souladu se zásadou subsidiarity trestní represe jsou trestním právem postihovány pouze 

skutky společensky nejzávažnější, u kterých není na místě je řešit, resp. sankcionovat způsoby 

méně přísnými. Zda je daný skutek vhodné považovat za trestný čin anebo jiný veřejnoprávní 

delikt je otázka, kterou musí zákonodárce posoudit v souladu s vývojem samotné společnosti 

a jejích hodnot a postojů, jak je tomu i v případě rozlišování trestných činů a správních deliktů, 

resp. přestupků.17 Z toho vyplývá také rozdílnost chápání, rozlišování a sankcionování správních 

deliktů a trestných činů v jednotlivých národních úpravách. Sjednocovací roli má v této věci 

Evropský soud pro lidská práva usilující o dosažení všeobecné ochrany základních lidských práv 

a svobod v členských státech. Zejména ve vztahu k čl. 6 EÚLP a k právu na spravedlivý proces, 

stanovil pro posouzení, zda se jedná o čin trestný tzv. Engel kritéria, vyplývající z rozhodnutí ve 

věci Engel proti Nizozemí.18  ESLP vyslovil tři kritéria následovně:  

 

„82. Soud tudíž musí upřesnit, jsa omezován oblastí vojenské služby, jakým způsobem 

určí, zda obvinění kázeňského charakteru – stejně jako v projednávaném případě – ze strany 

státu může být považováno za „trestní“ ve smyslu čl. 6 Úmluvy. V této souvislosti je třeba 

nejprve zjistit, kam je dle práva žalovaného státu zařazován předmětný delikt – zda do oblasti 

deliktů trestních, disciplinárních, či do obou. To je ovšem pouhý výchozí bod. Takové zjištění 

má toliko formální a relativní hodnotu a musí být prověřeno i z hlediska společného jmenovatele 

příslušné právní úpravy v jednotlivých smluvních státech. Skutečná podstata skutku je totiž 

okolností mnohem významnější. Pokud je voják obžalován ze spáchání určitého skutku (ať 

ve formě jednání, či opomenutí), který údajně porušuje právní předpisy platné v rámci 

ozbrojených sil, stát má v zásadě posuzovat tento skutek spíše dle disciplinárních předpisů než 

dle předpisů trestních. V tomto ohledu vyjadřuje Soud svůj souhlas s vládou. Nicméně zde 

dohled Soudu nekončí. Takový dohled by byl totiž pouze iluzorním, pokud by Soud nevzal v 

úvahu i přísnost trestu, kterému se pachatel vystavuje. Ve společnosti, která je podřízena panství 

práva, do trestní oblasti patří také zbavení svobody ukládaná jako trest, s výjimkou těch, která 

svou povahou, trváním nebo způsobem výkonu nemohou být zjevně škodlivá. Závažnost toho, 

co je „v sázce“ tradice smluvních států a důležitost, která je Úmluvou přisuzována respektu 

k osobní svobodě, takový postup vyžadují. 

                                                 
17 ŠÁMAL, P. a kolektiv. Trestní odpovědnost právnických osob. 2. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2018, 

s. 545. 

18 Tamtéž. 
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 83. Na základě těchto kritérií bude Soud zjišťovat, zda jenom někteří nebo všichni 

stěžovatelé byli subjektem „trestního obvinění“ ve smyslu čl. 6 odst. 1.“19  

 

V rozhodnutí vyslovena kritéria při rozlišování správního deliktu a trestného činu ve 

vztahu k čl. 6 EÚLP, tak lze shrnout potřebu kvalifikovat delikt dle vnitrostátních předpisů jako 

trestný čin, posoudit povahu deliktu z pohledu chráněného zájmu, adresáta normy a účelu sankce 

(zda účel sankce, která se za takový delikt ukládá, je preventivně-represivní, anebo reparační 

povahy) a nakonec zkoumat druh a stupeň váhy sankce, kterou je možné za daný delikt uložit.20 

Závěrem aplikace těchto kritérií a závěrů ESLP tak je, že i v případech řízení o správním deliktu 

splňujícím tato kritéria, takové řízení podléhá právu na spravedlivý proces, zahrnující také 

aplikaci zásady ne bis in idem vyplývající z čl. 4 odst. 1 Protokolu č. 7 k EÚLP. 

 

Stěžejním z pohledu aplikace zásady ne bis in idem a překážky litispendence zde bude 

posouzení totožnosti skutku a totožnost subjektu. I k této problematice se vyvinula poměrně 

rozsáhlá judikatura ESLP, byť v minulosti ne zcela jednotná.21 Postup, kdy je kladen důraz 

na odlišné podstatné znaky skutkových podstat deliktů naplněných týmž skutkem si osvojil také 

Nejvyšší soud ČR například ve svém rozhodnutí ze dne 22. 7. 2004, sp. zn. 11 Tdo 738/2003.22 

Změnu však přineslo rozhodnutí ESLP ve věci Zolotukhin proti Rusku23, kterým se posuzování 

této věci navrátilo k principům vysloveným v rozhodnutí Gradinger proti Rakousku ze dne 23. 

10. 1995, Série A, č. 328-C, a tedy že:  

„rozhodující není totožnost právní kvalifikace, ale totožnost skutku. Vyloučen je 

následný správně-trestní postih, jestliže je založen na posouzení téhož kriminálního skutku a 

jestliže trest (druh a výše) uložený v předcházejícím trestním řízení byl vyměřen proto, že trestní 

                                                 
19 Rozsudek ESLP ve věci Engel a další v. Nizozemí, ze dne 8. 6. 1976, Série A, č. 22. 

20 KMEC, J., KOSAŘ, D., KRATOCHVÍL, J., BOBEK, M. Evropská úmluva o lidských právech. 1.vydání. Praha: 

C. H. Beck, 2012, s. 565. 

21 Viz rozhodnutí Gradinger proti Rakousku ze dne 23. 10. 1995, Série A, č. 328-C (hledisko skutku) a rozhodnutí 

Oliveira proti Švýcarsku ze dne 30. 7. 1998, č. 25711/94 (hledisko právní kvalifikace). 

22 ŠÁMAL, P. a kolektiv. Trestní odpovědnost právnických osob. 2. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2018, 

s. 545. 

23 Rozhodnutí Velkého senátu ESLP ze dne 10. 2. 2009, Zolotukhin proti Rusku, č. 14939/03, Stížnost č. 14939/03, 

rozhodnutí publikováno v Přehledu rozsudků Evropského soudu pro lidská práva, 2009, č. 2, s. 103 a násl. 
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soud vzal v úvahu i deliktní jednání naplňující znaky správního deliktu, „správní“ provinění 

představuje pouze jeden z aspektů „trestního“ provinění.“24 

 

Vztah trestního řízení proti právnickým osobám a řízení o správním deliktu byl do nabytí 

účinnosti novely25 zákona o trestní odpovědnosti právnických osob ke dni 1.7.2017 upraven 

v § 28 ZTOPO.  Z důvodu následné nadbytečnosti byl však zrušen. V tomto ustanovení byla 

upravena zásada ne bis in idem, překládána jako ne dvakrát o tomtéž, projevující se také jako 

překážka litispendence. Dále zde byla upravena zásada rei iudicate neboli překážka věci 

rozhodnuté, kdy zahájení trestního stíhání proti právnické osobě bránilo tomu, aby o témže 

skutku proti téže právnické osobě probíhalo řízení o správním deliktu. Jednalo se tak o úpravu 

vztahu „vertikálního“ mezi správní a trestní odpovědností totožného subjektu, a nikoliv úpravu 

vztahu horizontálního, tedy nezávislé trestní odpovědnosti fyzické a právnické osoby. Tímto 

novelizačním zákonem byl upraven také § 11 odst. 1 TrŘ, kde v písm. k) tohoto ustanovení došlo 

k doplnění důvodu nepřípustnosti trestního stíhání, a to tak, že trestní stíhání nelze zahájit, 

a bylo-li již zahájeno, nelze v něm pokračovat a musí být zastaveno, jestliže dřívější řízení pro 

týž skutek proti téže osobě skončilo pravomocným rozhodnutím o přestupku a uplynula-li lhůta 

pro zahájení přezkumného řízení podle jiného právního předpisu, ve kterém může být rozhodnutí 

o přestupku zrušeno.  

 

Zrušené ustanovení § 28 ZTOPO se po nabytí účinnosti zákona č. 250/2016 Sb., 

o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOPŘ“) 

stalo nadbytečným tím, že překážku litispendence upravuje nově ustanovení § 77 odst. 1 ZOPŘ, 

které stanoví, že nikdo nemůže být obviněn z totožného přestupku za skutek, o němž již bylo 

proti téže osobě zahájeno řízení podle tohoto zákona nebo trestní řízení. Odstavec druhý 

uvedeného paragrafu pak stanoví, že nikdo nemůže být obviněn z přestupku za skutek, o němž 

již bylo v jiném řízení proti téže osobě pravomocně rozhodnuto. Takovým rozhodnutím 

o přestupku v daném případě bude rozhodnutí stanovující, že skutek se nestal, nespáchal jej 

                                                 
24 PRÁŠKOVÁ, H. Princip ne bis in idem v řízení o správních deliktech. Trestněprávní revue. 2012, č. 3, s. 53-61. 

25 Zákon č. 183/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za 

přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích. 
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obviněný, spáchání skutku se nepodařilo obviněnému prokázat, anebo že skutek je trestným 

činem nebo totožným přestupkem.26 

 

Uvedenou novelou došlo také ke zrušení § 28 odst. 2 ZTOPO, který byl vzhledem 

k novelizaci trestního řádu a novému § 11 odst. 1 písm. k) TrŘ považován také za nadbytečný.27 

Obdobně pak došlo kvůli § 32 odst. 1 písm. a) ZOPŘ ke zrušení § 28 odst. 3 ZTOPO.  

 

2.4.1. Přezkumné řízení ve vztahu k trestnímu řízení 

Přezkumné řízení, obecně jako dozorčí prostředek ve správním řízení, upravuje ve vztahu 

k řízení o přestupcích ZOPŘ v § 100, a to z důvodu potřeby řešení situací, kdy rozhodnutí 

o přestupku brání vedení trestního řízení o totožném skutku (dle zásady ne bis in idem). 

Uvedeným ustanovením zákonodárce dává de facto přednost rozhodnutí orgánu činného 

v trestním řízení před rozhodnutím orgánu správního.  

 

Ustanovení § 100 odst. 1 ZOPŘ určí, že vyjdou-li najevo skutečnosti, které odůvodňují 

posouzení skutku, o kterém již bylo pravomocně rozhodnuto jako o přestupku, nově jako 

trestného činu, zruší příslušný správní orgán rozhodnutí o přestupku v přezkumném řízení. 

Rozhodnutím o přestupku se zde nepochybně rozumí meritorní rozhodnutí, tedy zejména 

rozhodnutí, kterým je pachatel uznán vinným ze spáchání přestupku, rozhodnutí o schválení 

dohody o narovnání nebo usnesení o zastavení řízení anebo odložení věci (meritorní povahy).28 

 

Již zákonodárce v důvodové zprávě ZOPŘ vyslovuje názor, že aplikace tohoto 

ustanovení bude spíše namátkové povahy, když z důvodu absence komplexní evidence 

přestupků29 nebudou orgány činné v trestním řízení mít bez informací od správních orgánů 

                                                 
26 JEMELKA, L., VETEŠNÍK, P. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich; Zákon o některých 

přestupcích. 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2017, s. 663. 

27 Důvodová zpráva k zákonu č. 183/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona 

o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích, č. 183/2017 Dz. 

28 JEMELKA, L., VETEŠNÍK, P. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich; Zákon o některých 

přestupcích. 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2017, s. 905. 

29 V souladu s § 16i RejTr se v evidenci přestupků evidují údaje o pravomocných rozhodnutích o přestupku, kterými 

byla vyslovena vina, o nichž tak stanoví zvláštní právní předpis, a o jednání majícím znaky takového 

přestupku. Nejsou tedy evidována rozhodnutí o schválení dohody o narovnání. 
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a případně od samotného pachatele možnost překážku věci rozhodnuté samostatně zjistit.30 

Zákonodárce tak zřejmě připouští možnost, že o stejném skutku bude rozhodnuto ve správním 

i trestním řízení, a právě toto ustanovení následně tento „vadný stav“ dodatečně odstraní.  

 

Podmínkou vedení přezkumného řízení je dále v souladu s ustanovením § 100 odst. 

2 písm. b) ve spojení s odst. 3 ZOPŘ jeho zahájení ve lhůtě 3 měsíců ode dne, kdy se správní 

orgán dozvěděl o důvodu pro zahájení přezkumného řízení. Objektivní lhůtou k zahájení řízení 

pak bude uplynutí 3 let od právní moci rozhodnutí o přestupku. 

 

Zákonodárce v uvedené důvodové zprávě k ZOPŘ poněkud alibisticky zlehčuje situaci 

a možnosti jejího řešení v případě, že je vedeno trestní řízení o skutku, o kterém již bylo 

pravomocně rozhodnuto jako o správním deliktu. Již samotné vedení takového trestního řízení 

zřejmě zasahuje do práv garantovaných Listinou základních práv a svobod, konkrétně čl. 40 

odst. 5 LZPS, který stanoví pravidlo, že nikdo nemůže být trestně stíhán za čin, pro který již byl 

pravomocně odsouzen nebo zproštěn obžaloby. Obdobně pak čl. 4 Dodatkového protokolu 

č. 7 k EÚLP upravující právo nebýt souzen nebo trestán dvakrát stanoví, že nikdo nemůže být 

stíhán nebo potrestán v trestním řízení podléhajícím pravomoci téhož státu za trestný čin, za 

který již byl osvobozen nebo odsouzen konečným rozsudkem podle zákona a trestního řádu 

daného státu. 

 

Dozví-li se tak orgán činný v trestním řízení o skutečnostech, že pro daný skutek již byl 

pachatel pravomocně potrestán v rámci přestupkového řízení, o kterém může být ještě stále 

v souladu s § 100 odst. 3 ZOPŘ vedeno přezkumné řízení, a nejsou zde tedy důvody pro 

nepřípustnost vedení trestního řízení v souladu s ustanovením § 11 odst. 1 písm. k) TrŘ, bude 

jeho povinností zajistit odstranění závadného stavu v rozporu s výše uvedenými ustanoveními 

LZPS a EÚLP do doby než bude rozhodnutí o přestupku správním orgánem zrušeno.  

