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Úvod 
 

Trestní odpovědnost právnických osob je pro Českou republiku relativně nový 

koncept trestní odpovědnosti, který se zakotvil do českého právního řádu teprve nedávno 

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

Uvedený zákon nabyl účinnosti dne 1.1. 2012 po velice krátké legisvakanční lhůtě, která 

trvala pouhých 9 dnů. Pro Českou republiku se jedná o poměrně revoluční koncept trestní 

odpovědnosti, protože narušuje zásadu individuální trestní odpovědnosti, která byla před 

přijetím ZTOPO základním dogmatem pro trestní odpovědnost. Na zásadě individuální 

trestní odpovědnosti byla ostatně založena celá evropská kontinentální právní kultura, 

ale díky vlivu angloamerické právní kultury se od ní postupně začalo ustupovat. Ostatně 

trestní odpovědnost právnických osob je svým původem institut pocházející 

z angloamerické právní kultury, kde začínal nabývat na své významnosti už v 17. století 

se vznikem prvních právnických osob.  

Tato diplomová práce je chronologicky řazena do pěti základních kapitol, na 

které logicky navazují příslušné subkapitoly. V kapitole první nalezneme vymezení 

základních pojmů trestní odpovědnosti právnických osob, které úzce souvisí s otázkou 

jejich sankcionování. Zaměřuji se zde na vymezení pojmu právnické osoby, protože 

trestněprávní předpisy tento pojem nedefinují. Toto teoretické vymezení je velice 

důležité kvůli určení na jaké konkrétní subjekty se trestní odpovědnost právnických osob 

a jejich následné sankcionování vztahuje. Dále je zde uveden teoretický základ pro 

samotnou trestní odpovědnosti právnických osob spolu s nástinem jejího vývoje, 

následovaný sankcionováním právnických osob, kterým se tato práce primárně zabývá. 

Kapitola druhá je věnována vývoji problematiky trestní odpovědnosti právnických osob. 

Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o institut pocházející ze zemí angloamerické právní 

kultury, tak je kapitola řazena chronologicky do příslušných subkapitol. První 

subkapitola je věnována vývoji v zemích angloamerické právní kultury s důrazem na 

Spojené státy americké, když lze považovat za prakticky první zákon upravující trestní 

odpovědnost právnických osob Elkins Act z roku 1903. Tento zákon upravoval 

železniční přepravu, která se po občanské válce těšila v USA velké expanzi a také lze 

v této subkapitole nalézt významné rozhodnutí Nejvyššího soudu USA, ze kterého se 

určitým způsobem vychází i v kontinentální právní kultuře. Další subkapitola je 

věnována vývoji v rámci Evropy a nabízí komplexní analýzu této problematiky od 
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prvních zmínek na mezinárodních konferencích a kongresech, až po vypořádání se České 

republiky s požadavky vyplývajícími z jejího členství v Evropské unii a dalších 

mezinárodních organizacích. Poslední subkapitola je pak věnována poměrně složitému a 

dlouhému procesu přijímání, kterým procházela trestní odpovědnost právnických osob 

v České republice. 

Kapitola třetí je věnována koncepci úpravy trestní odpovědnosti právnických 

osob v zákoně o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. V první 

subkapitole je podrobně analyzována struktura zákona o trestní odpovědnosti 

právnických osob. V další subkapitole je pak pojednáváno o vymezení osobní působnosti 

ZTOPO a následně se zde nachází subkapitola věnující se vymezení rozsahu 

kriminalizace trestní odpovědnosti právnických osob s důrazem na proměnu této 

koncepce, ke které v průběhu účinnosti ZTOPO došlo. Kapitolu třetí pak uzavírá rozbor 

úpravy přičitatelnosti trestného činu právnické osobě. 

Kapitola čtvrtá, jak už název napovídá, tvoří jádro celé diplomové práce. První 

subkapitola je věnována zásadám sankcionování a kritériím pro ukládání trestů 

právnickým osobám, je zde upozorňováno na nedostatky zákonné úpravy a také analýza 

kritérií a zásad s ohledem na použití trestního zákoníku v této problematice. Další 

subkapitola pak pojednává o trestech a ochranných opatřeních nacházejících se v zákoně 

o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Tato část nabízí úvahy nad 

nedostatky de lege lata úpravy obohacené o poznatky z praxe dosavadního uplatňování 

zákona o trestní odpovědnosti právnických osob. Dále je zde uváděna relevantní 

judikatura spolu s návrhy řešení de lege ferenda. Kapitolu pak uzavírá analýza a úvahy 

nad podmíněnými tresty pro právnické osoby spolu s představením úpravy podmíněných 

trestů pro právnické osoby ve Spojených státech amerických. 

Poslední kapitola, tedy kapitola pátá tvoří spolu s kapitolou čtvrtou těžiště celé 

diplomové práce. Hlavní ambicí této kapitoly je analyticky představit sankční systém 

právnických osob a jeho východiska ve Spojených státech amerických. Soustředím se 

zde na pojednání o dynamickém vývoji, kterým problematika trestní odpovědnosti 

právnických osob v USA nepochybně prošla spolu s komparací určitých institutů 

souvisejích zejména s compliance programy. Důležitost a význam compliance programů 

je samozřejmě v rámci sankčního systému USA ve vztahu k právnickým osobám velmi 

eminentní a proto je mu věnována i samostatná subkapitola. Dále jsou zde 

v samostatných subkapitolách analyticky představeny dohody o vině jejichž použití je ve 

vztahu k právnickým osobám v rámci Spojených států amerických velice významné. 
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Poslední kapitolu pak uzavírají významné případy z praxe sjednaných dohod o vině, 

které byly sjednány mezi právnickými osobami a veřejnými žalobci v USA.    

Hlavním cílem této diplomové práce je analýza úpravy trestní odpovědnosti 

právnických osob, která přímo souvisí se sankcionováním právnických osob a její 

následné zhodnocení. Dalším cílem je pak představení sankčního systému právnických 

osob v USA a zodpovězení otázky, zdali je možné využít některou z koncepcí a přístupů, 

které jsou ve vztahu k právnickým osobám v USA využívány, také v českém zákoně o 

trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. 
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1 Základní pojmy trestní odpovědnosti právnických osob a 

sankcionování právnických osob 

 

Na úvod považuji za nezbytné vymezit základní termíny trestní odpovědnosti 

právnických osob, které úzce souvisí s otázkou jejich sankcionování. 

 

1.1 Právnické osoby 

 

Vymezení pojmu právnické osoby je základní otázkou pro stanovení trestně 

odpovědného subjektu vzhledem k trestní odpovědnosti právnických osob. Na začátek je 

třeba konstatovat, že trestní právo ve svých trestněprávních předpisech tedy (TZ, TŘ, 

ZTOPO) pojem právnické osoby nedefinuje. Je tedy třeba se pojetím pojmu právnických 

osob zabývat v jiných oborech práva, zejména v oboru občanského práva, obchodního 

práva a v oboru teorie práva, který má bezpochyby dosah i do dalších oborů práva, tedy 

i práva trestního s ohledem na trestní odpovědnost právnických osob.1 

Podle legální definice občanského zákoníku je právnická osoba „organizovaný 

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

uzná“ (§ 20 odst. 1 OZ).  Může se jednat o uskupení majetku nebo osob. Typickým 

příkladem právnické osoby jsou obchodní společnosti (veřejná obchodní společnost, 

komanditní společnost, společnost s ručením omezeným, akciová společnost), družstva 

nebo spolky. Právnické osoby mají název, sídlo a IČO (identifikační číslo osoby), tyto 

údaje se zpravidla zapisují do veřejných rejstříků, např. do obchodního nebo spolkového 

rejstříku a jsou veřejně dostupné. 

Vymezení Právnické osoby je však důležité z hlediska teoretického pro základ 

určeného pojmosloví, ale zejména pak z hlediska praktického pro určení jakých subjektů 

se trestní odpovědnost právnických osob a jejich následné sankcionování týká.   

Problematika právnických osob má za sebou poměrně dlouhý vývoj a její počátky 

lze spatřovat už v římském právu tedy v období antického Říma, kde bylo používáno 

dělení na osoby fyzické (přirozené) a právnické (umělé). V publikaci věnující se 

podrobně problematice římského práva jsou právnické osoby vymezeny následovně: 

Právnické osoby jsou útvary umělé, osoby jenom fiktivní, jenom v právu existující, proto 

                                                      
1 BOHUSLAV, L.: Trestní odpovědnost právnických osob. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš 
Čeněk, 2014, s. 17. 
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se někdy k jejich označení užívá výrazu„osoby mystické“ nebo „osoby morální“. Římané 

užívali obratu „personae vice fungitur“ - působí jako osoby, existují na místě osob.2   

Beran však k následující definici upozorňuje, že v římském právu nebyly 

právnické osoby upraveny tak jako dnes, tedy abstraktním pojmem, ale pouze 

kazuisticky. Nelze tak hovořit o právnických osobách v pravém slova smyslu. Z tohoto 

hlediska Beran používá pojmy osoby v právním smyslu, zejména pak starověké pojetí 

persona servilis, středověké pojetí corpus mysticum a novověké pojetí persona moralis.3 

Až v období vrcholného novověku můžeme hovořit o vzniku právnické osoby ve 

smyslu abstraktního subjektu všech práv a povinností. K tomuto vývoji přispělo zejména 

oddělení práva a morálky jako důsledek požadavku všeobecné právní způsobilosti 

člověka4 a z teoretického hlediska tedy pracujeme s pojmem právnické osoby od přelomu 

18.a 19. století, kdy došlo k opuštění statusového chápání právní subjektivity.5 

Rozčlenit právnické osoby do skupin v moderním slova smyslu je možné pomocí 

určitých doktrinálních prvků a zároveň se jedná o skupiny, které zahrnují celou řadu 

teorií vztahujících se k podstatě právnických osob6:  

a) Teorie fikce – Zde dochází k vytvoření právnické osoby fikcí za použití 

analogie podle v realitě existující skutečnosti, tedy v tomto případě lidské 

bytosti. Hlavní představitelem této teorie byl von Savigny. Je možné říci, že 

podle této teorie jsou právnické osoby založené na právní konstrukci a jejich 

existence je odvislá od vůle zakonodárce, který je vytváří. 

b) Teorie reality – Tato teorie oslabila vliv státní moci a je založena na myšlence, 

že právnické osoby jsou reálně existující subjekty práva a vznikají samostatně 

spolu s fyzickými osobami. Jako hlavního představitele lze uvést von Gierkeho. 

Zakonodárce může svojí vůlí právnické osoby za subjekty práva uznat, protože 

existují nezávisle na jeho vůli a může tedy subjekty vytvářet tím, že jim přizná 

právní osobnost jako subjektům odlišným od fyzických osob. 

c) Kombinovaná teorie – Na tuto teorii lze nahlížet jako na doktrínu, která rozvíjí 

základ položený teorií fikce a teorií reality. Rozvíjí se zejména od počátku 20. 

století. Základ položený předchozími teoriemi je rozvíjen například teorií 

                                                      
2 KINCL, J., URFUS, V., SKŘEJPEK, M.: Římské právo. 1.vyd. Praha: C.H.Beck, 1995, s. 79-82. 
3 BERAN, K.: Pojem osoby v právu. Praha: Leges, 2012, s. 13-25. 
4 Tamtéž, s. 29 
5 BOHUSLAV, L.: Trestní odpovědnost právnických osob. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš 
Čeněk, 2014, s. 18 
6 HURDÍK, J.: Právnické osoby a jejich typologie. 2. doplněné vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, str. 7 
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přenesené reality, podle které právnické osoby vznikají na základě právní 

normy, avšak následně už reálně existují.7 

Zajímavé pohledy na problematiku právnických osob přináší ve svých textech 

více autorů zejména pak Hendrych, který ve svém Právnickém slovníku deklaruje, že 

právnické osoby jsou umělé právní útvary a jejich existence je odvozená od osob 

fyzických a jsou zásadně vybavené právními způsobilostmi, které jsou adekvátní také 

pro osoby fyzické.8 V české teorii práva pak definuje Právnické osoby také Gerloch, 

který tento pojem vysvětluje jako výtvor práva, tedy umělou a fiktivní osobu. Dle 

Gerlocha se jedná o organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, že je subjektem práva 

a má tedy právní osobnost. Je tedy vytvořena zákonem, nebo vzniká na jeho základě 

registrací příslušným orgánem veřejné moci a vystupuje pak v právních vztazích 

vlastním jménem a s vlastní odpovědností.9  

 

1.2 Trestní odpovědnost právnických osob 

 

Trestní odpovědnost právnických osob je jednou z nejvíce diskutovaných otázek 

trestněprávní teorie zejména kvůli narušování základní zásady individuální trestní 

odpovědnosti, která patří mezi základní principy evropské kontitentální kultury. Zásada 

individuální trestní odpovědnosti, stanoví, že trestní odpovědnost je odpovědností 

individuální tedy odpovědností konkrétně určené fyzické osoby. Počátek této koncepce 

můžeme nalést při pohledu do historie římského práva. 

Zásada římského práva „societas delinquere non potest“, tedy, že společnost 

(právnická osoba, korporace) nemůže jednat protiprávně, měla významný vliv na novou 

kontinentální trestněprávní historii, ale je nahrazována po vzoru států anglo-amerického 

právního okruhu pragmatickým přístupem, tedy zaváděním pravé trestní odpovědnosti 

v řadě států náležejících ke kontinentálnímu typu právní kultury.10 

Rozmach institutu trestní odpovědnosti právnických osob a sílící tendence 

k jejímu zavádění je spjato s novými politickými, ekonomickými a společenskými 

poměry, mezi které patří rozvoj moderní průmyslové společnosti, globalizace ekonomiky 

                                                      
7 DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. a kol.: Občanské právo hmotné. Svazek 1. Díl první: 
 Obecná část.2., aktualizované a doplněné vydání. Praha: Wolters Kluwers ČR, 2016, s. 268. 
8 HENDRYCH, D. a kol.: Právnický slovník. 3. vyd. Praha: C.H.Beck, 2009, s. 796. 
9 GERLOCH, A.: Teorie práva. 7.upr. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2017, s. 123. 
10JELÍNEK, J.: Trestní odpovědnost právnických osob. Linde Praha. Praha 2007, s. 7. 
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a stále více se prosazující moc právnických osob ve všech oblastech průmyslu a obchodu. 

Stále více se objeví názory, že korporace mají své vlastní vědomí, tedy schopnost činit 

důležitá rozhodnutí, páchat trestné činy ovšem prostřednictvím svých představitelů a 

zástupců.11 

Pro přiblížení pojmu trestní odpovědnosti právnických osob nám může pomoci 

vymezení pojmu právní odpovědnosti. „ Právní odpovědnost je zvláštní forma právního 

vztahu, ve kterém dochází na základě porušení právní povinnost ke vzniku nové právní 

povinnosti sankční povahy.“12 Lze tedy uvést, že prostřednictvím právní odpovědnosti 

je reagováno na takové chování subjektů, které je protiprávní a zároveň v rozporu 

s platnými zákony. České trestní právo bylo až do 31.12. 2011 založeno na výlučné 

individuální trestní odpovědnosti fyzické osoby za její vlastní jednání a neznalo tedy 

odpovědnost za cizí vinu případně odpovědnost právnických osob. Trestní odpovědnost 

právnických osob v České republice není univerzální, ale nastává pouze u konkrétně 

určených trestných činů vymezených v § 7 ZTOPO a u určených právnických osob § 6 

ZTOPO. Zásada trestní odpovědnosti právnických osob při splnění zákonných podmínek 

je tedy další zásadou trestního práva hmotného.13 K základní zásadě českého trestního 

práva, tedy zásadě individuální odpovědnosti fyzické osoby, přistupuje dále zásada 

souběžné nezávislé trestní odpovědnosti fyzické a právnické osoby.  

K pojetí základních zásad se vyjadřuje Jelínek následovně: „Základní zásady 

trestního práva jsou určité právní principy, vůdčí právní ideje, na kterých je založeno 

trestní právo hmotné, tj. na kterých je založena právní úprava podmínek trestní 

odpovědnosti a následků s jejích porušením spojených. Jsou projevem právně politického 

a právně filosofického přístupu k trestnímu právu. V důsledku své povahy tvoří základ, 

na kterém je postavena koncepce trestní odpovědnosti a systém sankcí ukládaných 

pachatelům trestných činů. Základní zásady trestního práva určují šíři a koncepci 

trestněprávní ochrany právních statků. Vycházejí z principu právního státu, který je 

základním ústavněprávním principem České republiky.“14  Lze tedy konstatovat, že do 

konstrukce trestního práva vstupuje nový prvek a to trestní odpovědnost právnických 

osob, která narušuje zásadu individuální odpovědnosti fyzických osob za trestný čin.  

                                                      
11 JELÍNEK, J.: Trestní odpovědnost právnických osob. Linde Praha. Praha 2007, s. 7-9. 
12 GERLOCH, A.: Teorie práva. 6.aktual. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2013. s. 162. 
13 JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6.vydání. Praha: Leges, 2017, s. 40. 
14 Tamtéž, s. 26. 
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Trestní odpovědnost právnických osob je institutem, který pochází z anglického 

práva, kde je nazývána jako „Criminal Liability of Legal Persons“ nebo jako „Criminal 

Corporate Liability“.  Ve státech náležejících k systému anglo-amerického práva tedy 

(USA, Kanada, Austrálie, Nový Zéland, Jihoafrická republika a anglické právo) má 

trestní odpovědnost právnických osob dlouho tradici.15 Neexistují u nich však jednotná 

pravidla, která by upravovala trestní odpovědnost právnických osob ve všech juridikcích 

common law. Některé státy mají upravenou trestní odpovědnost na dvou úrovních a to 

na úrovní federální a také na úrovní státní, přičemž na obou úrovních jsou uplatňovány 

různé přístupy. Na tvorbě práva se v systému common law nepodílí pouze parlament jako 

zakonodárce, ale také se na ní velice významně podílejí soudy.  

V České republice byl v roce 2011 přijat nový zákon č. 418/2011 Sb., o trestní 

odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, který je účinný od 1.1.2012 a zavedl 

dosud pro české trestní právo neznámý druh odpovědnosti, a to odpovědnost trestní. 

Český zákon o trestní odpovědnosti byl přijat po dlouhých teoretických diskuzích a 

úvahami nad účelností takového postupu, ale přijetí této právní úpravy do našeho 

právního řádu, bylo dle mého názoru vhodné zejména kvůli vlivu evropské legislativy a 

stále významněji se prosazujícího vlivu anglo-amerického práva. Česká republika se tak 

přijetím zákona č.418/2011 Sb., zařadila mezi evropské státy kontinentálního právního 

okruhu, které mají ve svých právních řádech zakotvenu trestní odpovědnost korporací.16 

 

1.3 Sankcionování právnických osob 

 
Neuplynula dlouhá doba od chvíle kdy Právnické osoby byly trestněprávně 

významné pouze z pohledu trestního práva procesního. Před 1.lednem 2012 mohly 

například iniciovat zahájení trestního řízení podáním trestního oznámení, v rámci 

trestního řízení, respektive trestního stíhání vystupovat v postavení poškozeného a dále 

měly povinnost poskytovat součinnost orgánům činným v trestním řízení.17 Přijetím 

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

(ZTOPO) se však jejich postavení v rámci trestního práva změnilo zásadním způsobem. 

                                                      
15 JELÍNEK, J.: Trestní odpovědnost právnických osob. Linde Praha. Praha 2007, s. 16. 
16 JELÍNEK, J., HERCZEG, J.: Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob. Komentář s judikaturou. 2. 
vydání. Praha:Leges, 2013, s. 11. 
17 KALVODOVÁ, Věra. Vybrané aspekty sankcionování právnických osob. In: JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní 
odpovědnost právnických osob v České republice: Bilance a perspektivy. 1. vyd. Praha: Leges, 2013, 
s.229. 
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Česká republika se přijetím výše uvedeného zákona připojila ke všem ostatním členským 

státům Evropské unie, které už mají trestní odpovědnost právnických osob zavedenou ve 

svých právních řádech.18 Její zavedení je možné dvěma základními způsoby a sice ve 

formě pravé trestní odpovědnosti, kterou nalezneme například ve státech (Finsko, 

Francie, Rakousko, Slovinsko, Polsko, Maďarsko, Nizozemí) a nebo nepravé trestní 

odpovědnosti, která umožňuje uložit právnické osobě trestněprávní sankci nebo sankci 

obdobného charakteru, ačkoli trestní odpovědnost sama není předmětem trestněprávní 

úpravy (Švédsko, Španělsko).19 

Česká republika zvolila pro svojí zákonnou úpravu pravou trestní odpovědnosti 

právnických osob ve které můžeme spatřovat, zcela zásadní zásah do kontinentálních 

trestněprávních zásad. Zejména v rovině viny20 a trestu nebo dále přináší dvě nové 

trestněprávní zásady (zásadu přechodu trestní odpovědnosti na právního nástupce 

právnické osoby a zásadu souběžné a nezávislé trestní odpovědnosti fyzických a 

právnických osob). Právní předpis upravující problematiku trestní odpovědnosti 

právnických osob tedy ZTOPO navazuje na předpisy trestního práva hmotného a 

procesního mezi které patří trestní zákoník a trestní řád, ale také zákon o soudnictví ve 

věcech mládeže a není tak samostatným zákonem.21  

Úpravu vztahu ZTOPO k těmto jiným zákonům nalezneme v ustanovení § 1 odst. 

2, kde je uvedeno: Nestanoví-li tento zákon jinak, použije se trestní zákoník, 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. Z uvedeného ustanovení je tedy zcela zřejmé, že se jedná o 

vztah speciality, ve kterém se uplatní trestní zákoník a trestní řád spolu se zákonem o 

mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních jako předpisy obecné povahy pouze 

v případě, že ZTOPO neobsahuje zvláštní právní úpravu. 

Zavedení trestní odpovědnosti právnických do českého právního řádu je 

nepochybně spjato s jejím sakcionováním. Můžeme se setkat s názory, že pro úpravu za 

                                                      
18 KALVODOVÁ, V., Vybrané aspekty sankcionování právnických osob. In: JELÍNEK, J. a kolektiv.: Trestní 
odpovědnost právnických osob – bilance a perspektivy. Praha: Leges, 2013, s. 229.  
19 KALVODOVÁ, V. Principy sankcionování právnických osob (Evropa a Česká republika). In: FRYŠŤÁK, M. 
(ed.) Nové jevy v hospodářské a finanční kriminalitě ve světle reformy trestního práva. Brno: 
Masarykova univerzita, 2011, s.70. 
20 JELÍNEK, J., HERCZEG, J.: Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob. Komentář s judikaturou. 2. 
vyd. Praha: Leges, 2013, s. 23. 
21 FENYK, J., SMEJKAL, L.: Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Komentář. 
Praha: Wolters Kluwer, 2012, s. 6. 
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pomoci nástrojů trestního práva svědčí například nedostatečná úprava v rámci 

mimotrestních norem22 a naopak proti, že trestní sankce jsou nespravedlivé, jelikož 

postihují i nevinné subjekty nebo jejich nevhodnost, neúčelnost, kdy může být deliktní 

odpovědnost právnických osob řešena jinými než trestněprávními nástroji.23 Zakotvení 

trestní odpovědnosti do českého právní řádu by mělo být ospravedlnitelné a smysluplné 

pouze pokud od něj očekáváme zvýšení efektivity trestněprávní sankcí. Pokud tyto dva 

atributy u trestní odpovědnoti právnických osob nemůžeme nalézt němělo by smysl jí 

zavádět a k sankcionování právnických osob by postačovala například 

administrativněprávní sankce nebo jiné veřejnoprávní prostředky regulace. 

Zákon č.418/2011 Sb., ZTOPO používá pro označení důsledků spáchaného 

trestného činu právnickou osobou hovoří o pojmu „trest“ a dále pak „ochranné opatření“. 

V této souvislosti můžeme hovořit o sankčním systému právnických osob, který je 

založen na dualismu trestněprávních sankcí.24 Tyto zákonné pojmy ovšem nejsou zcela 

terminologicky přesné, jelikož v souvislosti s pojmem „trestání“ hovoříme spíše o osobě 

fyzické kvůli sepjetí s individuální vinou pachatele. Pojmově a terminologicky přesnější 

je tedy hovořit o sankcích svého druhu, které jsou ukládány právnickým osobám za 

spáchání trestného činu a nikoli o trestech, protože v pojmu trest je označeno negativní 

hodnocení trestného činu a jeho pachatele, což ovšem může mít svůj význam i v případě, 

že je tímto pachatelem právnická osoba.25 

Ačkoli v trestním zákoníku není vůči fyzickém osobám stanoven účel trestu, je 

nepochybné, že účelem trestání fyzických osob je ochrana společnosti před pachateli 

trestných činů, znemožnění odsouzenému páchat další trestnou činnost a také velice 

důležitá výchova odsouzeného k řádnému životu. Podobně jako úprava pro fyzické osoby 

v rámci trestního zákoníku, tak ani úprava pro právnické osoby v zákonu o trestní 

odpovědnosti právnických osob neobsahuje ustanovení o účelu sankcionování 

právnických osob. V této souvislosti Gobert deklaruje, že „ v trestním právu existují 

teorie trestu, pokud jde o trestnou činnost fyzických osob“. Ale při otázce aplikace účelu 

na právnické osoby dochází k závěru, že se tento účel uplatňuje v některých apektech 

více vhodně a v některých méně, ačkoliv se zdá, že celkově hraje důležitější roli než u 

                                                      
22 JELÍNEK, J.: Trestní odpovědnost právnických osob. Linde Praha. Praha 2007, s. 94. 
23 Tamtéž, s. 100-101. 
24 KALVODOVÁ, Věra. Vybrané aspekty sankcionování právnických osob. In: JELÍNEK, J. a kolektiv.: 
Trestní odpovědnosti právnických osob – bilance a perspektivy. Praha: Leges, 2013, s. 230. 
25 JELÍNEK, J., HERCZEG, J.: Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob. Komentář s judikaturou. 2. 
vyd. Praha: Leges, 2013, s. 31. 
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osob fyzických.26 Jednání právnických osob je v každém státě jiné a to i v dnešní 

globalizované době a zavisí tak na skutečném zájmu státu a vlád postihovat protiprávní 

činnost právnických osob a také na aktivitě orgánů činných v trestním řízení, jakým 

způsobem prověřují trestnou činnost. Velice významné je také stanovení smysluplných 

sankcí za trestné činy právnických osob, které by je měly motivovat, aby se chovaly jako 

legitimní společnosti vzhledem ke skutečnosti, že mohou hodně ztratit a nikoliv, 

nevýhodnost se takto chovat, vzhledem ke stanoveným sankcím a také předpokladu, že 

se takto méně svědomitá konkurence chovat nebude.27 

Při aplikaci účelu trestání fyzických osob na sankcionování právnických osob, 

můžeme dojít ke zjištění, že to není zcela možné. Je samozřejmostí, že účelem 

sankcionování u právnických osob je ochrana společnosti a znemožnění právnické osobě 

v páchání další trestné činnosti, ale výchova právnické osoby k vedení řádného životu 

není příliš smysluplná.28 Upravený účel sankcionování právnických osob musí obsahovat 

prvky represe, tedy odrazovat právnickou osobu od páchání dalšího kriminálního jednání 

což je obdoba individuální prevence u trestání fyzických osob. Dále musí obsahovat 

nepochybně také prvky prevence, které spočívají ve stejném účinku sankcionování i na 

ostatní právnické osoby, které by za určitých podmínek mohly být trestně odpovědné což 

je obdoba generální prevence při trestání fyzických osob.29 

Zvláštností, kterou nalezneme u sankcionování právnických osob je, že případná 

sankce dopadá i na jednotlivé fyzické osoby, ze kterých se právnická osoba skládá a které 

nemusejí mít žádný vztah k trestné činnosti právnické osoby. Fyzickými osobami, 

kterých se případná trestně právní sankce dotkne mohou být například akcionáři nebo 

majitelé, ačkoliv proti těmto konkrétním fyzickým osobám neprobíhalo žádné soudní 

řízení, kde by byli uznáni vinnými. V této problematice můžeme spatřovat určité prvky 

kolektivní viny, protože je tento trestní postih nespravedlivý a je uplatňován také proti 

osobám, které nemohly protiprávní jednání právnické osob nijak ovlivnit.30 

Systém sankcionování právnických osob v českém právním řádu je, jak již bylo 

uvedeno, založen na dualismu trestněprávních sankcí a obsahuje tedy tresty a ochranná 

opatření.  Těžiště systému sankcionování právnických osob nalezneme v ustanovení § 

                                                      
26 GOBERT, J., PUNCH, M.: Rethinking Corporate Crime. London: Butterworths, 2003, s. 217. 
27 Tamtéž, s. 214. 
28 JELÍNEK, J. a kolektiv: Trestní odpovědnost právnických osob – pět let poté. Praha: Leges, 2017, s. 98. 
29 JELÍNEK, J. a kol.: Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6.vydání. Praha: Leges, 2017, s. 
504. 
30 Tamtéž, s. 505. 
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15 odst. 1 ZTOPO, kde je uveden taxativní výčet trestů, které lze právnické osobě uložit 

za spáchání trestného činu. Právnickým osobám mohou být uloženy tresty stejné jako 

fyzickým osobám (peněžitý trest, zákaz činnosti, propadnutí majetku, propadnutí věci 

nebo jiné majetkové hodnoty) nebo tresty, které jsou speciálně určeny pro právnické 

osoby (zrušení právnické osoby, zákaz plnění veřejných zakázek nebo jiné veřejné 

soutěži, zákaz přijímání dotací a subvencí, uveřejnění rozsudku). Pokud jde o úpravu 

ochranných opatření, tak její těžiště nalezneme v ustanovení § 15 odst. 2 ZTOPO, kde 

jsou uvedena dvě ochranná opatření a sice zabrání věci a zabrání části majektu. Jak tresty, 

tak i ochranné opatření jsou přizpůsobeny povaze právnické osoby a jsou zaměřeny 

převážně na ty stránky její činnosti, které mohou být nejúčiněji postiženy, jakož i na 

potřebu prevence.31 Tyto ochranná opatření jsou pak dále uvedena v ustanoveních § 26 

ZTOPO, kde je obsažena úprava zabrání věci a sice „Soud může uložit právnické osobě 

ochranné opatření zabrání věci, včetně zabrání náhradní hodnoty nebo zabrání spisů a 

zařízení, nebo namísto zabrání věci uložit pozměnění věci, odstranění určitého zařízení, 

označení nebo provedení jiné změny nebo omezení dispozice s věcí za podmínek 

stanovených trestním zákoníkem“.  

