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1. Úvod 

Tématem své disertační  práce jsem si  zvolil  problematiku zákazu sebeobvinění 

právnické osoby v řízení o správním deliktu. K této volbě mě vedla celá řada důvodů, 

které považuji za vhodné úvodem této práce zmínit. 

Právnické osoby prodělaly v kontextu zejména ekonomického vývoje společnosti 

v posledních cca čtyřech stoletích dynamický vývoj. V současné době hrají právnické 

osoby  nezastupitelnou  roli  v globalizované  ekonomice,  ve  které  zaujímají  klíčovou 

pozici nadnárodní korporace ve všech odvětvích průmyslu a služeb (např. automobilový 

průmysl, bankovnictví, chemický průmysl, zbrojní průmysl, letecký průmysl). Fakticky 

dnes neexistuje oblast průmyslu a služeb, ve které by dominantní silou nebyla právnická, 

ale fyzická osoba. Některá odvětví ekonomiky jsou v současné době dokonce fyzickým 

osobám uzavřeny a činnost v těchto odvětvích je vyhrazena pouze a jen právnickým 

osobám – zmínit lze například skutečnost, že Česká národní banka může udělit povolení 

k činnosti obchodníka s cennými papíry podle § 6 ZPKT výhradně akciové společnosti 

nebo společnosti s ručením omezením, a bankovní licenci podle § 1 ZoB pouze akciová 

společnosti. Množství kapitálu, kterým právnické osoby v současné době disponují, pak 

v některých případech dokonce přesahuje hrubý národní nebo domácí produkt některých 

států.  Tento  stav  je  možné  označit  za  výsledek  globalizace  a  vlny  privatizací 

v posledních  desetiletích,  které  urychlily  mezinárodní  tok  kapitálu,  přeshraniční  fúze 

a růst nadnárodních společností, pro které přestaly existovat hranice. Tuto skutečnost lze 

např.  ilustrovat  na  následující  statistice,  zachycující  hrubý  domácí  produkt  České 

republiky ve srovnání s majetkem, který spravovaly některé světové banky v roce 20151: 

UBS (1 737 mld.  USD), Bank of  America  ML (1 444 mld.  USD), Morgan Stanley 

(1 439  mld.  USD),  Credit  Suisse  (687  mld.  USD),  Royal  Bank  of  Canada 

(620 mld. USD), Citi (508 mld. USD), J.P. Morgan (437 mld. USD), Goldman Sachs 

(369 mld. USD), BNP Paribas (357 mld. USD), Deutsche Bank (311 mld. USD). HDP 

ČR v roce 2015 činilo  185 mld.  USD2,  tedy cca 60 % hodnoty aktiv,  spravovaných 

1 Údaje převzaty z dokumentu USB Bank „Switzerland's Financial Center“, dostupné: 
https://www.ubs.com/global/en.html#global-policy-regulation 
2 Údaj převzat ze statistiky SB, dostupné: http://data.worldbank.org/country/czech-republic 
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v témže  roce  „nejmenší“  z uvedených  bank,  Deutsche  Bank,  a  devětkrát  méně  než 

instituce dominující této statistice, UBS. 

Výše uvedený růst vlivu globálních společností ale není jediným jevem, kterému 

v současné době čelí  lidská společnost. Obzvláště po vypuknutí finanční krize v roce 

2008, a na ni navazující hospodářské krize, je jedním z dominantních pojmů dnešního 

práva slovo „regulace“ – vznik nových právních norem, které reagují na nově vznikající 

oblasti, nebo regulace stávajících, neregulovaných oblastí. Hledání odpovědi na otázku, 

zda je takový vývoj správný či nikoliv, bych přenechal právním teoretikům, filozofům 

a ekonomům, neboť není předmětem této práce, ale pouze skutečností, kterou bylo při 

jejím psaní nutné respektovat. 

Hmotněprávní regulace určitého jednání je však pouze prvním stupněm regulace 

jako takové. Druhým stupněm je vymahatelnost hmotněprávních norem prostřednictvím 

procesních předpisů při zachování práv regulovaných subjektů. V této souvislosti naráží 

právní teorie na několik konfliktů a otázek; např., zda právnickým osobám náleží stejná 

práva jako fyzickým osobám, resp. zda jim tato práva náleží ve stejném rozsahu. 

Výše  uvedené  otázka  pak  v sobě  skrývá  problematiku  zákazu  sebeobvinění 

právnických osob v řízení o správním deliktu,  resp. v přestupkovém řízení.  Na jedné 

straně  je  zde  veřejný  zájem  na  dodržování  a  vymáhání  dodržování  právních  norem 

regulujících  určité  odvětví,  na  straně  druhé  je  zde  zájem  adresátů  těchto  norem 

v případě,  že  jsou  obviněni  z porušení  příslušných  pravidel,  se  proti  tomuto  nařčení 

bránit. Otázkou zůstává, jakými prostředky, resp. zda škála těchto prostředků je stejně 

široká jako v případě fyzických osob, a týká se i problematiky zákazu sebeobvinění.  

Úvodem této  práce  bych chtěl  zdůraznit,  že  se  netajím svým přístupem k této 

problematice,  který  je  založen  na  přesvědčení,  že  právnické  osoby  nikdy  v oblasti 

problematiky  zákazu  sebeobvinění  neměly,  nemají  a  nikdy  nemohou  mít  stejné 

postavení jako osoby fyzické. Kořeny tohoto mého názoru jsou ztělesněny ve slovech 

soudce  Court  of  Appeal  lorda  Denninga  v  rozhodnutí Sněmovny  lordů  o  zamítnutí 

dovolání  v případu  British  Steel  Corporation  v.  Granada  Television:  „The  simple  
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answer is that in these courts, as in the United States, the privilege is not available to  

a corporation. It has no body to be kicked or soul to be damned…“ Cílem této práce je 

pak  obhajoba  výše  uvedeného  názoru,  a  to  prostřednictvím  hledáním  odpovědí  na 

následující 3 otázky: Aplikuje se zásada nemo tenetur i na právnické osoby v řízení o 

správním deliktu?  Jakým způsobem lze  nutit  právnickou  osobu k poskytnutí  důkazů 

proti  sobě  v řízení  o  správním  deliktu?  Jaký  je  vztah  mezi  jednotlivými  předpisy, 

upravujícími výkon dohledu v jednotlivých oblastech, a obecnými procesními předpisy? 

Cesta k závěru o správnosti výše uvedené a hledání odpovědí na uvedené otázky citace 

pak vede přes pestrou paletu témat, jakými je historie právnických osob a jejich původní 

účel,  historie  zákazu sebeobvinění  a postavení  právnických osob v současném právu, 

ochrana veřejného zájmu etc. 

Struktura práce

Výše uvedenému cíli  jsem přizpůsobil  i  strukturu  předkládané  disertační  práce 

a její obsah, který je rozdělen do 5 hlavních, na sebe systematicky navazujících částí. 

První část je věnována problematice původu zákazu sebeobvinění napříč historií, 

a to od dob biblických až po současnost. Primárním úkolem této části je poukázat na 

skutečnost,  že důvodem  prosazení  zákazu  sebeobvinění  v trestním  procesu  bylo 

odstranění tortury z trestního procesu, a zákaz sebeobvinění se původně aplikoval pouze 

a  jen vůči  fyzickým osobám, které byly subjekty  trestního  řízení,  na rozdíl  od osob 

právnických. 

Druhá část předkládané práce je věnována problematice současné úpravy zákazu 

sebeobvinění  v českém právu a jeho pramenech,  a to  napříč jednotlivými  předpisy – 

např. Listinu základních práv a svobod, občanský soudní řád, trestní řád, zákon o trestní 

odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, daňový nebo správní řád. Vzhledem 

ke  skutečnosti,  že  české  právo  netvoří  izolovaný  jev,  ale  interpretace  jednotlivých 

předpisů je ovlivňována Úmluvou o ochraně lidských práv a tím i rozhodovací praxí 

ESLP a zároveň české právo absorbuje vysoký počet právních norem EU, je tato část 

disertační práce věnována i problematice definice zákazu sebeobvinění v judikatuře ESD 
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unie a ESLP. 

Třetí  část  disertační  práce  je  věnována  problematice  získávání  důkazů  od 

právnických  osob,  které  ke  své  podnikatelské  činnosti  potřebují  povolení  vydané 

příslušným správním orgánem, nebo podléhají dohledu na základě zákona. Fakticky je 

tato část disertační práce věnována problematice střetu zásady nemo tenetur a výkonu 

dohledu ze strany správních orgánů, kdy např. výkon kontroly na místě nebo dohledu na 

dálku předchází samotnému řízení o správním deliktu. Tato část se věnuje i problematice 

střetu  možnosti  orgánů  dohledu  vyžadovat  po  dohlížených  subjektech  informace 

a podklady  na  základě  zvláštních  dohledových  zákonů  a  informace  a podklady  na 

základě správního řádu. 

Čtvrtá  část  předkládané práce je věnovaná problematice právnických osob jako 

subjektů práva a jejich možnosti dovolat se zákazu sebeobvinění v řízení o správním 

deliktu. Pozornost je věnována jak charakteru a typům právnických osob coby umělým 

subjektům práva, tak i jejich postavení v průběhu správního řízení a možnosti vyslýchat 

fyzické  osoby  oprávněné  jednat  jménem  právnických  osob  jako  svědky  proti  těmto 

právnickým  osobám,  včetně  problematiky  kvalifikace  vztahu  mezi  fyzickou 

a právnickou osobou jako osob blízkých. Dále je součástí této části předkládané práce 

problematika  možnosti  nucení  právnické  osoby  poskytnout  proti  sobě  samé  důkazy 

v řízení  o správním deliktu,  kdy donucovací  prostředky nabývají  zejména charakteru 

hrozby uložení peněžité sankce. Vzhledem k legislativním změnám po 1.7.2017 (nabytí 

účinnosti zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich) je pozornost věnována 

i problematice  nové  úpravy  přestupkového  řízení  ve  vztahu  k právnickým  osobám 

a možnosti adopce dosavadní judikatury ESD a NSS v oblasti zákazu sebeobvinění na 

právnické osoby. 

Závěrečná  část  předkládané  práce  je  pak  věnována  problematice  sebeobvinění 

v USA  a  projevech  této  úpravy  i  v britském  a  australském  právu,  kdy  tyto  právní 

systémy  tvoří  oblast  anglosaského  právního  systému.  Na  rozdíl  od kontinentálního 

přístupu je americký, a potažmo britský přístup, v oblasti aplikace zásady nemo tenetur 

na právnické osoby a osoby jednající  jejím jménem přímočařejší  a pragmatičtější;  na 
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tomto místě považuji v rámci objektivity za nutné přiznat skutečnost, že mně osobně 

bližší,  neboť  respektuje  podstatu  zásady  nemo  tenetur  jako  prostředku  ochrany 

důstojnosti a fyzické integrity fyzické osoby, nikoliv jako nástroj ochrany ekonomických 

(mnohdy  protiprávně  prosazovaných  zájmů)  právnických  osob  disponujících 

ekonomickou mocí převyšující faktickou moc národních států.

Metody práce

V předkládané práci  se  v kontextu  její  struktury  pokouším o komplexní  náhled 

na problematiku aplikace zásady nemo tenetur na právnické osoby při výkonu dohledu, 

v řízení  o správním  deliktu,  resp.  přestupkovém  řízení  v období  po  1.7.2017.  Tomu 

odpovídají  i  metody  použité  při  psaní  této  práce,  které  se  opírají  o  metodu  rešerší, 

analýzy a komparace. Metoda rešerží – zejména odborné literatury a judikatury – slouží 

k interpretaci  jednotlivých  zákonných  ustanovení  a  zároveň  nabízí  možnost  studia 

konkrétních příkladů z praxe, a to za pomoci metody analýzy, kdy jsou velmi podrobně 

rozebrány jednotlivé rozsudky jednotlivých soudů od ESLP až k rozsudkům KSB a MSP 

ve vztahu k tématu této práce. Metoda komparace je použita v několika rovinách: (i) ke 

srovnání rozdílné aplikaci zásady nemo tenetur vůči fyzickým osobám v trestním řízení 

a právnickým osobám v řízení o správním deliktu, resp. přestupkovém řízení a (ii) ke 

srovnání  přístupu  k této  zásadě  v anglosaském  právním  systému  a  kontinentálním 

právním systému. 

Práce bude psána v tzv. ich formě, tedy v první osobě čísla jednotného. 

Literatura, judikatura a předpisy

Při  psaní  této  disertační  práce  jsem  vycházel  ze  4  informačních  pramenů: 

(i) literatury odborné (v tištěné a elektronické verzi), (ii) judikatury (zahrnující rozsudky 

jak českých, tak zahraničních soudů), (iii) jednotlivých zákonů a mezinárodních dohod 

a (iv) rozhodovací  činnosti  správních  orgánů.  K jednotlivým  zdrojům  považuji  za 

vhodné uvést následující. 

V případě  literatury  odborné  jsem  zohlednil  jak  literaturu  tuzemskou,  tak 

zahraniční.  Vzhledem k problémům při  získávání  materiálu  k tématu  této  práce jsem 

v případě  zahraniční  odborné  literatury  vycházel  zejména  z publikací  v elektronické 
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verzi,  kde  přebírám  periodika  publikovaná  zahraničními  vzdělávacími  institucemi 

(zejména v UK a USA). 

Judikatura  reprezentuje  rozhodovací  praxi  celé  řady  institucí  –  NSS,  ÚS,  NS, 

ESLP,  ESD,  nebo  Nejvyššího  soudu  USA.  Dále  je  zohledněna  i rozhodovací  praxe 

správních orgánů, a to ČNB, ÚHOS etc. V případě ESLP, ESD a dalších zahraničních 

institucí jsem se rozhodl provádět citace z těchto rozhodnutí v českém jazyce, což sebou 

neslo určité nároky na nalézání vhodných českých ekvivalentů; překlad byl prováděn 

tak, aby se co nejvíce přiblížil českým reáliím. 

Dále považuji za vhodné upozornit na způsob citace judikatury. S judikaturou je 

pracováno  na  dvou úrovních.  V případě  první  úrovně  jsou  rozhodnutí  velmi  stručně 

sumarizována v samotném textu s tím, že nejdůležitější části odůvodnění jsou citovány 

v poznámce pod čarou. Druhou úroveň pak představují konkrétní případy z praxe, kdy 

jsou  rozhodnutí  soudů  (a  správních  orgánů)  analyzovány  komplexně  –  v textu  jsou 

představeny jak argumenty účastníků řízení, správních orgánů a samotných soudů, a to 

v podstatně obsáhlejší formě než v případě první úrovně. V poznámkách pod čarou jsou 

pak  prováděny  kompletní  citace  –  na  čtenáři  je  tak  ponecháno,  zda  se  spokojí  se 

sumarizovaným obsahem, nebo se rozhodne v poznámce pod čarou vyhledat originální 

text. Tento přístup k citaci judikatury je pak kompromisem mezi citací z jednotlivých 

rozhodnutí přímo v textu3 a absencí citací z rozhodnutí jednotlivých institucí4. 

Zákony  a  mezinárodní  dohody  jsou  důležitým  pramenem  předkládané  práce; 

vzhledem  k časovému  úseku,  po  který  tato  práce  vznikala,  vyvstává  problematika 

s označením účinnosti jednotlivých právních předpisů. Obecně platí, že právní předpisy 

citované v části první až třetí, jsou citovány k datu odevzdání této práce, případně (což je 

v textu výslovně uvedeno), ve znění účinném ke dni, kdy podle nich bylo rozhodováno 

příslušným správním orgánem nebo soudem. 

Závěrem úvodu bych chtěl  zdůraznit  dvě důležitá  fakta.  Za prvé,  problematice 

3 Tímto postupem by obsah předkládané práce výrazným způsobem expandoval.
4 Tímto postupem by čtenář přišel o možnost seznámit se s konkrétními argumenty a jejich konstrukcí 
v kompletní formě
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aplikace  zásady nemo tenetur  na právnické  osoby v řízení  o  správním deliktu,  resp. 

v přestupkovém řízení, dosud nebyla v české doktríně věnována komplexní pozornost na 

úrovni  samostatné  publikace.  Vzácnou  výjimkou  jsou  odborné  statě  vedoucí  mé 

disertační  práce,  Heleny Práškové, která  jako první věnovala pozornost problematice 

aplikace zásady nemo tenetur na právnické osoby jak při výkonu dohledu, tak v průběhu 

správního  řízení.  V předkládané  práci  se  od  závěrů  své  vedoucí  disertační  práce 

neodchyluji, a přiznávám, že její publikační činnost na poli tohoto tématu pro mě byla 

fundamentem,  na  kterém  vznikal  předkládaný  text.  Dále  považuji  za  nutné  zmínit 

skutečnost,  že  právě  nevelké  množství  odborné  literatury  věnované  tomuto  tématu, 

a pronikání  tohoto  tématu  do  různých  oblastí  práva  (ústavní  právo,  občanské  právo, 

trestní právo, správní právo) bylo důvodem volby tohoto tématu. 

Druhý faktem je  tok času.  Téma disertační  práce  jsem si  stanovil  v roce  2011 

a následujících sedm let poskytlo příklad neskutečné dynamiky vývoje nejen správního 

práva. Byl zrušen starý přestupkový zákon, který byl nahrazen novým přestupkovým 

zákonem,  zákon  o státní  kontrole  vystřídal  kontrolní  řád,  na  poli  trestního  práva  se 

počínaje  1.1.2012  začaly  trestat  i  právnické  osoby,  na  poli  občanského  práva  přišla 

(r)evoluce v podobě nového občanského zákoníku. Změny probíhaly i na poli judikatury 

– NSS a ÚS od roku 2011 vyprodukovaly v této práci citovaná cenná rozhodnutí, která 

poskytují  ucelenou odpověď na otázky, které tvoří  předmět této práce.  Při psaní této 

práce jsem tak byl veden snahou zohlednit jak dynamiku judikatury, tak legislativy – 

výsledkem je tak část věnovaná zákonu o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, 

ačkoliv v původním projektu (vzhledem k datu jeho odevzdání) nebyla. 
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2. K historickému původu zásady nemo tenetur

Zkoumání historického pozadí určitého institutu má svoji nezastupitelnou úlohu 

při  jeho pochopení  a  interpretaci  v rámci  celého  právního systému.  Z tohoto  důvodu 

považuji za nezbytně nutné první kapitolu této práce věnovat historii principu zásady 

nemo tenetur. Vzhledem ke skutečnosti, že trestní právo správní se vydělilo z trestního 

práva  v průběhu  18. století,  základní  instituty  trestního  práva  správního  mají  kořeny 

v trestním  právu.  Tato  dvě  právní  odvětví  pak  sdílí  i  celou  řadu  společných  zásad, 

jejichž ústavní kořeny je možné dohledat v Listině základních práv a svobod. Nejinak je 

tomu  i  v případě  problematiky  zákazu  sebeobvinění,  jehož  historie  je  neoddělitelně 

spjata  s trestním  právem;  v této  souvislosti  je  nutné  připomenout,  že  problematika 

sebeobvinění je původně ryzím institutem trestního práva. 

Účelem této části předkládané práce není poskytnout vyčerpávající exkurs do dějin 

trestního  práva  a  sledovat  do  detailů  vývoj  zásady  nemo  tenetur  v jednotlivých 

evropských státech. Vzhledem k fragmentaci právních systémů ve středověku, a jejich 

postupné kodifikaci v průběhu novověku, by toto téma poskytlo materiál na samostatnou 

disertační práci. Úkolem této části předkládané práce je poskytnout čtenáři  teoretický 

a historický úvod do problematiky zásady nemo tenetur a náhled na proměny k přístupu 

k této  zásadě  v průběhu  staletí,  a  poukázat  na  odlišné  přístupy  a  vývoj  této  zásady 

v kontextu společenského vývoje a právnických osob.

Historický exkurs  je  ukončen v případě  českého práva  rokem 2012,  kdy nabyl 

účinnosti zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, který poprvé 

do  českého  práva  vnesl  možnost  trestního  postihu  právnických  osob.  Následující 

kapitola se snaží pojmout dvě témata, kterými jsou: (i) vývoj trestního práva procesního 

v kontextu aplikace zásady nemo tenetur, a (ii) deliktní odpovědnost právnických osob 

za trestné činy. 

2.1. Starověk a středověk

Prvotní zmínku o zákazu sebeobvinění lze vyhledat již v judaistickém talmudu, dle 

kterého starozákonní  soudce nesměl nutit  obžalovaného k doznání  se ke zločinu,  ani 
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nesměl  použít  proti  němu jeho  dobrovolné  přiznání.  V této  souvislosti  se  vycházelo 

z premisy, že: „nikdo nestojí člověku blíže než on sám sobě, a nikdo sám ze sebe nedělá  

zločince.“ Tato  zásada  pak  měla  být  v praxi  aplikována  pokud  možno  co  nejširším 

způsobem, který zahrnoval nejen zákaz nucení obžalovaného k výpovědi, ale i použití 

jím dobrovolně  učiněného  přiznání  proti  němu samém.  Z této  zásady pak vycházelo 

i raně  křesťanské  kanonické  právo,  prezentované  Aureliem Augustinem  (354 –  430) 

a Janem Zlatoústým (cca 347 – 407)5. 

Výše  uvedený  přístup  k zákazu  sebeobvinění  došel  výrazné  změny  v průběhu 

pontifikátu Inocence III. (1160 – 1216; pontifikát zastával od 1198), který svolal v roce 

1213 Čtvrtý  lateránský  koncil.  V průběhu  konání  tohoto  koncilu  došlo  ke  schválení 

celkem 70 papežských dekretů; osmý dekret přitom upravoval formální stránku procesu 

proti heretikům a pro futuro stanovil podobu soudního řízení tak, že obžalovaný měl 

povinnost vypovídat pravdivě; toto pravidlo se mělo vztahovat pouze na církevní soudy. 

Nový  přístup  k zásadě  nemo  tenetur  následně  našel  oporu  v učení  Tomáše 

Akvinského (cca 1225 – 1274), dle jehož názoru se dopouštěl smrtelného hříchu ten, kdo 

znal pravdu, ale odmítal ji sdělit soudci. Tento svůj názor prezentoval Tomáš Akvinský 

ve svém díle  Summa theologiae;  v části  Secunda Secundae Partis,  ve kterém dospěl 

k závěru, že tím, že obvinění lžou soudci o svých trestných činech, de facto páchají hřích 

– lhát  soudci  přitom není  dovoleno,  a je povinností  soudce chránit  obviněného před 

takovým hříchem. Z tohoto důvodu pak měli  dle  názoru Tomáše Akvinského soudci 

právo donutit  obviněného k tomu,  aby vypovídal  pravdu6.  Na tomto místě  je  vhodné 

připomenout  opačné  stanovisko  Jana  Zlatoústého,  kterého  v té  samé  části  Summa 

theologiae  citoval  Tomáš  Akvinský;  dle  Jana  Zlatoústého  totiž  nebyl  hřích,  pokud 

obžalovaný nemluvil před soudem pravdu, neboť snaha chránit sám sebe byla projevem 

5 MUSIL, Jan. Zákaz donucování k sebeobviňování [online]. Kriminalistka ročník 2009, č. 4. Dostupné z: 
http://www.mvcr.cz/clanek/4-2009-zakaz-donucovani-k-sebeobvinovani-nemo-tenetur-se-ipsum-
accusare.aspx. 
6 Cit.: „A proto z povinnosti je vázán obžalovaný vyložiti soudci pravdu, které od něho podle pravidel  
práva vyžaduje. A proto, nechce-li vyznati pravdu, kterou je vázán říci, nebo když ji lživě popře, smrtelně  
hřeší.  (…) A proto  není  dovolena  jakákoli  sebeobrana,  nýbrž  která  je  s  náležitou  umírněností.“  Text 
dostupný pod odkazem: www.summa.op.cz 
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lidské přirozenosti7.

Výše uvedené závěry pak našly svůj odraz v procesu přípravy říšského trestního 

zákoníku  začátkem  16.  století,  který  byl  ukončen  v roce  1532  vydáním  Constitutio 

Criminalis Carolina Karla V. Účelem Constitutio Criminalis Carolina bylo sjednocení 

trestního  práva  na  území  Svaté  říše  římské  národa  německého,  ačkoliv  později  byl 

vnímán jako subsidiární právní předpis;  přednostně platily lokální předpisy. I přes to 

však Constitutio Criminalis Carolina začala být vnímána jako hlavní zdroj jednotlivých 

lokálních úprav a jí zaváděné instituty se staly součástí trestního práva (ať již hmotného 

nebo procesního) na území zahrnujícím i Čechy a Moravu. Pro mnou zvolené téma je 

v případě Constitutio Criminalis Carolina nutné zdůraznit, že tento předpis stanovil ve 

vztahu  k zásadě  nemo  tenetur  následující.  Primárně,  Constitutio  Criminalis  Carolina 

opouštěla  akuzační  princip  a  zaváděla  proces  inkviziční,  ve  kterém  soudce  přímo 

participoval  na obžalobě  obviněného,  a  dále  zaváděla  možnost  donutit  obžalovaného 

k přiznání, a to několika způsoby. Obžalovaný byl povinen vypovídat pod přísahou – její 

porušení bylo zločinem a dále, vůči obžalovanému mohla být použita tortura. Doznání 

obžalovaného  bylo  naopak  považováno  za  regina  probationum  –  korunu  důkazů. 

Constitutio Criminalis Carolina znamenala definitivní opuštění zasady nemo tenetur na 

několik staletí a změnu procesu od akuzačního k inkvizičnímu8. 

2.2. Renesance  zásady  nemo  tenetur  v anglickém  právu  a  její  projev  na 

kontinentální systém práva

V anglosaské  právní  oblasti9,  která  v průběhu středověku opustila  kontinentální 

7 Cit.: „Nepravím ti, aby ses prozradil veřejně, ani u jiného obžaloval." Ale kdyby obžalovaný vyznal na  
soudu pravdu, sám sebe by prozradil a obžaloval. Není tedy vázán říci pravdu. A tak nehřeší smrtelně,  
jestliže na soudu lže.“ Text dostupný pod odkazem: www.summa.op.cz. 
8 VOJÁČEK, Ladislav; SCHELLE, Karel.  Právní dějiny. 2, Státy západní Evropy a USA. 1. vyd. Brno: 
Masarykova univerzita v Brně Doplněk, 1998. s. 65. ISBN 80-210-2073-3.
9 Následující část vychází z následujících textů: HOLLÄNDER, Pavel. Zrod a současnost principu nemo 
tenetur  se  ipsum  prodere:  (hypostáze  jednoho  základního  práva). Právník  2/2017.  ISSN 0231-6625. 
Dostupné  z:  https://www.upjs.sk/public/media/16913/Pavel%20Hollander%20-Nemo%20tenetur.pdf, 
PITTMAN,  R.  Carter.  The  Colonial  and  Constitutional  History  of  the  Privilege  Against  Self-  
Incrimination  in  America.  Dostupné  z: 
http://rcarterpittman.org/essays/Bill_of_Rights/Privilege_Against_Self-Incrimination.html,  SULLIVAN, 
Shauna J.  Fifth Amendment  Protection and The Production of Corporate Documents in  University of 
Pennsylvania Law Review, Vol. 135-747. Dostupné z: http://scholarship.law.upenn.edu/penn_law_review/
vol135/iss3/4/, a LANGBEIN, John. The Historical Origins of the Privilege Against Self-Incrimination at  
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právní systém, probíhal vývoj zásady nemo tenetur  odlišným způsobem. Primárně je 

nutné upozornit na specifický vývoj této zásady v období zejména 16. století v Anglii, 

a následném transferu tohoto přístupu do amerického práva. Stejně jako na kontinentě, 

i v Anglii v průběhu středověku pronikl inkviziční proces pouze do oblasti církevních 

soudů, a to prostřednictvím dekretu kardinála Ota z roku 1236; obžalovaní tak museli 

přísahat, že budou vypovídat pravdu a své přísaze dostát; odmítnutí složit přísahu bylo 

považováno  za  ekvivalent  přiznání  se  viny.  Poprvé  bylo  této  přísahy  použito 

u církevního soudu v roce 1246, v průběhu poloviny 15. století však tento institut začal 

pronikat do světského soudnictví; definitivní průlom pak znamenal rok 1487, kdy byl 

přijat Zákon o Hvězdné komoře; přísaha ex officio se tak stala společně s inkvizičním 

procesem pevnou součástí anglického trestního práva.

Další kapitolu příběhu přísahy ex officio a inkvizičního procesu v anglickém právu 

napsalo turbulentní 16. století, kdy Jindřich VIII. v rámci své politiky opouští společně 

s Anglií katolickou sféru vlivu a v Anglii dochází k posílení pozic puritánů a kalvinistů. 

V průběhu 16. století také dochází k prvním pokusům obžalovaných dovolat se zásady 

nemo tenetur; jedná se o církevní procesy vedené proti nekatolíkům (např. proces proti 

protestantovi  Johnu Lambertovi  z roku 1538,  nebo puritánovi  Johnu Udallovi  v roce 

1590). 

K faktickému  zlomu  v oblasti  chápání  zásady  nemo  tenetur  však  dochází 

v 17. století; v konkrétní rovině za vlády Karla I., který se snažil navrátit anglikánskou 

církev  směrem  k její  tradici  a  dosáhnout  jejího  odklonu  od  kalvinismu.  Za  účelem 

dosažení tohoto cíle zřizuje 2 instituce, které měly zakročit vůči těm, kteří by se danému 

směru odmítli  podrobit  –  Soud Vysoké komise a  Soud Hvězdné komory.  V případě 

Soudu  Hvězdné  komory  dochází  k tomu,  že její  činnost  se  po  určité  době  vymyká 

kontrole;  oba  dva  výše  zmíněné  soudy  jsou  sice  zamýšleny  jako  náboženské,  ale 

v případě  soudu  Hvězdné  komory  tento  byl  oprávněn  (na  rozdíl  od  soudu  Vysoké 

komise)  odsoudit  obžalované  k smrti.  Obžalovaní  před  tímto  soudem  jsou  povinni 

Common Law [online].  Yale Law School, ročník 1991, vydání 1. Yale Law School Legal Scholarship 
Repository  Dostupné  z: http://digitalcommons.law.yale.edu/cgi/viewcontent.cgi?
article=1539&context=fss_papers
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skládat přísahu ex officio, před soud jsou předváděni bez jakéhokoliv obvinění a tortura 

je  naprosto  běžnou  součástí  dokazování.  V roce  1638  stane  před  soudem  Hvězdné 

komory John Lilburn, významný představitel ortodoxních puritánů požadujících zrušení 

privilegií,  demokracii  a  náboženskou  svobodu.  V průběhu  procesu  před  soudem 

Hvězdné komory odmítl John Lilburn složit přísahu ex officio s tím, že by byl nucen 

svědčit sám proti sobě; tato procesní strategie jej neuchránila, John Lilburn byl odsouzen 

ke  zbičování,  zaplacení  pokuty,  pranýřování  a  uvěznění.  Nicméně,  velmi  kvalitní 

obhajoba Johna Lilburna jeho obhájcem a logicky konstruovaný útok na nesmyslnost 

přísahy ex officio a inkviziční proces přinesly dodatečně své výsledky. Po propuknutí 

anglické revoluce v roce 1640 byl v roce 1641 parlamentem přijat Habeus Corpus Act, 

který  zrušil  jak  soud Vysoké komise,  tak  soud  Hvězdné  komory,  v roce  1646  bylo 

Sněmovnou lordů přiznáno Johnu Lilburnovi odškodné a Bill of Rights vydaný v roce 

1689 Vilémem III. Oranžským definitivně pro futuro vyloučil zřizování soudů jakými 

byly  Vysoká  komise  a  Hvězdná  komora.  Ačkoliv  v tomto  dokumentu  výslovně 

problematika  nemo  tenetur  nebyla  zmíněna,  zrušení  obou  výše  uvedených  soudů 

fakticky znamenalo praktický zákaz aplikace přísahy ex officio a aplikaci zásady nemo 

tenetur. Za zmínku dále stojí skutečnost, že jediný politický dokument (který se však 

nestal dokumentem právním), byl manifest strany levellerů Agreement of Free Peole of 

England z roku 1649, který volal  po zákazu odsouzení osoby pouze a jen na základě 

toho, že odmítla vypovídat. 

Vývoj  v UK nezůstal  bez odezvy ani  na druhé straně La Manchského průlivu; 

první země, kde byla ve formě veřejné diskuze cítit ozvěna vývoje v anglosaské právní 

oblasti,  byla  Francie,  a to  prostřednictvím  Michel  de  Montaigne,  který  zaútočil  na 

inkviziční proces a jeho neefektivitu ve spojení s torturou ve svých slavných Esejích. 

V 18. století pak na tyto ideály navázali Voltaire a Cesare Beccaria (ten konkrétně ve 

svém  díle  O  zločinech  a  trestech).  Citované  autory  pojil  nejen  odpor  vůči  tortuře 

a mučení, ale také skutečnost, že inkviziční proces ve spojení s mučením považovali za 

extrémně  neefektivní.  Deklarace  práv  občana  a  člověka  z roku  1789,  stejně  jako 

napoleonský trestní řád z roku 1808, sice nestanovily zásadu nemo tenetur jako jednu ze 
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zásad trestního řízení,  a contrario zrušily inkviziční  proces a ten nahradily procesem 

duálním;  trestněprávní  doktrína  pak  v rámci  této  změny  dovodila,  že  zásada  nemo 

tenetur patří  k základním zásadám tohoto typu trestního řízení  a obviněný nesmí být 

nucen vypovídat proti své vůli. 

Z Francie pokračovalo tažení za opuštění inkvizičního procesu a zavedení zásady 

nemo tenetur jako jednoho z hlavních principů i do okolních států; v této souvislosti lze 

zmínit  zejména německy hovořící  právní oblast.  Ztělesněním změn v oblasti  přístupu 

k zásadě zákazu sebeobvinění  pak byl rok 1849, kdy byl přijat  trestní řád Vévodství 

Braunschweig,  který  již  pevně  stanovil  právo  obviněného  neodpovídat  na 

sebeusvědčující dotazy; v Říšském trestním řádu z roku 1877, který byl již platný pro 

celé  nově  sjednocené  Německo,  pak  bylo  právo  obviněného  odmítnout  vypovídat 

výslovně upraveno v § 136 odst. 1 a § 54.  

2.3. Vývoj v českém a rakouském trestním právu

V případě exkursu do dějin českého trestního procesu v kontextu vývoje zásady 

nemo  tenetur  považuji  za  vhodné  věnovat  pozornost  charakteru  trestního  řízení 

(akuzační versus inkviziční proces), procesním právům obžalovaného, vývoji trestního 

práva správního v kontextu vývoje trestního práva, a možnosti stíhání právnických osob 

v trestním řízení.

Trestní proces byl v českých podmínkách ve svých počátcích ovládán principem 

akuzačním; obě strany sporu měly rovné postavení, a trestní řízení mělo charakter řízení 

soukromoprávního.  Běžným  prostředkem  řešení  sporů  pak  bylo  ordálové  řízení  – 

rozhodnutí v daném sporu se dosahovalo testováním přísah zúčastněných stran10. Praxe 

ordálů byla postupně opouštěna v průběhu 14. století,  kdy začaly být považovány za 

iracionální  (a  de  facto  bezcenný)  důkazní  prostředek.  Opouštěn  byl  pozvolna  také 

soukromoprávní  charakter  trestního  řízení,  zahajovaného  na  podnět  toho,  kdo utrpěl 

škodu,  nebo  vznášel  nárok.  V tomto  případě  se  jednalo  o  poměrně  pomalý  proces, 

trvající  několik  staletí,  kdy  inkviziční  proces  pomalu  nahrazoval  proces  akuzační. 

10 SCHELLE Karel. Vývoj trestního řízení.  1. vyd. Ostrava: KEY Publishing  The European Society for 
History of Law, 2012. s. 24–27. ISBN 978-80-7418-139-9.
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V pohusitské době pak v českém trestním právu existovaly vedle sebe dva druhy procesů 

– akuzační, který byl aplikován v trestných činech proti zdraví a cti, a inkviziční, který 

se začal aplikovat v případě trestných činů proti životu a majetku; do tohoto trestního 

procesu vstupoval  orgán veřejné  moci  ve  funkci  obžaloby.  Tento  proces  pokračoval 

i v průběhu  15. století,  kdy  např.  za  vlády  Zikmunda  Lucemburského  v roce  1437 

dochází k zavedení úřadu královského prokurátora. Královský prokurátor má nejdříve 

chránit  královský  majetek,  následně  dochází  k jeho  expanzi  i  do  dalších  oblastí 

a postupně se vytváří úřady prokurátora, který po vydání obnoveného zřízení zemského 

pro Čechy dne  10.5.1627 a Moravu dne 10.5.1628 získává  funkci  žalobce  ve všech 

trestních věcech. Obnovená zřízení zemská pro Čechy a Moravu pak měla ještě jeden 

důležitý  dopad do trestního  procesu  – definitivně  zakotvila  v českém trestním právu 

inkviziční proces jako jedinou formu trestního řízení11. 

K problematice obžalovaného a jeho procesních práv v průběhu trestního řízení je 

nutné uvést, že v průběhu 13. a 14. století proniká do trestního práva i problematika užití 

tortury, která de facto znamená popření aplikace zásady nemo tenetur v trestním řízení. 

Římskokatolická  církev  připustila  použití  tortury  již  v roce  1252  vůči  obviněným 

z kacířství,  a následně – počínaje dvacátými lety 14. století - došlo k aplikaci tortury 

i v městském právu, a od konce 14. století i v zemském právu, i když zpočátku jen proti 

psancům.  Užití  tortury  je  zachyceno  jak  v Knize  písaře  Jana  (14.  století),  tak  také 

v Koldínově Právech městských (16. století); již ve 14. století se však objevuje značná 

skepse k použitelnosti důkazů získaných torturou12.

Výše uvedená nedůvěra vůči výsledkům tortury však vůbec nebránila v tom, aby 

11 SCHELLE Karel. Vývoj trestního řízení.  1. vyd. Ostrava: KEY Publishing  The European Society for 
History of Law, 2012. s. 24–27. ISBN 978-80-7418-139-9. Dále pak KNOLL, Vilém; SCHELLE, Karel; 
VOJÁČEK, Ladislav. České právní dějiny. 2.vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2010. 
s.  180-181 ISBN  978-80-7380-257-8 a  VLČEK,  Eduard.  Dějiny  trestního práva  v  českých  zemích  a  
v Československu.  2. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně. Právnická fakulta, 2004. s. 15-27. ISBN 
80-210-3506-4.
12 SCHELLE Karel. Vývoj trestního řízení.  1. vyd. Ostrava: KEY Publishing  The European Society for 
History of Law, 2012. s. 24–27. ISBN 978-80-7418-139-9. Dále pak KNOLL, Vilém; SCHELLE, Karel; 
VOJÁČEK, Ladislav. České právní dějiny. 2.vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2010. 
s.  180-181 ISBN  978-80-7380-257-8 a  VLČEK,  Eduard.  Dějiny  trestního práva  v  českých  zemích  a  
v Československu.  2. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně. Právnická fakulta, 2004. s. 15-27. ISBN 
80-210-3506-4.
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tortura zcela ovládla průběh trestního řízení, a to až do 18. století. Obviněný de facto 

přišel v rámci inkvizičního procesu o dnes nám známá klasická procesní práva. Primárně 

–  obviněný  byl  nucen  k tomu,  aby  se  vyjadřoval  k jednotlivým  bodům  obžaloby  – 

nebyla testována obžaloba, ale byl to naopak obžalovaný, kdo byl testován. Obžalovaný 

byl nucen vypovídat nejen proti ostatním svědkům, ale i sám proti sobě. Prostřednictvím 

tortury byl obžalovaný nucen de facto opakovat obžalobu, které čelil, a tím se fakticky 

přiznat  k vytýkanému  jednání.  S torturou  jako  s naprosto  běžným  prostředkem 

dokazování v rámci trestního řízení pak operovaly všechny právní předpisy upravující 

trestní  proces  v Habsburské  monarchii.  V této  souvislosti  lze  zmínit  jak  již  citovaný 

Constitutio  Criminalis  Carolina,  tak i  Hrdelní  řád pro Dolní  Rakousy z  roku  1656 - 

Consitutio Criminalis Ferdinandea – trestní zákoník Ferdinanda III., který byl trestními 

soudy používán i v Čechách a na Moravě. Torturu jako běžný prostředek dokazování 

pak obsahoval Constitutio Criminalis Josephina13 Josefa I. z roku 1707. 

Torturu jako prostředek nucení obžalovaného k doznání neopustil ani další právní 

předpis, regulující trestní proces v Habsburské monarchii, a to trestní řád Marie Terezie 

z roku  1768  Constitutio  Criminalis  Theresiana,  jehož  cílem  bylo  konsolidovat  do 

jednoho  právního  předpisu  právní  úpravu  trestního  práva  v habsburském  soustátí. 

Constitutio Criminalis Theresiana absorbovala hlavní zásady trestního řízení ještě z časů 

feudalismu a ve věci zásady nemo tenetur nepředstavoval tento předpis žádnou změnu. 

Trestní  řízení  mělo  i  nadále  povahu  inkvizičního  procesu,  důkazní  břemeno  o  své 

nevinně nesl obviněný; jeho pozici  nepřispíval ani fakt, že trestní řízení bylo vedeno 

neveřejně  a  bylo  ovládáno  zásadou  písemnosti;  doznání  obviněného  bylo  i  nadále 

považováno  za  korunu  důkazů.  Ve  vztahu  k zásadě  nemo  tenetur  pak  Constitutio 

Criminalis  Theresiana  je  ještě  nutné  dodat,  že  to  byl  poslední  právní  předpis,  který 

umožňoval provádět torturu, a to ještě na poměrně krátkou dobu – v roce 1776 bylo 

definitivně zrušeno používání tortury v průběhu trestního řízení14. 

13 SCHELLE Karel. Vývoj trestního řízení.  1. vyd. Ostrava: KEY Publishing  The European Society for 
History  of  Law,  2012.  s.  27.  ISBN  978-80-7418-139-9.  VLČEK,  Eduard.  Dějiny  trestního  práva  v  
českých  zemích  a v Československu.   2.  vyd.  Brno:  Masarykova  univerzita  v  Brně.  Právnická  fakulta, 
2004. s. 27-28. ISBN 80-210-3506-4.
14 VLČEK,  Eduard.  Dějiny  trestního  práva  v  českých  zemích  a  v Československu.  2.  vyd.  Brno: 
Masarykova univerzita v Brně. Právnická fakulta, 2004. s. 28-29. ISBN 80-210-3506-4.
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Za  Josefa  II.  došlo  k výrazným  změnám  v oblasti  trestního  práva,  které  bylo 

definitivně  rozděleno  na  trestní  právo  hmotné  -  Všeobecný  zákoník  o  zločinech 

a trestech na ně z roku 1787 a trestní právo procesní - Obecný soudní řád kriminální 

z roku  1788.  Posledně  jmenovaný  právní  předpis  de  facto  převzal  drtivou  většinu 

procesních  institutů  obsažených  v  Constitutio  Criminalis  Theresiana,  ale  respektoval 

zrušení tortury; trestní řízení i nadále ovládala zásada neveřejnosti a písemnosti15. 

Pokud  hovoříme  o  reformách  trestního  práva  provedených  Josefem  II.  pak  je 

v případě Všeobecného zákoníku o zločinech a trestech nutné uvést, že rok jeho vydání 

1787  bývá  označován  za  počátek  trestního  práva  správního.  Všeobecný  zákoník 

o zločinech a trestech totiž rozlišoval mezi proviněními a tresty hrdelními a proviněními 

a  tresty  politickými.  Tento  rozdíl  byl  rozhodující  pro  určení  orgánu,  který  měl 

protiprávní jednání projednat – v případě kriminálních deliktů to byly soudy, v případě 

správních deliktů to byla tzv. správní vrchnost16.

Právní úprava trestního procesu v průběhu 19. a 20.  století  procházela  různými 

změnami; k návratu k tortuře však již nikdy nedošlo. V roce 1803 byly Obecný soudní 

řád kriminální a Všeobecný zákoník o zločinech a trestech za ně nahrazeny Zákoníkem 

o zločinech a těžkých policejních přestupcích, který dělil protiprávní jednání na zločiny 

a  přestupky.  Trestní  zákoník  z roku  1803  obsahoval  mimo  jiné  i  tzv.  tresty  za 

neposlušnost, které stíhaly obviněného odmítajícího vypovídat nebo přiznat vinu. Toto 

ustanovení bylo účinné až do vydání císařského výnosu ze dne 22. května 184817. 

V případě Zákoníku o zločinech a těžkých policejních přestupcích je pak nutné 

upozornit  na  fakt,  že  tento  právní  předpis  opětovně  rozlišoval  mezi  trestnými  činy 

a policejními  přestupky,  které  měla  opětovně  stíhat  tzv.  politická  vrchnost.  I  tento 

předpis  tak  potvrdil  pokračující  tendenci  na  poli  trestního  práva  –  vyčleňovat  méně 

15 KNOLL,  Vilém;  SCHELLE,  Karel;  VOJÁČEK,  Ladislav.  České  právní  dějiny.  2.  vyd.  Plzeň: 
Vydavatelství  a     nakladatelství  Aleš  Čeněk  ,  2010.  s.  412.  ISBN  978-80-7380-257-8.VLČEK,  Eduard. 
Dějiny trestního práva v českých  zemích a v Československu.   2.  vyd. Brno:  Masarykova univerzita  v 
Brně. Právnická fakulta, 2004. s. 29-30. ISBN 80-210-3506-4.
16 MATES, Pavel. Základy správního práva trestního. 4. vyd. Praha: C.H.Beck, 2008. s. 3. ISBN 978-80-
7179-806-4.
17 VLČEK,  Eduard.  Dějiny  trestního  práva  v  českých  zemích  a  v Československu.   2.  vyd.  Brno: 
Masarykova univerzita v Brně. Právnická fakulta, 2004. s. 30-31. ISBN 80-210-3506-4.
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závažné  protiprávní  jednání  z trestní  sféry,  kdy toto  jednání  neprojednával  soud,  ale 

k tomu určené (správní) orgány18. 

Myšlenky  revoluce  roku  1848  našly  v oblasti  trestního  práva  svoji  odezvu  ve 

schválení  nového  Trestního  řádu  z roku  1850,  který  již  zakotvoval  zásadu  ústnosti 

a veřejnosti trestního řízení. Dále tento právní předpis vrátil do trestního procesu jeho 

klasické zásady, jako např. zásadu materiální pravdy, zásadu obžalovací nebo volnost 

hodnocení důkazů19. Trestní řád z roku 1850 byl postupně zrušen trestním zákoníkem 

z roku  185220 a  dále  trestním  řádem  z roku  1853,  který  odstranil  zásady  veřejnosti 

a ústnosti  trestního  řízení;  zachována  ale  zůstala  novinka,  zavedená  trestním  řádem 

z roku 1850 – institut státního zástupce. Rakouské trestní právo tak definitivně začalo 

opouštět  inkviziční  proces,  kdy  soudce  byl  zároveň  žalobcem  i  advokátem 

obžalovaného21.  V případě  trestního  řádu  z roku  1850  je  také  nutné  uvést, 

že neponechával  obžalovanému  volný  prostor  k volbě  procesní  strategie,  obsahující 

i možnost uvádět nepravdivá nebo zavádějící  tvrzení,  když v souladu s § 145 platilo, 

že lhaní obžalovaného před soudem bylo přitěžující okolností22.

Ve  vztahu  k trestnímu  právu  správnímu  je  vhodné  upozornit  na  skutečnost, 

že i v 50.  letech  19.  století  pokračovalo  vyčleňování  trestního  práva  správního 

z trestního práva. V této souvislosti lze zmínit císařské nařízení č. 96/1854 ř.z., o výkonu 

opatření  a nálezů  politických  a  policejních  úřadů,  kdy  toto  nařízení  upravovala 

hmotněprávní  i procesněprávní  aspekty  stíhání  porušení  policejních  předpisů  proti 

veřejnému  pořádku  a  správě.  Věcně  a  místně  příslušnými  k projednání  jednotlivých 

porušení tohoto zákona pak byly okresní politické úřady. Dále, nařízením Ministerstva 

18 MATES, Pavel. Základy správního práva trestního. 4. vyd. Praha: C.H.Beck, 2008. s. 3. ISBN 978-80-
7179-806-4.
19 SCHELLE Karel. Vývoj trestního řízení.  1. vyd. Ostrava: KEY Publishing  The European Society for 
History of Law, 2012. s. 27. ISBN 978-80-7418-139-9. 
20 V případě trestního zákoníku z roku 1852 je nutné zmínit, že tento právní předpis ponechal klasifikaci 
trestných činů na zločiny a přestupky, a dále zavedl další kategorii – přečiny.
21 VLČEK,  Eduard.  Dějiny  trestního  práva  v  českých  zemích  a  v Československu.   2.  vyd.  Brno: 
Masarykova univerzita v Brně. Právnická fakulta, 2004. s. 31. ISBN 80-210-3506-4. SCHELLE, Karel. 
Vývoj trestního řízení.  1. vyd. Ostrava: KEY Publishing  The European Society for History of Law, 2012. 
s. 34-36. ISBN 978-80-7418-139-9.
22 Cit. § 145 trestního řádu z roku 1850:  „Též jest okolností přitěžující, když obviněný ve vyšetřování  
soudce vymýšlením nepravdivých okolností obelstíti hledí.“
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vnitra, Ministerstva spravedlnosti a Nejvyššího policejního úřadu č. 61/1855 ř.z., byly 

upraveny  kompetenční  otázky  při  stíhání  přestupků,  když  okresní  úřady  měly  stíhat 

přestupky, které nebyly označeny za soudně trestné23. 