 

Trestní řád v ustanovení § 159b odst. 4 ukládá policejnímu orgánu dočasně odložit 

zahájení trestního stíhání v případě, jestliže dřívější řízení pro týž skutek proti téže osobě 

skončilo pravomocným rozhodnutím o přestupku a dosud neuplynula lhůta pro zahájení 

přezkumného řízení podle jiného právního předpisu, ve kterém může být rozhodnutí o přestupku 

zrušeno. Po právní moci rozhodnutí o dočasném odložení trestního stíhání podle věty první, dá 

                                                 
30 Vláda: Důvodová zpráva k zákonu č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, č. 250/2016 Dz. 
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policejní orgán podnět příslušnému správnímu orgánu ke zrušení rozhodnutí o přestupku 

v přezkumném řízení. Zruší-li správní orgán rozhodnutí o přestupku, v souladu s ustanovením 

§ 159b odst. 6 TrŘ policejní orgán trestní stíhání neprodleně zahájí. V případě již zahájeného 

trestního stíhání bude řešením přerušení trestního stíhání dle § 173 odst. 1 písm. e) TrŘ.31 

V souladu s § 173 odst. 3 TrŘ po právní moci rozhodnutí o přerušení trestního stíhání podle 

odstavce 1 písm. e) podá státní zástupce podnět příslušnému správnímu orgánu ke zrušení 

rozhodnutí o přestupku v přezkumném řízení. 

 

Otázkou zde bude řešení situace v případě, že správní orgán bude na řešení věci jako 

přestupku trvat.  Téměř s jistotou je možné říct, že není na místě očekávat jakoukoliv iniciativu 

směrující ke zrušení rozhodnutí správního orgánu ze strany jeho pachatele. Trestní řád ani zákon 

o trestní odpovědnosti právnických osob orgánům činným v trestním řízení nástroje k řešení této 

situace neposkytuje, a vzhledem ke lhůtám možných prostředků správního práva tak nelze 

očekávat ani praktickou využitelnost ustanovení zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu 

správního ve vztahu k zvláštní žalobní legitimaci nejvyššího státního zástupce.   

  

                                                 
31 ŠÁMAL, P. a kolektiv. Trestní odpovědnost právnických osob. 2. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2018, 

s. 545.  
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3. Specifika právní úpravy trestního řízení proti právnickým osobám 

3.1. Věcná a místní příslušnost 

Speciální úprava příslušnosti soudů pro trestní řízení proti právnickým osobám se 

vůči obecné úpravě příslušnosti upravené TrŘ v § 16 až 26 (věcná a místní) odchyluje svou 

úpravou pouze v ustanovení § 29 ZTOPO (místní příslušnost) a § 31 ZTOPO (společné řízení 

fyzické a právnické osoby). V řízení proti právnické osobě se tak mimo jiné uplatní i pravidla 

trestního řádu pro možnost vyloučení a spojení věcí, rozhodnutí o příslušnosti soudu, odnětí 

a přikázaní věci, a příslušnosti soudu k úkonům v přípravném řízení.  

3.1.1. Místní příslušnost 

Zvláštní povaha právnických osob logicky vylučuje použití některých ustanovení 

trestního řádu určujících místní příslušnost soudu a značně je modifikuje. V souladu 

s § 18 odst. 1 TrŘ koná řízení soud, v jehož obvodu byl trestný čin spáchán. Dle odst. 2 

uvedeného ustanovení však v případě, že místo činu nelze zjistit, nebo byl-li spáchán v cizině, 

koná řízení soud, v jehož obvodu obviněný bydlí, pracuje nebo se zdržuje. Jelikož není možné 

v případě právnické osoby mluvit, a to ani analogicky o bydlišti, místě výkonu práce, a již vůbec 

ne o zdržování se právnické osoby, je zde potřebné použít speciální úpravu zákona o trestní 

odpovědnosti právnických osob obsaženou v ustanovení § 29 ZTOPO, který stanoví, že není-li 

možné zjistit místo činu nebo byl-li čin spáchán v cizině, koná řízení soud, v jehož obvodu má 

obviněná právnická osoba sídlo nebo v jehož obvodu má obviněná zahraniční právnická osoba 

svůj podnik nebo organizační složku. Pravidlo, že v případě, kdy se tato místa nedají zjistit nebo 

jsou mimo území České republiky, koná řízení soud, v jehož obvodu vyšel čin najevo, zůstává 

i pro právnické osoby nezměněno.  Spojením ustanovení trestního řádu a zákona o trestní 

odpovědnosti právnických osob tak pro určení místní příslušnosti platí subsidiárně kritéria 

a) místo spáchání činu, b) sídlo obviněné právnické osoby nebo obvod, v němž má obviněná 

zahraniční právnická osoba svůj podnik nebo organizační složku, c) obvod soudu, v němž vyšel 

trestný čin najevo. 

 

Sídlem právnické osoby se rozumí (i když přesnou definici český právní řád neobsahuje) 

adresa určená již v zakladatelském právním jednání (v souladu s § 136 postačí pouhý název 

obce) a zapsaná v příslušném veřejném rejstříku, jakožto povinný údaj v souladu s § 120 odst. 

1 ObZ (při zápisu veřejného rejstříku se již vyžaduje adresa plná, tedy (název obce, domovní 

číslo a poštovní směrovací číslo). Z pohledu trestního práva a posuzování procesní ekonomie 
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trestního řízení je pro určení místní příslušnosti dle tohoto kritéria důležité vyřešení možného 

nesouladu mezi skutečným sídlem (zde probíhá podstata vykonávané činnosti právnické osoby 

a jejího řízení) a zapsaným sídlem právnické osoby. Odborná veřejnost se v dané otázce spíše 

kloní k názoru, že pro určení místní příslušnosti je důležité skutečné sídlo právnické osoby, 

a nikoliv pouze sídlo zapsané.32   

 

Co se týká zahraničních právnických osob, jejich podniku a organizační složky, zde došlo 

s rekodifikací soukromého práva k pouhým pojmovým změnám, když ObZ opustil pojem podnik 

(§ 5 ObchZ), který přenechal evropskému soutěžnímu právu a soubor hmotných, osobních 

i nehmotných složek podnikání označil pojmem obchodní závod, který je v § 502 ObZ vymezen 

jako organizovaný soubor jmění, který podnikatel vytvořil, a který z jeho vůle slouží 

k provozování jeho činnosti. Nahrazen byl i pojem organizační složka (§ 7 ObchZ), 

a to termínem pobočka, resp. odštěpný závod v případě jejího zápisu do obchodního rejstříku.  

  

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

vydání. Praha: Leges, 2013, s. 150 a ŠÁMAL, P. a kolektiv. Trestní odpovědnost právnických osob. 1. vydání. 

Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2012, s. 495. Opačně Forejt, P., Habarta, P., Trešlová, L. Zákon o trestní 

odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim s komentářem. Praha: Linde Praha, 2012, s. 266. 
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3.2. Zahájení a skončení trestního stíhání právnické osoby 

Zahájení trestního stíhání vedeného proti právnické osobě není speciálně upraveno 

zákonem o trestní odpovědnosti právnických osob. Proto se na danou věc aplikují příslušná 

ustanovení trestního řádu, v souladu se kterým je stíhání právnické osoby možné zahájit několika 

způsoby, a to usnesením o zahájení trestního stíhání podle § 160 odst. 1 TrŘ (vůči právnické 

osobě vznikají účinky zahájení až doručením usnesení), doručením návrhu na potrestání soudu 

ve věci, v níž se konalo zkrácené přípravné řízení v souladu s § 314b odst. 1 TrŘ a ve 

zjednodušeném řízení před soudem také doručením návrhu na schválení dohody o vině a trestu 

soudu podle § 179b odst. 5 TrŘ. 

3.2.1. Vyrozumění o zahájení a skončení trestního stíhání  

Ze zahájení stíhání vyplývá právnické osobě několik důsledků. Zejména v § 32 ZTOPO 

vyjádřená omezení v souvislosti se zrušením, zánikem, a přeměnou právnické osoby. S tím 

souvisí také ustanovení § 30 ZTOPO, které stanoví, že o zahájení trestního stíhání proti 

právnické osobě vyrozumí orgán činný v trestním řízení, který trestní stíhání zahájil, příslušný 

orgán veřejné moci nebo osobu, které podle jiných právních předpisů vedou obchodní rejstřík 

nebo jiný zákonem určený rejstřík, registr nebo evidenci, orgán udělující licenci nebo povolení k 

činnosti této právnické osobě a orgán odpovědný za dozor nad takovou právnickou osobou. Tyto 

orgány nebo osoby vyrozumí předseda senátu a v přípravném řízení státní zástupce také 

o pravomocném skončení věci.33 

 

Účelem této informační povinnosti je podat orgánu nebo osobě vedoucí určený rejstřík, 

registr nebo evidenci, orgánu udělující licenci nebo povolení k činnosti právnické osoby a orgán 

vykonávající dozor nad právnickou osobou34 o zahájení trestního stíhání potřebné informace 

o stíhání právnické osoby tak, aby nedocházelo k současnému řízení o správním deliktu 

týkajícího se totožného skutku, aby nedošlo v průběhu trestního stíhání k přeměně či zániku 

právnické osoby bez naplnění podmínek stanovených ustanovením § 32 ZTOPO35 a správnímu 

                                                 
33 ŠÁMAL, P. a kolektiv. Trestní odpovědnost právnických osob. 2. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2018, 

s. 564. 

34 V některých případech se může jednat o totožnou osobu. Viz např. Česká národní banka v případě bank 

a bankovních licencí. 

35 Viz ustanovení § 90 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci 

svěřenských fondů, který však nevylučuje i povinnost rejstříkového soudu pří zápisu tyto skutečnosti 

samostatně zkoumat. 
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orgánu dát také možnost vyvodit vůči právnické osobě důsledky s tím spojené, tedy při splnění 

zákonných podmínek zejména uložit některé z nápravných opatření podle jiných právních 

předpisů. 36 37  

 

S uložením případných nápravních opatření podle jiných právních předpisů souvisí také 

konkrétní podoba vyrozumění, kterou zákon o trestní odpovědnosti právnických osob blíže 

nespecifikuje.38 V případě pravomocného odsouzení právnické osoby, se kterým jiný zákon 

spojuje další následky je zřejmé, že ve většině případů k dostatečnému informování osob, resp. 

orgánů nedojde pouhým oznámením o pravomocném rozhodnutí soudu, ale bude zapotřebí 

zaslání kopie rozhodnutí tak, aby dozorující správní orgán, resp. orgán udělující licenci nebo 

povolení k činnosti, měl možnost seznámit se s jeho obsahem pro učinění následného vlastního 

rozhodnutí.   

 

3.2.2. Podmíněné zastavení trestního stíhání právnické osoby 

Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob neobsahuje zvláštní úpravu institutu 

podmíněného zastavení trestního stíhání právnické osoby. Upravuje jej pouze trestní řád, a to 

konkrétně v ustanovení § 307. V souladu s § 1 odst. 2 ZTOPO je však možné v případě, že zákon 

o trestní odpovědnosti právnických osob nestanoví jinak, použít úpravu obsaženou v trestním 

řádu. V případě použití úpravy podmíněného zastavení trestního stíhání právnické osoby tak 

bude nutné zkoumat, zda i právnická osoba může naplnit podmínky ustanovení § 307 TrŘ.  

 

Zákonnými podmínkami v souladu s § 307 odst. 1 TrŘ jsou doznání se obviněného 

k činu; podmínka, že obviněný nahradil škodu, pokud byla činem způsobena; nebo 

s poškozeným o její náhradě uzavřel dohodu; anebo učinil jiná potřebná opatření k její náhradě; 

anebo vydal bezdůvodné obohacení činem získané; nebo s poškozeným o jeho vydání uzavřel 

dohodu; anebo učinil jiná vhodná opatření k jeho vydání. Současně vzhledem k osobě 

obviněného, s přihlédnutím k jeho dosavadnímu životu a k okolnostem případu lze důvodně 

                                                 
36 ŠÁMAL, P. a kolektiv. Trestní odpovědnost právnických osob. 2. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2018, 

s. 564.  

37 Vláda: Důvodová zpráva k zákonu č. 418/2011 Sb. o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, 

č. 418/2011 Dz. 

38 Viz například odnětí licence dle zákona č. 22/1991 Sb., o bankách. 
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takové rozhodnutí považovat za dostačující. V souladu s ustanovením § 307 odst. 2 může soud 

a v přípravném řízení státní zástupce rozhodnout o uložení dalších dodatečných podmínek.  

 

Problematickým zde může být shledáno doznání obviněné právnické osoby v případě, že 

za právnickou osobu bude následkem aplikace § 34 odst. 4 ZTOPO stanovujícího, že za 

právnickou osobu nemůže konat úkony v trestním řízení ten, kdo je v téže věci v postavení 

obviněného, poškozeného nebo svědka, jednat osoba, která o projednávaném skutku nemá žádné 

objektivní informace, a vychází zejména z informací přednesených jinými subjekty trestního 

řízení. Může tak být v dané věci zpochybněn účel takového doznání, které by mělo sloužit 

zejména k retrospektivnímu uvědomení si protispolečenské závažnosti spáchaného činu 

vzhledem k ochraně zájmů chráněných trestním právem, a které by mělo působit na pachatele 

trestné činnosti výchovně. Doznání osoby, která o páchání projednávané trestné činnosti nic 

neví, by tak de facto bylo pouze prázdným účelovým vyjádřením v rozporu se smyslem 

uvedeného ustanovení trestního řádu.  

 

Danou věcí se zabýval ve svém usnesení ze dne 17. 9. 2014 i Nejvyšší soud ČR, když 

vyjádřil názor výše uvedený a vyslovil závěr, že „v řízení o přečinu vedeném jak proti fyzické 

osobě, tak i proti právnické osobě, jejímž jménem obviněná fyzická osoba měla přečin spáchat, 

že doznání učiní tato obviněná fyzická osoba (§ 8 odst. 1 zákona o trestní odpovědnosti 

právnických osob). Souhlas s podmíněným zastavením trestního stíhání takové právnické osoby 

nemůže vyjádřit obviněná fyzická osoba (§ 34 odst. 4 zákona o trestní odpovědnosti právnických 

osob), nýbrž osoba oprávněná v trestním řízení vedeném proti právnické osobě činit úkony ve 

smyslu § 34 odst. 1, odst. 2 nebo odst. 5 zákona o trestní odpovědnosti právnických osob, resp. 