Dále pak v ustanovení  § 26a ZTOPO, kde uvedena úprava pro zabrání části 

majetku, která zní: „Soud může uložit právnické osobě ochranné opatření zabrání části 

majetku za podmínek stanovených trestním zákoníkem“. Ochranné opatření zabrání části 

majetku bylo do zákona o trestní odpovědnosti právnických osob vloženo teprve nedávno 

a sice novelou č. 55/2017 Sb., která je účinná od 18. března 2017. Nelze však zapomenout 

ani na ustanovení § 33 ZTOPO, který obsahuje zajišťovací opatření. Díky použití toho 

insitutu je možné v případě důvodné obavy již v přípravném řízení dočasně pozastavit 

výkon jednoho nebo více předmětů činnosti právnické osoby a nebo této právnické osobě 

uložit omezené nakládání s majetkem. 

Základní zásadu, která je jako jediná upravena v zákoně o tresní odpovědnosti 

právnických osob nalezneme v ustanovení § 14 ZTOPO, kde je uvedena zásada 

přiměřenosti trestu a ochranného opatření.  Toto ustanovení deklaruje, že při stanovení 

druhu trestu a ochranného opatření přihlédne soud k povaze a závažnosti trestného činu, 

k poměrům právnické osoby, včetně její dosavadní činnosti a jejích majetkových 

poměrů, zda právnická osoba vykonává činnost ve veřejném zájmu, která má strategický 

                                                      
31 FENYK, J., SMEJKAL, L.: Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Komentář. 
Praha: Wolters Kluwer, 2012, s. 63. 
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nebo obtížně nahraditelný význam pro národní hospodářství, obranu nebo bezpečnost a 

k účinkům a důsledkům, které lze očekávat od trestu pro budoucí činnost právnické 

osoby. Soud přihlédne i k důsledkům, které může mít jejich uložení na třetí osoby, 

zejména přihlédne k právem chráněným zájmům osob poškozených trestným činem a 

věřitelů právnické osoby. 
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2 Vývoj problematiky trestní odpovědnosti právnických osob 

  

Vývoj problematiky trestní odpovědnosti právnických osob lze pozorovat už 

v 17. století především v souvislosti s rozvojem průmyslu a obchodu ve státech common 

law. Vývoj v rámci angloamerických zemí je blíže probírán v subkapitole, která bude 

následovat. Obecně však lze konstatovat, že prvním zákonem upravujícím trestní 

odpovědnost právnických osob byl Elkins Act z roku 1903, který byl přijat po občanské 

válce ve Spojených státech amerických na nalehání tehdejšího prezidenta Theodora 

Roosevelta a obsahoval jako první ustanovení o trestní odpovědnosti právnické osoby za 

jednání jejich zaměstnanců. Na mezinárodním fóru lze v posledních letech pozorovat 

tendence postihovat deliktní jednání právnických osob efektivními sankcemi, protože 

dosavadní právní nástroje sloužící k ochraně společnosti před závadným a protiprávním 

jednáním právnických osob nebyly účinné a neplnily dostatečně ani represivní, ani 

preventivní funkce.  

Od konce 70. let se proto v řadě mezinárodních právních, politických nebo 

vědeckých dokumentů začíná oběvovat požadavek, aby státy svým vnitrostátním právem 

sankcionovaly právnické osoby za jejich protiprávní jednání zejména v oblasti 

nejzávažnějších trestných činů a také, aby umožnily mezinárodní spolupráci při jejich 

stíhání v přeshraničních případech. Dokumenty tohoto druhu vznikají zejména na půdě 

Organizace spojených národů a jejích orgánů a organizací, Rady Evropy, Organizace pro 

ekonomickou spolupráci a rozvoj nebo Evropské unie, ale také na vědeckých fórech, jako 

příklad lze uvést světové kongresy Mezinárodní společnosti pro trestní právo (AIDP). Je 

to právě rezoluce XV. Mezinárodního kongresu trestního práva (Rio de Janeiro 1994), 

která v sekci I. doporučuje sankcionovat právnické osoby za trestné činy proti životnímu 

prostředí. Právní povaha těchto dokumentů má rozdílnou povahu. Řada z nich je závazná 

a ukládá účastnickým státům povinnost zavést vnitrostátním právem deliktní 

odpovědnost právnických osob a efektivní sankce ukládané právnickým osobám, jiné 

mají povahu doporučení, resp. nemají vůbec právní charakter.32 

Závazek ke kriminalizaci určitých závažných forem protispolečenské činnosti 

a postih právnických osob neobsahují jen právní předpisy ES/EU, které jsou pro Českou 

republiku právně závazné, ale i řada smluv, jimiž dosud Česká republika není vázána, 

                                                      
32 Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna. 2004. IV volební období. Tisk. 745, Vládní návrh 
zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Důvodová zpráva 
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ačkoli s ohledem na své členství v mezinárodních organizacích, na jejichž půdě byly tyto 

smlouvy připraveny, a na priority vlastní trestní politiky, by jimi vázána být měla. 

Důvodem odkladu ratifikace těchto smluv či přistoupení k nim byla skutečnost, že český 

právní řád neumožňoval ukládat sankce právnickým osobám za protiprávní jednání, která 

jsou v těchto smlouvách vymezena. K ratifikaci a přistoupení k těmto smlouvám byla 

Česká republika opakovaně a s narůstající intenzitou mezinárodními organizacemi 

vyzývána, protože patřila mezi poslední státy, které neměly tento závazek splněn. 

V rámci Evropské unie byla Česká republika posledním členským státem, který neměl 

implementovány závazky v tomto směru.  

Požadavek na zakotvení odpovědnosti právnických osob se v rámci Evropské 

unie nově objevil kromě rámcových rozhodnutí i ve dvou směrnicích, u kterých při 

neimplementování tohoto požadavku hrozilo České republice řízení o porušení Smlouvy 

o fungování Evropské unie a uložení finanční sankce. Pokud by tedy Česká republika 

nezakotvila trestní odpovědnost právnických osob do svého právního řádu a nesplnila 

tak povinnosti vyplývající z unijních předpisů, hrozilo by jí zahájení řízení o porušení 

Smluv podle čl. 258 Smlouvy o fungování EU, které mohlo být podle článku 260 odst. 3 

této smlouvy spojeno s návrhem na uložení povinnosti uhradit paušální částku či penále. 

České republice tedy mohly být za neplnění těchto povinností uloženy finanční sankce.33 

Naštěští ovšem Česká republika trestní odpovědnost právnických osob do svého 

právního řádu zakotvila a závazky vyplývající z unijních předpisů splnila. 

 

2.1 Vývoj v rámci zemí Angloamerické právní kultury 
 

Otázka trestní odpovědnosti právnických osob je jedním z nejvíce diskutovaných 

a kontroverzních témat v systému práva, které vychází z kontinentálního typu právní 

kultury. Odlišný přístup nalezneme ve státech náležejících k anglo-americkému 

právnímu okruhu (anglické právo, USA, Kanada, Austrálie, Nový Zéland, Jihoafrická 

republika), ve kterém trestní odpovědnost korporací má dlouhou tradici. To však 

neznamená, že vývoj deliktní odpovědnosti právnických osob v angloamerické právní 

kultuře je jednoduchý a bezproblémový. Některé státy upravují trestní právo, a tedy i 

odpovědnost právnických osob, jak na úrovni federální (USA, Austrálie), tak na úrovni 

státní, přičemž v obou úrovních se uplatňují různé přístupy. Některé jurisdikce nemají 

                                                      
33Důvodová zpráva k zákonu č. 418/2011 Sb. o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, 
č. 418/2011 Dz 
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ucelený trestní zákon nebo trestní řád, ale i v nich došlo k vyvinutí základních principů 

trestní odpovědnosti právnických osob, prestože může dojít k limitování ze strany 

speciálních zákonů. Na tvorbě práva se podílejí v systému common law významně soudy, 

nejen parlament jako jediný zákonodárce. Pro trestní odpovědnost právnických osob se 

uplatňují různé teorie, různé interpretace. Anglické právo upravuje trestní odpovědnost 

právnických osob zejména v oblastech, které jsou v kontinentálním právu upraveny 

správním právem. Australská právní úprava je považována za nejúplnější, pokud jde o 

trestní odpovědnost právnických osob v systému common law.34  

Vzhledem k zvyšujícímu se počtu právnických osob působících především 

v oblasti ekonomiky a ke zvětšujícímu se počtu států, které zakotvují trestní odpovědnost 

právnických osob do svých právních řádů, k čemuž dochází i ve státech s právní kulturou 

kontinentálního evropského typu, k sílícím hlasům zaznívajícím především od 

mezinárodních organizací (OSN, Rada Evropy, Evropská unie) a doporučujícím 

zavedení trestní odpovědnosti právnických osob, je mimořádně žádoucí věnovat trestní 

odpovědnosti právnických osob širší, důkladnější a soustavnější pozornost. Stále častěji 

se objevují  názory, že v rámci činnosti právnických osob dochází k tak závažným 

společensky škodlivým jednáním s tak těžkými následky, že již nemohou být ponechány 

mimo dosah trestní odpovědnosti, která je ostatně určena právě k tomu, aby chránila 

společnost před společensky nejvíce nebezpečnými skutky.35 

Koncepce právnických osob v angloamerických zemích začínala mít stále 

významnější charakter a to především v souvislosti s rozvojem průmyslu a obchodu v 17. 

století. Za jednu z nejvýznamějších právnických osob lze uvést East India Company, 

která byla založena v roce 1600 a jedná se o jednu z prvních moderních právnických 

osob36. S působením právnických osob v podnikatelské sféře a jejich vstupem do 

právních vztahů byla nepochybně spjata otázka jejich postavení, která musela být 

podrobena dalším debatám.37 I přesto, že se právnické osoby staly subjekty práva, nebyly 

poměrně dlouhou dobu trestně odpovědné. V 17. století soudy uznávaly určitou právní 

subjektivitu právnických osob, ale zpravidla pouze v určitém rozsahu například ve vztahu 

                                                      
34 JELÍNEK, J.: Trestní odpovědnost právnických osob. Praha: Linde Praha, 2007, s. 16. 
35 Tamtéž, s. 17. 
36 BOHUSLAV, L.: Trestní odpovědnost právnických osob. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš 
Čeněk, 2014, s. 39. 
37 BERNARD, T.J.: The Historical Development of Corporate Criminal Liability, In: Criminology, American 
Society of Criminology, 1984, s. 4. 
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k právu vlastnit majetek.38 Myšlenka, že právnické osoby mohou být odpovědné i za 

trestný čin se dlouhou dobu neujala a například William Blackstone, který byl 

významným britským soudcem se k této problematice vyjádřil takto: „korporace 

nemohou spáchat trestný čin a je to natolik zřejmé, že toto téma nepotřebuje 

zpracování“.39 

Po občanské válce se ve Spojených státech amerických začíná kongres stále více 

zabývat otázkami trestní odpovědnosti, což se dá považovat za jeden z prvních impulsů 

k zavedení trestní odpovědnosti korporací. Hlavními důvody pro řešení těchto otázek byl 

dramatický poválečný růst v oblasti ekonomiky spolu s rozvojem obchodu a výstavby 

železniční infastruktury.40 Prezident Theodore Roosevelt, který se ujal úřadu v roce 1901, 

začal okamžitě naléhat na kongres aby přijal nové zákony, které budou právně regulovat 

a upravovat postavení korporací, které se zapojují do mezistátního obchodu na federální 

úrovni.41 Jako odpověď na naléhání prezidenta Theodora Roosevelta, kongres přijal 

v roce 1903 Elkins Act a tento zákon upravující železniční přepravu obsahoval 

ustanovení, které upravovalo trestní odpovědnost právnické osobě za její zaměstnance, 

kteří jednali v rámci svých oprávnění.  

Jak již bylo řečeno úpravu trestní odpovědnosti právnických osob v USA je třeba 

rozlišovat na úrovni státní a federální. Obecně lze konstatovat, že přístupy k trestní 

odpovědnosti právnických osob vycházejí z velké části z principů, které rozeznáváme 

v Anglii a Walesu, jmenovitě se jedná o vicarious liability a identifikační doktrínu.42 Na 

státní úrovni v USA rozeznáváme tři základní druhy úpravy trestní odpovědnosti 

právnických osob43, které vycházejí z přístupu zakotveného v modelovém trestním 

zákoníku (Model Penal Code) z roku 1962 a přejala ho nadpoloviční většina států USA. 

Prvním druhem úpravy trestní odpovědnosti právnických osob je odpovědnost za 

úmyslné trestné činy, kdy v zákoně tato odpovědnost není jasně upravena. V tomto 

                                                      
38 BOHUSLAV, Lukáš.: Trestní odpovědnost právnických osob. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš 
Čeněk, 2014, s. 39. 
39 Albert W. ALSCHULER, Two Ways to Think About the Punishment of Corporations, NORTHWESTERN 
UNIVERSITY SCHOOL OF LAW, 2009, dostupné online z 
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1491263 
40 SARA SUN BEALE,: The Development and Evolution of the U.S. Law of Corporate Criminal Liability, 
2013 s.3., dostupné online z 
https://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=5910&context=faculty_scholarship 
41 Tamtéž. 
42 BOHUSLAV, Lukáš.: Trestní odpovědnost právnických osob. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš 
Čeněk, 2014, s. 58. 
43 WELLS, C. Corporation and Criminal Responsibility 2.vyd. Oxford: Oxford University Press, 2005, s. 
131. 
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případě dojde k uplatnění anglické identifikační teorie, která spočívá v uplatnění přičítání 

jednání fyzických osob, jestliže k tomuto jednání došlo na základě požadavku nebo 

příkazu řídícího pracovníka nebo člena představenstva. Identifikační teorie má původ 

v anglickém právu. Druhým druhem je odpovědnost za úmyslné trestné činy při úpravě 

této odpovědnosti v textu zákona. Zde má právnická osoba možnost liberace pokud 

prokáže, že vynaložila veškerou možnou náležitou péči.  Třetím druhem je objektivní 

odpovědnost v případech strict liability offences, kde Model Penal Code, předpokládá 

záměr zákonodárce uložit trestní odpovědnost také právnickým osobám, pokud to není 

zjevně v rozporu s účelem zákona. Nemusí zde dojít k prokázání úmyslu jednání ve 

prospěch právnické osoby.44  

Na federální úrovni se ve Spojených státech amerických v rámci rozhodování 

federálních soudů uplatňuje princip jednání v zastoupení tedy vicarious liability a tento 

princip vychází z anglického práva, kde dochází k jeho uplatňování zhruba od 40. let 19. 

stol.45 Elkins Act, který byl přijat kongresem Spojených států amerických v roce 1903 

obsahoval ustanovení, která ukládala odpovědnost právnické osobě za její zaměstnance, 

kteří jednali v rámci svých oprávnění. Jednalo se o zákon, který byl přijat v souvislosti 

s rozvojem ekonomiky a obchodu a upravoval zejména železniční přepravu. Princip, 

který Elkins Act zavedl se nazývá respondeat superior a spočívá v přičítání jednání 

právnické osobě všech jejích řídících pracovníků a zástupců, pokud jednají v rámci svého 

zaměstnání a to i tehdy pokud jednají proti výslovným příkazům vedení právnické osoby 

a jejich jednání je vedeno s úmyslem obohatit právnickou osobu. V případě výše 

uvedeného jednání ze strany řídících pracovníků právnické osoby je toto jednání 

následně přičitatelné hlavně z důvodu vedeného úmyslem ve prospěch právnické 

osoby.46 

Velice vlivným rozsudkem bylo rozhodnutí ve věci New York Central and 

Hudson River Railroad Company v. United States z roku 1909. Podstata věci spočívala 

v porušení federálního zákona (Elkins Act) z roku 1903, kdy železniční společnost 

poskytovala nezákonné slevy svým zákazníků, kteří využívali jejich služeb k přepravě 

svého zboží. Právníci této společnosti argumentovali, že by tento zákon (Elkins Act) měl 

být prohlášen za neústavní, protože trestaním společnosti za jednání svých zaměstnanců 

                                                      
44 BOHUSLAV, Lukáš.: Trestní odpovědnost právnických osob. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš 
Čeněk, 2014, s. 60. 
45 PINTO, A., EVANS, M.: Corporate Criminal Liability 2.vyd., London: Sweet and Maxwell, 2008, s.20. 
46 BOHUSLAV, L.: Trestní odpovědnost právnických osob. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš 
Čeněk, 2014, s. 362. 
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by docházelo prakticky ke trestání nevinných akcionářů, kteří toto jednání neschválili. 

Velice důležité je v tomto případě rozhodnutí Nejvyššího soudu Spojených států 

amerických, který jejich argumentaci odmítnul s tím, že korporace jedná pouze 

prostřednictvím svých jednatelů nebo zástupců (agents) a motivy jejich jednání jsou tedy 

právnické osobě přičitatelné.47 Dále ve své argumentaci Nejvyšší soud argumentoval, že 

je nutné, aby jednání osob právnické osoby bylo vedeno s cílem prospěchu právnické 

osoby.48  

Lze konstatovat, že tyto závěry, které učinil Nejvyšší soud Spojených států 

amerických se poměrně rychle staly převládající teorií pro trestní odpovědnost 

právnických osob v americkém právu. Angloamerická úprava trestní odpovědnosti 

právnických osob stanovila a vytvořila teorie přičitatelnosti trestného činu právnickým 

osobám, ze kterých se vychází v kontinentální právní kultuře a také v České republice 

přijatý zákon o trestní odpovědnosti právnických osob. 

 

2.2 Vývoj v rámci Evropy 
 

Vliv angloamerické právní kultury je nesporný při formování myšlenek o 

zavedení pravé trestní odpovědnosti právnických osob v Evropě. Formalizace těchto 

myšlenek začala postupně dostávat konkrétní podobu zejména na poli mezinárodního 

práva a na mezinárodních konferencích. Za první kladnou zmínku o zavedení pravé 

trestní odpovědnosti právnických osob v rámci kontinentálního typu právní kultury 

můžeme považovat druhý mezinárodní kongres trestního práva v Budapešti roku 1929. 

Generální zpravodaj Roux se svým výstupem zaměřoval na trestní odpovědnost 

korporací a vyjádřil zde svůj kladný postoj k této problematice. Větší podporu si tento 

intitut sice nezískal, avšak Roux byl jeden z prvních veřejně hovořících o této 

problematice.49 V roce 1945 pak byly v rámci Londýnské dohody o vytvoření 

mezinárodního vojenského tribunálu pro válečné zločince patrné myšlenky, které 

zakotvovaly trestní odpovědnost pro zločinné organizace spolu s jejich 

                                                      
47 Kathleen F. BRICKEY,: PERSPECTIVES ON CORPORATE CRIMINAL LIABILITY, Washington University 
School of Law, 2012, s.5. 
48 GOBERT, J.,PUNCH, M.: Rethinking Corporate Crime, Cambridge: Cambridge University Press, 2003, 
s.56-57. 
49 MUSIL, J.: Trestní odpovědnost právnických osob – ano či ne? In: Trestní právo. Praha. C. H. Beck. č. 7- 
8, 2000, s. 3. 
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sankcionováním.50 Prvním dokumentem, ktery obsahoval závazná právní ustanovení o 

odpovědnosti podniků byla Evropská úmluva zakládající Evropské společenství uhlí a 

oceli z roku 1951. Dalším dokumentem pak byla Úmluva zakládající Evropské 

hospodářské společenství a Evropské společenství pro atomovou energii (EURATOM) 

z roku 1957. Podnikům, které se provinily proti pravidlům Evropského společenství uhlí 

a oceli začaly být ukládány rozhodnutím peněžité tresty. Celkem bylo takových 

rozhodnutí přijato do konce 70. let přes 60.51 

Společným a obecným atributem jak mezinárodních úmluv, tak předpisů 

Evropské unie je požadavek na sankce, které musí být účinné („effective“), přiměřené 

(„proportionate“) a odstrašující („dissuasive“). Prostředky, kterými stát dosáhne těchto 

atributů jsou už na jednotlivých státech a není tedy podstatné jestli je účelu dosaženo 

prostřednictvím norem práva trestního, občanského či správního. Žádná z těchto 

mezinárodních úmluv nebo předpisů Evropské unie nestanoví obecně požadavek 

zavedení pravé trestní odpovědnosti právnických osob a je tedy na konkrétních státech 

jak se k této problematice postaví. V odborné literatuře jsou často diskutovány první 

usnesení a doporučení Evropské rady z období 1979 až 1982, která obsahují doporučení 

vztahující se k přezkoumávání možnosti zavedení koncepce trestní odpovědnosti 

právnických osob.52 Jmenovitě se jedná o tato doporučení: 

 Doporučení (77) 28 o úloze trestního práva k ochraně životního prostředí, 

 Doporučení (81) 12 o hospodářské kriminalitě, 

 Doporučení (82) 15 o úloze práva v ochraně spotřebitelů, 

 Doporučení (88) 17 Komise ministrů (Evropské rady) členským státům o 

odpovědnosti podniků s právní subjektivitou za trestné činy spáchané v rámci 

výkonu jejich činnosti. 

Na konci tisíciletí dochází stále více k přijímání právních aktů upravujících trestní 

odpovědnost právnických osob ať už v rámci Evropského společenství a Evropské unie, 

ale také na úrovni mezinárodního společenství53. Momentálně se vedou diskuze o trestní 

odpovědnosti právnických osob také v rámci Mezinárodního soudu v Haagu avšak dle 

                                                      
50 FENYK, J.: Vývoj trestní odpovědnosti právnických osob a český návrh zákona o trestním soudnictví 
nad právnickými osobami. Státní zastupitelství, 2003, č. 2 – 3, s. 2. 
51 HUBER, B.: Trestní odpovědnost korporací (Požadavky v rámci mezinárodních konvencí a jejich 
aplikace v evropských zemích). In: Trestní právo. Praha: ORAC, č. 9, 2000, s. 4. 
52 BOHUSLAV, L.: Trestní odpovědnost právnických osob. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš 
Čeněk, 2014, s. 72. 
53 Tamtéž. 
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ustanovení čl. 25 Římského statutu je dnes trestně odpovědná pouze fyzická osoba. 

Mezinárodních právních dokumentů, které se zaměřují na trestní odpovědnost 

právnických osob je velké množství a jejich počet stále roste.  Například v důvodové 

zprávě a příloze k návrhu54 zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti 

nim, který byl předložen v roce 2004 Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky 

můžeme nalézt demonstrativní výčet těchto mezinárodně-právních dokumentů. Avšak 

tento Vládní návrh byl následně Poslaneckou sněmovnou zamítnut a počet těchto 

dokumentů od této doby ještě výrazně vzrostl.  

Důvodová zpráva55 k zákonu č.418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických 

osob a řízení proti nim hovoří o třech mezinárodních smlouvách, kterými je Česká 

republika vázána, protože byly přijaty na základě článku 10 Ústavy a jsou tedy pro 

Českou republiku závazné a následně o dalších mezinárodních smlouvách – hlavně o 

úmluvách OSN a Rady Evropy, ke kterým Česká republika nepřistoupila a nebo je 

neratifikovala, ačkoli je členským státem těchto organizací na jejichž půdě tyto 

mezinárodně-právní dokumenty vznikly. První pro ČR závazná mezinárodní smlouva, 

která hovoří o závazku k přijetí deliktní odpovědnosti právnických osob je Úmluva o boji 

proti podplácení zahraničních veřejných činitelů v mezinárodních podnikatelských 

transakcích56, která byla podepsána dne 17. prosince 1997 v Paříži a byla sjednána na 

poli Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. Tato úmluva byla ratifikována 

dne 20. prosince 1999 a v platnost vstoupila ke dni 21. března 2000. Podpisem, ratifikací 

a vyhlášením této Úmluvy se Česká republika zavázala, že stejně jako ostatní smluvní 

strany přijme, v souladu se svými právními zásadami, taková opatření, která budou třeba 

pro stanovení odpovědnosti právnických osob za podplácení zahraničního veřejného 

činitele.57 Druhým mezinárodněprávním dokumentem, kterým je Česká republika 

vázána ode dne 1. července 2002 je Trestněprávní úmluva o korupci58 sjednána a 

podepsána dne 27. ledna 1999 ve Štrasburku v rámci Rady Evropy. K úmluvě byl 

vypracován dodatkový protokol, který vstoupil v platnost 1. února 2005, Česká republika 

                                                      
54 Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna. 2004. IV volební období. Tisk. 745, Vládní návrh 
zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Důvodová zpráva 
55 Důvodová zpráva k zákonu č. 418/2011 Sb. o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti 
nim, s. 5–6. 
56 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 25/2000 Sb.m.s. o přijetí Úmluvy o boji proti podplácení 
zahraničních veřejných činitelů v mezinárodních podnikatelských transakcích 
57 Čl. 2 Úmluvy 
58 Sdělení Ministerstva zahraničních věci č. 70/2002 Sb.m.s., ve znění sdělení Ministerstva zahraničních 
věci č. 43/2009 Sb.m.s. o přijetí Trestněprávní úmluvy o korupci 
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jej však nepodepsala. Vyhlášením Trestněprávní úmluvy o korupci je Česká republika 

dle čl. 18 této Úmluvy zavázána k přijetí takových legislativních a jiných opatření, která 

jsou nezbytná k tomu, aby bylo zajištěno, že právnickým osobám bude stanovena 

odpovědnost za trestné činy týkající se podplácení, nepřímého úplatkářství a praní 

špinavých peněz uvedených v této Úmluvě, které byly spáchány v její prospěch fyzickou 

osobou jednající buď individuálně, nebo jako člen orgánu právnické osoby a mající 

vedoucí postavení v rámci tohoto subjektu.  

Podle důvodové zprávy posledním, pro Českou republiku závazným 

mezinárodně právním dokumentem zavazující k zavedení deliktní odpovědnosti 

právnických osob je rezolucí Valného shromáždění Organizace spojených národů přijatá 

Mezinárodní úmluva o potlačování financování terorismu59. Tato Úmluva byla 

podepsána dne 9. prosince 1999 v New Yorku vstoupila pro Českou republiku v platnost 

dne 27. prosince 2005. Úmluva zavazuje smluvní strany k přijetí nezbytných opatření k 

tomu, aby právnickou osobu nacházející se na jejich území nebo zřízenou podle jejich 

zákonů bylo možno činit odpovědnou, jestliže se fyzická osoba odpovědná za řízení nebo 

kontrolu této právnické osoby dopustí v této funkci trestného činu v Úmluvě uvedeného, 

přičemž taková odpovědnost může být trestněprávní, civilněprávní nebo správněprávní.  

Závazek k postihu financování terorismu byl plnohodnotně splněn, a to nejen ve 

vztahu k právnickým osobám, ale také k osobám fyzickým, až novelou trestního zákona 

č. 455/2016 Sb.,60 která zavádí mimo jiné trestný čin financování terorismu v nově 

začleněném ustanovení § 312d TZ ačkoliv je tato Úmluva v České republice platná již 

více než 10 let. Splnění závazku z této Úmluvy je ostatně výslovně uvedeno i v důvodové 

zprávě61 k zavedení, kromě dalších, trestného činu financování terorismu. V rámci 

novelizace62 právní úpravy ustanovení § 7 zákona o trestní odpovědnosti právnických 

osob, kdy s jeho účinností ode dne 1. prosince 2016 byl změněn pozitivní výčet trestných 

činů, kterých se může dopustit právnická osoba na výčet negativní, se vztahuje trestní 

odpovědnost za zvlášť závažný zločin financování terorismu ode dne účinnosti této 

novely trestního zákoníku také na právnické osoby v rámci trestní odpovědnosti. 

                                                      
59 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 18/2006 Sb.m.s., ve znění sdělení Ministerstva zahraničních 
věcí č. 9/2010 Sb.m.s o přijetí Mezinárodní úmluvy o potlačování financování terorismu. 
60 Zákon č. 455/2016 Sb. ze dne 30. listopadu 2016, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
61 Důvodová zpráva k zákonu č. 455/2016 Sb. ze dne 30. listopadu 2016, kterým se mění zákon č. 
40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, s. 11. 
62 Zákon č. 183/2016 Sb., ze dne 24. května 2016, kterým se mění zákon č. 418/2011 Sb., o trestní 
odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů. 
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Mezi dokumenty, které upravují deliktní odpovědnost právnických osob a nejsou 

pro Českou republiku závazné můžeme řadit: 

 Druhý protokol k Úmluvě EU o ochraně finančních zájmů Evropských 

společenství z 19. června 1997 (97/C221/02) 

 Úmluva o trestněprávní ochraně životního prostředí z roku 1998 

 Úmluva OSN proti nadnárodnímu organizovanému zločinu z roku 2000 

 Úmluva o počítačové kriminalitě z roku 2001 

 Úmluva OSN proti korupci z roku 2003 

 Úmluva Rady Evropy o praní, vyhledávání, zadržování a konfiskaci výnosů ze 

zločinu a o financování terorismu z roku 2005 

 Úmluva Rady Evropy o padělání léčivých výrobků a obdobných trestných činech 

ohrožujících veřejné zdraví z roku 2011 

Mezi dokumenty Evropského společenství a Evropské unie, které upravují 

deliktní odpovědnost právnických osob a nejsou pro Českou republiku závazné můžeme 

řadit: 

 Rámcové rozhodnutí Rady EU ze dne 13. června 2002 o boji proti terorismu 

(2002/475/SVV); 

 Rámcové rozhodnutí Rady EU ze dne 27. ledna 2003 o trestněprávní ochraně 

životního prostředí (2003/80/SVV); 

 Rámcové rozhodnutí Rady EU ze dne 28. listopadu 2002 o posílení trestního 

rámce s cílem zabránit napomáhání k nepovolenému vstupu, tranzitu a pobytu 

(2002/946/SVV);  

 Rámcové rozhodnutí Rady EU ze dne 22. prosince 2003 o boji proti pohlavnímu 

vykořisťování dětí a dětské pornografii (2004/68/SVV); 

 Rámcové rozhodnutí Rady ze dne 24. října 2008 o boji proti organizované trestné 

činnosti (2008/841/SVV);  

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 19. listopadu 2008 o 

trestněprávní ochraně životního prostředí (2008/99/ES);   

 Rámcové rozhodnutí Rady ze dne 28. listopadu 2008 o boji proti některým 

formám a projevům rasismu a xenofobie prostřednictvím trestního práva 

(2008/913/SVV); 
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 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/92/EU ze dne 13. prosince 2011 

o boji proti pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu vykořisťování dětí a proti dětské 

pornografii, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2004/68/SVV; 

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/40 / EU ze dne 12. srpna 2013 o 

útocích na informační systémy, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 

2005/222 / SVV (Úř EU L 218, 14.8.2013);  

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/62 / EU ze dne 15. května 2014 o 

trestněprávní ochraně eura a ostatních měn proti padělání, kterou se nahrazuje 

rámcové rozhodnutí Rady 2000/383 / SVV (Úř EU L 151, 21.5.2014).63 

 V rámci trestní odpovědnosti právnických osob za protiprávní jednání můžeme 

nalézt spoustu závazných mezinárodních smluv a předpisů Evropské unie, které se věnují 

této problematice. Společným a obecným atributem jak mezinárodních úmluv, tak 

předpisů Evropské unie je požadavek na sankce, které musí být účinné („effective“), 

přiměřené („proportionate“) a odstrašující („dissuasive“). Prostředky, kterými stát 

dosáhne těchto atributů jsou už na jednotlivých státech a není tedy podstatné jestli je 

účelu dosaženo prostřednictvím norem práva trestního, občanského či správního.64 

Trestní odpovědnost právnických osob je stále více diskutovaným tématem, ačkoliv se 

jedná o téma relativně nové a v rámci implementace mezinárodních závazků můžeme 

sledovat pozitivní přístup k této problematice v jednotlivých státech. 