K návratu zákazu sebeobvinění v rakouském trestním právu v plném rozsahu došlo 

definitivně prostřednictvím zákona č. 119/1873 ř.z. ze dne 23.5.1873, označovaném také 

jako Glaserův trestní řád, který v § 199 stanovil soudcům povinnost obviněného vyzvat 

před jeho výslechem k tomu, aby vypovídal pravdivě a jasně. V § 202 téhož předpisu 

však  byl  výslovně  stanoven  zákaz  nutit  obviněného  k výpovědi  donucovacími 

prostředky. V případě hlavního líčení pak § 245 odst. 2 citovaného předpisu opětovně 

zdůrazňoval,  že  obžalovaný  nesmí  být  nucen  vypovídat  proti  sobě.  Výše  uvedená 

ustanovení tak dávala obžalovanému poměrně široké pole působnosti při volbě procesní 

strategie, včetně práva mlčet24. 

Ve  vztahu  k trestnímu  právu  správnímu  v tomto  období  je  pak  nutno  uvést 

následující.  Hmotněprávní  úprava  přestupků  byla  obsažena  v období  od  přijetí 

císařského nařízení č. 96/1854 ř.z. v desítkách předpisů, upravujících jednotlivé oblasti. 

V praxi docházelo také k tomu, že bylo přesouváno projednání jednotlivých přestupků, 

obsažených v trestním řádu z roku 1853, ze soudů na správní úřady a zpět.  Glaserův 

trestní  řád  stanovil,  že  veškeré  přestupky  obsažené  v něm mají  projednávat  výlučně 

soudy25. 

Zatímco úprava trestního procesu byla díky Glaserově trestnímu řádu z roku 1873 

na dlouhá desetiletí stabilizována, o oblasti trestního práva správního nelze říci to samé. 

Hmotněprávní úprava správních deliktů byla i nadále roztříštěna do desítek předpisů, 

a tato situace pokračovala i po vzniku Republiky československé; pokusy o konsolidaci 

oblasti  procesních předpisů v oblasti  trestního práva správního ztroskotaly  jak v roce 

23 MATES, Pavel. Základy správního práva trestního. 4. vyd. Praha: C.H.Beck, 2008. s. 3. ISBN 978-80-
7179-806-4.
24 VLČEK,  Eduard.  Dějiny  trestního  práva  v  českých  zemích  a  v Československu.   2.  vyd.  Brno: 
Masarykova  univerzita  v  Brně.  Právnická  fakulta,  2004.  s.  30-31.  ISBN  80-210-3506-4.  SCHELLE, 
Karel. Vývoj trestního řízení.  1. vyd. Ostrava: KEY Publishing  The European Society for History of Law, 
2012. s. 36-42. ISBN 978-80-7418-139-9.
25 MATES, Pavel. Základy správního práva trestního. 4. vyd. Praha: C.H.Beck, 2008. s. 4. ISBN 978-80-
7179-806-4.
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1928, tak i v roce 1937.

Výše  uvedená  ustanovení  Glaserova  trestního  řádu  se  stala  pevnou  součástí 

trestních předpisů platných na území Československa, a to až do roku 1950, kdy nabyl 

účinnosti nový trestní řád – zákon č. 87/1950 Sb., o trestním řízení soudním. Zásada 

nemo tenetur byla v tomto trestním řádu obsažena v případě výslechu obviněného v § 94 

odst. 1, který zakazoval nutit obviněného k výpovědi jakýmikoliv prostředky. Vzhledem 

ke skutečnosti,  že v období zejména padesátých let došlo k tristnímu rozevření nůžek 

mezi fungováním trestního řízení a právních předpisů, které jej regulovaly, bylo možné 

toto  ustanovení  považovat  spíše  za  prázdnou  deklaraci  zákonnosti  a  přihlášení  se 

k tradicím charakteru trestního řízení v časech první republiky bez dopadu na praxi. 

Změnami neprocházela v padesátých letech 20. století jen oblast trestního práva 

procesního,  ale  procesní  část  trestního  práva  správního,  která  na  sebe  vzala  podobu 

přijetí dvou klíčových zákonů – zákona č. 88/1950 Sb., trestní zákon správní, a zákona 

č. 89/1950 Sb., trestní řád správní. Zákon č. 88/1950 Sb., trestní zákon správní v § 45 

odst.  2  obsahoval  analogicky  k TŘ  1950  ustanovení  zakazující  obviněného  nutit 

vypovídat proti sobě.

V průběhu  šedesátých  let  20.  století  došlo  k masivní  změně  celého  právního 

systému v Československé  socialistické  republice26;  ve vztahu k zásadě nemo tenetur 

v oblasti trestního práva je nutné poukázat na skutečnost, že na již citované ustanovení 

§ 94 odst. 1 trestního řádu z roku 1950 navázal i trestní řád. Původní znění § 33 odst. 1 

TŘ stanovilo, že obviněný má právo se vyjádřit k obvinění. Dále, ustanovení § 91 odst. 1 

TŘ v původním znění obsahovalo zákaz nucení obviněného vypovídat proti sobě. 

2.4. Několik poznámek k trestní odpovědnosti právnických osob 

Žádná  z kodifikací  trestního  práva  na  území  ČR neobsahovala  po  celá  staletí 

možnost  stíhání  právnických  osob;  subjekty  trestního  práva  byly  výhradně  fyzické 

osoby, které se mohly dopouštět trestných činů a později i přestupků. Právnické osoby 

byly ale oprávněny iniciovat trestní řízení a v jeho průběhu vystupovat jako poškozená 

26 Společně s přijetím nové ústavy byla postupně měněna jak oblast soukromého práva, tak samozřejmě 
i oblast trestního práva a trestního práva správního
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strana27. Na druhou stranu, fakticky po celou dobu středověku nikdo nezpochybňoval 

právo  panovníka  stíhat  např.  cechy,  kláštery,  města  nebo  univerzity  za  protiprávní 

jednání, např. za účast na odboji proti králi28. V těchto případech je ale nutné upozornit 

na  skutečnost,  že  častým  trestem  v těchto  případech  bylo  omezení  nebo  odnětí 

městských práv, omezení cechovních práv nebo uložení pokuty. V České republice byla 

poprvé v moderních dějinách přiznána trestní odpovědnost právnickým osobám počínaje 

1.1.2012, kdy nabyl účinnosti zákon o trestní odpovědnosti právnických osob. 

Poměrně odlišný byl vývoj odpovědnosti právnických osob za spáchání správních 

deliktů. Od svých počátků, kdy se trestní právo správní vydělilo z trestního práva, byly 

za protiprávní  jednání  v  oblasti  trestního  práva  správního  odpovědné  vždy  a  pouze 

fyzické osoby. Tento stav výrazně změnil zákon o dopravě motorovými vozidly, který 

nabyl účinnosti 1.7.1935. V konkrétní rovině stanovil ZoD v § 50 konstrukci, dle které 

v případě  porušení  povinností  uložených  zákonem  o  obraně  státu  platily  pokuty  za 

právnické osoby fyzické osoby s tím, že nebyly oprávněny uzavřít s právnickou osobou 

dohodu  o  tom,  že  tato  právnická  osoba  na  sebe  převezme  závazek  úhrady  pokuty; 

právnické  osoby  však  v souladu  s  §  50  odst. 3  ZoD ručily  za  fyzické  osoby,  které 

jednaly jejich jménem, za uhrazení uložené pokuty. Obdobnou úpravu pak obsahoval 

i § 169 ZObS, který opětovně upravoval ručení právnických osob za pokuty jim uložené, 

které  však  byly  primárně  povinny  uhradit  fyzické  osoby  jednající  jejich  jménem. 

V odborné literatuře se lze pak setkat s tvrzením, že právě citované dva právní předpisy 

lze považovat za zárodky odpovědnosti právnických osob za správní delikt29.

2.5. Závěr

Krátkou  exkursí  do  dějin  českého  práva  v evropském  kontextu  lze  dospět 

k následujícím závěrům týkajícím se zásady nemo tenetur. Primárně je nutné poukázat 

na skutečnost, že zásada nemo tenetur a způsob její aplikace prošly v minulosti celou 

řadou proměn, které v sobě zrcadlily hodnoty, ke kterým se společnost hlásila. Zatímco 

27 KNOLL,  Vilém;  SCHELLE,  Karel;  VOJÁČEK,  Ladislav.  České  právní  dějiny.  2.  vyd.  Plzeň: 
Vydavatelství a     nakladatelství Aleš Čeněk  , 2010. s. 182. ISBN 978-80-7380-257-8.
28 V této souvislosti lze zmínit např. postih českých měst po vzpouře proti Ferdinandu I. v roce 1547.
29 Viz MATES, Pavel.  Základy správního práva trestního. 4. vyd. Praha:  C.H.Beck, 2008. s. 7. ISBN 
978-80-7179-806-4
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ve středověku bylo cílem popření zásady nemo tenetur snaha ochránit obviněné před - 

z náboženského pohledu - závadným jednáním, v období novověku – počínaje obdobím 

osvícení  v druhé  polovině  18.  století  v případě  systému  kontinentálního  práva 

a v průběhu  17.  století  v případě  anglosaského  právního  systému  –  vystoupily  do 

popředí jiné zájmy. Těmi byly jednak snaha ochránit obviněného v trestním řízení před 

negativními  následky  použití  tortury  (jejíž  výsledky  byly  pochybné),  a  dále  snaha 

chránit lidskou důstojnost a tělesnou integritu obviněného.  

Proces odstranění tortury z trestního procesu a znovuuvedení zásady nemo tenetur 

do trestního práva procesního nebylo nikdy spojeno s ochranou zájmů právnických osob. 

Proti  námitce,  že  tomu  bylo  z důvodu  neznalosti  právnických  osob,  jako  subjektů 

trestního práva, lze postavit argument, že právnické osoby v různých obměnách (viz třetí 

část předkládané práce) kráčely ruku v ruce s lidskou společností již od časů římského 

práva. Důvodem absence vazby mezi renesancí zásady nemo tenetur v oblasti trestního 

práva a právnickými osobami je skutečně dle mého názoru cíl této zásady, kterým byla 

výlučně ochrana člověka – lidské bytosti. 
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3. Projevy zásady nemo tenetur v českém právu a jeho pramenech 

Cílem této  části  předkládané práce je  seznámit  čtenáře  s problematikou  zásady 

nemo  tenetur  v mezinárodním  a  v českém  právu  a  představit  pojetí  této  zásady 

v jednotlivých českých procesních předpisech. V této souvislosti obsahuje předkládaná 

část  i  problematiku  zásady  nemo  tenetur  v Mezinárodním  paktu  o  občanských 

a politických právech, Všeobecné deklaraci lidských práv a Evropské úmluvě o lidských 

právech; následně je věnována pozornost úpravě této zásady v Listině základních práv 

a svobod  a  v jednotlivých  normách  procesního  práva  domácí  provenience  s tím, 

že problematika správního řádu je ponechána samostatné části.  Struktura jednotlivých 

kapitol  se  vždy  orientuje  na  základní  problémy  mnou  zvoleného  tématu  –  definice 

zásady nemo tenetur v konkrétní právní normě, a její případná intepretace soudy. 

3.1. Zásada nemo tenetur v jednotlivých dokumentech mezinárodního práva

Úvodem této části  lze  poukázat  na skutečnost,  že ačkoliv  zásadu nemo tenetur 

považujeme v podmínkách právního státu 20. a 21. století  za jednu z nejdůležitějších 

zásad řízení sankční povahy, některé dokumenty mezinárodního práva ji nezmiňují. Tato 

skutečnost  však  nebrání  tomu,  aby  zákaz  nucení  k vlastnímu  usvědčení  prosazovaly 

prostřednictvím jiných institutů. Např. Všeobecná deklarace lidských práv neobsahuje 

expressis verbis právní úpravu zásady nemo tenetur, nicméně tuto zásadu lze nepřímo 

vyvodit  z čl. 11  odst.  1,  který  upravuje  presumpci  neviny  ve  spojení  s čl. 5,  který 

upravuje zákaz mučení. Výslovná zmínka o zákazu nutit obviněného svědčit proti sobě 

absentuje také v Listině základních práv a svobod Evropské unie; zásada nemo tenetur 

však v tomto případě prozařuje z jejího čl. 47, který upravuje právo na účinné odvolací 

řízení a na nestranný soudní proces ve spojení s čl. 48, jehož předmětem je právo na 

obhajobu ve spojení s presumpcí neviny. Opomenout v této souvislosti nelze ani čl. 4 

LZPSEU,  který  stanoví  zákaz  mučení.  Naopak  Mezinárodní  pak  o  občanských 

a politických  právech  věnuje  pozornost  zásadě  nemo tenetur  ve  svém čl.  14  odst.  3 

písm. g).  

3.2. Evropská úmluva o ochraně lidských práv 
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Dokumentem, který nelze v souvislosti se zásadou nemo tenetur dále opomenout, 

je Evropská úmluva o ochraně lidských práv, která výslovně neobsahuje úpravu zásady 

nemo tenetur,  nicméně  ESLP konstatoval,  že  tato  zásada  je  fixní  součástí  práva  na 

spravedlivý proces - v této souvislosti lze zmínit rozsudek ESLP ve věci Funke proti 

Francii ve věci stížnosti č. 10828/84 ze dne 25.2.1993 (případ se týkal celních orgánů, 

které nutily fyzickou osobu vydat výpisy ze zahraničních účtů)30. Dále ESLP v rozsudku 

Saunders  proti  UK  ve  věci  stížnosti  č. 19187/91  ze  dne  17.12.1996  zaujal  názor, 

že aplikace zásady nemo tenetur je projevem presumpce neviny, upravené v čl. 6 odst. 2 

EÚLP31. Vzhledem ke skutečnosti,  že ČR a české soudy jsou při své činnosti vázány 

rozhodnutími a právními názory ESLP,  považuji  za nutné věnovat  Evropské úmluvě 

o ochraně lidských práv větší pozornost. 

Čl. 6 EÚLP v odst. 1 až 3 hovoří expressis verbis o právech obviněného, resp. 

obžalovaného  v trestním  řízení;  definice  trestního  řízení  zde  přitom  absentuje.  Tato 

skutečnost však nezpůsobuje problémy, a to vzhledem k historickému významu tohoto 

pojmu; potenciální problémy lze však spatřovat v dalších řízení trestní povahy. Tento 

deficit byl odstraněn rozhodovací praxí ESLP, který např. v rozsudku v rozsudku Lauko 

proti Slovensku ve věci stížnosti  č.  26138/95 ze dne 2.9.1998 rozhodl, že mezi řízení 

trestního  charakteru  patří  i  přestupková  řízení32;  analogicky  tak  mezi  řízení  trestní 

30 Cit. z rozsudku Funke proti Francii ve věci stížnosti č.  10828/84 ze dne 25.2.1993:  „Soud uvádí, že 
celní úřad zajistil obvinění pana Funkeho s cílem obdržení určitých dokumentů, u kterých doufal, že musí  
existovat, ačkoliv tato skutečnost nebyla na jisto postavena. Neschopni nebo neochotni je zajistit jinými  
prostředky, pokusili se donutit žalobce, aby sám poskytl důkazy trestných činů, které měl údajně spáchat.  
Speciální rysy celního práva (viz odst. 30-31 výše) nemohou ospravedlnit takové porušení práva kohokoliv  
„obviněného z trestného činu“,  v autonomním smyslu výrazu v čl.  6  (čl.  6)  zůstat  mlčet  a nepřispívat  
k vlastnímu  sebeobvinění.  Zde  je  pak  porušení  čl.  6  odst.  1.“ Rozsudek  dostupný  na: 
http://hudoc.echr.coe.int 
31 Cit.  z rozsudku Saunders  proti  UK ve věci  stížnosti  č. 19187/91 ze dne  17.12.1996:  „Soud tímto 
zdůrazňuje, že ačkoliv není speciálně zmíněno v čl. 6 Úmluvy, právo mlčet a právo neobviňovat sám sebe  
jsou všeobecně mezinárodně uznávanými standardy, které leží v srdci ustanovení o spravedlivém procesu  
podle čl. 6. Jejich logickým základem je, mimo jiné, ochrana obviněného proti neoprávněnému nátlaku ze  
strany orgánů, které tímto přispívají k vyhnutí se omylu při výkonu spravedlnosti a k naplnění účelu čl. 6  
(…). Právo neobviňovat sám sebe předem předpokládá, že obžaloba v trestní věci hledá způsob prokázání  
svého případu proti obviněnému bez uchýlení se k důkazům získaným prostřednictvím metod nátlaku nebo  
útisku navzdory vůli  obviněného.  V tomto smyslu je toto právo velmi  úzce  spjato s presumpcí  neviny,  
obsaženou v čl. 6 odst. 2 Úmluvy.“ Rozsudek dostupný na: http://hudoc.echr.coe.int 
32 Cit. z rozsudku  Lauko proti Slovensku ve věci stížnosti  č.  26138/95 ze dne 2.9.1998:  „Jak vyplývá  
z povahy spáchaného přestupku stěžovatelem, Soud uzavírá, že byl odsouzen podle § 49 odst. 1 písm. d)  
zákona o přestupcích,  na základě obvinění  a bez ospravedlnění,  svými  sousedy za rušení klidu a byl  
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povahy patří i řízení o správním deliktu, resp. po 1.7.2017 přestupková řízení vedená 

s právnickými osobami.

Zásada  nemo  tenetur  se  v rozsudcích  ESLP  objevuje  opakovaně,  a  v kontextu 

jednotlivých rozhodnutí lze identifikovat pět skupin porušení této zásady vůči fyzickým 

osobám:  (i) výpověď  obviněného  získaná  přímým  donucením,  (ii)  překonání  mlčení 

obviněného lstí, (iii) možnost použít mlčení obviněného jako důkaz viny, (iv) materiální 

důkazy získané přímým donucením, (v) ovoce z otráveného stromu33. 

V případě  výpovědi  obviněného  získané  přímým  donucením  je  nutné  dle 

judikatury ESLP rozlišovat dvě situace.  První situací jsou případy, kdy orgány činné 

v trestním  řízení  nebo  příslušné  správní  orgány  násilím  nebo  pohrůžkou  donutí 

obviněného ke spolupráci – přiznání nebo k poskytnutí usvědčujících důkazů34. Druhou 

situací  jsou  pak  případy,  kdy  příslušné  orgány  donutí  ke spolupráci  obviněného 

prostřednictvím hrozby sankce nebo prostřednictvím uložení sankce, a to za situace, kdy 

jim je tato možnost výslovně poskytnuta zákonem. V těchto případech ESLP opakovaně 

konstatoval,  že  zásada  nemo  tenetur  nejde  tak  dalece,  aby  poskytovala  ochranu 

obviněnému vždy a za všech okolností.  V konkrétní  rovině lze odkázat  na rozsudky 

Allen proti  UK ve věci stížnosti  č. 76574/01 ze dne 10.9.2002 (přípustnost možnosti 

přinutit  daňový  subjekt  hrozbou  sankce  k odkrytí  svých  majetkových  poměrů35), 

odsouzen  zaplatit  peněžitou  pokutu  (viz  odst.  12  výše).  (…)  Souhrnně,  obecný  charakter  právního  
ustanovení porušeného stěžovatelem společně s odstrašujícím charakterem a sankčním cílem pokuty mu  
uložené, postačuje k doložení toho, že přezkoumávaný přestupek je, v podmínkách čl. 6 Úmluvy, ve své  
povaze trestní. Dále, není zde žádné potřeby dalšího přezkumu ve světle třetího kritéria (viz odst. 56 a 57  
výše).  Relativní  nedostatek  závažnosti  trestu  nemůže  zbavit  přestupek  jeho  trestního  charakteru  (viz  
citovaný případ Öztürk,  str.  21 odst. 54).“  Rozsudek dostupný na:  http://hudoc.echr.coe.int4 Viz dále 
HUBÁLKOVÁ, Eva. Přehled judikatury Evropského sudu pro lidská práva. Právo na spravedlivé řízení  
a další procesní práva. 1. vydání. Praha: ASPI, 2006. s.17. ISBN 80-7357-124-2
33 Členění  převzato  z  KMEC,  Jiří;  Kosař,  David;  KRATOCHVÍL,  Jan;  BOBEK,  Michal.  Evropská  
úmluva o lidských právech. Komentář. Praha: C.H. Beck, 2012. s. 34 a násl. ISBN 978-80-7400-365-3
34 Klasickou ukázkou takového případu může být rozsudek Gäfgan proti Německu ve věci stížnosti č. 
22978/05 ze dne 1.6.2010, kdy s odkazem na svá předchozí rozhodnutí ESLP konstatoval, že obviněný 
nesmí být žádným způsobem nucen mučením k výpovědi, viz citace:  „Obdobně, soud shledal ve vztahu  
k přiznání,  že  připuštění  prohlášení  obdrženého  výsledkem  mučení  jako  důkaz  zakládající  relevantní  
skutečnost v trestní věci způsobuje řízení jako celek nespravedlivé. Toto zjištění aplikované bez rozdílu na  
důkazní  hodnotu  takového  prohlášení  a  bez  ohledu  na  skutečnost,  zda  bylo  užito  jako  rozhodující  
v zajištění obžalovaného odsouzení.” Rozsudek dostupný na: http://hudoc.echr.coe.int 
35 Rozsudek  Allen  proti  UK ve  věci  stížnosti  č.  76574/01  ze  dne  10.9.2002,  cit:  „Dále,  ne  každé  
prostředky přijaté za účelem přinutit jednotlivce k poskytnutí úřadům informace, které mohou být později  
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rozsudky O´halloran a Francis proti UK ve věci stížností č. 15809/02 a č. 25624/02 ze 

dne 29.6.2007  (povinnost majitele osobního automobilu sdělit orgánům jméno osoby, 

která  řídila  vozidlo  v době  nehody36),  nebo  rozsudek  Weh  proti  Rakousku  ve  věci 

stížnosti č. 38544/97 ze dne 8.4.2004 (povinnost sdělit jméno osoby řídící vozidlo v čase 

nehody)37.

K dalšímu případu porušení zásady nemo tenetur může dle ESLP dojít za situace, 

kdy se příslušné orgány pokusí donutit obviněného svědčit proti sobě za použití lsti – 

např.  za  situace,  kdy  je  fyzická  osoba  zadržena  a  umístěna  do  vazby  sdílené 

s informátorem vyšetřujícího orgánu, jehož cílem je od této osoby získat  usvědčující 

přiznání.  V tomto případě  lze  odkázat  na rozsudek Allan  proti  UK ve věci  stížnosti 

č. 48539/99 ze dne 5.11.2002 (umístění informátora placeného policií do cely38), nebo 

potenciálně použity v trestním řízení, musí být považovány za neakceptovatelný nátlak (...). Žadatel čelil  
riziku  uložení  pokuty  v maximální  výši  300  £  pokud  bude  odmítat  přiznat  svůj  majetek,  což  může  
kontrastovat s pozicí v případě Saunders, kde čelil dotčený hrozbě trestu v délce 2 let odnětí svobody jako  
maximální možný trest... (…) Dále, soud neshledal, že tento případ obsahuje jakékoliv porušení práva  
mlčet nebo práva neobviňovat sám sebe a není zde žádné porušení čl. 6 odst. 1 Úmluvy. Z tohoto důvodu 
musí být tato část návrhu odmítnuta jako neopodstatněná ve smyslu čl. 34 odst. 3 a 4 Úmluvy.“  Rozsudek 
dostupný na: http://hudoc.echr.coe.int 
36 Rozsudek O´halloran a Francis proti UK ve věci stížností č. 15809/02 a č. 25624/02 ze dne 29.6.2007, 
cit: „Soud shledává, že donucení mělo přímou povahu, stejně jako v ostatních případech, ve kterých bylo  
vyhrožováno pokutou, nebo pokuta byla uložena za účelem poskytnutí informace. V posuzovaném případě 
bylo donucení použito v kontextu čl. 172 zákona o silniční dopravě, který ukládá specifickou povinnost  
osobě, která má registrované vozidlo, poskytnout informaci týkající se řidiče, a to za určitých okolností.
(…) Ti, kteří se rozhodnou vlastnit a řídit motorové vozidlo, musí akceptovat jistou odpovědnost a závazky  
jako součást regulatorního režimu motorových vozidel a v rámci právního rámce Spojeného království  
tyto odpovědnosti zahrnují i závazek v případě podezření z dopravní nehody informovat příslušné autority  
o identitě řidiče v posuzovaném případě.“ Rozsudek dostupný na: http://hudoc.echr.coe.int
37 Rozsudek  Weh  proti  Rakousku  ve  věci  stížnosti  č. 38544/97  ze  dne  8.4.2004,  cit:  „Bylo  pouze 
požadováno  (po  stěžovateli)  jako  po  vlastníku  motorového  vozidla,  aby  poskytl  informaci.  Dále,  po  
stěžovateli bylo požadováno pouze poskytnutí jednoduchého faktu – jmenovitě kdo řídil jeho automobil –  
což není obvinění sama sebe.“ Rozsudek dostupný na: http://hudoc.echr.coe.int  
38 Rozsudek  Allan  proti  UK  ve  věci  stížnosti  č. 48539/99  ze  dne  5.11.2002,  cit:  „V předkládaném 
případě  soud  poznamenává,  že  při  jeho  výsleších  u  policie,  obviněný  sledoval  rady  svého  právního  
zástupce a využíval práva mlčet. H., který je dlouholetým informátorem, byl umístěn do stěžovatelovy cely  
na policejní stanici ve Stretfordu a později do téhož vězení, a to za účelem získat od stěžovatele informace  
usvědčující  jej  ze  spáchání  trestného  činu,  ze  kterého  byl  obviněn.  Důkazy  předložené  v průběhu 
stěžovatelova procesu, dokládají, že policie řídila H. a instruovala jej, aby udělal, co bylo v jeho silách.  
(…) Je sice pravdou, že zde nebyl žádný vztah mezi H. a stěžovatelem, a že zde nejsou žádné přímé faktory  
donucení, soud dospěl k závěru, že stěžovatel mohl být vystaven určitému druhu psychického násilí, které  
přispělo  k dobrovolnému  přiznání  H.  (…)  Za těchto  okolností,  informace  získané  H.  tímto  způsobem  
mohla  být  získána  v rozporu  s vůlí  stěžovatele  a  tímto  se  dotýkat  práva  stěžovatele  mlčet  a  práva  
neobviňovat sebe sama. V tomto smyslu je zde porušení čl. 6 odst. 1 Úmluvy.“  Rozsudek dostupný na: 
http://hudoc.echr.coe.int 
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rozsudek Bykov proti Rusku ve věci stížnosti č. 4378/02 ze dne 10.3.2009 (dobrovolné 

přiznání se blízké osobě39).

Další  kapitolou  problematiky  nemo  tenetur  je  právo  obviněného  mlčet 

a interpretace  tohoto  práva  jako  (ne)přímé  doznání  viny.  ESLP  k této  problematice 

přistupuje rozdílně  v kontextu  jednotlivých případů;  v této  souvislosti  lze  odkázat  na 

rozsudek Beckles proti UK ve věci stížnosti č. 44652/98 ze dne 8.10.2002 (obviněný 

nemá právo mlčet, pokud je jediným zdrojem informací40); anebo rozsudek Murray proti 

UK  ve  věci  stížnosti  č. 18731/92  ze  dne  8.2.1996  (akceptovatelnost  negativních 

následků pro obviněného v případě mlčení41). 

Samostatnou  oblastí  problematiky  aplikace  zásady  nemo tenetur  v rozhodovací 

praxi ESLP je problematika přímého donucení fyzických osob poskytnout důkazy proti 

sobě. S problematikou donucení svědčit proti sobě úzce souvisí i problematika mučení, 

které  zakazuje  čl.  3  EÚLP.  Vztahem  těchto  dvou  imperativů  se  zabýval  ESLP 

v rozsudku Jalloh proti Německu ve věci stížnosti č. 54810/00 ze dne 11.6.2006 (podání 

39 Rozsudek Bykov proti Rusku ve věci stížnosti č. 4378/02 ze dne 10.3.2009, cit: „Soud poznamenává,  
že v posuzovaném případě žadatel nebyl pod tlakem přijmout V. ve svém „domě pro hosty“, hovořit s ním, 
nebo činit jakékoliv konkrétní komentáře k jím nastoleným tématům. (…) Jinými slovy, žadatel viděl V. na  
základě  svobodného  rozhodnutí,  a  na  základě  svobodného  rozhodnutí  s ním  mluvil  nebo  to  mohl  
odmítnout. Je zjevné, že žadatel chtěl pokračovat v konverzaci  zahájené s V., protože jejím předmětem 
byla  věc,  na  které  měl  osobní  zájem.  Proto  soud  není  přesvědčen,  že  získání  důkazů  bylo  svázáno  
s donucením, nebo útiskem, které shledal soud v případě Allan a které vyústily v porušení práva žadatele  
zůstat mlčet.“ Rozsudek dostupný na: http://hudoc.echr.coe.int 
40 Rozsudek Beckles proti UK ve věci stížnosti č. 44652/98 ze dne 8.10.2002, cit.: „Soud dále zdůraznil  
v rozsudku Condron, že právo mlčet – stejně jako právo neobviňovat sám sebe – leží v  srdci práva na 
spravedlivý proces podle čl. 6, a že bylo vyžadováno zvláštní upozornění domácího soudu pro obviněného,  
že mlčení může být použito proti němu. Proto postup, kdy je odsouzení založeno výhradně na mlčení  
obviněného ve formě odmítnutí odpovídat na otázky, může být nekompatibilní s právem mlčet. Dále, je  
zřejmé, že toto právo není a ani nemůže bránit obviněnému mlčet, a to v situacích, které zřejmě volají po  
vysvětlení  z jeho  strany;  i  zde  musí  být  vzato  v úvahu  vyhodnocení  přesvědčivosti  důkazů  uvedených  
obžalobou).“ Rozsudek dostupný na: http://hudoc.echr.coe.int 
41 Rozsudek  Murray proti UK ve věci stížnosti č. 18731/92 ze dne 8.2.1996, cit.:  „Není proto možné 
určit, že rozhodnutí obviněného zůstat mlčet v průběhu trestního řízení nemůže mít nezbytně důsledky za  
situace, kdy soud ohodnocuje důkazy proti němu. Zejména, jak vláda poznamenala, existující mezinárodní  
standardy v této oblasti upravují právo mlčet a právo nepřispívat k vlastnímu obvinění, v dané perspektivě  
ale mlčí. Otázka, zda vyvození nepříznivých důsledků z mlčení obviněného porušuje čl. 6 Úmluvy, by měla  
být posouzena ve světle všech okolností případu, s přihlédnutím zejména k situacím, kdy takové důsledky  
mohou být vyvozeny, a relevanci, kterou jim přiznávají vnitrostátní soudy při hodnocení důkazů a stupňů  
donucení v dané situaci.“ Rozsudek dostupný na: http://hudoc.echr.coe.int

26

http://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22appno%22:[%2254810/00%22]%7D
http://hudoc.echr.coe.int/
http://hudoc.echr.coe.int/
http://hudoc.echr.coe.int/


emetik podezřelému42) a v rozsudku č. J.B. proti Švýcarsku ve věci stížnosti 31827/96 ze 

dne 6.4.2000 ESLP (zákaz zneužití nástrojů daňového řízení pro účelové získání důkazů 

do trestního řízení43).

Závěrečným tématem, kterému věnoval ESLP pozornost ve vztahu k čl. 6 odst. 1 

EÚLP, byla problematika doktríny „ovoce z otráveného stromu“, která ve své podstatě 

stanoví, že v jakémkoliv řízení trestního charakteru nesmí být proti obviněnému použit 

důkaz, který je výsledkem protiprávního jednání vyšetřujících orgánů; v této souvislosti 

lze  opakovaně  odkázat  na  již  citovaný  rozsudek  č.  22978/05  ze  dne  1.6.2010 

(v přípravném řízení mučením získaný důkaz nesmí být použit při hlavním líčení44).

3.3. Listina základních práv a svobod

Listina základních práv a svobod upravuje zásadu nemo tenetur v čl. 37 odst. 1 

a čl. 40 odst. 4. Z hlediska systematiky členění je zásada nemo tentur upravena v hlavě 

páté  Listiny  základních  práv  a  svobod  -  Právo  na  soudní  a  jinou  právní  ochranu; 

42 Rozsudek  Jalloh  proti  Německu  ve  věci  stížnosti  č.  54810/00 ze  dne  11.6.2006,  cit.:  „Soud 
poznamenává, že přestože nebylo v úmyslu příslušných orgánů způsobit stěžovateli bolest a utrpení, byly  
důkazy  obdrženy  prostřednictvím  porušení  jednoho  ze  základních  principů  garantovaného  Úmluvou.  
Dále,  bylo  obecnou  shodou  mezi  stranami,  že  drogy  získané  napadeným  způsobem  byly  kruciálním  
prvkem v zajištění stěžovatelova usvědčení.  (…) Dále, veřejný zájem na zajištění stěžovatelova usvědčení  
nemůže být považován za mající dostatečnou váhu, aby posloužil jako příkaz dovolující takový důkaz před  
soudem. Jak bylo poznamenáno výše,  prostředky byly namířeny proti pouličnímu prodejci  drog, který  
prodával narkotika v relativně malém rozsahu a kterému byl uložen trest 6 měsíců podmíněného odnětí  
svobody a zkušební lhůta. Za těchto okolností soud dospěl k závěru, že užití důkazů – drog – obdržených  
prostřednictvím  nuceného  podání  emetik  stěžovateli  způsobilo  nespravedlnost  celého  jeho  procesu.“ 
Rozsudek dostupný na: http://hudoc.echr.coe.int 
43 Rozsudek  J.B.  proti  Švýcarsku  ve  věci  stížnosti  č.  31827/96  ze  dne  6.4.2000,  cit:  „Vláda  dále  
prohlašuje, že stěžovatel nebyl nucen svědčit sám proti sobě, neboť úřady již disponovaly informacemi o  
jeho protiprávním jednání a sám stěžovatel připustil příslušnou částku. Soud zůstává nepřesvědčen těmito  
argumenty, a to z perspektivy vytrvalosti, se kterou se domácí daňové úřady snažily dosáhnout svého cíle.  
Proto mezi  lety  1987 a 1990 úřady shledaly za nezbytně nutné vyzvat  stěžovatele  celkem 8 žádostmi  
k předložení informací, a když stěžovatel odmítl takto učinit, uložili mu celkově 4 pokuty. Nakonec, vláda  
tvrdila, že oddělení procesů – daňového procesu na straně jedné a trestního stíhání pro daňové úniky na  
straně druhé, je nemožné. (…) Z výše uvedeného Soud uzavírá, že zde bylo porušení práva neobviňovat  
sám sebe podle čl. 6 odst. 1 Úmluvy.“ Rozsudek dostupný na: http://hudoc.echr.coe.int  
44 Rozsudek  Gäfgan  proti  Německu  ve  věci  stížnosti  č.  22978/05  ze  dne  1.6.2010,  cit.:  „Soud 
poznamenává, že stěžovatel tvrdil, že byl zbaven svého práva neobviňovat sám sebe v napadeném soudním 
řízení.  Jak bylo ukázáno výše (viz odst.  168),  právo neobviňovat  sám sebe předpokládá,  že obžaloba  
prokázala  vinu  obžalovaného  bez  použití  metod  mučení.  Soud  odkazuje  na  výše  uvedená  zjištění,  
že domácí soudy založily obvinění na jeho druhé výpovědi u soudu, aniž by jej nutily poskytnout důkazy  
proti své osobě, prokazující jeho vinu. Soud proto uzavírá, že právo neobviňovat sám sebe bylo v daném 
případě dodrženo.“ V daném případě byl stěžovatel obviněn z únosu dítěte za účelem získání výkupného; 
Rozsudek dostupný na: http://hudoc.echr.coe.int
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citovaná ustanovení pak prozařují do jednotlivých procesních předpisů – např. trestního 

řádu,  občanského soudního řádu,  správního řádu,  zákona odpovědnosti  za  přestupky 

apod. Rozhodovací praxe ÚS k čl. 37 odst. 1 LZPS a čl. 40 odst. 4 LZPS je tak vždy 

vázána na ustanovení  konkrétního procesního předpisu,  v rámci  kterého bylo vedeno 

řízení, ve kterém byla zásada nemo tenetur porušena. Možnost dovolat se zásady nemo 

tenetur je dále součástí práva na spravedlivý proces, upraveného čl. 36 odst. 1 LZPS45; 

porušení čl. 37 odst. 1 a čl. 40 odst. 4 LZPS tak automaticky znamená také porušení 

práva na spravedlivý proces. 

V souladu s čl.  37 odst.  1  LZPS platí,  že:  „Každý má právo odepřít  výpověď,  

jestliže  by jí  způsobil  nebezpečí  trestního stíhání  sobě nebo osobě blízké.“ Citované 

ustanovení  vychází  z předpokladu,  že  každý  má  právo  na  informační  sebeurčení  – 

tj. rozhodnutí,  zda  a  v jakém rozsahu  bude  v průběhu  konkrétního  řízení  poskytovat 

vyšetřujícím  orgánům informace,  a  to  bez  ohledu na  skutečnost,  v jakém procesním 

postavení  se  dotčená  osoba nachází  –  může se jednat  i např.  o  svědka,  obviněného, 

obžalovaného,  účastníka  správního  řízení  zahájeného  z moci  úřední  nebo  osobu 

předvolanou k podání vysvětlení46. Ustanovení čl. 37 odst. 1 LZPS dále chrání základní 

vztah, a to vztahy mezi nejbližšími příbuznými, kdy již sama existence tohoto vztahu 

je dostatečným důvodem pro odepření výpovědi. Problematika definice „osoby blízké“ 

je pak ponechána jednotlivým procesním předpisům.

Dále,  čl.  37 odst.  1  LZPS sice hovoří  o  výpovědi,  tento  termín  je  však nutné 

vnímat v širším slova smyslu, a rozumět jím konfrontaci, rekognici, podání vysvětlení, 

rekonstrukci  a vyšetřovací  pokus47.  S právem  odmítnout  výpověď  pak  souvisí 

i problematika  nucení,  která  může  mít  různou  podobu  –  může  se  jednat  o  použití 

45 Cit. čl. 36 odst. 1 LZPS: „Každý se může domáhat stanoveným postupem svého práva u nezávislého  
a nestranného soudu a ve stanovených případech u jiného orgánu.“
46 Viz KLÍMA, Karel a kol. Komentář k Ústavě a Listině. 2. rozšířené vydání. 2. sv. Plzeň: Vydavatelství 
a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009. s. 1341. ISBN 978-80-7380-140-3.
47 Viz KLÍMA, Karel. Komentář k Ústavě a Listině. 2. rozšířené vydání. 2. sv. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009. 
s. 1344. ISBN 978-80-7380-140-3. V této souvislosti  viz  např.  i  nález  II.ÚS 642/04 ze dne 8.3.2006, 
týkající  se  podání  vysvětlení  podle  §  158  TŘ:  „Ustanovení  §  158  odst.  3  trestního  řádu  je  třeba  
interpretovat silně restriktivně, aby nedocházelo k porušování zákazu sebeobvinění a k porušení práva  
nebýt  podroben  působení  veřejné  moci  v situacích,  v  nichž  není  dán  materiální  podklad  k  jejímu  
výkonu...“
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negativní  motivace  (vyhrožování,  použití  násilí,  vzetí  do  vazby,  zadržení),  nebo 

pozitivní (nevzetí do vazby, upuštění od zadržení). Dále, nikdo (ať již v pozici svědka, 

osoby podávající vysvětlení nebo obviněného) není povinen zdůvodňovat, proč odmítá 

vypovídat – resp. jakým způsobem by mohl ohrozit svojí výpovědí sebe, nebo osobu 

blízkou – v této souvislosti je možné odkázat na usnesení NS sp.zn. 5 Tz 14/83 ze dne 

3.6.198348.

V souvislosti  s právem odmítnout  výpověď úzce  souvisí  problematika  poučení; 

v případě absence poučení o možnosti odmítnout výpověď se stává takto získaný důkaz 

absolutně  neúčinným49.  Dále  je  nutné  upozornit  na  skutečnost,  že  právo  odmítnout 

vypovídat nemusí být vždy a za všech okolností absolutní – tj. že dává možnost dotyčné 

osobě právo „absolutně mlčet“. V této souvislosti lze odkázat např. na nález ÚS sp.zn. 

III ÚS 149/97 ze dne 4.12.2007, dle kterého by svědek v monologické části výslechu 

měl uvést maximum jemu známých informací a pomlčet o těch, které by mohly vést 

k jeho usvědčení,  a  naopak v případě  diskuzní  části,  kdy jsou mu soudem a státním 

zástupcem  kladeny  otázky,  má  již  právo  odmítnout  vypovídat  –  ovšem  jen  k těm 

skutečnostem, které jej mohou ohrozit50.

Další ustanovení Listiny základních práv a svobod, které upravuje zásadu nemo 

48 Cit. z usnesení NS usnesení NS sp.zn. 5 Tz 14/83 ze dne 3.6.1983:  „Ustanovení § 100 odst. 1 tr. ř.  
o právu odepřít výpověď nelze obcházet takovým způsobem, že vyšetřovatel přesto, že svědek oprávněně  
odepřel výpověď, se ho dotazuje na důvody a pohnutky odepření výpovědi a na skutečnosti, které měly být  
předmětem výslechu, a tyto skutečnosti potom uvede v písemném záznamu. Takový postup je nepřístupný  
a obsah  takto  nezákonně  získané  výpovědi  nebo  sdělení  nelze  použít  k  důkazu  před  orgány  činnými  
v trestním  řízení,  ať  už  čtením  záznamu  pořízeného  vyšetřovatelem,  popř.  jiným  způsobem  (např.  
výslechem vyšetřovatele na obsah sdělení svědka, které takto nezákonně získal).“ Zdroj: ASPI
49 Viz KLÍMA, Karel a kol. Komentář k Ústavě a Listině. 2. rozšířené vydání. 2. sv. Plzeň: Vydavatelství 
a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009. s. 1343. ISBN 978-80-7380-140-3.
50 Nález  sp.zn.  III  ÚS 149/97 ze  dne  4.12.2007,  cit.:  „Podle  přesvědčení  Ústavního soudu ústavně  
chráněné právo svědka na odepření výpovědi pro nebezpečí trestního stíhání jeho nebo osob v zákoně  
vyjmenovaných není (na rozdíl od důvodů spočívajících v příbuzenském či obdobném vztahu) absolutní;  
absolutní v tom smyslu, že právo odepřít výpověď by se mělo vztahovat k výpovědi jako celku (svědkovo  
právo odepřít výpověď a contr. oprávnění odepřít vypovídat). (…) Z povahy věci tak vyplývá, že kritéria  
důvodnosti odepření výpovědi jsou výrazně flexibilní a  v rozhodovací praxi se mohou vzájemně významně  
lišit, takže je dostatečně vyčerpávajícím způsobem nelze vtěsnat do obecného pravidla (výkladu); vždy  
však musí platit,  že při  úvaze naddůvodností  odepření výpovědi (ve smyslu vyloženém dříve)  nelze od  
odpírajícího svědka vyžadovat takové údaje, které by ve své konkrétnosti mohly pro něj  vytvořit takovou  
situaci, v níž by byl na svém ústavně zaručeném základním právu (čl. 37 odst. 1 Listiny základních práv  
a svobod) zkrácen nebo jen ohrožen.“ Nález dostupný na: www.concourt.cz 
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tenetur, je čl. 40 odst. 4, dle kterého platí, že:  „Obviněný má právo odepřít výpověď;  

tohoto práva nesmí být žádným způsobem zbaven.“ Rozdíl mezi úpravou zásady nemo 

tenetur v čl. 37 odst. 1 LZPS a v čl. 40 odst. 4 LZPS spočívá v tom, že čl. 40 odst. 4 

LZPS výslovně upravuje práva obviněného – přitom se může jednat o obviněného jak 

v trestním,  tak  např.  přestupkovém řízení  nebo v jiném řízení,  ve kterém hrozí  jeho 

účastníku  (resp.  osobě v pozici  podobné  obviněnému)  hrozba uložení  sankce.  Cílem 

čl. 40 odst. 4 LZPS je chránit jak zájmy obviněného; důležitým komponentem je – jako 

v případě  čl.  37  odst.  1  LZPS  -  povinost  příslušných  orgánů  přiměřeně  poučit 

obviněného o jeho právu odmítnout vypovídat. Dále, čl.  40 odst. 4 LZPS se aplikuje 

nejen  na  problematiku  výslechu  podle  jednotlivých  právních  předpisů,  ale  i  na 

problematiku podání vysvětlení. 

Závěrem k problematice  úpravy zásady nemo tenetur  v Listině  základních  práv 

a svobod považuji  za  nutné  věnovat  pozornost  vztahu  této  zásady a  zákazu mučení. 

V souladu s čl. 7 odst. 2 LZPS platí, že: „Nikdo nesmí být mučen ani podroben krutému,  

nelidskému nebo ponižujícímu zacházení nebo trestu.“ Definici termínu „mučení“ lze 

hledat  v čl. 1  odst.  1  Úmluvy  proti  mučení  a  jinému  krutému,  nelidskému  či 

ponižujícímu zacházení a trestání, vyhlášené pod č. 143/1988 Sb., dle které je mučení 

jakýkoliv psychický nebo fyzický nátlak na člověka s cílem získat informace, potrestat 

jej nebo získat přiznání. 

ÚS ve svých dosavadních rozhodnutích věnoval pozornost problematice mučení 

fyzických osob;  v této  souvislosti  lze  zmínit  např.  nález  sp.zn.  I.  ÚS 601/04 ze dne 

21.2.2007 (individuální posuzování krutosti a nelidskosti konkrétního zacházení51), nebo 

nález sp.zn. Pl.ÚS 26/07 ze dne 9.12.2008 (zákaz vyhoštění do země, kde by daná osoba 

mohla být mučena52). 

51 Nález sp.zn.  I. ÚS 601/04 ze dne 21.2.2007, cit.:  „Ústavní soud zdůrazňuje, že krutost a nelidskost  
zacházení či trestu není možné poměřovat podle předem daných měřítek, ale vždy s důkladným zvážením  
všech  okolností  případu.  Obecně  však lze  mít  za to,  že nelidské  a kruté zacházení  či  trest  jsou vždy  
souhrou různých činitelů vyúsťujících v intenzivní fyzické a psychické strádání jedince.“ Nález dostupný 
na: www.usoud.cz 
52 Nález sp.zn. Pl. ÚS 26/07 ze dne 9.12.2008, cit.:  „Ačkoliv však subjektivní ústavně zaručené právo  
cizinců na pobyt na území České republiky neexistuje, Listina cizincům nepochybně zaručuje práva, která  
mohou být vyhoštěním dotčena. Jsou jimi například právo na život a zákaz mučení a krutého, nelidského  
nebo ponižujícího zacházení (ustanovení čl. 6 a 7 Listiny)“ Nález dostupný na: www.usoud.cz
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Problematika  mučení  je  upravena  i  v  §  149  TZ,  a  to  konkrétně  ve  vztahu 

k trestnému činu mučení a jiného nelidského a krutého zacházení; jak vyplývá z dikce 

§ 149  TZ,  tento  trestný  čin  může  být  spáchán  pouze  v souvislosti  s výkonem státní 

správy. 

3.4. Projevy zásady nemo tenetur v trestním řádu

Trestní řád jako základní procesní předpis trestního řízení obsahuje projevy zásady 

nemo tenetur na několika místech, a to v: § 33 odst. 1 TZ (základní práva obviněného), 

§ 78 (povinnost k předložení nebo vydání věci), § 89 odst. 3 TŘ (nemožnost uplatnění 

důkazu získaného nezákonným způsobem), § 90 odst. 1 TŘ (možnost uložení pořádkové 

pokuty  obviněnému,  který  se  nedostaví  k výslechu),  §  91  odst.  1  TŘ  (poučení 

obviněného o jeho právech), § 92 odst. 1 TŘ (zákaz nucení obviněného k výpovědi), 

§ 93 odst. 2 TŘ (zákaz nucení k poskytnutí rukopisu), § 104b TŘ (rekognice), § 114 TŘ 

(prohlídka  těla  a  jiné  úkony),  §  164  odst.  3  TŘ  (zákaz  policejních  orgánů  nutit 

obviněného k výpovědi). V souvislosti s projevy zásady nemo tenetur nelze opomenout 

ani její aplikaci na svědky v trestním řízení – v této souvislosti lze zmínit zejména § 100 

odst. 2 TŘ (právo svědka odmítnout výpověď, pokud by jí způsobil trestní stíhání sobě 

nebo osobě blízké), a § 100 odst. 3 TŘ (nemožnost svědka odmítnout výpověď v případě 

trestných činů, u kterých má oznamovací povinnost podle TZ). 