§ 21 odst. 1, odst. 2, odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších 

předpisů.“39 

  

                                                 
39 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 17. 9. 2014, sp. zn. 5 Tz 41/2014. 
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3.3. Zrušení, zánik, a přeměna právnické osoby v souvislosti s trestním řízením 

Ustanovení § 32 ZTOPO upravuje postup subjektů trestního řízení při zrušení, zániku 

a přeměně právnické osoby, zejména tak práva a povinnosti obviněné právnické osoby a postup 

orgánů činných v trestním řízení. Toto ustanovení souvisí se snahou zákonodárce zabránit 

obviněné a následně také odsouzené právnické osobě vyhnout se důsledkům trestního řízení 

a případnému uloženému trestu. Z pohledu samotné hmotněprávní úpravy trestné odpovědnosti 

právnických osob, zákonodárce danou situaci vyřešil uzákoněním přechodu trestní odpovědnosti 

na nástupce právnické osoby (§ 10 ZTOPO), u které se inspiroval zejména rakouskou právní 

úpravou.40 Z pohledu práva procesního zákonodárce podrobil změny a zánik právnických osob 

přísnému evidenčnímu a rozhodovacímu režimu, který znemožňuje právnické osobě takové 

uniknutí trestní odpovědnosti, a aby změny, které nejsou v rozporu s účelem trestního práva, 

umožnil pod podmínkou vysloveného souhlasu k tomu oprávněných osob.41  

 

V souladu s ustanovením § 32 odst. 1 ZTOPO je právnická osoba, proti které bylo 

zahájeno trestní stíhání, povinna neprodleně písemně oznámit státnímu zástupci a v řízení před 

soudem předsedovi senátu, že budou prováděny úkony směřující k jejímu zrušení, zániku nebo 

k přeměně, a to před provedením těchto úkonů, jinak jsou tyto úkony neplatné. Co se rozumí 

úkony směřujícími ke zrušení, zániku anebo přeměně právnické osoby zákon blíže nespecifikuje. 

Takovými úkony mohou být zejména vyhotovení projektu přeměny, dohoda společníků 

o zrušení právnické osoby, podání návrhů týkajících se přeměny anebo zániku právnické osoby 

do veřejných rejstříků, ale to zřejmě pouze v případech, že jejich přímým důsledkem je zrušení, 

zánik nebo přeměna této osoby. Nesplnění této povinnosti má vzhledem ke sledovanému účelu 

tohoto ustanovení za následek absolutní neplatnost právního jednání, které tak objektivně 

nezpůsobí plánované právní následky.42   

 

Oznámení podle § 32 odst. 1 ZTOPO však není jedinou podmínkou, kterou musí 

právnická osoba splnit k tomu, aby mohlo dojít výjimečně k její zrušení, přeměně nebo zániku. 

Nezbytným bude také získání souhlasu soudce, resp. předsedy senátu, a to na základě písemné 

                                                 
40 Spolkový zákon o odpovědnosti sdružení za trestné činy z roku 2005, Verbandsverantwortlichkeitsgesetz. 

41 Vláda: Důvodová zpráva k zákonu č. 418/2011 Sb. o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, 

č. 418/2011 Dz. 

42 FENYK, J. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 

2012. 
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žádosti v souladu odst. 3 tohoto ustanovení. Takové jednání však nemůže být vyžadováno 

z povahy věci u právnických osob, které byly založené na dobu určitou nebo k dosažení určitého 

účelu, a proto pro takové případy § 32 odst. 2 ZTOPO vytváří právní fikci, že tato osoba byla 

založena na dobu neurčitou. 

  

 Právnická osoba, proti které bylo zahájeno trestní stíhání, nemůže být do doby jeho 

pravomocného skončení zrušena a nemůže dojít k její přeměně, ani k jejímu zániku, s výjimkou 

případů, kdy by důsledky byly nepřiměřené povaze spáchaného trestného činu; v takovém 

případě trestní odpovědnost právnické osoby, proti níž bylo zahájeno trestní stíhání, přechází 

na právního nástupce této osoby. Byla-li právnická osoba založena na dobu určitou nebo 

k dosažení určitého účelu, a v době od zahájení jejího trestního stíhání uplynula doba, na níž byla 

založena, nebo se naplnil účel, pro který byla založena, hledí se na ni od tohoto okamžiku, jako 

by byla založena na dobu neurčitou. 
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3.4. Společné řízení 

 

Úprava společného řízení před soudem vedeného společně proti obviněné právnické 

a obviněné fyzické osobě je obsažena v ustanovení § 31 ZTOPO, jež je ve vztahu k úpravě 

společného řízení v § 20 TrŘ speciální, a dochází tak k její určité modifikaci. Funkci uvedeného 

ustanovení zákona o trestní odpovědnosti právnických osob je možné spatřovat především 

ve snaze o zajištění rychlosti a hospodárnosti (procesní ekonomie) řízení. Jelikož jsou tyto 

zásady bezesporu důležité i pro přípravní řízení, i navzdory výslovné zákonné formulaci, že dané 

ustanovení se týká toliko řízení před soudem, je možné jej analogicky (podpůrně) uplatnit také 

v přípravném řízení.   

 

Pro vedení společného řízení je i zde potřebný vztah, resp. souvislost, a to souvislost 

v osobách (subjektivní), ve věci (objektivní), anebo v osobách i věci současně (kombinovaná). 

V případě § 31 odst. 1 ZTOPO tak dochází ke změně obecného pravidla dle § 20 TrŘ, a to tak, 

že v případě existence objektivní souvislosti (zejména případy založení trestní odpovědnosti 

právnické osoby dle § 8 ZTOPO), je řízení vedeno společně proti obviněné fyzické i obviněné 

právnické osobě. Zákon tak stanoví, že proti obviněné právnické osobě a obviněné fyzické osobě 

se koná společné řízení, jestliže jejich trestné činy spolu souvisejí, pokud tomu nebrání důležité 

důvody. Toto pravidlo však nevylučuje aplikaci § 20 TrŘ i na jiné případy objektivní souvislosti, 

a to například v případě trestné součinnosti několika právnických osob. 

 

Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob jako překážku konání společného řízení 

uvádí v § 31 odst. 1 neurčitý právní pojem, důležité důvody, které je potřebné posuzovat vždy 

individuálně pro každý případ. Tyto důvody se tak mohou v jednotlivých případech lišit. 

Komentářová literatura jako příklad uvádí situaci, kdy by z důvodu nedosažitelnosti obviněné 

fyzické osoby s ohledem na zásadu rychlosti a hospodárnosti mohlo dojít ke zbytečným 

průtahům v řízení, a tedy k porušení práva právnické osoby na projednání věci v přiměřené 

lhůtě.43 

 

V souladu s ustanovením § 31 odst. 1 věty druhé ZTOPO je pro společné řízení věcně 

příslušný krajský soud, je-li příslušný konat řízení alespoň o jednom z trestných činů. V poslední 

                                                 
43 ŠÁMAL, P. a kolektiv. Trestní odpovědnost právnických osob. 1.vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2012, 

s. 509. 
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větě tohoto ustanovení pak zákon stanoví, že v případě objektivní souvislosti koná společné 

řízení soud příslušný konat řízení proti obviněné fyzické osobě, jsou-li pachateli nejtěžšího 

trestného činu nebo nejtěžších trestných činů obviněná právnická osoba i fyzická osoba. Zásada 

individuální trestní odpovědnosti fyzických a právnických osob se promítla i do odst. 2 tohoto 

ustanovení, které i v případě přičítání protiprávního jednání fyzické osoby osobě právnické 

zdůrazňuje, že jejich trestní odpovědnost je potřebné posoudit samostatně.  

 

V případě provádění úkonů trestního řízení se pak v § 31 odst. 3 ZTOPO zákonodárce 

rozhodl dát určitou přednost fyzické osobě před osobou právnickou, avšak nikoli jako kogentní 

požadavek.44 Stanovil, že pokud mají být v průběhu společného řízení vedeného proti fyzické 

a právnické osobě prováděny úkony trestního řízení (například úkony dokazování, zajišťovací 

úkony a další procesní úkony) ve vztahu k oběma těmto osobám, provádějí se zpravidla nejprve 

ve vztahu k fyzické osobě. 

 

3.4.1. Společné řízení právnické osoby a mladistvého 

Zákon o soudnictví ve věcech mládeže v ustanovení § 38 upravuje specifika společného 

řízení vedeného proti obviněné fyzické osobě, dospělému a mladistvému. Podmínky společného 

řízení stanovuje ve svém § 38 odst. 2, když určí, že takové řízení je možné vést pouze výjimečně, 

a to pouze je-li to nutné pro všestranné a objektivní objasnění věci a není to na újmu 

mladistvého. Takové společné řízení koná soud pro mládež, a pokud jde o mladistvého, užije se 

i ve společném řízení ustanovení tohoto zákona. Z uvedeného, jako i z trestního řádu a zákona 

o trestní odpovědnosti právnických osob neplyne důvod, proč by takové řízení nemohlo být 

vedeno i společně pro obviněnou právnickou osobu. V případě, že by k takové situaci došlo, 

aplikují se výše uvedené podmínky zákona o soudnictví ve věcech mládeže.45 

 

 

                                                 
44 Vláda: Důvodová zpráva k zákonu č. 418/2011 Sb. o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, 

č. 418/2011 Dz. 

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

Praha: Leges, 2013, s. 193. 
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3.5. Zajišťovací opatření v trestním řízení proti právnické osobě 

Jak již bylo zmíněno výše, právnické osoby jsou na rozdíl od osob fyzických pouhou 

právní fikcí, tudíž na ně není vždy možné aplikovat všechna ustanovení trestního řádu. Je tedy 

v takovém případě nutné pro právnické osoby vytvořit instituty odlišné a jejich povaze 

přizpůsobené. Je tomu tak i v případě institutů zajišťovacích, které slouží k zajištění řádného 

průběhu trestního řízení a jeho smyslu vyjádřeného v § 1 odst. 1 TrŘ (a také přítomnosti osob 

a věcí důležitých pro trestní řízení).46 Jen stěží si lze představit například zadržení právnické 

osoby podle §75 TrŘ nebo vzetí právnické osoby do vazby podle § 67 a následujících TrŘ, 

anebo některých dalších zajišťovacích institutů obsažených zejména v hlavě čtvrté trestního 

řádu. To však nevylučuje použití některých institutů, které jsou bezesporu slučitelné s povahou 

právnických osob, jako například vydání věci podle § 78 TrŘ, zajištění jiné majetkové hodnoty 

podle § 79e TrŘ anebo prohlídka jiných prostor a pozemků podle § 82 a násl. Zákon o trestní 

odpovědnosti právnických osob užití těchto institutů nijak nevylučuje, a je tak možné jich použít 

za podmínek stanovených trestním řádem.  Stejně tak lze užít i instituty neslučitelné s povahou 

právnické osoby na fyzické osoby za ně jednající podle § 8 odst. 1 ZTOPO.47 

 

3.5.1. Pozastavení výkonu předmětu činnosti a omezení nakládání s majetkem 

V ustanovení §33 zákon o trestní odpovědnosti právnických osob upravuje specifická 

zajišťovací opatření použitelná proti právnické osobě, která se týkají možnosti pozastavení 

předmětu výkonu činnosti obviněné právnické osoby a omezení nakládání s jejím majetkem. 

  

Jelikož na právnickou osobu není možné užít institut vazby dle trestního řádu, zákon 

o trestní odpovědnosti právnických osob zajistil dosažení obdobných účelů prostřednictvím 

ustanovení § 33 odst. 1, které má za cíl zabránit právnické osobě v dalším opakování trestné 

činnosti, případně zabránit v dokonání dosud nedokonaného trestného činu, a je tedy obdobou 

předstižné vazby podle § 67 písm. c) TrŘ.  

 

                                                 
46 JELÍNEK, J. a kolektiv. Trestní právo procesní. 4. vydání. Praha: Leges, 2016. s. 315. 

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

Praha: Leges, 2013, s. 200. 
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Tak jako je tomu i u zajišťovacích opatření dle trestního řádu, účelem těchto speciálních 

opatření týkajících se právnických osob není právnickou osobu potrestat nebo jakýmkoliv 

způsobem vychovávat, a už vůbec ne ji nutit k doznání se ke spáchání trestného činu.  

 

V § 33 odst. 1 tak zákon stanoví možnost uložení zmiňovaných dvou zajišťovacích 

opatření v případě, že jsou zjištěny konkrétní skutečnosti odůvodňující obavu (existuje důvodná 

obava, nikoliv jistota bez důvodných pochybností, která je nezbytná především při meritorním 

rozhodování), že právnická osoba bude opakovat trestnou činnost pro kterou je stíhaná, dokoná 

trestný čin, o který se pokusila, nebo vykoná trestný čin, který připravovala nebo kterým hrozila. 

Jestliže tato důvodná obava existuje, může již v přípravném řízení soudce na návrh státního 

zástupce a v řízení před soudem předseda senátu obviněné právnické osobě dočasně pozastavit 

výkon jednoho nebo více předmětů činnosti nebo uložit omezení nakládání s majetkem této 

právnické osoby. Tato opatření je možné obviněné právnické osobě uložit jak samostatně, 

tak současně.  I zde však zákon v poslední větě tohoto ustanovení obsahuje určitou konkretizaci 

zásady přiměřenosti a proporcionality, když stanoví, že je nezbytné přihlédnout i k důsledkům, 

které může mít uložení zajišťovacího opatření na třetí osoby. Třetími osobami se v daném 

případě rozumí zejména poškozený a další osoby jako například věřitelé nebo zaměstnanci, 

ale i jiné osoby ve smluvním anebo zákonném vztahu s právnickou osobou. Je dále potřebné 

posoudit povahu a činnost právnické osoby obdobně, jak je tomu v případě hodnocení 

přiměřenosti trestu a ochranného opatření podle § 14 ZTOPO. Dále je také žádoucí vyžádat 

si stanoviska příslušných orgánů dozoru, jakými mohou být například Česká národní banka 

v případě bank, pojišťoven, investičních společností anebo jednotlivá ministerstva a další 

ústřední orgány státní správy.48  

 

Pozastavení výkonu jednoho nebo více předmětů jinak legální a legitimní činnosti 

právnické osoby je průlomem do základních práv a svobod této osoby, zejména svobody jejího 

jednání, který je však v mezích zákona o trestní odpovědnosti právnických osob možné 

odůvodnit snahou zabránit páchání trestné činnosti. Tento zásah do práv obviněné právnické 

osoby, nepochybně schopný způsobit ji značnou škodu či dokonce až její úpadek, přichází 

v době, kdy není bez důvodných pochybností možné říct, že daný trestný čin spáchala obviněná 

                                                 
48 Vláda: Důvodová zpráva k zákonu č. 418/2011 Sb. o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, 

č. 418/2011 Dz. 
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právnická osoba. Volbu rozsahu omezení a konkrétních činností je tak potřebné stanovit až 

po zvážení všech okolností a pouze v případě, že požadovaného cíle nelze dosáhnout jiným, 

méně invazivním způsobem.  