 

 

2.3 Vývoj v rámci České republiky 
 

Problematika trestní odpovědnosti právnických osob je v České republice 

relativně nová, poprvé začala vycházet na povrch až po roce 1989, jelikož byla postupně 

formována a uvedena do života teprve v průběhu devadesátých let minulého století ve 

větší míře v rámci kontinentálního práva.65  Zavedení trestní odpovědnosti právnických 

osob nebylo ani v polovině 90. let minulého století příliš diskutované a v trestněprávní 

literatuře se prakticky neobjevovalo. Vedly se diskuze pouze o zavedení institutu jednání 

                                                      
63 BOHUSLAV, Lukáš.: Trestní odpovědnost právnických osob. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš 
Čeněk, 2014, s. 73-74. 
64 Tamtéž, s. 78. 
65 JELÍNEK, J.: Trestní odpovědnost právnických osob. Linde Praha. Praha 2007, s. 10. 
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za jiného66, který byl přijat zákonem č. 253/1997 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon 

č.140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o intitut, který byl 

do starého trestního zákona zakotven ustanovením § 90 odst. 2 s účinností od 1.1. 1998. 

Do příjetí zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim bylo možné 

právnickým osobám uložit pouze jedinou trestněprávní sankci a sice zabrání věci nebo 

jiné majetkové hodnoty. 

Cesta k přijetí nového zákona nebyla příliš pohodlná ani krátká. Přijetí vládního 

návrhu zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim v roce 2011 

Parlamentem České republiky předcházel dlouhý vývoj. V roce 2000 ministr 

spravedlnosti Dr. Otakar Motejl ustanovil specializovanou komisi, která měla za úkol 

vyjádřit se k otázce zavedení trestní odpovědnosti právnických osob do českého právního 

řádu a která vydala hodnotící zprávu v odborné publikaci.67 Komise ovšem nedospěla 

k žádnému jednoznačnému východisku ačkoliv v některých prvcích ze zkoumané oblasti 

trestní odpovědnosti právnických osob vládla shoda a v jiných už zase méně. Došlo ke 

shrnutí argumentů pro a proti zavedení pravé trestní odpovědnosti právnických osob 

avšak vzhledem k jejich nejednoznačnosti byly jejich závěry shrnuty do dvou atributů. 

První atribut byl založen na přesvědčení, že model trestní odpovědnosti právnických 

osob v rámci trestního práva je možné použít i přes jeho reformu. Druhý atribut pak 

operoval s myšlenkou, že cíle, který sleduje trestní odpovědnost právnických osob může 

být dosaženo i v rámci správního trestání právnických osob, což však v sobě zahrnovalo 

potřebu zdokonalení úpravy správního trestání. 

Legislativní rada vlády České republiky se v roce 2004 rozhodla pro zavedení 

pravé trestní odpovědnosti právnických osob a následně byl předložen návrh zákona o 

trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Jednalo se však o první 

neúspěšný pokus o přijetí zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti 

nim. Tento návrh zákona byl Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky 

zamítnut již v první čtení a k přijetí zákona tehdy nedošlo.68 

 Proti zamítnutí se vyslovilo 49 poslanců a pro jeho zamítnutí 69 poslanců a 

z dokumentace, která zaznamenala projednávání vládního návrhu v prvním čtení 

                                                      
66 TERYNGEL, J.: K trestní odpovědnosti právnických osob za ně jednajících. In: Trestní právo, Praha: 
Orac 1996, č.1 s. 17. 
67 MUSIL, J., PRÁŠKOVÁ, H., FALDYNA, F.: Úvahy o trestní odpovědnosti právnických osob de lege 
ferenda, Trestní právo 2001, č.3, s. 7-16. 
68 Parlament České republiky. Poslanecká sněmovna. 2004. IV. Volební odbobí. Tisk 745, Vládní návrh 
zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Důvodová zpráva 
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v Poslanecné sněmovně Parlamentu České republiky lze dojít k nározu, že docházelo 

k poslanecké kritice samotné koncepce trestní odpovědnosti právnických osob. Poslanci 

uváděli na adresu navrhované úpravy, že je nadbytečná, bude docházet ke kriminalizaci 

podnikání, může dojít ke zneužití nekalou konkurencí nebo, že návrh zákona neobsahuje 

dostatečnou ochranu práv třetích osob, které se nijak nepodílejí na trestné činnosti 

právnické osoby, ale jsou s ní určitým způsobem spojeni. V případě, že by právnická 

osoba byla postižena například majetkovým trestem, tak by byly postiženy i tyto osoby. 

Dalším argumentem proti přijetí bylo, že je úprava velmi složitá, široká a při aplikaci by 

docházelo k problémům. Konkrétní připomínky poslanců směřovaly vůči ustanovení § 4 

navrhované úpravy zákona, který obsahoval rozsah kriminalizace právnických osob 

(celkem obsahoval 133 trestných činů) a byl shledán jako příliš široký. Další konkrétní 

připomínka byla vyslovena k ustanovení § 5 navrhovaného zákona, kde podle návrhu 

byla právnická osoba objektivně odpovědná bez možnosti vyvinit se za činy nejen svých 

zástupců, ale i zaměstnanců a stanovilo odpovědnost právnické osoby i za jednání, 

kterého by se při plnění pracovních úkolů dopustil zaměstnanec.69  

Po zamítnutí návrhu na upravení trestní odpovědnosti právnických osob v českém 

právním řádu nedošlo ze strany vlády k předložení jiného návrhu Poslanecké sněmovně, 

která by se týkala stejné nebo podobné problematiky. Zákonodárce se tak při 

rekodifikaci, českého trestního práva hmotného ke kterému došlo v roce 2009 přijetím 

tresního zákoníku (zák. č. 40/2009 Sb.) rozhodl pro řešení, které vůbec trestní 

odpovědnost právnických osob nezahrnovalo. Místo toho docházelo k úvahám o deliktní 

odpovědnosti právnických osob, která by byla upravena v rámci správního práva. V roce 

2008 pak byl připraven věcný záměr zákona o odpovědnosti za správní delikty spáchané 

jednáním, které je u fyzických osob postihováno jako trestný čin a k jehož postihu u 

právnických osob zavazuje mezinárodní smlouva nebo právní předpis Evropských 

společenství. Ovšem i tento věcný záměr byl po připomínkovém řízení v roce 2009 

odmítnut a tak bylo stálé řešení hledáno znovu v rámci trestního práva. Navrhované 

úpravě deliktní odpovědnosti právnických osob v rámci správního práva byla opakovaně 

vytýkána její nejednotnost, roztříštěnost a absence úpravy obecných institutů.70 

Kvůli těmto argumentům, které přispívaly k nemožnosti řešit úpravu deliktní 

odpovědnosti právnických osob v rámci správního práva spolu s názorem ministra vnitra 

                                                      
69 JELÍNEK, J.: Trestní odpovědnost právnických osob. Linde Praha. Praha 2007, s. 9. 
70 MUSIL, J., PRÁŠKOVÁ, H., FALDYNA, F.: Úvahy o trestní odpovědnosti právnických osob de lege 
ferenda, Trestní právo, 2001, č.3, s.11. 
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a předsedy Legislativní rady vlády bylo doporučeno řešit úpravu deliktní odpovědnosti 

právnických osob v rámci trestního práva. Vláda tedy uložila vypracovat spolu 

s ministrem spravedlnosti usnesením71 ministru vnitra Analýzu a mezinárodní srovnání 

právní úpravy problematiky právnických osob za jednání k jehož postihu zavazují 

mezinárodní smlouvy. Návrh zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení 

proti nim byl vypracován na základě této analýzy v roce 2010. Poté co byl tento návrh 

zákon předložen Ministerstvem spravedlnosti vládě byl dne 23.2. 2010 vládou přijat a 

následně v březnu roku 2011 postoupen do Poslanecké sněmovny Parlamentu České 

republiky.72 Po 3. čtení, které proběhlo v Poslanecké sněmovně dne 27.9. 2011 byl návrh 

přijat a byl postoupen do Senátu Parlamentu České republiky, který návrh zákona 

schválil dne 27.10. 2011 a zákon o trestní odpovědnosti právnických osobo a řízení proti 

nim tak mohl být konečně postoupen prezidentovi k podepsání.  

Tehdejší prezident České republiky Václav Klaus ovšem využil svého ústavního 

práva podle čl. 62 písm. h) Ústavy a vrátil tak Parlamentu přijatý zákon. Veto, které 

prezident České republiky využil náležitě odůvodnil a adresoval ho tehdejší předsedkyni 

Poslanecké sněmovny Němcové. Prezident odůvodnil své veto tímto způsobem: „Zákon 

o trestní odpovědnosti právnických osob popírá vazbu mezi pachatelem a trestem a je 

spíše příkladem alibismu než důsledné snahy potrestat viníky trestných činů. Protože stát 

nebývá schopen odhalit konkrétní iniciátory a pachatele trestných činů konaných 

prostřednictvím činnosti právnických osob, hodlá trestat tyto právnické osoby jako 

takové. Trestné činnosti se však může dopustit pouze konkrétní člověk, nikoli instituce. 

Jsem přesvědčen, že proti alibismu v podobě nehledání konkrétního viníka má stát 

bojovat a ne mu dávat průchod. Zákon, který mi byl předložen k podpisu, tento 

nezodpovědný přístup posiluje. 

Princip individuální trestní odpovědnosti není žádným nemoderním dogmatem. 

Patří k úspěchům historického vývoje na přelomu 18. a 19. století a je jedním z úhelných 

kamenů tzv. kontinentálního práva. Pokud je nemoderní on, pak by nutně musel být 

nemoderní celý koncept individuální svobody a s ní neoddělitelně spjaté individuální 

odpovědnosti. 

                                                      
71 Usnesení vlády č. 380 ze dne 30.3. 2009 
72 Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna. 2011. VI volební období. Tisk. 285, Vládní návrh 
zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Důvodová zpráva 
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Módní tendence zavádění trestní odpovědnosti právnických osob jde proti 

logickému trendu odbourávat institut kolektivní viny, proti možnosti přenášet vinu 

na jiného či ji rozkládat na větší skupinu osob. Tento zásadní důvod – že trestán má být 

vždy konkrétní, skutečný viník – by měl sám o sobě stačit k odmítnutí tohoto zákona. 

Navíc je konkrétní podoba zákona špatně zpracována, neboť představuje jen 

velmi hrubou kostru procesních otázek trestního stíhání právnických osob. V praxi to 

nemůže stačit a soudy budou nuceny v konkrétních kauzách improvizovat a dikci zákona 

dotvářet. Jsem přesvědčen, že soudy takovou moc mít nemají a že by to bylo v příkrém 

rozporu se základním principem právního státu, kterým je právní jistota. Každý, kdo má 

být trestán, má znát pravidla předem. To platí obecně a v trestním právu to musí platit 

ještě silněji. 

Připouštím, že některá odsouzeníhodná jednání jsou v praxi prováděna 

prostřednictvím právnických osob. Zavedení jejich trestní odpovědnosti však nic neřeší, 

velmi pravděpodobně jen postihne nevinné. Parlament by se měl pokusit nalézt způsob, 

jak taková jednání účinně, přiměřeně a dostatečně odstrašujícím způsobem trestat i při 

zachování principu individuální trestní odpovědnosti, tak, aby byli odhalováni skuteční 

viníci. 

Věřím, že se poslanci nad těmito argumenty zamyslí a princip trestní 

odpovědnosti právnických osob odmítnou.“73 

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky hlasovala o vráceném zákonu 

znovu v prosinci 2011 a dokázala prezidentovo veto přehlasovat.74 Zákon o trestní 

odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim byl tedy nakonec publikován dne 

22.12. 2011 ve Sbírce zákonů, tedy pouhých devět dní před nabytím účinnosti, která byla 

stanovena na 1.1. 2012, což je ovšem velice krátka legisvakační lhůta pro předpis takto 

významné povahy. 

 

 

 

                                                      
73 Prezidentské veto ze dne 18.11. 2011, dostupné online z https://www.klaus.cz/clanky/2971 
74 Usnesení Poslanecké sněmovny ze dne 6.12.2011 publikované pod č. 419/2011 Sb. 
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3 Koncepce úpravy trestní odpovědnosti právnických osob 

v zákoně o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení 

proti nim 
 

V České republice byla trestní odpovědnost právnických osob zavedena v roce 

2011 a to zákonem č.418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob. Přijetím 

tohoto zákona došlo ke splnění závazků a doporučení na mezinárodní úrovni, což lze 

považovat za pozitivní fakt, díky kterému se Česká republika zařadila mezi další státy 

Evropské unie, které trestní odpovědnost mají upravnou v rámci norem trestního práva75. 

V § 1 odst. 1 ZTOPO nalezneme vymezení předmětu úpravy, které zní: „Tento zákon 

upravuje podmínky trestní odpovědnosti právnických osob, tresty a ochranná opatření, 

které lze za spáchání stanovených trestných činů právnickým osobám uložit, a postup v 

řízení proti právnickým osobám.“  

 

3.1 Struktura zákona o trestní odpovědnosti právnických osob 
 

Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim je složen z 6 

částí a obsahuje celkem 48 ustanovení, které mají smíšenou povahu. To znamená, že 

v ZTOPO nalezneme úpravu jak hmotněprávními ustanoveními, tak i ustanovení 

procesněprávní. Prvních 27 ustanovení ZTOPO (§ 1 až § 27) lze charakterizovat jako 

hmotněprávní část tohoto zákona se systematikou, která kopíruje obecnou část trestního 

zákoníku a upravuje podmínky trestní odpovědnosti právnických osob a zásady jejich 

sankcionování. Procesněprávní část pak začíná od ustanovení § 29 tohoto zákona a 

obsahuje procesní pravidla trestního řízení proti právnickým osobám.  

V první části, která je nazvána „Obecná ustanovení“ je vymezen předmět úpravy 

a její vztah k jiným zákonům (§ 1). Ve druhém odstavci toho ustanovení je pak zakotvena 

zásada speciality ze které ZTOPO vychází, tedy „Nestanoví-li tento zákon jinak, použije 

se trestní zákoník, 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.“ V dalších 

ustanoveních první části ZTOPO pak nalezeneme úpravu věnující se působnosti zákona, 

                                                      
75 KALVODOVÁ, Věra. Vybrané aspekty sankcionování právnických osob In: JELÍNEK, J. a kolektiv.: 
Trestní odpovědnost právnických osob – bilance a perspektivy. Praha: Leges, 2013, s. 229. 
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tedy úpravu místní působnosti v ustanoveních § 2 až § 5 a vyloučení odpovědnosti 

některých právnických osob za trestný čin v § 6. 

Druhá část ZTOPO je nazvána „Základy trestní odpovědnosti právnických osob“ 

a nalezneme zde ustanovení o rozsahu kriminalizace právnických osob v ustanovení § 7, 

kde došlo novelou č. 183/2016 Sb. k zásadní změně výčtu trestných činů za které je 

právnická osoba odpovědná. Do účinnosti této novely76 byl v § 7 ZTOPO stanoven 

taxativní výčet trestných činů, pro které může nastat trestní odpovědnost právnické 

osoby, jednalo se tedy o výčet pozitivní. Od účinnosti této novely se však změnil výčet 

na negativní, kdy v § 7 ZTOPO je uvedeno, že: „trestnými činy se pro účely tohoto 

zákona rozumí zločiny nebo přečiny uvedené v trestním zákoníku, s výjimkou“, kdy 

následuje výčet trestných činů, za které PO odpovědná být nemůže.  

Dále zde nalezneme podmínky přičitatelnosti jednání fyzických osob právnickým 

osobám, tedy jednání jakých fyzických osob je právnickým osobám přičitatelné a za 

jakých konkrétních podmínek je lze právnické osobě přičítat v § 8 ZTOPO. I zde lze 

zmínit podstatnou novelizaci ke které došlo novelou č.183/2016 Sb., kdy se v § 8 odst. 1 

ZTOPO vypustila formulace „jejím jménem.“ Trestným činem spáchaným PO je tedy 

pouze protiprávní čin spáchaný v zájmu PO nebo v rámci její činnosti. Dále byl do § 8 

přidán nový pátý odstavec, který upravuje zproštění se trestní odpovědnosti právnické 

osoby: „Právnická osoba se trestní odpovědnosti podle odstavců 1 až 4 zprostí, pokud 

vynaložila veškeré úsilí, které na ní bylo možno spravedlivě požadovat, aby spáchání 

protiprávního činu osobami uvedenými v odstavci 1 zabránila.“ V dalších ustanoveních 

druhé části pak nalezneme v § 9 ZTOPO úpravu pachatele, nepřímého pachatele a 

spolupachatele. Také je zde zakotvena zásada nezávislé souběžné trestní odpovědnosti 

fyzických a právnických osob v § 9 odst. 3, kde je uvedeno „Trestní odpovědností 

právnické osoby není dotčena trestní odpovědnost fyzických osob uvedených v § 8 odst. 

1 a trestní odpovědností těchto fyzických osob není dotčena trestní odpovědnost 

právnické osoby.“  V § 10 ZTOPO je pak upravena trestní odpovědnost právního 

nástupce právnické osoby, kde stanoví že „Trestní odpovědnost právnické osoby 

přechází na všechny její právní nástupce.“ a v následujících ustanoveních účinná lítost 

(§ 11) spolu s promlčením (§ 12 až § 13).  

                                                      
76 Zákon č.183/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických 
osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů 
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Třetí část ZTOPO nese název „Tresty a ochranná opatření“ a jedná se o sekci, 

která se primárně věnuje sankcionování právnické osoby. V § 14 jsou uvedeny obecné 

zásady pro ukládání trestů tedy „Přiměřenost trestu a ochranného opatření“ a dále v § 

15 je uveden výčet trestů a ochranných opatření, které lze právnické osobě uložit. 

Celkový počet trestů pro právnické osoby uvedených v ZTOPO je osm (zrušení 

právnické osoby, propadnutí majektu, peněžitý trest, propadnutí věci nebo jiné 

majetkové hodnoty, zákaz činnosti, zákaz plnění veřejných zakázek a účasti ve veřejné 

soutěži, zákaz přijímaní dotací a subvencí a uveřejnění rozsudku), a z toho čtyři nejsou 

uvedeny v trestním zákoníku a nelze je uložit osobám fyzickým. Pravidla a podmínky 

pro uložení jednotlivých druhů trestů upravují ustanovení § 16 až § 23 ZTOPO, následuje 

úprava promlčení výkonu trestu a vyloučení z promlčení § 24 až § 25. Závěr třetí části je 

věnován ustanovením, které upravuje ochranné opatření zabrání věci § 26, dále ochranné 

opatření zabrání části majetku § 26a ZTOPO. Druhé zmíněné ochranné opatření bylo do 

ZTOPO přidáno teprve nedávno, a to novelou77 z roku 2017 s účinností od 18.března 

2017. Na konec je zde uvedena úprava zániku účinků odsouzení v § 27 ZTOPO, která 

stanoví, že „Na odsouzenou právnickou osobu se hledí, jako by nebyla odsouzena, jestliže 

od právní moci odsuzujícího rozsudku uplynula doba uvedená v § 24.“ 

Část procesněprávní začíná částí čtvrtou, která je nazvána “Zvláštní ustanovení o 

řízení proti právnickým osobám” a začíná úpravou místní příslušnoti soudu v § 29 

ZTOPO. V dalších ustanoveních pak nalezneme úpravu o zahájení trestního stíhání, 

ustanovení o společném řízení a o zrušení spolu se zánikem a přeměně právnické osoby 

(§ 30 až 32). Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim dále 

pojednává o zajišťovacím opatření proti právnické osobě v § 33, který je následován 

ustanovením § 33a. Poslední zmíněné ustanovení jsme nemohli naleznout v původním 

znění zákona v podobě, která byla schválena Parlamentem České republiky v roce 2011, 

ale bylo přidáno až v roce 2015 a to konkrétně novelou78 č. 375/2015 Sb., s účinností od 

1. 1. 2016 ve znění “Státní zástupce a v řízení před soudem soud může při zvážení všech 

rozhodných skutečností na odůvodněnou žádost České národní banky přerušit trestní 

stíhání proti právnické osobě, je-li to zapotřebí pro zajištění účinného uplatnění opatření 

k řešení krize nebo opatření včasného zásahu uloženého podle zákona upravujícího 

                                                      
77 Zákon č.183/2017, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a 
další související zákony 
78 Zákon č.375/2015 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ozdravných 
postupech a řešení krize na finančním trhu a v souvislosti s úpravou systému pojištění vkladů 
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ozdravné postupy a řešení krize na finančním trhu.” Úprava v ZTOPO se následně 

zabývá úkony právnické osoby, obhajobou procesními úkony, které zajišťují přítomnost 

u úkonů trestního řízení, výslechem a závěrečnou řečí v hlavním líčení a veřejném 

zasedání v ustanoveních § 33 až § 37 ZTOPO. Následující úprava se zabývá výkonem 

sankcí a to konkrétně výkonem trestu zrušení právnické osoby, trestu zákazu plnění 

veřejných zakázek a účasti nebo ve veřejné soutěži, trestu zákazu přijímaní dotací a 

subvencí a výkonem trestu uveřejnění rozsudku je pak uzavřena čtvrtá část ZTOPO (§ 

38 až § 41). Pátá část ZTOPO je nazvána “Zvláštní ustanovení o řízení o mezinárodní 

justiční spolupráci ve věcech trestních” a nalezneme zde úpravu problematiky dožádání 

v § 42 ZTOPO. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob pak uzavírá část šestá, 

která obsahuje ustanovení o účinnosti v § 48 a stanoví, že tento zákon nabyl účinnosti 1. 

ledna 2012. 

 

3.1.1 Úprava osobní působnosti v zákoně o trestní odpovědnosti 

právnických osob 
  

Vymezení osobní působnosti je velice důležité z hlediska zahájení trestního 

stíhání, protože orgány činné v trestním řízení postupují při trestním stíhání právnické 

osoby na základě zásady oficiality z úřední povinnosti. Musí tedy dojít k určení, zda je 

určitý konkrétní subjekt právnickou osobou a také jestli není jeho odpovědnost 

vyloučena. Úpravu osobní působnosti nalezneme v § 6 zákona o trestní odpovědnosti 

právnických osob a rozumíme jí vymezení subjektů na které se tento zákon vztahuje nebo 

naopak nevztahuje.  

Trestní zákoník neobsahuje výslovné ustanovení o osobní působnosti týkající se 

pachatele jako fyzické osoby, ale výjimky z osobní působnosti trestního zákoníku 

vycházejí z předpisů ústavního práva a jsou založeny na osobním statusu konkrétních 

osob. Zejména se tento osobní status týká poslanců a senátorů, kdy čl. 27 odst. 4 Ústavy 

stanoví,že, “Poslance ani senátora nelze trestně stíhat bez souhlasu komory, jejímž je 

členem. Odepře-li komora souhlas, je trestní stíhání po dobu trvání mandátu 

vyloučeno.”  Podobnou koncepci nalezneme také v úpravě statusu prezidenta republiky 

v čl. 65 odst. 3 Ústavy, který stanoví, že “Prezidenta republiky nelze po dobu výkonu 

jeho funkce zadržet, trestně stíhat ani stíhat pro přestupek nebo jiný správní delikt”. 

Hmotněprávní imunita určitých osob znamená že, trestný čin vůbec nemůže být spáchán 
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a druhá forma imunity, tedy procesněprávní imunita (neboli exempce) má pouze povahu 

nestíhatelnosti. 

ZTOPO v ustanovení § 6 odst. 1 vymezuje na které právnické osoby se tento 

zákon nevztahuje a je tedy založen na negativním vymezení osobní působnosti. Dle 

zákona o trestní odpovědnosti právnických osob nejsou trestně odpovědné následující 

subjekty: 

a) Česká republika  

b) Územní samosprávné celky při výkonu veřejné moci 

Česká republika je vyloučena z trestní odpovědnoti právnických osob v celém 

rozsahu své činnosti79 a také je vyloučena odpovědnost všech organizačních složek státu, 

protože ty nejsou právnickými osobami (např. soudů, statních zastupitelství, ministerstev 

nebo jiných správních úřadů atd.).  

Pokud nejde o případy výslovně vyjmenované v zákoně, tak se působnost 

ZTOPO vztahuje na všechny právnické osoby soukromého práva, ale také práva 

veřejného. Rozsah možných pachatelů je tedy poměrně široký a zahrnuje například 

vysoké školy, nemocnice, vědecké nebo výzkumné ústavy a také obchodní společnosti, 

které jsou upravené v zákoně o obchodních korporacích80 (veřejnou obchodní společnost, 

komanditní společnost, společnost s ručením omezeným, akciovou společnost, 

družstvo). Dále také profesní komory (Česká lékařská komora, Česká advokátní komora, 

Notářská komora atd.) a další právnické osoby, které byly zřízený zákonem (Český 

rozhlas, Česká televize, Česká národní banka). Problematika působnosti ZTOPO u 

politických stran a hnutí je pak předmětem mnoha diskuzí, protože zde dochází při 

uplatňování trestní odpovědnosti a důsledků s ní spojených ke kolizi základních atributů 

fungování celé společnosti. Jedná se především o otázku rovnosti před zákonem, ale také 

o svobodu sdružování a slova z čehož vyplývá nutnost obezřetné aplikace trestní 

odpovědnosti na činnost politických stran.81 Jak již bylo uvedeno, odpovědnost dle 

ZTOPO se vztahuje také na Českou národní banku, ačkoliv by podle Staši82 “měla mít 

stejné postavení jako stát, tedy Česká republika” a neměl by se na ní ZTOPO vztahovat.  

                                                      
79 JELÍNEK, J. a kol.: Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6.vydání. Praha: Leges, 2017, s. 
371. 
80 Zákon č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) 
81 Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 13.2. 2003 ve věci Refah partisi a ostatní proti 
Turecku 
82 STAŠA, J.: Ještě k trestání osob veřejného práva. In: JELÍNEK, J. a kol. Trestní odpovědnost právnických 
osob v České republice – bilance a perspektivy. Praha: Leges, 2013, s. 75. 
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Územní samosprávné celky při výkonu veřejné moci, tedy kraje a obce nejsou 

trestněprávně odpovědny dle Zákona o trestní odpovědnosti právnických osob při 

výkonu veřejné moci, ale jsou však odpovědny při výkonu soukromoprávních práv83. 