V souladu § 89 odst. 3 TŘ platí, že: „Důkaz získaný nezákonným donucením nebo 

hrozbou takového donucení nesmí být použit v řízení s výjimkou případu, kdy se použije  

jako  důkaz  proti  osobě,  která  takového  donucení  nebo  hrozby  donucení  použila.“ 

Ustanovení § 89 odst. 3 TŘ tak stanoví absolutní zákaz použití důkazů získaných buď 

donucením, nebo hrozbou donucení – může se jednak jak o hrozbu násilím, tak např. 

uložením pokuty. 

Zákaz  donucení  nebo  hrozby  donucení  k poskytnutí  součinnosti  ze  strany 

obviněného  není  absolutní  a  trestní  řád  jej  na  celé  řadě  míst  výrazným  způsobem 

prolamuje.  Klasickým případem,  kdy  jsou  orgány  činné  v trestním  řízení  oprávněny 

získat od obviněného důkazní materiál  proti  jeho vůli  a prostřednictvím donucení,  je 

např. ustanovení § 114 odst. 1 TŘ (prohlídka těla), § 114 odst. 2 TŘ (odběr krve) a § 114 
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odst.  3  TŘ (stěr  pachových  stop)  ve  spojení  s  §  114  odst.  4  TŘ (možnost  provést 

prohlídku těla a stěr pachových stop); možnost postupu orgánů činných v trestním řízení 

podle  § 114  TŘ  byl  v minulosti  opakovaně  potvrzen  i  rozhodovací  praxí  ÚS  (např. 

stanovisko  pléna  ÚS  sp.zn. Pl.  ÚS  30/10  ze  dne  30.11.201053).  Obdobná  situace  je 

i v případě  rekognice,  prováděné  podle  § 104b  TŘ (postup  opět  schválený  ÚS,  a  to 

konkrétně  nálezem  sp.zn. III.  ÚS  528/06  ze  dne  11.10.200754).  Ve  výše  uvedených 

případech ÚS argumentuje zejména tím, že obviněný má sice právo na volbu procesní 

strategie, včetně uplatnění zásady nemo tenetur, na druhé straně však stojí obecný zájem 

na  potírání  trestné  činnosti  coby  veřejný  zájem  (deklarovaný  v  §  1  odst.  1  TŘ55) 

a v případě celé řady úkonů (rekognice, získání pachové stopy, prohlídka těla) se jedná 

o úkony,  při  kterých  není  obviněný  nucen  k ničemu  jinému  než  k jejich  pasivnímu 

strpění, nikoliv k aktivnímu jednání. Naopak situace, ve kterých nelze nutit obviněného 

k poskytnutí důkazu proti sobě, upravují např. § 93 odst. 2 TŘ, dle kterého může být 

obviněný vyzván k tomu, aby napsal několik slov za účelem zjišťování rukopisu; k tomu 

však nesmí být žádným způsobem nucen. A contrario, orgány činné v trestním řízení si 

mohou opatřit vzorek písma obviněného postupem podle § 79 TŘ.

Nejintenzivněji  se  projevuje  zásada  nemo  tenetur  v případě  úpravy  výslechu 

obviněného v § 92 TŘ. V souladu s § 92 odst. 1 věta druhé TŘ platí,  že:  „Obviněný  

53 Stanovisko  pléna  ÚS sp.zn.  Pl.  ÚS 30/10 ze  dne  30.11.2010,  cit.:  „Na úkony dle  § 114 zákona  
č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, spočívající v sejmutí  
pachové stopy, odebrání vzorku vlasů a bukálního stěru, jejichž cílem je získání objektivně existujících  
důkazů pro forenzní vyšetření a které nevyžadují aktivní jednání obviněného či podezřelého, ale toliko  
strpění  jejich  provedení,  nelze pohlížet  jako  na úkony,  jimiž  by byl  obviněný  či  podezřelý  donucován  
k ústavně  nepřípustnému  sebeobviňování.  K  zajištění  součinnosti  obviněného  či  podezřelého  při  
opatřování  těchto důkazů je  tudíž možno užít  zákonných donucovacích  prostředků.“ Stanovisko pléna 
dostupné na: www.usoud.cz 
54 Cit. z nálezu sp.zn. III. ÚS 528/06 ze dne 11.10.2007: „Ústavní soud proto musí přisvědčit stanovisku,  
že poznávaná osoba (včetně obviněného) je povinna strpět provedení rekognice a může být přípustnými  
prostředky (předvedením, uložením pořádkové pokuty) donucována k účasti na rekognici. K jinému závěru  
ostatně nelze dospět ani systematickým výkladem ustanovení § 104b a násl. trestního řádu. Zatímco pro  
zvláštní  způsoby  dokazování,  jež  vyžadují  aktivní  součinnost  obviněného  (vyšetřovací  pokus  podle  
ustanovení § 104c, rekonstrukce podle ustanovení § 104d a prověrka na místě podle § 104e trestního  
řádu), zákonodárce v ustanovení § 104c odst. 4 trestního řádu výslovně stanoví, že k těmto úkonům nesmí  
být obviněný žádným způsobem donucován, v případě rekognice podle ustanovení § 104b tak nečiní.“ 
Nález dostupný na: www.usoud.cz 
55 K tomu viz ŠÁMAL, Pavel a kol.  Trestní řád: komentář. I, § 1-156. 7. dopl. a přepracované. vyd. 
Praha: C.H.Beck, 2013. s. 2. ISBN 978-807400-465-0. 
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nesmí být žádným způsobem donucován k výpovědi nebo k doznání.“ Zákaz donucení 

obviněného k výslechu však neznamená automaticky právo obviněného rozhodnout se, 

zda se dostaví k výslechu či nikoliv. V souladu s § 90 odst. 1 TŘ platí, že obviněný je 

povinen  dostavit  se  k vlastnímu  výslechu;  pokud  tak  neučiní,  může  být  předveden, 

případně  mu  může  být  uložena  pořádková  pokuta  podle  §  66  odst.  1  TŘ.  O této 

skutečnosti musí být obviněný poučen, stejně jako o svém právu odmítnout za zákonem 

stanovených podmínek vypovídat (v této souvislosti lze odkázat na ustanoveném § 91 

odst. 1 TŘ). 

Nucení k výpovědi může mít celou řadu podob; může se jednat o nátlak psychický, 

nebo fyzický – v této souvislosti lze odkázat na rozsudky NS sp.zn. 7 Tz 11/68 ze dne 

9.4.1968 (opakovaný výslech obviněného s cílem dosažení přiznání56, sp.zn. 7 To 1/89 

ze  dne  6.3.1989 (vytvoření  nepříznivých  podmínek  pro  výslech  obviněného57),  nebo 

sp.zn. 5 To 11/68 ze dne 15.2.1968 (účelové vzetí obviněného do vazby58). V případě 

obviněného je tak plně na něm, zda v průběhu trestního řízení bude vypovídat či nikoliv; 

a  pokud  vypovídat  bude,  jakým  způsobem  a v jakém  rozsahu.  Svoboda  volby 

obviněného v této otázce je relativně široká, nicméně má své mantinely. Obviněný, který 

se rozhodne vypovídat nepravdivě, nemůže být stíhán pro spáchání trestného činu křivé 

výpovědi podle § 346 odst. 2 TZ; v některých případech ale nelze vyloučit také spáchání 

trestného činu křivého obvinění podle § 345 TZ nebo pomluvy dle § 184 TZ. 

V souvislosti s projevy zásady nemo tenetur v TŘ nelze dále opomenout ani § 158 

TŘ, který upravuje problematiku podání vysvětlení. V souladu s § 158 odst. 3 písm. a) 

56 Rozsudek  sp.zn.  7  Tz  11/68  ze  dne  9.4.1968,  cit.:  „Výslech  obviněného  je  jedním  z  důkazních  
prostředků  podle trestního řádu.  Odporuje však ustanovení  § 91 odst.  1 věta druhá a § 164 odst.  3  
poslední věta tr. ř., je-li tento výslech prováděn opakovaně jen za tím účelem, aby se tím dosáhlo doznání  
obžalovaného;  obviněný  nesmí  být  k doznání  donucován  žádným  způsobem,  tedy  ani  neustálým  
opakováním jeho výslechu.“ Zdroj: ASPI
57 Rozsudek  sp.zn.  7  To  1/89  ze  dne  6.3.1989,  cit.:  „Provádění  výslechu  obviněného  za  záměrně  
vytvořených  okolností  výrazně  nepříznivě  ovlivňujících  jeho  psychický  stav,  jako  je  např.  výslech  
bezprostředně následující po dlouhodobé eskortě obviněného uskutečňovaný po dlouhou dobu i v nočních  
hodinách za aktivní účasti většího počtu vyslýchajících, je nedovoleným nátlakem na obviněného a může  
být tak podstatnou vadou takového výslechu, že půjde o důkaz absolutně neúčinný.“ Zdroj: ASPI
58 Rozsudek sp.zn. 5 To 11/68 ze dne 15.2.1968, cit.: „Důvodem tzv. kolusní vazby podle § 67 písm. b) tr.  
ř. nemůže být okolnost, že obviněný popírá trestnou činnost, z níž je obviněn nebo obžalován, nebo že  
odmítá vypovídat; vazby nesmí být nikdy zneužito k tomu, aby obviněný byl přinucován k výpovědi nebo  
k doznání.“ Zdroj: ASPI
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TŘ platí,  že jsou policejní  orgány při  objasňování skutečností,  zda došlo k trestnému 

činu, oprávněny vyžadovat vysvětlení od fyzických a právnických osob stejně jako od 

státních  orgánů;  osoba  podávající  vysvětlení  je  pak  v souladu  s  §  158  odst.  5  TŘ 

oprávněna k poskytnutí právní pomoci od advokáta59. Ustanovení § 158 odst. 8 TŘ pak 

upravuje problematiku práva osoby podávající vysvětlení odmítnout podat vysvětlení; 

odmítnout podat vysvětlení lze tak na základě následujících důvodů: (i) existence státem 

uložené  nebo  uznané  povinnosti  mlčenlivosti,  (ii) hrozba  trestního  stíhání  osoby 

podávající  vysvětlení  nebo osobě jí  blízké uvedené v § 100 odst.  2  TŘ.  Jinak platí, 

že osoba  podávající  vysvětlení  je  povinna  vypovídat  pravdivě  a  nic  nezamlčet,  a to 

s výjimkou podezřelého. V souvislosti s institutem podání vysvětlení podle § 158 TŘ je 

tak nutné zdůraznit,  že odmítnout podání vysvětlení lze pouze a jen z důvodu hrozby 

trestního stíhání, nikoliv však stíhání pro přestupek. 

Velmi expresivně je dále s účinností od 18.3.2017 upravena zásada nemo tenetur 

v § 78 odst. 3 TŘ. Ustanovení § 78 odst. 1 TŘ ukládá každému, kdo má věc potřebnou 

pro trestní řízení, ji vydat orgánům činným v trestním řízení; v případě neuposlechnutí 

výzvy je pak možné jejímu adresátovi uložit pokutu podle § 66 TŘ. V souladu s § 78 

odst. 3 TŘ však platí, že: „Nikoho nelze nutit, aby předložil nebo vydal věc, jež v době,  

kdy je požádáno o její předložení nebo vydání, může sloužit jako důkaz proti němu nebo  

proti jeho osobě blízké; tím nejsou dotčena ustanovení o odnětí věci, domovní prohlídce,  

prohlídce jiných prostor a pozemků a osobní prohlídce.“ 

3.4.1. Disentní stanovisko Jana Musila k nálezu ÚS sp.zn. III. ÚS 655/06 ze dne 

23.5.2007

V souvislosti s definicí zásady nemo tenetur a jejího obsahu považuji závěrem za 

vhodné  zmínit  disentní  stanovisko  ústavního  soudce  Jana  Musila  k nálezu 

sp.zn. III ÚS 655/06 ze dne 23.5.2007. Uvedení disentního stanoviska prof. Jana Musila 

je  v kontextu předkládané práce důležité  zejména z toho důvodu, že ilustruje,  jakým 

způsobem došlo v minulosti ke změně v přístupu k zásadě nemo tenetur v rozhodovací 

59 V této souvislosti  je nutné upozornit  na skutečnost,  že se jedná o právní  pomoc,  nikoliv o právní  
zastoupení – advokát tak není oprávněn třeba klást otázky osobě podávající vysvětlení, nahlížet do spisu 
etc
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praxi ÚS. 

V daném případě posuzoval ÚS oprávněnost uložení pořádkové pokuty § 66 TŘ 

osobě, která odmítla poskytnout součinnost při provádění stěru pachových stop podle 

§ 114 TŘ. Disentní stanovisko je v podmínkách českého trestního práva výjimečné tím, 

že Jan Musil  se v něm velmi obsáhle věnoval problematice zásady nemo tenetur jak 

v historickém  kontextu  (zejména  historie  USA),  tak  v kontextu  veřejného  zájmu  na 

odhalování trestné činnosti. V této souvislosti Jan Musil ve svém disentním stanovisku 

poukázal na skutečnost, že původním smyslem zásady nemo tenetur bylo zabránit tomu, 

aby obvinění byli nuceni něco aktivně konat, resp. nuceni vypovídat proti sobě, a až 

následně v rozhodovací praxi evropských a amerických soudů vykrystalizoval  přístup 

spočívající v zásadě, že obviněný nesmí být nejen nucen vypovídat proti sobě, ale ani 

jiným způsobem být aktivně nucen k úkonům, které by mohly být použity proti němu60. 

Dále  prof.  Jan  Musil  definoval  rozsah  zásady nemo tenetur  tak,  že  je  v praxi  nutné 

rozlišovat  mezi  dvěma skupinami  prolomení  této  zásady – situace,  kdy je  obviněný 

nucen k tomu, aby aktivně něco učinil a situace, kdy je nucen k tomu, aby něco pasivně 

strpěl s tím, že v posledně jmenovaném případě nelze hovořit o prolomení zásady nemo 

tenetur61.

60 Disentní stanovisko Jana Musila k nálezu sp.zn. III ÚS 655/06 ze dne 23.5.2007, cit.: „Toto pravidlo,  
umožňující  obviněnému  neusvědčovat  svou  výpovědí  sám  sebe,  bylo  do  českého  ústavního  pořádku,  
podobně jako do ústavních předpisů mnoha vyspělých demokratických států, zavedeno po vzoru Pátého  
dodatku americké ústavy z roku 1791 a je pokládáno za součást tzv. Bill of Rights. Doslovný text tohoto  
ustanovení ("no person shall … be compelled in any criminal case to be a witness against himself" -  
"nikdo nesmí být v trestní věci donucován k tomu, aby vystupoval jako svědek proti sobě") byl původně  
interpretován  v  úzkém slova  smyslu tak,  že  zákaz  donucení  se vztahuje  toliko  k  výslechu  obviněného  
(podezřelého) nebo k jiné slovní komunikaci s obviněným. Teprve v dalším vývoji judikatury v USA a v  
evropských zemích došlo k rozšíření interpretace tohoto ustanovení tak, že obviněný nesmí být donucován  
nejen k výpovědi, ale ani k jinému aktivnímu jednání, jímž by přispíval k obstarávání důkazů proti sobě. V  
právní nauce je toto pravidlo vyjádřeno latinskou formulí "nemo tenetur se ipsum accusare" ("nikdo není  
povinen  sám sebe  obviňovat"),  v  americké  nauce  se  hovoří  o  "privilege  against  self-incrimination".“ 
Usnesení dostupné na www.usoud.cz 
61 Disentní  stanovisko Jana Musila k nálezu sp.zn. III  ÚS 655/06 ze dne 23.5.2007, cit.:  „Donucení  
(compulsion, Zwang) je podle této rozšiřující  interpretace vyloučeno nejen tehdy, je-li  od obviněného  
požadována výpověď, ale též jiná součinnost nebo aktivní jednání sloužící k jeho usvědčení, jako je např.  
napsání rukopisného textu (zkoušky písma) k písmoznalecké identifikaci, chůze a jiné motorické zkoušky  
sledující koordinaci pohybů při tzv. ambulantním vyšetření příznaků opilosti, plnění úkolů souvisejících  
s vyšetřovacím pokusem (§ 104c odst.  4 tr.  řádu) atd.  (…) Pravidlo nemo tenetur se ipsum accusare  
pokládám za jeden z fundamentálních principů trestního procesu v demokratickém právním státě. Ani toto  
pravidlo  však  není  bezbřehé  a  neposkytuje  obviněnému  absolutní  ochranu;  zejména  toto  pravidlo  
nezakazuje,  aby orgány činné v trestním řízení donucovaly obviněného k pasivnímu strpění důkazních  
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Závěrem svého disentního stanoviska uvedl Jan Musil velmi důležitou myšlenku 

týkající se aplikace zásady nemo tenetur – a to že práva obviněného nestojí izolovaně, 

sama o sobě bez ohledu k dalším okolnostem. Při hodnocení rozsahu aplikace zásady 

nemo tenetur je totiž nutné vzít v úvahu i veřejný zájem na boji proti kriminalitě, kdy 

tento zájem ospravedlňuje postup, během kterého je obviněný povinen pasivně strpět 

určité úkony orgánů činných v trestním řízení62. Tyto závěry byly následně aprobovány 

ÚS do jeho rozhodovací činnosti.

3.4.2. Usnesení ÚS sp.zn. IV. ÚS 158/13 ze dne 14.3.2013

V kontextu  tématu  této  práce  pak  považuji  za  vhodné  zmínit  i  problematiku 

situace,  kdy je po obžalovaném v trestním řízení  požadováno vydání  listin,  které ale 

fakticky patří  obchodní  společnosti,  jíž  je  obžalovaný jediným jednatelem a zároveň 

majitelem.  Tuto  problematiku  řešil  ÚS  ve  svém  sice  krátkém,  nicméně  pro  praxi 

přelomovém usnesení sp.zn. IV. ÚS 158/13 ze dne 14.3.2013. Vzhledem k závažnosti 

tohoto  usnesení  považuji  za vhodné  zmínit  základní  teze  a  obsah  daného  případu 

v širším rozsahu než ve výše uvedených případech.

V konkrétní  rovině  posuzoval  ÚS  v  usnesení  sp.zn.  IV.ÚS  158/13  ze  dne 

14.3.2013 situaci, kdy byla KS ÚnL uložena podle § 66 TŘ pořádková pokuta osobě 

obviněné z trestného činu obchodování s lidmi za to, že tato odmítla vydat listiny, které 

patřily obchodní společnosti, ve které byla jednatelem a zároveň jediným společníkem. 

Jak KS ÚnL, tak i VSP, odmítly argumentaci obviněného založenou na odkaz na čl. 36 

odst. 1, čl. 37 odst. 1 a čl. 40 odst. 2, 3, a 4 LZPS a obě dvě soudní instituce potvrdily 

obviněnému  povinnost  uhradit  pořádkovou  pokutu  10 tis. Kč.  S výše  uvedenými 

rozhodnutími  se  obviněný  neztotožnil  a podal  ústavní  stížnost  k ÚS  s tím, 

že vyžadováním obchodních listin obchodní společnosti, které byl jediným společníkem 

úkonů...“
62 Disentní stanovisko Jana Musila k nálezu sp.zn. III ÚS 655/06 ze dne 23.5.2007, cit.: „Při posuzování  
toho, jaký stupeň ústavněprávní ochrany poskytnout tomuto principu, je třeba zvažovat také obecný zájem  
společnosti na efektivním výkonu trestní spravedlnosti. Excesivní výklad principu nemo tenetur by mohl  
vést k paralyzování účinného potírání kriminality. Ochrana společnosti před kriminalitou ospravedlňuje  
požadavek, aby obviněný strpěl některá přiměřená omezení a aby byl k takovému strpění důkazních úkonů  
přiměřeně donucován. Takovéto donucení (v našem případě uložení pořádkové pokuty) není porušením  
ústavních práv a svobod.“
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a členem,  byla  porušena  zásada  nemo tenetur  s tím,  že požadované  dokumenty  měly 

potenciál jej usvědčit z trestné činnosti63.

ÚS v usnesení sp.zn. IV. ÚS 158/13 ze dne 14.3.2013 primárně věnoval pozornost 

problematice interpretace zásady nemo tenetur  v kontextu své dosavadní rozhodovací 

praxe;  v této  souvislosti  neopomněl  ani  nález  pléna  sp.zn.  Pl.  ÚS-st.  30/10  ze  dne 

30.11.2010 a dále interpretaci této zásady v kontextu rozsudků ESLP ve věci Funke proti 

Francii  (rozsudek  č. 10828/84)  a  jeho  překonání  rozsudkem  velkého  senátu  ze  dne 

17.12.1996 ve věci Saunders proti Spojenému Království (rozsudek č. 19187/91). V této 

souvislosti ÚS upozornil na skutečnost, že je nutné rozlišovat mezi situacemi, kdy má 

obviněný vypovídat,  a  situacemi,  kdy má obviněný předložit  již  existující  informace 

nebo důkazy, které od něj lze získat i za použití sankcí nebo donucovacími prostředky64. 

Následně v totožném usnesení odkázal ÚS na rozhodovací praxi Nejvyššího soudu USA, 

který se problematice zásadě nemo tenetur věnuje pravidelně v souvislosti s interpretací 

Pátého dodatku Bill of Rights a upozornil na skutečnost, že v anglosaské právní oblasti 

se obchodní společnost nemůže dovolat zásady nemo tenetur z toho důvodu, že základní 

lidská  práva  a  svobody  náleží  výhradně  pouze  a  jen  fyzickým,  nikoliv  právnickým 

osobám,  a  zákazu  neusvědčovat  sebe  sama  se  nemůže  dovolat  ani  fyzická  osoba 

jednající jménem právnické osoby65. 

63 Usnesení sp.zn. IV. ÚS 158/13 ze dne 14.3.2013, cit.: „Podstatu ústavní stížnosti Ústavní soud shledal  
v  tvrzení  stěžovatele,  že  nalézací  i  stížnostní  soud  uložením  pořádkové  pokuty  za  nepředložení  
požadovaných listin porušily základní právo neobviňovat sám sebe zakotvené v čl. 37 odst. 1 a čl. 40 odst.  
4 Listiny, čl. 6 Úmluvy a čl. 14 odst. 3 písm. g) Paktu.“ Usnesení dostupné na: www.usoud.cz 
64 Usnesení sp.zn.  IV. ÚS 158/13 ze dne 14.3.2013, cit.:  „Původně odmítavé stanovisko Evropského  
soudu k možnosti vynucovat poskytování dokumentů obchodních společností plynoucí z jeho rozsudku ze  
dne  25  2.1993  ve věci  Funke  proti  Francii  (stížnost  č.  10828/84)  bylo  zjevně  překonáno  rozsudkem  
velkého senátu ze dne 17.12.1996 ve věci Saunders proti Spojenému Království (stížnost č. 19187/91), kde  
v  odst.  69.  jmenovaný  soud  výslovně  uvedl,  že  právo  neobviňovat  sám  sebe  je  primárně  spojeno  s  
respektováním vůle  obviněné  osoby nevypovídat.  Jako  obecně  uznávané právo  v  právních  systémech  
smluvních stran Úmluvy i jinde nevztahuje se na užití dokumentů, jež mohou být od obviněného získány  
donucením, existujících nezávisle na vůli obviněného, jako např. dokumentů získaných na základě příkazu  
k  prohlídce,  vzorků  dechu,  krve,  moči  a  krevní  tkáně  pro  účely  testování  DNA (srov.  též  odst.  12.  
nesouhlasného stanoviska soudce Martense, k němuž se připojil soudce Kuris).“
65 Usnesení sp.zn. IV. ÚS 158/13 ze dne 14.3.2013, cit.:  „Výše uvedená judikatura Evropského soudu  
stejně jako judikatura Ústavního soudu v podstatě sledovala judikaturu Nejvyššího soudu USA, která od  
přijetí pátého dodatku (r. 1791) k ústavě, zajišťujícího jednotlivci právo odmítnout usvědčovat sám sebe v  
trestním řízení vlastní svědeckou výpovědí, také prošla vývojem, jež vyústil do rozsudku ve věci Braswell  
proti USA [Braswell v. United States, 487 U.S. 99, 108 S.Ct. 2284, 101 L.Ed.2d 98 (1988), 493)] (který  
však také nebyl imunní proti kritice jisté části odborné veřejnosti /poznámka pod čarou č. 1/), podle něhož  
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Na  základě  výše  uvedeného  pak  ÚS  v citovaném  usnesení  dospěl  k závěru, 

že fyzická osoba, která  je jednatelem obchodní společnosti,  a které je přímo uložena 

povinnost orgánem činném v trestním řízení předložit  určité  listiny,  které  jsou spjaty 

s činností této obchodní společnosti, je povinna předložit tyto požadované listiny, neboť 

tyto: (i) existují nezávisle na vůli fyzické osoby a (ii) dotčená fyzická osoba je jejich 

držitelem. Tato fyzická osoba přitom nemá právo odmítnout vydání těchto listin, a to bez 

ohledu na potenciální negativní následky pro tuto osobu66. 

Usnesení sp.zn.  IV. ÚS 158/13 ze dne 14.3.2013 bylo přelomové z toho důvodu, 

že v minulosti  ÚS opakovaně v obdobných případech konstatoval,  že  osoby jednající 

jménem obchodních společností se mohou dovolat zásady nemo tenetur, pokud jsou po 

nich  požadovány  listiny  a  dokumenty  související  s podnikatelskou  činností  těchto 

obchodních společností; zmínit lze např.: 

- nález sp.zn. II. ÚS 255/05 ze dne 23.6.2005, ve kterém ÚS potvrdil právo jednatelky 

obchodní  společnosti,  obviněné  z trestného  činu  krácení  věřitele,  kterého  se  měla 

dopustit  právě  z pozice  této  obchodní  společnosti,  odmítnout  požadavek  orgánů 

činných v trestním řízení na vydání účetních záznamů; za odmítnutí této součinnosti 

s odkazem  na  zásadu  nemo  tenetur  byla  jednatelce  obchodní  společnosti  uložena 

držitel obchodních knih a dokladů obchodní společnosti nemůže odporovat donucení směřujícímu k jejich  
vydání tvrzením, že vydání samo o sobě by bylo pro něj sebeobviňující. V uvedeném rozsudku Nejvyšší  
soud USA též  uvedl:  "Dále poznamenáváme,  že přiznáním dobrodiní  plynoucího z pátého dodatku ve  
prospěch  držitelů  záznamů  kolektivních  společností  by  mělo  neblahý  dopad  na  vládní  snahu  stíhat  
'kriminalitu  bílých  límečků',  jeden  z  nejzávažnějších  problémů,  s  nimiž  jsou  konfrontovány  úřady  
prosazující dodržování zákona. Větší část důkazů o nezákonné činnosti organizace nebo jejích zástupců se  
obvykle nachází v oficiálních záznamech a dokumentech takové společnosti. Měly-li by být tyto neosobní  
záznamy zastřeny závojem výsady, efektivní prosazování mnohých federálních a státních zákonů by bylo  
nemožné. … Pokud by držitelé takových dokumentů uplatňovali výsadu, bylo by mařeno nejenom úsilí  
těchto úřadů o prosazení zákona vůči jednotlivcům, ale také při stíhání organizací.“"
66 Usnesení  sp.zn.  IV.ÚS  158/13  ze  dne  14.3.2013,  cit.:  „Jelikož  nalézacím  soudem  požadované  
dokumenty obchodní společnosti BEAR loging cz s. r. o. existovaly nezávisle na vůli stěžovatele, který byl  
navíc jejich držitelem, společníkem a statutárním zástupcem společnosti, nebyl dle přesvědčení Ústavního  
soudu  v  projednávaném  případě  jakýkoliv  důvod  neaplikovat  shora  uvedené  stanovisko  pléna  i  na  
předmětné  objektivně  existující  věci  obchodní  společnosti  v  tom  smyslu,  že  jejich  vydání  mohlo  být  
ústavně souladně dosaženo i nepřímým donucováním uložením pokuty. Ústavní stížnost stěžovatele tudíž  
nezbylo než posoudit jako zjevně neopodstatněnou. Maje i jinak stěžovatelem napadená rozhodnutí za  
ústavně souladná, může Ústavní soud na jejich odůvodnění,  představující  výraz nezávislého soudního  
rozhodování, v dalším odkázat.“
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v souladu s § 66 TŘ pokuta 10 tis. Kč67;

- nález sp.zn. III. ÚS 561/04 ze dne 10.3.2005, ve kterém ÚS potvrdil právo jednatele 

obchodní  společnosti  obviněného  z trestného  činu  zpronevěry  odmítnout  vydat 

účetnictví  této  obchodní  společnosti;  za  odmítnutí  této  součinnosti  s odkazem  na 

zásadu nemo tenetur byla této osobě uložena v souladu s § 66 TŘ pokuta 30 tis. Kč68.

3.4.3. Usnesení ÚS sp.zn. III. ÚS 149/97 ze dne 4.12.1997

V souvislosti s problematikou právnických osob a zásadou sebeobvinění nelze dále 

opomenout ani problematiku usnesení sp.zn. III. ÚS 149/97 ze dne 4.12.1997, který se 

týkal  uložení  pořádkové  pokuty  podle  §  66  odst.  1  TŘ  osobě,  která  pracovala 

v nakladatelství  v pozici  jeho  šéfredaktora.  Toto  nakladatelství69 vydalo  publikaci 

Vaříme s konopím; v reakci na tento krok zahájily orgány činné v trestním řízení stíhání 

jednotlivých  fyzických  osob  spjatých  s tímto  nakladatelstvím  ve  věci  podezření  ze 

spáchání  trestného  činu  šíření  toxikomanie.  V průběhu  hlavního  líčení  byl  vyzván 

šéfredaktor  tohoto  nakladatelství,  aby  podal  svědeckou  výpověď  s tím,  že  daný 

šéfredaktor  nepatřil  mezi  osoby  stíhané  v této  věci.  Šéfredaktor  měl  v průběhu  své 

svědecké výpovědi mimo jiné poskytnout soudu informace:  „(…) ohledně náplně své  

práce,  svých  pracovních  povinností  a  organizace  práce…“ Dotčený  šéfredaktor 

s odkazem na  § 100 odst.  2  TŘ odmítl  vypovídat  s tím,  že  by svojí  výpovědí  mohl 

67 Nález  sp.zn. ÚS 255/05 ze dne 23.6.2005, cit.:  „Usnesením o pokutě policejní orgán vynucoval na  
stěžovatelce předložení listinných důkazů s evidentním cílem potvrdit nebo vyvrátit podezření, že spáchala  
trestný čin. To vyplývá zejména z odůvodnění napadeného usnesení státní zástupkyně, v němž je uvedeno:  
"Požadavek policejního komisaře byl zcela důvodný, když PhDr. B. je podezřelá ze spáchání trestného  
činu zvýhodňování  věřitele  dle § 256a odst.  1  trestního zákona a je  zapotřebí  zjistit  finanční  situaci  
společnosti  v  předmětnou  dobu,  jakož  i  úhrady  jednotlivých  faktur."  Výsledkem  předložení  účetních  
dokladů tedy mohlo být obvinění stěžovatelky. Orgánům činným v trestním řízení přitom mohlo být zřejmé,  
že stěžovatelka  právě  s  ohledem na tuto skutečnost  není  ochotna požadované účetní  doklady vydat.“  
Usnesení dostupné na: www.usoud.cz
68 Nález sp.zn. III.ÚS 561/04 ze dne 10.3.2005, cit.:  „Smysl Ústavy spočívá nejen v úpravě základních  
práv a svobod,  jakož i  institucionálního mechanismu a procesu utváření  legitimních rozhodnutí  státu  
(resp. orgánů veřejné moci) nejen v přímé závaznosti Ústavy a v jejím postavení bezprostředního pramene  
práva, nýbrž i v nezbytnosti státních orgánů, resp. orgánů veřejné moci interpretovat a aplikovat právo  
pohledem  ochrany  základních  práv  a  svobod.  Orgány  činné  v  trestním  řízení  takto  v  trestní  věci  
stěžovatele nejednaly a svým postupem porušily jeho ústavně zaručená základní práva zakotvená v čl. 37  
odst. 1, čl. 40 odst. 2, 3 a 4 Listiny, čl. 6 odst. 2 a odst. 3 písm. c) Úmluvy o ochraně lidských práv  
a základních svobod a čl. 14 odst. 2 a odst. 3 písm. g) Mezinárodního paktu o občanských a  politických  
právech.“ Nález dostupný na: www.usoud.cz
69 Jednalo se o Nakladatelství VOTOBIA, spol. s r.o. 
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přivodit trestní stíhání sobě nebo osobám blízkým; následovalo uložení pokuty podle 

§ 66 odst. 1 TŘ, která byla potvrzena nadřízeným soudem. Proti rozhodnutí o uložení 

pokuty se daný šéfredaktor bránil  podanou ústavní stížností  k ÚS; v ústavní stížnosti 

argumentoval zejména čl. 37 LZPS s tím, že pravdivá výpověď by mu mohla přivodit 

trestní stíhání. 

ÚS v usnesení sp.zn. III. ÚS 149/97 ze dne 4.12.1997 vyšel vstříc ústavní stížnosti 

dotčeného šéfredaktora a usnesení o uložení pořádkové pokuty ve výši 3 tis. Kč zrušil. 

Jak  již  bylo  uvedené  v této  kapitole,  ÚS  se  v tomto  usnesení  nejdříve  věnoval 

problematice  šíře  aplikace  zásady  nemo  tenetur  a  následně  přikročil  k problematice 

práva zaměstnance právnické společnosti odmítnout vypovídat před soudem v případě, 

že  je  v pochybnostech,  zda  tato  svědecká  výpověď nemůže  přispět  k jeho  trestnímu 

stíhání.  V této  souvislosti  dospěl  ÚS  k závěru,  že  činnost  šéfredaktora  v rámci 

vydavatelství  je  natolik  významná  funkce  (z perspektivy  činnosti  nakladatelství), 

že skutečně může výslechem šéfredaktora ve vztahu k podezření ze spáchání trestného 

činu  vydáním  publikace  tímto  nakladatelstvím  dojít  i  ke  stíhání  této  osoby70 

a konstatoval, že orgány činné v trestním řízení si v daném případě a priory měly opatřit 

důkazy a informace o postavení dotčeného šéfredaktora v rámci daného nakladatelství, 

přezkoumat riziko sebeobvinění v jeho případě v kontextu konkrétních informací a pak 

následně rozhodnout o jeho možnosti uplatit dovolat se zákazu sebeobvinění71. V tomto 

70 Usnesení sp.zn. III. ÚS 149/97 ze dne 4.12.1997,  cit.:  „Jestliže stěžovatel měl být vyslýchán stran  
náplně své práce jako šéfredaktor,  jímž jak tvrdí  v ústavní stížnosti v rozhodné době byl,  stran svých  
pracovních povinností, případně stran organizace práce (obecný soud I. stupně neuvádí, zda práce své či  
v nakladatelství  vůbec) dostává se téma probandi jeho výpovědi -  alespoň zatím - do  až příliš těsné  
blízkosti posléze vyjmenovaných skutkových podstat, neboť - z  obecného pohledu – význam a postavení  
šéfredaktora v redakci (nakladatelství) jsou pro danou  či jinou linii redakce (nakladatelství) nepochybně  
významné, ne-li rozhodující, a v důsledku toho jsou spojeny i  s nemalou mírou odpovědnosti (v širším  
slova smyslu), neboť je to právě šéfredaktor, kdo práci redakce organizuje a řídí a vydavateli na základě  
své profesní odbornosti a rozhodujícím postavení v redakci dává odborná doporučení či návrhy, pokud  
ovšem  v  důsledku  individuálně  upravených  vztahů  mezi  ním  a  vydavatelem  nerozhoduje  zcela  
samostatně.“ Usnesení dostupné na: www.usoud.cz
71 Usnesení  sp.zn.  III.  ÚS  149/97  ze  dne  4.12.1997,  cit.:  „Za  této  situace  a  pod  aspektem  dříve  
naznačených  úvah  jeví  se  podle  přesvědčení  Ústavního  soudu  nezbytné,  aby  obecné  soudy  ve  
stěžovatelově  věci  si  opatřily  z jiných  důkazních  pramenů  (kupř.  označených  ve  vyjádření  okresního  
státního zástupce) dostatečně spolehlivý skutkový podklad o stěžovatelově skutečném pracovním i jiném  
postavení  v inkriminovaném nakladatelství,  vyžádaly  si  od  něj  –  za  respektování  již  dříve  zmíněných  
kautel – osvětlení důvodů, které jej  k odepření  výpovědi vedou, a teprve  pak, ve smyslu již naznačených  
zásad, o důvodnosti stěžovatelova odepření složit úplnou svědeckou výpověď, rozhodly.“
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případě  tak  ÚS uznal  právo neobviňovat  sám sebe ve  vztahu k fyzické  osobě a  její 

činnosti pro právnickou osobu za předpokladu, že daná osoba nebyla jednatelem nebo 

společníkem  dané  právnické  osoby,  a v rámci  trestního  řízení  měla  pouze  svědčit 

z pozice  svědka,  nikoliv  předávat  již  existující  dokumenty  nebo  listiny.  Posledně 

zmiňovaná fakta tvoří hranici mezi tímto případem a usnesením sp.zn. IV. ÚS 158/13 ze 

dne 14.3.2013.

3.4.4. Nález ÚS sp.zn. IV. ÚS 13/99 ze dne 9.9.1999

Závěrem k problematice aplikace zásady nemo tenetur v případech fyzických osob 

propojených s právnickými osobami považuji za vhodné zmínit nález ÚS sp.zn. IV. ÚS 

13/99 ze dne 9.9.1999 (dále jen „nález sp.zn. IV. ÚS 13/99 ze dne 9.9.1999“). V tomto 

konkrétním  případě  se  jedná  nikoliv  přímo  o  problematiku  sebeobvinění,  ale 

o sankcionování fyzických osob podle § 66 TŘ v případech, kdy tyto odmítají  ze své 

pracovní  pozice  poskytnout  orgánům  činným  v trestním  řízení  součinnost,  a  to 

informace,  kterými disponuje právnická osoba, za kterou jsou oprávněny tyto fyzické 

osoby jednat na základě svého pracovněprávního vztahu. V dané věci PČR vyšetřovala 

rozsáhlou  kriminální  činnost  zahrnující  i  podezření  ze  zneužití  pravomoci  úředního 

činitele, účast na zločinném spolčení a ohrožení služebního tajemství, a požadovala po 

příslušné právnické osobě záznamy telefonních hovorů mezi jednotlivými podezřelými, 

včetně určení telefonních čísel, která při své trestné činnosti používali.

PČR v tomto případě uložila fyzické osobě pořádkovou pokutu podle § 66 TŘ za 

to, že neposkytla orgánům činným v trestním řízení informace, které vyžádala po jejím 

zaměstnavateli,  právnické  osobě.  Uložená  pokuta  ve  výši  20  tis.  Kč  byla  následně 

potvrzena i příslušným státním zastupitelstvím. Dotčená fyzická osoba přitom v rámci 

právnické osoby, po které byly dané informace požadovány, vykonávala funkci vedoucí 

právního  oddělení,  a  z tohoto  titulu  byla  i  oprávněna  jednat  jménem  této  právnické 

osoby.  Proti  uložené  pokutě  podala  dotčená  fyzická  osoba ústavní  stížnost,  ve které 

namítala porušení čl. 2 odst. 2 a 3 LZPS; jako vedlejšího účastníka řízení před ÚS pak 

daná fyzická osoba označila i svého zaměstnavatele, ten ale neprojevil zájem se k řízení 

připojit a ÚS se tak zabýval pouze stížností dané fyzické osoby.
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V nálezu sp.zn. IV. ÚS 13/99 ze dne 9.9.1999 konstatoval ÚS, že v daném případě 

došlo k porušení práv stěžovatelky – fyzické osoby, neboť jak ÚS upozornil, povinným 

k vydání  informací  byl  její  zaměstnavatel  –  právnická  osoba,  což  vyplývalo  přímo 

i z jednotlivých výzev, které jí zaslaly orgány činné v trestním řízení. Z tohoto důvodu 

nemohla být uložena pořádková pokuta podle § 66 TŘ fyzické osobě, která byla jménem 

právnické  osoby  oprávněna  jednat72.  Dále  v totožném  nálezu  upozornil  ÚS  na 

skutečnost, že sankcionovaná fyzická osoba jednala jménem a na účet právnické osoby, 

a  proto  nevyhovění  jednotlivým  výzvám  orgánů  činných  v trestním  řízení  je  nutné 

přičíst na vrub jejímu zaměstnavateli – právnické osobě73.

V posuzovaném případě pak ÚS dospěl k finálnímu závěru, že v daném případě 

byla povinnost poskytnout součinnost orgánům činným v trestním řízení uložena nikoliv 

fyzické  osobě  –  zaměstnanci,  ale  právnické  osobě,  které  měla  být  za  neposkytnutí 

součinnosti uložena podle § 66 TŘ pokuta, nikoliv tedy zaměstnanci – fyzické osobě74.

3.5. Projevy  zásady  nemo  tenetur  v zákoně  o  trestní  odpovědnosti  právnických 

osob

72 Nález  sp.zn.  IV.  ÚS 13/99  ze  dne  9.9.1999,  cit.:  „Již  z obsahu jednotlivých  výzev,  adresovaných  
akciové společnosti R., je patrno, že byly požadovány informace, které byly získávány v rámci předmětu  
činnosti této obchodní společnosti. Z této skutečnosti vycházel i vyšetřovatel, když opřel výzvu k poskytnutí  
výpisů hovorů o ust. § 8 odst. 1tr. řádu, v níž upozorňuje na povinnost právnických osob bez zbytečného  
odkladu vyhovět  orgánům činným v trestním řízení.  Stěžovatelka pak byla ve věci  orgánem činným v  
trestním  řízení  oslovena  -  a  jinak  tomu  být  ani  nemohlo  -  nikoliv  jako  fyzická  osoba,  nýbrž  jako  
zaměstnankyně společnosti,  pověřená z titulu své funkce  k vyřízení  této záležitosti.  Ústavní  soud však  
nesdílí názor orgánů činných v trestním řízení, že za situace, kdy ze strany společnosti R., a. s., nebyly  
požadované informace poskytnuty, bylo v souladu se zákonem uložení pořádkové pokuty ve smyslu § 66 tr.  
Řádu stěžovatelce.  Stěžovatelku podle názoru Ústavního soudu nelze totiž v daném řízení považovat za  
osobu povinnou, neboť předmětné informace nebyla oprávněna získávat ani s nimi volně nakládat.“ Nález 
dostupný na: www.usoud.cz 
73 Nález sp.zn.  IV.  ÚS 13/99 ze dne 9.9.1999, cit.:  „Stěžovatelka také nevyjadřovala své stanovisko  
k dožádání orgánů činných v trestním řízení, tedy nejednala sama za sebe, ale z titulu své funkce jednala  
za obchodní společnost R., a. s. Jednání stěžovatelky, které bylo v souladu s oficiálním stanoviskem jejího  
zaměstnavatele,  bylo ve smyslu ustanovení  §  20 o.z.  jednáním uvedené akciové  společnosti,  a  nikoliv  
jednáním stěžovatelky jako fyzické osoby. Proto také pokuta, pokud vůbec měla být uložena, měla být  
ukládána uvedené společnosti, jíž také byla adresována výzva ke sdělení požadované informace.“
74 Nález sp.zn.  IV. ÚS 13/99 ze dne 9.9.1999, cit.: „V projednávané věci tak Ústavní soud dospěl k  
závěru, že stěžovatelka povinným subjektem ve smyslu aplikovaných ustanovení trestního řádu nebyla, a  
tudíž nebylo namístě jí uložit pořádkovou pokutu za nesplnění povinnosti, kterou jí trestní řád neukládal.  
Pokud se tak stalo, došlo ze strany orgánů veřejné moci vydáním napadených usnesení k porušení čl. 2  
odst. 2 a odst. 3 Listiny a z uvedených důvodů byla proto napadená rozhodnutí Ústavním soudem zrušena  
[§ 82 odst.  1, odst.  3 písm. a) zákona č. 182/ 1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].“
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Počínaje 1.1.2012 nabyl účinnosti zákon o trestní odpovědnosti právnických osob 

a řízení proti nim, který poprvé v historii českého práva stanovil trestní odpovědnost za 

trestné činy nejen fyzickým, ale i právnickým osobám. V případě trestní odpovědnosti 

právnických  osob  považuji  za  vhodné  krátce  věnovat  pozornost  problematice 

zastupování  právnických  osob  v trestním  řízení,  a  vztah  osob  oprávněných  jednat 

jménem  právnické  osoby  a  právnické  osoby  ve  vztahu  k trestní  odpovědnosti  za 

spáchání trestného činu.

Problematika zastupování právnické osoby v trestním řízení je upravena v § 34 

TOPOS; v souladu s § 34 odst. 1 TOPOS za právnickou osobu v trestním řízení jedná 

ten, kdo je za ni oprávněn jednat v občanském soudním řízení; § 34 odst. 2 TOPOS dále 

upravuje podmínky zvolení zmocněnce a § 34 odst. 3 TOPOS pravidlo, že za právnickou 

osobu  může  jednat  pouze  jedna  osoba.  Vyjma  problematiky  zastupování  právnické 

osoby v trestním řízení řeší zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti 

nim i situaci, kdy dochází ke střetu zájmů mezi právnickou osobou a fyzickou osobou, 

která má jednat v trestním řízení jejím jménem. Na tuto situaci upozorňuje § 34 odst. 4 

TOPOS,  který  mezi  takové  konfliktní  situace  řadí  ty,  kdy  fyzická  osoba  oprávněná 

jednat  jménem právnické  osoby vystupuje v trestním řízení  vedeném proti  právnické 

osobě  jako svědek,  poškozený  nebo obviněný.  V souladu  s  §  34  odst.  4  TOPOS je 

v takovém případě právnická osoba na výzvu státního zástupce, resp. předsedy senátu, 

povinna  do  7  dnů  od  jejich  výzvy  jmenovat  nového  zástupce;  pokud  této  výzvy 

neuposlechne,  může jí  být  v souladu s §  34 odst.  5  TOPOS předsedou senátu,  resp. 

soudcem stanoven opatrovník. 

Další  tématem,  které  souvisí  s problematikou  trestní  odpovědnosti  právnických 

osob,  je  problematika  výslechu  fyzické  osoby  oprávněné  jednat  jménem  právnické 

osoby za situace, kdy je vedeno trestní řízení jak proti právnické, tak i fyzické osobě. 

Úprava  tohoto  tématu  je  v případě  TOPOS roztříštěna  do  několika  jeho  ustanovení, 

kterými jsou zejména ustanovení § 31 a § 37 TOPOS. Primárně je nutné poukázat na 

§ 31  odst.  1  TOPOS,  dle  kterého  platí,  že  s právnickou  a fyzickou  osobou  lze  vést 

společné trestní řízení, a to za dvou podmínek: (i) společnému řízení nebrání důležité 
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důvody a (ii) jejich trestné činy spolu souvisí. Dále, § 31 odst. 3 TOPOS stanoví prioritu 

trestních  úkonů  vůči  fyzické  osobě,  pokud  je  vedeno  společné  trestní  řízení  jak 

s právnickou, tak fyzickou osobou. V případě výslechu právnické osoby a fyzické osoby 

v hlavním líčení za situace, kdy je vedeno trestní řízení proti oběma, pak § 37 odst. 1 

TOPOS stanoví, že v hlavním líčení se nejdříve vyslechne obžalovaná právnická osoba, 

a až následně zástupce osoby fyzické. 

K otázce  možnosti  právnické  osoby dovolat  se  zásady nemo tenetur  v trestním 

řízení je nutné uvést, že přestože zákon o trestní odpovědnosti právnických osob nabyl 

účinnosti  již  1.1.2012,  rozhodovací  praxe  soudů  dosud  nenabízí  odpověď.  Zmíněné 

usnesení sp.zn.  IV. ÚS 158/13 ze dne 14.3.2013 se zabývalo situací, kdy byla uložena 

povinnost fyzické osobě jednající jménem právnické osoby poskytnout podle TŘ listiny; 

nikoliv  právnické  osobě.  Dle  mého  názoru  jsou  však  závěry  obsažené  v citovaném 

usnesení ÚS natolik jednoznačné, že je zřejmé, že právnická osoba se nemůže dovolat 

zákazu sebeobvinění.  Přístup ÚS je přitom částečně v rozporu s doktrínou, když část 

autorů přejímá názor, že na právnickou osobu v trestním řízení se automaticky aplikují 

obecné zásady trestního řízení, a to bez výjimky, zatímco druhá část autorů zpochybňuje 

automatickou  aplikaci  některých  zásad  trestního  řízení  na  právnické  osoby. 