 

3.5.2. Omezení nakládání s majetkem 

Vedle pozastavení výkonu jednoho nebo více předmětů činnosti obviněné právnické 

osoby je ustanovením § 33 odst. 1 upraveno také omezení nakládání s majetkem obviněné 

právnické osoby, kde také dochází k omezení základních práv a svobod právnické osoby, 

a to konkrétně k omezení práva vlastnit majetek, které je zaručeno čl. 11 LPS a čl. 1 

Dodatkového protokolu EÚLP.  

 

Jak již z dikce daného ustanovení vyplývá, jedná se o omezení nakládání s majetkem, 

a nikoliv zajištění majetku obviněné právnické osoby. Na toto omezení tak bude možné 

aplikovat zák. č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení, ve znění 

pozdějších předpisů pouze analogicky.49 Majetek tak není zajištěn a spravován státem, je pouze 

omezena možnost obviněné právnické osoby s takovým majetkem disponovat, tedy tento 

majetek převádět na jiné osoby, zničit, spotřebovat či znehodnotit, ale také zatížit. Usnesení, 

kterým se takové omezení právnické osobě ukládá tak musí být dostatečně určité, a to jak 

ve specifikaci konkrétního majetku právnické osoby, tak i v rozsahu omezovaného výkonu 

vlastnických práv (například zákaz zcizení konkrétních nemovitých věcí ve vlastnictví právnické 

osoby). Takové omezení však nemůže zakázat právnické osobě plnění svých zákonných 

povinností, jakými mohou být například daňová povinnost nebo povinnost hradit jiné povinné 

platby a poplatky.50 

 

V § 33 odst. 2 ZTOPO zákonodárce před nabytím účinnosti zákona č. 86/2015 Sb., 

kterým se mění zákon č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení 

a o změně některých zákonů, řešil situaci, kdy právnické osobě byl uložen peněžitý trest, 

ale vzhledem k fiktivní povaze právnické osoby není možné v případě jeho neuhrazení uložit 

jinou trestní sankci tak, jako by to bylo možné v případě osoby fyzické. Novelizací uvedeného 

                                                 
49 ŠÁMAL, P. a kolektiv. Trestní odpovědnost právnických osob. 1.vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2012, 

s. 559. 

50 Tamtéž. 
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ustanovení byl však § 33 odst. 2 nahrazen, a to z důvodu, že trestní řád v § 344a násl. přijal 

vlastní úpravu zajištění výkonu peněžitého trestu, když stanovil, že je-li obviněný stíhán pro 

trestný čin, za který je třeba vzhledem k povaze a závažnosti trestného činu a poměrům 

obviněného očekávat uložení peněžitého trestu, může soud a v přípravném řízení státní zástupce 

zajistit určenou část majetku obviněného. Vzhledem k tomu, že zákon o trestní odpovědnosti 

právnických osob upravuje pouze odchylky od obecné procesní úpravy obsažené v trestním řádu 

(je úpravou speciální) se tak toto ustanovení stalo nadbytečným.51 Ustanovení § 344a trestního 

řádu je tedy možné aplikovat i v případě obviněné právnické osoby. 

 

§ 32 odst. 2 ZTPO ve znění pozdějších předpisů dává dotčené právnické osobě možnost 

požádat o povolení provedení úkonu týkajícího se jejího majetku, se kterým po uložení opatření 

podle odstavce 1 uvedeného ustanovení nemůže disponovat. Jestliže předseda senátu 

a v přípravném řízení státní zástupce shledá důvody uvedené právnickou osobou jako dostatečně 

důležité, provedení úkonu povolí. Nevyhoví-li státní zástupce návrhu právnické osoby podle věty 

první, je povinen jej nejpozději do pěti pracovních dnů od doručení předložit k rozhodnutí 

soudci. Jedná se tak o prolomení omezení nakládání s majetkem obviněné právnické osoby, 

účelem kterého je zmírnění dopadů zajišťovacích opatření na právnickou osobu, byť pouze 

částečně a bez dopadu na případné pozastavení výkonu předmětu činnosti. 

  

                                                 
51 Vláda: Důvodová zpráva k zákonu č. 86/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění 

majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související 

zákony, č. 86/2015 Dz. 
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3.6. Jednání za právnickou osobu v trestním řízení 

Jak již bylo několikrát zmíněno, existence právnické osoby je právní fikcí a v souladu 

s úpravou obsaženou v občanském zákoníku není schopna projevovat vlastní vůli a jednat sama 

za sebe. Z toho důvodu její vůli vytvářejí osoby fyzické ve specifickém postavení k této 

právnické osobě a je tak potřebné určit, kdo bude za právnickou osobu tuto vůli a jednání činit 

v průběhu trestního řízení. Zákonodárce danou otázku vyřešil odkazem na ustanovení 

občanského práva procesního, když v § 34 odst. 1 ZTOPO určil, že za právnickou osobu činí 

v řízení úkony ten, kdo je k tomu oprávněn v řízení před soudem podle občanského soudního 

řádu. Dále za právnickou osobu v souladu s § 34 odst. 2 ZTOPO může v zastoupení jednat 

právnickou osobou zvolený zmocněnec a v souladu s § 35 odst. 5 ZTOPO opatrovník právnické 

osoby. Je tak potřebné tyto tři možnosti jednání rozlišovat, neboť pouze v případě § 34 

odst. 1 ZTOPO se jedná o přímé úkony právnické osoby.  

 

Pro všechny možnosti pak dále platí, že v souladu s § 34 odst. 6 ZTOPO má osoba 

uvedená v odstavci 1, zmocněnec a opatrovník, v řízení stejná práva a povinnosti jako ten, proti 

němuž se vede trestní řízení. Aplikací ustanovení § 33 odst. 1 TrŘ v rozsahu, ve kterém 

to povaha právnické osoby umožňuje, tak mají tyto osoby uvedené v § 34 ZTOPO mimo jiné 

právo vyjádřit se ke všem skutečnostem, které se právnické osobě kladou za vinu, k důkazům 

o nich, uvádět okolnosti a důkazy sloužící k obhajobě obviněné právnické osoby, činit návrhy 

a podávat žádosti a opravné prostředky.  

3.6.1. Jednání za právnickou osobu 

V souladu s § 34 odst. 1 ZTOPO odkazujícím na příslušná ustanovení občanského 

soudního řádu tak mohou dle ustanovení § 21 OSŘ za právnickou osobu v trestním řízení jednat: 

• člen statutárního orgánu (předseda nebo pověřený člen, vždy pouze fyzická osoba), 

• její zaměstnanec (člen), který tím byl statutárním orgánem pověřen, 

• vedoucí jejího odštěpného závodu, jde-li o věci týkající se tohoto závodu, 

• její prokurista, může-li podle udělené prokury jednat samostatně. 

Občanský soudní řád uvedené osoby neřadí preferenčně a neupřednostňuje žádnou z nich. 

Pro účely trestního řízení tak nehraje roli, která z výše uvedených osob bude osobou jednající za 

právnickou osobu a podmínkou tak bude pouze to, že i v případě, že jednat může vícero osob, 

bude v souladu s § 34 odst. 3 ZTOPO za právnickou osobu činit úkony současně jen jedna osoba.  
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3.6.2. Zmocněnec 

Dle § 34 odst. 2 si může právnická osoba zvolit zmocněnce. Zvolený zmocněnec nejedná 

za právnickou osobu přímo, nýbrž právnickou osobu pouze zastupuje. Zákon o trestní 

odpovědnosti právnických osob dále podmínky na osobu zmocněnce právnické osoby blíže 

nespecifikuje, a i když se nejedná o zmocněnce ve smyslu § 50 TrŘ upravující zmocněnce 

poškozeného, je možné analogicky dovodit, že zde může být zmocněncem také právnická osoba, 

a nikoliv pouze svéprávná fyzická osoba.  

 

Zákon dále stanoví, že zmocnění k zastoupení zmocněnec prokazuje písemnou plnou 

mocí. Zároveň však připouští možnost ústního zmocnění, a to pouze do protokolu. Zákon další 

podmínky k této plné moci nestanovuje. Je však potřebné, aby plná moc, nebo jiná listina bez 

tohoto výslovného označení, ze které vyplývá oprávnění k zastupování právnické osoby 

v trestním řízení, jasně stanovila osobu zmocnitele (osoba jednající za právnickou osobu) 

a zmocněnce, který toto zmocnění v rozsahu plné moci přijímá. Zákon dále nestanovuje, zda 

se musí jednat o plnou moc s ověřeným podpisem zmocnitele či nikoliv. Z toho důvodu je tak 

možné uzavřít, že se ověření podpisu na plné moci nevyžaduje. Zároveň zákon omezuje počet 

zmocněnců právnické osoby, když stanoví, že v řízení může mít obviněná právnická osoba 

současně pouze jednoho zmocněnce. Toto pravidlo tak nevylučuje jednání vícero zástupců 

ve vztahu ke konkrétnímu jednání, jak tomu je v odst. 1 daného ustanovení, ale vylučuje 

mnohost zmocněnců pro celé trestní řízení proti právnické osobě. Je tak otázkou, co se stane 

v případě, že si právnická osoba v průběhu řízení postupně zvolí vícero zmocněnců. V této 

souvislosti je možné analogicky aplikovat ustanovení § 28 odst. 3 OSŘ a říct tak, že jediným 

zmocněncem by byla zřejmě osoba zmocněna jako poslední, jelikož předchozí zmocnění 

by zvolením dalšího zmocněnce uno actu zaniklo.       

 

3.6.3. Nemožnost činit úkony za právnickou osobu 

Jak již bylo řečeno, zákon o trestní odpovědnosti právnických osob ve věci jednání 

za právnickou osobu v § 34 odst. 1 ZTOPO odkazuje na ustanovení § 21 OSŘ.  Ustanovení § 21 

odst. 4 OSŘ pak stanoví, že za právnickou osobu nemůže jednat ten, jehož zájmy jsou v rozporu 

se zájmy právnické osoby. K tomu ustanovení § 34 odst. 4 ZTOPO věta první vymezí, že činit 

úkony v řízení nemůže osoba, která je obviněným, poškozeným nebo svědkem v téže věci. Je 

tedy vzhledem k obecně formulovanému odkazu na občanský soudní řád ve věci okruhu osob 

jednajících za právnickou osobu otázkou, zda se jedná pouze o konkretizaci omezení 



 

35 

 

dle § 21 odst. 4 OSŘ, a tedy do jaké míry je možné toto ustanovení občanského práva procesního 

aplikovat v trestním řízení. Podle mého názoru není možné brát v potaz pouze část ustanovení 

§ 21 OSŘ jmenující osoby oprávněné jednat za právnickou osobu, ale je i vzhledem k formulaci 

§ 34 odst. 1 ZTOPO nutné určení oprávněných osob chápat komplexně jak z pohledu jeho 

pozitivního i negativního vymezení.     

 

3.6.4. Opatrovník 

V § 34 odst. 5 ZTOPO dává zákon předsedovi senátu a v přípravném řízení soudci 

možnost ustanovit právnické osobě opatrovníka v případě, že dojde k naplnění určitých zákonem 

stanovených předpokladů. Jedná se tak o situaci, kdy právnická osoba nemá takovou osobu, 

která by jejím jménem, anebo za ní mohla v trestním řízení právně jednat. Tato situace může 

nastat v případě, že v souladu s § 34 odst. 4 ZTOPO stanovujícím, že činit úkony v řízení 

nemůže osoba, která je obviněným, poškozeným nebo svědkem v téže věci, dojde k takovému 

vyloučení všech osob oprávněných jednat jménem anebo v zastoupení za právnickou osobu, 

a i přes výzvu soudce a v přípravném řízení státního zástupce, si právnická osoba ve stanovené 

lhůtě (zpravidla 7 dnů) tuto osobu neurčí.  

 

Ani zde zákon neklade na osobu opatrovníka další konkrétní požadavky. Jelikož to zákon 

nevylučuje, je možné za opatrovníka určit také právnickou osobu52 a nikoliv pouze osobu 

fyzickou. I zde je zřejmě možné analogicky použít úpravu občanského práva, konkrétně § 486 

odst. 2 OZ, který stanoví, že opatrovníkem právnické osoby může soud jmenovat jen osobu, 

která splňuje podmínky stanovené pro způsobilost být členem statutárního orgánu. 

 

3.6.5. Střet zájmů při jednání za právnickou osobu 

V souvislosti s vyloučením všech osob oprávněných jednat jménem právnické osoby 

v souladu s ustanovením § 34 odst. 4 TOPO a následnou neschopností právnické osoby 

si v trestním řízení zvolit obhájce (jelikož takové oprávnění má pouze osoba oprávněná 

v trestním řízení činit úkony za právnickou osobu), je možné si položit otázku, zda takové 

omezení reálné schopnosti hájit své zájmy před soudem je zásahem do základních práv a svobod 
                                                 

52 ŠÁMAL, P. a kolektiv. Trestní odpovědnost právnických osob. 1.vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2012, 

s. 621. 
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právnické osoby, konkrétně do práva na obhajobu. Ústavní soud se ve svém usnesení ze dne 

4. 10. 2016, sp. zn. II. ÚS 2329/1653 takové porušení práv právnické osoby neshledal, když 

postup orgánů činných v trestním řízení, které obviněné právnické osobě se statutárním orgánem 

současně v postavení svědka stanovil opatrovníka, čímž mu znemožnil jmenování obhájce a tím 

pádem i podání opravného prostředku tímto obhájcem, označil za ústavní. Ústavní soud v i takto 

limitovaném přezkumu ústavnosti konstatoval, že výrok o odmítnutí ústavní stížnosti pro její 

zjevnou nedůvodnost obstojí obzvlášť v případě, že stížnost proti usnesení o zahájení trestního 

stíhání bude moci nově podat ustanovený opatrovník, a to i prostřednictvím následně zvoleného 

obhájce.54  

 

Ústavní soud dále na výše uvedené usnesení navázal, když vyslovil názor, že „právu 

právnické osoby na obhajobu je poskytnuta dostatečná ochrana, neboť opatrovník právnické 

osoby je povinen jednat v jejím nejlepším zájmu. Pro práva a povinnosti opatrovníka právnické 

osoby platí obdobně ustanovení o právech a povinnostech člena statutárního orgánu.“55 Dle 

názoru Ústavního soudu dále obviněné právnické osobě nic nebrání v tom, aby se na 

ustanoveného opatrovníka obrátila s požadavkem, aby obhajobu této právnické osoby 

z významných důvodů v daném řízení vykonával advokát dle jejího výběru. „Opatrovník by pak 

měl okolnosti ve světle svých povinností zvážit a případně učinit kroky pro zastoupení 

stěžovatelky na základě plné moci.“56 

 