Působnost ZTOPO tedy dopadá na obce podle zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů, kraje podle zákona č.129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších 

předpisů a také hlavní město Praha, které má postavení obce i kraje (zákon č.131/2000 

Sb., ve znění pozdějších předpisů). Co znamená “při výkonu veřejné moci” není v 

ZTOPO jakkoliv definováno, ale lze dovodit, že jde o jednání a vystupování územně 

samosprávných celků jako osob veřejného práva zajišťujících přitom výkon samostatné 

působnosti spolu s působností přenesenou. Odpovědnost za výkon práv v 

soukromoprávních vztazích pak můžeme dovodit důkazem z opaku, tedy a contrario, kdy 

je zcela nepochybné, že územně samosprávný celek může jednat jako právnická osoba 

soukromého práva. K nejasnosti terminologie zákona “při výkonu veřejné moci” se 

vyjádřil také Pomahač, který doufá, že má tento zákonný termín stejný význam jako 

výkon státní pravomoci obecními a krajskými úřady, které ovšem mohou nést tento 

název, ale také název jiný, protože se odvíjí od výkladu zákona.84  

V § 6 odst.2 je pak uvedeno, že trestní odpovědnost osob uvedených v § 6 odst.1, 

tedy České republiky a územně samosprávných celků, není vyloučena při jejich 

majetkové účasti na jiné právnické osobě. Typicky se ovšem bude jednat o formu účasti 

ve formě obchodního podílu nebo akcíí, což ostatně potvrzuje také důvodová zpráva k 

ZTOPO, když stanoví že, “Není však výslovně vyloučeno, aby organizace, které jsou 

právnickými osobami a v nichž mají stát nebo jednotky územní samosprávy své 

zastoupení, byly trestně odpovědnými bez ohledu na fakt tohoto zastoupení. Půjde typicky 

o účast v různých obchodních společnostech.“85 

 

 

 

 

                                                      
83 KOPECKÝ M.: K otázkám trestní (ne)odpovědnosti územních samosprávných celků. In: JELÍNEK, J. a 
kol. Trestní odpovědnost právnických osob v České republice – bilance a perspektivy. Praha: Leges, 
2013, s. 136-144. 
84 POMAHAČ, R.: Trestání veřejnoprávních osob. In: JELÍNEK, J. a kol. Trestní odpovědnost právnických 
osob v České republice – bilance a perspektivy. Praha: Leges, 2013, s.69. 
85 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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3.1.2 Vymezení rozsahu kriminalizace trestní odpovědnosti 

právnických osob 
 

Rozsah kriminalizace, tedy skutečnost v jakém rozsahu mají být právnické osoby 

odpovědné za trestné činy je jedna z nejdůležitějších otázek týkajících se trestní 

odpovědnosti právnických osob. Koncepcí, které upravují rozsah kriminalizace trestní 

odpovědnosti právnických osob je několik druhů a je možné je rozdělit do těchto variant 

řešení, kdy na základě druhu určité koncepce dochází k rozlišení podle toho jestli stanoví: 

 

a) Odpovědnost za všechny trestné činy právnických osob, které jsou uvedeny ve 

zvláštní části trestního zákona  

b) Odpovědnost za všechny trestné činy právnických osob, které jsou uvedeny ve 

zvláštní části trestního zákona s omezením podle toho jestli povaha dané 

skutkové podstaty trestného činu připouští odpovědnost právnické osoby 

c) Odpovědnost pouze za vypočtené trestné činy ať už v trestním zákoně nebo 

zvláštních zákonech při demonstrativním nebo taxativním výčtu 

d) Odpovědnost za vypočtené trestné činy, u kterých došlo k modifikaci 

skutkových podstat 

e) Odpovědnost pouze za vypočtené trestné činy, ale pouze pokud potřeba jejich 

trestního postihu vyplývá z mezinárodních smluv a z evropského práva86 

 

V kontinentální úpravě dochází k uplatnění převážně dvou způsobů rozsahu 

kriminalizace jednání právnických osob, avšak v jejich rámci se uplatňují určité 

modifikace.87 První v Evropě uplatňovanou variantou je odpovědnost právnických osob 

za vybrané trestné činy, u nichž to výslovně stanoví zákon k čemuž přistoupily země jako 

Itálie a Polsko a to formou taxativního výčtu. Ovšem velká část členských států Evropské 

unie vychází z koncepce obecné odpovědnosti právnických osob za všechny trestné činy 

a rozsah trestní odpovědnosti fyzických a právnických osob je v těchto zemích prakticky 

stejný. Ke koncepci obecné odpovědnosti právnických osob přistoupily státy jako 

Nizozemí a Francie od roku 2005, ale také Belgie nebo Rakousko.88  

                                                      
86 BOHUSLAV, L.: Trestní odpovědnost právnických osob. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš 
Čeněk, 2014, s. 106. 
87 BOHUSLAV, L.: K rozsahu kriminalizace jednání právnických osob. Kriminalistika, 2011, č. 3, s.161. 
88 DANKOVÁ K., K otázce rozsahu trestní odpovědnosti právnických osob. In:JELÍNEK, J. a kolektiv.: 
Trestní odpovědnost právnických osob – bilance a perspektivy. Praha: Leges, 2013, s.297. 
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Každá z uvedených koncepcí trestní odpovědnosti právnických osob má určité 

kladné stránky, ale také stránky záporné. V případě, že dojde ke zvolení koncepce 

odpovědnosti právnické osoby za všechny trestné činy lze považovat za klad této varianty 

především ucelenost a shodnost s trestní odpovědností fyzických osob, ale také jistotu, 

že nedojde k opomenutí žádného trestného činu. Ovšem stanovení odpovědnosti formou 

pouhého výčtu trestných činů je z legislativního hlediska spíše nevhodné, jelikož by 

docházelo k nepřehlednosti a navíc může dojít k absenci určitého trestného činu.89 

Jestliže dochází ke zvolení trestní odpovědnosti právnických osob za všechny trestné 

činy lze považovat za zápornou stránku zejména absurditu, která spočívá v odpovědnosti 

právnické osoby i za činy z jejichž povahy plyne, že se jich právnické osoba může 

dopustit jen stěží. Typicky se může jednat zejména o vlastnoruční delikty, tedy trestné 

činy jako jsou dvojí manželství (§ 194 TZ) nebo opilství (§ 360 TZ).  Pokud dochází ke 

zvolení koncepce odpovědnoti právnické osoby za všechny trestné činy u nichž to 

připouští jejich povaha existují názory, že případné problémy, které by mohly nastat v 

počátcích aplikace lze řešit judikaturou.90 Obecně by však spíše docházelo k oslabení 

zásady nullum crimen sine lege a také právní jistoty, jelikož by bylo obtížné prokázat zda 

je konkrétní trestný čin vyloučen povahou věci či nikoli z hlediska pachatelství.91 

Koncepce stanovení trestní odpovědnosti právnických osob s výčtem trestných činů s 

modifikací jejich skutkových podstat ve vztahu k právnickým osobám lze obecně 

považovat za správné řešení pro které se souhlasně vyjádřil i Král92 a je možné si tuto 

formu koncepce v praxi představit.  

 Koncepce rozsahu kriminalizace přošla v České republice poměrně zajímavým 

a dynamickým vývojem od návrhu zákona o trestní odpovědnosti právnických osob z 

roku 2004 po v současné době platný zákon č.418/2011 Sb., který byl ovšem novelizován 

zákonem č.183/2016 Sb. a došlo tak ke změně rozsahu kriminalizace v § 7. V souvislosti 

s nárůstem počtu mezinárodních smluv, které zavazují státy k přijetí sankcí za 

trestněprávní jednání právnických osob byl dne 21.7.2004 předložen vládní návrh zákona 

o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim Poslanecké sněmovně České 

                                                      
89 JELÍNEK, J.: Trestní odpovědnost právnických osob. Praha: Linde Praha, 2007, s. 48. 
90 VANTUCH, P.: K návrhu zákona o trestní odpovědnosti právnických osob. Trestní právo, Praha: Orac, 
2003, č. 10, s.3. 
91 JELÍNEK, J.: Trestní odpovědnost právnických osob. Praha: Linde Praha, 2007, s. 48. 
92 KRÁL, In:. K trestní odpovědnosti právnických osob – východiska, obsah a systematika zákonné 
úpravy. Trestněprávní revue, Praha: C.H. Beck, 2002, č.8, s. 222. 
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republiky, avšak tento návrh byl zamítnut již v prvním čtení.93 Tento návrh zákona z roku 

2004 kriminalizoval celkem 133 trestných činů a využíval formu taxativního výčtu, 

ovšem takto obecně a rozsáhle stanovená koncepce kriminalizace jednání právnických 

osob byla jedním z hlavních důvodů kvůli kterým došlo k zamítnutí návrhu již v prvním 

čtení.  

Návrh zákona č.418/2011 Sb., byl předložen Poslanecké sněmovně v březnu roku 

201194 a následně prošel poměrně rychle schvalovacím procesem v obou komorách 

parlamentu, ačkoliv byl vetován tehdejším prezidentem České republiky. Nicméně jeho 

veto bylo přehlasováno a zákon tak mohl být dne 22. prosince 2011 vyhlášen ve Sbírce 

zákonů. Ve srovnání s návrhem zákona z roku 2004 kriminalizoval zákon č.418/2011 Sb. 

pouze polovinu trestných činů, tedy přesně 8595 trestných činů za které mohla být 

právnická osoba trestně odpovědná a to formou taxativního výčtu. Často vytýkaným 

problémem byla velice krátka legisvakační lhůta (doba mezi platností a účinností daného 

zákona), která činila pouhých devět dní, jelikož zákon nabyl účinnosti již 1.1. 2012.  

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

odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim nabyl účinnosti 1. 12. 2016 a jeho 

legisvakační lhůta byla dle mého názoru dostačující, jelikož činila bezmála 6 měsíců 

(zákon byl vyhlášen ve Sbírce zákonů 13. 6. 2016). Po necelých pěti letech od účinnosti 

zákona o trestní odpovědnosti právnických osob tak došlo ke zcela zásadní změně 

koncepce rozsahu kriminalizace jednání právnických osob. Od 1. 12. 2016 lze právnické 

osoby stíhat i za jednání, která pro ně dříve trestná nebyla.  

Hlavní změna koncepce rozsahu kriminalizace jednání právnických osob spočívá 

v nahrazení dříve platného taxativního pozitivního výčtu trestných činů, kterých se 

právnická osoba mohla dopustit, výčtem negativním – právnické osoby se tedy mohou 

dopustit všech trestných činů s výjimkou trestných činů vyjmenovaných v § 7 ZTOPO. 

Díky této zcela zásadní proměně koncepce kriminalizace jednání právnických osob lze 

hovořit o obecné trestní odpovědnosti. 

Negativní výčet, který zavedla novela č. 183/2016 Sb vylučuje trestní 

odpovědnost právnických osob u dvaceti jedna konkrétně vyjmenovaných trestných činů 

a dále u trestných činů proti branné povinnosti ve zvláštní části trestního zákoníku v 

                                                      
93Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna. 2004. IV volební období. Tisk. 745, Vládní návrh 
zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Důvodová zpráva 
94 Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna. 2011. VI volební období. Tisk. 285, Vládní návrh 
zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Důvodová zpráva 
95 JELÍNEK, J.:K rozsahu kriminalizace jednání právnických osob, Bulletin advokacie č.9/2014, s. 15-21. 
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hlavě jedenáct (6 trestných činů), trestných činů vojenských uvedených ve zvláštní části 

trestního zákoníku v hlavě dvanácté (24 trestných činů). V České republice je tedy od 1. 

12. 2016 stanovena trestní odpovědnost právnických osob stanovena na všechny trestné 

činy s výjimkou padesáti jeden, které jsou v zákoně přímo uvedeny.96 

   

3.1.3 Úprava přičitatelnosti trestného činu právnické osobě 
 

Problematika přičitatelnosti trestného činu tvoří základní jádro celého ZTOPO a 

zároveň zde jde o klíčovou otázku trestní odpovědnosti právnických osob.97 U fyzických 

osob je pachatelem trestného činu osoba živá a myslící, která má vlastní vůli a jedná-li 

se mladistvého pachatele, osoba rozumově a mravně vyspělá. Právnické osoby se ovšem 

liší od osob fyzických tím, že její vůli musí navenek projevit určitá fyzická osoba nebo 

případně více fyzických osob. V ustanovení § 8 ZTOPO nalezneme úpravu konstrukce 

přičitatelnosti trestného činu právnické osobě, když uvádí výčet kategorií určitých 

fyzických osob jejichž jednání lze právnické osobě přičítat, pokud se jedná o protiprávní 

čin spáchaný v zájmu právnické osoby nebo v rámci její činnosti. Jelínek uvádí ke 

konstrukci zavinění právnické osoby ve svém komentáři k zákonu o trestní odpovědnosti 

právnických osob: „Zavinění právnické osoby je vybudováno novým zákonem o trestní 

odpovědnosti právnických osob na teorii přičitatelnosti určitého jednání fyzické osoby 

jednající za právnickou osobu této právnické osobě. Přesněji řečeno, jedná se o fikci 

zavinění, která nemá nic společného se zaviněním fyzické osoby. Takto konstruovanou 

odpovědnost založenou na přičitatelnosti trestného činu právnické osobě je třeba 

považovat za zvláštní odpovědnost za zavinění u právnické osoby odlišnou od pojmu viny 

(zavinění) fyzické osoby.“98 

Tuto konstrukci lze nalézt i v řadě předpisů Evropské unie a Rady Evropy, 

přičemž se jedná o tuto či jí podobnou konstrukci: “Členský stát přijme nezbytná 

legislativní nebo jiná opatření, aby zajistil, že právnickou osobu lze činit odpovědnou za 

protiprávní za protiprávní jednání spáchané fyzickou osobou v její prospěch, ať už 

                                                      
96 JELÍNEK, J. a kol.: Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6.vydání. Praha: Leges, 2017, s. 
373. 
97 GŘIVNA, T.: Dva a půl roku účinnosti zákona o trestní odpovědnosti právnických osob. [cit. 8.8.2018]. 
Dostupné online z http://www.ceska-justice.cz/2014/07/tomas-grivna-dva-a-pul-roku-ucinnosti-
zakona-o-trestni-odpovednosti-pravnickych-osob/ 
98 JELÍNEK, J., HERCZEG, J.: Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob. Komentář s judikaturou. 
2.vydání. Praha: Leges, 2013, s. 76. 
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fyzická osoba jedná samostatně, či jako člen orgánu takové právnické osoby, která má 

vedoucí postavení v rámci takové právnické osoby na základě:  

a) oprávnění zastupovat tuto právnickou osobu,  

b) pravomoc přijímat rozhodnutí jménem této právnické osoby,  

c) pravomoc vykonávat kontrolu v rámci této právnické osoby.  

Kromě těchto případů členský stát přijme nezbytná nebo jiná legislativní 

opatření, aby zajistil, že právnická osoba je odpovědná za nedostatek dohledu nebo 

kontroly směrem k fyzické osobě uvedené výše, čímž umožnila fyzické osobě spáchání 

trestného činu ve prospěch právnické osoby.“99 

Jak již bylo uvedeno v § 8 ZTOPO nalezneme jádro konstrukce přičitatelnosti 

trestného činu právnické osobě. Pro kompletnost je ovšem nutné uvést, které konkrétní 

kategorie fyzických osob mohou spáchat trestný čin, který lze následně právnické osobě 

připočíst. Podle § 8 ZTOPO odst. 1 se jedná o:  

a) statutární orgán nebo člen statutárního orgánu, anebo jiná osoba ve vedoucím 

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

osobu jednat, 

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

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

c) ten, kdo vykonává rozhodující vliv na řízení této právnické osoby, jestliže jeho 

jednání bylo alespoň jednou z podmínek vzniku následku zakládajícího trestní 

odpovědnost právnické osoby, nebo 

d) zaměstnanec nebo osoba v obdobném postavení (dále jen „zaměstnanec“) při 

plnění pracovních úkolů, i když není osobou uvedenou v písmenech a) až c), 

jestliže jí ho lze přičítat podle odstavce 2. 

  

Ve výše uvedeném ustanovení tak nalezneme úpravu jednak objektivní stránky 

trestného činu a dále se musí jednat o protiprávní čin, který je spáchaný jednak v zájmu 

právnické osoby, ale také v rámci její činnosti. Při zaměření se na subjektivní stránku 

trestného činu jsou důležitá jednání osob, které byly uvedeny výše a sice v § 8 ZTOPO 

odst. 1.  Do první kategorie patří statutární orgán nebo člen statutárního orgánu, anebo 

jiná osoba ve vedoucím postavení v rámci právnické osoby, která je oprávněna jménem 

                                                      
99 BOHUSLAV L.: Přičitatelnost trestného činu právnické osobě. In: JELÍNEK, J. a kol. Trestní odpovědnost 
právnických osob v České republice – bilance a perspektivy. Praha: Leges, 2013, s. 75. 
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nebo za právnickou osobu jednat a podle § 164 odst. 1 OZ může člen statutárního orgánu 

zastupovat právnickou osobu ve všech záležitostech.  

Navazující ustanovení § 164 odst. 2 OZ dále specifikuje postavení statutárního 

orgánu a sice “Náleží-li působnost statutárního orgánu více osobám, tvoří kolektivní 

statutární orgán. Neurčí-li zakladatelské právní jednání, jak jeho členové právnickou 

osobu zastupují, činí tak každý člen samostatně. Vyžaduje-li zakladatelské právní 

jednání, aby členové statutárního orgánu jednali společně, může člen právnickou osobu 

zastoupit jako zmocněnec samostatně, jen byl-li zmocněn k určitému právnímu jednání”.  

Z výše uvedeného vyplývá, že se v tomto případně jedná o zákonné zastoupení právnické 

osoby. Úpravu smluvního zastoupení pak nalezneme v § 441 odst. 1 OZ, kde je uvedeno, 

že si strany mohou ujednat zastoupení mezi sebou a následně může jedna ze stran 

zastupovat druhou jako zmocněnec v ujednaném rozsahu.  

Další kategorií jsou osoby ve vedoucím postavení v rámci právnické osoby, která 

u této právnické osoby vykonává řídící nebo kontrolní činnost a které zároveň nespadají 

do kategorie první. Zde se jedná například o dozorčí radu akciové společnost nebo valnou 

hromadu společnosti s ručením omezeným.  

Třetí kategorií jsou osoby, které vykonávají rozhodující vliv na řízení právnické 

osoby, jestliže jejich jednání bylo alespoň jednou z podmínek vzniku následku 

zakládajícího trestní odpovědnost právnické osoby. Do této kategorie patří například 

většinový vlastníci nebo majoritní akcionáři.100 Do poslední kategorie patří zaměstnanec 

nebo osoba v obdobném postavení při plnění pracovních úkolů, i když není osobou, která 

by spadala do předchozích kategorií a jestliže jim lze spáchání trestného činu za splnění 

určitých podmínek připočíst. 

Ustanovení § 8 odst. 2 ZTOPO nám konkrétně vymezuje kdy lze právnické osobě 

trestný čin připočíst, tedy konkrétně kým musí být spáchán a sice: 

a) jednáním orgánů právnické osoby nebo osob uvedených v odstavci 1 písm. a) 

až c), nebo 

b) zaměstnancem uvedeným v odstavci 1 písm. d) na podkladě rozhodnutí, 

schválení nebo pokynu orgánů právnické osoby nebo osob uvedených v odstavci 1 písm. 

a) až c) anebo proto, že orgány právnické osoby nebo osoby uvedené v odstavci 1 písm. 

a) až c) neprovedly taková opatření, která měly provést podle jiného právního předpisu 

                                                      
100 JELÍNEK, J., HERCZEG, J.: Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob. Komentář s judikaturou. 2. 
vydání. Praha: Leges, 2013, s. 73. 
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nebo která po nich lze spravedlivě požadovat, zejména neprovedly povinnou nebo 

potřebnou kontrolu nad činností zaměstnanců nebo jiných osob, jimž jsou nadřízeny, 

anebo neučinily nezbytná opatření k zamezení nebo odvrácení následků spáchaného 

trestného činu. 

Díky tomuto ustanovení dochází k rozlišení dvou kategorií osob jejichž spáchaný 

trestný čin lze právnické osobě připočíst.  

V ustanovení § 8 odst. 3 ZTOPO je uvedeno, že trestní odpovědnosti právnické 

osoby nebrání, nepodaří-li se zjistit, která konkrétní fyzická osoba jednala způsobem 

uvedeným v předchozích odstavcích § 8. V tomto bodě ZTOPO lze spatřovat určité 

popření principu přičitatelnosti, jelikož pokud nelze spolehlivě prokázat, která osoba 

takto jednala nelze bez dalšího určit, zdali se skutečně jednalo o některou z těchto osob. 

Určitě to může mít významný vliv na obhajobu právnické osoby a lze si díky těmto 

ustanovením představit kvalitní obhajobu advokátů, kteří by se dostali do situace, kdy 

není prokazatelné, která konkrétní osoba takto jednala.  
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4 Sankcionování právnických osob 

 
Zatímco v předchozích kapitolách bylo o sankcionování právnických osob 

pojednáváno spíše z obecného hlediska, tak v této se bude tato problematika probírat 

z více úhlů a pohledů. Hlavní cíl kapitoly je soustředit se na hlavní instituty 

sankcionování právnických osob, jako jsou zásady sankcionování, kritéria pro ukládání 

trestů právnickým osobám, tresty a ochranná opatření. Sankcionování právnických osob 

je předmětem ustanovení § 14 až 27 zákona o trestní odpovědnosti právnických osob.  

 

4.1 Zásady sankcionování a kritéria pro ukládání trestů právnickým 

osobám 

 
 

Výslovně je v ZTOPO upravena pouze zásada přiměřenosti trestu a ochranného 

opatření a to v ustanovení § 14 zmíněného zákona, které zohledňuje specifika při 

ukládání trestů a ochranných opatření právnickým osobám. Mezi obecné zásady pro 

ukládání trestu právnickým osobám pak patří také zásady, které jsou uvedeny v trestním 

zákoníku. Můžeme mezi ně řadit zejména zásadu dualismu trestních sankcí, tedy 

rozlišování trestů a ochranných opatření. Dále pak zásadu zákonnosti trestů a ochranných 

opatření spolu se zásadou subsidiarity trestní represe jejíž úpravu nalezneme v § 12 

trestního zákoníku, kde je uvedeno, že trestní sankce lze ukládat pouze na základě 

zákona. Mezi další zásady patří zásada účelnosti, zásada humanity sankcí, zásada 

personality. Zásada účelnosti je spojena s vymezením účelu sankcionování právnických 

osob, ačkoli tento účel v zákoně nenalezneme. V literatuře, která se touto problematikou 

zabývá a vychází převážně z trestněprávní teorie můžeme naleznout převažující názor, 

že je třeba sankcionování právnických osob chápat jako institut, který má mít výrazný 

preventivní účinek101 a zabránit tak pachatelům v páchání další trestné činnosti. Lze tedy 

v účelu sankcionování právnických osob naleznout prvky individuálně preventivního 

působení. Další významnou zásadou je pak princip soudcovské individualizace, který 

vychází z poznatků získaných ze zvláštností konkrétního případu a soud tak musí 

přistoupit k uložení takového trestu, který na podkladě zákonné diferenciace bude 

odpovídat z hlediska druhu trestu a jeho výměry také poměrům pachatele a přiměřené 

                                                      
101 JELÍNEK, J.: Trestní odpovědnost právnických osob. Praha: Linde Praha, 2007, s.152. 
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náhrady škody poškozeným tímto trestným činem.102 Zásada přiměřenosti je také 

uvedena v trestním zákoníku, konkrétně v ustanovení § 39 a podle něj je nutné ukládat 

trestní sankce s přihlédnutím k povaze a závažnosti trestného činu a poměrům pachatele. 

Kritéria pro ukládání trestů právnickým osobám jsou základním elementem ke 

kterému je třeba při sankcionování právnických osob přihlédnout. Tato kritéria 

nalezneme v ustanovení § 14 ZTOPO: 

 

§ 14  

 

Přiměřenost trestu a ochranného opatření 

 

(1) Při stanovení druhu trestu a jeho výměry přihlédne soud k povaze a závažnosti 

trestného činu, k poměrům právnické osoby, včetně její dosavadní činnosti a jejích 

majetkových poměrů; přitom přihlédne též k tomu, zda právnická osoba vykonává činnost 

ve veřejném zájmu, která má strategický nebo obtížně nahraditelný význam pro národní 

hospodářství, obranu nebo bezpečnost. Dále soud přihlédne k působení právnické osoby 

po činu, zejména k její případné účinné snaze nahradit škodu nebo odstranit jiné škodlivé 

následky činu. Přihlédne také k účinkům a důsledkům, které lze očekávat od trestu pro 

budoucí činnost právnické osoby. 

(2) Ochranné opatření nelze právnické osobě uložit, není-li přiměřené povaze a 

závažnosti spáchaného činu, jakož i jejím poměrům. 

(3) Při ukládání trestních sankcí soud přihlédne i k důsledkům, které může mít 

jejich uložení na třetí osoby, zejména přihlédne k právem chráněným zájmům osob 

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

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

trestným činem právnické osoby. 

 

           Z odst.1 výše uvedeného ustanovení vyplývá, že základními skutečnostmi, ke 

kterým přihlédne soud při stanovení druhu trestu a jeho výměry jsou: 

 Povaha a závažnost trestného činu 

                                                      
102 JELÍNEK, J. a kol.: Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6.vydání. Praha: Leges, 2017, s. 
506. 
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 Poměry právnické osoby, včetně její dosavadní činnosti a jejích majetkových 

poměrů 

 Zda právnická osoba vykonává činnost ve veřejném zájmu, která má 

strategický nebo obtížně nahraditelný význam pro národní hospodářství, 

obranu nebo bezpečnost 

 Působení právnické osoby po činu 

 Případná účinná snaha nahradit škodu nebo odstranit jiné škodlivé následky 

činu 

 Účinky a důsledky, které lze očekávat od trestu pro budoucí činnost právnické 

osoby  

 

Povaha a zavážnost trestného činu je upravena také na úrovni trestního zákoníku 

a to konkrétně v ustanovení § 39 odst. 2, kde je uvedeno, že jsou určovány zejména 

významem chráněného zájmu. Dále pak způsobem provedení činu a jeho následky, 

okolnostmi, za kterých byl trestný čin spáchán, osobou pachatele, mírou jeho zavinění a 

jeho pohnutkou, záměrem nebo cílem. Tato hlediska můžeme charakterizovat jako 

obecná103 a lze je s ohledem na § 1 odst. 2 aplikovat i na právnické osoby. Tento názor 

můžeme nalézt také ve Fenykově komentáři, kde potvrzuje, že tuto definici podanou 

trestním zákoníkem, která určuje povahu a závažnost trestného činu lze přiměřeně použít 

na i na právnické osoby.104  

Soud dále přihlédne k poměrům právnické osoby a v ZTOPO jsou výslovně 

uvedeny dosavadní činnost právnické osoby a její majetkové poměry. Zjištění 

majetkových poměru má velký význam protože, trestněprávní sankce má být 

přizpůsobena majetkovým poměrům konkrétní právnické osoby a soud tedy bude 

zjišťovat například výši základního kapitálu, výši pohledávek a závazků, vlastnictví 

cenných papírů. Rozhodující tedy bude celková ekonomická situace právnické osoby.105 

Další skutečností ke které přihlédne soud při stanovení druhu trestu a jeho výměry 

je zdali právnická osoba vykonává činnost ve veřejném zájmu, která má strategický nebo 

                                                      
103 JELÍNEK, J. a kol.: Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6.vydání. Praha: Leges, 2017, s. 
506. 
104 FENYK, J., SMEJKAL, L.:Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Komentář. 
Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012. s. 184. 
105 JELÍNEK, J., HERCZEG, J.: Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob. Komentář s judikaturou. 2. 
vyd. Praha: Leges, 2013, s. 31. 
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obtížně nahraditelný význam pro národní hospodářství, obranu nebo bezpečnost. Tato 

skutečnost se může zdát jako poměrně problematická, protože důvodová zpráva a ani 

samotný zákon o trestní odpovědnosti právnických osob okolnosti, zdali právnická osoba 

vykonává činnost ve veřejném zájmu dále nerozebírají. Tento pojem, který je použitý v 

zákoně tedy “činnost ve veřejném zájmu” lze charakterizovat jako neurčitý a jeho použití 

odporuje zásadě nullum crimen sine lege certa.106 V literatuře107 jsou nabízeny názory 

na vysvětlení tohoto pojmu pomocí tzv. Kritické infrastruktury, která je upravena 

směrnicí108 Rady ES a podle této směrnice se jí rozumí prostředky a jejich části, které se 

nacházejí v členském státě, které jsou zásadní pro zachování nejdůležitějších 

společenských funkcí. Podle této úvahy je tedy možné za výkon činnosti ve veřejném 

zájmu považovat například následující činnosti: 

 Energetika (plyn, elektřina, tepelná energie) 

 Vodní hospodářství (zásobování pitnou a užitkovou vodou) 

 Potravinářství a zemědělství (produkce potravin, zemědělský výroba) 

 Doprava (silniční, železniční, letecká) 

 Bankovní a finanční sektor (správa veřejných financí, bankovnictví, kapitálový 

trh)109 

Výše uvedený pojem se tedy může jevit jako jeden ze zásadních nedostatků 

ZTOPO, protože “činnost ve veřejném zájmu” je pojem poměrně neučitý a zákonodárce 

by měl nabídnout jasnější formulaci.   

Dalším kritériem ke kterému soud přihlédne při stanovení druhu trestu a jeho 

výměry jsou účinky a důsledky, které lze očekávat od trestu pro budoucí činnost 

právnické osoby. V tomto případě se jedná o odhadnutí vývoje, který bude následovat 

poté co právnické osobě bude uložen trest. Zda lze předpokládat, že uložením trestu 

právnické osobě dojde k určité reparaci vnitřních procesů v rámci konkrétní právnické 

osoby a přijme například některá důležitá opatření, kterými mohou být posílení 

kontrolního aparátu, zpřísnění interních předpisů nebo začne usilovat o nápravu důsledků 

                                                      
106 JELÍNEK, J. a kol.: Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6.vydání. Praha: Leges, 2017, s. 
509. 
107 FENYK, J., SMEJKAL, L.:Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Praha: 
Wolters Kluwer ČR, 2012. s. 65. 
108 Směrnice Rady 2008/114/ES ze dne 8. prosince 2008, o určování a označování evropských kritických 
infrastruktur a o posouzení potřeby zvýšit jejich ochranu. 
109 FENYK, J., SMEJKAL, L.: Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Praha: 
Wolters Kluwer ČR, 2012. s. 66. 
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spáchaného trestného činu. Lze tedy shrnout, že se hodnotí vstřícnost právnické osoby k 

absenci opakování trestné činnosti do budoucna z přičin, které se vyskytují uvnitř 

právnické osoby.110 

Působení právnické osoby po činu a její účinná snaha nahradit škodu nebo 

odstranit jiné škodlivé následky činu jsou dalším hlediskem, ke kterému soud přihlíží při 

stanovení druhu a výměry trestu. Zejména se hodnotí zda právnická osoba začne činit 

kroky směřující k předcházení trestné činnosti (posílení vnitřní kontroly, přijetí interních 

předpisů, které zabraňují riziku páchaní trestné činnosti)111 a také zda usiluje o napravení 

škodlivých následků, které mohou být alespoň zmírněny nebo zcela eliminovány. Dále 

může docházet k hodnocení přístupu právnické osoby k poškozeným, tedy zda došlo k 

nahrazení škody nebo jiné újmy, která byla způsobena. 

Mezi další hlediska ke kterým soud přihlíží při stanovení druhu a výměry trestu 

právnické osobě jsou uvedeny v § 14 odst. 3 ZTOPO. Patří sem důsledky, které může 

mít uložení trestu právnické osobě na třetí osoby. Soud přihlédne k právem chráněným 

zájmům osob poškozených trestným činem a věřitelů právnické osoby, jejichž 

pohledávky vůči trestně odpovědné právnické osobě vznikly v dobré víře a nemají původ 

nebo nesouvisí s trestným činem právnické osoby.  

Vzhledem k faktu, že charakter právnické osoby je zcela odlišný od osoby fyzické 

je potřeba zohlednit při stanovení trestní sankce dopady, jaké bude mít uložení trestu na 

třetí osoby. Příliš přísná sankce nebo nesprávná výměra by v takovém případě mohla mít 

zásadní vliv na práva třetích osob a vést k poškození jejich práv spočívající například ve 

znemožnění uplatnění jejich nároků vůči právnické osobě.112   

 

4.2 Tresty a ochranná opatření v zákoně o trestní odpovědnosti 

právnických osob 
 

Zatímco v předchozích kapitolách byl představen sankční systém právnických 

osob jako celek, tak v následující subkapitole budu pojednávat o jednotlivých trestech a 

ochranných opatřeních, které jsou uvedeny v ZTOPO. Jak již bylo uvedeno sankční 

systém v České republice je založen na dualismu trestněprávních sankcí a jeho těžištěm 

                                                      
110 JELÍNEK, J., HERCZEG, J.: Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob. Komentář s judikaturou. 2. 
vyd. Praha: Leges, 2013, s. 116. 
111 FOREJT, P., HABARTA, P., TREŠLOVÁ, L.: Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti 
nim s komentářem. Praha. Linde 2012. s. 127. 
112 Tamtéž., s. 129. 
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je § 15 odst. 1 ZTOPO, kde jsou taxativně vypočteny následující sankce, které lze 

právnickým osobám uložit: 

 

§ 15  

 

Druhy trestů a ochranných opatření 

 

(1) Za trestné činy spáchané právnickou osobou lze uložit pouze tyto tresty 

a) zrušení právnické osoby, 

b) propadnutí majetku, 

c) peněžitý trest, 

d) propadnutí věci, 

e) zákaz činnosti, 

f) zákaz plnění veřejných zakázek nebo účasti ve veřejné soutěži, 

g) zákaz přijímání dotací a subvencí, 

h) uveřejnění rozsudku. 