Za reprezentanty  uvedených  dvou  názorových  proudů  lze  označit  na  straně  jedné 

autorský  kolektiv  pod  vedením  Pavla  Šámala,  který  ve  svém  komentáři  k zákonu 

o trestní  odpovědnosti  právnických  osob  automaticky  přiznává  právnickým  osobám 

možnost  dovolat  se  v trestním  řízení  zákazu  sebeobvinění75.  Na  druhé  straně  stojí 

autorský kolektiv pod vedením Petra Forejta, který naopak automatickou aplikaci zásad 

trestního řízení  na právnické osoby odmítá  a zdůrazňuje,  že při  aplikaci  konkrétních 

zásad je nutné zohledňovat specifika právnických osob76. 

3.6. Projevy zásady nemo tenetur v přestupkovém zákoně

Dalším  právním předpisem,  ve  kterém byla  upravena  zásada  nemo  tenetur,  je 

75 Viz  ŠÁMAL,  Pavel;  DĚDIČ,  Jan,  GŘIVNA,  Tomáš.  Trestní  odpovědnost  právnických  osob:  
komentář. 1. vyd. Praha: C.H.Beck. s. 74. ISBN 978-80-7400-116-1
76 Viz FOREJT, Petr; HABARTA, Petr; TREŠLOVÁ, Lenka.  Zákon o trestní odpovědnosti právnických  
osob a řízení proti nim s komentářem. Praha: Linde, 2012. s. 40. ISBN 978-80-7201-875-8.
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přestupkový zákon, který nabytím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich 

dne 1.7.2017 pozbyl účinnosti. I přesto tento již neúčinný právní předpis nelze při psaní 

této práce ignorovat, a to ze 2 důvodů: (i) judikatura týkající se tohoto předpisu stále 

tvoří  součást  rozhodovací  praxe  k problematice  zásady  nemo  tenetur  a (ii) aktuální 

právní úprava přestupkového řízení na dřívější úpravu navazuje. 

V případě posuzování rozsahu aplikace zásady nemo tenetur podle přestupkového 

zákona  je  nutné  zmínit  se  primárně  o  problematice  dokazování,  resp.  o  důkazním 

břemenu.  Přestupkový zákon neobsahoval  přímo úpravu dokazování  v přestupkovém 

řízení a pouze odkazoval v § 51 na obecný předpis upravující správní řízení, kterým byl 

v daném  případě  správní  řád.  To  ovšem  neznamená,  že  by  v přestupkovém  zákoně 

absentovala jakákoliv úprava týkající se dokazování v přestupkovém řízení; přestupkový 

zákon obsahoval 3 ustanovení, která velmi úzce souvisí s problematikou nemo tenetur: 

(i)  výslech  obviněného  z přestupku  (§  73  odst.  2  PřZ),  (ii)  ústní  jednání  konané 

s obviněným (§ 74 odst. 1 PřZ) a (iii) podání vysvětlení (§ 60 PřZ). 

V souladu s § 73 odst. 2 PřZ platilo, že: „Obviněný z přestupku má právo vyjádřit  

se ke všem skutečnostem, které se mu kladou za vinu, a k důkazům o nich, uplatňovat  

skutečnosti  a navrhovat  důkazy  na  svou  obhajobu,  podávat  návrhy  a  opravné  

prostředky.  K  výpovědi  ani  k doznání  nesmí  být  donucován.“  Citované  ustanovení 

přestupkového zákona tak dávalo de facto obviněnému z přestupku na výběr z široké 

palety  procesních  postupů  v rámci  přestupkového  řízení.  Jak  konstatoval  NSS 

v rozsudku sp.zn. 1 As 96/2008 ze dne 22.1.2009, citované ustanovení nebylo možné 

interpretovat tak, že by obviněný z přestupku měl na výběr ze 2 možností – mlčet nebo 

spolupracovat77; obviněný z přestupku mohl zvolit i jiný procesní přístup.

77 Rozsudek sp.zn. 1 As 96/2008 ze dne 22.1.2009, cit.:  „Podle § 73 odst. 2 zákona o přestupcích má  
obviněný z přestupku právo vyjádřit se ke všem skutečnostem, které se mu kladou za vinu, a k důkazům o  
nich, uplatňovat skutečnosti a navrhovat důkazy na svou obhajobu, podávat návrhy a opravné prostředky.  
Tato  práva  náležejí  obviněnému  po  celou  dobu  řízení  o  přestupku:  zákon  o  přestupcích  výslovně  
neomezuje jejich uplatňování na určité stádium řízení (třeba řízení v I. stupni), a takové omezení není  
možno dovodit ani z povahy věci. Podle druhé věty citovaného ustanovení nesmí být obviněný donucován  
k výpovědi ani k doznání; tím se ale nechce říci, že by obviněný měl jen dvě možnosti – totiž buď od  
počátku vypovídat a navrhovat důkazy ve prospěch svých tvrzení, nebo až do skončení řízení mlčet a ke  
své věci se nijak nevyjádřit.“ Rozsudek dostupný na: www.nssoud.cz. 
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S problematikou výslechu obviněného dle § 73 odst. 2 PřZ velmi úzce souvisela 

problematika ústního jednání, upravená v § 74 odst. 1 PřZ. Ustanovení § 74 odst. 1 PřZ 

upravovalo podmínky konání ústního jednání s obviněným z přestupku:  „O přestupku 

koná  správní  orgán  v  prvním  stupni  ústní  jednání.  V nepřítomnosti  obviněného  

z přestupku lze věc projednat  jen tehdy,  jestliže  odmítne,  ač byl  řádně předvolán, se  

k projednání dostavit nebo se nedostaví bez náležité omluvy nebo důležitého důvodu.“ 

V přestupkovém řízení vedeném podle přestupkového zákona byla ústní jednání konána 

obligatorně (v této souvislosti viz rozsudek NSS sp.zn. 4 As 4/2007 ze dne 4.10.200778); 

jeho  nenařízení  správním  orgánem  však  nebylo  vadou,  která  musela  automaticky 

způsobovat  vadu  řízení,  ústící  v nezákonnost  rozhodnutí  (viz  rozsudek  NSS 

sp.zn. 3 As 46/2004  ze  dne  16.3.200579).  K ustanovení  §  74  odst.  1  PřZ  se  pak 

subsidiárně aplikoval § 49 SŘ, upravující blíže problematiku způsobu nařízení a konání 

ústního jednání. 

Ve  vztahu  k zásadě  nemo  tenetur  je  pak  nutné  uvést,  že  v souladu  s platnou 

rozhodovací  praxí  NSS  a  doktrínou  obviněný  z přestupku  měl  podle  přestupkového 

zákona  povinnost  dostavit  se  na  předvolání  správního  orgánu,  ale  neměl  povinnost 

v průběhu ústního jednání vypovídat podle § 73 odst. 2 PřZ; dovolání se zásady nemo 

tenetur ze strany obviněného z přestupku tak neznamenalo automaticky právo odmítnout 

účastnit  se ústního jednání80;  v případě nedostavení  se obviněného byl  správní  orgán 

oprávněn  postupovat  v souladu  s  §  60  odst.  1  SŘ a  nechat  obviněného  z přestupku 

předvést, případně § 62 odst. 1 písm. a) SŘ a uložit obviněnému pořádkovou pokutu až 

do  výše  50 tis.  Kč.  V případě  pořádkové  pokuty  tak  správní  orgán  nepokutoval 

78 Rozsudek sp.zn. 4 As 4/2007 ze dne 4.10.2007, cit.:  „(…) z obsahu ustanovení § 74 odst. 1 zákona  
č. 200/1990 Sb., vyplývá, že o přestupku koná správní orgán v prvním stupni ústní jednání vždy, a každé  
jednání  o  přestupku  v prvním  stupni  je  třeba  nařizovat.  Proto  je  třeba  možnost  projednat  věc  v  
nepřítomnosti obviněného z přestupku, vázanou na jeho řádné předvolání a současně nedostavení se bez  
náležité omluvy nebo důležitého důvodu, spojovat výlučně vždy jen s konkrétním nařízeným jednáním, k  
němuž se váže daná nepřítomnost.“ Rozsudek dostupný na: www.nssoud.cz.
79 Rozsudek sp.zn. 3 As 46/2004 ze dne 16.3.2005, cit.:  „Pouze jako poznámku obiter dictum Nejvyšší  
správní soud podotýká, že skutečnost, že správní orgán I. stupně neprovedl ústní jednání, je vadou řízení,  
ovšem v projednávané věci  s ohledem na výše uvedené nešlo o takovou vadu, která by mohla ovlivnit  
zákonnost napadeného rozhodnutí.“ Rozsudek dostupný na: www.nssoud.cz.
80 K tomu viz doktrína -  JEMELKA, Luboš; VETEŠNÍK, Pavel.  Zákon o přestupcích a přestupkové  
řízení. Komentář. 2. vydání. Praha: C.H. Beck, 2013 s. 401. ISBN 978-80-7400-501-5.
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obviněného  z přestupku  za  to,  že  nechtěl  vypovídat,  ale  za  to,  že  nesplnil  výzvu 

správního orgánu a nedostavil se k výslechu. 

3.7. Úprava zásady nemo tenetur v zákoně o policii

Dalším právním předpisem, do kterého prozařuje zásada nemo tenetur, je zákon 

o policii,  a to  prostřednictvím  institutu  podání  vysvětlení  podle  §  61  ZP.  V souladu 

s § 61 odst. 1 ZP je PČR oprávněna vyžadovat podání vysvětlení objasnění skutečností 

relevantních pro: (i) odhalení trestného činu nebo přestupku, (ii) vypátrání hledané nebo 

pohřešované  osoby,  (iii)  zajištění  bezpečnosti  chráněné  zákonem.  V souladu  s  §  61 

odst. 3  ZP  platí,  že  podání  vysvětlení  nesmí  být  vyžadováno  od  osoby,  která  by: 

(i) podáním  vysvětlení  porušila  zákonem  uloženou  povinnost  mlčenlivosti  (pokud 

nebyla této mlčenlivosti  zbavena),  nebo (ii)  podáním vysvětlení  způsobila sobě nebo 

osobě  blízké  buď  trestní  stíhání,  nebo  stíhání  pro  spáchání  správního  deliktu. 

Neoddělitelným komponentem institutu podání vysvětlení podle § 61 odst. 3 ZP je právo 

osoby podávající vysvětlení na přítomnost advokáta, kdy s tímto právem koresponduje 

povinnost PČR umožnit osobě podávající vysvětlení poradu s tímto advokátem (v této 

souvislosti lze odkázat na nález ÚS sp.zn. II. ÚS 98/1995 ze dne 5.6.199681). 

Zásada nemo tenetur, upravená v § 61 odst. 3 ZP, se tak aplikuje nejen ve vztahu 

k riziku  trestního  stíhání,  ale  dává  osobě  podávající  vysvětlení  právo  odmítnout 

vypovídat i z důvodu rizika stíhání pro spáchání správního deliktu. Prima facie je tak 

zřejmé, že rozsah zásady nemo tenetur v § 61 odst. 3 ZP je koncipován podstatně šířeji, 

než v případě totožného institutu dle § 158 TŘ, který dává osobě předvolané k podání 

vysvětlení právo nevypovídat pouze a jen v případě, že by ohrozila sebe nebo osobu 

blízkou trestním stíháním (nikoliv stíháním pro spáchání správního deliktu). 

3.8. Projevy zásady nemo tenetur v občanském soudním řádu

Dalším  procesním  předpisem,  který  považuji  za  vhodné  zmínit  v souvislosti 

s hledáním  definice  zásady  nemo  tenetur,  je  občanský  soudní  řád.  Projevy  aplikace 

81  Nález sp.zn. II ÚS 98/1995 ze dne 5.6.1996, cit.: „Právo na právní pomoc při podání vysvětlení dle §  
12  zák.  č.  283/1991  Sb.  se  opírá  o  čl.  37  odst.  2  Listiny  a  znamená  povinnost  policie  zastoupení  
advokátem  umožnit.“ Nález  dostupný  na:  www.usoud.cz K totožnému  tématu  dále  viz  VANGELI, 
Benedikt.  Zákon o Policii České republiky. Komentář. 2. vydání. Praha: C.H.Beck, 2014. s. 247. ISBN 
978-80-7400-543-5. Nález dostupný na: www.usoud.cz 
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zásady  nemo  tenetur  lze  v případě  občanského  soudního  řádu  zkoumat  zejména  ve 

vztahu k výslechu osob oprávněných jednat jménem právnické osoby. 

Zásada nemo tenetur je v případě občanského soudního řádu upravena v § 126 

odst.  1, dle kterého:  „Každá fyzická osoba, která není účastníkem řízení,  je povinna  

dostavit se na předvolání k soudu a vypovídat jako svědek. Musí vypovědět pravdu a nic  

nezamlčovat. Výpověď může odepřít jen tehdy, kdyby jí způsobila nebezpečí trestního  

stíhání sobě nebo osobám blízkým; o důvodnosti odepření výpovědi rozhoduje soud.“ 

Citované ustanovení v obratu „která není účastníkem řízení“ obsahuje překážku postupu 

spočívajícího  v tom,  aby  jako  svědek  byla  v občanském  soudním  řízení  vyslýchána 

osoba,  která  je oprávněna jednat  jménem právnické osoby. V případě fyzické osoby, 

která jedná v průběhu občanského soudního řízení jménem právnické osoby, pak platí 

v souladu  s  §  126 odst.  4  OSŘ,  že  tato:  „(…) může  být  vyslechnuta  v řízení,  jehož 

účastníkem je tato právnická osoba, jen podle § 131.“ Právní úprava výslechu fyzické 

osoby jednající jménem právnické osoby je však v případě občanského soudního řádu 

komplexnější, a je roztříštěna do několika jeho ustanovení, a to konkrétně § 126, § 126a 

a § 131 OSŘ.  

Primárně  je  k problematice  výslechu účastníka  řízení  nutné  uvést,  že  občanský 

soudní řád považuje výslech účastníka řízení (jedno zda fyzické nebo právnické osoby) 

za důkaz, ke kterému by soudy měly přistupovat (s určitými výjimkami) pouze v těch 

případech, kdy nelze rozhodné skutečnosti zjistit jinak; v této souvislosti lze odkázat na 

znění § 131 odst. 1 OSŘ. Pokud nicméně soud k provedení tohoto důkazního prostředku 

dospěje, je účastník řízení (a tedy i fyzická osoba oprávněná jednat jménem právnické 

osoby) v souladu s § 131 odst. 2 OSŘ:  „(…) povinni dostavit se k výslechu. Při svém  

výslechu mají vypovědět pravdu a nic nezamlčovat; o tom musí být poučeni.“

Výslech  fyzické  osoby  oprávněné  jednat  v občanském soudním řízení  jménem 

právnické  osoby  formou  výslechu  účastníka  řízení,  nikoliv  jako  svědka,  byl 

v občanském  soudním  řádu  relativně  dlouhou  dobu  neupraven,  a  soudy  v případě 

výslechu účastníků občanského soudního řízení – právnických osob – postupovaly tak, 

že vyslýchaly osoby oprávněné jednat jménem právnických osob jako svědky. Tento 
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postup  však  podrobil  kritice  NS;  v této  souvislosti  lze  odkázat  na usnesení  NS 

sp.zn. 21 Cdo  2368/98  ze  dne  15.4.1999  ve  kterém  NS  takovou  praxi  odmítnul82. 

Občanský soudní řád také upravuje speciálně i situaci, kdy by v průběhu občanského 

soudního řízení  měla  být  vyslechnuta  jako svědek fyzická  osoba,  která  již  sice  není 

osobou oprávněnou jednat jménem právnické osoby, ale její výpověď by se měla týkat 

skutečností nastalých v době, kdy tato osoba byla členem statutárního orgánu právnické 

osoby. V konkrétní rovině je nutné odkázat na znění § 126a odst. 1 OSŘ, dle kterého: 

„Fyzická  osoba,  která  má  vypovídat  o  okolnostech,  týkajících  se  právnické  osoby  

a nastalých v době, kdy byla jejím statutárním orgánem nebo členem tohoto orgánu, je  

povinna dostavit se na předvolání k soudu v řízení, jehož účastníkem je tato právnická  

osoba.“ Citované ustanovení § 126a odst. 1 OSŘ je výsledkem rozhodovací činnosti NS 

(viz  např.  usnesení  sp.zn.  21  Cdo  2678/2000  ze  dne  22.11.200183,  nebo  rozsudek 

sp.zn. 21 Cdo 1397/2006 ze dne 11.4.2007)84. 

3.9. Projevy zásady nemo tenetur v daňovém řádu

Dalším  z procesních  předpisů,  který  upravuje  problematiku  sebeobvinění 

právnických osob, je daňový řád. V případě daňové řádu lze ve vztahu k principu nemo 

82 Usnesení sp.zn. 21 Cdo 2368/98 ze dne 15.4.1999, cit.:  „Nařídí-li soud v řízení, jehož účastníkem je  
organizace, jako důkaz výslech jejího pracovníka nebo člena, jenž je jejím statutárním orgánem, musí být  
tato osoba vyslechnuta jako účastník řízení ve smyslu ustanovení § 131 OSŘ a nikoli jako svědek (§ 126  
OSŘ). Vyslechnul-li soud účastníka řízení jako svědka, provedl tento výslech způsobem, který je v rozporu  
se zákonem. Promítne-li soud takovou vadu řízení do svého skutkového zjištění tím, že výpovědi účastníka  
řízení nesprávně vyslechnutého jako svědka přikládá váhu svědecké výpovědi, pak toto skutkové zjištění  
jako výsledek  hodnocení  důkazů soudem neodpovídá postupu vyplývajícímu z ustanovení  § 132 OSŘ,  
neboť v hodnocení důkazů, popřípadě poznatků, které vyplynuly z přednesů účastníků, nebo které vyšly  
najevo jinak, z hlediska věrohodnosti je logický rozpor. Rozhodnutí soudu na takovém skutkovém zjištění  
založené proto nemá oporu v provedeném dokazování.“ Usnesení dostupné na: www.nsoud.cz 
83 Usnesení sp.zn. 21 Cdo 2678/2000 ze dne 22.11.2001, cit.:  „Ze zásady rovného postavení účastníků  
řízení  vyplývá,  že  v  občanském soudním řízení,  jež  se  týká  organizace,  nemůže  mít  odlišný  procesní  
význam výslech osoby, která v době, kdy se staly okolnosti významné pro rozhodnutí ve věci, vyjadřovala  
vůli organizace jako právnické osoby, od výslechu jiných účastníků řízení. Má-li být soudem vyslechnuta  
osoba,  která  vykonávala  funkci  statutárního  orgánu  organizace  -  právnické  osoby,  v  řízení,  jehož  
účastníkem je tato organizace - právnická osoba, může být o okolnostech, které se týkají této organizace -  
právnické osoby a které nastaly v době, kdy vykonávala funkci statutárního orgánu, vyslechnuta jen jako  
účastník řízení.  Odvolací  soud proto postupoval v rozporu se zákonem, když  ing. B. U. vyslechl  jako  
svědka  a  když  jeho  výpovědi  při  hodnocení  důkazů  přikládal  hodnotu  svědecké  výpovědi.“  Usnesení 
dostupné na: www.nsoud.cz
84 Rozsudek  sp.zn. 21 Cdo  1397/2006  ze  dne  11.4.2007,  cit.:  „Osobu,  která  vykonávala  funkci  
statutárního orgánu právnické osoby, soud v řízení, jehož účastníkem je tato právnická osoba, vyslechne o  
okolnostech,  které  se  týkají  této  právnické  osoby  a  které  nastaly  v  době,  kdy  vykonávala  funkci  
statutárního orgánu, jako účastníka řízení (§ 131 o. s. ř.).“ Rozsudek dostupný na: www.nsoud.cz
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tenetur  zmínit  opět  3 oblasti:  (i)  dokazování  podle  daňového řádu,  (ii)  výslech  osob 

jednajících  jménem  daňového  subjektu  –  právnické  osoby  –  v daňovém  řízení 

v kontextu zásady nemo tenetur a (iii) povinnosti daňového subjektu v průběhu daňové 

kontroly. V případě daňového řádu je nutné primárně upozornit na skutečnost, že řízení 

podle tohoto předpisu je částečně ovládáno v oblasti dokazování specifickými zásadami. 

Primárně  je  nutné  upozornit  na  §  6  odst.  2  DŘ,  který  stanoví  povinnost  osob 

zúčastněných  na  správě  daně  spolupracovat  se  správci  daně.  Správci  daně  přitom 

disponují  prostředky,  prostřednictvím  kterých  mohou  donutit  daňové  subjekty  ke 

spolupráci;  v této  souvislosti  je  možné odkázat  zejména  na  § 247 odst.  2  DŘ, který 

umožňuje  správci  daně  uložit  daňovému subjektu  pokutu až do výše 500 tis.  Kč za 

ignorování výzvy ke splnění procesní povinnosti. 

V kontextu tématu předkládané disertační práce je nutné zmínit i základní princip 

dokazování v daňovém řízení, upravený v § 92 odst. 3 DŘ, dle kterého: „Daňový subjekt  

prokazuje  všechny  skutečnosti,  které  je  povinen  uvádět  v  řádném  daňovém  tvrzení,  

dodatečném daňovém tvrzení a dalších podáních.“ Na toto ustanovení pak navazuje § 92 

odst. 5 písm. c) DŘ, dle kterého správce daně prokazuje:  „(…) skutečnosti vyvracející  

věrohodnost, průkaznost,  správnost či  úplnost povinných evidencí,  účetních záznamů,  

jakož  i  jiných  záznamů,  listin  a dalších  důkazních  prostředků  uplatněných  daňovým 

subjektem.“ Z výše uvedených citací  tak vyplývá,  že v daňovém řízení  nese důkazní 

břemeno jak správce daně, tak i daňový subjekt – daňový subjekt je povinen prokázat 

svá  tvrzení;  správce  daně  naopak  pouze  a  jen  vyvrací  věrohodnost  předložených 

podkladů (§ 7 odst. 2 ZÚ), průkaznost (§ 8 odst. 4 ZÚ), správnost (§ 8 odst. 2 ZÚ) 

a úplnost (§ 8 odst. 3 ZÚ) účetnictví daňových subjektů85. Důkazní břemeno v daňovém 

řízení tak není konstruováno tak, že by jeho nositelem byl výhradně správce daně, který 

by  v případě  pochybností  byl  povinen  aktivně  vyhledávat  důkazy  svědčící  o  tom, 

že daňový subjekt v daňovém řízení uvedl nepravdivé informace. 

Problematika jednání za daňový subjekt – právnickou osobu je upravena v § 24 

DŘ;  v konkrétní  rovině  §  24  odst.  2  DŘ  v případě  právnických  osob  stanoví, 

85 Viz  LICHNOVSKÝ, Ondřej a kol. Daňový řád: komentář. 3. vyd. Praha: C.H. Beck, 2016,  s. 346. 
ISBN 978-80-7400-604-3.
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že: „Jménem právnické osoby je oprávněn při správě daní jednat její statutární orgán,  

nebo ten,  kdo prokáže,  že je oprávněn jejím jménem podle jiného právního předpisu  

jednat.“ Z poznámky  pod  čarou  k  §  24  odst.  2  DŘ  pak  jednoznačně  vyplývá,  že 

předmětným jiným právním předpisem je občanský soudní řád. Ustanovení § 24 odst. 3 

DŘ pak stanoví, že právnická osoba může jednat se správcem daně na základě pověření; 

v souladu s § 24 odst. 4 DŘ pak platí, že za právnickou osobu může před správcem daně 

jednat  toliko  jedna  fyzická  osoba.  Dále,  §  96 DŘ obsahuje  úpravu výslechu svědka 

v daňovém  řízení;  v souladu  s  § 96  odst.  1  DŘ  platí,  že  každá  osoba  je  povinna 

vypovídat  jako svědek:  „(…) o důležitých  okolnostech  při  správě  daní  týkajících  se  

jiných  osob,  pokud  jsou  jí  známy;  musí  vypovídat  pravdivě  a  nic  nezamlčovat.“ 

V souladu s § 96 odst. 2 DŘ pak může odmítnout vypovídat každý, kdo by:  „(…) tím 

způsobil nebezpečí trestního stíhání sobě nebo osobám mu blízkým.“ Ustanovení § 96 

odst. 3 DŘ upravuje podmínky, za kterých nesmí správce daně provádět výslech svědka; 

§ 86 odst. 4 DŘ pak stanoví poučovací povinnost správnímu orgánu vůči osobám, které 

mají být v daňovém řízení vyslechnuty jako svědci. Obdobným způsobem byl upraven 

výslech svědka i v zákoně o správě daní a poplatků; v této souvislosti lze odkázat na 

znění  §  8 ZSDP ve  spojení  s  §  9 odst.  2  ZSDP. Problematikou  výslechu svědka – 

jednatele  právnické osoby – účastníka daňového řízení - podle zákona o správě daní 

a poplatků se pak zabýval KSP v rozsudku sp.zn. Ca 31/2008 ze dne 12.8.2009 (dále jen 

„sp.zn. Ca 31/2008 ze dne 12.8.2009“) a následně NSS v rozsudku sp.zn. 5 Afs 6/2010 

ze  dne  26.1.2011  (dále  jen  „rozsudek  sp.zn.  5  Afs  6/2010  ze  dne  26.1.2011“). 

V rozsudku sp.zn. Ca 31/2008 ze dne 12.8.2009 KSP původně dospěl k závěru, že osobu 

oprávněnou jednat jménem právnické osoby lze v daňovém řízení vyslýchat jako svědka 

podle  §  8  ZSDP,  nicméně  tento  závěr  následně  zvrátil  NSS  v rozsudku 

sp.zn. 5 Afs 6/2010 ze dne 26.1.2011 s tím, že takový postup není možný86. 

86 Rozsudek sp.zn. 5 Afs 6/2010 ze dne 26.1.2011,  cit.:  „Postavení svědka v jakémkoli řízení (ať už  
správním či soudním) se však obecně vyznačuje především tím, že svědkem je ten, kdo má vypovídat o  
skutečnostech, které se týkají jiných osob, nikoli svědka samotného. To pro daňové řízení též výslovně  
stanoví § 8 odst. 1, věta prvá, část před středníkem ZSDP. Vypovídal-li však v předmětné věci Petr Janeš  
k  záležitostem  týkajícím  se  žalobce,  přičemž  je  současně  předsedou  žalobcova  představenstva,  
nevypovídal o skutečnostech, které by se týkaly jiných osob. Pro názornost je možno srovnat úpravu v  
daňovém  řízení  s podrobnější  úpravou  postavení  svědka  v  předpisech  občanského  práva  procesního.  
Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších změn a doplnění (jehož ustanovení o  

51



Dále považuji za vhodné věnovat pozornost i problematice daňové kontroly, která 

je upravena v § 85 až § 88 DŘ, a jejímž cílem je ověření tvrzení daňových subjektů 

a dalších  skutečnostech  rozhodných  pro  správné  zjištění  a  stanovení  daně;  jedná  se 

o klasický kontrolní postup. Daňový řád nestanoví specifický postup v průběhu daňové 

kontroly, nicméně samotnou podstatou daňové kontroly je proces dokazování a závěry 

o skutkových zjištěních; z tohoto důvodu se na daňovou kontrolu plně aplikují pravidla 

stanovená daňovým řádem pro dokazování, upravené v části druhé, hlavě VI, dílu třetím 

téhož předpisu.  V průběhu daňové kontroly se uplatní  i  zásada spolupráce,  upravená 

v § 6 odst. 2 DŘ, která nabývá konkrétních rysů v § 92 odst. 3 DŘ. 

Povinnosti  daňového subjektu  v průběhu daňové kontroly jsou blíže  rozvedeny 

v § 86  DŘ,  který  zejména  v odst.  3  stanoví  daňovým  subjektům  povinnost  aktivní 

spolupráce  v průběhu  daňové  kontroly.  V konkrétní  rovině  jsou  daňové  subjekty 

povinny v souladu s § 86 odst. 3 DŘ při provádění místního šetření:  „b) poskytnout  

nezbytné  informace  o  vlastní  organizační  struktuře,  o pracovní  náplni  jednotlivých  

útvarů,  o  oprávněních  jednotlivých  zaměstnanců  nebo jiných  osob zajišťujících  jeho  

činnost a o uložení účetních záznamů a jiných informací; to neplatí pro nepodnikající  

fyzické  osoby,  (…)  c)  předložit  důkazní  prostředky  prokazující  jeho  tvrzení,  

e) nezatajovat důkazní prostředky, které má k dispozici, nebo o nichž je mu známo, kde  

se  nacházejí.“ V kontextu  citace  §  86  odst.  3  písm.  e)  DŘ  pak  lze  upozornit  na 

skutečnost, že někteří autoři zpochybňují aplikaci tohoto ustanovení ve vztahu k zásadě 

nemo tenetur a poukazují na skutečnost, že (i) informace získané správcem daně mohou 

postavení svědka se s ohledem na § 64 s. ř. s. uplatňují i v soudním řízení správním) výslovně stanoví, že  
výslech fyzické osoby, která má vypovídat o okolnostech, týkající se právnické osoby a nastalých v době,  
kdy byla jejím statutárním orgánem nebo členem tohoto orgánu, se provede jako výslech účastníka řízení,  
nikoli svědka (§ 126a, § 131 o. s. ř.). K těmto závěrům konečně dospěla i judikatura obecných soudů  
rozhodujících  ve  věcech  občanskoprávních  již  v  době  předcházející  zakotvení  tohoto  výslovného  
ustanovení  do  o.s.ř.  (tedy  za  situace  obdobné  úpravy,  jaká  je  zakotvena  v  ZSDP)  v  rozhodnutích  
Nejvyššího soudu ČR ze dne 25. 1. 2001, sp. zn. 26 Cdo 2848/99, či ze dne 11. 4. 2007, sp. zn. 21 Cdo  
1397/2006  (Sbírka  rozhodnutí  a  stanovisek  Nejvyššího  soudu  ČR,  č.  1/2008),  obojí  dostupné  na  
www.nsoud.cz. Tato stávající judikatura obecných soudů navíc vyjadřuje jen dlouhodobě ustálený výklad  
postavení svědka vyjádřený např. již v rozhodnutí býv. Nejvyššího soudu ČSR ze dne 28.3.1975, sp. zn. 5  
Cz 12/75 (Sbírka rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu ČSSR, Nejvyššího soudu ČSR a Nejvyššího 
soudu SSR, č. 6/1978). S těmito závěry se i Nejvyšší správní soud ztotožňuje a uzavírá, že vypovídal-li Petr  
Janeš o záležitostech žalobce jako subjektu, jehož je předsedou představenstva, nemůže být jeho výpověď  
hodnocena ani v daňovém řízení jako výpověď svědka ve smyslu § 8, § 31 odst. 4 ZSDP.“  Rozsudek 
dostupný na: www.nssoud.cz 
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v daňové  oblasti  vést  k trestnímu  stíhání  a  (ii) nesplnění  této  povinnosti  může  být 

stíháno pořádkovou pokutou podle § 247 odst. 2 DŘ. Z těchto dvou důvodů pak část 

doktríny poukazuje na skutečnost, že § 86 odst. 3 písm. e) DŘ nelze aplikovat na situace, 

kdy by získané důkazy měly být použity proti daňovému subjektu87. 

3.10. Rozhodovací činnost ESD v oblasti ochrany hospodářské soutěže 

Za důležitou kapitolu této části předkládané práce považuji rozhodovací praxi ESD 

v oblasti  hospodářské  soutěže,  a  to  z následujících  důvodů:  (i)  ESD  v minulosti 

opakovaně rozhodoval  o problematice aplikace zásady nemo tenetur  v řízení  sankční 

povahy, vedeném proti právnickým osobám, (ii) ČR je vázána rozhodnutím ESD a jeho 

rozhodnutí jsou reflektována v rozhodovací praxi NSS a (iii) rozhodovací praxe ESD se 

dotýká i problematiky aplikace Evropské úmluvy o ochraně lidských práv na právnické 

osoby v řízení sankční povahy. 

Předmětem  prezentovaných  rozhodnutí  je  problematika  ochrany  hospodářské 

soutěže v EU a problematika sebeobvinění právnických osob, které jsou vyšetřovány EK 

ve věci podezření z omezování hospodářské soutěže na území společenství za situace, 

kdy  jednotlivé  právní  předpisy  přímo  ukládají  povinnost  právnických  osob  aktivně 

spolupracovat s vlastními vyšetřovateli. Dále považuji za nutné upozornit na skutečnost, 

že jednotlivá rozhodnutí ESD, týkající se zajištění ochrany hospodářské soutěže tak, jak 

byly stanoveny v čl. 85 a násl. SZEHS, se týkají Nařízení č. 17 ze dne 6.2.1962, kterým 

se provádějí články 85 a 86  Smlouvy o založení Evropského hospodářského prostoru. 

Toto  nařízení  již  bylo  sice  zrušeno  Nařízením  Rady č. 1/2003  ze  dne  16.12.2002, 

o provádění  pravidel  hospodářské soutěže stanovených v článcích  81 a  82 Smlouvy, 

nicméně tato rozhodnutí (resp. jejich závěry) zůstávají i nadále platná (což je dokládáno 

případy z rozhodovací praxe NSS)88. 

87 Viz z LICHNOVSKÝ, Ondřej a kol. Daňový řád: komentář. 3. vyd. Praha: C.H. Beck, 2016, s. 307. 
ISBN 978-80-7400-604-3. 
88 Tomuto  závěru  svědčí  mimo  jiné  i  fakt,  že  některé  z citovaných  rozsudků  ESD  byly  použity 
v dokumentu Zelená kniha o presumpci neviny ze dne 26.4.2006, jejímž cílem byla sumarizace aplikace 
zásady nemo tenetur na právnické a fyzické osoby v členských zemí EU a jsou i pravidelně citována NSS. 
Zelená  kniha  o  presumpci  neviny  je  dostupná  na:  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?
uri=CELEX%3A52006DC0174
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3.10.1. Právní úprava ochrany hospodářské soutěže v čl. 85 a násl. SZEHS 

Na  rizika  omezení  hospodářské  soutěže  reagovala  již  Smlouva  o  založení 

Evropského hospodářského prostoru,  která  v čl.  85  a  86  zakázala  jakékoliv  dohody, 

jejichž  cílem  bylo  omezení  hospodářské  soutěže  na  území  ES  nebo  její  narušení. 

Na výše uvedené dva články pak navazoval čl. 87 odst. 1 SZEHS, dle kterého měly být 

do  3 let  od  vstupu  Smlouvy  o  založení  Evropského  hospodářského  společenství 

v platnost vydány směrnice a nařízení k provedení čl. 85 a 86 SZEHS. V souladu s čl. 87 

odst. 2  SZEHS mělo být cílem zmíněného nařízení nebo směrnice stanovit sankce pro 

případ porušení hospodářské soutěže na území ES, zajistit  pravomoci EK a ESD při 

dohledu nad hospodářskou soutěží a stanovení pravidel kontroly soutěžitelů. Úloha EK 

při ochraně hospodářské soutěže pak byla upravena v čl. 89 odst. 1 SZEHS tak, že EK 

měla prošetřovat případy porušení pravidel hospodářské soutěže. 

K provedení čl. 85 a násl. SZEHS bylo následně vydáno Nařízení EK č. 17 ze dne 

6.2.1962.  Toto  nařízení  stanovilo  poměrně  rozsáhlé  pravomoci  EK  v případě 

prošetřování případů, ve kterých existovalo podezření z omezování hospodářské soutěže 

způsoby uvedenými v čl. 85 a 86 SZEHS. V konkrétní rovině byla EK v souladu s čl. 11 

odst.  1  Nařízení  EK č.  17 ze  dne 6.2.1962 oprávněna vyžadovat  informace od vlád 

členských států stejně jako od dohlížených subjektů – podniků, viz  citace:  „Komise 

může při výkonu svých povinností uložených článkem 89 a opatřeními přijatými podle  

článku 87 Smlouvy vyžadovat všechny potřebné informace od vlád a příslušných orgánů 

členských  států,  jakož  i  od  podniků  a  sdružení  podniků.“ Proces  získávání  těchto 

informací pak byl upraven v čl. 11 odst. 2 až 5 Nařízení EK č. 17 ze dne 6.2.1962, dle 

kterého EK nejdříve dotčený podnik vyzvala k předložení požadovaných informací,  a 

pokud  podnik  odpovídajícím  způsobem  nereagoval,  vydala  EK  rozhodnutí,  kterým 

přímo uložila podniku předložit požadované informace. V této souvislosti je nutné také 

zmínit čl. 11 odst. 4 Nařízení č. 17 ze dne 6. února 1962, který stanovil následujícím 

způsobem okruh subjektů povinných EK předložit požadované informace: „Požadované 

informace poskytnou majitelé  podniků  nebo jejich  zástupci  a  v  případě právnických  
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osob, společností nebo sdružení bez právní subjektivity osoby oprávněné je zastupovat  

podle právních předpisů nebo stanov.“ 

Dále  Nařízení  EK č.  17  ze  dne  6.2.1962 upravovalo  problematiku  šetření  EK 

v hospodářských  odvětvích,  kde  byla  EK dána  podobná práva  jako v případě  čl.  11 

odst. 1; v konkrétní rovině stanovil čl. 12 odst. 1 tohoto nařízení právo EK v případech, 

kdy existovalo podezření na porušení čl.  85 a 86 SZEHS, zahájit  šetření konkrétních 

podniků, včetně práva: „(…) požádat podniky v daném odvětví, aby poskytly informace  

potřebné  pro  uplatnění  zásad  uvedených  v  článcích  85  a  86  Smlouvy  a  pro  výkon  

povinností  Komisi  svěřených.“ Dále,  čl.  12  odst.  2  Nařízení  č. 17  ze  dne  6.2.1962 

stanovil  povinnost  všem  podnikům  informovat  EK  o všech  dohodách  a  jednání  ve 

vzájemné shodě. 

Rozsah konkrétních pravomocí EK pak byl upraven v čl. 14 odst. 1 Nařízení EK 

č. 17 ze dne 6.2.1962, dle kterého byla EK oprávněna přezkoumávat účetní a obchodní 

záznamy  podniků,  vstupovat  do  jejich  prostor  (obchodní  prostory,  pozemky, 

automobily)  a  také  vyžadovat  ústní  vysvětlení.  Za  účelem  zajištění  vymahatelnost 

spolupráce  podniků vyšetřovaných ve věci  podezření  z porušení  čl.  85 a 86 SZEHS, 

stanovil čl. 15 Nařízení EK č. 17 ze dne 6.2.1962 možnost EK uložit prošetřovaným 

podnikům pokutu  ve  výši  100  až  5  000  zúčtovacích  jednotek  v případě,  že  odmítli 

spolupráci s EK – např. předložení požadovaných listin nebo záznamů, nebo poskytovali 

nepravdivé nebo neúplné údaje.  Dále existovala souladu s čl.  16 odst. 1 Nařízení EK 

č. 17 ze dne 6.2.1962 možnost uložit podnikům, které odmítaly reagovat na její výzvu, 

rozhodnutím EK pokutu, která se účtovala příslušnému podniku na denní bázi. 

EK nebyla oprávněna pouze a jen vést šetření ve věci omezování nebo narušování 

hospodářské  soutěže,  ale  byla  oprávněna toto jednání  i  sankcionovat,  a  to  v souladu 

s čl. 15 odst. 2 Nařízení č. 17 ze dne 6.2.1962 až do výše 1 mil. zúčtovacích jednotek. 

Proti  rozhodnutí  EK o uložení  pokuty  nebo penále  však nebyly  podniky bezmocné, 

a mohly  se  proti  němu  v souladu  s čl.  17  Nařízení  č.  17  ze  dne  6.2.1962  bránit 

prostřednictvím ESD. 
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3.10.2. Rozhodovací činnost ESD v oblasti ochrany hospodářské soutěže 

V souvislosti s činností ESD a EK lze ve vztahu k problematice aplikace zásady 

nemo tenetur na právnické osoby lze poukázat na 3 klíčové rozsudky k tomuto tématu: 

- rozsudek ESD sp.zn. C-374/87 ze dne 18.10.1989 ve věci Orkem LLC proti EK (dále 

také jen „rozsudek sp.zn. T 374/87 ze dne 18.10.1989“);

- rozsudek ESD sp.zn.  T-34/93 ze dne 8.3.1995 ve věci  Société  Générale  proti  EK 

(dále také jen „rozsudek sp.zn. T-34/93 ze dne 8.3.1995“);

- rozsudek ESD sp.zn. T-112/98 ze dne 20.2.2001 ve věci Mannesmannröhren-Werke 

AG proti EK (dále také jen „rozsudek sp.zn. T-112/98 ze dne 20.2.2001“)89.

3.10.2.1. Rozsudek ESD sp.zn. T-374/87 ze dne 18.10.1989

Rozsudek ESD sp.zn. T 374/87 ze dne 18.10.1989 se týká obvinění společnosti 

Orkem  LLC  z účasti  na  dohodě  omezující  hospodářskou  soutěž,  a  to  v oblasti 

termoplastů. V konkrétní rovině brojila společnost Orkem LLC proti rozhodnutí EK IV/

31.866 ze  dne  9.11.1987 (dále  jen  „rozhodnutí  EK ze  dne  9.11.1987“),  kterým EK 

stanovila této společnosti: (i) lhůtu, ve které jí měla poskytnout informace týkající se její  

účasti  na  dohodě  omezující  hospodářskou  soutěž,  (ii) seznam  informací,  které  měla 

společnost Orkem poskytnout a (iii) výši pokuty pro případ, že tyto informace nebudou 

poskytnuty. Svůj návrh na zrušení rozhodnutí EK ze dne 9.11.1987 založila společnost 

Orkem LLC na 4 argumentech, z nichž pro účely této práce je klíčový poslední, kterým 

se společnost dovolávala porušení práva na obhajobu, neboť EK žádala po společnosti 

předložení  důkazů  proti  sobě.  V konkrétní  rovině  založila  společnost  Orkem  svoji 

obhajobu na argumentu, že nikdo nesmí být nucen svědčit proti sobě, a to s odkazem 

na Evropskou  úmluvu  o  ochraně  lidských  práv  a  Mezinárodní  pakt  o  občanských 

a politických  právech90.  Tuto  argumentaci  společnosti  Orkem  rozvedla  do  4 

89 Rozsudky dostupné na: www.curia.europa.eu 
90 Rozsudek sp.zn. T 374/87 ze dne 18.10.1989, cit.: „Žalobce tvrdí, že v zásadě, Komise užila napadené  
rozhodnutí k jeho sebeobvinění prostřednictvím přiznání se k porušení soutěžních pravidel a poskytnutí  
informací proti jiným soutěžitelům. Tímto Komise z jeho pohledu porušila obecný princip, že nikdo nesmí  
být nucen k poskytnutí důkazu proti sobě samému, který tvoří součást komunitárního práva, a je potvrzen  
zákony  jednotlivých  států,  Evropskou  úmluvou  na  ochranu  lidských  práv  a  základních  svobod  ze  4.  
listopadu 1950 (dále jen „Evropská úmluva“) a Mezinárodní pakt o občanských a politických právech  
z 19.  prosince  1966 (Sbírka  dohod Spojených  národů,  částka  999,  část  171),  dále  jen „Mezinárodní  
úmluva“. Tímto bylo dle žalobce porušeno v jeho úhlu pohledu právo na obhajobu.“
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samostatných  argumentů:  (i)  neexistence  povinnosti  poskytnout  součinnost  EK  při 

prošetřování  dohod  omezujících  hospodářskou  soutěž,  (ii)  zákaz  sebeobvinění  jako 

obecný princip komunitárního práva, (iii) aplikace Evropské úmluvy o ochraně lidských 

práv v daném případě a (iv) aplikace Mezinárodního paktu o občanských a politických 

právech v daném případě.

ESD k jednotlivým argumentům společnosti  Orkem uvedl, že Nařízení č. 17 ze 

dne 6.2.1962 přímo stanoví povinnost vyšetřovaným subjektům poskytnout součinnost 

bez možnosti odmítnutí z důvodu sebeobvinění91. Dále se ESD zabýval problematikou 

aplikace Mezinárodního paktu o občanských a politických právech a Evropské úmluvy 

o ochraně  lidských  práv  a  aplikací  zásady  nemo  tenetur  v řízení  před  EK.  V této 

souvislosti dospěl ESD k závěru, že zásada nemo tenetur se vztahuje pouze na fyzické 

osoby v trestním řízení, nikoliv na právnické osoby v řízení před EK92.

V případě odkazu na čl.  6 EÚLP konstatoval ESD, že tento článek neobsahuje 

zákaz sebeobvinění tak, jak se jej dovolávala společnost Orkem93. Ve věci čl. 14 MPOPP 

pak konstatoval ESD, že se aplikuje pouze na fyzické osoby v trestním řízení94.

Dále  se  ESD zabýval  problematikou  povinnosti  společnosti  Orkem poskytnout 

součinnost  EK,  a  v jakém  rozsahu  byla  společnost  Orkem  tuto  součinnost  povinna 

poskytnout.  ESD  dospěl  k závěru,  že  společnost,  která  je  prošetřována  v souvislosti 

s podezřením z účasti na dohodě omezující hospodářskou soutěž podle Nařízení EK č. 

91 Rozsudek  sp.zn.  T  374/87  ze  dne  18.10.1989,  cit.:  „Nařízení  č.  17  neposkytuje  vyšetřovaným  
podnikům žádné právo na vyhnutí se vyšetřování na základě skutečnosti, že výsledek může poskytnout  
důkazy o jejich porušení soutěžních pravidel. Naopak, ukládá podnikům závazek spolupracovat aktivně,  
což znamená, že musí zpřístupnit Komisi veškeré informace týkající se předmětu vyšetřování.“
92 Rozsudek sp.zn. T 374/87 ze dne 18.10.1989, cit.: „Všeobecně, legislativa jednotlivých členských států  
poskytuje  právo  neposkytovat  důkazy  proti  sobě  pouze  fyzickým  osobám  obviněným  z trestných  činů  
v trestním řízení. Komparativní analýza národních úprav proto nenaznačuje existenci takového principu,  
společného právům členských států, na který mohou spoléhat právnické osoby ve vztahu k porušováním 
práva v ekonomické sféře, obzvláště ve vztahu k porušování práva hospodářské soutěže.“ 
93 Rozsudek sp.zn. T 374/87 ze dne 18.10.1989 cit.:  „Co se týče článku 6 Evropské úmluvy,  musí být  
konstatováno,  že  přestože  podnik  spoléhá  na  jeho  aplikaci,  tak  jak  textace  tohoto  článku,  tak  ani  
rozhodovací  praxe Evropského soudního dvora pro lidská  práva  nepodporují  závěr  týkající  se  práva  
neposkytovat důkazy sám proti sobě.“
94 Rozsudek sp.zn. T 374/87 ze dne 18.10.1989, cit.: „Článek 14 Mezinárodního paktu, který podporuje  
presumpci neviny, a dále v odst. 3 písm. g) právo neposkytovat důkazy proti sobě nebo přiznat vinu, se  
týká pouze osob obviněných z trestního jednání v soudním řízení, a nikoliv vyšetřování na poli soutěžního  
práva.“
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17 ze dne 6.2.1962, je povinna EK poskytnout veškerou možnou součinnost spočívající 

v předložení  jednotlivých  dokumentů  a zodpovězení  dotazů95;  výjimkou  je  však 

zodpovězení dotazů směřujících k přiznání viny96.

Výše  uvedené  závěry  pak ESD aplikoval  na  jednotlivé  dotazy,  které  byly  EK 

vzneseny  vůči  společnosti  Orkem.  První  otázka,  kterou  posuzoval  ESD,  se  týkala 

požadavku EK na sdělení  informací  o  konspiračních  schůzkách zástupců společnosti 

Orkem se zástupci dalších společností: kdo byl účasten na těchto schůzkách, co bylo 

předmětem  těchto  schůzek,  kdy  se  tyto  schůzky  konaly,  a  dále  předložení  dokladů 

z těchto schůzek. Tento požadavek EK byl shledán za oprávněný a nenarušující právo 

obhajoby  společnosti  Orkem,  neboť  EK  chtěla  znát  pouze  již  existující  fakta 

a skutečnosti, nikoliv přiznání viny z protisoutěžního jednání97.

Druhou  otázkou,  kterou  se  zabýval  ESD,  byla  otázka  EK  směřující  vůči 

společnosti Orkem týkající se prostředků, které byly touto společností přijaty za účelem 

stanovení a udržení cen na úrovni výhodných pro všechny producenty. K této otázce již 

ESD uvedl, že tato obsahuje jednoznačné přiznání se k protiprávnímu jednání,  neboť 

společnost  Orkem  její  odpovědí  fakticky  přiznává  manipulaci  s cenami  a  účast  na 

protisoutěžním jednání98.