Zcela opačný názor na danou problematiku však má Unie obhájců České republiky (dále 

jen „UOČR“), která považuje současný stav právní úpravy § 34 odst. 4 a 5 a jejich výklad orgány 

činnými v trestním řízení za rozporný s právem na obhajobu, které je právnickým osobám 

garantováno čl. 40 odst. 3 LZPS a čl. 6 EÚLP.57 UOČR tak zastává názor, že i na problematiku 

ustanovování opatrovníka obviněné právnické osobě je potřebné analogicky aplikovat pravidla 

vyplývající z rozhodovací praxe Ústavního soudu  týkající se určení osoby opatrovníka, tedy aby 

byla opatrovníkem přednostně osoba blízká zastupovanému a osoby schopny „skutečně 

                                                 
53 Viz také Usnesení Ústavního soudu ze dne 21. 2. 2017, sp. zn. II. ÚS 2520/16. 

54 Usnesení Ústavního soudu ze dne 4. 10. 2016, sp. zn. II. ÚS 2329/16. 

55 Usnesení Ústavního soudu ze dne 6. 3. 2018, sp. zn. I. ÚS 4149/17. 

56 Tamtéž. 
57 Stanovisko Unie obhájců ČR č. 1/2017 k otázce práva na obhajobu obviněných právnických osob a jednání za 

ně [online]. 2017 [cit. 2018-06-25]. Dostupné z: http://www.uocr.cz/stanovisko-unie-obhajcu-cr-c-12017-k-

otazce-prava-na-obhajobu-obvinenych-pravnickych-osob-a-jednani-za-ne/. 

http://www.uocr.cz/stanovisko-unie-obhajcu-cr-c-12017-k-otazce-prava-na-obhajobu-obvinenych-pravnickych-osob-a-jednani-za-ne/
http://www.uocr.cz/stanovisko-unie-obhajcu-cr-c-12017-k-otazce-prava-na-obhajobu-obvinenych-pravnickych-osob-a-jednani-za-ne/
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reprezentovat zájmy účastníka“.58 UOČR dále ve svém stanovisku uvádí názor, že „ustanovení 

§ 34 odst. 4 ZTOPO musí být restriktivně vykládáno v tom smyslu, že osoba, která je svědkem 

v téže věci (v trestním řízení proti právnické osobě), není zbavena práva určit, kdo bude 

v trestním řízení za obviněnou právnickou osobu činit úkony“.59 

 

V této věci svým aktuálním a poměrně překvapivým a přelomovým rozhodnutím dal 

de facto názorům UOČR za pravdu Ústavní soud, když se na základě ústavní stížnosti právnické 

osoby ve svém nálezu60 zabýval právem obviněné právnické osoby na obhajobu (konkrétně 

právem zvolit si obhájce). Je možné říct, že uvedeným rozhodnutím došlo v této otázce ke změně 

dosavadních postojů Ústavního soudu výše uvedených (kdy soud v minulosti jako zjevně 

neopodstatněné podobné ústavní stížnosti odmítal), což Ústavní soud v rozhodnutí i sám 

konstatuje. 

 

Základem argumentace Ústavního soudu je skutečnost, že právo na volbu obhájce není 

neomezitelné a že jakékoli omezení tohoto práva představuje mimořádně významný zásah 

do práva na obhajobu a s ním spjaté svobody volby obhájce61. Stát tak nemůže bez dostatečných 

důvodů do tohoto práva zasáhnout a učiněnou volbu obhájce ovlivňovat. Takový zásah je možný 

pouze za splnění zákonem stanovených podmínek, které je nutno vždy vykládat restriktivně 

se zřetelem na jeho ústavně zaručená práva. 62 

 

Ústavní soud ve vztahu k ustanovení § 34 odst. 4 ZTOPO v posuzovaném případě 

aplikoval tzv. teleologickou redukci, tedy nástroj, který vyplňuje teleologickou mezeru zákona 

vyloučením aplikace (teleologicky) nedokonalého ustanovení v případech, na které se sice 

vzhledem k jazykovému výkladu konkrétní pravidlo vztahuje, ale nedochází k naplnění jeho 

smyslu a účelu. Ústavní soud tak v daném případě shledal účel ustanovení § 34 odst. 4 ZTOPO, 

smyslem kterého je zabránit případnému střetu zájmů svědka a osoby jednající za obviněnou 

právnickou osobu. Takovou situaci si lze v případě volby obhájce dle Ústavního soudu jen těžko 

                                                 
58Nález Ústavního soudu ze dne 19. 5.  2010, sp. zn. IV. ÚS 2992/08.  

59 Stanovisko Unie obhájců ČR č. 1/2017 k otázce práva na obhajobu obviněných právnických osob a jednání za 

ně [online]. 2017 [cit. 2018-06-25]. Dostupné z: http://www.uocr.cz/stanovisko-unie-obhajcu-cr-c-12017-k-

otazce-prava-na-obhajobu-obvinenych-pravnickych-osob-a-jednani-za-ne/. 

60 Nález Ústavního soudu ze dne 15. 8. 2018, sp. zn. II. ÚS 131/18. 

61 Usnesení Ústavního soudu ze dne 26. 8. 2014, sp. zn. I. ÚS 1283/13. 

62 Nález Ústavního soudu ze dne 3. 4. 2008, sp. zn. II. ÚS 2445/07.  

http://www.uocr.cz/stanovisko-unie-obhajcu-cr-c-12017-k-otazce-prava-na-obhajobu-obvinenych-pravnickych-osob-a-jednani-za-ne/
http://www.uocr.cz/stanovisko-unie-obhajcu-cr-c-12017-k-otazce-prava-na-obhajobu-obvinenych-pravnickych-osob-a-jednani-za-ne/
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představit, jelikož „osoba oprávněná činit úkony za obviněnou právnickou osobu, pokud má 

v řízení postavení svědka, ale nikoli obviněné či poškozené, totiž nemá žádný přímý (zejména 

majetkový) zájem na výsledku řízení; její zájmy tedy zásadně nejsou v rozporu se zájmy této 

obviněné právnické osoby“. Ústavní soud nepokládá situaci, kdy by bylo snahou této osoby 

zvolit obviněné právnické osobě nevhodného obhájce za pravděpodobnou, a nevidí tedy reálný 

důvod zákonodárce na omezení svobodné volby obhájce právě touto osobou.  

 

Výsledkem teoretických úvah Ústavního soudu je závěr, že  „s ohledem na základní 

právo právnické osoby na obhajobu, jehož součástí je i právo zvolit si obhájce, je třeba 

ustanovení § 34 odst. 4 zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení 

proti nim ve znění pozdějších předpisů vykládat tak, že osoba oprávněná činit úkony 

za obviněnou právnickou osobu (§ 34 odst. 1 zákona) může této obviněné právnické osobě zvolit 

obhájce i v případě, že sama vystupuje v řízení jako svědek“. 

 

Ústavní soud také nepovažuje za dostatečné řešení, kdy se osoby vyloučené z jednání 

za právnickou osobu podle ustanovení § 34 odst. 4 TOPO se zvoleným opatrovníkem domluví 

na vhodné osobě obhájce.63 Takové řešení však nedává obviněné právnické osobě možnost bránit 

se v případě, že jí opatrovník nevyhoví, anebo že svoje rozhodnutí následně změní. V právní větě 

tak Ústavní soud vyslovil závěr, že „opatrovník nemůže zvolit obviněné právnické osobě 

obhájce, je-li opatrovník ustanoven pouze z důvodu, že právnická osoba nemá osobu způsobilou 

činit úkony v řízení, a tato nezpůsobilost je dána tím, že tato osoba vystupuje jako svědek ve věci 

obviněné právnické osoby“. 

 

3.6.6. Střet zájmů při jednání za právnickou osobu v zahraniční právní úpravě 

V zahraniční právní úpravě se v rámci trestního řízení proti právnickým osobám 

vyskytují různé způsoby právní úpravy výše zmiňované problematiky. Slovenský zákon 

č. 91/2016 Z.z., o trestnej zodpovednosti právnických osôb, kterému byl český zákon inspirací, v 

§ 27 upravujícím konanie v mene právnickej osoby v trestnom konaní, v odst. 6 větě druhé 

stanovuje, že za právnickou osobu nemůže jednat ten, kdo je obviněným, poškozeným anebo 

svědkem v té samé věci; to neplatí, pokud jde o jediného člena orgánu právnické osoby anebo 

o jedinou fyzickou osobu, která tvoří právnickou osobu. V odstavci sedmém uvedeného 

                                                 
63 Srovnej Usnesení Ústavního soudu ze dne 6. 3. 2018, sp. zn. I. ÚS 4149/17. 
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ustanovení dále dává slovenský zákon při volbě osoby opatrovníka primárně přednost osobě 

advokáta. Jiná osoba, než advokát může být opatrovníkem právnické osoby pouze s jejím 

souhlasem.  

 

Italská právní úprava rovněž vylučuje jednání za právnickou osobu v případě, že tato 

osoba je současně v postavení svědka. Italský zákon na tyto osoby však aplikuje ustanovení 

zákona vztahující se na osoby spoluobviněné, a je tak k nim přistupováno jako k obviněným, 

nikoliv jako k svědkům, což má za následek to, že není potřeba právnické osobě z tohoto důvodu 

ustanovit opatrovníka.64 

3.6.7. Předvolání, předvedení a pořádková pokuta 

Po zjištění osoby oprávněné jednat jménem obviněné právnické osoby (případně jejího 

zmocněnce anebo opatrovníka) může vzniknout potřeba zajištění osobní přítomnosti této osoby 

v řízení tak, aby mohlo dojít k naplnění účelů trestního řízení. Tato osoba jednající v trestním 

řízení za právnickou osobu může být k osobní účasti donucena zákonnými prostředky v souladu 

s § 36 ZTOPO, tedy prostřednictvím předvolání, předvedení anebo pořádkové pokuty. Zákon zde 

však rozlišuje mezi osobami jednajícími za právnickou osobu, kdy ve vztahu k opatrovníkovi 

obviněné právnické osoby postupuje odlišně. V souladu s § 36 odst. 1 ZTOPO tedy platí, 

že za předpokladu, že se tato osoba bez dostatečné omluvy nedostaví a byla-li řádně předvolána, 

může být následně předvedena. V případě, že i přes předchozí napomenutí tato osoba ruší řízení 

nebo se k soudu, státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu chová urážlivě, nebo pokud 

bez dostatečné omluvy neuposlechne příkazu nebo nevyhoví výzvě, která ji byla dána podle 

trestního řádu nebo podle tohoto zákona, může být právnické osobě, kterou zastupuje, předsedou 

senátu a v přípravném řízení státním zástupcem nebo policejním orgánem, uložena pořádková 

pokuta do 500 000 Kč. Dopustí-li se jednání uvedeného ve větě první opatrovník, lze mu uložit 

pořádkovou pokutu do 50 000 Kč. 

 

Stěžejní je zde skutečnost, že jednání fyzické osoby jednající za osobu právnickou 

se přičítá právnické osobě, a pouze tato obviněná právnická osoba tak nese důsledky takového 

jednání. Pořádkovou pokutu tak není možné uložit této fyzické osobě, neboť tato osoba není 

ani obviněným ani svědkem, byť analogicky by se tak mohlo zdát.  

                                                 
64 KOUDELKA, L. Některé praktické problémy trestního řízení proti právnickým osobám a s nimi spojené otázky 

týkající se trestní odpovědnosti právnických osob. Soudce. Praha: Wolters Kluwer, 2017, 2017(6). 
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3.7. Právo právnické osoby na obhajobu 

Jedním ze základních práv obviněné fyzické osoby je právo na obhajobu, jehož základy 

obsahuje LZPS v čl. 40 odst. 3, stanovující, že obviněný má právo, aby mu byl poskytnut čas 

a možnost k přípravě obhajoby a aby se mohl hájit sám nebo prostřednictvím obhájce. Jestliže 

si obhájce nezvolí, ačkoliv ho podle zákona mít musí, bude mu ustanoven soudem. Jelikož listina 

blíže nestanovuje, zda se obviněným rozumí i osoba právnická, je nutné odpověď na otázku, 

zda toto právo náleží i osobě právnické hledat jinde, zejména tak v judikatuře Ústavního soudu 

ČR, resp. Evropského soudu pro lidská práva.65 Je nepochybné, že bez tohoto práva by v případě 

trestního řízení vedeného proti obviněné právnické osobě nebyla dána dostatečná záruka, 

že nedojde k odsouzení nevinné právnické osoby z důvodu, že nebyly zjištěny všechny 

skutečnosti, které by vinu právnické osoby vyloučily, resp. alespoň dostatečně zpochybnily.66 

Není proto vzhledem k zákonodárcem zvolené právní úpravě Zákona o trestní odpovědnosti 

právnických osob zřejmě na místě zpochybňovat právo právnické osoby na obhajobu a toto 

právo uznávat pouze ve vztahu k osobě fyzické, zejména když spravedlivý proces jako takový 

není pouze zájmem obviněné právnické osoby, ale určitě i zájmem celé demokratické společnosti 

založené na úctě k základním právům a svobodám garantovaným ústavním pořádkem.67 

3.7.1. Právo na materiální obhajobu 

Právo na obhajobu se skládá ze třech prvků, a to z materiální obhajoby, formální 

obhajoby, a práva obviněného žádat, aby orgány činné v trestním řízení pečovaly o obhajobu 

obviněného z úřední povinnosti.68 Materiální obhajobou se rozumí zejména práva uvedená 

v § 33 odst. 1 TrŘ, a to konkrétně právo obviněného vyjádřit se ke všem skutečnostem, které 

se mu kladou za vinu, a k důkazům o nich, uvádět okolnosti a důkazy sloužící k jeho obhajobě, 

činit návrhy a podávat žádosti a opravné prostředky, a právo osobně se účastnit projednání věci. 

Tyto práva vykonává v rámci trestního řízení za obviněnou právnickou osobu osoba podle 

§ 34 ZTOPO. 

                                                 
65 Viz například Nález Ústavního soudu ČR, Pl.ÚS 15/93 ze dne 19. 1. 1994 a rozsudek ESLP Société Stenuit proti 

Francii, 27. 2. 1992, Série A, č. 232. 

66 ŠÁMAL, P. a kolektiv. Trestní odpovědnost právnických osob. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2018, s. 754. 

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

Praha: Leges, 2013, s. 209. 