 

Lze konstatovat, že výše uvedené ustanovení je naplněním zásady nulla poena 

sine lege (žádný trest bez zákona) a jejich taxativní výčet je systematicky řazen od trestu 

nejzávažnějšího (zrušení právnické osoby) až po trest nejmírnější (uveřejnění rozsudku).  

 

4.2.1 Zrušení právnické osoby 
 

Zrušení právnické osoby je nejpřísnějším trestem, který může být právnické 

osobě uložen a jeho uložením dojde k eliminaci konkrétní právnické osoby. Podle 

důvodové zprávy113 je možné tento trest uložit zejména tam, kde se právnická osoba 

začlenila například do organizovaného zločinu a tvořila jeden z jejích významných 

článků. ZTOPO upravuje tento trest ve svém ustanovení § 16 následovně: 

 

 

 

                                                      
113Důvodová zpráva k zákonu č. 418/2011 Sb. o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti 
nim, č. 418/2011 Dz 
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§ 16  

 

Zrušení právnické osoby 

 

(1) 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. 

(2) Je-li právnickou osobou banka, může soud uložit trest zrušení právnické osoby 

až po vyjádření České národní banky k možnostem a důsledkům jeho uložení; k tomuto 

vyjádření soud přihlédne. Obdobně se věta první použije ohledně pojišťovny, zajišťovny, 

penzijního fondu, investiční společnosti, investičního fondu, obchodníka s cennými 

papíry, spořitelního a úvěrního družstva, centrálního depozitáře, instituce elektronických 

peněz, platební instituce, provozovatele vypořádacího systému a organizátora trhu s 

investičními nástroji. 

(3) Je-li právnickou osobou komoditní burza, může soud uložit trest zrušení 

právnické osoby až po vyjádření příslušného orgánu státní správy, který uděluje státní 

povolení k provozování burzy podle jiného právního předpisu, k možnostem a důsledkům 

jeho uložení; k tomuto vyjádření soud přihlédne. 

(4) Právní mocí rozhodnutí, kterým byl uložen trest zrušení právnické osoby, 

vstupuje tato právnická osoba do likvidace. 

(5) Z majetku právnické osoby, které byl uložen trest zrušení právnické osoby, 

mohou být uspokojeny pohledávky věřitelů, pokud nejde o majetek, u něhož je to 

vzhledem k jeho povaze nebo charakteru nebo k povaze spáchaného trestného činu 

vyloučeno. 

 

V prvním odstavci výše uvedeného ustanovení jsou upraveny podmínky, které 

jsou vyžadovány zákonem pro uložení tohoto trestu. První podmínkou je sídlo právnické 

osoby v České republice a další podmínkou je činnost právnické osoby, která spočívala 

zcela nebo převážně v páchání trestného činu nebo trestných činů. Jako negativní 

podmínku pak lze uvést skutečnost, že uložení trestu zrušení právnické osoby nevylučuje 

povaha právnické osoby.  

Při zaměření se na podmínku sídla právnické osoby lze dojít k závěru, že tento 

trest nelze uložit zahraniční právnické osobě ani pokud zde má svůj podnik, organizační 
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složku, majetek nebo zde vykonává svou činnost. Podnik ani organizační složka nemají 

právní subjektivitu a nejsou tedy dle zákona trestně odpovědné.114 Formulace “převážne 

v páchání trestného činu nebo trestných činů” se může jevit jako problematická z 

hlediska její neurčitosti a pomocí jazykového výkladu můžeme říci, že se bude jednat o 

situaci, kdy právnická osoba páchala trestné činy soustavně a nikoli jednorázově. V 

takovém případě by trest zrušení právnické osoby nemohl být uložen.  

Výklad negativní podmínky, která stanoví, že tento trest nelze uložit pokud to 

vylučuje povaha právnické osoby může ve spojení s § 14 ZTOPO odst. 1 napovědět, že 

se bude jednat například o právnické osoby jako jsou České dráhy, Český rozhlas nebo 

ČEZ.115 Také důvodová zpráva k ZTOPO stanoví, že tento trest nebude moci být uložen 

právnickým osobám zřízeným zákonem a také u územně samosprávných celků.116  

Poměrně zvláštní předpoklady jsou pak kladeny na soud v odst. 2 projednávaného 

ustanovení. V případě, že tento trest bude zamýšleno uložit bance, tak si musí soud 

vyžádat vyjádření České národní banky. Centrální banka tuto situaci vyhodnotí a podle 

důvodové zprávy poskytne zejména informace o dopadech na stabilitu finančního trhu a 

také se vyjádří k možnostem a důsledkům uložení tohoto druhu trestu. Stejně se bude 

postupovat i v případě dalších subjetků nad kterými vykonává právnická osoba dohled.117 

Obdobná úprava jako u bank se předpokládá i u komoditních burz, jež vykonávají 

činnost na území České republiky na základě státního povolení udělovaného příslušným 

orgánem státní správy, kterým může být dle zákona č. 2/1969 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů, Ministerstvo průmyslu a obchodu nebo Ministerstvo zemědělství. Uvedený 

specifický postup je odůvodněn významem a postavením komoditních burz, které na 

základě státního povolení zprostředkovávají obchody v širokém spektru komodit včetně 

základních a strategických surovin.118 

Právní mocí rozhodnutí o zrušení právnické osoby dojde ze zákona k zahájení 

likvidace právnické osoby. Tento postup se poté bude řídit mimotrestními civilními 

                                                      
114 FENYK, J., SMEJKAL, L.: Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Komentář. 
Praha: Wolters Kluwer, 2012, s. 72. 
115 BOHUSLAV, Lukáš.: Trestní odpovědnost právnických osob. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš 
Čeněk, 2014, s. 158. 
116 Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna. 2011. VI volební období. Tisk. 285, Vládní návrh 
zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Důvodová zpráva 
117 Zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance 
118 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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předpisy s odchylkami, které jsou stanoveny zákonem o trestní odpovědnosti 

právnických osob v § 38.119 

Z posledního odstavce projednávaného ustanovení vyplává, že se zákonodárce 

snaží chrátnit práva třetích osob a proto uznává, aby byly pohledávky věřitelů 

uspokojeny z majetku právnické osoby.120 Vzhledem k faktu, že v průběhu likvidace 

dochází k mimosoudnímu vypořádání majetkových poměrů zrušené právnické osoby, tak 

je v tomto odstavci zdůrazňováno, že majetek jehož povaha nebo charakter to vylučuje 

nemůže sloužit k uspokojení pohledávek věřitelů. Jedná se o majetek, který pachatel drží 

neoprávněně, například zbraně držené v rozporu se zákonem č. 119/2002 Sb., o střelných 

zbraních a střelivu.121 

Na základě zpracované statistiky dosavadního uplatňování zákona o trestní 

odpovědnosti právnických osob v České republice lze uvést, že tento nejpřísnější druh 

trestu byl právnickým osobám uložen ke dni 10.12. 2016 zatím 16x. V této souvislosti je 

zajímavé, že odvolání proti takto přísnému trestu bylo podáno pouze ve čtyřech 

případech. Jádro tohoto problému lze vysledovat v problematice zastoupení právnické 

osoby ustanoveným opatrovníkem. Právnické osoby ve většině případů souhlasily 

s uložením tohoto trestu ne kvůli svému přesvědčení, ale protože nebyla zastupována 

osobami, která se nacházejí uvnitř právnické osoby a záleželo by jim významným 

způsobem na jejích zájmech. Zastoupení většinou probíhalo ustanoveným opatrovníkem 

na základě ustanovení § 34 odst. 5 ZTOPO, které navazuje na § 34 odst. 4 ZTOPO.122 

Právě v této korelaci spatřuji základní nedostatek právní úpravy tohoto druhu trestu, 

protože pokud osoba, která má zcela zásadní znalosti o skutku je nemůže použít v rámci 

obhajoby právnické osoby z důvodu vyloučení a pokud je zde dosazený opatrovník, který 

nemá přehled o fungování a činnosti právnické osoby, tak ani nemůže náležitě hájit její 

zájmy. De lege ferenda by tedy bylo dle mého názoru vhodné, aby bylo ustanovení § 34 

odst. 4 odstraněno a nebo alespoň upraveno tak, aby osoby, které o skutku mají náležité 

znalosti nebyli považovány za svědky a mohli tyto skutečnosti využít v obhajobě 

                                                      
119 JELÍNEK, J., HERCZEG, J.: Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob. Komentář s judikaturou. 2. 
vyd. Praha: Leges, 2013, s. 23. 
120 FENYK, J., SMEJKAL, L.: Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Komentář. 
Praha: Wolters Kluwer, 2012, s. 63. 
121 FOREJT, P., HABARTA, P., TREŠLOVÁ, L.: Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti 
nim s komentářem. Praha. Linde 2012. s. 147. 
122 ŘÍHA, J.: Pět let uplatňování trestní odpovědnosti právnických osob českou justicí. In: KALVODOVÁ, 
Věra, Marek FRYŠŤÁK a Jan PROVAZNÍK (eds.). Trestní právo /stále/ v pohybu: pocta Vladimíru 
Kratochvílovi. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018 s. 388. 
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právnické osoby. Zároveň by díky splnění tohoto předpokladu došlo také k respektování 

zásady nemo tenetur se ipsum accusare, tedy, že nikdo není povinen sám sebe 

obviňovat.123 

 

4.2.2 Propadnutí majetku 
 

Trest propadnutí majetku je možné charakterizovat jako druhý nejpřísnější trest 

po trestu zrušení právnické osoby a zároveň je nepřísnějším trestem, který postihuje 

majetek. Hlavním důvodem výrazné přísnosti je, že tento trest může podle okolností 

postihnout i celý majetek právnické osoby a zároveň představuje výjimku 

z nedotknutelnosti majetku jako základního lidského práva, která je upravena na ústavní 

úrovni v čl. 11 Listiny základních práva a svobod (tato ochrana je zaručena i právnickým 

osobám)124. Úpravu trestu propadnutí majetku nalezneme v ustanovení § 17 ZTOPO: 

 

§ 17  

 

Propadnutí majetku 

 

(1) Soud může uložit trest propadnutí majetku, odsuzuje-li právnickou osobu za 

zvlášť závažný zločin, kterým pro sebe nebo jiného získala nebo se snažila získat 

majetkový prospěch. 

(2) Bez podmínek odstavce 1 může soud uložit trest propadnutí majetku pouze v 

případě, že trestní zákoník uložení tohoto trestu za spáchaný zločin dovoluje. 

(3) Propadnutí majetku postihuje celý majetek právnické osoby nebo tu jeho část, 

kterou soud určí. 

(4) Je-li právnickou osobou banka nebo zahraniční banka, jejíž pobočka 

vykonává činnost na území České republiky na základě bankovní licence udělené Českou 

národní bankou nebo na základě principu jednotné licence podle jiného právního 

předpisu, může soud uložit trest propadnutí majetku až po vyjádření České národní banky 

k možnostem a důsledkům jeho uložení; k tomuto vyjádření soud přihlédne. Obdobně se 

                                                      
123 ŘÍHA, J.: Pět let uplatňování trestní odpovědnosti právnických osob českou justicí. In: KALVODOVÁ, 
Věra, Marek FRYŠŤÁK a Jan PROVAZNÍK (eds.). Trestní právo /stále/ v pohybu: pocta Vladimíru 
Kratochvílovi. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018 s. 390. 
124 JELÍNEK, J. a kol.: Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6.vydání. Praha: Leges, 2017, s. 
132 . 
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věta první použije ohledně pojišťovny, pobočky pojišťovny, zajišťovny, pobočky 

zajišťovny, penzijního fondu, investiční společnosti, investičního fondu, obchodníka s 

cennými papíry, pobočky obchodníka s cennými papíry, spořitelního a úvěrního družstva, 

centrálního depozitáře, instituce elektronických peněz, pobočky zahraniční instituce 

elektronických peněz, platební instituce, provozovatele vypořádacího systému a 

organizátora trhu s investičními nástroji. 

 

 

Podmínky pro uložení trestu propadnutí majetku jsou uvedeny v odst. 1 

citovaného ustanovení a soud může uložit tento trest na základě těchto podmínek: První 

podmínkou je spáchání zvlášť závažného zločinu právnickou osobou a podmínkou 

druhou je získání nebo snaha získat majetkový prospěch. Majetkovým prospěchem 

právnické osoby se rozumí získání přírůstku právnické osoby nebo také skutečnost, že 

nedošlo k úbytku, který by připadal v úvahu, kdyby se právnická osoba nedopustila 

zvlášť závažného zločinu.125 Podle § 14 trestního zákoníku jsou zvlášť závažnými 

zločiny ty úmyslné trestné činy na, které trestní zákoník stanoví trest odnětí svobody 

s horní hranicí sazby nejméně deset let. 

Trest propadnutí majetku je možné uložit také v případě, že nejsou splněny 

podmínky, které jsou vyžadovány ZTOPO v odstavci 1. Bude se tak jednat o případ, kdy 

dovoluje jeho uložení za spáchaný zločin trestní zákoník. Půjde například o 

kvalifikované skutkové podstaty trestného činu podílnictví dle § 214 odst. 3 a 4 trestního 

zákoníku, trestného činu podplácení dle § 332 odst. 2 trestního zákoníku a nebo trestného 

činu legalizace výnosů z trestné činnosti podle § 216 odst. 3 a 4 trestního zákoníku.126 

V odstavci 3 projednávaného ustanovení je určen rozsah majetku, který je 

postižen trestem propadnutí majetku. Z tohoto ustanovení vyplývá, že tento trest 

postihuje v prvním případě celý majetek právnické osoby nebo v druhém případě pouze 

tu část, kterou soud určí. Stanovení této části je možné poměrným dílem nebo také 

vymezením určitých věcí a v případě spoluvlastnictví se tento trest bude také vztahovat 

na podíl, který je ve spoluvlastnictví.127 K této problematice se také vyjádřil Nejvyšší 

                                                      
125 JELÍNEK, J., HERCZEG, J.: Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob. Komentář s judikaturou. 2. 
vyd. Praha: Leges, 2013, s. 132. 
126 FENYK, J., SMEJKAL, L.: Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Komentář. 
Praha: Wolters Kluwer, 2012, s. 75. 
127 JELÍNEK, J., HERCZEG, J.: Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob. Komentář s judikaturou. 2. 
vyd. Praha: Leges, 2013, s. 134. 
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soud ve svém rozhodnutí z roku 2008 a to následujícím způsobem: „ Vlastnické právo a 

jiná majetková práva patřící do propadlého majetku odsouzeného přecházejí na stát 

dnem právni moci rozsudku.“128 

V posledním odstavci projednávaného ustanovení můžeme nalézt určitou 

podobnost s trestem zrušení právnické osoby. Podobnost spočívá hlavně v povinnosti 

soudu, který si také musí vyžádat v některých případech vyjádření ČNB, která se vyjádří 

k možnostem a důsledkům uložení toho trestu. V tomto stanovisku by se ČNB měla 

vyjádřit zejména k dopadům, které bude mít na finanční trh uložení tohoto trestu 

právnické osobě působící na finančním trhu.129 Hlavní rozdílem je pak oproti trestu 

zrušení právnické osoby skutečnost, že není požadováno předchozí vyjádření v případě 

ukládání trestu komoditním burzám, ale také je vyžadováno u zahraničních bank, jejichž 

pobočka vykonává činnost na území České republiky. Trest propadnutí majetku je tedy 

možné uložit i zahraničním subjetkům. 

Hlavní nedostatek úpravy trestu propadnutí majetku je skutečnost, že nedochází 

ze strany zákonodárce k zohlednění dopadů, které může mít uložení tohoto trestu na třetí 

osoby. Je nepochybné, že by uložením tohoto trestu mohlo dojít ke zmaření majetkových 

nároků třetích osob.130 V literatuře131 se objevují názory, že je zohlednění tohoto kritéria 

vhodné zejména vzhledem k faktu, že peněžitý trest s tímto kritériem pracuje s čímž 

naprosto souhlasím. 

 

4.2.3 Peněžitý trest 
 

Peněžitý trest je dalším trestem, které je možné právnické osobě uložit za 

spáchání trestného činu. Důvodová zpráva132 v souvislosti s tímto trestem deklaruje, že 

by se mělo jednat o nejčastěji ukládaný druh trestu právnické osobě. 

Nejpravděpodobnějším důvodem pro časté ukládání peněžitého trestu je fakt, že 

zákonodárce v samotném textu zákona připouští jeho uložení za úmyslné trestné činy, 

ale také za trestné činy nedbalostní. Peněžitý trest je možné nalézt jako jeden z druhů 

                                                      
128 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 5.3. 2008, sp. Zn. 28 Cdo 562/2008 
129 FOREJT, P., HABARTA, P., TREŠLOVÁ, L.: Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti 
nim s komentářem. Praha. Linde 2012. s. 156. 
130 Tamtéž, s. 150. 
131 BOHUSLAV, L.: Trestní odpovědnost právnických osob. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš 
Čeněk, 2014, s. 159. 
132 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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trestů, který se vztahuje i na fyzické osoby v trestním zákoníku. Úpravu peněžitého 

trestu, která je uvedena v ZTOPO shledávám jako poněkud neúplnou a bude třeba při 

jeho ukládání použít určitá ustanovení, která se nachází v trestním zákoníku. Konkrétně 

se bude jednat o ustanovení § 68 odst. 6 TZ, který stanoví, že soud tento trest neuloží, 

pokud je zřejmé, že by byl nedobytný. Ustanovení § 68 odst. 7 TZ, který stanoví, že 

zaplacené částky peněžitého trestu připadají státu. A také § 68 odst. 5 TZ, podle kterého 

může soud rozhodnout o zaplacení peněžitého trestu v přiměřených měsíčních splátkách. 

 

Úpravu peněžitého trestu nalezneme v § 18 ZTOPO a zní následovně: 

 

§ 18  

 

Peněžitý trest 

 

(1) Soud může uložit právnické osobě peněžitý trest, odsuzuje-li ji za úmyslný 

trestný čin nebo trestný čin spáchaný z nedbalosti. Uložení peněžitého trestu nesmí být 

na újmu práv poškozeného. 

(2) Denní sazba činí nejméně 1 000 Kč a nejvíce 2 000 000 Kč. Při určení výše 

denní sazby zohlední soud majetkové poměry právnické osoby. 

(3) Ustanovení § 17 odst. 4 se užije obdobně. 

 

Úprava pěněžitého trestu v ZTOPO stanoví jako jedinou podmínku jeho uložení 

skutečnost a to, že právnická osoba spáchala úmyslný trestný čin nebo trestný čin 

spáchaný z nedbalosti. Lze konstatovat, že tuto formulaci je možné označit za 

nadbytečnou133, protože trestný čin je možné spáchat pouze ve formě zavinění, která má 

v trestním právu dvě formy a to: úmysl (§ 15 TZ) a nedbalost (§ 16 TZ).134 Soud musí 

při ukládání peněžitého trestu zohlednit práva poškozeného a jeho uložení jim nesmí být 

na újmu, bude tedy třeba přihlížet hlavně k ustanovení § 43 TŘ, které se týká nároků 

poškozeného na náhradu škody.135 

                                                      
133 BOHUSLAV, L.: Trestní odpovědnost právnických osob. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš 
Čeněk, 2014, s. 159. 
134 JELÍNEK, J., HERCZEG, J.: Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob. Komentář s judikaturou. 2. 
vydání. Praha: Leges, 2013, s. 73. 
135 FENYK, J., SMEJKAL, L.: Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Komentář. 
Praha: Wolters Kluwer, 2012, s. 76. 
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V druhém odstavci projednávané úpravy peněžitého trestu ZTOPO stanoví 

pravidlo pro určení výše denních sazeb, které je ve srovnání s úpravou pro fyzické osoby 

vyšší. Naproti tomu zákon neobsahuje počet denních sazeb, ale pouze jejich výši a bude 

tedy třeba náhlednout do trestního zákoníku, konkrétně do § 68 odst. 1 TZ, kde je 

uvedeno, že počet denních sazeb je ukládán v rozmezí 20 až 730 celých denních sazeb. 

Vynásobením počtu denních sazeb a její maximální výše pak dojdeme k závěru, že 

právnické osobě je možné uložit pěněžitý trest v maximální výši 1 460 000 000 Kč. Soud 

je povinen při určení výše denní sazby zohlednit majetkové poměry právnické osoby a 

tento požadavek je možné charakterizovat jako zcela legitimí. Hlavním důvodem je fakt, 

že pokud by byl pěněžitý trest neúměrně vysoký mohl by svou funkcí suplovat trest 

zrušení právnické osoby nebo propadnutí majetku a mohlo by tak dojít k faktickému 

zániku právnické osoby, ačkoliv by nebyly naplněny podmínky pro uložení takových 

trestů.136  

Při zohledňování majetkových poměrů právnické osoby, které má být uložen 

peněžitý trest se nestačí zaměřit pouze na aktiva (příjmy a jiný majetek), ale také na 

pasiva (závazky) a další skutečnosti rozhodné pro schopnost uhrazení peněžitého trestu 

právnickou osobou.137 V této souvislosti je nutné uvést, že zohledňování majetkových 

poměrů konkrétní právnické osoby, které má být uložen peněžitý trest není diskriminací 

a ani porušením principu rovnosti. K této problematice se vyjádřil Ústavní soud138 a 

judikoval, že rovnost nemůže být chápána jako absolutní, ale jako relativní se kterou úzce 

souvisí pojem přiměřenosti zásahu do základních práv. Z povahy pokuty (peněžitého 

trestu) jakožto sankce postihující majetek, vyplývá že, pokud má být individualizovaná 

a přiměřená, musí brát v potaz také majetkové poměry potrestaného. Pokud by byla 

uložena stejná výše pokuty osobám s rozdílnými majetkovými poměry, mohla by 

v určitých případech působit neúčinně, zatímco v jiných případech až likvidačně. Pokud 

tedy bude uložena různá výše pokuty dvěma osobám pouze na základě zhodnocení 

majetkových poměrů nejedná se o porušení principu relativní rovnosti. 

                                                      
136 FENYK, J., SMEJKAL, L.: Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Komentář. 
Praha: Wolters Kluwer, 2012, s. 77 
137 FOREJT, P., HABARTA, P., TREŠLOVÁ, L.:Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti 
nim s komentářem. Praha. Linde 2012. s. 127. 
138 Nález Ústavního soudu ze dne 9. 3. 2004, vyhlášený pod č. 299/2004 Sb., ve věci návrhu na zrušení 
části ustanovení § 11 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění zákona č.. 273/2001 Sb., zákona 
č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb. a zákona č. 231/2002 Sb. 
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Také v případě peněžitého trestu má soud povinnost vyžádat si stanovisko ČNB 

k možnostem a důsledkům uložení tohoto trestu, pokud je právnickou osobou jedna ze 

zákonem určených právnických osob. Ovšem soud by měl také při ukládání tohoto trestu 

zkoumat, zdali se jedná o právnickou osobu soukromého nebo veřejného práva, protože 

v případě státních podniků by stát trestal sám sebe. V takovém případě by pak 

v absurdním rámci byl peněžitý trest hrazen z peněz danových poplatníků.139 

Dosavadní praxe soudů ukazuje na různé aplikační problémy, které se objevují 

v souvislosti s ukládáním tohoto druhu trestu. Vzhledem k faktu, že je tento trest 

považován za v podstatě základní byl uložen zhruba v pouze 1/3 případů (k 10. 12. 2016). 

Základním aplikačním problémem se jeví zejména výměra při ukladání tohoto druhu 

trestu. V několika případech došlo k uložení nesprávné výše zákonné trestní sazby, ale 

také k uložení nesprávné výše počtu denních sazeb. Zpravidla dochází k uložení 

peněžitého trestu pouze na spodní hranici zákonné trestní sazby a nejvyšší výměra byla 

zatím 1 000 000 Kč, ačkoli právě v těchto dvou případech trest nebyl vykonán s ohledem 

na § 344 odst. 1 TŘ. I v případě tohoto druhu trestu dochází v praxi k absenci náležitého 

odůvodnění rozsudků, které neodpovídá ustanovení § 125 odst. 1 TŘ vzhledem 

k požadavku finančních šetření, která musí být prováděna v souvislosti s uložením tohoto 

druhu trestu.140 

Pro náležité uplatňování peněžitého trestu v praxi by bylo vhodné, aby soudci 

prošli školením, které by mohl uspořádat například Nejvyšší soud a podal jednotlivým 

soudcům náležité informace, které by mohli využívat ve své praxi a nedocházelo by tak 

k vydávání rozhodnutí v rozporu se zákonem o trestní odpovědnosti právnických osob.  

 

4.2.4 Propadnutí věci 
 

Další z taxativního výčtu trestů, které lze uložit právnické osobě za spáchaní 

trestného činu je trest propadnutí věci. Jedná se o trest, který postihuje majetek právnické 

osoby stejně jako trest propadnutí majetku a je možné ho uložit také osobám fyzickým. 

Úprava v ZTOPO zní následovně: 

 

                                                      
139 FENYK, J., SMEJKAL, L.: Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Komentář. 
Praha: Wolters Kluwer, 2012, s. 77. 
140 ŘÍHA, J.: Pět let uplatňování trestní odpovědnosti právnických osob českou justicí. In: KALVODOVÁ, 
Věra, Marek FRYŠŤÁK a Jan PROVAZNÍK (eds.). Trestní právo /stále/ v pohybu: pocta Vladimíru 
Kratochvílovi. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018 s. 396. 
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§ 19  

 

Propadnutí věci 

 

Soud může uložit právnické osobě trest propadnutí věci, včetně propadnutí 

náhradní hodnoty, za podmínek stanovených trestním zákoníkem. 

 

Podle důvodové zprávy141 je možné uložit trest propadnutí věci za stejných 

podmínek jako v případě osob fyzických, protože jeho hlavní podstatou je odčerpání 

nástrojů a výnosů z trestné činnosti. Pokud je podle trestního zákoníku uložení takového 

trestu obligatorní (§ 70 odst. 1 tr. zákoníku), musí být tento trest uložen i v řízení 

vedeném proti právnické osobě. V § 70 odst. 2 TZ je uvedeno, že soud uloží pachateli 

trest propadnutí věci v nasledujících případech: 

 

 Jedná se o věc, kterou pachatel získal trestným činem nebo jako odměnu za něj 

 Která byla užita ke spáchání trestné činu 

 Která byla určena ke spáchání trestného činu 

 Kterou pachatel, byť jen zčásti, nabyl za věc získanou trestným činem nebo 

jako odměnu za něj, pokud hodnota této věci není ve vztahu k hodnotě nabyté 

věci zanedbatelná. 

Pojem věc můžeme ve smyslu § 134 odst. 1 TZ vysvětlit jako ovladatelný hmotný 

předmět, který slouží potřebám lidí a může být předmětem vlastnictví.142 Základní 

podmínkou uložení tohoto trestu je pak skutečnost uvedená v § 70 odst. 3 TZ podle 

kterého, je možné uložit trest propadnutí věci pouze pokud věc náleží pachateli. Uložený 

trest propadnutí věci pak postihuje také plody a užitky takové věci. V této skutečnosti lze 

pozorovat hlavní rozdíl oproti trestu propadnutí majetku, protože primárním účelem je 

postihnutí výnosů z trestné činnosti a také nástrojů určených k trestné činnosti.143 Je 

ovšem otázkou jakým způsobem by se postupovalo v případě, kdy obviněná právnická 

osoba není výlučným vlastníkem věci. K této problematice se vyjádřil Vrchní soud Praha 

                                                      
141 Důvodová zpráva k zákonu č. 418/2011 Sb. o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti 
nim, č. 418/2011 Dz 
142 JELÍNEK, J., HERCZEG, J.: Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob. Komentář s judikaturou. 
2.vydání. Praha: Leges, 2013, s. 142. 
143 FENYK, J., SMEJKAL, L.: Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Komentář. 
Praha: Wolters Kluwer, 2012, s. 77. 
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ve svém rozhodnutí z roku 1997, když judikoval, že trest propadnutí věci je trestem, 

kterým lze postihnout pouze obviněného a nikoli další osoby, které nejsou trestně 

stíhány. Pokud tedy není obviněný výlučným vlastníkem takové věci, ale pouze 

bezpodílovým spoluvlastníkem, není možné trest propadnutí věci uložit.144  

I v trestním zákoníku můžeme pozorovat, že je realizace trestu propadnutí věci 

zajištěna také propadnutím náhradní hodnoty stejně jako je tato záruka uvedena v druhé 

části ustanovení § 19 ZTOPO. Úprava propadnutí náhradní hodnoty je v trestním 

zákoníku v ustanovení § 71 a uplatní se zejména v případech kdy, pachatel před uložením 

trestu propadnutí věci zničí, poškodí nebo jinak znehodnotí, zcizí, učiní neupotřebitelnou, 

odstraní nebo zužitkuje, zejména spotřebuje, nebo jinak její propadnutí zmaří. Soud poté 

může uložit propadnutí náhradní hodnoty až do výše, která odpovídá hodnotě takové 

věci. 

 

4.2.5 Zákaz činnosti 

 

Trest zákazu činnosti je dalším trestem, který můžeme naleznout také v trestním 

zákoníku a kromě právnických osob se tedy vztahuje i na osoby fyzické. Samozřejmě je 

třeba rozlišovat mezi trestem zákazu činnosti, který se vztahuje na právnické osoby a 

trestem zákazu činnosti, který lze uložit osobě fyzické. Hlavní účel trestu zákazu činnosti 

spočívá v zabránění páchání další trestné činnosti a jedná se o subsidiární trest k dalším 

zákazovým trestům, tedy k trestu zákazu plnění veřejných zakázek a účasti ve veřejné 

soutěži.145 

 

Úpravu trestu zákazu činnosti nalezneme v § 20 ZTOPO a zní následovně: 

 

§ 20 

 

 Zákaz činnosti 

 

(1) Soud může uložit právnické osobě trest zákazu činnosti na jeden rok až dvacet 

let, byl-li trestný čin spáchán v souvislosti s touto činností. 

                                                      
144 Rozhodnutí Vrchního soudu Praha ze dně 4. 11. 1997, sp. Zn. 7 To 51/97 
145 FENYK, J., SMEJKAL, L.: Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Komentář. 
Praha: Wolters Kluwer, 2012, s. 79. 
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(2) Ustanovení § 17 odst. 4 se užije obdobně. 