Obdobná  zjištění  pak  učinil  ESD  i  k otázkám  EK  týkajících  se  informací 

o systému, prostřednictvím kterého měly být určovány podíly na trhu jednotlivých členů 

95 Rozsudek sp.zn. T 374/87 ze dne 18.10.1989, cit.:  „(…) Zatímco je komise oprávněna za účelem  
zachování  účinku článku 11 odst.  2  a  5 Nařízení  č.  17 přinutit  podnik poskytnout  veškeré  informace  
týkající se takových skutečností, které mu mohou být známy a zveřejnit je. Skutečnost, že tyto dokumenty  
mohou  založit  podezření  z protisoutěžního  jednání  jiného  podniku,  nemohou  být  důvodem  k oslabení  
práva na obhajobu.“
96 Rozsudek sp.zn.  T 374/87 ze  dne 18.10.1989 cit.:  „Tudíž,  Komise nesmí nutit  podnik poskytnout  
odpovědi, které by mohly zahrnovat připuštění jeho účasti na porušení zákona, které je Komise povinna  
prokázat.“
97 Rozsudek sp.zn. T 374/87 ze dne 18.10.1989, cit.:  „Otázky v části I týkající se schůzek producentů,  
jejichž účelem je pouze zjištění faktických informací o okolnostech, za kterých byly tyto schůzky konány a  
jaké bylo složení zástupců, a dále požadavek na zveřejnění dokumentů, které má navrhovatel v držení a  
které se týkají těchto schůzek, není otevřena kritice.“
98 Rozsudek sp.zn. T 374/87 ze dne 18.10.1989, cit.: „V tomto ohledu, podotázka 1 písm. c), jejímž cílem 
je vysvětlení každého kroku nebo jednání ve vzájemné shodě, která byla přijata za účelem ovlivnění cen, je 
taková, že zavazují žalobkyni přiznat svou účast na dohodě, jejímž cílem bylo určit prodejní ceny, které  
byly  s  to  zabránit  nebo omezit  hospodářskou  soutěž,  nebo konstatovat,  že měla  v  úmyslu dosáhnout 
takového cíle.“
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zakázané  dohody  omezující  hospodářskou  soutěž,  včetně  způsobu  monitoringu 

dodržování tohoto systému. I v tomto případě ESD konstatoval,  že takto formulovaná 

otázka, resp. odpověď na ni, by byla přímým přiznáním se k účasti na jednání omezující 

hospodářskou soutěž99.

Závěrečným bodem, který řešil  ESD, pak byla čtvrtá  otázka  EK na společnost 

Orkem, týkající se jí předávaných statistik o nákladech a produkci dalším soutěžitelům. 

V tomto  bodě  ESD  dospěl  k závěru,  že  cílem  tohoto  dotazu  bylo  zjištění  existence 

systému výměny informací mezi jednotlivými soutěžiteli, což automaticky ještě nebylo 

potvrzením  existence  zakázané  dohody  omezující  hospodářskou  soutěž.  Z tohoto 

důvodu ESD takový dotaz shledal za povolený100. Na základě citovaných závěrů ESD 

zrušil rozhodnutí EK ze dne 9.11.1987. 

3.10.2.2. Rozsudek ESD sp.zn. T-374/87 ze dne 8.3.1995

V rozsudku sp.zn.  T-374/87  ze  dne  8.3.1995 se  ESD zabýval  žalobou  Société 

Générale na EK, která při prošetřování praktik omezujících hospodářskou soutěž vydala 

dne 1.4.1992 rozhodnutí, kterým uložila Société Générale podle čl. 11 Nařízení č. 17 ze 

dne 6.2.1962 předat EK jí stanovený okruh důkazů. Vyšetřování EK se týkalo dohody 

omezující  hospodářskou  soutěž  uzavřenou  mezi  některými  francouzskými  bankami 

v oblasti šeků začátkem osmdesátých let101. 

EK rozhodnutím ze dne 1.4.1992 uložila Société Générale, aby: (i) ve lhůtě dvou 

týdnů  předložila  požadované  informace,  a  (ii)  v případě,  že  Société  Générale  bude 

99 Rozsudek sp.zn. T 374/87 ze dne 18.10.1989, cit.: „Požadavkem na zveřejnění informací týkajících se  
jakéhokoliv systému nebo metody, která umožňovala distribuovat obchodní cíle nebo kvóty konkrétním  
účastníkem a informace týkající  se  jakéhokoliv  metody  umožňující  roční  sledování  dodržování  tohoto  
systému nebo cílů v podmínkách množstevních kvót, Komise usilovala od žalobce přiznání k jeho účasti na  
dohodě, jejímž cílem bylo omezit nebo kontrolovat produkci nebo odbyt nebo tržní podíl.“
100 Rozsudek  sp.zn.  T  374/87  ze  dne  18.10.1989,  cit.:  „Výše  uvedené  námitky  však  nemohou  být  
vzneseny  proti  otázce  3  v sekci  III,  která  se  zabývala  informacemi  zveřejněnými  podnikem  ostatním  
producentům a která se týkala produkce a prodeje produktů, neboť zamýšleným cílem těchto dotazů bylo  
pouze zjistit faktické informace o fungování systému na výměnu statistických a ostatních informací.“
101 V průběhu vyšetřování probíhala komunikace mezi EK a Société Générale, která nicméně odrážela  
jednotlivé pokusy EK dostat se k relevantním podkladům skrze námitky o neurčitosti požadavků EK nebo 
nepochopení celého systému, který měl být (dle názoru Société Générale) legální.
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pokračovat v obstrukční taktice, pokutu 1 000 ECU za každý den následující po uplynutí 

této lhůty,  kdy Société Générale  požadované informace neposkytne.  Informace,  které 

EK  v daném  případě  požadovala,  byly  výhradně  informace  týkající  se  technického 

fungování dohody uzavřené mezi Société Générale a dalšími společnostmi.  Existence 

této  dohody  již  byla  prokázána.  Dne  19.4.1992  obdržela  EK  od  Société  Générale 

zamítavou  odpověď  na  uvedené  rozhodnutí,  a  dne  1.6.1993  Société  Générale  toto 

rozhodnutí  napadla  u  ESD  žalobou,  kterou  se  dožadovala  zrušení  rozhodnutí  EK, 

zastavení vyšetřování a náhrady materiální a nemateriální škody ve výši jednoho franku. 

Svoji  argumentaci  Société  Générale  založila  na  třech  samostatných  argumentech, 

ze kterých je stěžejní upozornit na poslední z nich, a to porušení zásady nemo tenetur, 

když EK požadovala informace, prostřednictvím kterých se Société Générale fakticky 

měla přiznat k protiprávnímu jednání. 

ESD  se  v rozsudku  sp.zn.  T-374/87  ze  dne  8.3.1995  nejdříve  vyjádřil 

k problematice  možnosti  uložit  prošetřovanému  subjektu  pokutu  v případě,  že  ten 

v požadované  lhůtě  nepředloží  požadované  informace;  v této  souvislosti  ESD uvedl, 

že tato  možnost  připadá  v úvahu  poté,  co  povinná  společnost  nesplnila  předchozí 

výzvu102.  Dále  v rozsudku  sp.zn.  T-374/87  ze  dne  8.3.1995  ESD  zdůraznil, 

že vyšetřovaný  podnik  je  povinen  poskytnout  EK  plnou  součinnost  a  je  povinen 

k vyšetřování zaujmout proaktivní přístup, a to i za cenu, že jím předávané podklady 

a informace jej mohou usvědčit z protisoutěžního jednání103. 

Závěrem  věnoval  ESD  pozornost  problematice  možného  oslabení  práva  na 

obhajobu prošetřovaného podniku v případě, že ten poskytne požadované informace ve 

vztahu k právu na obhajobu. V této souvislosti dospěl ESD k závěru totožnému jako 

102 Rozsudek sp.zn. T-374/87 ze dne 8.3.1995, cit.: „Rozhodnutí požadující předložení informací může  
být vydáno pouze pokud předchozí žádost byla neúspěšná a rozhodnutí stanovící konečnou částku pokuty  
v podobě  periodicky  opakující  se  sankční  platby  v případě  neuskutečnění  předání  informace  
požadovaných  rozhodnutím  může  být  vydáno  pouze  pokud  prošetřovanému  podniku  bylo  dovoleno  
předložit vlastní náhled.“
103 Rozsudek sp.zn. T-374/87 ze dne 8.3.1995, cit.: „Nařízení č. 17 neposkytuje prošetřovanému podniku  
žádné právo na odmítnutí prostředku vyšetřování na základě skutečnosti, že může poskytnout důkaz, který  
jej usvědčuje z porušení pravidel hospodářské soutěže. Naopak, Směrnice č. 17 stanoví podniku povinnost  
aktivní  spolupráce,  která  znamená,  že  musí  být  připraven  poskytnout  jakékoliv  informace,  které  jsou  
předmětem žádosti Komise.“
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v případě Orkem, a to že EK je oprávněna požadovat podklady, nicméně není oprávněna 

klást otázky, jejichž odpovědi by znamenaly přiznání viny104.

Na základě  výše  uvedených  důvodů pak ESD zamítl  žalobu Société  Générale. 

V posuzovaném  případě  tak  za  ESD  konstatoval,  že  porušením  práva  na  obhajobu 

a zákazu  sebeobvinění  není,  pokud  EK  v průběhu  vyšetřování  vyzve  určitý  subjekt 

k interpretaci určité dohody, jejíž obsah indikuje porušení práva hospodářské soutěže. 

3.10.2.3. Rozsudek ESD sp.zn. T-112/98 ze dne 20.2.2001 

Nejmladším z rozsudků, které považuji za vhodné v rámci této práce připomenout, 

je  rozsudek  ESD  sp.zn.  T-112/98  ze  dne  20.2.2001,  týkající  se  společnosti 

Mannesmannrörhren-Werke AG. Tato společnost byla prošetřována EK ve věci dohody 

omezující hospodářskou soutěž, kdy měla tuto dohodu uzavřít s dalšími výrobci, včetně 

japonských  výrobců.  K dojednávání  jednotlivých  detailů  dohody  a  její  plnění  mělo 

přitom docházet  v rámci  tzv.  Evropsko-japonského klubu, a to na několika úrovních. 

V souvislosti  s probíhajícím  šetřením  zaslala  EK  dne  13.8.1997  společnosti 

Mannesmannrörhren-Werke  AG  výzvu,  která  obsahovala  jak  dosavadní  skutková 

zjištění,  tak jednotlivá  podezření  EK s žádostí  o doplnění  těchto skutkových zjištění. 

V konkrétní rovině uvedla EK ve výzvě požadavek na sdělení informací, kdy se konaly 

schůzky mezi  touto společností  a dalšími soutěžiteli,  dále  jména osob participujících 

na schůzkách označovaných jako Evropsko-japonský klub,  záznamy z těchto schůzek 

a veškerých dokumentů, které na těchto schůzkách vznikly a dále popis účelu a průběhu 

těchto schůzek.

Tento  poměrně rozsáhlý výčet  požadavků,  které  měly podat  detailní  informace 

o obsahu  jednotlivých  jednání  realizovaných  v rámci  Evropsko-japonského  klubu, 

doplnila EK o další požadavky, které se týkaly začlenění Mannesmannrörhren-Werke 

AG do Evropsko-japonského klubu výrobců bezešvých trubek, a to konkrétně o otázky 

týkající se tzv. zvláštního kruhu. Otázky opět obsahovaly požadavek na vysvětlení účelu 

104 Rozsudek sp.zn. T-374/87 ze dne 8.3.1995, cit.: „Požadované odpovědi nejsou ničím jiným než pouze  
fakty  a nemohou  být  považovány  za  způsobilé  přiznat  ze  strany  žalobce  existenci  porušení  pravidel  
hospodářské soutěže. Takové zjištění doplněné odpovědí poskytnutou Société Générale na dotaz připojený  
k žádosti o informace, protože poskytuje pouze faktické informace a nemá žádným způsobem charakter  
sebeobvinění.“
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těchto schůzek, osob na nich přítomných, veškerých podkladů z těchto schůzek etc.

Jak vyplývá z výše uvedených dotazů EK, jí požadované informace měly za úkol 

de facto odkrýt obsah jednání  mezi  evropskými a japonskými producenty bezešvých 

trubek  a  umožnit  tak  EK  usvědčit  společnost  Mannesmannrörhren-Werke  AG 

z omezování  hospodářské  soutěže.  Nicméně,  tento  výčet  otázek  nebyl  vyčerpávající 

a EK položila  společnosti  Mannesmannrörhren-Werke AG další  otázky. Cílem těchto 

dotazů  bylo  zjistit,  jak  se  v praxi  projevila  dohoda  uzavřená  mezi  touto  společností 

a dalšími  soutěžiteli,  do  praxe  –  jak  ovlivnila  rozhodování  společnosti 

Mannesmannrörhren-Werke  AG  a  její  jednání  v tzv.  evropsko-japonském  klubu. 

Závěrem  pak  EK  vznesla  vůči  společnosti  Mannesmannrörhren-Werke  AG  totožné 

dotazy jako v případě bezešvých trubek i  v případě svařovaných trubek (označovaná 

jako otázka č. 2.3).

Po obdržení této výzvy společnost  Mannesmannrörhren-Werke AG dopisem ze 

dne  14.10.1997  odpověděla  na  část  položených  otázek  a  na  zbývající  část  odmítla 

reagovat; na tomto stanovisku setrvala společnost Mannesmannrörhren-Werke AG i ve 

svém vyjádření  ze  dne  23.10.1997.  Na  toto  vyjádření  reagovala  EK tím,  že  uložila 

rozhodnutím  10.11.1997  společnosti  Mannesmannrörhren-Werke  AG  v souladu 

s článkem  11(4)  Nařízení  č.  17  ze  dne  6.2.1962 povinnost  poskytnout  požadované 

podklady a odpovědi na položené otázky ve lhůtě 10 dní ode dne doručení výzvy. Na 

tuto žádost reagovala společnost Mannesmannrörhren-Werke AG stanoviskem ze dne 

27.11.1997,  že  nebude  požadované  informace  poskytovat.  Následně  vydala  EK  dne 

15.5.1998  rozhodnutí,  kterým  stanovila  společnosti  Mannesmannrörhren-Werke  AG 

povinnost  předložit  požadované  podklady  s tím,  že  pokud  tak  společnost 

Mannesmannrörhren-Werke AG neučiní ve lhůtě 30 dní ode dne doručení rozhodnutí, 

bude jí za každý následující den prodlení účtována částka 1 000 ECU. Vůči posledně 

uvedenému  rozhodnutí  EK  vznesla  společnost  Mannesmannrörhren-Werke  AG  dne 

23.7.1998 žalobu k ESD, ve které se domáhala zrušení tohoto rozhodnutí. 

V konkrétní  rovině  argumentovala  společnost  Mannesmannrörhren-Werke  AG 

oslabením práva na obhajobu a jako základ své argumentace si vzala jednotlivé závěry 
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z rozsudku  ESD sp.zn.  C-374/87 ze  dne  18.10.1989  ve  věci  Orkem LLC proti  EK. 

V případě  otázek  mířících  do schůzek  Evropsko-japonského  klubu  pak  společnost 

Mannesmannrörhren-Werke  AG  upozornila  na  skutečnost,  že  pokud  by  zpřístupnila 

obsah těchto schůzek, mohla by obvinit sebe sama z účasti na protisoutěžním jednání. 

K otázkám  týkajících  se  vztahu  mezi  rozhodnutím  a dohodami  učiněnými  v rámci 

Evropsko-japonského klubu a speciálního kruhu uvedla společnost Mannesmannrörhren-

Werke AG, že EK je v souladu s rozsudkem ESD sp.zn. C-374/87 ze dne 18.10.1989 ve 

věci Orkem LLC proti EK oprávněna tázat se pouze na faktický stav věcí, nikoliv na 

závěry nebo domněnky, které absorbují i připuštění podílu na protisoutěžním jednání.

Společnost  Mannesmannrörhren-Werke  AG  dále  argumentovala  Evropskou 

úmluvou o ochraně lidských práv s tím, že k sebeobvinění nesmí být nikdo nucen, a to 

jak  právnická,  tak  i fyzická  osoba.  V této  souvislosti  odkázala  společnost 

Mannesmannrörhren-Werke  AG opětovně  na  rozsudek ESD sp.zn.  C-374/87 ze  dne 

18.10.1989 ve věci Orkem LLC proti EK s tím, že pod pojmem „nikdo“ lze rozumět jak 

právnickou, tak fyzickou osobu. Dále společnost Mannesmannrörhren-Werke AG brojila 

i  proti  povinnosti  pod  hrozbou  sankce  vyhotovit  pro  EK  dokumenty  týkající  se 

předmětných schůzek s tím, že v takovém případě byla fakticky nucena k sebeobvinění, 

a to pod hrozbou pokuty. Svoji argumentaci pak společnost Mannesmannrörhren-Werke 

AG doplnila dalšími sedmi dodatečnými argumenty, jejichž stěžejními bodem byl zákaz 

sebeobvinění jak fyzických, tak právnických osob. 

Ve svém rozsudku ESD primárně zdůraznil, že není povinen aplikovat Evropskou 

úmluvu o ochraně lidských práv, neboť ta není součástí komunitárního práva, nicméně 

její  základní  principy  je  povinen  zohlednit,  neboť  se  jedná  o  principy  práva 

Společenství. V této souvislosti také odkázal ESD na rozsudek sp.zn.  C-374/87 ze dne 

18.10.1989  ve  věci  Orkem  LLC  proti  EK  a povinnost  prošetřovaného  subjektu 

k aktivnímu přístupu k vyšetřování a spolupráci s EK. V dalších částech odůvodnění pak 

ESD masivně čerpal z již citovaného rozsudku sp.zn.  C-374/87 ze dne 18.10.1989 ve 

věci Orkem LLC proti EK, opakovaně popřel právo vyšetřovaného podniku mlčet s tím, 

že  by  tak  de  facto  byla  zmařena  činnost  EK na  poli  ochrany  hospodářské  soutěže. 
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Následně přistoupil ESD k hodnocení jednotlivých otázek, položených EK společnosti 

Mannesmannrörhren-Werke AG, a dospěl k závěru, že požadavky týkající se předložení 

zápisů a dokumentů ze schůzek jsou v pořádku – jedná se o již existující materiály105. 

ESD tak rozhodl, že není v daném případě porušením zásady sebeobvinění, pokud byla 

společnosti Mannesmannrörhren-Werke AG uložena povinnost předat údaje týkající se 

její  účasti  v Evropsko-japonském  klubu,  dále  v tzv.  zvláštním  kruhu  a  ze  schůzek 

producentů svařovaných trubek. 

Jiného názoru však byl již ESD v případě čtvrtého bodu citovaných otázek, který 

požadoval  v případě  absence  příslušných  dokumentů  vyhotovení  popisu  průběhu 

konspiračních schůzek, na nich přijatých rozhodnutích etc106. K tomuto požadavku ESD 

uvedl, že v daném případě se již nejednalo o zjišťování faktického stavu, ale o otázky, 

jejichž odpovědi automaticky zahrnovaly přiznání účasti na protiprávním jednání;  viz 

citace z rozhodnutí107.

Negativně  se  také  postavil  ESD k otázce  1.8,  kterou  se  EK dovolávala  určení 

vztahu  mezi  členstvím  společnosti  Mannesmannrörhren-Werke  AG  v Evropsko-

japonském klubu, tzv. speciálním kruhu a dalších dohodách. I v tomto případě dospěl 

ESD k závěru,  že pokud měla společnost Mannesmannrörhren-Werke AG poskytnout 

vysvětlení, jaký dopad mělo toto členství na činnost této společnosti a jakým způsobem 

implementovala  jednotlivé  dohody.  ESD  k této  otázce  uvedl,  že  odpověď  v sobě 

absorbuje faktické přiznání k nekalosoutěžnímu jednání a vytvoření nového dokumentu, 

105 Rozsudek sp.zn. T-112/98 ze dne 20.2.2001, cit.:  „V prvních třech bodech, otázky č. 1.6, 1.7 a 2.3  
obsahují žádost týkající se pouze a jen faktických informací, které již existují, a předložení dokumentů,  
které taktéž již existují. Srovnatelné otázky nebyly shledány Evropským soudním dvorem v případě Orkem  
za protiprávní. Žalobce zde byl proto povinen poskytnout odpovědi na tyto otázky.“
106 Rozsudek sp.zn. T-112/98 ze dne 20.2.2001, cit.:  „(…) v případě schůzek, pro které nebudete s to  
najít odpovídající dokumenty, popište prosím účel těchto schůzek, rozhodnutí přijatá na těchto schůzkách  
a druhy dokumentů obdržených před a po těchto schůzkách.“
107 Rozsudek sp.zn. T-112/98 ze dne 20.2.2001, cit.: „Naproti tomu, poslední požadavek upravený v  
každé otázce se netýká výhradně faktických informací. V posledním požadavku vyzvala Komise žalobce, a  
to identickým způsobem, k popisu zejména účelu schůzek, kterých se účastnil, a rozhodnutí přijatých v  
jejich průběhu, přestože bylo zřejmé, že Komise měla podezření, že jejich účelem bylo dosažení dohody  
týkající  se prodejních cen, a tím i  zabránění nebo omezení  soutěže.  Je zřejmé,  že tento požadavek je  
takového charakteru, že může donutit žalobce k připuštění jeho účasti na nezákonné dohodě, která je v  
rozporu s komunitárním právem hospodářské soutěže.” 
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a porušuje tak právo na obhajobu108.

V posuzovaném  případě  tak  ESD  shledal  za  oprávněný  požadavek  EK 

na předložení všech existujících listin, byť jejich obsah mohl přímo usvědčit společnost 

Mannesmannrörhren-Werke  AG  z protisoutěžního  jednání.  Naopak  v tomto  případě 

shledal ESD za neakceptovatelné takové otázky, prostřednictvím jejichž odpovědí by se 

společnost  Mannesmannrörhren-Werke  AG  přiznala  k protiprávnímu  jednání,  nebo 

kdyby vytvářela pro EK nové podklady a důkazy. 

3.11. Závěr

Výše  uvedený  přehled  přístupu  k zásadě  nemo  tenetur  lze  sumarizovat  do 

následujících tezí. Primárně, neexistuje ucelená a vyčerpávající definice zásady nemo 

tenetur;  tato  zásada  je pouze  obecným principem,  který  tvoří  základ  trestního  řízení 

a která proniká do jednotlivých procesních předpisů, upravujících řízení, ve kterých stát 

vystupuje vůči jedinci ve vrchnostenském postavení a v rámci tohoto řízení může být 

jedinci uložena sankce. Formulace vyčerpávající definice zásady nemo tenetur tak ani 

není možná, neboť rozhodnutí jednotlivých soudních instancí k interpretaci této zásady 

přistupují ad hoc v kontextu hmotněprávní úpravy a povinností stanovených adresátům 

jednotlivými právními normami. 

Zásada  nemo  tenetur  dle  mého  názoru  v sobě  skrývá  celkem  3  segmenty, 

prostřednictvím  kterých  lze  dospět  k její  obecné  definici:  (i)  právo  mlčet,  (ii) právo 

nebýt nucen k výpovědi a (iii) právo nepřispívat vlastním aktivním jednáním ke svému 

obvinění.  Tyto  3  segmenty  se  přitom v praxi  bez  ohledu  na  druh  řízení  neuplatňují 

v puristické, absolutně čisté podobě, a to nejen v závislosti na druhu řízení, ale i typu 

jeho účastníka – právnické nebo fyzické osoby. V této souvislosti lze poukázat např. na 

postavení fyzických osob v trestním řízení, které nemají absolutní právo zůstat totálně 

resistentní vůči požadavkům orgánů činných v trestním řízení a jsou povinny přispět tou 

trochou aktivity nabírající podobu účasti na rekognici nebo stěru pachových stop. 

108 Rozsudek  ESD sp.zn.  T-112/98  ze  dne  20.2.2001,  cit:  „Odpovědí  na  tyto  otázky  může  žalobce  
poskytnout  jeho vlastní  hodnocení  povahy těchto rozhodnutí.  V této souvislosti  musí  být,  v  souladu s  
rozhodnutím  ve  věci  Orkem,  že  otázka  č.  1.8  rozhodnuto,  zakládá  porušení  žalobcova  práva  na  
obhajobu.“
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Specifickou oblastí aplikace zásady nemo tenetur, resp. 3 jejich segmentů, je pak 

oblast vytvořená rozhodovací praxí ESD ve vztahu k prošetřování podezření z porušení 

pravidel hospodářské soutěže právnickými osobami. Ve své podstatě se v tomto případě 

neaplikuje ve své čisté podobně ani jeden ze 3 segmentů zásady nemo tenetur: právnické 

osoby jsou povinny poskytovat vyšetřujícím orgánům plnou součinnost a pod hrozbou 

pokuty  jim  předkládat  požadované  podklady  a  dokumenty.  Přitom  ESD  dospěl 

v minulosti k závěru, že zásada nemo tenetur se na právnické osoby aplikuje v extrémně 

okleštěné podobě, a to i v kontextu charakteru právnických osob.

Stranou  nelze  také  ponechat  problematiku  aplikace  zásady  nemo  tenetur  na 

právnické  osoby v trestním  právu,  kdy ÚS konstatoval,  že  se  tato  zásada  v trestním 

řízení nevztahuje na právnické osoby, ale pouze a jen na fyzické osoby. Totožné závěry 

přitom obsahuje i Zelená kniha, která předcházela vydání usnesení sp.zn. IV. ÚS 158/13 

ze dne 14.3.2013.
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4. Aplikace zásady nemo tenetur při výkonu dohledu

Cílem této části předkládané disertační práce je představit problematiku přístupu 

k zásadě  nemo tenetur  v oblasti  trestního  práva  správního.  Na rozdíl  od  občanského 

práva  nebo trestního  práva  je  dle  mého  názoru  přístup  k problematice  zásady  nemo 

tenetur v oblasti správního práva specifický, a to zejména v oblasti dozoru a dohledu, 

kde se výrazným způsobem projevuje problematika veřejného zájmu. 

4.1. Veřejný zájem a jeho definice v českém právu

Termíny  dohled,  dozor  a  veřejný  zájem  tvoří  klíčové  pojmy  správního  práva 

a trestního práva správního; dalo by se říci, že oba dva termíny tvoří propojené nádoby – 

dohled je vykonáván ve veřejném zájmu, a veřejný zájem se realizuje prostřednictvím 

dohledu.  Vzhledem  k propojení  uvedených  dvou  termínů  je  tato  kapitola  věnována 

hledání definice veřejného zájmu a jeho prostupování jednotlivými právními předpisy 

a jeho odraz v dohledu a kontrole, která je vykonávána mimo jiné za účelem ochrany 

veřejného zájmu.

V současné  době  v českém  právním  řádu  absentuje  legální  definice  veřejného 

zájmu; tato skutečnost je výsledkem několika faktorů.  Primárně,  veřejný zájem je de 

facto  nemožné  kompletně  definovat,  neboť  se  jedná  o  konkrétní  cíle,  které  sdílí 

společnost, a které jsou jí vlastní. Doktrína definuje veřejný zájem prostřednictvím jemu 

blízkých termínů;  v praxi  se  tak  lze  setkat  s definicí  veřejného zájmu jako:  „takový  

zájem,  resp.  zájmy,  jež  by  bylo  možno  označit  za  obecné  či  veřejné,  resp.  obecně  

prospěšné  zájmy,  jejichž  nositeli  jsou  blíže  neurčené,  nicméně  alespoň  rámcově  

determinovatelné okruhy či společenství osob jako tzv. veřejnost, popř. zájmy, u nichž  

jde o tzv. zájmy společnosti (celospolečenské zájmy)109.“ Veřejný zájem lze pochopitelně 

definovat i úžeji, např. jako  „obecný zájem společenství,  vycházející ze společné vůle  

řešit  určité  záležitosti.110“ Opomenout  nelze  ani  definici  týkající  se  veřejného zájmu 

109 Cit.  z  PRŮCHA,  Petr.  Správní  právo.  Obecná  část. 8.  doplněné  a  aktualizované  vydání.  Brno: 
Doplněk a Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. Brno – Plzeň, 2012. s 55. ISBN 978-80-7239-
281-0.
110 Cit. z VOPÁLKA, Vladimír.  Ve veřejném zájmu. In VANDUCHOVÁ, Marie a HOŘÁK, Jaromír. 
Na křižovatkách práva: pocta Janu Musilovi k sedmdesátým narozeninám. Praha: C.H.Beck, 2011. s 385. 
ISBN 978-80-7400-388-2.
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a jeho vztahu k normotvorbě:  „Veřejný zájem je nejenom to, v čem je zainteresována 

určitá  společenská skupina,  ale  i  to,  co může mít  právotvorné  důsledky.111“ Veřejný 

zájem lze také vymezit jako protipól zájmu soukromého112.

Veřejný zájem se tak projevuje v účelu konkrétní  normy; v té  nebývá v mnoha 

případech výslovně zmíněn,  ale prozařuje  prostřednictvím jednotlivých institutů dané 

normy, kterým poskytuje příslušná norma ochranu. Veřejný zájem také v konkrétních 

právních  normách  slouží  jako  interpretační  vodítko  pro  výklad  jejich  jednotlivých 

ustanovení.  Nalézání  veřejného  zájmu  v jednotlivých  právních  předpisech  a  jeho 

negativnímu vymezení  se  věnoval  v celé  řadě  svých rozhodnutí  i  ÚS a NSS.  V této 

souvislosti lze ve stručnosti zmínit pokusy ÚS o podchycení definice „veřejného zájmu“, 

resp. jeho negativního vymezení113.

Problematice nalézání a definování veřejného zájmu věnoval pozornost ÚS např. 

v nálezu  sp.zn.  Pl.ÚS  24/04  ze  dne  28.6.2005,  ve  kterém  konstatoval,  že  nalézání 

veřejného zájmu je předmětem správního řízení, kdy správní orgány musí vzít v úvahu 

jak  partikulární  zájmy  zúčastněných  stran,  tak  veřejný  zájem  a  na  základě  jejich 

poměření  v odůvodnění  podat  vysvětlení,  proč  v konkrétním  případě  převážil  zájem 

veřejný nad zájmy partikulárními114.

Od  pojmu  veřejný  zájem  je  pak  nutné  také  oddělit  pojem  kolektivní  zájem; 

v souladu s nálezem sp.zn.  I. ÚS 198/95 ze dne 28.3.1996 je totiž kolektivním zájmem 

111 Cit. z POMAHAČ, Richard; VIDLÁKOVÁ, Olga. Veřejná správa. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2002. 
s. 2. ISBN 80-7179-748-0.
112 Viz  PRŮCHA,  Petr.  Základní  pojmy  a  instituty  správního  práva. Brno:  Masarykova  univerzita 
v Brně, 1998. s 355. ISBN 80-210-2002-4. 
113 K problematice uchopení definice veřejného zájmu je možno citovat i doktrínu: „Pravdou se ovšem 
zdá, že vymezení toho, co tvoří obsah pojmu veřejný zájem v konkrétní situaci, tedy co by mělo podléhat  
správě  veřejné,  není  jednoduché  ani  jednoznačné…“ Cit.  z  SLÁDEČEK,  Vladimír.  Obecné  správní  
právo. 3. aktualizované a upravené vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013. s. 19. ISBN 978-80-7478-
002-8.
114 Nález  sp.zn.  Pl.  ÚS 24/04  ze  dne  28.6.2005,  cit.:  „Veřejný  zájem v  konkrétní  věci  je  zjišťován  
v průběhu správního řízení na základě poměřování nejrůznějších partikulárních zájmů, po zvážení všech  
rozporů a připomínek. Z odůvodnění rozhodnutí, jehož ústředním bodem je otázka existence veřejného  
zájmu, pak musí zřetelně vyplynout, proč veřejný zájem převážil nad řadou soukromých, partikulárních  
zájmů.  Veřejný  zájem  je  třeba  nalézt  v  procesu  rozhodování  o  určité  otázce  (typicky  např.  
o vyvlastňování), a nelze jej v konkrétní věci a priori stanovit. Z těchto důvodů je zjišťování veřejného  
zájmu v konkrétním případě typicky pravomocí moci výkonné, a nikoliv zákonodárné.“ Nález dostupný na: 
www.usoud.cz
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např.  zájem  určité  skupiny  osob,  zatímco  veřejný  zájem  je  širší  a  uspokojování 

konkrétního  kolektivního  zájmu  může  být  v rozporu  se  zájmem  veřejným115.  Dále, 

veřejný zájem nelze v souladu s rozsudkem NSS sp.zn. 5 As 10/2013 ze dne 19.12.2014 

automaticky ztotožňovat s výsledky politické činnosti116. 

4.1.1. Projevy veřejného zájmu v hmotněprávních a procesních předpisech

Ústava o veřejném zájmu hovoří fakticky v jednom jediném, pro účely této práce 

irelevantním, místě,  a to v čl.  30 odst. 1, kdy existence veřejného zájmu legitimizuje 

vznik vyšetřovací parlamentní komise.

Listina základních práv a svobod operuje s termínem veřejný zájem např. v čl. 11, 

který upravuje problematiku soukromého vlastnictví;  v souladu s čl.  11 odst. 2 LZPS 

pouze zákon stanoví,  který  majetek  smí být  ve  veřejném zájmu ve vlastnictví  státu, 

a čl. 11 odst.  4  LZPS pro změnu veřejný  zájem používá  jako důvod ospravedlňující 

vyvlastnění;  s termínem  veřejný  zájem  pak  velmi  těsně  souvisí  termín  „zákonem 

chráněný  obecný  zájem“,  použitý  v čl.  11  odst.  3  LZPS,  který  zakazuje  výkon 

soukromého  vlastnictví  v rozporu  se  zákonem  chráněným  obecným  zájmem;  toto 

ustanovení  tak  fakticky  boří  mýtus  vlastnického  práva  jako  práva  absolutního, 

do kterého nelze zasahovat; v této souvislosti lze odkázat na nález ÚS Pl. ÚS 45/06 ze 

dne 11.12.2007117. 

Navzdory skromnému výskytu pojmu „veřejný zájem“ v Listině základních práv 

a svobod dokázal ÚS tohoto termínu použít při rozhodování o souladu některých zákonů 

115 Nález sp.zn.  I. ÚS 198/95 ze dne 28.3.1996, cit.:  „Nelze totiž přehlédnout, že ne každý kolektivní  
zájem lze označit jako veřejný zájem společnosti na zachování neoprávněné stavby. V této souvislosti je  
možno dovodit, že pojem "veřejný zájem" je třeba chápat jako takový zájem, který by bylo možno označit  
za obecný či obecně prospěšný zájem.“ Nález dostupný na: www.usoud.cz
116 Rozsudek sp.zn. 5 As 10/2013 ze dne 19.12.2014, cit.: „V reakci na argumentaci stěžovatele lze snad  
v  tomto  směru  doplnit,  že  existence  či  intenzita  veřejného  zájmu je  mnohdy  otázkou právě  navýsost  
politickou, kterou nelze od „politiky“ zcela oddělit,  jak se toho stěžovatel v jistém smyslu domáhá. V  
daném ohledu je možné poznamenat, že i veřejný zájem na ochraně přírody je koneckonců ve své zákonné  
podobě  výrazem  politické  vůle  demokraticky  zvoleného  zákonodárce  reprezentujícího  veřejnost.  Na  
druhou stranu je ovšem zřejmé, že mezi výsledky politické činnosti a pojem veřejného zájmu nelze bez  
dalšího klást rovnítko. Rozsudek dostupný na: www.nssoud.cz 
117 Nález sp.zn.  Pl. ÚS 45/06 ze dne 11. 12. 2007, cit.:  „Vedle toho Ústavní soud v tomto nálezu též  
konstatoval, že z čl. 11 odst. 3 Listiny vyplývá, že vlastnické právo není absolutním a ničím neomezeným  
právním panstvím  nad  věcí,  nýbrž  má  plnit  a  současně  též  plní  i  jiné  funkce.“ Nález  dostupný  na: 
www.usoud.cz 
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s Listinou základních práv a svobod i ve vztahu k jejich ustanovením, ve kterých termín 

„veřejný  zájem“  absentoval.  V nálezu  sp.zn.  Pl.  ÚS  83/06  ze  dne  12.3.2008118 

např. použil  ÚS veřejného zájmu jako důvodu legitimizujícího oprávnění odborových 

organizací  podílet  se  na  kontrole  bezpečnosti  práce  podle  §  322  odst.  1  ZP,  když 

konstatoval,  že  je  ve  veřejném  zájmu,  aby  odborové  organizace  mohly  provádět  za 

účelem  ochrany  sociálních  a  hospodářských  práv  zaměstnanců  podle  čl.  28  LZPS 

kontrolu bezpečnosti ochrany zdraví při práci. 

Veřejný  zájem jako  důvod regulace  celé  řady oblastí  lze  nalézt  v široké  škále 

právních  předpisů,  kde je  zmíněn buď explicitně  přímo v textu  zákona,  nebo jej  lze 

dovodit pomocí interpretace (např. ze systematiky a účelu zákona, z důvodové zprávy 

etc.);  pro  veřejný  zájem jsou  zde  přitom používány  i  jeho  ekvivalenty  jako  obecný 

zájem,  společenský  zájem etc.  Veřejný  zájem zde  přitom vystupuje  jako  prostředek 

legitimizující  pestrobarevnou  paletu  úkonů  a postupů;  může  se  jednat  o  právo  ve 

veřejném  zájmu  zasáhnout  do  soukromého  vlastnictví,  případně  jiných,  zákonem 

chráněných hodnot. 

Klasickou ukázkou takového přístupu je např. zákon o ochraně přírody a krajiny, 

který hovoří o ochraně přírody a krajiny jako o veřejném zájmu přímo ve svém úvodním 

ustanovení  –  viz  §  4  odst.  1  ZOPK  (ochrana  systémů  ekologické  stability);  další 

ustanovení však používají termín „veřejný zájem“ jako argument k ospravedlnění zásahů 

do  ochrany  životního  prostředí  –  viz  např.   §  6  odst.  3  ZOPK  (zrušení  registrace 

významných  krajinných  prvků),  §  10  odst.  2  ZOPK  (možnost  zasahovat  do 

kompaktnosti  jeskyň),  §  43  odst.  1  a  3  (výjimky  ze  zákazu  ve zvláště  chráněných 

územích),  nebo  zásahu  do  soukromého  vlastnictví  –  viz.  §  60  ZOPK  (vyvlastnění 

a povinný převod práva hospodaření) etc. 

O  veřejném  zájmu  jako  implicitně  vyjádřenému  důvodu  regulace  určitého 

hospodářského  odvětví  lze  pak  hovořit  např.  ve  vztahu  k finančnímu  sektoru,  a  to 

zejména  ve  vztahu  k bankovnictví  a  poskytování  investičních  služeb.  Banky  hrají 

118 Nález sp.zn. Pl. ÚS 83/06 ze dne 12.3.2008, cit.:  „(…) právo odborových organizací kontrolovat  
BOZP je reflexí základního práva zaměstnanců podle čl. 28 Listiny, je ve veřejném zájmu a není v rozporu  
s ústavním pořádkem.“ Nález dostupný na: www.usoud.cz
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v ekonomice  nezastupitelnou  úlohu  –  kumulují  finanční  prostředky  od  veřejnosti 

prostřednictvím přijímání vkladů, a zároveň zprostředkovávají platební styk a úvěry jak 

podnikatelům,  tak  nepodnikatelům.  Jak  ukázala  finanční  krize  z roku  2008  v USA 

a následně v Evropě, bankovní krize zapříčiněná defaultem jedné nebo vícero vedoucích 

bank na národní úrovni se může neuvěřitelně rychle přelít do reálné ekonomiky a být 

počátkem vleklé hospodářské krize se všemi navazujícími jevy - recesí, sociální a s ní 

ruku  v ruce  kráčející  politickou  nestabilitou119.  Předcházení  těmto  krizím  je  cílem 

regulace  bankovního sektoru,  omezení  vstupu jednotlivých  subjektů  do  něj  a  přísný 

dohled  nad  těmito  subjekty;  veřejný  zájem  na  stabilním  bankovním  sektoru  je  tak 

reprezentován legislativou regulující bankovní sektor120. Ačkoliv je tedy veřejný zájem 

důvodem regulace bankovnictví, v zákoně o bankách není tato skutečnost zmíněna ani 

jednou. 

Veřejný  zájem vystupuje  jako důvod regulace  investičních  společností  a  fondů 

v zákoně o investičních společnostech a investičních fondech, a to konkrétně v § 536; 

v souladu  s tímto  ustanovením  se  ČNB  zaměřuje  při  výkonu  dohledu  nad  oblastí 

kolektivního investování:  „na možné zdroje systémového rizika pro řádné fungování  

finančního trhu v České republice.“ Cílem dohledu nad oblastí kolektivního investování 

je  pak  v souladu  s doktrínou  zejména  zamezení  např.  selhání  subjektů  kolektivního 

investování  tam,  kde  je  protistranou  např.  banka,  nebo  by  mohlo  dojít  k systému 

ohrožení segmentu kolektivního investování coby součásti finančního trhu121.

Ochrana  hospodářské  soutěže  má  více  jak  stoletou  tradici,  započatou  v  USA 

v období  následujícím  po  americké  občanské  válce,  kdy  rozvoj  technologií  jak 

v průmyslu,  tak v zemědělství  měl  za následek koncentraci  kapitálu a zdrojů v rukou 

omezené skupiny podnikatelů nebo podnikatelských uskupení, které přirozeně tendovaly 

119 V této  souvislosti  viz  LIŠKA,  Petr;  DŘEVÍNEK,  Karel;  ELEK,  Štefan;  KOTÁB,  Petr;  RÝDL, 
Tomáš.  Zákon o bankách. Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR a.s., 2016. s.  XXIII. ISBN 978-7552-
385-3.
120 V této souvislosti  viz  opětovně  LIŠKA, Petr;  DŘEVÍNEK,  Karel;  ELEK, Štefan;  KOTÁB, Petr; 
RÝDL, Tomáš.  Zákon o bankách. Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR a.s., 2016. s.  93. ISBN 978-
7552-385-3.
121 Viz ŠOVAR, Jan a kol. Zákon o investičních společnostech a fondech. Komentář. 1. vydání. Praha: 
Wolters Kluwer, a.s., 2015. s 1312. ISBN 978-80-7478-783-6.
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k vytváření monopolů a oligopolů za účelem ochrany svých tržních podílů. Reakcí na 

tento vývoj bylo v případě USA schválení Sherman Antitrust Act v roce 1890, který se 

snažil  zabraňovat  vzniku tržních koncentrací  a vzniku kartelů a monopolů.  Federální 

legislativa pak i nadále pokračovala v úpravě hospodářské soutěže; tato právní úprava 

přitom reflektovala aktuální politický vývoj v USA stejně jako dominující ekonomické 

teorie  v oblasti  hospodářské  soutěže122.  Relevanci  ochrany  hospodářské  soutěže  jako 

veřejného zájmu lze ilustrovat i na vývoji legislativy regulující hospodářskou soutěž na 

území ČR. Např. v průběhu konce 19. století  bylo vytváření kartelů naprosto běžnou 

součástí  ekonomické  reality  celé  řady  evropských  států,  Rakouska  –  Uherska 

nevyjímaje. 

Veřejný zájem se neprojevuje pouze jako zdroj regulace určitých oblastí,  tj.  do 

oblasti hmotněprávní, ale prostupuje i procesním právem. Celá řada právních předpisů 

tak operuje buď implicitně nebo explicitně s termínem veřejný zájem jako faktoru, na 

základě kterého lze zasahovat do procesních či jiných práv účastníků jednotlivých řízení. 

Veřejný  zájem  je  výslovně  zmíněn  ve  správním  řádu;  v této  souvislosti  lze 

v kontextu tématu této práce123 odkázat např. na: § 2 odst. 4 SŘ (povinnost správních 

orgánů rozhodovat v souladu s veřejným zájmem), § 38 odst. 2 SŘ (možnost správních 

orgánů z důvodu ochrany veřejného zájmu odepřít nahlížení do spisu jiným osobám než 

účastníku řízení), nebo § 50 odst. 3 SŘ (povinnost zjistit ve správním řízení vedeném 

z moci úřední všechny skutečnosti důležité pro ochranu veřejného zájmu). 

V případě trestního práva procesního je nutné poukázat na skutečnost, že trestní 

řád  fakticky  slouží  prosazování  veřejného  zájmu  na  stíhání  trestné  činnosti;  v této 

souvislosti lze odkázat na znění § 1 odst. 1 TŘ, dle které trestní řízení slouží k ochraně 

zákonnosti,  potrestání  pachatelů  a ochrany  veřejnosti124.  Veřejný  zájem  přitom může 

výrazným způsobem v případě trestního řádu převážit  nad zájmy jednotlivců,  kterým 

122 GIFFORD,  Daniel;  RASKIND,  Leo.  Federal  Antitrust  Law  Cases  and  Materials. Cincinnati: 
Anderson Publishing Co. 1998. s 1 až 36. ISNB 0-87084-282-X. 
123 Správní řád operuje s termínem „veřejný zájem“ i na dalších místech – např. § 85 odst. 2 písm. a) a c) 
SŘ, § 89 odst. 2 SŘ, § 90 odst. 3 SŘ etc.
124 K tomu viz ŠÁMAL, Pavel a kol.  Trestní řád: komentář. I, § 1-156. 7. dopl. a přepracované. vyd. 
Praha: C.H.Beck, 2013. s. 2. ISBN 978-807400-465-0.
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trestní řád poskytuje v závislosti na jejich postavení celou řadu práv; v této souvislosti 

lze zmínit např. § 8d TŘ (možnost zveřejnit zakázané informace týkající se konkrétních 

osob,  pokud  to  vyžaduje  veřejný  zájem),  nebo  postavení  obviněného  při  provádění 

odběru krve (§ 114 TŘ) nebo rekognici (§ 104b TŘ) – v této souvislosti lze odkázat 

na předchozí  část  věnovanou  problematice  zásady  nemo  tenetur  v trestním  řádu 

v kontextu judikatury ÚS, který konstatoval,  že v případech tohoto druhu dokazování 

veřejný  zájem  na stíhání  trestné  činnosti  a  jejím  objasňování  převažuje  nad  zájmy 

obviněných a jejich integrity. 

4.1.2. Několik poznámek ke střetu veřejného a soukromého zájmu

Základní lidská práva a svobody na straně jedné a veřejný zájem na straně druhé 

nemohou být již ze své podstaty vždy v souladu; přitom platí přímá úměra v tom, že čím 

vícero věcí bude označováno jako veřejný zájem, tím více bude veřejný zájem kolidovat 

se  základními  lidskými  právy  a  svobodami,  na  jejichž  úkor  má  být  realizován  – 

klasickou ukázkou může být např. střet vlastnického práva a vyvlastnění ve veřejném 

zájmu. Řešení kolize těchto dvou právních termínů nejlépe charakterizuje judikatura ÚS, 

která  sílu  zájmu  soukromého  a  legitimitu  zájmu  veřejného  pravidelně  poměřuje  při 

hodnocení ústavnosti jednotlivých právních předpisů. V této souvislosti lze odkázat na 

nález ÚS sp. zn.  Pl. ÚS 40/02 ze dne 11.6.2003, ve kterém ÚS konstatoval,  že střet 

veřejného zájmu na straně jedné a  základních  lidských práv a  svobod je  nutné řešit 

prostřednictvím 3 kritérií, kterými jsou: (i) kritérium vhodnosti (zda instrument, kterým 

je omezováno základní lidské právo nebo svoboda je s to dosáhnout požadovaného cíle), 

(ii) kritérium potřebnosti (zda je možné dosáhnout požadovaného cíle jiným způsobem), 

a (iii) kritérium porovnání závažnosti kolize základního lidského práva nebo svobody 

a veřejného  zájmu125.  Výše  uvedená  kritéria  pak  dle  totožného  nálezu  ÚS  doplňuje 

125 Nález sp. zn. Pl. ÚS 40/02 ze dne 11.6.2003, cit.: „Vzájemné poměřování v kolizi stojících základních  
práv a svobod nebo veřejných statků spočívá v následujících kritériích: Prvním je kritérium vhodnosti, tj.  
posuzování  toho,  zdali  institut  omezující  určité  základní  právo  umožňuje  dosáhnout  sledovaného  cíle  
(ochranu jiného základního práva nebo veřejného statku). Druhým kritériem poměřování základních práv  
a  svobod  je  kritérium  potřebnosti,  spočívající  v  porovnávání  legislativního  prostředku  omezujícího  
základní  právo,  resp.  svobodu  s  jinými  opatřeními  umožňujícími  dosáhnout  stejného  cíle,  avšak  
nedotýkajícími se základních práv a svobod, resp. dotýkajícími se jich v menší intenzitě. Třetím kritériem 
je porovnání  závažnosti  obou v kolizi  stojících základních práv nebo veřejných  statků.  Tato základní  
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kritérium  minimalizace  zásahů  do  základních  lidských  práv  a  svobod;  posledně 

citovanou zásadu ÚS definoval již např. v nálezu Pl. ÚS 4/94 ze dne 12.10.1994126.

V souvislosti  s výše  uvedeným  testem  přiměřenosti,  jehož  cílem  je  nalezení 

odpovědi na otázku, zda lze ve jménu veřejného zájmu omezit  základní  lidská práva 

nebo svobody, je nutné poukázat ještě na závěry obsažené v nálezu sp. zn. Pl. ÚS 83/06 

ze dne 12.3.2008, ve kterém ÚS konstatoval, že Listina základních práv a svobod chrání 

rozdílnou intenzitou jednotlivá práva a svobody v ní obsažená; v této souvislosti odkázal 

ÚS na znění čl. 41 odst. 1 LZPS, který obsahuje taxativní výčet práv a svobod, kterých 

se lze domáhat výhradně v rozsahu stanoveném zákonem; následkem této diferenciace je 

tak  skutečnost,  že  práva  a  svobody upravené  v hlavě  druhé  Listiny  základních  práv 

a svobod  požívají  vyšší  ochrany  než  práva  svobody  upravené  v hlavě  šesté  Listiny 

základních práv a svobod127. 