68 JELÍNEK, J. a kolektiv. Trestní právo procesní. 4. Vydání. Praha: Leges, 2016, 235 s. 
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3.7.2. Právo na formální obhajobu 

Základní zásadou práva na obhajobu je v souladu s ustanovením § 2 odst. 13 TrŘ 

povinnost orgánů činných v trestním řízení v každém období řízení vhodným způsobem 

a srozumitelně poučit toho, proti kterému se trestní řízení vede, o právech umožňujících mu plné 

uplatnění obhajoby a o tom, že si též může zvolit obhájce; všechny orgány činné v trestním 

řízení jsou povinny umožnit mu uplatnění jeho práv. Mimo osoby podle § 34 ZTOPO 

tak přispívá k obhajobě, resp. hájení práv obviněné právnické osoby právě obhájce této 

právnické osoby, kterého si právnická osoba má právo v rámci práva na formální obhajobu zvolit 

a radit se s ním. Zvolení obhájce právnické osoby je nepochybně úkonem v rámci trestního 

řízení, kterým obviněná právnická osoba sděluje orgánům činným v trestním řízení, že svého 

práva využila a současně osobu obhájce identifikuje. Takové oprávnění však nemá každá osoba 

oprávněná jednat jménem anebo za právnickou osobu, ale pouze osoba podle § 34 ZTOPO, tedy 

osoba podle § 34 odst. 1 ZTOPO, a dále případný zmocněnec anebo opatrovník právnické osoby. 

Obhájce tuto osobu nenahrazuje, nepřebírá výkon práv vyplývajících z práva na materiální 

obhajobu, nýbrž svým působením jakožto osoba právně vzdělaná a odborně způsobilá vyvažuje 

v rámci zásady rovnosti zbraní pozici obviněné právnické osoby ve vztahu k orgánům činným 

v trestním řízení.69  

3.7.3. Obhájce právnické osoby 

Ustanovení § 35 odst. 1 ZTOPO stanoví, že § 34 nemá vliv na právo obviněné právnické 

osoby na obhajobu. Právo na obhajobu, které v rámci práva na spravedlivý proces náležejícímu 

i právnické osobě, je společně s presumpcí neviny součástí spravedlivého trestního procesu, 

zaručeném čl. 8 odst. 2 a čl. 36 odst. 1 LZPS. Čl. 6 odst. 3 EÚLP obsahuje výčet minimálních 

práv obviněného, kde pod písm. c) zaručuje obviněnému právo obhajovat se osobně nebo 

za pomoci obhájce podle vlastního výběru, nebo pokud nemá prostředky na zaplacení obhájce, 

aby mu byl poskytnut bezplatně, jestliže to zájmy spravedlnosti vyžadují.  

 

Obhájcem v trestním řízení v souladu s § 35 odst. 1 TrŘ může být pouze advokát, tedy 

ten, kdo v souladu s § 4 zákona číslo 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů 

je zapsán v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou. V uvedeném ustanovení 

trestního řádu zákon dále stanoví, že pro jednotlivé úkony trestního řízení, s výjimkou řízení 

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

Praha: Leges, 2013, s. 210. 
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před krajským soudem jako soudem prvního stupně, před vrchním soudem a nejvyšším soudem, 

se může obhájce dát zastoupit koncipientem. Nechá-li se advokát takto zastoupit, odpovídá 

v plném rozsahu za kvalitu koncipientem prováděné obhajoby.70 ZTOPO dále tak jako i trestní 

řád nevylučuje pluralitu obhájců obviněné osoby, a tak i v případě právnických osob 

zde nedochází k omezování jejich počtu.  

 

Zákon dále u právnických osob nevylučuje právo na bezplatnou obhajobu, a je tedy 

možné užít ustanovení TrŘ, a to konkrétně § 33 odst. 2 TrŘ, který stanoví, že osvědčí-li 

obviněná právnická osoba, že nemá dostatek prostředků, aby si hradila náklady obhajoby, 

rozhodne předseda senátu a v přípravném řízení soudce, že má nárok na obhajobu bezplatnou 

nebo za sníženou odměnu. V takovém případě nese náklady obhajoby stát. 

3.7.4. Vyloučení ustanovení o nutné obhajobě 

Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob v § 35 odst. 2 stanoví, že pro obviněnou 

právnickou osobu se nepoužijí ustanovení trestního řádu o nutné obhajobě. Taxativní výčet 

zákonných důvodů nutné obhajoby, tedy případy, kdy zákon explicitně nařizuje právní pomoc 

obhájce při hájení práv obviněné fyzické osoby, nalezneme v § 36 a 36a TrŘ. Mezi takové 

případy, kdy obviněná fyzická osoba musí mít obhájce, patří například případ když: 

a) je obviněný ve vazbě, ve výkonu trestu odnětí svobody, ve výkonu ochranného 

opatření spojeného se zbavením osobní svobody nebo na pozorování v zdravotním 

ústavu, 

b) je-li svéprávnost obviněného omezena, 

c) jde-li o řízení proti uprchlému, 

d) při sjednávání dohody o vině a trestu, 

e) existují-li vzhledem k tělesným nebo duševním vadám obviněného pochybnosti 

o jeho způsobilosti náležitě se hájit, 

f) koná-li se řízení o trestném činu, na který zákon stanoví trest odnětí svobody, 

jehož horní hranice převyšuje pět let, 

g) obviněný musí mít obhájce též v hlavním líčení konaném ve zjednodušeném 

řízení proti zadrženému, nebo v řízení, v němž se rozhoduje o uložení nebo změně 

                                                 
70 VANTUCH, P. Obhajoba obviněného. 3., dopl. a přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck, 2010. s. 47. 
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zabezpečovací detence nebo o uložení nebo změně ochranného léčení, s výjimkou 

ochranného léčení protialkoholního. 

 
Z uvedeného zákonného výčtu důvodů je možné důvod vyloučení ustanovení trestního 

řádu o nutné obhajobě spatřovat prvotně v základních rozdílech mezi osobou fyzickou 

a právnickou (nemožnosti vazby u právnické osoby, resp. zbavení její osobní svobody, omezení 

její svéprávnosti atd.). Odpověď na otázku, proč zákonodárce nutnou obhajobu u právnických 

osob vyloučil, nedává ani důvodová zpráva zákona o trestní odpovědnosti právnických osob, 

která se omezuje pouze na konstatování, že i zahraniční právní úpravy si počínají obdobně 

a v zásadě vylučují použití ustanovení o nutné obhajobě u právnických osob.71 72  Komentářová 

literatura jako další možný důvod (mimo důvody neaplikovatelnosti vyplývající z povahy 

právnických osob) zákonodárcem svolené zákonné úpravy uvádí hledisko typové závažnosti 

trestného činu, které v případě právnických osob mimo trestu propadnutí majetku absentuje, 

a tedy jako důvod nutné obhajoby v případě právnických osob není relevantní.73  

 

Uvedené však nevylučuje nutnost zastoupení právnické osoby advokátem v případě 

tzv. advokátního přímu, jak je tomu například u § 265d odst. 2 TrŘ, který stanoví, že obviněný 

může dovolání podat pouze prostřednictvím obhájce. Platí tak, že i v případě dovolání obviněné 

právnické osoby, a nikoliv pouze osoby fyzické, se podání nesplňující tuto podmínku nepovažuje 

za dovolání, byť bylo takto označeno.  

  

                                                 
71 Vláda: Důvodová zpráva k zákonu č. 418/2011 Sb. o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, 

č. 418/2011 Dz. 

72 Shodně také novější zákon SR č. 91/2016 Z.z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. 

73 ŠÁMAL, P., a kolektiv, Trestní odpovědnost právnických osob. 2. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 

2018, s. 754.  
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3.8. Výslech a závěrečná řeč 

3.8.1. Výslech právnické osoby obecně 

Výslech obviněného v hlavním líčení zákonodárce zařadil v souladu s ustanovením 

§207 TrŘ hned za přednesení obžaloby a vyjádření poškozeného, jelikož se jedná o důležitou 

součást dokazování, tedy procesu obstarání skutkového podkladu pro rozhodnutí orgánů činných 

v trestním řízení. Pro výslech právnické osoby se použijí i další ustanovení trestního řádu, a 

to zejména § 89 až § 95 a také § 207 a § 208 TrŘ.  

 

Výslechem právnické osoby se vzhledem k její povaze rozumí výslech osoby určené 

v souladu s ustanovením § 34 ZTOPO. Zjištění takto oprávněné osoby je pro trestní řízení 

stěžejní, a proto musí logicky předcházet samotnému výslechu samotné právnické osoby. Právě 

vůči této osobě budou směřovat úkony orgánů činných v trestním řízení v souvislosti 

s výslechem právnické osoby, zejména pak dle ustanovení § 91 odst. 1 TrŘ s ohledem na povahu 

právnické osoby, dle kterého je před prvním výslechem třeba zjistit totožnost obviněného, 

dotázat se jej na jeho rodinné, majetkové a výdělkové poměry a předchozí tresty, objasnit 

mu podstatu sděleného obvinění a poučit jej o jeho právech. Je tak zřejmé, že na právnickou 

osobu nebude možné aplikovat výše uvedené v doslovném rozsahu. Je otázkou, zda se zjištěním 

totožnosti obviněného, se analogicky v případě obviněné právnické osoby bude rozumět zjištění 

jejího názvu, sídla, identifikačního čísla a současně identifikačních údajů osoby 

dle § 34 ZTOPO, tedy jejího jména, příjmení, data a místa narození, rodného čísla, stavu, 

bydliště a dalších údajů nezbytných k její přesné a nezaměnitelné identifikaci. 

 

Další povinností orgánů činných v trestním řízení v souladu s § 91 odst. 1 TrŘ před 

započetím samotného výslechu, je v souladu s jednou ze základních zásad trestního řízení 

vyjádřenou v ustanovení § 2 odst. 13 TrŘ povinnost poučit obviněného o jeho právech tak, 

aby mohl uplatnit své právo na obhajobu v plném rozsahu, a to v průběhu celého trestního řízení. 

Jedná se zejména o práva obviněného v souladu s § 33 TrŘ, a tak má i osoba zastupující 

právnickou osobu ve vztahu k výslechu právnické osoby právo nevypovídat74 a požadovat, 

aby výslech probíhal za účasti obhájce obviněné právnické osoby.   

 

                                                 
74 Dle čl. 40 odst. 4 LZPS obviněný má právo odepřít výpověď. 
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3.8.2. Výslech fyzické osoby jednající za právnickou osobu 

V rámci výslechu obviněné právnické osoby tak nejčastěji bude vyslýchán zřejmě člen 

statutárního orgánu obviněné právnické osoby, neboť právě ten bude zřejmě schopen podat 

orgánům činným v trestním řízení co nejpřesnější a nejúplnější informace o zjišťované 

skutečnosti. V případě výslechu zmocněnce, resp. opatrovníka zde vzhledem k jejich omezeným 

znalostem o činnosti a reáliích právnické osoby zřejmě nedojde k dostatečnému naplnění 

sledovaného účelu výslechu obviněné právnické osoby. V takovém případě však je možné 

předpokládat, že osoba, která je členem statutárního orgánu obviněné osoby byla zřejmě 

v souladu s ustanovením § 34 odst. 4 ZTOPO vyloučena ze zastupování právnické osoby 

v trestním řízení a v téže věci tak působí v postavení obviněného, poškozeného anebo svědka 

a skutečnosti důležité pro trestní řízení tak orgánům činným v trestním řízení poskytne.  

 

Problematický zde bude vztah fyzické osoby (zejména člena statutárního orgánu, 

pověřeného zaměstnance, vedoucího odštěpného závodu, prokuristu) vypovídající v řízení 

v postavení svědka (avšak bez osobní účasti na projednávané trestní činnosti), a to zejména 

s ohledem na čl. 37 odst. 1 LZPS, který přiznává každému právo odepřít výpověď, jestliže 

by jí způsobil nebezpečí trestního stíhání sobě nebo osobě blízké. Tato zásada se promítá 

do ustanovení § 100 odst. 2 TrŘ, které stanovuje, že svědek je oprávněn odepřít vypovídat, 

jestliže by výpovědí způsobil nebezpečí trestního stíhání sobě, svému příbuznému v pokolení 

přímém, svému sourozenci, osvojiteli, osvojenci, manželu, partneru nebo druhu anebo jiným 

osobám v poměru rodinném nebo obdobném, jejichž újmu by právem pociťoval jako újmu 

vlastní. Je zde třeba také říct, že způsobením trestního stíhání je třeba rozumět i přitížení již 

stíhané právnické osobě a zhoršení jejich vyhlídek na pro ni co nejpříznivějšího výsledku 

trestního řízení. 75 TZ v § 125 vymezí, že osobou blízkou se rozumí příbuzný v pokolení přímém, 

osvojitel, osvojenec, sourozenec, manžel a partner; jiné osoby v poměru rodinném nebo 

obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké jen tehdy, kdyby újmu, kterou utrpěla 

jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní.  

 

 Otázkou tedy bude, zda vyslýchaná fyzická osoba v postavení svědka má právo odepřít 

výpověď v případě, že by způsobila nebezpečí trestního stíhání právnické osobě v postavení 

osoby blízké. Vzhledem k neurčitosti zákonné definice osoby blízké je zde ponechán prostor pro 

posouzení této otázky orgány činnými v trestním řízení v každém jednotlivém posuzovaném 
                                                 

75 ŠÁMAL, P. a kolektiv. Trestní řád. Komentář. 7. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2013, s. 1476. 
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případě. Na tuto otázku zatím komentářová literatura neposkytuje jednoznačnou odpověď, byť 

se spíše kloní k názoru, že takové odepření výpovědi ve vztahu k právnické osobě možné není76, 

a lze při posuzování této problematiky vycházet například z analogie právních předpisů 

soukromého práva a judikatury soudů77, a to jak v civilních, tak trestních věcech.   

 

Posuzovanou otázkou se v minulosti Nejvyšší soud ČR ve své rozhodovací praxi78 

zabýval poměrně často, když zastával názor, že u „fyzických osob, které činí (mohou činit) 

za právnickou osobu právní úkony, je třeba – zejména s přihlédnutím k tomu, že jejich 

prostřednictvím se utváří vůle právnické osoby – uvažovat s tím, že mají z titulu svého postavení 

(a z něj vyplývající odpovědnosti) k této (své) právnické osobě takový vztah, že by důvodně 

pociťovaly újmu, kterou utrpěla právnická osoba, jako újmu vlastní. Z analogického užití § 116 

ObčZ 1964 proto podle názoru dovolacího soudu vyplývá, že tyto fyzické osoby jsou z hlediska 

§ 42a odst. 2 ObčZ 1964 osobami blízkými této právnické osobě.“79 

 

Vstupem zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinnost došlo k určité změně 

vnímání pojmu osoby blízké, když § 22 odst. 2 OZ obsahuje výčet případů, kdy je možná 

aplikace ustanovení o osobě blízké i ve vztahu k právnické osobě. Právnické osoby jako takové 

však osobou blízkou zřejmě být nemůžou.80 Zákonodárce tak reagoval na výše zmiňovanou 

judikaturu NS, která tento vztah mezi právnickou a fyzickou osobou dovodila.  