 

Z uvedeného ustanovení lze dojít k závěru, že trest zákazu činnosti primárně brání 

dalšímu páchání trestných činů, které byly prováděny v souvislosti se zakázanou trestnou 

činností, ale pokud se jedná o pachatele jako fyzickou osobu, můžeme v něm spatřovat 

také prvky výchovného prostředku.146 Jak jsem již uvedl je třeba rozlišovat mezi trestem 

zákazu činnosti ukládaným právnické osobě a osobě fyzické. Úpravu trestu zákazu 

činnosti pro fyzické osoby nalezneme v § 73 odst. 3 TZ. Trestní zákoník rozlišuje několik 

skupin, kdy lze trest zákazu činnosti uložit a to: zákaz výkonu určitého zaměstnání, 

povolání, funkce, činnosti ke které je třeba zvláštního povolení a nebo jejíž výkon 

upravuje zvláštní předpis.  

Z logiky věci ovšem nelze právnické osobě zakázat výkon určitého zaměstnání, 

povolání a funkce. Právnické osobě lze zakázet pouze tu činnost v souvislosti s kterou se 

dopustila trestného činu a tento trest se tedy bude vztahovat pouze na činnosti, ke které 

je třeba zvláštního povolení a nebo jejíž výkon upravuje zvláštní předpis.147 Může se 

jednat například o bankovní licenci nebo o provozování živnosti, která je předmětem 

činnosti této právnické osoby.148 Ustanovení o trestu zákazu činnosti dále uvádí výměru 

ve které může být tento trest uložen a to v rozmezí 1 rok až 20 let a maximální možná 

hranice je tak o deset let vyšší než u úpravy pro fyzické osoby. Lze polemizovat o tom, 

zdali není tato hranice pro právnické osoby nastavena až příliš vysoko, vzhledem 

k mimořádným následků, které by mohlo uložení trestu zákazu činnosti v maximální 

možné hranici mít. V literatuře se objevují návrhy, aby trest zákazu činnosti obsahoval 

podobné ustanovení jako trest zrušení právnické osoby, který říká, že „činnost právnické 

osoby spočívala zcela nebo převážně v páchání trestného činu nebo trestných činů”. 

Jedná se o základní podmínku pro uložení trestu zrušení právnické osoby a trest zákazu 

činnosti by mohl obsahovat další kritérium jako: opakovanost jednání, výše horní hranice 

pro uložení trestu odnětí svobody nebo jeho restrikce na zločiny.149  

                                                      
146 JELÍNEK, J., HERCZEG, J.: Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob. Komentář s judikaturou. 2. 
vyd. Praha: Leges, 2013, s. 147.  
147 Tamtéž. 
148 FENYK, J., SMEJKAL, L.: Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Komentář. 
Praha: Wolters Kluwer, 2012, s. 79. 
149 BOHUSLAV, L.: Trestní odpovědnost právnických osob. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš 
Čeněk, 2014, s. 160. 
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Hlavní podmínkou pro uložení trestu zákazu činnosti je souvislost spáchání 

trestného činu s činností, která se pachateli zakazuje. Podle Fenyka musí být tato 

souvislost: přímá, bezprostřední a musí vyplývat ze skutečnosti, že právě tato činnost je 

pro svou povahu s ohledem na právnickou osobu, která ji vykonávala, škodlivá pro 

společnost.150 Na tomto místě považuji za potřebné uvést důležité usnesení Nejvyššího 

soudu z roku 2006, které konkretizuje podmínku uložení trestu zákazu činnosti a to 

následujícím způsobem: „podmínkou uložení trestu zákazu činnosti není spáchání 

trestného činu přímo při výkonu určité činnosti, která má být zakázána, ale postačí, 

jestliže taková činnosti poskytla pachateli příležitost ke spáchání trestného činu nebo mu 

alespoň usnadnila jeho spáchání“.151 

Z předpokladů pro uložení trestu zákazu činnosti společně s ústavní úpravou 

práva zakládat politické strany a sdružovat se v nich, lze dojít k závěru, že tento trest 

nelze uložit politické straně nebo hnutí jako trest zákazu politické činnosti.152 

V druhém odstavci projednávaného ustanovení nalezneme opět odkaz na § 17 

odst. 4 ZTOPO. Použití tohoto ustanovení následuje v případě, že právnickou osobou, 

které má být uložen trest zákazu činnosti, bude banka nebo zahraniční banka, jejíž 

pobočka vykonává činnost na území České republiky na základě bankovní licence 

udělené Českou národní bankou nebo na základě principu jednotné licence podle 

zvláštního právního předpisu. Česká národní banka se pak na vyžádání soudu vyjádří 

k možnostem a důsledkům jeho uložení. Soud je povinen přihlédnout k tomuto 

stanovisku a v rozhodnutí se s ním náležitě vypořádat. Obdobně se postupuje ohledně 

pojišťoven, poboček pojišťoven, zajišťoven, poboček zajišťoven, penzijních fondů, 

investičních společností, investičních fondů, obchodníků s cennými papíry, poboček 

obchodníků s cennými papíry, spořitelních a úvěrních družstev nebo centrálního 

depozitáře - vyjádření je třeba v těchto případech vyžádat od příslušných ústředních 

orgánů.153 Vzhledem ke skutečnosti, že soud je nezávislým orgánem, kterému jedině 

přísluší rozhodovat o uložení trestu v souladu se zásadou individualizace trestu, je na 

                                                      
150 FENYK, J., SMEJKAL, L.: Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Komentář. 
Praha: Wolters Kluwer, 2012, s. 79. 
151 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 10. 5. 2006, sp. Zn. 5 Tdo 523/2006 
152 Důvodová zpráva k zákonu č. 418/2011 Sb. o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti 
nim, č. 418/2011 Dz 
153 Tamtéž. 
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jeho uvážení jaké podklady a informace bude považovat pro své rozhodování za 

potřebné.154 

Pokud přihlédneme k dosavadní praxi uplatňování zákona o trestní odpovědnosti 

právnických osob v České republice, tak můžeme pozorovat, že trest zákazu činnosti je 

nejčastěji ukládaným trestem a byl uložen celkem v 58 případech (k 10. 12. 2016). 

Důvodem může být pravděpodobně všeobecná známost tohoto druhu trestu mezi soudci, 

protože jeho uložení je možné i vůči fyzickým osobám. Naproti peněžitému trestu, zde 

nedochází k chybám při vyměřování výměry tohoto druhu trestu, ale hlavní pochybení 

lze spatřovat v určení druhu a rozsahu zakázané činnosti. Právě v tomto bodě dochází 

k absenci náležitého určení zakazované činnosti a také užívání rozsáhlých formulací, 

které poté znemožňují vykonávání prakticky jakékoliv činnosti právnické osoby.155 Je 

tedy možné uvést, že soudy v některých případech prakticky nerespektují ustanovení § 

20 odst. 1 ZTOPO, kde je uvedeno, že musí být dána souvislost mezi trestným činem a 

zakazovanou činností. Určitou konkretizaci nám může poskytnou také usnesení 

Nejvyššího soudu z roku 2006, které je uvedeno výše. Dalším důležitým rozsudkem 

Nejvyššího soudu v této souvislosti je rozsudek ze dne 6.12. 2001, sp. zn. 3 Tz 169/2001, 

podle kterého není možné zakázat provozovat jakoukoli živnost, protože by takový zákaz 

byl příliš široký a v nepoměru s jeho účelem. Z těchto důvodů lze tedy zakázat pouze 

takovou živnost při níž docházelo k dopouštění se trestné činnosti. Na tomto místě lze 

uvést, že by si projednávaná úprava de lege ferenda zasloužila bližší konkretizaci pro 

ukládání trestu zákazu činnosti, zejména s využitím poznatků, ke kterým dospěl Nejvyšší 

soud. 

 

4.2.6 Zákaz plnění veřejných zakázek nebo účasti ve veřejné soutěži 
 

Trest zákazu plnění veřejných zakázek nebo účasti ve veřejné soutěži je 

specifickým případem trestu zákazu činnosti. Jedná se o jeden ze čtyř trestů, který nelze 

uložit osobě fyzické, ale pouze právnické osobě. Uložením tohoto trestu se právnické 

osobě zakazuje uzavírat smlouvy na plnění veřejných zakázek, účastnit se zadávacího 

                                                      
154 FENYK, J., SMEJKAL, L.: Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Komentář. 
Praha: Wolters Kluwer, 2012, s. 80. 
155 ŘÍHA, J.: Pět let uplatňování trestní odpovědnosti právnických osob českou justicí. In: KALVODOVÁ, 
Věra, Marek FRYŠŤÁK a Jan PROVAZNÍK (eds.). Trestní právo /stále/ v pohybu: pocta Vladimíru 
Kratochvílovi. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018 s. 397. 
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řízení nebo veřejné soutěže podle jiných právních předpisů. Úpravu tohoto trestu 

nalezneme v § 21 ZTOPO a zní následovně: 

 

§ 21  

 

Zákaz plnění veřejných zakázek nebo účasti ve veřejné soutěži 

 

(1) 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. 

(2) Trest zákazu plnění veřejných zakázek nebo účasti ve veřejné soutěži jako trest 

samostatný může soud uložit, jestliže vzhledem k povaze a závažnosti spáchaného 

trestného činu uložení jiného trestu není třeba. 

(3) Trest zákazu plnění veřejných zakázek nebo účasti ve veřejné soutěži spočívá 

v tom, že se právnické osobě po dobu výkonu tohoto trestu zakazuje v soudem stanoveném 

rozsahu uzavírat smlouvy na plnění veřejných zakázek, účastnit se zadávacího řízení 

nebo veřejné soutěže podle jiných právních předpisů. 

 

Hlavním účelem tohoto trestu je tedy podobně jako u trestu zákazu činnosti 

odebrat právnické osobě možnost páchat trestnou činnost v souvislosti s poskytováním 

určitých služeb nebo dodávek, výkonem určitých prací nebo zhotovením určitého díla na 

základě veřejné zakázky nebo vítězství ve veřejné soutěži (včetně obchodní veřejné 

soutěže a soutěže o návrh), pokud se dopustila trestné činnosti v souvislosti s takovou 

činností, a tím ztratila důvěryhodnost takovou činnost dále řádně vykonávat.156 

Účast právnické osoby v zadávacím řízení o veřejných zakázkách nebo ve veřejné 

soutěži můžeme charakterizovat jako jednu z forem, prostřednictvím kterých se 

právnická osoba dotýká společenských zájmů a vykonává svou činnost, proto je možné 

aby se právnická osoba dopustila trestného činu v souvislosti s těmito činnostmi.157  

                                                      
156 FOREJT, P., HABARTA, P., TREŠLOVÁ, L.: Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti 
nim s komentářem. Praha. Linde 2012., s. 200. 
157 JELÍNEK, J., HERCZEG, J.:Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob. Komentář s judikaturou. 2. 
vydání. Praha:Leges, 2013,  s. 154. 
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Soud může tento trest uložit pouze za podmínky, že se právnická osoba dopustila-

li trestného činu v souvislosti s uzavíráním smluv na plnění veřejných zakázek nebo s 

jejich plněním, s účastí v zadávacím řízení nebo ve veřejné soutěži. Na tomto místě se 

nabízí možnost, zdali by nebylo možné tento trest ukládat i bez naplnění této 

podmínky.158 Trestní zákoník nabízí trestné činy v souvislosti s kterými bude tento druh 

trestu ukládán s nejvyšší pravděpodobností nejčastěji. Jedná se o: trestný čin zjednání 

výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě podle § 256 TZ 

nebo trestný čin pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži § 257 TZ, 

trestný čin podvodu podle § 209 TZ a nebo trestný čin podplácení podle § 332 TZ.159 

Trest zákazu plnění veřejných zakázek nebo účasti ve veřejné soutěži lze uložit 

jako samostatný trest pouze za předpokladu, že není třeba uložení jiného trestu s ohledem 

na povahu a závažnost konkrétního trestného činu. Jedná se tedy o promítnutí jednoho 

ze základních kritérií pro ukládání trestů právnickým osobám, které nalezneme v § 14 

odst. 1 ZTOPO. V posledním odstavci projednávaného ustanovení nalezneme podstatu 

samotného trestu, tedy určení činností pro které lze tento zákaz uplatnit, pokud bude 

soudem uložen. Uvedené zákazy ovšem neplatí automaticky na všechny uváděné oblasti, 

ale uplatní se pouze v rozsahu jaký určí soud. Ve výroku odsuzujícího rozsudku tedy 

musí být konkrétně specifikován rozsah a doba trvání zákazu. Specifikace se bude týkat 

konkrétních oblastí na které zákaz dopadá, respektive na jaké veřejné zakázky a veřejné 

soutěže se bude vztahovat.160 

 

4.2.7 Zákaz přijímání dotací a subvencí 

 

Podobně jako trest zákazu plnění veřejných zakázek a účasti ve veřejné soutěži, 

tak se i trest zákazu přijímaní dotací a subvencí dotýká celospolečenských zájmů.161 

Jedná se o další druh trestu jehož úpravu nenalezneme v trestním zákoníku, ale pouze 

v zákoně o trestní odpovědnosti právnických osob a to v § 22, který stanoví: 

 

                                                      
158 BOHUSLAV, L.: Trestní odpovědnost právnických osob. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš 
Čeněk, 2014, s. 160. 
159 FENYK, J., SMEJKAL, L.: Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Komentář. 
Praha: Wolters Kluwer, 2012, s. 81. 
160 JELÍNEK, J., HERCZEG, J.:Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob. Komentář s judikaturou. 2. 
vydání. Praha:Leges, 2013,  s. 155. 
161 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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§ 22  

 

Zákaz přijímání dotací a subvencí 

 

(1) Soud může 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. 

(2) Trest zákazu přijímání dotací a subvencí jako trest samostatný může soud 

uložit, jestliže vzhledem k povaze a závažnosti spáchaného trestného činu uložení jiného 

trestu k dosažení účelu trestu není třeba. 

(3) Trest zákazu přijímání dotací a subvencí spočívá v tom, že se právnické osobě 

po dobu výkonu tohoto trestu zakazuje v soudem stanoveném rozsahu ucházet se o 

veškeré dotace, subvence, návratné finanční výpomoci, příspěvky nebo jakékoliv jiné 

veřejné podpory podle jiných právních předpisů, jakož i takové dotace, subvence, 

návratné finanční výpomoci, příspěvky nebo jakékoliv jiné veřejné podpory přijímat. 

 

Z uvedeného ustanovení vyplývá, že soud může uložit tento druh trestu na jeden 

rok až dvacet let v případě, že se právnická osoba dopustila 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. Ke specifikaci těchto institutů lze uvést, že 

se jedná o finanční produkty (dotace, subvence, návratná finanční výpomoc), které jsou 

poskytovány z veřejných zdrojů podle příslušných právních předpisů.  

Účel těchto finančních produktů může být účelově určený a nebo být bez tohoto 

určení.162 Finanční podporu mohou právnické osoby získávat také z fondů Evropské 

unie, a to z Evropského fondu pro regionální rozvoj nebo Evropského sociálního fondu 

                                                      
162 JELÍNEK, J. a kol.: Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6.vydání. Praha: Leges, 2017, s. 
516. 
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a fondu soudržnosti.163 I na tomto místě se nabízí otázka, zdali by nebylo možné ukládat 

právnickým osobám tento trest i bez splnění výše uvedených podmínek.164 

 Trest zákazu přijímání dotací a subvencí lze podobně jako předchozí 

projednávaný trest uložit samostatně pouze za předpokladu, že není třeba uložení jiného 

trestu s ohledem na povahu a závažnost konkrétního trestného činu. Jedná se tedy o 

promítnutí jednoho ze základních kritérií pro ukládání trestů právnickým osobám, které 

nalezneme v § 14 odst. 1 ZTOPO.  

Ve výroku rozsudku, kterým se ukládá trest zákazu přijímání dotací a subvencí 

musí být specifikován rozsah zákazu společně s dobou jeho trvání, tedy od jednoho roku 

do dvaceti let. Bude tedy nutné uvést zda se tento zákaz týká veškerých uvedených 

finančních produktů nebo zdali, se zakazují pouze určité konkrétní činnosti.165 Objevují 

se také názory, že zákaz přijímání dotací a subvencí je obecným zákazem a vztahuje se 

na všechny dotace, subvence, návratné finanční výpomoci a další veřejné podpory, které 

zahrnují možnost ucházet se o ně a přijímat je.166 Osobně se více ztotožňuji s předchozím 

tvrzením s ohledem na určitý rozpor se zásadou přiměřenosti, ke kterému by zcela jistě 

docházelo, kdyby byl tento trest ukládán tímto způsobem. 

 

4.2.8 Uveřejnění rozsudku 

 

Trest uveřejnění rozsudku je zcela novým typem trestu, který lze uložit právnické 

osobě za spáchání trestného činu. Tento trest je posledním z taxativního výčtu trestů, 

které lze uložit právnické osobě a jeho úprava je uvedena v § 23 ZTOPO a zní 

následovně: 

 

§ 23  

 

Uveřejnění rozsudku 

 

                                                      
163 FENYK, J., SMEJKAL, L.: Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Komentář. 
Praha: Wolters Kluwer, 2012, s. 84. 
164 BOHUSLAV, L.: Trestní odpovědnost právnických osob. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš 
Čeněk, 2014, s. 160. 
165 JELÍNEK, J., HERCZEG, J.:Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob. Komentář s judikaturou. 2. 
vydání. Praha:Leges, 2013,  s. 158. 
166 FENYK, J., SMEJKAL, L.: Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Komentář. 
Praha: Wolters Kluwer, 2012, s. 84. 
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(1) Soud může uložit trest uveřejnění rozsudku, je-li třeba veřejnost seznámit s 

odsuzujícím rozsudkem, zejména vzhledem k povaze a závažnosti trestného činu, anebo 

vyžaduje-li to zájem na ochraně bezpečnosti lidí nebo majetku, popřípadě společnosti. 

Přitom soud určí druh veřejného sdělovacího prostředku, ve kterém má být rozsudek 

uveřejněn, rozsah jeho uveřejnění a lhůtu určenou právnické osobě k uveřejnění 

rozsudku. 

(2) Trest uveřejnění rozsudku spočívá v tom, že odsouzená právnická osoba nechá 

na své náklady pravomocný odsuzující rozsudek nebo jeho vymezené části uveřejnit v 

soudem určeném druhu veřejného sdělovacího prostředku, a to s uvedením údajů 

obchodní firmy nebo názvu právnické osoby a jejího sídla. Údaje umožňující identifikaci 

fyzické osoby nebo právnické osoby, která je odlišná od odsouzené právnické osoby, 

uvedené ve výroku rozsudku a v jeho odůvodnění musí být před uveřejněním 

anonymizovány. 

 

Tento typ trestu je vyžadován v řadě mezinárodních dokumentů a spočívá podle 

důvodové zprávy v uveřejnění rozsudku ve veřejném sdělovacím prostředku nebo ve více 

veřejných sdělovacích prostředcích (např. v Obchodním věstníku, tisku, v rozhlasu, 

v televizi), na vlastní náklady právnické osoby a může být účinným prostředkem při 

postihu určitého druhu trestné činnosti (např. trestného činu v oblasti životního prostředí 

nebo závažného hospodářského trestného činu).  

Smyslem tohoto ustanovení údajně není prohloubit zásadu veřejnosti v řízení 

před soudem, ale spíše poskytnout veřejnosti informaci o tom, že se právnická osoba 

dopustila trestného činu v oblasti, která se veřejnosti dotýká. Takovýto postup bude 

přicházet v úvahu zejména tehdy, pokud činnost právnické osoby, která byla postižena 

v trestním řízení, byla nebezpečná z hlediska společenského nebo hospodářského, tedy 

pokud ohrožovala život nebo zdraví lidí a majetek.167 

Soud v odsuzujícím rozsudku, kterým se ukládá tento trest právnické osobě určí 

druh sdělovacího prostředku ve kterém má být uvedený rozsudek uveřejněn a také rozsah 

jeho uveřejnění, tedy zda bude uveřejněna pouze výroková část nebo také odůvodnění. 

Dále musí soud určit lhůtu ve které má k uveřejnění rozsudku dojít, a to s přihlédnutím 

k druhu veřejného sdělovacího prostředku a rozsahu uveřejnění způsobem, kterým 

                                                      
167 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 bude mít dostatek času na jeho realizaci. Pokud by došlo k výrazné 

časové prodlevě mohlo by to mít za následek porušení zásady bezprostřednosti trestu.168 

Ja již bylo uvedeno tento druh trestu se uplatní například u trestných činů proti 

životnímu prostředí. Konkrétně se může jednat o trestný čin poškození a ohrožení 

životního prostředí podle § 293 TZ, trestný čin poškození vodního zdroje podle § 294a 

TZ nebo trestný čin poškození lesa podle § 295 TZ.  

Právnická osoba, které byl trest uveřejnění rozsudku uložen, nechá na své náklady 

pravomocný rozsudek uveřejnit. Dále právnická osoba musí k uveřejnění použít určený 

druh veřejného sdělovacího prostředku a také uvést údaje o obchodní firmě nebo o svém 

názvu a sídlu. V druhém odstavci je dále myšleno na ochranu osobních údajů a zákon 

tak stanoví povinnost anonymizovat údaje, které by umožňovaly identifikaci fyzické 

osoby nebo právnické osoby, která je odlišná od odsouzené právnické osoby. Jako hlavní 

nedostatek je v literatuře uváděn zejména chybějící zvláštní ustanovení o výkonu 

takového druhu trestu.169 Odsouzená právnická osoba se tak může dostat do situace, kdy 

se snaží splnit povinnost uloženou soudem, ale vzhledem k faktu, že veřejné sdělovací 

prostředky nemají povinnost tento požadavek splnit se mohou objevit určité komplikace 

související s tímto nedostatkem.  

Ve prospěch úpravy trestu uveřejnění rozsudku svědčí nepochybně skutečnost, 

že díky vykonání tohoto druhu trestu je společnost určitým způsobem chráněna před 

právnickými osobami, která páchájí závažnou trestnou činnost, která se dotýká celé 

společnosti. Uveřejnění rozsudku tak může být určitým varováním před právnickými 

osobami, které se nechovají způsobem, který je společensky prospěšný. 

S přihlédnutím ke zpracované statistice dosavadního uplatňování zákona o trestní 

odpovědnosti právnických osob lze konstatovat, že ke dni 10. 12. 2016 byl tento trest 

uložen ve 24 případech a to vždy jako trest hlavní. V praxi se dokonce jeví jako 

problematické správné pojmenování tohoto druhu trestu, když dochází k záměně jeho 

názvu na „zveřejnění“. Soudy na základě dosavadní zkoumané praxe také poměrně 

nedostatečně zkoumají podmínky pro uložení tohoto druhu trestu (§ 23 odst. 1 ZTOPO) 

a také většina rozsudků postrádá náležité odůvodnění. Příkladem mohou být dva 

rozsudky Okresního soudu v Hodoníně (sp. zn. 15 T 112/2014 a 19 T 28/ 2014), které 

                                                      
168 FENYK, J., SMEJKAL, L.: Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Komentář. 
Praha: Wolters Kluwer, 2012, s. 85. 
169 JELÍNEK, J., HERCZEG, J.: Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob. Komentář s judikaturou. 
2.vydání. Praha: Leges, 2013, s. 161. 
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jsou si velmi podobné a vůbec zde nedochází k náležitému odůvodnění, protože se 

vypořádává pouze s důvody kvůli kterým došlo k uložení uveřejnění rozsudku v 

celostátním deníku.170 

De lege ferenda navrhuji, aby právní úprava v České republice u tohoto druhu 

trestu obsahovala také možnost podmíněného uložení uveřejnění rozsudku. Podmíněné 

uložení tohoto druhu trestu by mohlo být vázáno na splnění určitých přiměřených 

povinností nebo omezení, které by zajistily prevenci dalšího páchání trestné činnosti. 

Tento přístup lze pozorovat ve Spojených státech amerických, kde je možnost 

podmíněného uložení tohoto druhu trestu běžná.171 S ohledem na následky, které může 

uveřejnění rozsudku na budoucí činnost právnické osoby mít spatřuji v tomto přístupu 

značnou využitelnost v praxi. 

 

4.3 Ochranné opatření zabrání věci 

 
Ja již bylo uvedeno sankční systém podle zákona o trestné odpovědnosti 

právnických osob je založen na dualismu trestněprávních sankcí. Rozlišujeme tedy tresty 

a ochranná opatření. Prvním z ochranných opatření je zabrání věci a jeho úpravu 

nalezneme v ustanovení § 26 ZTOPO a zní následovně: 

 

§ 26  

 

Zabrání věci 

 

Soud může uložit právnické osobě ochranné opatření zabrání věci, včetně zabrání 

náhradní hodnoty nebo zabrání spisů a zařízení, nebo namísto zabrání věci uložit 

pozměnění věci, odstranění určitého zařízení, označení nebo provedení jiné změny nebo 

omezení dispozice s věcí za podmínek stanovených trestním zákoníkem. 

 

U ochranných opatřeních oproti trestům převládá ochrana společnosti a 

individuální prevence trestné činnosti a také neobsahují takové morální odsouzení jako 

je tomu v případě trestů. Hlavním účelem ochranných opatření je snížení nebezpečí 

                                                      
170 ŘÍHA, J.: Pět let uplatňování trestní odpovědnosti právnických osob českou justicí. In: KALVODOVÁ, 
Věra, Marek FRYŠŤÁK a Jan PROVAZÍK (eds.). Trestní právo /stále/ v pohybu: pocta Vladimíru 
Kratochvílovi. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018, s. 399. 
171 WELLS, C.: Corporations and Criminal Responsibility Oxford: Oxford University Press, 2001, s. 37. 
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dalšího porušení nebo ohrožení zájmů chráněných trestním zákonem a také se jejich 

výkon nepromlčuje, ani nepodléhá milosti prezidenta republiky.172 Vztah zákona o 

trestní odpovědnosti právnických osob k trestnímu zákonu a trestnímu řádu se dá popsat 

jako vztah primární povahy. To znamená, že se ustanovení TZ a TŘ použijí pouze 

v případě, nemá-li ZTOPO zvláštní úpravu a také pokud to není z povahy věci vyloučeno. 

Tato skutečnost vyplývá z ustanovení § 1 odst. 2 ZTOPO.  

Je nutné poznamenat, že zákon o trestní odpovědnosti právnických osob 

neprovádí zcela komplexní úpravu ve věci ochranných opatření a proto je nutné vycházet 

z úpravy, kterou nabízí ve svých ustanoveních § 101 až § 104 trestní zákoník. Na tomto 

místě je třeba uvést zajímavou skutečnost a sice, že povaha těchto ustanovení trestního 

zákoníku umožňovala uložit ochranná opatření právnickým osobám ještě před nabytím 

účinnosti ZTOPO173. Je častým předmětem diskuzí, zdali není úprava v ZTOPO 

vzhledem ke své podobě nadbytečná, protože prakticky dubluje úpravu uvedenou 

v trestním zákoníku. 

 

4.4 Ochranné opatření zabrání části majetku 

 
Dalším ochranným opatřením, které lze uložit právnické osobě je zabrání části 

majetku. Tento druh ochranného opatření můžeme naleznout v zákoně o trestní 

odpovědnosti právnických osob teprve od nedávna, jelikož byl přidán novelou č.55/2017 

Sb., s účinností od 18. března 2017. Úpravu tohoto ochranného opatření můžeme 

naleznout v ustanovení § 26a ZTOPO a zní následovně: 

 

§ 26a  

 

Zabrání části majetku 

 

Soud může uložit právnické osobě ochranné opatření zabrání části majetku za 

podmínek stanovených trestním zákoníkem. 

 

                                                      
172 FENYK, J., SMEJKAL, L.: Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Komentář. 
Praha: Wolters Kluwer, 2012, s. 89. 
173 Tamtéž., s. 90. 
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Podobně jako to bylo uváděno u předchozího ochranného opatření je v tomto 

případě rozhodující úprava trestního zákoníku. Tato skutečnost nicméně vyplývá ze samé 

podstaty uvedeného ustanovení, protože v jeho druhé časti nalezneme formulaci, že 

ochranné opatření zabrání části majetku může být uloženo právnické osobě pouze za 

„podmínek stanovených trestním zákoníkem“.  

Ochranné opatření zabrání části majetku je v trestním zákoníku upraveno v 

ustanovení § 102a a podle jeho prvního odstavce lze toto ochranné opatření uložit 

pachateli, který byl uznán vinným ze spáchání trestného činu, na který TZ stanoví horní 

hranici trestu odnětí svobody nejméně na čtyři léta a dále vyjmenovaných trestných činů. 

Další podmínkou je snaha pachatele získat majetkový prospěch a přesvědčení soudu o 

tom, že určitá část jeho majetku je výnosem z trestné činnosti vzhledem k tomu, že 

hodnota majetku, který pachatel nabyl nebo převedl na jinou osobu nebo do majetku ve 

svěřenském fondu v době nejdéle 5 let před spácháním takového trestného činu, v době 

jeho páchání nebo po jeho spáchání, je v hrubém nepoměru k příjmům pachatele nabytým 

v souladu se zákonem nebo byly zjištěny jiné skutečnosti odůvodňující takový závěr. 

V odstavci druhém pak nalezneme další podmínky uložení uvedeného 

ochranného opatření. Lze ho uložit právnické osobě, ve které má pachatel sám nebo ve 

spojení s blízkými osobami většinovou majetkovou účast, většinový podíl na hlasovacích 

právech nebo rozhodující vliv na řízení, pokud takovou věc na ni převedl a přitom ji 

nadále bezplatně nebo za nápadně výhodných podmínek užívá.174 

I na tomto místě lze stejně jako u předchozího ochranného opatření polemizovat, 

zdali není třeba více podrobněji institut ochranného opatření zabrání části majetku 

upravit v samotném zákoně o trestní odpovědnosti právnických osob, protože současná 

úprava se může zdát určitým způsobem nekomplexní. 

 

4.5 Podmíněné tresty pro právnické osoby de lege ferenda 

 

Na tomto místě bych se rád věnoval institutu podmíněných trestů pro právnické 

osoby, protože si myslím, že se jedná o téma mimořádně důležité a zajímavé vzhledem 

k jeho charakteru. Podmíněné tresty jsou institut, který lze vysledovat od 2. poloviny 19. 

století. Jedná se tedy o institut, který je poměrně nový a jeho podstatou je odklad 

                                                      
174 JELÍNEK, J. a kol.: Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6.vydání. Praha: Leges, 2017, s. 
517. 



 

76 
 

uloženého trestu za současného působení na pachatele, kdy mu při nesplnění uložených 

podmínek hrozí jeho výkon. 