4.2. Dohled, dozor, kontrola a zásada nemo tenetur 

V souvislosti  s problematikou  aplikace  zásady  nemo  tenetur  nelze  opomenout 

aplikaci  této  zásady  v průběhu  kontrolního  procesu  a  vztah  správního  dohledu 

a správního řízení, neboť správní řízení je fakticky následnou fází dohledu a jednotlivé 

právní předpisy, upravující správní dohled, se mohou aplikovat paralelně s jednotlivými 

ustanoveními správního řádu v průběhu správního řízení. Česká doktrína a legislativa 

v současné době neupravuje jednotně terminologii  v oblasti  správního dohledu; i  tato 

práva, resp. veřejné statky jsou prima facie rovnocenná.“ Nález dostupný na: www.usoud.cz. 
126 Nález sp.zn. Pl.  ÚS 4/94 ze dne 12.10.1994, cit.:  „Lze tudíž konstatovat,  že,  v případě závěru o  
opodstatněnosti  priority  jednoho  před  druhým  ze  dvou  v kolizi  stojících  základních  práv,  je  nutnou  
podmínkou konečného rozhodnutí rovněž využití všech možností minimalizace zásahu do jednoho z nich.  
Tento závěr lze odvodit i z ustanovení čl. 4 odst. 4 Listiny základních práv a svobod, a sice v tom smyslu,  
že základních práv a svobod musí být šetřeno nejenom při používání ustanovení o mezích základních práv  
a svobod, nýbrž analogicky rovněž v případě jejich omezení v důsledku jejich vzájemné kolize.“  Nález 
dostupný na: www.usoud.cz. 
127 Nález  sp.zn. Pl. ÚS 83/06 ze dne 12.3.2008, cit.:  „Při úvaze o použitelnosti principu přiměřenosti  
(proporcionality) však nelze nevidět, že v souzené věci nemusí být vždy tento princip hlavním kritériem  
úvahy o ústavnosti toho kterého zákonného ustanovení. To proto, že princip proporcionality se uplatňuje  
zejména v oblasti lidských práv a základních svobod (hlava druhá Listiny); v oblasti práv hospodářských,  
sociálních a kulturních je však třeba přihlédnout k čl. 41 odst. 1 Listiny otevírajícímu široký prostor pro  
zákonodárce při volbě nejrůznějších řešení. Vzhledem k čl. 41 odst. 1 Listiny nemusí být zákonná úprava v  
přísném vztahu proporcionality k cíli, který je regulací sledován, tj. nemusí jít o opatření v demokratické  
společnosti nezbytné, jako je tomu například u jiných práv, jichž se lze dovolávat přímo z Listiny (srov.  
však např. čl. 27 odst. 1, 2 a 3 Listiny a práva tam uvedená, jež nejsou článkem 41 odst. 1 limitována). “ 
Nález dostupný na: www.usoud.cz. 
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oblast  (stejně  jako  trestní  právo  správní)  je  výrazným  způsobem fragmentována  do 

několika desítek právních předpisů a jejím deficitem je skutečnost, že nedisponuje jasně 

vymezenou terminologií128. Úvodem této části proto považuji za nutné vymezit základní 

termíny. 

4.2.1. Vymezení základních termínů – dozor, správní dozor, dohled, orgán dozoru, 

orgán dohledu

V obecné  rovině  lze  termín  „dozor“  definovat  v souladu  s  doktrínou  jako 

„aktivitu,  jejíž  podstatou je pozorování určité  činnosti  nebo určitého stavu, na které  

navazuje obecné hodnocení, popřípadě též aplikace prostředků směřujících k zajištění  

účelu sledovaného dozorčí činností.“129 Pojem „správní dozor“ pak lze definovat jako: 

„(…) takovou správní  činnost,  při  které vykonavatel  veřejné správní  (dozorčí orgán)  

pozoruje  chování  nepodřízených  subjektů  a porovnává  je  s chováním  žádoucím,  

s požadavky právních norem. V návaznosti na hodnocení podle okolí aplikuje zejména  

nápravné nebo sankční prostředky, jimiž reaguje na zjištěný nesoulad mezi skutečným  

a žádoucím  chováním  dozorovaného  subjektu.“ Termínem  „dozorčí  orgán“  je  pak 

možné  rozumět  vykonavatele  veřejné  správy,  který  je  zákonem  nadán  dozorčí 

pravomocí  nad  zákonem  stanoveným  rozsahem  subjektů  nebo  oblastí130.  Hlavní 

vlastností správního dozoru je skutečnost, že se realizuje ve vnějších vztazích veřejné 

správy – vůči fyzickým a právnickým osobám stojícím mimo veřejnou správu, takže 

mezi  dohlíženými  subjekty  a  orgány  dohledu  neexistuje  vztah  podřízenosti 

a nadřazenosti. 

Skutečnost,  že  termíny dohled,  dozor,  a  státní  dozor  jsou používány v různých 

právních případech rozdílně, lze ilustrovat např. na zákoně o utajovaných informacích, 

zákoně o České národní bance, zákoně o myslivosti nebo zákoně o působnosti Úřadu na 

128 K tomu viz HENDRYCH, Dušan a kol.  Správní právo: obecná část. 7. vydání. Praha: C.H. Beck, 
2009. s 300. ISBN: 978-80-7400-049-2.
129 HENDRYCH, Dušan a kol. Správní právo: obecná část. 8. vydání. Praha: C.H. Beck, 2012. s 283. 
ISBN:  978-80-7179-254-3.  V této  souvislosti  viz  také  rozsudek  NSS  sp.zn.  3  As  252/2016  ze  dne 
30.11.2017: „Pokud se vyjde z obecně přijímaného doktrinálního vymezení pojmu „správní dozor“, jde o  
činnost (i) vykonávanou vůči nepodřízeným subjektům, tedy adresátům veřejné správy, (ii) zaměřenou na  
dodržování zákona, a to (iii) činnost průběžnou či následnou…“
130 HENDRYCH, Dušan a kol.  Správní právo: obecná část. 7. vydání. Praha: C.H. Beck, 2009. s 299. 
ISBN: 978-80-7400-049-2.
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ochranu hospodářské soutěže. Část šestá zákona o utajovaných informacích nese přímo 

označení „Státní dozor“; § 143 odst. 1 ZOUI státní dozor definuje jako: „(…) dozor nad 

tím, jak orgány státu, právnické osoby, podnikající fyzické osoby a fyzické osoby (dále  

jen  "kontrolované  osoby")  dodržují  právní  předpisy  v  této  oblasti.“ Obdobným 

způsobem je definován i dozor za použití totožného termínu v oblasti myslivosti v hlavě 

druhé  části  sedmé  zákona  o  myslivosti,  nazvané  „Dozor  v myslivosti“;  v konkrétní 

rovině § 61 odst.  1  ZM upravuje  roli  MZ a  MŽP jako orgánů dozoru tak,  že  tyto:  

„dozírají  v  rámci  svých  působností  stanovených  zvláštním  právním  předpisem,  jak  

orgány státní správy myslivosti, fyzické a právnické osoby dodržují ustanovení tohoto  

zákona a předpisů vydaných k jeho provedení a dodržují rozhodnutí vydaná na jejich  

základě.“ Poměrně šířeji je upravena problematika dozoru – za použití tohoto termínu - 

v části  první hlavy šesté  zákona na ochranu hospodářské soutěže,  když § 20 odst.  1 

tohoto  zákona  hovoří  o  tom,  že ÚOHS:  „a)  vykonává  dozor  nad  tím,  zda  a  jakým  

způsobem  soutěžitelé  plní  povinnosti  vyplývající  pro  ně  z  tohoto  zákona  nebo  

z rozhodnutí Úřadu vydaných na základě tohoto zákona, b) vykonává dozor nad tím, zda  

orgány veřejné správy nenarušují hospodářskou soutěž…“ 

V souvislosti s definicí dozoru nelze opomenout ani zákon o České národní bance, 

který a contrario k citovaným předpisům nepoužívá pojem „dozor“, ale „dohled“, a který 

obsahuje mimořádně komplexní definici tohoto termínu. Ustanovení § 44 odst. 2 ZČNB 

definuje dohled jako: „a) rozhodování o žádostech o udělení licencí, povolení, registrací  

a  souhlasů  podle  jiných  právních  předpisů,  b)  kontrolu  dodržování  podmínek  

stanovených udělenými licencemi a povoleními, c) kontrolu dodržování zákonů a přímo  

použitelných předpisů Evropské unie, jestliže je k této kontrole Česká národní banka  

tímto  zákonem  nebo  jinými  právními  předpisy  zmocněna,  a  kontrolu  dodržování  

vyhlášek  vydaných  Českou  národní  bankou,  d)  získávání  informací  potřebných  pro  

výkon  dohledu  podle  jiných  právních  předpisů  a  jejich  vymáhání,  ověřování  jejich  

pravdivosti, úplnosti a aktuálnosti, e) ukládání opatření k nápravě a sankcí podle tohoto  

zákona nebo jiných právních předpisů, f) řízení o správních deliktech a přestupcích.“ 

V případě zákona o České národní bance se jedná o jednu z mála komplexních definicí 
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dohledu v českém právu131;  v této souvislosti  je  nutné upozornit  na skutečnost,  že  je 

irelevantní,  zda konkrétní  právní  předpis  používá termín  „dohled“ nebo „dozor“,  ale 

rozhodující  je,  jakým  způsobem  jsou  stanoveny  dohledové  /  dozorové  pravomoci 

správního orgánu, a to v kontextu vázanosti správních orgánů zákonem a imperativem 

dodržení zásady zákonnosti dle čl. 2 odst. 2 LZPS132 . 

Chování,  které  dozorčí  orgány  dozorují  při  výkonu  správního  dozoru,  a  jeho 

soulad  s požadovaným stavem,  pak  může  být  upraveno  v:  (i)  v zákoně,  (ii)  v jiném 

právním předpise, jehož závaznost ukládá zákon, (iii) z opatření obecné povahy, (iv) ze 

správního  rozhodnutí  a (v) z veřejnoprávní  smlouvy.  Dále,  správní  dozor  může  být 

členěn  na  dozor  průběžný  a  dozor  následný.  V případě  průběžného  dozoru  je  tento 

zaměřen  na  probíhající  činnost,  v případě  dozoru  následného  je  jeho  předmětem 

odstraňování  nedostatků  zjištěných  při  dřívějším  dozoru.  V praktické  rovině  je  také 

možné rozlišovat mezi tzv. soustavným dozorem (orgán dozoru systematicky přijímá od 

určeného okruhu subjektů data /  informace)  a dozorem jednorázovým (orgán dozoru 

např. naplánuje v rámci kontrol kontrolu u konkrétního subjektu, nebo obdrží stížnost / 

podnět  vůči  dozorovanému  subjektu  a  rozhodne  o  provedení  jednorázového  dozoru 

formou kontroly)133. 

Opomenout nelze ani členění správního dozoru na dozor konaný na místě a na 

dálku.  V prvním  případě  orgán  dozoru  získává  data  od  dozorovaného  subjektu 

prostřednictvím  např.  systému  předávání  informací  (informační  systém)  nebo 

prostřednictvím  poskytování  informací  na jednotlivé  výzvy a  žádosti  orgánu  dozoru. 

V druhém  případě  zástupci  orgánu  dozoru  přímo  vstupují  do  prostor  dozorovaného 

131 K tomu viz  RÝDL,  Tomáš;  BARÁK,  Josef;  SAŇA,  Luděk;  VÝBORNÝ,  Petr.  Zákon  o  České  
národní  bance.  Komentář. 1.  vydání.  Praha:  Wolters  Kluwer,  2014.  s.  150.  ISNB  978-7478-622-8: 
„Vymezení  veřejnoprávního  dozoru  je  obecně  věcí  doktríny  správního  či  ústavního  práva,  případně  
judikatury Ústavního soudu či Nejvyššího správního soudu, a zákonodárce spíše vymezuje konkrétnější  
dozorové pravomoci, tj. oprávnění a povinnosti orgánů dozoru vůči dozorovaným osobám, v jednotlivých  
ustanoveních  zákonů,  které  zároveň  dozorovaným  osobám  ukládají  povinnosti  (pravidla),  jejichž  
dodržování podléhá dozorové pravomoci příslušného orgánu.“
132 Viz.  HUSTÁK,  Zdeněk  a  kol.  Zákon  o  podnikání  na  kapitálovém  trhu.  Komentář. Praha:  
C.H. Beck, 2012. s 796. ISNB 978-80-7400-433-9.
133 HENDRYCH, Dušan a kol.  Správní právo: obecná část. 7. vydání. Praha: C.H. Beck, 2009. s 303. 
ISBN: 978-80-7400-049-2.
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subjektu  a  zajišťují  příslušné  podklady  a  informace  přímo  na místě 

(i např. prostřednictvím výslechu zaměstnanců a představitelů dozorovaného subjektu). 

Jako ilustraci obou výše uvedených způsobů dozoru lze zmínit úpravu obsaženou v § 8 

ZDKT; v konkrétní rovině § 8 odst. 1 písm. a) až c) dávají ČNB při výkonu dohledu nad 

kapitálovým trhem právo vyžadovat informace, objasnění skutečností, nebo předložení 

záznamů od každého; § 8 odst. 1 písm. e) ZDKT pak právo provést u osoby podléhající 

jejímu dohledu kontrolu na místě podle zvláštního právního předpisu (viz dále).

V dalších částech této práce bude z výše uvedených termínů „dozor“,  „dohled“ 

a „státní dohled“ používán termín „dohled“ a „orgán dohledu“, ačkoliv toto vymezení 

není  zcela  přesné134. Dále,  citace  z jednotlivých  předpisů  (zákon  o  dohledu  nad 

kapitálovým  trhem,  zákon  o  České  národní  bance,  zákon  na  ochranu  hospodářské 

soutěže, kontrolní řád, zákon o regulaci reklamy etc.) jsou ve vztahu k jejich sankčním 

ustanovením uvedeny do nabytí  zákona o odpovědnosti  za přestupky a řízení o nich, 

tedy do 1.7.2017,  a  to  z toho důvodu,  že  jednotlivé  rozsudky,  které  se  váží  k těmto 

předpisům, byly vydány za právní úpravy účinné do 1.7.2017. V dalších částech je tak 

pro protiprávní jednání, které je počínaje 1.7.2017 používán termín „přestupek“, běžně 

používán termín „správní delikt“.

4.2.2. Projevy zásady nemo tenetur v zákoně o státní kontrole a v kontrolním řádu

Základním právním předpisem, který upravuje problematiku správního dohledu, je 

kontrolní  řád,  jehož  předchůdcem byl  zákon  o  státní  kontrole.  Ačkoliv  se  v případě 

zákona o státní kontrole jedná o již neúčinný právní předpis, považuji na tomto místě za 

vhodné věnovat pozornost i tomuto právnímu předpisu. Důvody jsou pro tento postup 

následující: (i) primárně, na zákon o státní kontrole je navázána judikatura NSS, která 

tvoří část této disertační práce, (ii) současný kontrolní řád vychází ze zákona o státní 

kontrole, (iii) oba dva předpisy při své komparaci dokládají  změnu přístupu k zásadě 

nemo tenetur  v průběhu kontroly,  (iv) kontrola  bývá v mnoha případech předstupněm 

řízení o správním deliktu, resp. přestupkového řízení.

134 V této souvislosti viz HENDRYCH, Dušan a kol. Správní právo: obecná část. 8. vydání. Praha: C.H. 
Beck,  2012.  s  283.  ISBN:  978-80-7179-254-3:  „Výše  uvedené  vymezení  chápe  správní  dozor  jako  
modelový  právní  institut.  Pozitivní  právo  celou  záležitost  spíše  zatemňuje,  když  promiscue  používá  
různých termínů, např. „dohled“, dozor“, „inspekce“, „kontrola“, „revize“ nebo „prověrka“.“
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Kontrola byla definována v zákoně o státní kontrole v § 3 odst. 1 následujícím 

způsobem: „(…) kontrolní činnost orgánů uvedených v § 2 tohoto zákona zaměřená na  

hospodaření s finančními a hmotnými prostředky České republiky a plnění povinností  

vyplývajících z obecně závazných právních předpisů nebo uložených na základě těchto  

předpisů.“ Pravomoci  kontrolních  pracovníků  při  provádění  státní  kontroly  byly 

upraveny v § 11 ZSK; v konkrétní rovině byli kontrolní pracovníci oprávněni zejména: 

„(…) b) požadovat na kontrolovaných osobách, aby ve stanovených lhůtách předložily  

originální doklady a další písemnosti, záznamy dat na paměťových médiích prostředků  

výpočetní techniky, jejich výpisy a zdrojové kódy programů, vzorky výrobků nebo jiného  

zboží  (dále  jen  "doklady"),  (…),  d) požadovat  na kontrolovaných  osobách poskytnutí  

pravdivých  a  úplných  informací  o  zjišťovaných  a souvisejících  skutečnostech,  

e) zajišťovat  v  odůvodněných  případech  doklady;  jejich  převzetí  musí  kontrolované  

osobě písemně potvrdit  a ponechat jí  kopie převzatých dokladů, (…) g)   v případech 

stanovených tímto zákonem ukládat pořádkové pokuty…“ 

Na výše uvedená oprávnění  kontrolních pracovníků pak navazovalo ustanovení 

§ 14  ZSK,  který  upravoval  práva  a  povinnosti  kontrolovaných  osob.  Primárně  §  14 

odst. 1 ZSK stanovil, že: „Kontrolované osoby jsou povinny vytvořit základní podmínky  

k provedení  kontroly,  zejména  jsou  povinny  poskytnout  součinnost  odpovídající  

oprávněním kontrolních pracovníků uvedeným v § 11 písm. a) až f) a h) tohoto zákona.  

Fyzické osoby nemají povinnost podle § 11 písm. d) tohoto zákona v případech, kdyby  

jejím splněním způsobily nebezpečí trestního stíhání sobě nebo osobám blízkým.“ a § 14 

odst. 2 ZSK, dle kterého do 31.12.2013 platilo, že: „Kontrolované osoby jsou povinny v  

nezbytném  rozsahu  odpovídajícím  povaze  jejich  činnosti  a  technickému  vybavení  

poskytnout materiální a technické zabezpečení pro výkon kontroly.“ 

Aby  byla  jednotlivá  ustanovení  ZSK,  která  ukládala  kontrolovaným  osobám 

povinnost součinnosti,  vymahatelná,  obsahoval § 19 ZSK sankční ustanovení,  jejichž 

prostřednictvím mohli kontrolní pracovníci na kontrolovaném subjektu (ať již fyzické 

nebo právnické osobě) vymáhat splnění jejích povinností. Ustanovení § 19 odst. 1 ZSK 

poskytovalo kontrolním orgánům možnost ukládat fyzickým osobám, které zapříčinily, 
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že kontrolovaná osoba nedostála povinnosti stanovené jí v § 14 ZSK, pokutu až do výše 

50 tis. Kč; v souladu s § 14 odst. 2 ZSK pak bylo možné tuto pořádkovou pokutu ukládat 

opakovaně, dokud součet jednotlivých pokut nedosáhl výše 200 tis. Kč. 

Nabytím účinnosti kontrolního řádu počínaje 1.1.2014 došlo k několika zásadním 

změnám. Kontrola je v § 2 KŘ definována jako proces, při kterém kontrolní orgán: „(…) 

zjišťuje,  jak kontrolovaná osoba plní  povinnosti,  které jí  vyplývají  z  jiných právních  

předpisů nebo které jí byly uloženy na základě těchto předpisů.“ V souladu s důvodovou 

zprávou ke kontrolnímu řádu není cílem kontroly podle § 2 KŘ ukládání sankcí nebo 

opatření k nápravě za účelem odstranění  nedostatků,  ale pouze a jen zjištění  souladu 

zákonem vyžadovaného stavu se stavem skutečně existujícím; na tento závěr upozorňuje 

i  doktrína135 a  dále  judikatura  správních  soudů;  v této  souvislosti  lze  zmínit  např. 

rozsudek  VSP  sp.zn.  7  A  98/99  ze  dne  27.12.2001136,  nebo  rozsudek  NSS 

sp.zn. 9 Afs 33/2011 ze dne 13.7.2011137. 

V oblasti  kompetence  je  pak  možné  zmínit,  že  kontrolním  orgánům  zůstalo 

zachováno oprávnění vyžadovat od kontrolovaných subjektů plnou součinnost; viz § 8 

135 Viz PRÁŠKOVÁ,  Helena.  Princip  nemo  tenetur  v  kontrolním  procesu,  dostupné: 
www.mvcr.cz/soubor/spravni-pravo-56-12w-praskova-pdf.aspx.  Obdobně  i  JELÍNKOVÁ,  Jitka. 
Kontrolní řád. Správní řád (vybraná ustanovení). Praktický komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016. 
s. 16. ISBN 978-80-7552-456-0, příp. VEDRAL, Josef. Kontrolní řád. Komentář. 1. vydání. Praha: RNDr. 
Ivana Hexnerová – BOVA POLYGON, 2012. s. 45. ISBN 978-80-7273-175-6. Obdobně i v JEMELKA, 
Luboš; VETEŠNÍK, Pavel;  LIBOSVÁR, Ondřej.  Zákon o kontrole.  Komentář. 1. vydání. Praha:  C.H. 
Beck, 2014. s. 27. ISBN 978-80-7400-271.
136 Rozsudek sp.zn. 7 A 98/99 ze dne 27.12.2001, cit.: „(…) nelze směšovat a zaměňovat provádění  
kontroly ve správním řízení. Jde o zcela odlišné a samostatné činnosti orgánů státní správy upravené  
samostatnými zákony. Postup při výkonu státní kontroly upravuje zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole,  
ve znění pozdějších předpisů. Základní pravidla kontrolní činnosti (kontrolní řád) jsou upravena v části  
třetí tohoto zákona, která obsahuje úpravu práv a povinností jak kontrolních orgánů, tak kontrolovaných  
osob. Samotná kontrola je ukončena sepsáním protokolu o kontrolním zjištění, respektive rozhodnutím o  
námitkách,  pokud  jsou  kontrolovanou  osobou  proti  protokolu  vzneseny.  Pro  postup  při  prováděné  
kontrole neplatí správní řád, protokol o kontrole, který je výsledkem kontroly, není správním rozhodnutím,  
není  rozhodnutím  o  právech  a  povinnostech  kontrolované  osoby,  obsahuje  pouze  kontrolní  zjištění,  
spočívající  v popisu  zjištěných  skutečností  s uvedením  případně  zjištěných  nedostatků  a označení  
ustanovení právních předpisů, které byly porušeny.“ Zdroj: ASPI
137 Rozsudek se týká cenové kontroly provedené podle zákona o cenách, nicméně závěry zde obsažené 
jsou plně analogicky aplikovatelné na vztah mezi kontrolním řádem a správním řízením. Cit. z rozsudku 
NSS sp.zn. 9 Afs 33/2011 ze dne 13.7.2011:  „Kontrolou se rozumí postup orgánu veřejné moci, který  
zjišťuje a eventuelně posuzuje plnění povinností adresáty veřejné správy. (…) Kontrola je svou povahou  
procesem kontrolním, nikoliv rozhodovacím, jedná se o formalizovaný proces opatřování důkazů. Výkon  
cenové kontroly proto není řízením správním a lhůty pro vydání rozhodnutí upravené správním řádem  
nelze na výkon kontroly aplikovat.“ Rozsudek dostupný na: www.nssoud.cz 

80

http://www.nssoud.cz/
http://www.mvcr.cz/soubor/spravni-pravo-56-12w-praskova-pdf.aspx


KŘ: „Kontrolující je v souvislosti s výkonem kontroly dále oprávněn (…) c) požadovat  

poskytnutí údajů, dokumentů a věcí vztahujících se k předmětu kontroly nebo k činnosti  

kontrolované  osoby  (dále  jen  „podklady“);  v  odůvodněných  případech  může  

kontrolující zajišťovat originální podklady, (…) f) vyžadovat od kontrolované osoby a  

povinné osoby další součinnost potřebnou k výkonu kontroly.“ K citovanému ustanoven 

je  nutné  upozornit  zejména  na  znění  §  8  písm.  c)  KŘ,  který  operuje  s celkem  4 

položkami: (i) údaji, (ii) dokumenty, (iii) věci vztahujícími se k předmětu kontroly a (iv) 

originální  podklady;  tyto  podklady  není  kontrolní  orgán  oprávněn  vyžadovat 

od kontrolovaného subjektu neomezeně, ale v souladu se zásadou přiměřenosti pouze a 

jen v rozsahu nezbytném pro účely kontroly – v této souvislosti lze odkázat na znění § 9 

písm. a) a b) KŘ:  „Kontrolující je v souvislosti s výkonem kontroly povinen: a) zjistit  

stav věci  v rozsahu nezbytném pro dosažení  účelu  kontroly  a v  závislosti  na povaze  

kontroly  doložit  kontrolní  zjištění  potřebnými  podklady,  b) šetřit  práva a  oprávněné  

zájmy  kontrolované  osoby,  povinné  osoby a třetí  osoby.“ Dále  nelze  opomenout  ani 

doktrínu, která zdůrazňuje oprávnění orgánu kontroly vyžadovat informace a podklady 

od  kontrolovaného  subjektu  jen  za  účelem  prováděné  kontroly,  nikoliv  bezbřehým 

způsobem138.

S oprávněními  orgánu  kontroly,  upravenými  v  §  8  a  §  9  KŘ,  korespondují 

povinnosti kontrolovaného subjektu, upravené v § 10 KŘ; v konkrétní rovině je nutné 

upozornit zejména na znění § 10 odst. 2 KŘ: „Kontrolovaná osoba je povinna vytvořit  

podmínky pro výkon kontroly, umožnit kontrolujícímu výkon jeho oprávnění stanovených  

tímto zákonem a poskytovat  k tomu potřebnou součinnost…“ V souladu s důvodovou 

zprávou  je  cílem  synallagmatické  úpravy  práv  orgánu  kontroly  a  povinností 

kontrolovaného  subjektu  zajištění  řádného  výkonu  kontroly139;  na tuto  skutečnost 

upozorňuje i doktrína140.

138 K tomu viz např.:  JEMELKA, Luboš; VETEŠNÍK, Pavel; LIBOSVÁR, Ondřej.  Zákon o kontrole.  
Komentář. 1. vydání. Praha: C.H. Beck, 2014. s. 78. ISBN 978-80-7400-271-7.
139 Cit. z důvodové zprávy k § 10 KŘ: „Práva kontrolovaných a povinných osob mají zajistit ochranu  
jejich  oprávněných  zájmů a současně  zachovat  potřebnou právní  jistotu.  Z tohoto důvodu předmětné  
ustanovení obsahuje demonstrativní výčet základních práv a povinností kontrolovaných osob, ačkoli by se  
do jisté míry daly tyto práva a povinnosti dovodit již z vymezení práv a povinností kontrolujících.“
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Otázkou, kterou je dle názoru autora ve vztahu k § 8 až § 10 KŘ nutné se zabývat, 

je  otázka,  zda  je  orgán  kontroly  oprávněn  vyžadovat  po  kontrolovaném  subjektu 

vytvoření nových informací nebo údajů. Dle mého názoru není v praxi vyloučeno, aby 

orgán kontroly vyžadoval od kontrolovaného subjektu nejen existující dokumenty nebo 

údaje, ale i vytvoření agregovaných údajů – např. seznam uzavřených smluv s určitými 

parametry (jména klientů a datum sjednání smlouvy). Tento závěr lze opřít o celkový 

účel právní úpravy kontroly, kterým je její bezproblémové a plynulé provedení (viz § 2 

KŘ); za účelem kontroly podnikatelské činnosti kontrolovaných subjektů tak dle mého 

názoru  mohou  kontrolní  orgány  např.  vyžadovat  seznam  určitých  smluv  s  cílem 

vytvoření reprezentativního vzorku těch, jejichž kopie pak vyžádají – takový postup je 

v souladu se zásadou přiměřenosti  a  ekonomičnosti,  neboť je  praktičtější,  než kdyby 

orgán kontroly vyžádal za určité období celou smluvní dokumentaci. Tomuto závěru pak 

přisvědčuje  i  důvodová  zpráva  k  §  8  písm.  c)  KŘ,  dle  které  se  v případě  kontroly 

protínají dva protichůdné zájmy – na straně jedné stojí cíl kontroly, kterou je zjištění 

skutkového  stavu,  a  na  straně  druhé  povinnost  kontrolních  orgánů  šetřit  práva 

kontrolujících141.  Vytvoření  seznamu  určitých  podkladů  tak  dle  názoru  autora  může 

naplnit výše uvedené požadavky – umožnit kontrolnímu orgánu získat určitý přehled za 

účelem selekce dalších podkladů, a kontrolovaný subjekt pak chrání před požadavkem 

předložit kompletní dokumentaci; v této souvislosti je pak nutné dle názoru autora dodat, 

že  kontrolující  orgán  je  oprávněn  vyžadovat  předložení  podkladů  a údajů  v jím 

stanovené  formě,  pokud  tento  požadavek  není  vznesen  tak,  aby  jeho  cílem  nebylo 

provedení kontroly, ale šikana kontrolovaného subjektu142.

140 Viz např. VEDRAL, Josef.  Kontrolní řád. Komentář. 1. vydání. Praha: RNDr. Ivana Hexnerová – 
BOVA POLYGON, 2012. s. 24. ISBN 978-80-7273-175-6.
141 Cit.  z důvodové zprávy k § 8 písm. c)  KŘ:  „Z tohoto důvodu je  základní  filosofií  předmětného  
ustanovení  poskytnout  všem  kontrolujícím  základní  okruh  oprávnění,  která  potřebují  k  výkonu  své  
kontrolní činnosti, avšak pouze v nezbytně nutném rozsahu. Tato konstrukce tedy poskytuje základ pro  
eliminaci stávající  roztříštěnosti  a duplicitní  úpravy  procesních  práv kontrolujících,  neboť  jiné právní  
předpisy by s ohledem na existenci předmětné obecné úpravy měly vymezit toliko specifická oprávnění  
kontrolujících, jež jsou potřebná k výkonu příslušného druhu kontrolní činnosti, a tudíž by měla doplnit  
uvedený základní výčet.  Kontrola nemá kontrolovanou osobu nadměrně zatížit,  nicméně pro kontrolní  
orgán, resp. kontrolující  je  důležité,  aby měli  pro svou činnost  vytvořeny  alespoň základní podmínky  
nezbytné ke splnění účelu kontroly, jejichž naplnění musí být adekvátní též k možnostem kontrolované  
osoby.“
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Za účelem efektivního vymáhání výše uvedených povinností ze strany kontrolních 

orgánů  pak  obsahuje  kontrolní  řád  možnost  sankčního  postihu  pro  případ,  že  by 

kontrolované subjekty odmítaly v průběhu kontroly spolupracovat. Primárně, v souladu 

s § 15 odst. 1 písm. a) a b) KŘ se dopustila přestupku fyzická osoba, pokud nesplnila 

povinnosti stanovené jí § 10 odst. 2, resp. 3 KŘ; za tyto přestupky bylo možné uložit 

pokuty až do výše 500 tis. Kč [v případě spáchání přestupku upraveného v § 15 odst. 1 

písm. a) KŘ], resp. 200 tis. Kč [v případě spáchání přestupku upraveného v § 15 odst. 1 

písm. b) KŘ]. V souladu s § 16 odst. 1 písm. a) a b) KŘ bylo možné uložit právnickým 

osobám za porušení povinnosti stanoveným v § 10 odst. 2, resp. 3 KŘ pokutu až do výše 

500 tis. Kč [v případě spáchání přestupku upraveného v § 16 odst. 1 písm. a) KŘ], resp. 

200 tis. Kč [v případě spáchání přestupku upraveného v § 16 odst. 1 písm. b) KŘ]143. 

Na rozdíl od zákona o státní kontrole obsahuje kontrolní řád dvě důležité změny. 

První  změnou  je  skutečnost,  že  zatímco  podle  zákona o  státní  kontrole  bylo  možné 

sankcionovat  pouze  a  jen  fyzickou  osobu,  pokud  ta  jménem  právnické  osoby 

neposkytovala kontrolnímu orgánu odpovídající  součinnost  v průběhu státní  kontroly, 

nově je podle kontrolního řádu možné ukládat pokutu za totožné jednání i právnické 

osobě. Další změnou je skutečnost, že v kontrolním řádu již není upraveno právo fyzické 

osoby odmítnout  poskytnutí  důkazu s odůvodněním,  že  by  tím fyzická  osoba mohla 

způsobit trestní stíhání sobě nebo osobě blízké tak, jak tomu bylo do v § 14 odst. 1 ZSK. 

Ve vztahu ke kontrolnímu řádu je nutné na tomto místě také zmínit problematiku 

zásady nemo tenetur,  jak ji  nahlíží  doktrína,  prezentovaná zejména komentáři  Josefa 

Vedrala a Jitky Jelínkové; optika KSB, MSP a NSS k této problematice je zmíněna dále. 

Cílem prezentované doktríny je představit právně teoretický přístup k tomuto problému. 

Oba citovaní autoři nezpochybňují skutečnost, že zásada nemo tenetur se aplikuje i na 

142 K tomu viz doktrína: „Jinými slovy, právo kontrolujícího požadovat poskytnutí potřebných podkladů  
v sobě zahrnuje též právo na určení jejich formy (originál či kopie, listinná či elektronická podoba apod.)  
a  současně  stanovení  lhůty  pro  toto  poskytnutí…“ Cit.  z  DVORSKÁ,  Olga.  KONTROLNÍ  ŘÁD 
poznámkové vydání zákona s úryvky důvodové zprávy, vzory a vybranou judikaturou. Praha: Linde. 2013. 
s. 88. ISBN 978-80-7201-902-1.
143 Výše uvedené přestupky právnických osob byly do 1.7.2017 v kontrolním řádu označeny jako správní 
delikty; po 1.7.2017 zůstala jejich skutková podstata nezměněna, změnilo se pouze a jen jejich označení.
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proces  kontroly  prováděné podle  kontrolního  řádu144.  Oba  dva  autoři  však  zaujímají 

názor,  že zásada  nemo tenetur  v průběhu kontroly  prováděné podle  kontrolního  řádu 

nemůže být aplikována neomezeným způsobem, ale uplatňuje se pouze v rozsahu, který 

je  kompatibilní  s cílem  kontroly  –  zjištění  skutečného  stavu  a  to,  zda  kontrolovaný 

subjekt  dodržuje  zákonem  stanovené  povinnosti.  Pokud  je  tedy  určitým  subjektům 

konkrétními právními předpisy uložena povinnost disponovat konkrétními údaji  nebo 

listinami,  jsou  tyto  subjekty  povinny  tyto  údaje  a listiny  orgánům kontroly  povinny 

poskytnout,  a to bez ohledu na riziko sebeobvinění,  neboť tuto povinnost jim ukládá 

zákon145.  Citované názory Josefa Vedrala  a  Jitky  Jelínkové přitom nejsou izolované, 

v kontextu zákona o státní kontrole lze zmínit i totožný názor  Heleny Práškové, která 

zastává názor, že v rámci kontroly jsou kontrolované subjekty na žádost orgánů kontroly 

povinny předkládat veškeré vyžádané podklady a informace, které mají k dispozici, a to 

bez  ohledu  na  skutečnost,  že  výsledkem  poskytnutí  takové  součinnosti  může  být 

zahájení řízení sankčního charakteru146. 

4.2.3. Projevy zásady nemo tenetur při  výkonu dohledu ČNB nad kapitálovým 

trhem

Úprava postavení  ČNB při  výkonu dohledu nad kapitálovým trhem je hlavním 

cílem zákona o dohledu v oblasti kapitálového trhu; v této souvislosti lze odkázat na § 1 

ZDKT: „Tento zákon upravuje působnost a pravomoci České národní banky při výkonu  

dohledu nad kapitálovým trhem a stanoví některá práva a povinnosti subjektů, které na  

tomto trhu působí.“ Hlavní cíl výkonu dohledu nad kapitálovým trhem je uveden v § 2 

ZDKT:  „Česká  národní  banka  při  výkonu  dohledu  nad  kapitálovým  trhem posiluje  

důvěru  investorů  a  emitentů  investičních  nástrojů  v  kapitálový  trh  zejména  tím,  

144 Viz  JELÍNKOVÁ,  Jitka.  Kontrolní  řád.  Správní  řád  (vybraná  ustanovení).  Praktický  komentář.  
Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016, s 65. ISBN 978-80-7552-456-0. A dále viz VEDRAL, Josef. Kontrolní  
řád. Komentář. 1. vydání. Praha: RNDr. Ivana Hexnerová – BOVA POLYGON, 2012. s. 102. ISBN 978-
80-7273-175-6. 
145 Viz  JELÍNKOVÁ,  Jitka.  Kontrolní  řád.  Správní  řád  (vybraná  ustanovení).  Praktický  komentář.  
Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016, s 65. ISBN 978-80-7552-456-0. Obdobně i VEDRAL, Josef. Kontrolní  
řád. Komentář. 1. vydání. Praha: RNDr. Ivana Hexnerová – BOVA POLYGON, 2012. s. 103. ISBN 978-
80-7273-175-6.
146 Viz PRÁŠKOVÁ,  Helena:  Princip  nemo  tenetur  v kontrolním  procesu,  dostupné: 
www.mvcr.cz/soubor/spravni-pravo-56-12w-praskova-pdf.aspx.
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že přispívá k ochraně investorů a rozvoji kapitálového trhu a podporuje osvětu v této  

oblasti.“  Působnost  ČNB  při  výkonu  dohledu  nad  kapitálovým  trhem  je  pak  blíže 

rozvedena  v  §  3  ZDKT tak,  že  ČNB vykonává dohled  v rozsahu stanoveném tímto 

zákonem a dalšími zákony nad činností subjektů působících v oblasti: (i) kolektivního 

investování,  (ii)  penzijního  a  důchodového  spoření  a  penzijního  připojištění 

a (iii) obchodníků s cennými papíry a dalšími subjekty působícími na kapitálovém trhu. 

Předmět dohledu je pak upraven v § 7 ZDKT tak, že dohledu ČNB podléhá: „a) plnění  

povinností  stanovených tímto  zákonem fyzickým nebo právnickým osobám,  b)  plnění  

povinností stanovených zvláštními zákony, c) plnění povinností a podmínek stanovených  

ve vykonatelných rozhodnutích České národní banky a d) plnění povinností stanovených  

přímo  použitelnými  předpisy  Evropské  unie.“ Dále  je  předmět  dohledu  ČNB  nad 

kapitálovým trhem upraven v § 7a ZDKT. 

Rozsah  pravomocí  ČNB je  upraven  v  §  8  ZDKT;  v konkrétní  rovině  je  ČNB 

oprávněna v souladu s: 

- § 8 odst. 1 písm. a) ZDKT: „vyžadovat informace od každého, včetně auditorů“;

- § 8 odst. 1 písm. b) ZDKT: „vyžadovat objasnění skutečností od každého; ustanovení  

zvláštního právního předpisu upravujícího správní řízení o předvolání, předvedení  

a výslechu svědka platí obdobně“;

- §  8  odst.  1  písm.  c)  ZDKT:  „vyžadovat  předložení  záznamů,  zpráv  nebo  s  nimi  

spojených  údajů  přenášených  prostřednictvím  sítě  elektronických  komunikací  od  

osoby, která podléhá jejímu dohledu nad kapitálovým trhem a která je oprávněně  

pořídila“;

- § 8 odst. 1 písm. d) ZDKT: „vyžadovat od právnické nebo fyzické osoby zajišťující  

veřejnou komunikační síť nebo poskytující veřejně dostupnou službu elektronických  

komunikací poskytnutí provozních a lokalizačních údajů podle zvláštního právního  

předpisu, a to po předchozím písemném povolení předsedy senátu vrchního soudu  

příslušného podle sídla České národní banky, pokud lze důvodně předpokládat, že  

poskytnuté  údaje  mohou  přispět  k objasnění  skutečností  důležitých  pro  odhalení  

správního deliktu na úseku podnikání nebo obchodování na kapitálovém trhu podle  
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zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu, včetně jeho pachatele, a nelze-li  

sledovaného účelu dosáhnout jinak, nebo jen s vynaložením neúměrného úsilí“;

- §  8 odst.  1  písm. e)  ZDKT:  „provést  kontrolu na místě  podle  zvláštního  zákona  

u osoby, která podléhá jejímu dohledu nad kapitálovým trhem; Česká národní banka  

může k provedení kontroly přizvat auditora auditorskou společnost nebo znalce“;

- § 8 odst. 1 písm. e) ZDKT: „vyžadovat uveřejnění povinně uveřejňovaných informací  

podle  zákona upravujícího  podnikání  na  kapitálovém  trhu;  tyto  informace  Česká  

národní banka zpřístupní veřejnosti, pokud tak neučiní povinná osoba.“

Výše uvedený výčet pravomocí však není konečný; v souladu s § 8 odst. 3 ZDKT je 

osoba, nad kterou vykonává ČNB dohled, povinna poskytnout jí při výkonu dohledu na 

místě:  „potřebnou součinnost, zejména na žádost neprodleně umožnit  vstup do svých  

prostor.“ V souladu s § 8 odst. 4 ZDKT je přitom ČNB oprávněna v případě hrozícího 

prodlení provést kontrolu na místě tak, že společně s oznámením o zahájení kontroly 

kontrolovanému subjektu provedené první úkony kontroly. 

Dále, v souladu s § 8 odst. 3 ZDKT je: „Osoba, od které je Česká národní banka  

oprávněna vyžadovat informace, podklady, objasnění skutečností, záznamy, zprávy nebo  

s nimi spojené údaje podle odstavce 1 nebo 2, (…) povinna poskytnout tyto informace,  

podklady,  objasnění  skutečností,  záznamy,  zprávy  nebo  s nimi  spojené  údaje  bez  

zbytečného odkladu, nestanoví-li Česká národní banka lhůtu delší.“ Výše citované části 

ZDKT zatím implicitně hovořily o povinnostech subjektů, které svoji činnost vykonávají 

legálně,  resp.  mají  k výkonu  své  činnosti  příslušné  povolení  vydané  ČNB  nebo 

příslušným orgánem dohledu EU. Ustanovení § 8 odst. 5 ZDKT však stanoví povinnost 

součinnosti i osobám, u kterých existuje podezření, že svoji činnost vykonávají ilegálně.

Výše uvedená oprávnění ČNB při výkonu dohledu nad kapitálovým trhem by byla 

neefektivní,  pokud  by  ZDKT  nestanovil  příslušné  vynucovací  nástroje  pro  sběr 

informací od dohlížených subjektů. V této souvislosti stanovil § 9a odst. 1 ZDKT, že 

ČNB mohla fyzické nebo právnické osobě, která jí neposkytla součinnost podle § 8 odst. 

3, 5 nebo 6 téhož zákona, uložit pokutu až do výše 5 mil. Kč; v souladu s § 9a odst. 2 

ZDKT bylo možné tuto pokutu ukládat opakovaně, a to až do celkového součtu pokut 
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v hodnotě 20 mil. Kč. Neposkytnutí součinnosti ČNB podle § 8 odst. 3 a § 8a ZDKT 

bylo v případě právnických osob a podnikajících fyzických osob v souladu s § 9b odst. 1 

písm. a) ZDKT kvalifikováno přestupek, za který mohla ČNB v souladu s § 9b odst. 2 

ZDKT uložit pokutu až do výše 5 mil. Kč; v případě fyzické osoby – nepodnikatele bylo 

totožné jednání kvalifikováno v § 9c odst. 1 ZDKT jako přestupek, za jehož spáchání 

byla  ČNB  oprávněna  uložit  v souladu  s  §  9c  odst.  2  ZDKT  pokutu  až  do  výše 

5 mil. Kč147. 

V případě  ZDKT  je  nutné  zdůraznit  jeden  důležitý  fakt,  který  má  dopad  do 

hodnocení  aplikace  nemo  tenetur  v řízení  o  správním  deliktu  –  ČNB  je  oprávněna 

požadovat  informace  nikoliv  pouze  a  jen  od  subjektů,  které  vykonávají  činnost  na 

základě jejího povolení, ale od každého – tento okruh není žádným právním předpisem 

limitován a tato pravomoc ČNB je naopak posílena tím,  že může žádat o informace 

i auditory,  kteří jsou v souladu s § 15 odst. 1 ZA vázáni mlčenlivostí,  kterou mohou 

prolomit  správní  orgány  nebo  orgány  činné  v trestním  řízení  pouze  za  podmínek 

upravených v § 15 odst. 4 ZA ve spojení se zvláštními předpisy. Závěrem je vhodné 

uvést, že v souladu s § 6 odst. 2 ZDKT se v řízení vedeném ČNB podle tohoto zákona 

aplikuje SŘ s výjimkou ustanovení o rozkladu dle § 152 odst. 5 SŘ.

V kontextu  citovaných  ustanovení  zákona  o  státní  kontrole,  kontrolního  řádu 

a zákona  o dohledu  v oblasti  kapitálového  trhu  považuji  za  vhodné  na  tomto  místě 

věnovat pozornost praktickým případům, kdy posuzovaly správní soudy problematiku 

aplikace zásady nemo tenetur při výkonu dohledu nad kapitálovým trhem ČNB. 

4.2.3.1. Rozsudek MSP sp.zn. 7 A 85/2011 ze dne 22.10.2013

147 Citovaná ustanovení byla již zrušena a jejich historické znění  je zde uváděno v kontextu na tato 
ustanovení  navazující  judikaturu  NSS;  za  pozornost  stojí  nicméně  aktuální  znění  §  9b  ZDKT,  které  
obsahuje podstatně navýšenou horní sazbu pokut; viz citace § 9b ZDKT:  „(1) Fyzická, právnická nebo 
podnikající  fyzická  osoba se  dopustí  přestupku  tím,  že (..)  c) poruší  povinnost  podle  §  8 odst.  3,  d) 
neposkytne informace podle § 8a, nebo  e) poruší  povinnost  podle § 7a odst.  1 písm. a)  nebo c).  (2) 
Fyzické  osobě  lze  za  přestupek  podle  odstavce  1  písm.  a)  až  d)  uložit  pokutu  do  5000000 Kč a  za  
přestupek podle odstavce 1 písm. e) pokutu do 25 000 000 Kč. (3) Právnické a podnikající fyzické osobě  
lze za přestupek podle odstavce 1 písm. a) až d) uložit pokutu do 10 000 000 Kč a za přestupek podle  
odstavce 1 písm. e) pokutu do 50 000 000 Kč.“
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Prvním  rozsudkem,  ve  kterém  věnoval  MSP  pozornost  problematice  aplikace 

zásady  nemo  tenetur  v oblasti  výkonu  dohledu  ČNB  nad  kapitálovým  trhem,  byl 

rozsudek  sp.zn.  7  A  85/2011  ze  dne  22.10.2013  (dále  jen  „rozsudek  MSP 

sp.zn. 7 A 85/2011  ze  dne  22.10.2013“).  V posuzované  věci  byla  obchodníkovi 

s cennými papíry Patria  Direct,  a.s.  uložena pokuta ve výši  250 tis.  Kč za to,  že při 

poskytování  investičních  služeb  postupoval  v rozporu  s povinností  stanovenou  mu 

v § 15  odst.  1  ZPKT ve  spojení  s dalšími  ustanoveními  tohoto  zákona  –  jednalo  se 

o povinnost poskytovat investiční služby s odbornou péčí. 

Ještě před zahájením správního řízení byla společnosti Patria Direct, a.s. vyzvána, 

aby předložila telefonní nahrávku – záznam rozhovoru mezi obchodníkem s cennými 

papíry a zákazníkem, a to podle § 8 ZDKT. Společnost Patria Direct,  a.s. nebyla dle 

svého vyjádření  v daném případě (resp.  v dané  výzvě)  informována o tom,  že na ni 

u ČNB podal zákazník stížnost, ani nebyla poučena o skutečnosti, že ČNB může takto 

získanou nahrávku použít v sankčním řízení vedeném proti ní. Společnost Patria Direct, 

a.s. tak nahrávku poskytla a ta sehrála roli klíčového důkazu v nadcházejícím správním 

řízení.  Následně  uložila  ČNB  společnosti  Patria  Direct,  a.s.  rozhodnutím 

čj. 2010/11232/570  ze  dne  21.12.2010  pokutu  ve  výši  250  tis.  Kč,  kterou  následně 

bankovní  rada  ČNB  rozhodnutím  č.j.  2011/575/110  ze  dne  17.2.2011  (dále  jen 

„rozhodnutí bankovní rady ČNB č.j. 2011/575/110 ze dne 17.2.2011“) potvrdila.