 

Ve svém nedávném Nálezu ze dne 9.7.2018, sp. zn. II. ÚS 955/18 se ve věci posouzení 

osoby blízké Ústavní soud zabýval hodnocením vztahu svědka a osoby blízké bez rodinných 

vazeb, a vyslovil přesvědčení, že „v případě, kdy mezi dotčenými osobami není vztah rodinný, 

se jedná o osoby blízké jen tehdy, existuje-li mezi nimi vztah citový, a to tak silný, že by újmu 

jedné osoby pociťovala druhá osoba jako újmu vlastní. V tomto směru je proto třeba trvat 

na tom, že v každém individuálním případě je namístě bedlivě zkoumat, zda se o takový vztah 

                                                 
76 ŠÁMAL, P. a kolektiv. Trestní odpovědnost právnických osob. 2. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2018, 

s. 798, pozn. 397.  

77 Viz rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze dne 10. února 2016, sp. zn. 5 To 96/2015. 

78 Viz také rozsudky Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. 01. 2010, sp. zn. 29 Cdo 4822/2008; ze dne 26. 11. 2013, 

sp. zn. 29 Cdo 1212/2012. 

79 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 1. 8. 2002, sp. zn. 21 Cdo 2192/2001. 

80 LAVICKÝ, P. a kolektiv. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654). 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 172. 

ISBN 978-80-7400-529-9. 



 

47 

 

skutečně jedná či nikoliv.“ „Přitom se vyžaduje vyšší intenzita tohoto vztahu, než je obvyklá 

mezilidská soudržnost a musí být dány rovněž objektivní skutečnosti, ze kterých lze na intenzitu 

citového vztahu mezi osobami usuzovat.“81 Jelikož se jedná o případ, kde došlo k posuzování 

vztahu dvou fyzických osob, není zřejmě možné uvedené závěry bez dalšího aplikovat na vztah 

osoby právnické a osoby fyzické, který má povahu nikoliv sociální ale spíše materiální82, byť 

například v případě jednočlenné obchodní společnosti, na které je fyzická osoba, jediný 

společník společnosti existenčně závislý a tato společnost tvoří jeho celoživotní dílo když 

je současně jediným zdrojem jeho příjmů, působí závěry ústavního soudu přiléhavě. Řešení této 

komplikované otázky tak bude zřejmě otázkou budoucnosti, kdy se k dané věci ve své 

rozhodovací praxi bude věnovat zejména Nejvyšší anebo Ústavní soud ČR.83 

 

3.8.3. Výslech, závěrečná řeč a poslední slovo 

Jedním z následků faktické odlišnosti právnických osob od osob fyzických je také úprava 

některých aspektů výslechu a závěrečné řeči v hlavním líčení a neveřejném zasedání v případě 

společného řízení proti právnické i fyzické osobě. ZTOPO tak v § 37 odst. 1 určuje pořadí 

výslechu těchto osob, když říká, že koná-li se společné řízení proti právnické i fyzické osobě, 

vyslechne se při hlavním líčení a veřejném zasedání nejprve fyzická osoba, a až poté zástupce 

právnické osoby. Zákon zde nepočítá s účastí právnické osoby v případě neveřejného zasedání, 

kde § 262 odst. 2 TrŘ přítomnost jiných osob kromě členů soudního senátu a zapisovatele 

vylučuje, a ani v případě vazebního zasedání týkajícího se obviněné fyzické osoby. 

 

Výslechem právnické osoby se rozumí pouze výslech osoby určené dle § 34 ZTOPO. 

V souladu s výše uvedeným a ustanovením § 34 odst. 4 ZTOPO tak nepřichází v úvahu možnost, 

že by v rámci společného řízení, na které ustanovení § 37 odst. 1 ZTOPO míří, nastala situace, 

kdy by byla vyslechnuta totožná fyzická osoba jak v postavení obviněné fyzické osoby, 

tak i v postavení zástupce osoby právnické.  

 

                                                 
81 Nálezu Ústavního soudu ČR ze dne 9.7.2018, sp. zn. II. ÚS 955/18. 

82 ČEP, D. Nad možnostmi uplatnění principu nemo tenetur v podmínkách trestní odpovědnosti právnických osob. 

Právní rozhledy. 2017, č. 2, s. 48-57. 

83 Danou věcí se ve svém rozhodnutí ze dne 10. února 2016, sp. zn. 5 To 96/2015 zabýval Vrchní soud v Praze. Toto 

rozhodnutí však nebylo publikováno ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a není odbornou veřejností 

přijímáno jako definitivní řešení.  
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Pořadí výslechu těchto osob zákon stanovuje v souladu s § 31 odst. 3 ZTOPO, který určí, 

že pokud mají být v průběhu společného řízení vedeného proti fyzické a právnické osobě 

prováděny úkony trestního řízení ve vztahu k oběma těmto osobám, provádějí se zpravidla 

nejprve ve vztahu k fyzické osobě. Praktickými důvody takto stanoveného pořadí může být dle 

komentářové literatury zejména případná potřeba utajení vykonaného úkonu před osobou 

fyzickou za účelem předejití maření sledovaného účelu.84  

3.8.4. Závěrečná řeč 

Užitím výrazu zpravidla dává v § 31 odst. 3 ZTOPO zákonodárce najevo, že se zde 

zřejmě nejedná o kogentní požadavek na přednost fyzické osoby v pořadí vykonávaných úkonů 

v rámci trestního řízení. Příkladem opačného pořadí je ustanovení § 37 odst. 2 ZTOPO. Toto 

ustanovení upravuje pořadí závěrečných řečí a posledního slova když stanoví, že při závěrečných 

řečech mluví po závěrečné řeči státního zástupce, poškozeného, zúčastněné osoby, popřípadě 

po jejich zmocněncích, obhájce právnické osoby, poté zástupce právnické osoby, obhájce 

fyzické osoby a fyzická osoba. Poslední slovo přednese nejprve zástupce právnické osoby a poté 

fyzická osoba. I když zde z formálního pohledu fyzická osoba přednost nemá, materiálně naopak 

ano. Fyzická osoba tak má jako poslední možnost vyjádřit se ke všem skutečnostem 

a závěrečným řečem jiných osob a sdělit tak soudu jako poslední zejména své názory týkající se 

provedeného dokazování, aplikovaných norem, otázce její viny jako i případného trestu a tímto 

vlastním zhodnocením věci co nejvíce ovlivnit rozhodnutí soudu před tím, než se odebere 

k závěrečné poradě. 85 Zákonodárce tak zřejmě stanovil i vzhledem ke skutečnosti, že případný 

trest, zejména pak trest omezující osobní svobodu pociťuje fyzická osoba jako větší újmu, než 

je tomu u trestů připadajících v úvahu u osoby právnické.86   

                                                 
84 ŠÁMAL, P. a kolektiv, Trestní odpovědnost právnických osob. 2. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2018, 

s. 574.  

85 ŠÁMAL, P. a kolektiv, Trestní odpovědnost právnických osob. 2. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2018, 

s. 798. 

86 FENYK, Jaroslav. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim: komentář. 2., podstatně 

přepracované a doplněné vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2018. 
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3.9. Vykonávací řízení 

3.9.1. Vykonávací řízení obecně 

Ve vztahu k právnickým osobám působí ustanovení § 38 až 41 ZTOPO, upravující výkon 

trestů uložených odsouzené právnické osobě, jako ustanovení speciální k zákonné úpravě 

obsažené v § 315 a násl. TrŘ.  Potřeba speciální úpravy pro právnické osoby, která se netýká 

osob fyzických, vyplývá ze skutečnosti, že některé tresty jako trest zrušení právnické osoby, trest 

zákazu plnění veřejných zakázek nebo účasti ve veřejné soutěži, trest zákazu přijímání dotací 

a subvencí, a trest uveřejnění rozsudku není možné uložit fyzické osobě, pro kterou tresty 

stanovuje výhradně TZ (případně opatření dle ZSVM). Základním účelem vykonávacího řízení 

však bude i v případě právnických osob uskutečnění rozhodnutí vydaného orgány činnými 

v trestním řízení. Jedná-li se o výkon odsuzujícího rozsudku, považuje se vykonávací řízení 

za samostatnou část trestního řízení, ve kterém se uplatní i v případě právnických osob jeho 

základní zásady, a to zejména:  

• musí se jednat o rozhodnutí soudu, které je vykonatelné, 

• zásada bezodkladnosti výkonu, 

• zásada nepřerušitelnosti výkonu, 

• zásada korespondence výkonu obsahu rozhodnutí, 

• zásada výchovného vlivu výkonu rozhodnutí. 87 

3.9.2. Výkon trestu zrušení právnické osoby 

Ustanovení § 38 ZTOPO upravuje výkon trestu zrušení právnické osoby, hmotněprávně 

upraveného v § 16 ZTOPO, který je možné považovat za nejzávažnější trest ukládaný 

právnickým osobám, neboť tak dochází k zániku pravomocně odsouzené právnické osoby. 

Platí, že soud může uložit trest zrušení právnické osoby právnické osobě se sídlem v České 

republice, pokud její činnost spočívala zcela nebo převážně v páchání trestného činu nebo 

trestných činů. Trest zrušení právnické osoby nelze uložit, vylučuje-li to povaha právnické 

osoby. 

 

Jak vyplývá z dikce § 38 ZTOPO, k zániku odsouzené právnické osoby nedochází bez 

dalšího nabytím právní moci odsuzujícího rozsudku soudu, ale teprve provedením likvidace 

                                                 
87 ŠÁMAL, P. a kolektiv. Trestní odpovědnost právnických osob. 2. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2018, 

s. 816. 
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(za předpokladu, že došlo ke splnění zákonných podmínek pro její provedení) právnické osoby, 

do které vstupuje dnem nabytí právní moci odsuzujícího rozsudku. Výkon nařizuje bez 

zbytečného odkladu předseda senátu (samosoudce), a v nařízení výkonu trestu jmenuje 

likvidátora. Jelikož žádný právní předpis podmínky výběru osoby likvidátora trestním soudem 

neupravuje, je zde zřejmě jmenování této osoby pouze na uvážení soudce v souladu s předpisy 

soukromého práva. V konkrétním případě výkonu trestu zrušení právnické osoby budou 

podmínky kladené na osobu likvidátora záviset od konkrétního druhu právnické osoby, tedy zda 

se jedná o spolek, obchodní korporaci, nadaci, ústav atd.    

 

V § 38 odst. 2 ZTOPO zákon určuje, že při likvidaci právnické osoby se v rámci výkonu 

trestu zrušení právnické osoby postupuje podle jiného právního předpisu upravujícího likvidaci 

právnické osoby zrušené soudem, nestanoví-li tento zákon jinak. Zákonodárce zde měl v době 

přijetí ZTOPO na mysli § 70 a násl. ObchZ, který byl rekodifikací občanského práva zrušen 

a v současnosti tak toto ustanovení míří zejména na § 187 a násl. OZ, resp. z procesního hlediska 

na § 85 a násl. ZŘS. Je také potřeba v rámci likvidace právnické osoby zohlednit konkrétní 

speciální povahu této osoby v případě, že se jedná například o banku (§ 36 zákona č. 21/1992 

Sb., o bankách), komoditní burzu (§ 38 zákona č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách), 

investiční společnost nebo investiční fond (§ 345 a násl. zákona č. 240/2013 Sb., o investičních 

společnostech a investičních fondech).88   

 

Předseda senátu může na návrh osoby, která na tom osvědčí právní zájem, nebo i bez 

návrhu, nestanoví-li jiný právní předpis jinak, odvolat likvidátora, který porušuje své povinnosti, 

a nahradit ho jinou osobou, opět však v souladu s výše uvedenými podmínkami vyplývajícími 

ze zvláštních zákonů.89  

 

U zapsané právnické osoby v obchodním rejstříku nebo v jiném zákonem určeném 

rejstříku90, registru nebo evidenci zaniká dnem výmazu z tohoto rejstříku, registru nebo 

evidence, pokud jiný právní předpis nestanoví jinak. 

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

Praha: Leges, 2013, s. 226. 

89 Viz § 36 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, v souladu s kterým pouze ČNB podává návrh na odvolání likvidátora 

a jmenování nového likvidátora. 

90 Například spolkový rejstřík, nadační rejstřík, rejstřík ústavů dle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících 

právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů. 
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3.9.3. Výkon trestu zákazu plnění veřejných zakázek nebo účasti ve veřejné soutěži 

Odkazovací ustanovení § 39 ZTOPO stanoví, že na výkon trestu zákazu plnění veřejných 

zakázek nebo účasti ve veřejné soutěži se přiměřeně užije ustanovení § 350 trestního řádu 

o výkonu trestu zákazu činnosti. Toto ustanovení tak upravuje výkon trestu, který je pro 

právnické osoby specifickým zákazem určité činnosti (§ 21 ZTOPO) a TZ ho ve vztahu 

k fyzickým osobám neupravuje, když výčet trestů v § 51 odst. 1 písm. g) TZ obsahuje pouze 

trest zákazu činnosti.  

 

Soud může uložit trest zákazu plnění veřejných zakázek nebo účasti ve veřejné soutěži 

právnické osobě na jeden rok až dvacet let, dopustila-li se právnická osoba trestného činu 

v souvislosti s uzavíráním smluv na plnění veřejných zakázek nebo s jejich plněním, s účastí 

v zadávacím řízení nebo ve veřejné soutěži. 

 

Veřejnou zakázkou se ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 

(dále jen „ZVZ“), rozumí uzavření úplatné smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, z níž 

vyplývá povinnost dodavatele poskytnout dodávky, služby nebo stavební práce. V souvislosti 

s přijetím tohoto zákona a jeho vstupem v účinnost, došlo ve vztahu k § 39 ZTOPO k novelizaci 

tohoto ustanovení, když zákonem č. 135/2016 Sb. s účinností od 1. 10. 2016 došlo k odstranění 

pojmu účasti koncesní řízení dle dřívějšího samostatného zákona č. 139/2006 Sb., koncesní 

zákon.91 

 

V souladu s § 74 odst. 1 písm. a) ZVZ není ve smyslu tohoto zákona způsobilým 

dodavatel, který byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení 

pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k tomuto zákonu nebo obdobný 

trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele. K zahlazeným92 odsouzením se 

nepřihlíží. V souladu s § 75 ZVZ je dodavatel povinen toto prokázat výpisem z Rejstříku trestů. 