 Podmíněné tresty jsou tradičně spojovány nejvíce s trestem odnětí svobody, ale 

s přihlédnutím k historickému vývoji a zahraniční úpravě jiných států dojdeme k závěru, 

že podmíněně odložit výkon trestu je možné také v případě trestů odlišných. Například 

ve Francii lze od roku 1975 lze odložit kromě trestu odnětí svobody také peněžitý trest a 

trest zákazu činnosti. 175  

Ve vztahu k právnickým osobám se objevují i v české literatuře návrhy na 

zavedení podmíněných trestů. Jako příklad lze uvést podmíněný trest zákazu činnosti, 

který by mohl na právnické osoby působit motivačně a preventivně, odstranil by 

negativní dopady tohoto trestu.176 S tímto názorem rozhodně souhlasím, protože 

například v situaci, kdyby právnická osoba měla určité závazky proti poškozeným 

osobám, tak by se tím odstranila kolize mezi jejich nárokem a nárokem státu.  

V České republice se jeví poměrně problematickým řešení podmíněného 

zastavení trestního stíhání na základě § 307 TŘ. Jádro tohoto problému lze nalézt 

především ve vztahu mezi obviněnou právnickou osobou a obviněnou fyzickou osobou. 

Nejvyšší soud tuto problematiku řešil ve svém usnesení ze dne 17. 9. 2014, sp. Zn. 5 Tz 

41/2014 a dospěl k závěru, že s ohledem na § 1 odst.2 ZTOPO není uložení tohoto druhu 

odklonu jakkoliv vyloučeno. Ale právě uvedený vztah mezi obviněnou právnickou 

osobou a obviněnou fyzickou osobou je vzhledem k požadovanému doznání podle 

ustanovení § 307 odst.1 písm. a) TŘ v tomto usnesení vyřešen způsobem, kdy doznání 

bude naplňeno tím, že doznání učiní obviněná fyzická osoba, která měla přečin spáchat. 

S ohledem na ustanovení § 34 odst. 4 ZTOPO nemůže tato obviněná fyzická osoba udělit 

souhlas s podmíněným zastavením trestního stíhání, ale pouze osoba oprávněná 

v trestním řízení činit úkony v trestním řízení vedeném proti právnické osobě podle 

ustanovení § 34 odst. 1 a 2 ZTOPO.177 V této souvislosti lze konstatovat, že se právní 

úprava tohoto institutu jeví jako poměrně iracionální a mohla by se vydat cestou, kde by 

doznání i souhlas mohla učinit ta samá osoba, která trestný čin spáchala. 

                                                      
175 GŘIVNA, T., Mělo by smysl ukládat podmíněné tresty právnickým osobám? In: JELÍNEK, J. a kolektiv: 
Trestní odpovědnost právnických osob – pět let poté. Praha: Leges, 2017, s. 127. 
176 KALVODOVÁ, Věra.: Vybrané aspekty sankcionování právnických osob. In: JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní 
odpovědnost právnických osob v České republice: Bilance a perspektivy. 1. vyd. Praha: Leges, 2013, s. 
237. 
177 ŘÍHA, J.: Pět let uplatňování trestní odpovědnosti právnických osob českou justicí. In: KALVODOVÁ, 
Věra, Marek FRYŠŤÁK a Jan PROVAZNÍK (eds.). Trestní právo /stále/ v pohybu: pocta Vladimíru 
Kratochvílovi. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018, s. 390. 
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Samozřejmě, že ukládání podmíněného odkladu výkonu trestu není žádoucí u 

všech trestů, které lze uložit právnické osobě podle ZTOPO. Podmíněný odklad výkonu 

trestu by pravděpodobně nesplnil svůj účel u trestu zrušení právnické osoby. Naopak 

velký potenciál by mohl mít výše uvedený trest podmíněného pěněžitého trestu a také 

podmíněný trest zákazu činnosti.  

 

4.5.1 Úprava podmíněných trestů v USA 

 

V českém právním řádu jsou zatím podmíněné tresty pro právnické osoby stále 

spíše diskutovány v obecné rovině a jejich zakotvení do právního řádu může být otázkou 

několika málo let. V zahraničních právních úpravách se ovšem objevují běžně a český 

právní systém se tak může snadno inspirovat jejich pojetím.   

V předchozí subkapitole jsem vyjádřil svůj kladný postoj k podmíněnému 

odkladu výkonu peněžitého trestu a tento trest je možné běžně ukládat právnickým 

osobám za spáchání trestného činu také ve Spojených státech amerických. V USA 

existuje vládní úřad, který se nazývá „United States Sentencing Commission“, díky 

kterému mají americké soudy k dispozici pokyny „Federal Sentencing Guidelines 

Manual“. V kapitole osmé toho dokumentu, která se nazývá „Sentencing of 

Organizations“ jsou výslovně uvedeny možnosti, kdy může dojít k uložení podmíněného 

trestu právnické osobě s dohledem za spáchání trestného činu, tato kapitola je z roku 

1991 s účinností od 1. listopadu 1991. 

Mimo uložení dohledu nad právnickou osobou je také možné určit právnické 

osobě přiměřené povinnosti a omezení podobně jako je tomu v českém právním řádu ve 

vztahu k fyzickým osobám. V USA je ovšem úprava těchto omezení a povinností 

upravena speciálně pro právnické osoby a spočívá zejména ve vytvoření compliance 

programu, který by určitým způsobem usměrnil vystupování právnických osob v 

právních vztazích a také určitým způsobem poučil její zaměstnance. 178 

Právní úprava vztahující se k sankcionování právnických osob ve Spojených 

státech amerických je nepochybně velmi zajímavá a český právní řád by se jí mohl do 

budoucna inspirovat.  

 

                                                      
178 United States Federal Sentencing Guidelines Manual – kapitola 8, dostupné online z 
https://www.ussc.gov/sites/default/files/pdf/guidelines-manual/1991/manual-pdf/Chapter_8.pdf 
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5 Sankční systém právnických osob ve Spojených státech 

amerických a jeho východiska 
 

Následující kapitola si klade za cíl přiblížit základní instituty sankcionování 

právnických osob ve Spojených státech amerických a také uvedení a přiblížení jeho 

východisek. V kapitole, která byla věnována vývoji problematiky trestní odpovědnosti 

právnických osob v rámci zemí Angloamerické právní kultury už byly představeny 

hlavní aspekty trestní odpovědnosti právnických osob v USA z hlediska rozlišení státní 

a federální úrovně. Tato kapitola je řazena do subkapitol podle projednávaného institutu. 

 

5.1 Úvod do sankčního systému právnických osob ve Spojených 

státech amerických 

 

Právnické osoby mohou být stejně jako fyzické osoby trestně odpovědné za 

spáchání trestného činu v rámci obou právních úrovní úprav, tedy na jedné straně 

v úrovni státní a na straně druhé v úrovni federální v rámci Spojených států amerických. 

Profesorka Sara Sun Beale vysvětluje šířku vztahu státního a federálního práva USA 

následujícím způsobem: Duální trestněprávní jurisdikce, tedy úroveň státní a federální je 

nyní spíše pravidlem než vyjímkou. Federální úroveň práva se u některých trestných činů 

shoduje s úpravou na úrovni státní. Ve spoustu případech se pak federální úroveň práva 

překrývá skoro absolutně s úpravou na úrovni státní.179 

Díky porozumění uvedeného vztahu se můžeme primárně zaměřit na úpravu 

federální úpravy USA. Pokud budeme předpokládat, že určitá právnická osoba byla 

obžalována z určitého trestného činu a následně byla pro tento trestný čin odsouzena, tak 

federální úroveň práva v USA nabízí mimořádně širokou škálu sankčních systémů, které 

je možné právnické osobě uložit. Americké federální soudy mohou ukládat právnickým 

osobám vysoké pokuty a také jim mohou nařídit, aby identifikovaným obětím trestných 

činů odčinily způsobenou újmu nebo aby eliminovaly nebo snížily riziko budoucí 

způsobené škody a to pomocí compliance programů a také monitorovacích systémů. 

Americké federální soudy mohou také uložit povinnost v podobě vykonání obecně 

prospěšných prací. Nařízení monitorovacích a poradenských programů compliance je 

                                                      
179 SARA SUN BEALE: Too many and yet too few: New principles to define the proper limits for federal 
criminal jurisdiction, Dostupné online z 
https://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1126&context=faculty_scholarship 
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mimořádně oblíbené. Směrnice Odsuzovacího výboru USA (The United States 

Sentencing Commission’s Guidelines Manual) obsahuje nejvíce rozvinutý systém 

metodických pokynů pro sankcionování právnických osob ze všech jurisdikcí na světě.180 

Tyto pokyny obsahují hlavní principy pro sankcionování právnických osob a také určují, 

které specifické faktory mají být brány v úvahu při vyměřování výše pokuty pro určitou 

právnickou osobu. Mimořádně důležité je, že uvedené pokyny dávaji soudům možnost 

velice výrazně zmírnit trest právnickým osobám, které měly funkční a efektivní 

compliance program (nebo etický program) v době, kdy došlo ke spáchání trestného činu. 

Wells k těmto zmírňovacím následkům efektivního compliance programu uvádí, že 

uvedené metodické pokyny „odměňují“ právnické osoby, které mají aktivní a efektivní 

compliance program až 90 procentní redukcí pokuty, kterou by jinak bylo možné 

právnické osobě uložit. Na efekt těchto ustanovení je možné nahlížet jako na možnost 

vlastní obhajoby právnické osoby v jinak velice přísném trestněprávním režimu pro 

právnické osoby, kterým federální úroveň práva v USA nepochybně disponuje.181  

Pokud se zaměříme na sankce, které nepostihují majetek, tak zjistíme, že i zde 

mají compliance programy své využití. Pravděpodobně nejvýznamější sankcí 

nepostihující majetek, kterou nenajdeme ve vztahu k právnickým osobám v českém 

právním řádu je uložení dohledu nad právnickou osobou. Tento trest může být také 

ukládán jako „doplněk“ vedle podmíněného odkladu peněžitého trestu. Probační nařízení 

byly do amerického právního řádu přijaty zákonem „Sentencing Reform Act“ z roku 

1984 a oběvují se názory, že jsou prakticky stejně efektivní jako pokuty a obsahují na 

jedné straně trestní prvky a na straně druhé prvky rehabilitační.  

Náklady probace mohou být hrazeny právnickou osobou, které byla probace 

uložena a také podmínky konkrétní probace jí mohou uložit určitou restruktualizaci jejích 

vnitřních a rozhodovacích procesů.182 Právě zde nacházejí své uplatnění zmíněné 

compliance programy, protože Směrnice Odsuzovacího výboru USA (The United States 

Sentencing Commission’s Guidelines Manual) svým způsobem motivuje a odměňuje 

právnické osoby za nastavené monitorovací systémy uvnitř právnické osoby. Hlavní 

oblastí na kterou by se právnické osoby měly zaměřit ve svých compliance programech 

jsou její rozhodovací procesy, společně s bezpečností a ochranou spotřebitele. V právním 

                                                      
180 M. PIETH, R. IVORY (eds.), Corporate Criminal Liability, Ius Gentium:Comparative Perpectives on Law 
and Justice 9, Spinger Science+ Business Media B.V, London, New York 2011, s.44. 
181 WELLS, C.: Corporations and Criminal Responsibility Oxford: Oxford University Press, 2001, s. 35. 
182 Tamtéž., s. 37. 
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řádu Spojených států amerických se dále oběvuje ekvivalent trestu uveřejnění rozsudku 

(Adverse publicity) a tento trest může být uložen jednak jako následek spáchaného 

trestného činu právnickou osobou, ale také jako určitá záloha k probaci.183 Vzhledem 

k faktu, že pro spoustu právnických osob je vybudování její značky a následný status z ní 

vyplývající velice důležitý je podmíněná možnost uložení tohoto trestu dle mého názoru 

zcela legitimní. 

 

5.2 Role Směrnice Odsuzovacího výboru USA pro sankcionování 

právnických osob (United States Sentencing Guidelines Manual) 

 
Ministerstvo spravedlnosti Spojených států amerických v roce 1991 přidalo do 

v nadpise zmíněné Směrnice novou kapitolu, která se zaměřuje na sankcionování 

právnických osob. V této Směrnici jsou vyjmenovány čtyři základní faktory, které je 

třeba brát v úvahu při vyměřování sankce pro konkrétní právnickou osobu:  

1. Tolerance nebo míra účasti na konkrétní kriminální aktivitě 

2. Předchozí historie dotyčné právnické osoby 

3. Posouzení rozsahu porušení nařízení právnickou osobou 

4. Posouzení obcházení příslušných zákonů právnickou osobou 

Dále jsou v této Směrnici uvedeny faktory na jejichž základě, může dojít ke zmírnění 

trestu pro konkrétní právnickou osobu. Tyto faktory jsou dva a patří sem:  

1. Existence efektivního compliance nebo etického programu 

2. Přiznání se ke spáchání trestného činu, spolupráce a přijetí odpovědnosti184 

V existenci efektivního compliance programu je tedy možné spatřovat určité 

prvky liberace případně exkulpace jak je známe z českého právního prostředí. Na základě 

zákona o trestní odpovědnosti právnických osob můžeme v existenci compliance 

programu spatřovat provedení opatření a kontrol, které po právnické osobě lze 

spravedlivě požadovat (§ 8 odst. 2 písm. b) ZTOPO) případně vynaložení veškerého 

úsilí, které bylo možno na právnické osobě spravedlivě požadovat, aby zabránila 

spáchání trestného činu (§ 8 odst. 5 ZTOPO).185 Pro představu o pojmu Compliance 

                                                      
183 WELLS, C.: Corporations and Criminal Responsibility Oxford: Oxford University Press, 2001, s. 38. 
184 USSC, Introductory comment, dostupné online z https://www.ussc.gov/guidelines/2016-guidelines-
manual/2016-chapter-8#NaN 
185 BOHUSLAV L.: Compliance program a jeho východiska zejména v zahraniční praxi In: JELÍNEK, J. a 
kolektiv: Trestní odpovědnost právnických osob – pět let poté. Praha: Leges, 2017, s. 74. 
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můžeme využít popis pojmu ve standardech ISO 19600:2014, kde je uvedeno, že se jedná 

o výstup situace, kdy právnická osoba plní dostatečně své povinnosti a díky tomu, že je 

compliance systém součástí interní kultury právnické osoby se promítá do chování osob 

pracujících v této právnické osobě. Compliance systém by tedy měl být začleněn zejména 

do bezpečnostních, finančních a rizikových systémů v rámci právnické osoby.186  

 

Compliance program je možné také definovat jako: 

 

 Nástroj určený ke zmírnění rizik, které plynou z činnosti právnické osoby 

 Soubor pravidel etického chování, který je v souladu s právními předpisy 

 Dodržování právních předpisů a vnitřních norem právnické osoby 

 Zřízení a realizace řídícího a kontrolního systému právnické osoby187 

V projednávané Směrnici Odsuzovacího výboru Spojených států amerických pak 

můžeme naleznout v kapitole 8 výčet základních bodů opatření, které by právnická osoba 

měla přijmout, aby disponovala efektivním compliance programem díky kterému by jí 

mohl být zmírněn trest: 

 

1. Kontrola z pohledu vysoce postavených osob v rámci právnické osoby 

2. Náležitou péči a poučení při delegaci mimořádně důležitých rozhodovacích 

pravomocí 

3. Stanovení nástrojů pro efektivní komunikaci se zaměstnanci napříč celým 

spektrem právnické osoby 

4. Důsledné dodržování stanoveného compliance programu s disciplinárními 

nástroji 

5. Stanovení přiměřených nástrojů prevence před spácháním trestných činů 

6. Po detekci deliktního jednání by měla právnická osoba podniknout přiměřené 

kroky k napravení způsobeného stavu, případně podnikout změnu v rámci 

compliance programu.188 

                                                      
186 ISO 19600:2014, https://www.iso.org/standard/62342.html 
187 BOHUSLAV L.: Compliance program a jeho východiska zejména v zahraniční praxi In: JELÍNEK, J. a 
kolektiv: Trestní odpovědnost právnických osob – pět let poté. Praha: Leges, 2017, s. 73. 
188 United States Federal sentencing guidelines manual, kapitola 8, dostupné online z 
https://www.ussc.gov/guidelines/2016-guidelines-manual/2016-chapter-8#NaN 
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5.2.1 Memorandum Erica Holdera „Bringing Criminal Charges Against 

Corporations“ (Holder Memo) z roku 1999 

 

Projednávaná Směrnice prošla zajímavým vývojem, když po 8 letech její 

existence vydal tehdejší zástupce ministra spravedlnosti Spojených států amerických 

Eric Holder memorandum v červenci roku 1999. Memorandum bylo adresované všem 

kompetentním osobám v americké justici a neslo název “Bringing Criminal Charges 

Against Corporations”, tedy podávání obžaloby v trestních věcech proti právnickým 

osobám.189 Ačkoli Holderovo memorandum nebylo závazné pro státní zástupce 

Spojených států amerických bylo jim naznačeno, aby zhodnotili následující faktory. 

Zejména pak ve všech situacích, kde se bude rozhodovat zda právnickou osobu potrestat. 

Jedná se o následující faktory: 

1. Povaha a závažnost trestného činu 

2. Pronikavost trestného činu v rámci právnické osoby 

3. Historie spáchání podobného trestného činu v rámci právnické osoby 

4. Spolupráce právnické osoby a dobrovolné odhalení skutečností 

5. Existence efektivního compliance programu 

6. Vedlejší následky obžaloby 

7. Alternativy k obžalobě190 

Na základě čtvrtého uvedeného faktoru tedy „Spolupráce právnické osoby a 

dobrovolné odhalení skutečností“, mohl státní zástupce zvážit zdali právnická osoba 

dostatečně spolupracuje s Ministerstvem spravedlnosti USA na základě jejího zřeknutí 

se důvěrných informací a komunikace mezi ní a jejím advokátem (attorney-client 

privilege). Ačkoli zřeknutí se tohoto privilegia nebylo podmínkou pro určení, že 

právnická osoba dostatečně spolupracuje, stalo se předmětem kritiky. Hlavním důvodem 

byly poměrně důrazné taktiky státních zástupců, kteří chtěli aby významnou část jejich 

investigativní práce splnily samotné právnické osoby.191  

 

                                                      
189 M. PIETH, R. IVORY (eds.), Corporate Criminal Liability, Ius Gentium:Comparative Perpectives on Law 
and Justice 9, Spinger Science+ Business Media B.V, London, New York 2011, s. 71. 
190 Bringing Criminal Charges Against Corporations, 1999, dostupné z 
https://www.justice.gov/sites/default/files/criminal-fraud/legacy/2010/04/11/charging-corps.PDF 
191 M. PIETH, R. IVORY (eds.), Corporate Criminal Liability, Ius Gentium:Comparative Perpectives on Law 
and Justice 9, Spinger Science+ Business Media B.V, London, New York 2011, s. 72. 
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5.2.2 Memorandum Larryho D. Thompsona „Principles of Federal 

Prosecution of Business Organizations” (Thompson Memo) z roku 

2003 

 

Další memorandum, které upravuje sankcionování právnických osob v USA bylo 

vydáno v lednu roku 2003 a to tehdejším zástupcem ministra spravedlnosti Spojených 

států amerických, kterým byl Larry D. Thompson. Memorandum nese název „Principles 

of Federal Prosecution of Business Organizations“ a novelizovalo Holderovo 

memorandum z roku 1999. Hlavním záměrem novelizace byl důraz na posouzení 

významnosti spolupráce právnických osob ze strany státních zástupců.192 Jako součást 

tohoto záměru, který spočíval v motivaci právnické osoby ke spolupráci, mohli státní 

zástupci uzavřít s dotyčnou právnickou osobu dohodu při které není podána obžaloba 

(Non-prosecution agreement). V tomto institutu můžeme spatřovat určité podobnostní 

rysy, které se vyskytují i v českém právním řádu a to konkrétně u dohody o vině a trestu 

(§ 175a TŘ).  

Důvodem k uzavření této dohody (Non-prosecution agreement) je jednak odměna 

za spolupráci právnické osoby s příslušnými vyšetřovacími orgány, ale také situace, kdy 

spolupráci vyžaduje veřejný zájem a kdy další možnosti pro dosažení zmíněné 

spolupráce jsou nedostatečné nebo neefektivní.193 Thompsonovo memorandum se dále 

zabývá problematikou spolupráce právnické osoby, když uvádí, že samostatná nabídka 

právnické osoby ke spolupráci ještě automaticky neznamená její vynětí ze stíhatelnosti. 

Tato skutečnost by měla být zvážena spolu s dalšími faktory, zejména faktory 

souvisejícími s historií právnické osoby a přičinění osob k trestnému činu ve vedoucím 

postavení právnické osoby.194 Hlavní kritikou tohoto memoranda byla skutečnost, že na 

jeho základě mohli státní zástupci prakticky nutit právnické osoby k odevzdání 

důvěrných informací a tím plnit funkci investigativního vyšetřování.195 

 

                                                      
192 Principles of Federal Prosecution of Business Organizations 2003, dostupné z 
https://www.americanbar.org/content/dam/aba/migrated/poladv/priorities/privilegewaiver/2003jan2
0_privwaiv_dojthomp.authcheckdam.pdf 
193 M. PIETH, R. IVORY (eds.), Corporate Criminal Liability, Ius Gentium:Comparative Perpectives on Law 
and Justice 9, Spinger Science+ Business Media B.V, London, New York 2011, s. 74. 
194 Principles of Federal Prosecution of Business Organizations 2003, dostupné z 
https://www.americanbar.org/content/dam/aba/migrated/poladv/priorities/privilegewaiver/2003jan2
0_privwaiv_dojthomp.authcheckdam.pdf 
195 M. PIETH, R. IVORY (eds.), Corporate Criminal Liability, Ius Gentium:Comparative Perpectives on Law 
and Justice 9, Spinger Science+ Business Media B.V, London, New York 2011, s. 75. 
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5.2.3 Memorandum Paula J. McNultyho „Principles of Federal Prosecution 

of Business Organizations” (McNulty Memo) z roku 2006 

 

Jako reakce na tuto kritiku vyšlo v roce 2006 memorandum tehdejšího zástupce 

ministra spravedlnosti, kterým byl Paul J. McNulty. Memorandum nazvané “Principles 

of Federal Prosecution of Business Organizations” nahradilo obě předchozí memoranda 

a už v jeho úvodu můžeme naleznout vyjádření, že uznává důležitost důvěrnosti 

komunikace mezi advokátem a právnickou osobou, která plní extrémně důležitou funkci 

v americkém právním systému. Dále uvádí, že vzdání se tohoto práva je možné pouze v 

případech, kdy poskytnuté faktické informace jsou neúplné pro dostatečné prošetření 

věci nebo je pro tuto skutečnost jiný legitimní důvod. Každopádně by tyto informace 

měly být poskytnuty pouze ve skutečně výjimečných případech.196     

 

5.2.4 Memorandum Marka Filipa „Principles of Federal Prosecution of 

Business Organizations” (Filip Memo) z roku 2008 

 

Ikdyž se McNultyho memorandum snažilo určitým způsobem upravit 

kritizovanou problematiku poskytování důvěrných informací, pochyby a obavy 

právnických osob stále přetrvávaly. Vyřešení tohoto problému si vzal na starost další 

zástupce Ministra spravedlnosti, kterým byl Mark Filip. V roce 2008 novelizoval 

McNultyho memorandum a zárověň memorandum, které napsal nechal vložit do 

Manuálu amerického právníka (United States Attorney’s Manual – USAM) jako první 

ze všech dosavadních memorand a zakotvil jeho závaznost pro všechny státní zástupce 

působící pod Ministersvem spravedlnosti.197 Novelizace se týkaly hlavně spolupráce 

jako faktoru, který může mít za následek zmírnění trestu pro konkrétní právnickou osobu. 

Nové memorandum uznává spolupráci jako potencionálně zmírňující faktor ze kterého 

může právnická osoba těžit v případech, kdy by bylo možné řádné trestní stíhání. Ale 

také upravuje faktor spolupráce v tom smyslu, že jeho nesplnění není samo o sobě 

důkazem o spáchání konkrétního trestného činu a ani neopravňuje k podání obžaloby na 

                                                      
196 Principles of Federal Prosecution of Business Organizations 2006, dostupné z 
https://www.justice.gov/sites/default/files/dag/legacy/2007/07/05/mcnulty_memo.pdf 
197 M. PIETH, R. IVORY (eds.), Corporate Criminal Liability, Ius Gentium:Comparative Perpectives on Law 
and Justice 9, Spinger Science+ Business Media B.V, London, New York 2011, s. 77. 
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základě nesplnění tohoto faktoru. Jediným následkem bude, že konkrétní právnická 

osoba nebude moci těžit ze zmíněného zmírňovacího aspektu faktoru spolupráce.198 

 K problematice vzdání se práva důvěrnosti komunikace mezi advokátem a 

právnickou osobou (attorney-client privilege) memorandum uznává kritiku týkající se 

tohoto institutu jako oprávněnou a nařizuje státním zástupcům, aby tuto komunikaci po 

právnických osobách nepožadovali. To ovšem, ale nebrání situaci, kdy se právnická 

osoba proti které je vedeno vyšetřování dobrovolně rozhodne se tohoto práva a dalších 

relevantních informací vzdát. I v této situaci pak může právnická osoba dostat mírnější 

sankci a dokonce i v případě poskytnutí dalších význámných skutečností například za 

poskytnutí přehledu obchodních záznamů nebo poskynutí důležitých svědků k 

výslechu.199  

Ještě je třeba uvést ke spolupráci jako potencionálně zmírňujícímu faktoru 

sankce, že i při maximální míře spolupráce konkrétní právnické osoby není stanovena 

jakákoli záruka nestíhání právnické osoby v trestním řízení. Může dojít k odsouzení i 

takové právnické osoby, která spolupracuje s příslušnými vyšetřovacími orgány a splňuje 

veškeré podmínky pro zmírnění míry sankce stanovené v memorandu. Dále je zde 

uvedeno právo právnické osoby na podávání stížností na postup konkrétního státního 

zástupce k Ministrovi spravedlnosti Spojených států amerických, v případě, že se 

právnická osoba domnívá, že státní zástupce postupuje neoprávněně a porušuje principy 

stanovené v memorandu. Ovšem je důležité zmínit fakt, že memorandum poskytuje 

pouze interní pravidla chování pro Ministerstvo spravedlnosti a na jejich základě není 

možné vytvářet nebo vymáhat jakákoli práva nebo povinnosti.200 

 

5.3  Role dohod o vině v USA pro sankcionování právnických osob 

(Deferred Prosecution Agreements, Non-prosecution Agreements) 
 

Pokud je ve Spojených státech amerických vedeno vyšetřování proti určité 

právnické osobě pro podezření ze spáchání trestného činu, tak může skončit klasickými 

způsoby jako je podání obžaloby a následným odsouzením právnické osoby s uložením 

příslušné sankce. Jsou tu ovšem i další instituty, které umožňují sjednat s konkrétní 

                                                      
198 Principles of Federal Prosecution of Business Organizations 2008, dostupné online z 
https://www.justice.gov/sites/default/files/dag/legacy/2008/11/03/dag-memo-08282008.pdf 
199 Tamtéž. 
200 Principles of Federal Prosecution of Business Organizations 2008, dostupné online z 
https://www.justice.gov/sites/default/files/dag/legacy/2008/11/03/dag-memo-08282008.pdf 
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právnickou osobou dohodu o vině a tím se může právnická osoba vyhnout trestu, pokud 

splní v dohodě stanovené podmínky. Zákon, který tyto instituty zakotvuje do právního 

řádu Spojených států amerických se nazývá Speedy Trial Act z roku 1974 a spočívá v 

sepsání příslušné dohody o vině mezi státním zástupcem a právnickou osobou, kterou 

následně musí schválit soud.201  

Je zřejmé, že vývoj problematiky sankcionování právnických osob ve Spojených 

státech prošel poměrně dynamickým vývojem, když došlo v poměrně krátkém časovém 

horizontu k vydání čtyř memorand, která se významných způsobem promítla do postupu 

příslušných vyšetřovacích orgánů. Memorandum, které napsal Mark Filip v roce 2008 je 

uvedeno i v Manuálu amerického právníka (U.S. Attorney´s Manual) a zakotvuje 

metodický proces pro státní zástupce USA při rozhodování, zdali podat proti právnické 

osobě obžalobu nebo se naopak zaměřit na sjednání příslušné dohody o vině. Je zde 

především zdůrazněno, aby státní zástupce vzal v úvahu vedlejší následky, které by 

případné odsouzení právnické osoby mohlo mít na třetí nevinné strany, které vůbec 

nebyli součástí trestného jednání. V případě, že by tyto následky odsouzení právnické 

osoby byly významné je vhodné sjednat příslušnou dohodu o vině (Deferred prosecution 

agreement nebo Non-prosecution agreement) se stanovenými podmínkami pro konkrétní 

projednávaný případ. 202 

Sjednaná dohoda o vině by měla podporovat compliance a také stanovit takové 

podmínky, díky kterým už nebude docházet k páchání dalších trestných činů. Kvalitní 

dohoda o vině s právnickou osobou může pomoci nastavit uvnitř právnické osoby 

procesy, díky kterým dojde k nápravě, ale musí dostatečně upravit dohodu tak, aby 

v případě nesplnění požadovaných podmínek mohla být trestní stíhání obnovena. Je také 

velice důležité, aby došlo ke zvážení vhodnosti uložení konkrétních sankcí proti 

právnické osobě nebo sjednání příslušných dohod s ohledem na pragmatičnost a 

racionalitu postupu státního zástupce, který by měl vždy nalézt spravedlivé řešení 

případu a respektovat právní úpravu Spojených států amerických.203  

 

                                                      
201 M. PIETH, R. IVORY (eds.), Corporate Criminal Liability, Ius Gentium:Comparative Perpectives on Law 
and Justice 9, Spinger Science+ Business Media B.V, London, New York 2011, s. 80. 
202 U.S. Attorney´s Manual (Manuál amerického právníka) 2008, dostupné z 
https://www.justice.gov/sites/default/files/criminal-fraud/legacy/2012/11/14/response3-appx-f.pdf 
203 Tamtéž. 
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5.3.1 Rozlišení typu dohod o vině v USA (Deferred Prosecution Agreements a 

Non-Prosecution Agreement) 

 

Státní zástupci Spojených států amerických mají k dispozici dvě formy dohod o 

vině s právnickými osobami a to dohodu o vině typu: „Deferred Prosecution Agreement“ 

a dohodu o vině typu: „Non-Prosecution Agreement“. Hlavním rozdílem mezi v nadpise 

uvedenými dohodami je, že v případě sjednání dohody typu „Deferred Prosecution 

Agreement“ sice dojde k podání obžaloby na právnickou osobu, ale trestní stíhání se 

odloží. Obžaloba poté bude vzata zpět v případě, že právnická osoba úspěšně splní 

podmínky, které jsou uvedeny ve sjednané dohodě ve stanoveném časovém horizontu. 