V žalobě podané k MSP proti rozhodnutí bankovní rady ČNB č.j. 2011/575/110 ze 

dne 17.2.2011 namítala společnost Patria Direct, a.s., že měla být výzvou, kterou po ní 

bylo  požadováno  předložení  příslušné  nahrávky,  poučena  v souladu  s čl.  2  odst.  2 

a čl. 36 odst. 1 LZPS. Společnost Patria Direct, a.s. dále odkázala i analogicky na znění 

158 odst. 7 TŘ a § 53 odst. 2 SŘ ve spojení s § 55 odst. 4 a 5 TŘ. Dále byla společnost 

Patria Direct, a.s. toho názoru, že pokud by byla poučena o skutečnosti, že jí poskytnuté 

podklady budou použity proti ní v navazujícím sankčním řízení, nikdy by tyto podklady 

neposkytla a danou výzvou byla de facto přinucena poskytnout proti své vůli podklady 

usvědčující ji z protiprávního jednání148. Dále společnost Patria Direct, a.s. odkázala na 

148 Které nicméně, jak ve správním řízení, tak v na něj navazujícím soudním řízení, intenzivně popírala.
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fakt,  že  např.  v trestním  řízení  nelze  použít  záznam  z podání  vysvětlení,  kdy  není 

podezřelý  poučen  o  možných  následcích  podání  vysvětlení.  Takto  získané  podklady 

společnost Patria Direct, a.s. označila za nelegálně získané důkazy, které – analogicky 

k obdobné úpravě v trestním procesu – nelze použít ve správním řízení. 

Výše uvedenou argumentaci společnosti Patria Direct, a.s. odmítl MSP v rozsudku 

sp.zn.  7 A 85/2011 ze dne  22.10.2013 (dále jen „rozsudek sp.zn.  7 A 85/2011 ze dne 

22.10.2013“) v celém rozsahu, když konstatoval, že obchodník s cennými papíry jako 

subjekt  podléhající  dohledu  ČNB  nemá  právo  odmítnout  poskytnutí  po  něm 

vyžadovaných podkladů. Primárně MSP zdůraznil skutečnost, že ČNB je v souladu s § 3 

písm. a) ZPKT orgánem dohledu nad kapitálovým trhem. Dále pokračoval MSP ve své 

argumentaci tím, že pokud by bylo umožněno subjektům, nad kterými vykonává ČNB 

dohled v rámci jejich činnosti nad kapitálovým trhem, dovolat se zákazu sebeobvinění 

ve vztahu k vydání podkladů, jejichž poskytnutí jim ukládá zákon, stal by se dohled nad 

kapitálovým  trhem  fakticky  zbytečný,  neboť  ČNB  by  přišla  o  nástroj  kontroly 

dohlížených  subjektů149.  MSP  v totožném  rozsudku  také  odmítl  analogii  s trestním 

řádem, neboť postavení ČNB v daném případě bylo bližší kontrolní činnosti dle ZSK, 

než  postavení  orgánu  činného  v trestním  řízení150.  V souvislosti  se  ZSK  pak  MSP 

odkázal na znění § 11 písm. d) ve spojení s § 14 odst. 1 ZSK, která interpretoval tak, že 

právo odepřít součinnost kontrolnímu orgánu může pouze a jen fyzická osoba, a to za 

podmínky, že by jí hrozilo stíhání pro trestný čin. Hrozba stíhání pro správní delikt nebo 

přestupku  není  důvodem  pro  fyzickou  osobu,  aby  odmítla  správnímu  orgánu 

součinnost151. K problematice aplikace § 53 a § 55 SŘ pak MSP uvedl, že se neaplikují 

149 Rozsudek sp.zn.  7 A 85/2011 ze dne  22.10.2013, cit.:  „Pokud by subjekty podléhající  dohledové  
pravomoci  České  národní  banky  měly  oprávnění  její  výzvy  podle  §  8 zákona o dohledu ignorovat  s  
poukazem na zásadu zákazu sebeobviňování, dohledová činnost České národní banky by se stala prakticky  
zcela  bezzubou,  neboť  by  fakticky  nedisponovala  žádnými  pravomocemi,  jak  tuto  činnost  efektivně  
vykonávat.“ Rozsudek dostupný na www.nssoud.cz 
150 Rozsudek sp.zn.  7 A 85/2011 ze dne  22.10.201, cit.: „Analogii s trestním právem zde nepovažuje  
soud za případnou, postup České národní banky při vydávání uvedené výzvy se daleko více blíží kontrolní  
činnosti podle zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole.“
151 Rozsudek sp.zn. 7 A 85/2011 ze dne 22.10.2013, cit.: „Oprávnění odepřít poskytnutí informací se tak  
vztahuje jen na fyzické  osoby (jíž  žalobce  není)  a  jen  v případě nebezpečí  trestního stíhání,  nikoli  v  
případě nebezpečí postihu za přestupek nebo jiný správní delikt. Nadto lze zdůraznit, že toto oprávnění se  
týká jen práva odepřít  poskytnutí  informací,  zákon o státní  kontrole však nezakotvuje žádné obdobné  
právo např. na odepření poskytnout doklady vztahující se k oprávnění podle § 11 písm. b) zákona o státní  
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na vztah mezi dohlíženou osobou a dohledovým orgánem, neboť se aplikují výhradně 

v režimu správního řízení152. Závěrečnou poznámku MSP k námitkám účastníka řízení 

ve věci  aplikace  zásady nemo tenetur  pak bylo shrnutí  cílů,  které  sleduje ZDKT ve 

spojení se ZPKT s tím, že výklad společnosti Patria Direct, a.s. jde proti smyslu těchto 

dvou předpisů153.

Proti  výše  uvedeným  závěrům  MSP  se  společnost  Patria  Direct,  a.s.  ohradila 

v kasační  stížnosti  podané  k  NSS.  Zde  založila  společnost  Patria  Direct,  a.s.  svoji 

argumentaci  na následujících  tezích.  Primárně  se  společnost  Patria  Direct,  a.s. 

neztotožnila s názorem, že se zásada nemo tenetur nevztahuje na obchodníka s cennými 

papíry; dle názoru obchodníka s cennými papíry se daná zásada aplikuje na všechny bez 

rozdílů a bez ohledu na skutečnost, zda mají či nemají povinnost vytvářet a uchovávat 

určité podklady v rozsahu stanoveném zákonem; v této souvislosti odkázala společnosti 

Patria Direct, a.s. na nálezy Ústavního soudu sp.zn. II. ÚS 118/01 ze dne 28.1.2003, 

sp.zn. II. ÚS 255/05 ze dne 23.6.2005, nebo sp.zn. III. ÚS 561/04 ze dne 10.3.2005. Dle 

názoru společnosti Patria Direct, a.s. se tak zásada nemo tenetur uplatní vždy bez ohledu 

na to, kdo ji vyzve k předložení podkladů, protože aplikace zásady je vázáno na správní 

řízení,  ve  kterém mu  může  být  uložena  sankce.  Dále  společnosti  Patria  Direct,  a.s. 

zdůraznila fakt, že zákaz sebeobviňování dopadá i na právnické osoby, neboť ty mají 

stejnou trestní  subjektivitu  jako osoby fyzické  –  viz  oblast  trestního  práva.  Ve věci 

odmítnutí aplikace § 53 a § 55 SŘ MSP na posuzovaný případ pak společnost Patria 

Direct, a.s. odkázala na znění § 158 odst. 1 SŘ. 

NSS  se  k výše  uvedené  argumentaci  expressis  verbis  ve  svém  rozsudku 

sp.zn. 8 Afs 97/2013 ze dne 15.2.2015 nevyjádřil a zaměřil místo toho pozornost na jiné 

hmotněprávní a procesněprávní námitky společnosti Patria Direct, a.s.; na straně jedné 

kontrole.“
152 Rozsudek sp.zn. 7 A 85/2011 ze dne 22.10.2013, cit.: „Ustanovení § 53 a § 55 správního řádu, jichž  
se žalobce dovolává, se vztahují pouze na probíhající správní řízení a na vztah mezi dohledovým orgánem  
a osobou podléhající její dohledové pravomoci se nemohou z povahy věci uplatnit. Výklad žalobce tak jde  
přímo proti textu i smyslu příslušných ustanovení zákona o podnikání na kapitálovém trhu a nelze mu  
přisvědčit.“
153 Rozsudek sp.zn.  7 A 85/2011 ze dne  22.10.2013, cit.:  „Výklad žalobce tak jde přímo proti textu  
i smyslu příslušných ustanovení zákona o podnikání na kapitálovém trhu a nelze mu přisvědčit.“
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tak NSS k argumentům společnosti Patria Direct, a.s. nevyšel vstříc, na straně druhé je 

ale ani neodmítl. V této souvislosti tak lze dle názoru autora dospět k závěru, že tímto 

postupem přisvědčil NSS (byť implicitně) předchozím závěrům MSP. K tomuto závěru 

lze dospět zejména v kontextu dalších obdobných případů.

4.2.3.2. Rozsudek MSP sp.zn. 11 A 123/2011 ze dne 19.6.2014

Další  případ,  projednávaný  MSP,  se  týkal  opět  obchodníka  s cennými  papíry, 

společnosti  Patria  Finance,  a.s.,  které  bylo za zneužití  vnitřní  informace a následnou 

manipulaci s trhem uložena ČNB rozhodnutím č.j. 2010/10994/579 ze dne 17.12.2010 

pokuta ve výši 5 mil. Kč; rozklad proti tomuto rozhodnutí byl rozhodnutím bankovní 

rady ČNB č.j. 2011/1124/110 ze dne 31.3.2011 zamítnut a společnost  Patria Finance, 

a.s. napadla  rozhodnutí  správní  žalobou  u  MSP.  V tomto  případě  opět  získala  ČNB 

klíčové informace výzvou učiněnou podle § 8 odst. 1 písm. c) ZDKT před samotným 

zahájením správního řízení.

Ve správní žalobě podané proti rozhodnutí ČNB k MSP uvedla společnost Patria 

Finance, a.s. několik námitek týkajících se porušení zásady nemo tenetur. V konkrétní 

rovině společnost Patria Finance,  a.s. uvedla, že ve výzvě,  na základě které poskytla 

ČNB  požadované  údaje,  nebylo  uvedeno,  z jakého  titulu  jsou  po  ní  informace 

požadovány,  dále  v této  výzvě  absentovalo  poučení  o  riziku  sebeobvinění  (resp. 

možnosti,  že  ČNB  použije  takto  získané  informace  proti  ní).  V této  souvislosti 

společnost Patria Finance, a.s. odkázala analogicky na právní úpravu obsaženou v § 158 

odst. 7 TŘ, a dále na § 53 odst. 2 a § 55 odst. 4 a 5 SŘ. Dále společnost Patria Finance, 

a.s.  neopomněla  ani  zdůraznit  ústavní  dimenzi  svého práva neusvědčovat  sama sebe 

a povinnosti správního orgánu toto právo respektovat odkazem na čl. 36 odst. 1 a čl. 37 

odst.  1  LZPS.  Svoji  argumentaci  zakončila  společnost  Patria  Finance,  a.s.  tvrzením, 

že vzhledem k absenci poučení a vědomí, že je prošetřována v souvislosti s podezřením 

ze spáchání správního deliktu, nebyla povinna poskytovat ČNB žádné informace, a takto 

získané důkazy byly získány nezákonně a nelze na nich postavit správní rozhodnutí. 

Výše uvedené argumenty společnosti  Patria Finance, a.s. odmítl MSP v rozsudku 

sp.zn. 11 A 123/2011 ze dne 19.6.2014 (dále jen „rozsudek sp.zn. 11 A 123/2011 ze dne 
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19.6.2014“)  v celé šíři. Ke společností Patria Finance, a.s. tvrzenému právu odmítnout 

požadované podklady uvedl MSP výslovně, že takové právo tato společnost neměla, a to 

z toho  důvodu,  že  dle  ustanovení  §  3  písm.  a)  ZPKT  vykonává  ČNB  dohled  nad 

kapitálovým trhem a za tím účelem je  v souladu s §  8 ZDKT oprávněna vyžadovat 

informace  a  podklady  od  každého  za  účelem  realizace  tohoto  dohledu.  Možnost 

odmítnout poskytnutí podkladů by de facto znamenalo popření účelu tohoto zákona154. 

MSP dále  odmítl  i  argumentaci  společnosti  Patria  Finance,  a.s.,  opírající  se  o znění 

§ 158 odst. 7 TŘ, když požadavek ČNB na vydání podkladů podle § 8 odst. 1 písm. c) 

ZDKT opět přirovnal spíše k problematice požadování podkladů podle zákona o státní 

kontrole s tím, že právo odmítnout poskytnout podklady mají pouze a jen fyzické osoby, 

nikoliv  osoby  právnické,  a  to  v kontextu  rizika  trestního  stíhání,  nikoliv  v kontextu 

rizika stíhání pro podezření ze spáchání správního deliktu nebo přestupku155. 

I přes výše uvedenou argumentaci MSP rozsudkem sp.zn.  11 A 123/2011 ze dne 

19.6.2014  na základě jiných námitek společnosti Patria Finance, a.s. rozhodnutí ČNB 

č.j. 2011/1124/110 ze dne 31.3.2011 zrušil. Proti tomuto rozsudku podala ČNB kasační 

stížnost k NSS, ke které se vyjádřil i dotčený obchodník s cennými papíry, který ve své 

žalobě  uvedl,  že  se  ztotožňuje  s výsledkem  řízení  před  MSP  s tím,  že  rozhodnutí 

154 Rozsudek  sp.zn.  11  A  123/2011  ze  dne  19.6.2014,  cit.:  „(…)  žalobce  neměl  právo  zaslání  
vyjmenovaných podkladů odmítnout, neboť tento jeho závěr je v naprostém rozporu nejen s textem zákona  
o dohledu, ale i s jeho smyslem a účelem. Podle § 3 písm. a) zákona o podnikání na kapitálovém trhu  
Česká národní banka v oblasti kapitálového trhu vykonává dohled v rozsahu stanovené tímto zákonem a  
zvláštními právními předpisy upravujícími oblast podnikání na kapitálovém trhu, kolektivního investování,  
dluhopisů, práva obchodních společností, doplňkového penzijního spoření a oblast umisťování peněžních  
prostředků penzijních fondů. Pokud by subjekty podléhající dohledové pravomoci České národní banky  
měly oprávnění její výzvy podle § 8 zákona o dohledu ignorovat s poukazem na zásadu zákazu obviňování,  
dohledová  činnost  České  národní  banky  by  se  stala  prakticky  nerealizovatelnou,  neboť  by  fakticky  
nedisponovala  žádnými  pravomocemi,  jak  tuto  činnost  efektivně  vykonávat.“ Rozsudek  dostupný  na 
www.nssoud.cz 
155 Rozsudek sp.zn.  11 A 123/2011 ze dne 19.6.2014, cit.:  „Podle § 11 písm. d) tohoto zákona mají  
kontrolní  orgány  oprávnění  požadovat  na  kontrolovaných  osobách  poskytnutí  pravdivých  a  úplných  
informací o zjišťovaných a souvisejících skutečnostech. V § 14 odst. 1 tohoto zákona se pak stanoví, že  
fyzické osoby nemají  povinnost podle § 11 písm. d) tohoto zákona v případech, kdyby jejím splněním  
způsobily nebezpečí trestního stíhání sobě nebo osobám blízkým. Oprávnění odepřít poskytnutí informací  
se tak vztahuje pouze na fyzické osoby, což žalobce není, a jen v případě nebezpečí trestního stíhání, nikoli  
v případě nebezpečí postihu za přestupek nebo jiný správní delikt. Toto oprávnění se navíc týká jen práva  
odepřít  poskytnutí  informací,  zákon  o  státní  kontrole  však  nezakotvuje  žádné  obdobné  právo  např.  
odepření poskytnout doklady vztahující se k oprávnění podle § 11 písm. b) zákona o státní kontrole. Tato  
námitka je tedy nedůvodná a dokumenty předložené žalobcem jako důkazní prostředky ve správním řízení  
žalovaný proto použít mohl.“
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bankovní rady ČNB č.j. 2011/1124/110 ze dne 31.3.2011 mělo být mimo jiné zrušeno 

i z důvodu  porušení  zákazu  sebeobvinění.  NSS  se  k tomuto  bodu  již  v rozsudku 

sp.zn. 4 As 159/2014 ze dne 26.5.2015156 nevrátil, ani závěry MSP obsažené v rozsudku 

MSP sp.zn. 11 A 123/2011 ze dne 19.6.2014 nekomentoval. 

4.2.4. Projevy  zásady  nemo  tenetur  při  výkonu  dohledu  ÚOHS  nad  oblastí 

hospodářské soutěže 

Tato  část  předkládané  práce  je  v rámci  jejího  organizačního  členění  věnována 

problematice dohledu nad ochranou hospodářské soutěže.  Jednotlivé případy aplikace 

zákona na ochranu hospodářské soutěže jsou uvedeny v další  části  této  práce,  neboť 

v jednotlivých  případech  posuzovaných  NSS  docházelo  k aplikaci  tohoto  zákona  již 

v režimu  správního  řízení  (nikoliv  před  jeho  zahájením  jako  v předcházejících 

případech). 

Orgánem dohledu nad ochranou hospodářské soutěže  je  v ČR je  ÚOHS, jehož 

postavení  je upraveno zákonem o působnosti úřadu na ochranu hospodářské soutěže; 

v souladu s § 1 odst. 1 ZPÚOHS je pak ÚOHS: „(…) ústředním orgánem státní správy  

pro podporu a ochranu hospodářské soutěže proti jejímu nedovolenému omezování.“  

Pravomoci  ÚOHS jsou pak uvedeny v § 2 ZPÚOHS, dle  kterého tento  orgán státní 

správy: „a) vytváří podmínky pro podporu a ochranu hospodářské soutěže, b) vykonává  

dohled  při  zadávání  veřejných  zakázek,c)  vykonává  další  působnosti  stanovené  

zvláštními zákony.“ 

Konkrétní  pravomoci  a  úkoly  ÚOHS  jsou  stanovený  v zákoně  na  ochranu 

hospodářské  soutěže.  V kontextu  tématu  této  práce  je  vhodné  zmínit  následující 

pravomoci ÚOHS, které jsou odrazem povinností soutěžitelů. Právní úprava povinností 

soutěžitelů  vůči  ÚOHS je  fragmentována do několika ustanovení  zákona na ochranu 

hospodářské soutěže, z nichž za nejdůležitější lze označit povinnosti upravené v § 21e 

ZOHS; v konkrétní rovině jsou soutěžitelé povinni v souladu s:

- § 21e odst. 1 ZOHS: „(…) poskytovat Úřadu úplné, správné a pravdivé podklady a  

156 Rozsudek dostupný na: www.nssoud.cz 
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informace,  včetně  obchodních  knih,  jiných  obchodních  záznamů  nebo  jiných  

záznamů, které mohou mít význam pro objasnění předmětu řízení“;

- § 21e odst. 2 ZOHS:  „Na písemnou žádost Úřadu jsou soutěžitelé (…) poskytnout  

Úřadu podklady a informace, včetně obchodních záznamů ve lhůtě jím stanovené. Při  

jejich vyžádání Úřad uvede právní důvod a účel šetření a upozorní na to, že za jejich  

neposkytnutí  nebo  neumožnění  jejich  prověření  může  Úřad  uložit  pokutu  podle  

§ 22c.“;

- § 21e odst.  3 ZOHS: „(…) bezplatně poskytnout  Úřadu na jeho písemnou žádost  

podklady a informace, které mají k dispozici...  V žádosti  o poskytnutí  informací je  

Úřad povinen uvést ustanovení zákona, o které svůj požadavek opírá, rozsah údajů,  

jejichž poskytnutí požaduje, a účel, pro který dané informace požaduje“.

Dále je ÚOHS oprávněn provádět šetření na místě a přímo v prostorách soutěžitelů 

získávat informace a podklady týkající se konkrétních podezření. Toto oprávnění není 

limitováno  pouze  a jen  na  obchodní  prostory  právnických  osob,  ale  ÚOHS  může 

provádět  místní  šetření  i v prostorách  soukromých  fyzických  osob,  které  jsou  spjaty 

s činností  soutěžitelů  – právnických osob. Problematika  místního šetření  u  právnické 

osoby je upravena v § 21f ZOHS; v konkrétní rovině je v § 21f odst. 1 ZOHS stanovena 

soutěžitelům  –  právnickým  osobám  povinnost:  „(…)  podrobit  se  šetření  Úřadu  na  

pozemcích a ve všech objektech, místnostech a dopravních prostředcích, které užívají  

při své činnosti v hospodářské soutěži…“ Rozsah pravomocí zaměstnanců ÚOHS při 

výkonu šetření na místě je pak blíže rozvedena v § 21f odst. 2 ZOHS: „a) vstupovat do  

obchodních prostor soutěžitelů, u kterých šetření probíhá, b) ověřit, zda se v případě  

dokumentů a záznamů jedná o obchodní záznamy, c) nahlížet do obchodních záznamů,  

které se v obchodních prostorách nacházejí nebo jsou z nich přístupné, bez ohledu na to,  

v jaké formě jsou uloženy, d) kopírovat nebo získávat v jakékoli formě kopie nebo výpisy  

z obchodních záznamů, e) pečetit obchodní prostory, popřípadě skříně, schránky nebo  

obchodní záznamy v nich se nacházející  na dobu a v rozsahu nezbytném k provedení  

šetření, f)  požadovat od soutěžitele a osob v pracovněprávním nebo jiném obdobném 

vztahu k němu, případně osob, které soutěžitel pověřil vykonávat v jeho prospěch určité  
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činnosti,  v  nezbytném  rozsahu  součinnost  nezbytnou  k  provedení  šetření,  jakož  

i vysvětlení  k obchodním  záznamům.“  V souladu  s  §  21f  odst.  3  ZOHS  jsou  pak 

soutěžitelé  povinni  poskytnout  ÚOHS plnou součinnost  při  uplatnění  jeho oprávnění 

podle § 21f  odst.  2  ZOHS. Dále,  v souladu s § 21f odst.  4 ZOHS jsou zaměstnanci 

ÚOHS oprávnění vstoupit do uzavřených prostor a otevírat zamčené skříně nebo jiné 

schránky, případně si zajistit jejich otevření157.

Ustanovení § 21g ZOHS se pak zabývá problematikou provádění šetření v jiných 

než obchodních prostorách. Mezi šetřením v obchodních prostorách a šetřením v jiných 

než  obchodních  prostorách  existuje  několik  rozdílů;  v případě  šetření  v jiných  než 

obchodních prostorách musí expressis verbis existovat v souladu s § 21g odst. 1 ZOHS 

podezření,  že:  (i) se  v těchto  prostorách  nachází  obchodní  záznamy,  (ii)  se  jedná 

o prostory taxativně vymezených osob a (iii) ÚOHS disponuje před šetřením v jiných 

než  obchodních  prostorách  souhlasem  soudu  k provedení  tohoto  šetření;  v této 

souvislosti viz § 21g odst. 1 ZOHS: „Je-li důvodné podezření, že se obchodní záznamy  

nacházejí v jiných než obchodních prostorách, včetně bytů fyzických osob, které jsou  

statutárními  orgány  soutěžitele  nebo  jejich  členy  nebo  jsou  k  soutěžiteli  

v pracovněprávním nebo obdobném vztahu (…), může šetření s předchozím souhlasem 

soudu probíhat i v takových prostorách.“ 

Efektivní vymáhání povinnosti spolupráce ze strany soutěžitelů byla v zákoně na 

ochranu hospodářské soutěže zajišťována prostřednictvím systému pořádkových pokut, 

které byl ÚOHS oprávněn ukládat podle § 22c odst. 1 ZOHS:  „Soutěžiteli  lze uložit  

pořádkovou pokutu  až  do výše  300 000 Kč nebo 1 % z  čistého obratu  dosaženého  

soutěžitelem za poslední ukončené účetní období, jestliže nesplní povinnost podle § 21e  

odst.  1  nebo  2  anebo  §  21f  odst.  3.“ V souladu  s § 22c  odst.  2  ZOHS  byl  ÚOHS 

oprávněn ukládat pořádkové pokuty podle § 22c odst. 1 ZOHS opakovaně, jejich výše 

však nesměla přesáhnout: „(…) 10 000 000 Kč nebo 10 % z čistého obratu dosaženého  

soutěžitelem za poslední ukončené účetní období.“

157 RAUS, David; ORŠULOVÁ, Andrea.  Zákon o ochraně hospodářské soutěže. Komentář. 1. vydání. 
Praha: Wolters Kluwer, 2014. 680 s. ISBN 97-80-7478-5

95



4.2.5. Projevy zásady nemo tenetur při výkonu dohledu nad reklamou a televizním 

a rozhlasovým vysíláním

Další kapitolu v oblasti výkonu dohledu považuji za vhodné věnovat problematice 

dohledu nad oblastí reklamy, televizního a rozhlasového vysílání. Spojení těchto dvou 

oblastí má svůj smysl zejména logický - fakticky se prolínají. Dále, k těmto oblastem 

existuje ve vztahu k zásadě nemo tenetur judikatura relevantní k tématu této práce. 

Na  rozdíl  od  kapitálového  trhu  nebo  oblasti  ochrany  hospodářské  soutěže  je 

dohled  nad  oblastí  regulace  reklamy  roztříštěn  mezi  celou  řadu  orgánů  dohledu, 

uvedených  v  §  7  ZRR.  Orgány  dohledu  nad  dodržováním  jednotlivých  ustanovení 

zákona o regulaci  reklamy jsou oprávněny od dohlížených subjektů vyžadovat  celou 

řadu informací,  jejichž  rozsah stanoví  tento zákon.  Dohlíženými subjekty jsou podle 

zákona o regulaci reklamy mimo jiné v souladu s:

- § 1 odst. 5 ZRR zadavatel reklamy, kterým je:  „(…) právnická nebo fyzická osoba,  

která objednala u jiné právnické nebo fyzické osoby reklamu“;

- § 1 odst. 6 ZRR zpracoval reklamy, kterým je: „(…) právnická nebo fyzická osoba,  

která pro sebe nebo pro jinou právnickou nebo fyzickou osobu zpracovala reklamu.  

Pokud zpracovatel zpracuje reklamu pro sebe, je pro účely tohoto zákona zároveň  

v postavení zadavatele“;

- § 1 odst. 7 ZRR šiřitel reklamy, kterým je: „(…) právnická nebo fyzická osoba, která  

reklamu veřejně šíří.“

Za  účelem  výkonu  dohledu  podle  zákona  o  regulaci  reklamy  je  pak  výše 

uvedeným subjektům uložena povinnost: (i)  uchovávat informace týkající  se reklamy 

a (ii)  povinnost  poskytovat  tyto  informace  orgánům  dohledu.  V konkrétní  rovině  je 

v § 7a odst.  1 ZRR stanovena zadavateli  reklamy povinnost:  „(…) uchovávat  ukázku 

(kopii)  každé reklamy nejméně  po dobu 5  let  ode  dne,  kdy  byla  reklama naposledy  

šířena. V případě, že bylo zahájeno správní řízení podle tohoto zákona před uplynutím  

lhůty uvedené ve větě  první,  je  zadavatel  reklamy povinen uchovávat  ukázku (kopii)  

reklamy, která je předmětem správního řízení, až do pravomocného rozhodnutí ve věci.  

Na  písemné  vyžádání  je  povinen  bezplatně  zapůjčit  na  dobu  nezbytně  nutnou  kopii  
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reklamy orgánům dozoru.“ Na toto ustanovení  pak navazuje  § 7a  odst.  2  ZRR, dle 

kterého  je  zadavatel  reklamy  povinen:  „(…)  na  výzvu  orgánů  dozoru  pro  účely  

správního řízení podle tohoto zákona poskytnout ve lhůtě stanovené orgánem dozoru  

údaje  o  šiřiteli  a  o  zpracovateli  jím zadané reklamy a  další  materiály  a  informace  

vztahující se k této reklamě; tyto údaje a materiály je zadavatel povinen uchovávat po  

dobu 5 let ode dne, kdy byla reklama naposledy šířena. V případě, že bylo zahájeno  

správní  řízení  podle  tohoto  zákona  před  uplynutím  této  lhůty,  je  zadavatel  povinen  

uchovávat údaje a materiály týkající se reklamy, která je předmětem správního řízení,  

až do  pravomocného  rozhodnutí  ve  věci.“ Z citovaných  ustanovení  tak  mimo  jiné 

vyplývá, že zpracovatelé reklamy jsou povinni archivovat příslušné materiály nejen po 

fixní, zákonem stanovenou dobu, ale tato doba se de facto prodlužuje na neurčito (resp. 

do  ukončení  správního  řízení)  v těch  případech,  kdy  bylo  zahájeno  správní  řízení. 

Nepředložení požadovaných informací orgánům dohledu pak má v souladu s doktrínou 

ten  následek,  že  orgány  dohledu  mohou  tvrzení  v reklamě  považovat  za nesprávná, 

jestliže  nebyly  poskytnuty  požadované  podklady  k dané  reklamě158.  V případě 

zpracovatele reklamy je pak nutné zmínit jeho povinnosti upravené v § 7a odst. 3 ZRR, 

dle kterého je zpracovatel reklamy:  „(…) povinen na výzvu orgánů dozoru pro účely  

správního  řízení  podle  tohoto  zákona  sdělit  ve  lhůtě  stanovené  orgánem  dozoru,  

nejméně však do 5 pracovních dnů, údaje o zadavateli reklamy a o šiřiteli reklamy, je-li  

mu znám.“ Závěrem nelze opomenout ani povinnosti šiřitele reklamy, který je v souladu 

s § 7a odst. 4 ZRR:  „(…) povinen na výzvu orgánů dozoru pro účely správního řízení  

podle  tohoto  zákona  sdělit  ve  lhůtě  stanovené  orgánem  dozoru,  nejméně  však  do  

5 pracovních dnů, údaje o osobě zadavatele a zpracovatele reklamy a údaje o osobě,  

která u něj šíření reklamy objednala.“

S výše uvedenými ustanoveními  pak korespondoval  i  katalog  správních  deliktů 

v ZRR; v konkrétní rovině se fyzická osoba – šiřitel reklamy dopustila přestupku podle 

§ 8 odst.  1 písm. m) ZRR tím,  že:  „nesdělí  na výzvu orgánu dozoru a ve lhůtě jím  

stanovené údaje o osobě zadavatele nebo zpracovatele reklamy nebo o osobě, která u  

158 Viz ROZEHNAL, Aleš. Mediální zákony. Komentář. Praha: ASPI, a.s., 2007. s. 254.  IBN 978-80-
7357-304-1.
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něj šíření reklamy objednala, podle § 7a odst. 4.“ V případě fyzické osoby – zadavatele 

reklamy je nutné zmínit § 8 odst. 2 písm. d) ZRR, dle kterého se dopustila fyzická osoba 

jako zadavatel reklamy přestupku, když: „neuchová ukázku (kopii) každé reklamy podle  

§ 7a odst. 1 nebo bezplatně nezapůjčí kopii reklamy orgánům dozoru na dobu nezbytně  

nutnou nebo nesplní povinnost podle § 7a odst. 2.“ 

V souladu s § 8 odst.  3 písm. f) ZRR se fyzická osoba – zpracovatel  reklamy, 

dopustila přestupku tím, že: „v rozporu s § 7a odst. 3 nesdělí na výzvu orgánu dozoru  

a ve lhůtě jím stanovené údaje o zadavateli reklamy a šiřiteli reklamy.“ Ustanovení § 8 

odst. 5 písm. b) ZRR stanovil pro výše uvedené přestupky jednotnou maximální výši 

pokuty v částce 500 tis. Kč. Totožným způsobem, jako přestupky v případě fyzických 

osob, jsou upraveny i přestupky podnikajících fyzických osob a právnických osob, a to 

v § 8a odst. 1 písm. p) (šiřitelé reklamy), § 8a odst. 2 písm. e) a f) (zadavatelé reklamy), 

§ 8a odst. 3 písm. f) ZRR (zpracovatel reklamy); v případě těchto správních deliktů je 

stanovena v § 8a odst. 5 písm. a), odst. 6 písm. b) a odst. 7 písm. e) ZRR horní sazba 

pokuty ve výši 500 tis. Kč. 

Zákon o rozhlasovém a televizním vysílání, který reguluje výkon dohledu v oblasti 

rozhlasového a televizního vysílání,  upravuje v § 4 postavení RRTV jako ústředního 

správního  úřadu,  který:  „(…)  vykonává  státní  správu  v oblasti  rozhlasového 

a televizního vysílání, převzatého vysílání a v oblasti audiovizuálních mediálních služeb  

na vyžádání poskytovaných podle jiného právního předpisu1e), a dohlíží na zachovávání  

a rozvoj plurality programové nabídky a informací v oblasti rozhlasového a televizního  

vysílání a převzatého vysílání,  dbá na jeho obsahovou nezávislost  a plní další úkoly  

stanovené tímto zákonem a zvláštními právními předpisy.“  Dále, § 5 odst. 1 písm. a) 

ZRTV  stanoví,  že  RRTV:  „(…)  dohlíží  na  dodržování  právních  předpisů  v  oblasti  

rozhlasového  a  televizního  vysílání  a  podmínek  stanovených  v rozhodnutí  o  udělení  

licence či v rozhodnutí o registraci.“ 

Za  účelem výkonu  dohledu  nad  činností  provozovatelů  vysílání  je  pak  RRTV 

oprávněna v souladu s § 32 odst. 1 písm. l) ZRTV vyžadovat od těchto dokumenty, které 

je provozovatel vysílání povinen: „uchovávat v odvysílané podobě a v náležité technické  
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kvalitě záznamy všech pořadů včetně dalších částí vysílání alespoň po dobu 30 dnů ode  

dne jejich vysílání a na písemnou výzvu je zapůjčit Radě; provozovatel vysílání má vůči  

Radě právo na náhradu nutných nákladů spojených  se  zapůjčením záznamů pořadů  

a dalších částí vysílání.“ Nesplnění této povinnosti bylo správním deliktem podle § 60 

odst.  1 písm. e) ZRTV:  „Pokutu ve výši  od 5 000 Kč do 2 500 000 Kč Rada uloží  

provozovateli vysílání a provozovateli převzatého vysílání, pokud (…) nezapůjčí Radě  

vyžádaný záznam pořadu nebo dalších částí vysílání do 15 dnů ode dne doručení žádosti  

podle § 32 odst. 1 písm. l).“ 

4.2.5.1. Rozsudek NSS sp.zn. 2 As 254/2016 ze dne 15.12.2016 

Prvním  případem  týkajícím  se  vyžadování  informací  od  právnických  osob  při 

výkonu  dohledu  v oblasti  médií  je  rozsudek  NSS  sp.zn.  2  As  254/2016  ze  dne 

15.12.2016 (dále jen „rozsudek sp.zn. 2 As 254/2016 ze dne 15.12.2016“), ve kterém se 

NSS  zabýval  problematikou  poskytování  informací  podle  zákona  o  rozhlasovém 

a televizním vysílání; požadované informace měla předložit společnost DONEAL, s.r.o. 

Vydání  rozsudku  sp.zn.  2  As  254/2016  ze  dne  15.12.2016  předcházelo  posouzení 

daného případu MSP, který v dané věci rozhodoval rozsudkem sp.zn.  8 A 57/2016 ze 

dne 23.6.2016 (dále jen „rozsudek sp.zn. 8 A 57/2016 ze dne 23.6.2016“).

V konkrétní rovině vyzvala RRTV společnost  DONEAL, s.r.o. v souladu s § 32 

odst. 1 písm. l) ZRTV k poskytnutí záznamu televizního vysílání ze 2 konkrétních dnů, 

a to  konkrétně  vymezeného  časového  úseku.  Vzhledem  k nečinnosti  společnosti 

DONEAL,  s.r.o.  zahájila  RRTV  se  společností  DONEAL,  s.r.o.  správní  řízení,  ve 

kterém  ji  opakovaně  vyzvala  k předložení  požadovaných  záznamů.  Společnost 

DONEAL,  s.r.o.  tuto  výzvu  neuposlechla  a  v navazujícím  správním  řízení  jí  byla 

rozhodnutím č.j. RRTV/19/2016-LOJ ze  dne  15.12.2015 uložena  pokuta  200 tis.  Kč 

podle § 60 odst. 1 písm. e) ZRTV. 

Ve  správní  žalobě  podané  k MSP  uvedla  společnost  DONEAL,  s.r.o., 

že vyžadováním  předmětných  záznamů  došlo  k porušení  jejího  základního  práva 

neobviňovat sama sebe.  V této souvislosti  společnost  DONEAL, s.r.o. argumentovala 

tím, že RRTV si mohla sama pořídit záznam předmětného vysílání, a dále že RRTV 
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nemůže  podle  zákona  o  rozhlasovém  a  televizním  vysílání  ukládat  dohlíženým 

subjektům pokuty za to, že tyto neposkytnou aktivní součinnost při usvědčování sebe 

samých  z protiprávního  jednání.  Dále  společnost  DONEAL,  s.r.o.  poukázala  na 

skutečnost,  že  poskytnutí  podkladů  podle  §  32  odst.  1  písm.  l)  ZRTV  je  de  facto 

předstupněm správního řízení a dané podklady jsou vyžadovány podle tohoto ustanovení 

za účelem uložení sankce v navazujícím správním řízení. RRTV ve vyjádření ke správní 

žalobě tento názor odmítla s tím, že zásada nemo tenetur se v posuzovaném případě na 

společnost DONEAL, s.r.o. nevztahuje.

MSP v rozsudku  sp.zn.  8  A 57/2016  ze  dne  23.6.2016 výše  uvedené  námitky 

společnosti  DONEAL,  s.r.o.  odmítl,  a  naopak  přisvědčil  RRTV.  Primárně  MPS 

poukázal na skutečnost,  že pokud zákon o rozhlasovém a televizním vysílání stanoví 

společnosti DONEAL, s.r.o. povinnost archivovat záznamy z televizního a rozhlasového 

vysílání, a na vyžádání je předložit RRTV, pak je tato společnost povinna je poskytnout 

s tím, že oprávnění RRTV koresponduje s pravomocemi jiných orgánů dohledu v jiných 

oblastech. V opačném případě by došlo ke zmaření výkonu dohledu a jeho podstaty159. 

Dále MSP v rozsudku  sp.zn.  8  A 57/2016 ze dne  23.6.2016 zdůraznil,  že  podstatou 

kontroly  je  právě  oprávnění  kontrolních  /  dohledových  orgánů  vyžadovat  po 

dohlížených subjektech příslušné podklady, s čímž koresponduje povinnost dohlížených 

subjektů  tyto podklady předložit160.  MSP dále  při  odmítnutí  argumentace  společnosti 

DONEAL, s.r.o. poukázal i na rozhodovací praxi NSS (rozsudek sp.zn. 6 As 159/2014 

159 Rozsudek  sp.zn.  8  A  57/2016 ze  dne  23.6.2016,  cit.:  „Povinnost  žalobkyně  jako  provozovatele  
televizního vysílání uchovávat v odvysílané podobě a v náležité technické kvalitě záznamy všech pořadů  
včetně dalších částí vysílání alespoň po dobu 30 dnů ode dne jejich vysílání a zejména povinnost  na  
písemnou výzvu je  zapůjčit  Radě nelze podle názoru soudu nikterak  považovat  za porušování  zákazu  
sebeobviňování.  Tato  povinnost  podle  zákona  o provozování  rozhlasového  a  televizního  vysílání  totiž  
nijak nevybočuje z povinnosti umožnit příslušným kontrolním orgánům správy kontrolu plnění povinností  
podle zákonů v nejrůznějších odvětvích veřejné správy. Přistoupit na výklad a závěry žalobkyně by totiž  
znamenalo  v  podstatě  suspendovat  jakékoliv  kontrolní  pravomoci  veřejnoprávní  povahy,  protože  by  
nebylo  možno vykonávat  například daňovou kontrolu  podle  zákona č.  280/2009 Sb.,  daňového řádu,  
kontroly podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, nebo podle zákona č. 185/2001 Sb., o  
odpadech a o změně některých dalších zákonů.“ Rozsudek dostupný na www.nssoud.cz. 
160 Rozsudek sp.zn.  8 A 57/2016 ze dne 23.6.2016, cit.:  „Společným prvkem kontrolních pravomocí  
orgánů veřejné  správy  je  totiž  též  oprávnění  těchto  orgánů požadovat  na  kontrolovaných  subjektech  
jednak strpění takové kontroly všude tam, kde vykonávají svou činnost, a jednak předložení dokumentů  
nejrůznější povahy, které s výkonem kontrolované činnosti souvisejí; tomuto oprávnění pak koresponduje  
povinnost kontrolovaných subjektů těmto požadavkům vyhovět.“
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ze dne 11.8.2015) a ESD (již citované rozsudky  Orkem v. Komise ze dne 18.10.1989 

a Mannesmannröhren-Werke AG v. Komise ze dne 20.2.2001); v této souvislosti pak 

MSP  v totožném  rozsudku  uzavřel,  že  orgány  dohledu  jsou  pod  hrozbou  sankce 

oprávněny vyžadovat od dohlížených subjektů poskytnutí dokumentů, byť tyto mohou 

obsahovat informace usvědčující dotčené subjekty z protiprávního jednání161. Nad rámec 

výše uvedeného se dále v rozsudku sp.zn. 8 A 57/2016 ze dne 23.6.2016 MSP zabýval 

i problematikou zásady nemo tenetur v trestním řízení v kontextu stanoviska pléna ÚS 

sp.zn. Pl. ÚS-st. 30/10 ze dne 30.11.2010 a v této souvislosti dospěl k závěru, že pokud 

je  v trestním řízení  obviněný povinen poskytnout  např.  pachovou stopu nebo vzorek 

vlasů  coby  objektivně  existující  důkaz,  pak  i  při  výkonu  dohledu  podle  zákona 

o rozhlasovém a televizním vysílání je dohlížený subjekt povinen poskytnout objektivně 

existující podklady – např. záznam z televizního vysílání162.

Proti rozsudku sp.zn. 8 A 57/2016 ze dne 23.6.2016 se společnost DONEAL, s.r.o. 

odvolala s tím, že opětovně v kasační stížnosti zdůraznila své právo neusvědčovat sama 

sebe. V této souvislosti společnost DONEAL, s.r.o. opakovaně vyzdvihla skutečnost, že 

poskytnutí  záznamu vysílání  určitého pořadu je  totožné jako podání  vysvětlení  nebo 

svědecká výpověď a slouží k získání důkazů pro navazující správní řízení. NSS citované 

argumenty společnosti  DONEAL, s.r.o.  kompletně zamítl a v této souvislosti zdůraznil 

následující. Primárně NSS odkázal na rozsudky ESD, NSS a ÚS citované MSP a k tomu 

výslovně  dodal,  že  problematika  aplikace  zásady  nemo  tenetur  a  dohledu  je 

problematikou hledání  rovnováhy s tím,  že v posuzovaném případě byly sice dotčené 

podklady vyžadovány před zahájením správního řízení, ale přitom je zjevné, že mohly 

161 Rozsudek sp.zn. 8 A 57/2016 ze dne 23.6.2016, cit.: „Městský soud v Praze neshledal důvod k tomu,  
aby  se  od těchto  závěrů  Nejvyššího  správního  soudu  odchýlil  v  nyní  projednávané  věci.  I  zde  tedy  
s odkazem na  citovanou  judikaturu  soudů Evropské  unie  platí,  že  orgán dohledu  je  oprávněn  i  pod  
hrozbou sankce nutit účastníka řízení k poskytnutí veškerých potřebných informací ohledně skutkového  
stavu, které jsou mu známy, a k poskytnutí případných dokumentů, jež má k dispozici, a to i tehdy, když  
mohou sloužit k prokázání protiprávního jednání vůči němu samotnému.“
162 Rozsudek sp.zn.  8 A 57/2016 ze dne 23.6.2016, cit.:  „Pokud se tedy žalobkyně dovolávala zákazu  
sebeobviňování v trestním řízení, pak nezbývá než konstatovat, že ani tam nedochází k porušení tohoto  
zákazu tím, je-li vyžadováno získání objektivně existujících důkazů. V projednávané věci pak je zřejmé, že  
záznam z vysílání takovým objektivně existujícím důkazem je, neboť byv pořízen, existuje nezávisle na  
existenci žalobkyně.“

101



sloužit pro zahájení správního řízení sankční povahy163. V další argumentaci poukázal 

NSS na skutečnost, že stanovení oprávnění orgánu dohledu vyžadovat po dohlížených 

subjektech určité podklady nebo informace je běžnou praxí dohledových předpisů, a že 

takto  získávané informace a  podklady a priori  neslouží  k sankcionování  dohlížených 

subjektů, ale k dohledu nad dodržováním příslušné legislativy164. Svoji argumentaci pak 

NSS v rozsudku  sp.zn.  2 As 254/2016 ze dne 15.12.2016 uzavřel s tím, že pokud by 

orgány dohledu byly zbaveny svého práva žádat po dohlížených subjektech příslušnými 

podklady a informacemi, došlo by fakticky ke zmaření cílů dohledu165.

4.2.5.2. Rozsudek NSS sp.zn. 3 As 35/2016 ze dne 22.2.2017

Závěrečným případem, který se týká vyžadování informací od právnických osob 

v rámci  výkonu dohledu,  je  případ  společnosti  Mountfield  a.s.;  tento  případ se  týká 

problematiky regulace reklamy podle zákona o regulaci reklamy a vyžadování informací 

před zahájením správního řízení v rámci prošetřování podezření. Případ byl projednán 

KSP, který rozsudkem sp.zn. 48 A 2/2013 ze dne 14.1.2016 (dále jen „rozsudek sp.zn. 

48  A 2/2013 ze  dne  14.1.2016“)  správní  žalobu  společnosti  Mountfield  a.s.  zamítl, 

a NSS,  který  následně  rozsudkem  sp.zn.  3  As  35/2016  ze  dne  22.2.2017  (dále  jen 

„rozsudek  sp.zn.  3  As  35/2016  ze  dne  22.2.2017“)  zamítl  kasační  stížnost  této 

společnosti. 

Rozhodnutím č.j. 088306/2013/KUSK ze dne 20.6.2013 uložil KÚSK společnosti 

Mountfield a.s. pokutu ve výši 160 tis. Kč za spáchání správního deliktu upraveného 

163 Rozsudek sp.zn. 2 As 254/2016 ze dne 15.12.2016, cit.: „Veškerá judikatura vyjadřující se k zákazu  
sebeobviňování je hledáním rovnováhy mezi veřejným zájmem na kontrole dodržování právních předpisů,  
na odhalování a trestání protiprávní činnosti a zájmem na zachování spravedlivého procesu. V daném  
případě byla povinnost předložení záznamu vyžadována mimo rámec řízení o správním deliktu, jistě ale  
nelze vyloučit,  že  po vyhodnocení  záznamu by mohlo být  správní  řízení  o  uložení  sankce  zahájeno.“  
Rozsudek dostupný na www.nssoud.cz.
164 Rozsudek  sp.zn.  2  As  254/2016  ze  dne  15.12.2016,  cit.:  „Tak  je  tomu  ovšem  v  řadě  oblastí  
regulovaných  právem.  Zákon  stanoví  pravidla  pro  určitou  činnost,  zákonem  určený  orgán  jejich  
dodržování kontroluje, a to vlastní aktivní činností, nebo v součinnosti se subjektem provozujícím danou  
činnost, a vyvozuje odpovědnost z porušení pravidel. (…) Účelem dohledu a monitoringu není výhradně  
postih porušování zákona, ale i zjištění situace v dané oblasti…“
165 Rozsudek  sp.zn.  2  As  254/2016 ze  dne  15.12.2016,  cit.:  „Nejvyšší  správní  soud tak  je  názoru,  
že povinnost  provozovatele  vysílání  předložit  Radě  na  její  výzvu  záznam  odvysílaného  pořadu  je  
poskytnutím součinnosti předložením existujícího dokumentu a není v rozporu se zákazem sebeobvinění.  
Opačný názor by znamenal eliminaci kontrolní činnosti orgány veřejné moci.“
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v § 8a odst. 2 písm. d) ZRR, kterého se tato společnost dopustila tím, že zadala reklamu 

s obsahem, který byl kvalifikován jako klamavý ve smyslu § 4 odst. 1 písm. a) ZOS. 

V konkrétní  rovině  měla  společnost  Mountfield  a.s.  zadat  vytvoření  klamavého 

obchodního letáku v elektronické formě, který obsahoval klamavé údaje týkající se slev 

na její výrobky, kdy byl tento materiál šířen prostřednictvím elektronické pošty (dále jen 

„newsletter“). Proti výše uvedenému rozhodnutí KÚSK podala společnost Mounftield 

a.s. odvolání k MOP, nicméně toto její odvolání bylo rozhodnutím č.j. 34594/13/41220, 

PID  MIPOX01QN5WT  ze  dne  30.9.2013  zamítnuto  (dále  jen  „rozhodnutí  ze  dne 

30.9.2013“).