Bez ohledu na uloženou sankci se tak de facto veřejné zakázky nebude moct účastnit i osoba, 

které trest zákazu plnění veřejných zakázek nebo účasti ve veřejné soutěži uložen nebyl. 

Důležitým kontrolním mechanismem ze strany zadavatele, resp. vyhlašovatele veřejné zakázky 

však bude i ve vztahu k právnickým osobám veřejně dostupný rejstřík trestů.93 

                                                 
91 Zrušen v souladu s § 278 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

92 Viz také § 27 ve spojení s § 24 písm. c) ZTOPO a § 74 odst. 2 TZ. 

93 K 30. 8. 2018 dostupný z https://eservice-po.rejtr.justice.cz/public/odsouzeni?1.  

https://eservice-po.rejtr.justice.cz/public/odsouzeni?1
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Analogicky se na trest zákazu plnění veřejných zakázek nebo účasti ve veřejné soutěži 

řízení aplikují ustanovení o podmíněném upuštění od výkonu zbytku trestu v souladu 

s § 350 odst. 2 TrŘ, který stanoví, že na řízení o podmíněném upuštění od výkonu zbytku trestu 

zákazu činnosti, jakož i na řízení o nařízení výkonu zbytku tohoto trestu se užije přiměřeně 

ustanovení § 331 až 333.  Všechna rozhodnutí však činí soud, který ve věci rozhodl v prvním 

stupni (§ 315 odst. 2). Odkazem na toto ustanovení tak zákonodárce připustil možnost právnické 

osoby svou žádostí požádat o podmíněné upuštění od výkonu zbytku trestu analogicky 

(ve prospěch odsouzené právnické osoby) podle § 90 odst. 1 a 2 TZ. Právnická osoba tak může 

učinit nejdříve po odpykání alespoň poloviny trestu (6 měsíců až 10 let). Stejně tak může učinit 

státní zástupce, resp. soud i bez návrhu, zejména učiní-li návrh osoba podle § 34 odst. 4 ZTOPO, 

a tuto žádost tak bude nutné posuzovat jako podnět.94 Absence ustanovení řešících podmíněné 

upuštění od výkonu zbytku trestu zákazu plnění veřejných zakázek nebo účasti ve veřejné 

soutěži byla v minulosti ze strany odborné veřejnosti kritizována.95  

 

3.9.4. Výkon trestu zákazu přijímání dotací a subvencí 

Jak tomu bylo v případě § 39, tak i § 40 ZTOPO pouze odkazuje ve věci výkonu trestu 

zákazu přijímání dotací a subvencí na přiměřené užití ustanovení § 350 trestního řádu o výkonu 

trestu zákazu činnosti. Tento trest upravený § 22 ZTOPO dává soudu možnost uložit trest zákazu 

přijímání dotací a subvencí právnické osobě na jeden rok až dvacet let, dopustila-li se právnická 

osoba trestného činu v souvislosti s podáváním nebo vyřizováním žádosti o dotaci, subvenci, 

návratnou finanční výpomoc nebo příspěvek, s jejich poskytováním nebo využíváním, anebo 

s poskytováním nebo využíváním jakékoliv jiné veřejné podpory.  

  

Per analogiam podle § 350 TrŘ předseda senátu ihned po právní moci odsuzujícího 

rozsudku, jímž byl právnické osobě uložen trest zákazu přijímání dotací a subvencí rozhodne 

o započtení doby, po kterou bylo odsouzenému před právní mocí rozsudku oprávnění k činnosti, 

která je předmětem zákazu, v souvislosti s trestným činem odňato podle zvláštních předpisů, 

nebo na základě opatření státního orgánu nesměl již tuto činnost vykonávat do doby výkonu 
                                                 

94 ŠÁMAL, P. a kolektiv. Trestní odpovědnost právnických osob. 2. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2018, 

s. 861. 

95 JELÍNEK, J. Nad českým zákonem o trestní odpovědnosti právnických osob. In Jelínek, J. a kolektiv. Trestní 

odpovědnost právnických osob – bilance a perspektivy. Praha: Leges, 2013. str. 113 – 114. 
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uloženého trestu zákazu činnosti. Proti tomuto rozhodnutí zákon připouští stížnost. Na výkon 

trestu zákazu přijímaní dotací a subvencí je možné vzhledem k odkazu na stejná ustanovení 

trestního řádu ve zbytku aplikovat závěry ve vztahu k výkonu trestu zákazu plnění veřejných 

zakázek nebo účasti ve veřejné soutěži. 

 

Vzhledem k neexistenci státního orgánu, jehož činností by byla ústřední kontrola 

ve vztahu k poskytování dotací a subvencí, i zde bude důležitým kontrolním prvkem pro 

kontrolu dodržování uděleného zákazu výpis z rejstříku trestů, resp. ve vztahu k odsouzeným 

právnickým osobám jeho veřejná podoba a možnost nahlédnutí poskytovatelem dotací nebo 

subvencí tak, aby nedocházelo ze strany odsouzených právnických osob k maření výkonu 

úředního rozhodnutí a vykázání podle § 337 odst. 1 písm. a) TZ.96  

 

3.9.5. Výkon trestu uveřejnění rozsudku 

Zvláštním trestem ukládaným pouze právnickým osobám (není tak uveden v Trestním 

zákoníku ani v Trestním řadu) je trest uveřejnění rozsudku dle § 23 ZTOPO, jehož výkon je 

upraven ustanovením § 41 odst. 1 ZTOPO, které stanoví povinnost odsouzené právnické osoby, 

aby na své náklady, v určené lhůtě a v určeném rozsahu (tzn. i pouze stanovený výrok) 

uveřejnila rozsudek v určeném druhu veřejného sdělovacího prostředku, a to na základě výzvy 

předsedy senátu (i samosoudce dle § 314b odst. 4 TrŘ) učiněné po tom, co rozsudek nabude 

právní moci.  

 

Druh hromadného sdělovacího prostředku, rozsah jeho uveřejnění a lhůta určená 

právnické osobě k uveřejnění rozsudku, jsou již obsahem samotného odsuzujícího rozsudku, 

a jejich případnou absenci nelze nahrazovat výzvou dle ustanovení § 41 odst. 1 ZTOPO. To však 

nebrání navázání počátku lhůty až na úkony vykonávacího řízení, tedy například na výzvu 

předsedy senátu k uveřejnění rozsudku.97  

 

Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob myslí i na situace, kdy k dobrovolnému 

uveřejnění rozsudku v souladu s výzvou předsedy senátu ze strany odsouzené právnické osoby 
                                                 

96 ŠÁMAL, P. a kolektiv. Trestní odpovědnost právnických osob. 2. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2018, 

s. 881.  

97 ŠÁMAL, P. a kolektiv. Trestní odpovědnost právnických osob. 2. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2018, 

s. 886. 
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nedojde. Na tyto situace míří ustanovení § 41 odst. 2 ZTOPO, když v takovém případě dává 

předsedovi senátu (samosoudci) možnost rozhodnout o uložení pořádkové pokuty 

do 500 000 Kč. Tuto pořádkovou pokutu je možno uložit i opakovaně, a to až do doby splnění 

uložené povinnosti. Proti rozhodnutí o uložení pořádkové pokuty připouští zákon opravný 

prostředek, a to stížnost, kterou může podat státní zástupce a také odsouzená právnická osoba.  

 

Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob však nepočítá se situací, že i přes snahu 

odsouzené právnické osoby nedošlo ze strany sdělovacích prostředků určených v rozhodnutí 

k součinnosti, a de facto tak není možné stanovenou povinnost ze strany právnické osoby 

dobrovolně splnit.98 

  

                                                 
98  NAVRÁTILOVÁ, J. T. Sankce právnických osob de lege lata a de lege ferenda. In Jelínek, J. a kolektiv. Trestní 

odpovědnost právnických osob – pět let poté. Praha: Leges, 2017, s. 99. 
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Závěr 

Cílem této diplomové práce bylo shrnout stručný vývoj trestního řízení proti právnickým 

osobám v České republice, poukázat na jeho odlišnosti ve vztahu k trestnímu řízení vedeného 

proti osobám fyzickým, a nastínit některé problémové aspekty procesněprávní povahy, které 

i sedm let od přijetí zákona o trestní odpovědnosti právnických osob čekají na jednoznačné 

vyřešení soudní praxí, a doposud jsou odbornou veřejností přijímány poněkud kriticky.   

 

Byť se i v dnešní době objevují názory, že trestní odpovědnost právnických osob by měla být 

nahrazena prostředky práva správního, dle mého názoru dnes má trestní odpovědnost 

právnických osob v právním řádu České republiky nepochybně své místo a není již zřejmě na 

místě ze strany části veřejnosti proti této právní úpravě jako celku bojovat tak, jak tomu bylo při 

jejím přijímání před 1. lednem 2012. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob má však 

patrně nemálo míst, které si pozornost odborné veřejnosti, ale i samotného zákonodárce zaslouží.  

 

Jedním z takových míst z pohledu právní úpravy trestního řízení je bezpochyby úprava 

jednání za právnickou osobu v trestním řízení, kde dochází k dle mého názoru zbytečnému 

vyloučení některých práv obviněné právnické osoby, což zbytečně vrhá stín pochybností 

na právo právnické osoby na spravedlivý proces. Obdobně pak působí i vyloučení ustanovení 

o nutné obhajobě, zejména právě v případě, kdy za právnickou osobu jedná v trestním řízení 

soudem určený opatrovník. Vzhledem k těmto nastíněným problémům by zřejmě bylo vhodné 

uvažovat o nástrojích zamezení případné svévole orgánů činných v trestním řízení při úkonech, 

které by měly za následek vyloučení osob v souladu s § 34 odst. 4 ZTOPO, případně jedinou 

osobu připadající v úvahu dle ustanovení § 34 odst. 1 ZTOPO vyslýchat v postavení svědka 

pouze až v opravdu nezbytných případech.  

 

I když se na první pohled možná nejedná o věc zcela zásadní, z pohledu potřeby 

srozumitelnosti a jasnosti trestního práva by si právní úprava trestní odpovědnosti právnických 

osob zasloužila své zesouladění s rekodifikovanou podobou práva soukromého, zejména pak 

z pohledu chápání samotné právnické osoby občanským zákoníkem. S rekodifikací práva 

soukromého souvisí i posouzení několika dalších problémových aspektů trestní odpovědnosti 

právnických osob, u kterých si však budeme muset na konečné řešení a jejich výklad vyššími 

soudními instancemi také vzhledem k ještě pořád relativní čerstvosti tohoto institutu počkat. 

Nezbytná však bude v budoucnu patrně i novelizační činnost zákonodárce. 
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Abstrakt 

 

Trestní řízení proti právnickým osobám 

 

Tato diplomová práce se zaměřuje na procesní ustanovení zákona č. 418/2011 Sb., 

o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, který od nabytí účinnosti dne 1. 1. 

2012 prošel mnohými změnami a neustále se vyvíjí, neboť trestní odpovědnost právnických osob 

je v právním řádu České republiky ještě pořád relativní novinkou a jedná se tak o aktuální téma. 

Zákon byl již před nabytím účinnosti podroben kritice, která je v některých případech aktuální 

i dnes. Současně s vývojem a změnami samotného zákona se vyvíjí i názory odborné veřejnosti a 

odborná literatura, která na tyto změny reaguje, avšak v některých otázkách ještě stále čeká na 

relevantní judikaturu vyšších soudů.  

 

Práce se dělí na tři části. V první kapitole se věnuje obecným otázkám trestní 

odpovědnosti právnických osob a jejímu vývoji v České republice. V této části se nachází také 

krátké shrnutí vývoje slovenské úpravy trestní odpovědnosti právnických osob, která byla 

ovlivněna a inspirována českou právní úpravou, a je tak zajímavé sledovat i do budoucna jejich 

vzájemný vývoj.  

 

Ve druhé kapitole se diplomová práce věnuje důvodům rozdílné právní úpravy trestní 

odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Zejména pak povaze právnických osob jako 

takových vyplývající z jejich chápání právem soukromým, a dále také jejímu vzájemnému 

vztahu s právní úpravou správního trestání. 

 

Třetí kapitola pak navazuje na kapitolu druhou, když rozebírá jednotlivá ustanovení 

zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a poukazuje na odlišnosti ve vztahu k úpravě 

trestního řízení vedeného proti osobám fyzickým. V této kapitole se práce blíže zaměřuje také na 

některé mezery právní úpravy kritizované odbornou veřejností a jejich možného budoucího 

judikaturního vývoje.  

 

Závěr práce obsahuje shrnutí problémových míst právní úpravy, zhodnocení jejího 

dosavadního vývoje a také několik úvah ohledně možného a vhodného budoucího vývoje 

a novelizace zákona.   
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Abstract 

 

Criminal proceedings against legal entities 

 

This diploma thesis focuses on procedural provisions of Act No. 418/2011 Coll., On 

Criminal Liability of Legal Entities and Proceedings against them, which has undergone many 

changes since the 1st January 2012 and is constantly evolving since the criminal liability of legal 

persons is in the legal order of the Czech Republic still a relatively novelty and therefore 

a current topic. The Act has been subject to criticism prior to its entry into force, which in some 

aspects is still up to date even today. Simultaneously with the development and changes of the 

law itself, the opinions of the professional public and professional literature are developing, 

which responds to these changes, but on some issues, it still awaits the relevant case law of 

higher courts. 

 

The work is divided into three parts. The first chapter deals with general issues of 

criminal liability of legal persons and their development in the Czech Republic. This part 

contains also a brief summary of the development of the Slovak regulation of the criminal 

liability of legal persons, which has been influenced and inspired by the Czech legislation, and it 

is interesting to see their mutual development in the future as well. 

 

In the second chapter, the diploma thesis deals with reasons of different legal regulation 

of criminal liability of legal entities and proceedings against them. In particular, the nature of 

legal entities as such which arises from their understanding by the civil law, and also its relation 

to the legal regulation of administrative punishment. 

 

The third chapter builds on the second chapter when it discusses the individual provisions 

of the Criminal Liability Act of the legal entities and points out the differences in the treatment 

of criminal proceedings against individuals. This chapter also focuses on some legal gaps 

criticized by the professional public and their possible future case law. 

 

The conclusion of the thesis contains a summary of the problem areas of the legal 

regulation, evaluation of its current development and also some considerations regarding the 

possible and suitable future development and amendment of the law. 
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