Tato dohoda by se dala volně přeložit jako „dohoda o vině s odkladným účinkem“. 

V případě sjednání druhého typu dohody tedy „Non-Prosecution Agreement“ sice 

nedojde k podání obžaloby na konkrétní právnickou osobu, ale stále probíhá vyšetřování 

k řádnému prošetření trestní věci a probíhat přestane až v případě, že právnická osoba 

splní podmínky, které byly stanoveny touto dohodou. Tato dohoda by se dala volně 

přeložit jako „Dohoda o vynětí z trestního stíhání“.  

Ačkoli byly tyto dohody původně zakotveny do právního řádu v USA jako 

alternativní forma typu trestu pro mladistvé a pachatele trestných činů spojených 

s omamnými a psychotropními látkami, tak lze sledovat jejich výrazné používání 

v trestním řízení proti právnickým osobám v USA. Mezi lety 2000-2010 počet 

sjednaných dohod o vině s právnickými osobami, které byly vydány Ministerstvem 

spravedlnosti Spojených států amerických za spáchání trestných činů vzrostl o 3200%. 

V dnešní době lze tyto dohody považovat za standardní metodu zakončení vyšetřování i 

velice významných trestných činů spáchaných právnickými osobami v USA a pro státní 

zástupce jsou celkem populární taktikou vyřešení případů trestných činů právnických 

osob. I tyto dohody jsou ovšem podrobeny určitým kritikám v některých případech jim 

je vyčítána přílišná tvrdost a v některých zase přílišná mírnost. Také dochází k varování, 

že sjednání těchto dohod umožňuje právnickým osobám se prakticky vyhnout následkům 

spáchání trestného činu výměnou za zaplacení pokuty a slib spočívající v nápravě svých 

jednání a restrukturalizaci vnitřních procesů právnické osoby spočívající v zavedení 

programů compliance.204 Posuzování programů compliance je jednou z nejdůležitějších 

                                                      
204 M. YANGMING XIAO, DEFERRED/NON PROSECUTION AGREEMENTS: EFFECTIVE TOOLS TO COMBAT 
CORPORATE CRIME, dostupné online z https://www.lawschool.cornell.edu/research/JLPP/upload/Xiao-
note-final.pdf 
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činností veřejných žalobců na základě které může právnická osoba obdržet status 

spolupráce a tím se vyhnout mimořádným následkům, které by její odsouzení mohlo mít 

na její budoucí vykonávanou činnost. 

 

5.3.2 Posuzování programů compliance právnických osob 

 

Existence a efektivita již zavedeného programu compliance dané právnické osoby 

spolu se snahou společnosti zavést efektivní korporátní program compliance nebo 

vylepšit již existující program, patří mezi velice významné faktory, které posuzují veřejní 

žalobci v USA v případě rozhodování jaký postup zvolit proti konkrétní právnické osobě. 

Tato skutečnost je uvedena i v Manuálu amerického právníka (U.S. Attorney´s Manual) 

a veřejní žalobci USA by měli brát tento faktor v úvahu při vedení vyšetřování proti 

právnické osobě, při rozhodování, zda zahájit trestní stíhání a při vyjednávání dohod o 

vině a jiných typech mimosoudního vyrovnání. Program compliance musí být 

samozřejmě posuzován v konkrétním kontextu daného případu a je třeba brát na vědomí, 

že compliance program každé právnické osoby vyžaduje specificky zaměřené posouzení 

a jeho individualizaci.205  

Průvodce právní úpravou pro státní zástupce - Aplikace § 8 odst. 5 zákona o 

trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, který byl publikovaný 

Nejvyšším státním zastupitelstvím, ze dne 14.8. 2018, poskytuje pracovní překlad 

dokumentu “DOJ Guidance – Evaluation of Corporate Compliance Programs”. Tento 

dokument byl vytvořený Ministerstvem spravedlnosti USA pro státní zástupce a 

obsahuje důležitá témata a příklady otázek, které lze považovat za důležité při 

posuzování kvality compliance programů. Je nutné uvést, že příklady témat a otázek, 

které budou následovat nepředstavují závazný vzorec podle kterého se postupuje. 

Relevance témat a otázek níže uvedených se může v individualních případech lišit a 

jejich použitelnost závisí na konkrétním projednávaném případě. 

 

 

 

                                                      
205 Průvodce právní úpravou pro státní zástupce - Aplikace § 8 odst. 5 zákona o trestní odpovědnosti 
právnických osob a řízení proti nim 2018 dostupné online z 
http://www.nsz.cz/images/stories/PDF/Soubory_ke_stazeni/1_SL_141_2017_Aplikace__8_odst._5_ZT
OPO.pdf  
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Příklady témat a otázek 

 

1. Analýza a náprava vnitřních příčin pochybení 

 

Jak dopadla hloubková analýza příčin příslušného pochybení na straně 

společnosti? 

 Které systémové problémy byly zjištěny? Kdo ve společnosti tuto analýzu 

prováděl? 

Jaké konkrétní změny učinila společnost za účelem snížení rizika, že se tytéž 

nebo obdobné problémy neobjeví v budoucnosti? 

 Jakými konkrétními nápravnými kroky byly řešeny problémy identifikované v 

rámci analýzy hloubkových příčin a nevyužitých příležitostí k nápravě? 

 

2. Management právnické osoby 

 

Jaké konkrétní kroky podnikli tito zaměstnanci k uplatnění své autority v oblasti 

compliance společnosti a v rámci nápravných kroků?  

Jak společnost kontroluje chování svých nejvyšších vedoucích představitelů? 

 Jakým způsobem představilo nejvyšší vedení model správného chování vůči 

svým podřízeným? 

Jaké odborné znalosti z oblasti compliance jsou představenstvu k dispozici?  

Jaké typy informací prověřilo představenstvo nebo nejvyšší vedení při výkonu 

dohledu nad oblastí, v níž došlo k pochybení? 

 

3. Role pracovníků compliance 

 

Byli pracovníci compliance zapojeni do školení a rozhodování týkajících se 

daného pochybení?   

Mají pracovníci z oblasti compliance a kontroly potřebné zkušenosti a potřebnou 

kvalifikaci pro své role a odpovědnost? 

Vyvedla společnost veškeré své funkce compliance nebo jejich část na externí 

firmu nebo konzultanta? Co bylo důvodem takového kroku? Jak je hodnocena 

efektivita procesu outsourcingu? 
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4. Pravidla a předpisy compliance 

 

Jak funguje ve společnosti proces navrhování a implementace nových pravidel a 

předpisů? Má společnost vytvořena pravidla a předpisy, které zakazují předmětná 

pochybení? Jakým způsobem informovala společnost o pravidlech a předpisech 

vztahujících se k jednotlivým pochybením příslušným zaměstnancům a třetím 

osobám?  Které kontroly, jež mohly odhalit nebo by zabránily danému 

pochybení, chyběly nebo se neuskutečnily? Jsou nyní takové kontroly 

prováděny? 

 

5. Hodnocení rizik 

 

Jakou metodologii používá společnost k identifikaci, analýze a řešení 

jednotlivých rizik, jimž je vystavena? Jaké informace nebo měřená data 

společnost shromáždila a použila k tomu, aby napomohla odhalit typ dotčeného 

pochybení? Jakou informaci poskytly data nebo měřené údaje compliance 

programu společnosti? Jak zohledňují compliance procesy společnosti při 

posuzování rizik zjevná rizika? 

 

6. Školení a komunikace 

 

Jakým školením prošli zaměstnanci příslušných kontrolních oddělení?  

Poskytla společnost individualizované školení zaměstnancům z oblastí kontroly 

a nejvyšších rizik, kteří se zabývají riziky v oblasti, kde k pochybení došlo?  

Jakou analýzu provedla společnost pro určení toho, kdo by měl být školen a v 

jakých oblastech? Jaké zdroje byly poskytnuty zaměstnancům jako návod a 

pokyny ve vztahu k pravidlům compliance? 

 

7. Důvěrně prováděný reporting a šetření 

 

Jak společnost sbírá, analyzuje a využívá informace získané z jejích 

reportovacích mechanismů? Mají zaměstnanci compliance plný přístup k 

informacím z reportingu a šetření? Jak společnost zajišťuje, že šetření je řádně 
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prováděno a že je nezávislé, objektivní, řádně vedené a řádně zdokumentované? 

Jak je nastaven proces řešení výsledků šetření? Jak vysoko ve struktuře 

společnosti se jde při zjišťování faktů v rámci prováděných šetření? 

 

8. Podněty a disciplinární opatření 

 

Jaké disciplinární kroky podnikla společnost v reakci na pochybení, a kdy k nim 

došlo? Byli vedoucí zaměstnanci učiněni zodpovědnými za pochybení, které 

nastalo pod jejich dohledem? Byla v reakci společnosti zahrnuta i úvaha o 

disciplinárních krocích týkajících se selhání dohlížejícího vedoucího pracovníka? 

Jsou disciplinární kroky a podněty uplatňovány v rámci celé organizace 

spravedlivě a konzistentně? 

Jakým způsobem podporuje společnost chování v souladu s pravidly compliance 

a etiky?  

 

9. Neustálé zlepšování, periodické testování a kontrola 

 

Prověřuje a aktualizuje společnost svůj program compliance v oblasti týkající se 

pochybení, včetně testování příslušných kontrol, sběru a analýzy dat z oblasti 

compliance a rozhovorů se zaměstnanci a třetími osobami? Jak jsou sdělovány 

výsledky a zaznamenávány jednotlivé kroky? Jaké kontrolní testování společnost 

obecně uplatňuje? Jak často společnost aktualizuje svá hodnocení rizik a 

přehodnocuje své postupy, předpisy a praxi v oblasti compliance?206 

 

Právě s bodem „Důvěrně prováděný reporting a šetření“ a bodem „Neustálé 

zlepšování, periodické testování a kontrola“ úzce souvisí pojem monitorovací 

mechanismy. Výběr a role monitorovacích mechanismů má velký význam pro posouzení 

kvality compliance programů v rámci sjednaných dohod o vině s právnickými osobami. 

Zástupce Ministra spravedlnosti USA Craig Morford vydal v této souvislosti 

memorandum nazvané „Selection and Use of Monitors in Deferred Prosecution 

                                                      
206 Průvodce právní úpravou pro státní zástupce - Aplikace § 8 odst. 5 zákona o trestní odpovědnosti 
právnických osob a řízení proti nim 2018 dostupné online z 
http://www.nsz.cz/images/stories/PDF/Soubory_ke_stazeni/1_SL_141_2017_Aplikace__8_odst._5_ZT
OPO.pdf 
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Agreements and Non-Prosecution Agreements with Corporations“, které objasňuje 

význam monitorovacích mechanismů pro posouzení efektivity compliance programu.  

Význam role monitorovacích mechanismů je zde uveden zejména pro posouzení 

skutečnosti, zdali právnická osoba efektivně přijala a zakotvila svůj compliance do 

firemní kultury kvůli zmírnění rizika opakování trestného činu. Ikdyž compliance 

program může být vytvořen velmi dobře, tak při jeho nedostatečném zakotvení do 

interních procesů právnické osoby nebude splňovat zmiňovaný učel snížení rizika 

opakování trestné činnosti. Pro určení osob, které budou mít monitorovací mechanismy 

na starosti vytváří Ministerstvo spravedlnosti USA komisi, která se vyjádří ke 

způsobilosti kvalifikovaných kandidátů a finalní rozhodnutí vykoná zástupce Ministra 

spravedlnosti. Doba trvání tohoto monitoringu pak záleží na konkrétních podmínkách 

stanovených ve sjednané dohodě o vině.207 

 

5.3.3 Dohody o vině (Deferred Prosecution Agreements, Non-prosecution 

Agreements) v praxi veřejných žalobců USA 

 

Pro ilustraci a úplnost uvádím v následující subkapitole několik případů 

sjednaných dohod o vině ve Spojených státech amerických. Jsou zde uvedeny „dohody 

o vině s odkladným účinkem” (Deferred Prosecution Agreements) a také „Dohody o 

vynětí z trestního stíhání“ (Non-prosecution Agreements).  

 

Credit Suisse (2018) 

 

Credit Suisse je mezinárodní společnost, která působí v odvětví poskytování 

finančních služeb a uzavřela v roce 2018 s Ministerstvem spravedlnosti USA „Dohodu 

o vynětí z trestního stíhání“ (Non-prosecution Agreement). Hlavním předmětem 

vyšetřování bylo porušení zákona o korupčních praktikách (Foreign Corrupt Practices 

Act) v rámci procesu nabírání nových zaměstnanců. Ministerstvo spravedlnosti USA 

udělilo společnosti Credit Suisse částečný status spolupráce za pomoc s vyšetřováním a 

dobrovolné uvedení rozhodujích skutečností. Společnost Credit Suisse také poskytla 

důležité dokumenty z cizích zemí spolu s jejich překladem a nasbírala další důkazy, které 

                                                      
207 Selection and Use of Monitors in Deferred Prosecution Agreements and Non-Prosecution 
Agreements with Corporations, 2008, dostupné online z 
https://www.justice.gov/sites/default/files/dag/legacy/2008/04/15/dag-030708.pdf 
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poté prezentovala Ministerstvu spravedlnosti USA. Ikdyž společnost Credit Suisse 

nezískala od Ministerstva spravedlnosti USA úplný status spolupráce, tak jí bylo 

doporučeno aby se v rámci svých interních procesů zaměřila na následující body 

vzhledem k dalším možným jednání o dohodě: 

1. Zavedení kontrolních mechanismů pro proces nabírání nových zaměstnanců 

2. Zavedení výuky protikorupčního jednání pro všechny zaměstnance 

3. Vylepšení interních kontrolních mechanismů v rámci společnosti a také vylepšení 

compliance programu 

4. Pokračování ve spolupráci v rámci vyšetřování208 

 

 

Beazer Homes USA, Inc. (2009) 

 

Beazer je americká společnost, která se zabývá výstavbou domů spolu 

s poskytováním hypotečních úvěrů. V roce 2009 uzavřela s Ministerstvem spravedlnosti 

USA „dohodu o vině s odkladným účinkem” (Deferred Prosecution Agreement), když 

uznala podvodné praktiky při sjednávání hypoték pro klienty spolu s dalšími podvody, 

které se týkaly se účetnictví. Společnost Beazer následně zastavila veškeré aktivity své 

divize, která se zabývala sjednávání hypoték s klienty. Dále došlo z její strany k ukončení 

pracovního poměru všech zaměstnanců, kteří byli zodpovědní za tyto trestné činy a také 

společnost Beazer souhlasila se spoluprácí na probíhajícím vyšetřování. Na základě 

sjednané dohody zaplatila společnost Beazer okamžitě 10 milionů amerických dolarů 

klientům, kteří byli postiženi podvodným sjednáním hypoték a následně souhlasila se 

zaplacením dalších 50 milionů amerických dolarů v přiměřeném časovém horizontu 

poté, co se společnost finančně zotaví.209 

 

 

 

 

 

                                                      
208 2018 Mid-Year Update on Corporate Non-Prosecution Agreements (NPAs) and Deferred Prosecution 
Agreements (DPAs), dostupné online z https://www.gibsondunn.com/2018-mid-year-npa-dpa-update/ 
209 Deferred Prosecution Agreement, Beazer Homes USA, Inc., 2009 dostupné online z 
http://lib.law.virginia.edu/Garrett/corporate-prosecution-registry/agreements/beazer.pdf 
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JPMorgan-Asia Pacific (2016) 

 

JPMorgan je mezinárodní společnost, která působí jako investiční banka 

poskytující finanční služby. Podstatou sporu byly v tomto případě korupční praktiky, 

kterých se dopouštěla pobočka společnosti JPMorgan působící v Číně. Jednalo se o 

korupci při sjednávání bankovních obchodů výměnou za protiplnění spočívající 

v přislíbení lukrativních pracovních míst.  

Společnost JPMorgan-Asia Pacific získala úplný status spolupráce na základě 

pečlivého interního vyšetřování a soustavného poskytování důležitých faktů vzhledem 

k okolnostem případu. Společnost dále soustavně poskytovala Ministerstvu spravedlnosti 

USA důležité dokumenty a také zajistila výslech důležitých osob přímo v USA. Dále se 

společnost zaměřila velmi rozsáhlým způsobem na náhradu škody, když poskytla přes 

18 milionů amerických dolarů ze svých prostředků. Na základě sjednané dohody došlo 

k zavedení kontrolních mechanismů týkajících se nabírání nových pracovníků a také ke 

„zdvojnásobení“ efektivity compliance programů spolu se vzděláváním pro 

zaměstnance. K uzavření „dohody o vynětí z trestního stíhání“ (Non-prosecution 

Agreement) došlo v roce 2016 a společnost musí podle ní poskytovat zprávu o své 

činnosti soustavně v době trvání tří let.210 

 

UBS (2009) 

 

Společnost UBS je bankou poskytující investiční a další finanční služby, která 

působí na mezinárodním trhu a byla založena ve Švýcarsku. Podstatou obvinění byla 

v tomto případě skutečnost, že společnost UBS poskytovala tajné bankovní účty klientům 

z USA. Na základě skutkového stavu, kterého se podařilo vyšetřováním docílit 

společnost UBS souhlasila s poskytnutím identifikačních údajů o těchto účtech a jejich 

majitelích. V roce 2009 došlo ke sjednání „dohody o vině s odkladným účinkem” 

(Deferred Prosecution Agreement) na jejímž základě společnost UBS souhlasila 

s ukončením činnosti spočívající v poskytování bankovních služeb klientům z USA, kteří 

získavali tyto „tajné“ účty. Dále na základě sjednané dohody došlo k zaplacení velmi 

                                                      
210 2018 Mid-Year Update on Corporate Non-Prosecution Agreements (NPAs) and Deferred Prosecution 
Agreements (DPAs), dostupné online z https://www.gibsondunn.com/2018-mid-year-npa-dpa-update 
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vysoké pokuty a to ve výši 780 milionů amerických dolarů a také uznání odpovědnosti 

spolu se slibem další spolupráce při vyšetřování.211 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
211 UBS Enters into Deferred Prosecution Agreement, 2009, dostupné online z 
https://www.justice.gov/opa/pr/ubs-enters-deferred-prosecution-agreement 
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Závěr 
 

Přijetím zákona č.418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení 

proti nim se Česká republika zařadila mezi státy Evropské unie, které už měly trestní 

odpovědnost právnických osob ve svých právních řádech zakotvenou. Proces přijímání 

této koncepce trestní odpovědnosti nebyl zdaleka jednoduchý o čemž ostatně svědčí i 

prvotní pokusy o zavedení trestní odpovědnosti právnických osob do českého právního 

řádu, které neprošly Parlamentem České republiky. Nakonec se však zakotvení této 

koncepce do českého právního řádu povedlo a to především díky právním aktům 

Evropské unie, které požadují zavedení trestní odpovědnosti právnických osob 

v členských zemích tak, aby sankce, které se budou vyskytovat v této právní úpravě byly 

účinné, přiměřené a odstrašující. Nelze ovšem nezmínit, že primárně se jedná o institut, 

který pochází ze zemí angloamerické právní kultury a lze tak pozorovat sílící vliv tohoto 

systému práva.  

Na základě analýzy dosavadní aplikační praxe zákona o trestní odpovědnosti 

právnických osob a řízení proti nim lze poukázat na fakt, že doposud tato koncepce trestní 

odpovědnosti není uplatňována vůči velkým obchodním korporacím, ale převážně jsou 

postihovány tzv. jednoosobní obchodní společnosti s minimálním základním kapitálem. 

Jako značně problematická se jeví také problematika obhajování právnických osob 

ustanoveným opatrovníkem a další nedostatky lze nalézt i v činnosti soudů, především 

pak ve výběru druhu trestu, určení jeho rozsahu a výměry.212  

Přijatá koncepce trestní odpovědnosti právnických osob má určité nedostatky 

spočívající v nedokonalé úpravě některých druhů sankcí, například u sankce zákazu 

činnosti nebo uveřejnění rozsudku nebo nedostatek spočívající v absenci podmíněných 

sankcí pro právnické osoby. Právě uložení podmíněné sankce s dohledem, která v české 

právní úpravě vůči právnickým osobám absentuje by mohla disponovat vysokou 

použitelností v praxi. Spolu s dohledem nad právnickou osobou by mohla být právnické 

osobě uložena povinnost spočívající ve vytvoření efektivního compliance programu, 

který by určitým způsobem usměrnil její vystupování v právních vztazích a také by 

působil preventivním účinkem do budoucna s ohledem na ochranu před dalším pácháním 

trestné činnosti. Jako celek hodnotím úpravu přijaté koncepce trestní odpovědnosti a 

                                                      
212 ŘÍHA, J.: Pět let uplatňování trestní odpovědnosti právnických osob českou justicí. In: KALVODOVÁ, 
Věra, Marek FRYŠŤÁK a Jan PROVAZNÍK (eds.). Trestní právo /stále/ v pohybu: pocta Vladimíru 
Kratochvílovi. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018 s. 400 
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sankcionování právnických osob v České republice jako kvalitní, ikdyž obsahuje určité 

nedostatky, na které bylo poukázáno i s návrhy řešení de lege ferenda. Po představení 

sankčního systému právnických osob ve Spojených státech amerických jsem slíbil 

zodpovědět otázku, zdali by bylo vhodné použít některou z koncepcí i v českém právním 

řádu. Podle mého názoru nepochybně ano. V poslední kapitole je zdůrazňován význam 

compliance programů i se zde nachází odkaz na příslušná ustanovení ZTOPO, ve kterých 

je jejich využití možné a také využití již zmíněné podmíněné sankce s dohledem pro 

právnickou osobu by mohlo být prospěšné. Ovšem hlavním konceptem, který by bylo 

možné využít i v České republice v rámci ZTOPO jsou dohody o vině a to konkrétně 

„Deferred Prosecution Agreement“ a „Non-Prosecution Agreement“, které se ve 

Spojených státech amerických používají běžně a lze pozorovat sílící tendence jejich 

používání.   

Kvalitně vytvořená dohoda o vině může právnické osoby motivovat k 

restrukturalizaci jejích vnitřních procesů, spočívajících v prevenci páchání dalších 

trestných činů do budoucna a tím chránit společnost před následky těchto trestných činů. 

Bude zajímavé sledovat, jakým směrem se trestní odpovědnost právnických osob a jejich 

sankcionování v aplikační praxi bude nadále ubírat, nicméně prostor pro novelizaci a 

zdokonalení ZTOPO tu nepochybně je a samozřejmě také prostor pro kodifikaci institutů, 

které se zatím v českém zákoně o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti 

nim nevyskytují. 
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ČEZ  České energetické závody, a.s. 
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ČR  Česká republika 

DOJ  Department of Justice – Ministerstvo spravedlnosti USA 

DPA  Deferred Prosecution Agreement - Dohoda o vině s odkladným účinkem 

ES  Evropské společenství 

EU  Evropská unie 

EURATOM Evropské společenství pro atomovou energii 

IČO  Identifikační číslo osoby 

ISO  International Organization for Standardization  

Např.  Například 

NPA  Non-Prosecution Agreement - Dohoda o vynětí z trestního stíhání 

OSN  Organizace spojených národů 

OZ  Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

PO  Právnická osoba 

Sb.  Sbírka zákonů 

Sp. zn.  Spisová značka 

SVV  Specifický vysokoškolský výzkum 

TŘ  Zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád 

TZ  Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 

USA  Spojené státy americké 

USAM  United States Attorney’s Manual – Manuál amerického právníka 

Ústava  Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky 

ZTOPO Zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení 
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 Usnesení Poslanecké sněmovny ze dne 6.12.2011 publikované pod č. 419/2011 Sb. 
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Abstrakt 
 

Tato diplomová práce se zabývá analýzou problematiky sankcionování 

právnických osob a také vybranými aspekty trestní odpovědnosti právnických osob. 

Hlavním důvodem, proč jsem si toto téma vybral je můj hluboký zájem o analytické 

zpracování projednávané problematiky spolu se zhodnocením současného stavu zákona 

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

uvedeného zhodnocení předložit návrhy na zdokonalení. 

V úvodu této práce čtenář nalezne představení základní struktury, spolu s 

nástinem hlavních cílů práce a následně dochází k rozdělení do pěti základních kapitol.  

Kapitola první vymezuje základní pojmy trestní odpovědnosti právnických osob, 

které souvisejí s jejich sankcionováním. Je zde teoreticky vymezen pojem právnické 

osoby kvůli absenci definice tohoto pojmu v trestněprávních předpisech. Po vymezení 

teoretického základu trestní odpovědnosti právnických osob je nástíněn vývoj tohoto 

institutu spolu s otázkou sankcionování právnických osob, kterým se tato práce primárně 

zabývá. 

Druhá kapitola se zaměřuje na vývoj problematiky trestní odpovědnosti 

právnických osob. Vzhledem k faktu, že svým původem je trestní odpovědnost 

právnických osob institut angloamerický je v této kapitole věnována zvláštní pozornost 

právě vývoji této koncepce ve Spojených státech amerických. Dále je zde pojednáváno 

o vývoji v rámci Evropy, který je následovaný analýzou poměrně složitého procesu 

přijímání, kterým si prošla trestní odpovědnost právnických osob v České republice. 

V rámci kapitoly třetí je podrobně analyzována struktura zákona o trestní 

odpovědnosti právnických osob. Dále jsou zde analyticky řešeny otázky osobní 

působnosti ZTOPO, rozsahu kriminalizace trestní odpovědnosti právnických osob a 

rozbor úpravy přičitatelnosti trestného činu právnické osobě. 

Kapitola čtvrtá se primárně soustředí na sankcinování právnických osob. Jsou zde 

analyzovány kritéria a zásady sankcionování právnických osob spolu s poukázáním na 

nedostatky zákonné úpravy. Primárně jsou zde analyzovány tresty a ochranná opatření, 

které se nacházejí v ZTOPO. Nechybí zde úvahy nad zákonnou úpravou, které jsou 

obohacené o poznatky z praxe. Kapitola také obsahuje návrhy řešení de lege ferenda 

spolu s relevantní judikaturou a úvod do úpravy podmíněných trestů pro právnické osoby 

v USA. 
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Pátá kapitola analyticky představuje sankční systém právnických osob a jeho 

východiska ve Spojených státech amerických. Velká pozornost je zde věnována 

významu compliance programů, který je v rámci koncepce sankčního systému 

právnických osob v USA velmi eminentní spolu s komparativními poznatky. 

V samostatných subkapitolách je pak pojednáváno o dynamickém vývoji trestní 

odpovědnosti právnických osob v USA a o dohodách o vině, kde jsou po provedené 

analýze také uváděny významné případy z praxe těchto sjednaných dohod v USA. 

Závěr práce obsahuje poznatky získané v průběhu práce a následují logicky 

vyvozené závěry z této skutečnosti vyplývající. 
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Abstract 
 

This diploma thesis deals with the analysis of the issue of sanctioning of legal 

persons as well as with selected aspects of criminal liability of legal persons. The main 

reason why I chose this topic is my deep interest in analyzing the discussed issues 

together with the evaluation of the current state of the Act No. 418/2011 Coll., On 

Criminal Liability of Legal Persons and the Proceedings against them, and on the basis 

of this evaluation to submit proposals for improvement. 

At the beginning of this work, the reader will find a presentation of the basic 

structure, along with an outline of the main goals of the thesis, and then it will be divided 

into five basic chapters. 

The first chapter defines the basic concepts of criminal liability of legal persons 

related to their sanctioning. There is a theoretical definition of a legal person due to the 

absence of a definition of this term in czech criminal law. After defining the theoretical 

basis of criminal liability of legal persons, the development of this institute is outlined, 

together with the question of sanctioning the legal persons that are primarily involved in 

this work. 

The second chapter focuses on the development of criminal liability of legal 

persons. Due to the fact that origin of the criminal liability of legal persons is in the 

Anglo-American system of law this chapter is devoted to the development of this concept 

in the United States of America. There is also a discussion about the development within 

Europe, which is followed by the analysis of a rather complicated process of admission, 

which has undergone the criminal liability of legal persons in the Czech Republic. 

The third chapter analyzes in detail the structure the Czech Criminal Liability 

Act. In addition, there are analyzed analytically the issues of personal competence of 

ZTOPO, the scope of criminalization of the criminal liability of legal persons and the 

analysis of imputability of the criminal act to a legal person. 

Chapter Four focuses primarily on sanctioning legal persons. There are analyzed 

the criteria and principles of sanctioning legal persons, together with pointing out the 

deficiencies of the legal regulation. Primarily, there are analyzed the penalties and 

protective measures found in Czech Criminal Liability Act. There are also considerations 

of legal regulation that are enriched with lessons learned from practice. The chapter also 

contains draft de lege ferenda solutions along with relevant case law and an introduction 

to conditional sentencing for US legal entities. 
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The fifth chapter analytically presents the sanctioning system of legal persons and 

its origins in the United States of America. Great attention is paid here to the importance 

of compliance programs, which is very eminent in conjunction with the comparative 

knowledge in the US sanctioning system of legal entities. The separate subchapters deal 

with the dynamic development of criminal liability of legal persons in the United States 

and with prosecution agreements (DPA, NPA), where after the analysis are also reported 

significant cases from the practice of these negotiated agreements in the USA. 

The conclusion of the thesis contains the knowledge gained during the work and 

follows logically inferred conclusions from this fact. 
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Přílohy 
 

Příloha 1 – Četnost ukládání jednotlivých druhů trestů213 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
213 ŘÍHA, J.: Pět let uplatňování trestní odpovědnosti právnických osob českou justicí. In: KALVODOVÁ, 
Věra, Marek FRYŠŤÁK a Jan PROVAZNÍK (eds.). Trestní právo /stále/ v pohybu: pocta Vladimíru 
Kratochvílovi. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018 s. 394, ke stavu k 10.12.2016 

Druh trestu Počet Tj. % 

Zrušení PO 16 10,7 % 

Propadnutí majetku 2 1,3 % 

Peněžitý trest 53 35,6 % 

Propadnutí věci 1 0,7 % 

Zákaz činnosti 58 38,9 % 

Zákaz plnění veřejných 
zakázek,účasti v koncesním 
řízení nebo ve veřejné 
soutěži 

2 1,3 % 

Zákaz přijímaní dotací a 
subvencí 

0 0 % 

Uveřejnění rozsudku 24 16,1 % 
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Příloha 2 – Přehled počtu sjednaných dohod o vině v USA v letech 2000-2018214 
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Příloha 3 – Přehled výše peněžních náhrad získaných v souvislosti se sjednanými 

dohodami o vině v USA v letech 2000-2018215 
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