Proti  rozhodnutí  ze  dne  30.9.2013  podala  společnost  Mountfield  a.s.  správní 

žalobu ke KSP; součástí relativně široké palety procesních námitek této společnosti byla 

mimo  jiné  i  námitka  z porušení  zásady  nemo  tenetur,  která  měla  spočívat  v tom, 

že KÚSK coby orgán dohledu nad dodržováním zákona o regulaci reklamy podle § 7 

písm.  i)  ZRR  před  zahájením  správního  řízení  dne  16.4.2013  vyzval  společnost 

Mountfield a.s. jako šiřitele reklamy výzvami ze dne 20.2.2013 a 14.3.2013 o sdělení 

údajů, kdo je zadavatelem a zpracovatelem newsletteru. Tomuto požadavku společnost 

Mountfield a.s. sice vyhověla, ale dle svého tvrzení obsaženého ve správní žalobě pouze 

z opatrnostního důvodu s tím, že nevěděla, co je předmětem připravovaného správního 

řízení.  Dále  společnost  Mountfield  a.s.  poukázala  na  skutečnost,  že  KÚSK ve svém 

rozhodnutí vycházel výhradně z od ní získaných podkladů, v dané věci nebyla zahájena 

žádná kontrola a podklady pro rozhodnutí KÚSK byly získány před zahájením správního 

řízení.

KSP výše uvedené závěry společnosti Mountfield a.s. zcela odmítl a v rozsudku 

sp.zn. 48 A 2/2013 ze dne 14.1.2016 konstatoval, že správní orgány jsou ve správním 

řízení oprávněny vycházet z podkladů a vyjádření poskytnutých účastníkem řízení ještě 

před  zahájením  správního  řízení  s tím,  že  není  nezbytně  nutné,  aby  již  ve  výzvě 

k poskytnutí  podkladů  nebo  vyjádření  bylo  jasně  formulováno,  jakého  protiprávního 

jednání se dohlížený subjekt mohl nebo měl dopustit166. V této souvislosti KSP poukázal 

166 Rozsudek sp.zn. 48 A 2/2013 ze dne 14.1.2016, cit.: „Skutečnost, že správní orgány v projednávané  
věci vycházely z vyjádření žalobce, a to dokonce z vyjádření učiněných ještě před samotným formálním  
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na skutečnost, že možnost správních orgánů získávat informace od dohlížených subjektů 

podle SŘ před zahájením správního řízení je výrazným způsobem omezena,  nicméně 

tento nedostatek kompenzuje v daném případě zákon o regulaci reklamy, který stanoví 

orgánům  dohledu  v této  oblasti  příslušné  pravomoci  v oblasti  získávání  informací 

a podkladů  s tím,  že  tento  předpis  automaticky  předpokládá  využití  takto  získaných 

informací a podkladů v navazujícím správním řízení167. Závěr KSP k této problematice 

byl  pak shrnut  do konstatování,  že  je  akceptovatelné,  aby orgány dohledu v případě 

zákona o regulaci reklamy získávaly v rámci svých pravomocí stanovených jim tímto 

předpisem  podklady  a  informace  od  dohlížených  subjektů  ještě  před  zahájením 

správního řízení, a tyto informace a podklady následně využívaly i ve správním řízení, 

a to  zejména  za  situace,  kdy  nejsou  účastníkem  řízení  (dohlíženým  subjektem) 

zpochybňovány168.

S výše  uvedenými  závěry  KSP  se  společnost  Mountfield,  a.s.  neztotožnila, 

a podala proti nim kasační stížnost, ve které se vrátila k problematice porušení zásady 

nemo tenetur. Primárně společnost Mounftield, a.s. založila svoji obhajobu na tvrzení, 

že k poskytnutí  informací  a podkladů byla  v případě  výzev  ze  dne  ze  dne  20.2.2013 

a 14.3.2013 donucena násilím, a to konkrétně hrozbou sankce ve výši 20 tis. Kč s tím, 

že v případě  těchto  výzev došlo  k překročení  rámce nezbytně  nutného pro posouzení 

možnosti  /  přiměřenosti  zahájení  správního  řízení.  Dále  společnost  Mountfield  a.s. 

založila  svoji  argumentaci  na tom, že po ní byly požadovány podklady a informace, 

zahájením správního řízení, zdejší soud oproti žalobci nepovažuje ani za nepřípustné vybočení z aplikace  
zásady zákazu sebeobvinění, ani na nezákonný postup, v důsledku něhož by bylo nutno zrušit napadené  
rozhodnutí.“ Rozsudek dostupný na www.nssoud.cz
167 Rozsudek sp.zn.  48 A 2/2013 ze dne 14.1.2016, cit.:  „Krajský soud v Praze si je vědom obecné  
úpravy  správního  řízení,  která  do  určité  míry  omezuje  správní  orgány  v  tom,  z  jakých  skutečností  
zjištěných od pozdějších účastníků ještě před zahájením řízení lze v dalším řízení vycházet (srov. např. §  
137  odst.  4  správního  řádu,  podle  něhož  záznam  o  podání  vysvětlení  nelze  použít  jako  důkazní  
prostředek). V projednávané věci je však nutno upozornit na speciální procesní úpravu, kterou obsahuje  
zákon o regulaci reklamy, který zohledňuje zvláštnosti výkonu veřejné správy v této oblasti a výslovně  
předpokládá, že správní orgán získává určité informací ještě před samotným zahájením správního řízení,  
s nimiž pak zcela logicky musí i v následně zahájeném správním řízení dále nakládat.“
168 Rozsudek sp.zn. 48 A 2/2013 ze dne 14.1.2016, cit.: „Krajský soud považuje v projednávané věci za  
akceptovatelné,  aby v případě, kdy  správní orgán zjistí  určité  skutečnosti  postupem podle citovaných  
ustanovení zákona o regulaci reklamy ještě před samotným zahájením správního řízení, vycházel z takto  
zjištěných  skutečností  v dalším  řízení  (po  jeho  zahájení)  i  v  rozhodnutí,  proti  němuž  žalobce  brojil  
(především  způsob  šíření  x,  počet  e-mailových  adres,  na  něž  byl  odeslán  apod.),  a  to  zvláště  
s přihlédnutím k tomu, že takto zjištěné skutečnosti žalobce v průběhu řízení nezpochybnil.“
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kterými nebyla ex lege povinna disponovat a KÚSK ani v daných výzvách neodkázal 

správně na příslušná ustanovení  zákona o regulaci  reklamy.  Závěrem pak společnost 

Mounftield a.s. odkázala na skutečnost, že její vyjádření bylo zneužito v její neprospěch, 

a to v rozporu s rozhodovací praxí ESLP.

NSS výše uvedené argumenty společnosti  Mountfield  a.s.  nevyslyšel;  primárně 

NSS v rozsudku sp.zn. 3 As 35/2016 ze dne 22.2.2017 odkázal jak na svoji rozhodovací 

praxi  (rozsudek  sp.zn.  6  As  159/2014  ze  dne  11.8.2015,  citovaný  opakovaně  v této 

práci), tak na rozhodovací praxi ESD (sp.zn. 374/87 ze dne 18.10.1989, sp.zn. T-112/98 

ze dne 20.2.2001),  a  to  ve vztahu k určení  mantinelů  aplikace  zásady nemo tenetur. 

Následně  NSS v totožném rozsudku konstatoval,  že  KÚSK byl  oprávněn  si  vyžádat 

příslušné informace a podklady na základě zmocnění uděleného mu § 7a odst. 4 ZRR 

s tím,  že  hrozba  uložení  sankce  v případě  neposkytnutí  součinnosti  ze  strany 

dohlíženého subjektu za situace, kdy poskytnutí součinnosti ukládá přímo zákon, nelze 

považovat prolomení zásady nemo tenetur169. NSS dále ve svém rozsudku upozornil na 

skutečnost, že společnost Mountfield a.s. ve správním řízení vedeném KÚSK žádným 

způsobem nezpochybňovala svá předchozí vyjádření170. 

NSS tak na základě výše uvedených argumentů námitky společnosti Mountfield 

a.s. v plném rozsahu zamítl, včetně tvrzeného porušení zásady nemo tenetur, ke kterému 

mělo dojít vyžadováním informací a podkladů pod hrozbou uložení sankce. 

4.3. Příklady z praxe – vyžadování informací v rámci výkonu dohledu od fyzických 

osob

Předchozí  kapitoly  byly  věnovány  v kontextu  tématu  této  práce  problematice 

169 Rozsudek sp.zn. 3 As 35/2016 ze dne 22.2.2017, cit.: „Správní orgán prvního stupně, jakožto orgán 
příslušný k dozoru nad dodržováním zákona o regulaci reklamy [§ 7 odst. 1 písm. g) zákona o regulaci  
reklamy, ve znění účinném do 31. 12. 2013], byl na základě ustanovení § 7a tohoto zákona oprávněn  
vyžadovat po stěžovatelce sdělení informací ke konkrétnímu skutkovému stavu. (…) Jak vyplývá ze shora  
citovaného rozsudku zdejšího soudu (jakož i odkazované judikatury unijních soudů), k závěru o porušení  
zásady  zákazu  sebeobviňování  nemůže  vést  ani  hrozba  sankce  za  nedodržení  povinnosti  požadované  
informace sdělit.“ Rozsudek dostupný na www.nssoud.cz
170 Rozsudek sp.zn. 3 As 35/2016 ze dne 22.2.2017, cit.:  „Je též potřebné zdůraznit, že stěžovatelka  
v rámci správního řízení (a ani v navazujícím řízení soudním) obsah svých vyjádření jakož i listinných  
dokumentů  poskytnutých  správnímu orgánu prvního  stupně před  zahájením správního  řízení  nikterak  
nezpochybňovala. Nejvyšší správní soud tudíž nevidí důvod, proč by k těmto podkladům nemělo být v  
řízení přihlíženo.“
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vyžadování  informací  od  právnických  osob  při  výkonu  dohledu,  a  to  ať  již  podle 

jednotlivých  dohledových  zákonů  nebo  kontrolním  řádem.  Cílem  této  kapitoly  je 

poukázat na skutečnost, že správní orgány při výkonu dohledu jsou oprávněny získávat 

informace nejen od právnických osob, kde by se dalo argumentovat  jejich  odlišným 

postavením,  které  per  se  vyplývá  z jejich  charakteru,  ale  i  od  fyzických  osob  – 

podnikatelů, a to bez ohledu na problematiku sebeobvinění. 

4.3.1. Rozsudek NSS sp.zn. 4 As 143/2013 ze dne 18.12.2013 

První případ, který se týká problematiky sebeobvinění fyzické osoby – podnikatele 

při  výkonu  dohledu,  je  z  oblasti  silniční  dopravy,  resp.  povinností  stanovených 

provozovatelům  taxislužby  zákonem  o  silniční  dopravě.  Rozhodnutím  č.j.  MCP8 

009337/2012 ze dne 9.1.2012 byla ÚMČP 8, odborem občansko-správním, oddělením 

přestupkového, uložena M.Š. podle § 23 odst. 2 PřZ pokuta ve výši 8 tis. Kč za spáchání 

přestupku  upraveného  v  §  23  odst.  1  písm.  f)  PřZ,  jehož  podstata  spočívala  v tom, 

že řidič vozidla nepředloží zákonem stanovené podklady. V posuzovaném případě byl 

M.Š. vyzván příslušníky městské policie podle § 11 odst. 1 písm. c) ZOP k předložení 

podkladů, a to konkrétně: dokladu o oprávnění k provozování taxislužby, uživatelské 

a evidenční knihy taxametru, dokladu o zařazení vozidla do evidence vozidel taxislužby, 

průkazu o způsobilosti  řidiče  taxislužby,  osvědčení  hl.m.  Prahy o úspěšně vykonané 

zkoušce řidiče taxislužby, záznamu o provozu vozidla a záznamu o době řízení vozidla, 

bezpečnostních  přestávkách  a  době  odpočinku  (dále  jen  „požadované  podklady“). 

Oprávnění obecní policie vyžadovat příslušné dokumenty stanovil v rozhodném období 

§ 34 odst. 1 ve spojení s § 2 odst. 22 ZSD ve znění účinném do 1.7.2010. 

Vzhledem  ke  skutečnosti,  že  kontrolovaný  M.Š.  odmítl  vydat  požadované 

podklady, příslušníci městské policie provedli záznam a předali jej ÚMČP 8, který dne 

9.1.2012 vydal rozhodnutí č.j. MCP8 098879/2012, jímž byla M.Š. pro porušení § 23 

odst. 1 písm. f) ve spojení s § 23 odst. 2 PřZ uložena pokuta ve výši 8 tis. Kč. Proti výše 

uvedenému rozhodnutí  ÚMČP 8 podal  M.Š.  odvolání,  které  bylo Magistrátem hl.m. 

Prahy rozhodnutím č.j. MHMP 501224/2012 dne 5.4.2012 zamítnuto. 

Proti  rozhodnutí  o  odvolání  podal  M.Š.  správní  žalobu;  jednou  z žalobních 
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námitek pak bylo tvrzení M.Š. týkající  se porušení čl.  37 odst. 1 ve spojení s čl.  40 

odst. 4 a  čl.  4 odst.  4 LZPS, ke kterému mělo  dojít  tím,  že M.Š.  nesměl být  nucen 

předkládat  dokumenty,  které  by  jej  mohly  usvědčit  z protiprávního  jednání.  Tuto 

námitku  MSP rozsudkem sp.zn.  1  A 35/2012 ze  dne  1.10.2013 (dále  jen  „rozsudek 

sp.zn.  1  A  35/2012  ze  dne  1.10.2013“)  odmítl,  a  to  s odkazem  na  skutečnost, 

že akceptace  argumentace  M.Š.  by  vedla  k popření  účelu  právní  úpravy  a  kontrolní 

činnosti správních orgánů. Dále MSP uvedl, že městská policie je oprávněna vyžadovat 

příslušné  materiály,  a  tomuto  oprávnění  odpovídá  povinnost  dozorovaných  subjektů 

poskytnout jí součinnost171.

Výše uvedené závěry MSP se rozhodl M.Š. napadnout kasační stížností u NSS; 

jedním  z bodů  této  kasační  stížnosti  pak  byla  opětovně  i  problematika  zákazu 

sebeobvinění,  kterou  M.Š.  opřel  o  stejné  argumenty  jako  v žalobě  podané  k MSP. 

NSS v rozsudku sp.zn.  4 As  143/2013 ze  dne  18.12.2013  tuto  argumentaci  odmítl  a 

setrval  na  závěru,  že  subjekty,  kterým  zákon  stanoví  povinnost  předložit  určité 

podklady,  které  mají  mít  v souladu  se  zákonem,  nemají  právo  předložení  těchto 

podkladů  na  výzvu orgánů  dozoru  odmítnout172.  NSS tak  v návaznosti  na  předchozí 

rozsudek  MSP  potvrdil,  že  pokud  zákon  stanoví  povinnost  určitým  subjektům 

disponovat v souvislosti s výkonem zákonem regulované činnosti zákonem stanovenými 

podklady,  je  příslušný  subjekt  povinen  tyto  podklady  předložit,  a  to  bez  ohledu  na 

potenciální sankční následky.

171 Rozsudek sp.zn. 1 A 35/2012 ze dne 1.10.2013, cit.: „Smyslem zmíněných článků je, aby nikdo nebyl  
nucen  dodávat  orgánům  veřejné  moci  důkazy  proti  sobě  či  osobě  blízké  jakákoliv  sebeusvědčující  
prohlášení či výpovědi. Na posuzovaný případ však nelze zmíněné články aplikovat způsobem, jakým tak  
činí žalobce. Jestliže sám v žalobě výslovně uvádí, že měl veškeré doklady, které po něm byly při kontrole  
vyžadovány,  v  pořádku,  je  zcela  nelogické,  aby  jejich  předložením  způsobil  sobě  nebo  osobě  blízké  
nebezpečí újmy či snad trestního stíhání. Právo obecní policie požadovat předložení dokladů potřebných  
ke zjištění a objasnění skutečností důležitých pro odhalení přestupku nebo jiného správního deliktu nebo  
jeho pachatele, jakož i ke zjištění skutečného stavu věci, je ukotveno v ustanovení § 11 odst. 1 písm. c)  
zákona  o  obecní  polici.  Konstrukce  vytvořená  žalobcem  by  vedla  k  popření  smyslu  a  cíle  daného  
ustanovení, jakož i obecní policie jako takové.“ Rozsudek dostupný na www.nssoud.cz 
172 Rozsudek sp.zn. 4 As 143/2013 ze dne 18.12.2013, cit.: „Povinnost předložit kontrolnímu orgánu na  
vyzvání doklady, které je dle zákona řidič taxislužby povinen mít u sebe ve vozidle, nelze považovat za  
porušení čl. 37 odst. 1 Listiny. Pokud by takový výklad měl být akceptován, tj. kontrolní orgán by se musel  
spolehnout na pouhé prohlášení kontrolovaného, že veškeré doklady má v pořádku, pak by to znamenalo  
úplné popření institutu kontroly.“ Rozsudek dostupný na www.nssoud.cz. 
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4.3.2. Rozhodnutí NSS sp.zn. 14 Kse 3/2013 ze dne 15.10.2013

Dalším případem je problematika dohledu nad činností exekutorů podle zákona 

o exekutorech.  V případě  řešeném  NSS  pod  sp.zn.  14  Kse  3/2013  se  jednalo 

o podezření, že exekutor JUDr. T.V. v rámci své řídící činnosti podle § 13 odst. 1 ExŘ 

nepřijal  sankční  opatření  proti  svému  zaměstnanci,  který  při  výkonu  činnosti 

exekutorského kandidáta  opakovaně porušil  zákon o exekutorech. V konkrétní  rovině 

příslušný exekutorský kandidát vyhotovil 3 listiny, které měly být použity k exekučnímu 

řízení v zahraničí. Toto jednání bylo kvalifikováno ministryní spravedlnosti jako kárné 

provinění podle § 116 odst. 2 ExŘ ve znění účinném do 31.12.2010, resp. jako závažný 

kárný delikt podle § 116 odst. 3, odst. 5 ExŘ ve znění účinném od 1.1.2013. 

Kárná  žaloba  podaná  ministryní  spravedlnosti  byla  nakonec  NSS  odmítnuta 

rozhodnutím sp.zn. 14 Kse 3/2013 ze dne 15.10.2013 (dále jen „rozsudek sp.zn. 14 Kse 

3/2013 ze dne 15.10.2013“), neboť ten dospěl k závěru, že v posuzovaném případě se 

nejednalo o kárné provinění. V daném případě posuzoval NSS i problematiku dohledu 

nad činností exekutorů, prováděnou MSp, postavení soudního exekutora při provádění 

dohledu a možnou procesní strategii sledující cíl vyhnutí se odpovědnosti za vytýkané 

protiprávní jednání. 

Před  podáním  kárné  žaloby  byl  postup  exekutora  JUDr.  T.V.  předmětem 

prošetřování ze strany MSp, které v souladu s § 7 ExŘ vykonává dohled nad činností 

exekutorů; při výkonu dohledu nad činností exekutorů je MSp oprávněno v souladu s § 7 

odst.  3  písm.  c)  ExŘ:  „(…)  požadovat  ve  lhůtě,  kterou  stanoví,  písemné  vyjádření  

exekutora k  věci,  která je  předmětem státního dohledu.“ V jednotlivých vyjádřeních, 

které  poskytl  MSp exekutor  JUDr.  T.V.  při  prošetřování  své činnosti,  byly  uváděny 

nepravdivé  informace,  část  informací  nebyla  poskytnuta  vůbec,  a  to  z toho  důvodu, 

že o nich  exekutor  JUDr.  T.V.  nevěděl.  Právě  plné  akceptování  verze  exekutorského 

kandidáta exekutorem JUDr. T.V. a jeho obhajoba při výkonu dohledu byla vnímána 

MSp jako důvod pro podání kárné žaloby, neboť exekutor JUDr. T.V. místo provedení 

příslušných opatření jednoduše akceptoval verzi svého zaměstnance. 

K výše uvedenému postupu exekutora JUDr T.V. uvedl NSS v rozhodnutí sp.zn. 
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14 Kse 3/2013 ze dne 15.10.2013, že exekutoři jsou ze zákona povinni poskytovat plnou 

součinnost MSp při prošetřování jejich činnosti; tato součinnost má však své meze – 

exekutoři  nesmí  být  přímo  nuceni  k přiznání  se  k protiprávnímu  jednání.  Dále, 

exekutorům  nelze  klást  za  vinu,  pokud  v rámci  státního  dohledu  v rámci  procesní 

strategie zvolí tu strategii, která jim dává v prošetřování jejich činnosti nejvyšší šanci na 

úspěch. NSS však odmítl představu, že by se postavení exekutora při výkonu státního 

dohledu MSp přibližovalo postavení účastníka sankčního řízení. Naopak, NSS zdůraznil, 

že cílem dohledu MSp nad činností exekutorů je umožnění řádné kontroly jejich činnosti 

s tím, že postavení dohlíženého subjektu nelze ztotožňovat s postavením obžalovaného 

v trestním řízení. Dohlíženým subjektům však nelze vyčítat, pokud se pokouší vytýkané 

jednání  prezentovat  v pro  ně  výhodnější  perspektivě173.  Z výše  uvedeného  tedy  opět 

vyplynulo, že dohlížené subjekty jsou při výkonu dohledu povinny poskytovat orgánům 

dohledu součinnost v jimi dohlížených oblastech.

4.3.3. Rozsudek NSS sp.zn. 6 As 230/2016 ze dne 28.3.2017 

Další  případ,  který  považuji  v rámci  této  disertační  práce  zmínit,  je  rozsudek 

NSS sp.zn. 6 As 230/2016 ze dne 28.3.2017 (dále jen „rozsudek sp.zn. 6 As 230/2016 

ze  dne  28.3.2017“),  který  se  týkal  poskytování  součinnosti  fyzickou  osobou  podle 

zákona  o  státní  kontrole.  V konkrétní  rovině  vyzvala  G.  G.  ČIŽP  výzvou  ze  dne 

8.1.2013  k předložení  informací  týkajících  se  lesního  hospodářství.  Tuto  povinnost 

G. G. nesplnil, a tak mu byla podle § 19 odst. 1 ve spojení s § 14 odst. 1 ZSK uložena 

rozhodnutím ČIŽP č.j. ČIŽP/41/OOL/SR01/1212485.005/13/PJO ze dne 8.7.2013 (dále 

jen  rozhodnutí  „ČIŽP  ze  dne  8.7.2013“)  pokuta  ve  výši  20  tis.  Kč.  Odvolání  proti 

tomuto  rozhodnutí  bylo  rozhodnutím  MŽP  č.j. 2036/500/13,  60365/ENV/13  ze  dne 

17.12.2014 zamítnuto (dále jen „rozhodnutí MŽP ze dne 17.12.2014“). 

173 Rozhodnutí sp.zn. 14 Kse 3/2013 ze dne 15.10.2013, cit.:  „Výkon státního dohledu spočívá jednak  
v kontrolách, jednak v šetření stížností (podnětů). Jeho účelem je co nejpřesnější zjištění skutkového stavu  
a vyvození závěrů z těchto zjištění. Součinnost kontrolovaných osob k tomu má přispět, nelze od nich však  
vyžadovat  „sebeobvinění“.  Ač  tedy  postavení  exekutora,  vůči  němuž  je  prováděn  státní  dohled,  není  
totožné s postavením obviněného v řízení sankčního charakteru, nelze mu klást k tíži, resp. označit za  
porušení zákonných povinností, pokud vysvětluje vyšetřované jednání způsobem, který mu může být ku  
prospěchu a může ovlivnit potenciální vyvození kárné odpovědnosti vůči němu.“ Rozhodnutí dostupné na 
www.nssoud.cz
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V následné správní žalobě proti rozhodnutí MŽP ze dne 17.12.2014 argumentoval 

G. G. (stejně jako před tím v odvolání proti rozhodnutí ČIŽP ze dne 8.7.2013“) mimo 

jiné tím, že pokud by býval poskytl informace a podklady požadované po něm v rámci 

kontroly ČIŽP, mohl by sám sebe usvědčit z protiprávního jednání, a tedy poskytnout 

důkazy proti sám sobě. V této souvislosti G. G. odkázal na čl. 37 odst. 1 LZPS a čl. 6 

EÚLP. MŽP na tento argument reagovalo tím, že požadavek ČIŽP byl legitimní, neboť 

byl  učiněn  v rámci  výkonu  státní  kontroly  a interpretaci  čl.  37  odst.  1  LZPS  nelze 

provádět  takovým  způsobem,  aby  umožňoval  zmaření  výkonu  kontroly174. 

MSP v rozsudku  sp.zn.  11  A  39/2015  ze  dne  24.8.2016  (dále  jen  „rozsudek 

sp.zn. 11 A 39/2015 ze dne 24.8.2016“) konstatoval, že námitka sebeobvinění byla ve 

správní žalobě podané G. G. příliš obecně formulovaná a G. G. nedokázal v konkrétní 

rovně uvést,  jak  jej  měly  požadavky ČIŽP v konkrétní  rovině  ohrozit175.  Nad rámec 

tohoto  argumentu  však  MŽP  upozornil  na  skutečnost,  že  zásada  sebeobvinění 

se vztahuje na odpovídání na otázky176 s tím, že zásada zákazu neobviňovat sám sebe 

se aplikuje i v průběhu státní kontroly a svědčí i fyzickým osobám jednajícím jménem 

právnických osob177.

174 Rozsudek sp.zn. 11 A 39/2015 ze dne 24.8.2016, cit.: „K námitce k porušení zákazu sebeobviňování  
žalovaný správní úřad uvedl, že v daném případě požadavek na součinnost žalobce byl veden legitimním  
záměrem na řádném výkonu kontroly a je nutno zdůraznit, že pokud žalobce vykonává činnost, která může  
být  podrobena výkonu  správního  dozoru,  musí  počítat  rovněž  s  tím,  že  vůči  němu bude požadována  
odpovídající  součinnost.  Platí  to  tím  spíše  za  situace,  kdy  jsou  po  žalobci  požadovány  základní  
dokumenty, které s kontrolovanou činností přímo souvisejí a kterými žalobce musí disponovat. Pravidlo  
uvedené v ustanovení § 14 odstavec 1 zákona o státní kontrole nelze rozšiřujícím výkladem vztáhnout i na  
jiné formy aktivní součinnosti kontrolovaného.“ Rozsudek dostupný na www.nssoud.cz. 
175 Rozsudek  sp.zn. 11 A 39/2015 ze dne 24.8.2016, cit.:  „Žalobce v podané žalobě věnoval značnou  
pozornost  výkladu  této  zásady  a  přiléhavé  judikatuře,  aniž  by  však  konkrétním  a  přezkoumatelným  
způsobem  uvedl,  v  jakých  skutkových  okolnostech  nyní  posuzované  věci  porušení  uvedeného  zákazu  
spatřuje.  Platí  tedy,  že  čím  je  kasační  námitka  obecnější,  tím  obecněji  k  ní  může  soud  přistoupit  
a posuzovat ji. Není naprosto na místě, aby soud za účastníka řízení jakkoli spekulativně domýšlel další  
argumenty či vybíral z reality ty skutečnosti, které námitky žaloby snad podporují.“
176 Rozsudek  sp.zn. 11 A 39/2015 ze dne 24.8.2016, cit.:  „V této souvislosti není možné, aby správní  
orgán jakýmkoliv způsobem obviněného nutil vypovídat, natož pak vypovídat určitým způsobem. Správní  
orgán může obviněnému klást otázky, nemůže ovšem vynucovat jejich zodpovězení,  a to ani  pohrůžkou 
dalšího potrestání (obdobně se i pro toto řízení uplatní např. závěry vyslovené Ústavním soudem v nálezu 
ze dne 8. 11. 2005, sp. zn. I. ÚS 402/05, publikovaném ve Sbírce nálezů Ústavního soudu č. 206/39).“
177 Rozsudek  sp.zn. 11 A 39/2015 ze dne 24.8.2016, cit.:  „Městský soud v Praze nemá pochybnosti o  
tom,  
že i v rámci státní kontroly svědčí kontrolovanému plně právo na odepření výpovědi,  jestliže by jejím  
podáním způsobil nebezpečí trestního stíhání sobě nebo osobě blízké, přičemž právo odepřít výpověď je  
třeba vykládat v širším slova smyslu, tedy jako aktivní poskytnutí jakékoli součinnosti, v jejímž důsledku 
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V kasační stížnosti, podané proti rozsudku sp.zn. 11 A 39/2015 ze dne 24.8.2016, 

namítal G. G. opětovně porušení zásady nemo tenetur, k čemuž MŽP uvedlo, že daná 

zásada se neaplikuje na požadavek týkající se předložení konkrétních listin. V rozsudku 

sp.zn. 6 As 230/2016 ze dne 28.3.2017 k této námitce NSS odkázal na svůj rozsudek 

sp.zn.  2 As 254/2016 ze dne 15.12.2016, ve kterém uvedl,  že  předložení  dokumentů 

v rámci kontroly není sebeobviněním, ani porušením práva na spravedlivý proces podle 

čl. 6 EÚLP nebo čl. 37 odst. 1 LZPS a k dané námitce tak NSS uzavřel, že vyžádání 

dokumentů v rámci státní kontroly od kontrolovaného subjektu není porušením zásady 

sebeobvinění178.

4.3.4. Nález ÚS sp.zn. Pl.ÚS 29/2000 ze dne 20.2.2001 

Posledním případem,  který  považuji  v souvislosti  s uplatňováním zásady  nemo 

tenetur při výkonu dohledu zmínit, je problematika vyžadování informací od advokátů 

kontrolní radou ČAK podle § 46 odst. 4 ZAdv. V souladu s § 46 odst. 4 ZAdv vykonává 

kontrolní rada dohled nad dodržováním zákona o advokacii, dalších právních předpisů, 

vnitřních předpisů ČAK, a činnosti advokátů. Ustanovení § 46 odst. 4 ZAdv upravuje 

rozsah  pravomocí  kontrolní  komise  vůči  advokátům,  a  to  následujícím  způsobem: 

„Advokáti,  evropští  advokáti  a  advokátní  koncipienti  jsou  povinni  předložit  členům  

kontrolní  rady  veškeré  jimi  požadované  písemnosti  nebo  jiné  dokumenty  vzniklé  

v souvislosti  s  poskytováním  právních  služeb  nebo,  není-li  to  dobře  možné,  umožnit  

členům kontrolní rady přístup k nim…“ Za nesplnění citované povinnosti může kárná 

komise ČAK uložit advokátovi v souladu s § 32 odst. 3 písm. c) ZAdv pokutu až do 

výše trojnásobku minimální mzdy stanovené zvláštním zákonem. 

Ustanovení § 46 odst. 4 ZAdv bylo v minulosti předmětem přezkumu ÚS, a to ve 

vztahu k možnému porušení zásady nemo tenetur; ÚS nakonec ve věci rozhodl nálezem 

by byl získán důkazní prostředek směřující proti sobě samému, či osobě blízké. Toto právo pak svědčí  
i fyzické osobě zásadním způsobem zainteresované v osobě právnické – zejména hovoříme-li o statutárním  
orgánu, ve vztahu k němuž je na místě uvažovat jednak o nebezpečí stíhání buďto přímo jeho, nebo osoby,  
kterou řídí.“
178 Rozsudek  sp.zn. 6 As 230/2016 ze dne 28.3.2017, cit.:  „Nejvyšší správní soud s ohledem na výše  
uvedené  uzavírá,  že  výzva  kontrolované  osobě  k  předložení  informací  (zde  dokumentů)  k  předmětu  
prováděné  kontroly  v  jejím průběhu  není  porušením zákazu  sebeobviňování.  I  tato  námitka  je  proto  
nedůvodná.“ Rozsudek dostupný na www.nssoud.cz 
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Pl.ÚS 29/2000  ze  dne  20.2.2001.  V posuzovaném případě  vyzvala  kontrolní  komise 

JUDr. F.P. k předložení klientského spisu; dotčený advokát to odmítl a následně mu byla 

kontrolní komisí ČAK uložena pokuta ve výši 5 tis. Kč. Proti tomuto rozhodnutí podal 

JUDr.  F.P.  správní  žalobu  k MSP,  který  ji  rozsudkem  sp.zn. 38  Ca  357/98  ze  dne 

12.10.1999  zamítl.  Následně  JUDr.  F.P.  podal  ústavní  stížnost,  ve  které  požadoval 

zrušení § 46 odst. 4 ZAdv, neboť dle jeho názoru umožňoval vyžadovat od advokátů 

i listinné podklady, prostřednictvím kterých by sebe mohli usvědčit z trestné činnosti. 

JUDr. F.P. výslovně odkazoval na čl. 37 odst. 1 a čl. 40 odst. 4 LZPS. 

Výše  uvedenou  argumentaci  ÚS  v nálezu  Pl.ÚS  29/2000  ze  dne  20.2.2001179 

zamítl, a potvrdil pokutu uloženou JUDr. F.P., včetně pravomoci kontrolní komise ČAK. 

V konkrétní  rovině  konstatoval  ÚS  v tomto  nálezu,  že  existence  oprávnění  určitého 

orgánu  vyžadovat  od dohlížených  subjektů  určité  dokumenty  ještě  automaticky 

neznamená prolomení zásady nemo tenetur.

4.4. Závěr

Na základě prezentovaných případů z oblasti výkonu dohledu lze dle mého názoru 

dospět k následujícím závěrům týkajícím se problematiky aplikace zásady nemo tenetur 

v oblasti výkonu dohledu. 

Primárně je nutné upozornit na skutečnost, že na rozdíl od předpisů trestního práva 

(se kterým je zásada nemo tentur historicky spjata), právní předpisy v oblasti dohledu 

stanoví  jednotlivým  orgánům  dohledu  právo  vyžadovat  od  dohlížených  subjektů 

součinnost, a dohlížené subjekty jsou povinny tuto součinnost orgánům dohledu – byť 

pod hrozbou sankce  –  poskytnout.  Rozhodovací  praxe  jednotlivých  orgánů dohledu, 

potvrzená judikaturou správních soudů, přitom opakovaně zdůrazňuje fakt, že dohlížené 

subjekty jsou povinny při výkonu dohledu poskytovat veškeré informace, které se týkají 

179 Nález sp.zn. Pl. ÚS 29/2000 ze dne 20.2.2001, cit.: „Právní možnost zajištění důkazů pro účely řízení  
kárného (nebo i trestního) proti vůli kárně (nebo i trestně) obviněného nemůže být zjednodušeně chápána  
jako nezákonné a neústavní donucování obviněného k poskytování důkazů proti sobě samému. Je nutné  
rozlišovat ono ústavně zaručené právo nebýt donucován k sebeobvinění na straně jedné, tedy předložit  
proti  sobě  důkaz  pod  donucením,  od právní  možnosti,  kterou  má  kárná  (trestní)  moc,  proti  vůli  
obviněného opatřovat  důkazy,  tj.  i  jejich odnětím,  nebyl-li  vydán,  a  v  jeho neprospěch,  to  na straně  
druhé.“ Nález dostupný na: www.usoud.cz. 
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dohlížené  činnosti,  nebo  kterými  mají  ex  lege  disponovat.  Případné  riziko, 

že poskytnutím těchto důkazů může vést k sebeobvinění dohlíženého subjektu, je přitom 

irelevantní, neboť nad zásadou nemo tenetur zde převládá veřejný zájem nad dohledem 

určité oblasti. Veřejný zájem je přitom definován v kontextu jednotlivých oblastí různě – 

může se jednat o veřejný zájem na transparentním fungování oblasti kapitálového trhu 

nebo  bankovnictví,  ochranu  hospodářské  soutěže  nebo  ochranu  životního  prostředí, 

případně ochranu spotřebitelů v oblasti reklamy. 

V případě  existence  výše  uvedeného  zájmu  by  bylo  možné  argumentovat  tím, 

že v oblasti trestního práva lze identifikovat taktéž veřejný zájem, a to zájem na stíhání 

a potírání kriminality, a přesto orgány činné v trestním řízení nedisponují tak širokými 

oprávněními  jako  jednotlivé  orgány  dohledu  a  obvinění  nejsou  povinni  poskytovat 

orgánům činným v trestním řízení tak širokou součinnost, jako je tomu např. v oblasti 

kapitálového trhu nebo hospodářské soutěže.  K tomu je nutno uvést, že trestní právo 

expressis  verbis  neposkytuje  orgánům činným  v trestním  řízení  právo  požadovat  po 

obviněných součinnost pod hrozbou sankce (až na omezený počet výjimek). 

Dále  je  nutné  poukázat  v kontextu  prezentované  judikatury,  že  povinnost 

poskytnout orgánům dohledu součinnost se vztahuje nejen na právnické osoby, ale i na 

fyzické osoby – podnikatele. I fyzické osoby – podnikatelé – se tak nemohou dovolat 

zásady  nemo  tenetur  v případě,  že  jim  zákon  ukládá  povinnost  předložit  na  výzvu 

učiněnou orgánem dohledu informace nebo podklady, kterými ex lege mají disponovat 

nebo disponují v souvislosti s výkonem své podnikatelské činnosti, a to bez ohledu na 

skutečnost,  zda  to  pro ně  může ve  svých důsledcích  znamenat  uložení  sankce  nebo 

odnětí povolení k činnosti.

Výše  uvedený  přístup  dle  mého  názoru  plně  respektuje  potřebu  společnosti 

vykonávat  kontrolu  nad  určitými  oblastmi  podnikání,  a  to  za  účelem  ochrany 

a prosazování veřejného zájmu. A priori je nutné upozornit na skutečnost, že v některých 

případech se jedná o sektory ekonomiky, do kterých lze vstoupit pouze a jen na základě 

příslušného povolení, které v sobě zahrnuje předpoklad, že regulované subjekty budou 

pro futuro spolupracovat s orgány dohledu při výkonu dohledu. 
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5. Právnická osoba jako účastník řízení o správním deliktu a zásada 

nemo tenetur

Účelem  této  části  je  představit  problematiku  právnických  osob  jako  účastníků 

řízení o správním deliktu v kontextu specifik právnických osob ve vztahu k zásadě nemo 

tenetur.  Za tímto  účelem  je  tato  část  rozdělena  na  následující  kapitoly:  (i)  definice 

právnických  osob,  (ii)  vztah  právnických  osob  k  základním  právům  a  svobodám, 

(iii) jednání fyzických osob jménem právnických osob, (iv) postavení právnických osob 

v řízení  o správním deliktu a projevy zásady nemo tenetur  vůči právnickým osobám 

v řízení o správním deliktu v kontextu konkrétních případů rozhodovaných NSS. 

5.1. Právnické osoby – pojem, historie a jejich úprava v českém právu

Právnické  osoby  přestavují  nejen  fenomén  právní,  ale  i  fenomén  politický, 

filozofický,  sociální  a  ekonomický.  A  jedná  se  o  fenomén,  který  neustále  prochází 

vývojem. Dále,  vývojem prochází  i  procesní postavení  právnických osob, kdy je dle 

názoru  autora  možné  zejména  v posledních  cca  2  dekádách  v judikatuře  ESD a  ÚS 

možné  vysledovat  snahu  přiznat  právnickým  osobám  stejná  práva  jako  osobám 

fyzickým; nejedná se přitom o práva zajišťující rovné procesní postavení s fyzickými 

osobami např.  v občanskoprávním nebo trestním řízení,  ale i  lidská práva a základní 

svobody, které byly od své první kodifikace zamýšleny výhradně jako výsady fyzických 

osob.

5.1.1. Právnické osoby – definice 

Skutečnost, že téma právnických osob je mnohovrstevné, dokládá nejlépe již sama 

definice právnických osob. Právní teorie se shoduje v oblasti definice právnických osob 

na  skutečnosti,  že nelze  nalézt  jejich  univerzální  definici.  Část  doktríny  odmítá 

právnické osoby uznat jako osoby v přirozeném smyslu180, a kvalifikuje je jako subjekty 

uměle vytvořené zákonem, resp. na základě zákona181.

180 Viz BOGUZSAK, Jiří; ČAPEK, Jiří; GERLOCH, Aleš.  Teorie práva. 5. upravené vydání. Praha: 
ASPI Publishing, 2004. s 138. ISBN 80-7357-030-0.
181 KNAPP, Viktor. Teorie práva. 1. vydání. Praha: C.H. Beck, 1995. s. 73. ISBN 80-7179-028-1. Stejně 
i GERLOCH, Aleš. Teorie práva. 5. vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009. s. 111. ISNB 978-80-7380-233-2.
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V obecné rovině lze v kontextu teorie fikce za pojmové znaky právnické osoby 

považovat následující: (i) vznik, existence a zánik na základě zákona a v jeho mezích, 

(ii) způsobilost mít v mezích právního řádu práva a povinnosti, (iii) způsobilost práva 

a povinnosti  vlastním  jednáním  nabývat,  (iv)  deliktní  způsobilost,  (v)  organizační 

struktura  a  její  celistvost,  (vi) majetková  samostatnost,  (vii)  název,  (viii)  sídlo 

a (ix) státní příslušnost182. 

K výše uvedené definici vedla cesta hledání definice právnické osoby, trvající více 

jak  200 let,  v jejímž  průběhu se postupně formulovaly  3 základní  teoretické  okruhy 

protikladných přístupů k právnickým osobám. Jedná se o teorii fikce, teorii reality a tzv. 

moderní  teorie  právnických  osob.  Tyto  3  teoretické  směry  byly  postupně  doplněny 

dalšími  teoriemi,  nicméně  uvedené  3  teoretické  směry  v sobě  abstrahují  základní 

teoretické přístupy k právnickým osobám183. V souvislosti s právní úpravou právnických 

osob v českém právu považuji za nutné věnovat pozornost problematice teorii fikce. 

Teorie  fikce  patří  k historicky nejstaršímu okruhu teorií  upravujících  postavení 

právnických  osob  a  způsob  jejich  vzniku;  tato  teorie  zahrnuje  několik  přístupů 

a myšlenkových  proudů.  Navzdory  skutečnosti,  že  právnické  osoby  existovaly  již 

v římském  právu  a  následně  se  lze  s různými  modifikacemi  setkat  i  v průběhu 

středověku a novověku, právo v praktické rovině neřešilo postavení právnických osob; 

až  na  konci  18.  století  a  začátku  19.  století  došlo  k vytvoření  teorie  fikce,  a  to  za 

vydatného přispění F. C. von Savignyho, který patří k hlavním reprezentantům tohoto 

přístupu.  V teorii  fikce  se  odráží  hlavní  myšlenkový  proud  konce  18.  a  začátku 

19. století, kterým byl přirozenoprávní přístup – pouze a jen fyzická osoba byla v právu 

považována za jediného nositele právního statusu, pouze ona byla adresátem základních 

lidských  práv.  Zároveň  však  bylo  nutné  reagovat  na  potřeby  praxe,  ve  které  již 

existovaly subjekty odlišné od fyzických osob, a které zároveň disponovaly nejen právy, 

182 ŠVESTKA,  Jiří;  DVOŘÁK,  Jan;  FIALA,  Josef;  PELIKÁNOVÁ,  Irena;  PELIKÁN,  Robert; 
DVOŘÁK, Tomáš; SVOBODA, Karel; PAVLÍK, Pavel. Občanský zákoník. Komentář. Svazek I. (§ 1 až  
654). 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2014. s. 104. ISBN 978-80-7478-369-2. Obdobně i HURDÍK, Jan. 
Právnické osoby a jejich typologie. 2. vydání. Praha: C.H. Beck, 2009. s. 13. ISBN 978-80-7400-168-0.
183 Členění převzato z HURDÍK, Jan. Právnické osoby a jejich typologie. 2. vydání. Praha: C.H. Beck, 
2009. s. 15 až 39. ISBN 978-80-7400-168-0.
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ale  i  povinnostmi.  Požadavky  praxe  nakonec  překonaly  přesvědčení,  že jediným 

subjektem práva mohou být  fyzické  osoby,  a  to  prostřednictvím teorie,  že právnické 

osoby jsou pouhou fikcí, výhradně umělou konstrukcí, vytvořenou fyzickými osobami. 

Právnická osoba tak v souladu s teoriemi fikcí nemohla být rovnocennou s fyzickými 

osobami; právnická osoba byla v rámci tohoto přístupu odsouzena k existenci v rovině 

práva, neboť pouze prostředky práva mohlo dojít k její verifikaci184. Teorie fikce není 

homogenní; obsahuje 3 podkategorie: teorie personifikace, teorie fikce v užším smyslu a 

teorie transsubstanciace.  

Teorie  personifikace představuje  směr,  který  přistupoval  k problematice 

právnických osob prostřednictvím konfrontace právního myšlení s literární, filosofickou 

a  uměleckou  sférou.  V případě  literárních,  filosofických  a  uměleckých  modelů  je 

personifikace  prováděna tak,  že na reálně  existující  útvary jsou přenášeny vlastnosti 

jiných  útvarů;  personifikovaný  jev  tak  nabývá  celý  soubor  vlastností  náležející 

původnímu modelu, podle kterého probíhala personifikace. 

Přístup  teorie  fikce  v     užším smyslu   je  diametrálně  odlišný;  tato  teorie  existuje 

uzavřená ve vlastním světě, nezávisle na realitě mimoprávního světa, neboť realitou pro 

teorii  fikce v užším smyslu je  již  akceptovaný právní  institut.  Pozitivem teorie  fikce 

v užším smyslu je překonání přirozenoprávní doktríny, neboť se dokázala odpoutat od 

svazující reality; teoreticky tak je možné vytvářet právnické osoby, které nemají svůj 

odraz v realitě,  a jsou pouze prázdnými množinami.  Negativem totožného přístupu je 

skutečnost,  že  je  limitován  v oblasti  počtu  možných  právních  kategorií,  institutů 

a schémat.  V souvislosti s teorií  fikce v užším smyslu nelze opomenout jednu z jejích 

podskupin,  a  to  teorii  koncesní.  Teorie  koncesní,  která  má  kořeny  ve francouzském 

právu, přistupovala k právnickým osobám jako k prvku ohrožujícímu suverenitu, resp. 

moc panovníka. Logickým výsledkem tohoto přístupu pak bylo vázání vzniku právnické 

osoby na rozhodnutí zákonodárce, který coby reprezentant státní moci byl legitimován 

k tomu,  aby rozhodl,  zda  právnická  osoba vznikne  či  nikoliv.  Teorie  koncesní  měla 

184 Viz. HURDÍK, Jan.  Právnické osoby a jejich typologie. 2. vydání.  Praha: C.H. Beck, 2009.  s. 17. 
ISBN 978-80-7400-168-0. Dále PELIKÁN, Robert. Právní subjektivita. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012. 
s. 30 a 31. ISNB 978-80-7357-745-2.
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v praxi dva konkrétní dopady – vznik právnických osob byl vázán na jejich veřejný účel, 

resp. veřejný zájem, a zároveň vytvořila úzký okruh právnických osob. 

Posledním  směrem  teorie  fikce  je  teorie  transsubstancie,  jejímž  největším 

příspěvkem do oblasti teorií právnických osob je idea prosazení právnické osoby coby 

myšlenkového modelu, který vzniká přenesením libovolné myšlenkové konstrukce na 

nově utvářený pojem, a to bez jakéhokoliv napojení na realitu. 

Hlavním příspěvkem teorie fikce do diskuze o postavení právnických osob byla 

jejich průkopnická funkce při definování postavení právnických osob a jejich hlavním 

odkazem pak názor, že právnické osoby jsou myšlenkové konstrukce, modely, které ke 

svému vplynutí do reality potřebují být zařazeny do právního systému, v rámci kterého 

pak mohou nabývat  práva a povinnosti.  Tento přístup byl aplikovatelný na různé již 

existující právnické osoby, resp. subjekty odlišné od fyzických osob185. 

5.1.2. K historii právnických osob a jejich současná úprava v českém právu

Sledování  historie  právnických  osob  je  relativně  problematický  proces,  který 

naráží na problematiku definice právnické osoby, když aktuální právní definice nejsou 

zcela  kompatibilní  s právní  úpravou  starou několik  století.  Přesto  považuji  za  nutné 

věnovat se historii  právnických osob, a to z několika důvodů. Primárně je možné na 

historii  právnických osob sledovat  postupný vývoj  těchto subjektů práva od nástrojů 

prosazování  ryze  ekonomických  zájmů  až  po  pokusy  přiznat  právnickým  osobám 

základní  lidská  práva  a  svobody  ve  stejném  rozsahu  jako  osobám  fyzickým.  Dále, 

historie každého institutu nám pomáhá pochopit důvody jeho existence.  

První  kapitoly  historie  právnických  osob  byly  napsány  základním  právním 

systémem evropského práva – římským právem. Římské právo nedisponovalo exaktní 

legální  definicí  právnických osob, nicméně rozlišovalo celou řadu právnických osob: 

právnické osoby veřejnoprávní (populus romanus, fiscus, civitates, municipia, coloniae, 

vici),  soukromoprávní  spolky (sodalicia,  collegia,  universitates),  nadace (piae causae, 

pia corpora), hereditas iacens. Z pohledu tématu této práce je vhodné zmínit zejména 

185 Viz. HURDÍK, Jan. Právnické osoby a jejich typologie. 2. vydání. Praha: C.H. Beck, 2009. s. 17 až 
21. ISBN 978-80-7400-168-0.
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problematiku  spolků,  k jejichž  založení  původně nebylo  nutné  disponovat  povolením 

státu reprezentovaného principem nebo senátem, nicméně přijetím lex Iulia de collegiis 

musely být stanovy spolku schvalovány citovanými institucemi. Římské právo tak znalo 

právnické osoby – spolky kněží (collegia pontificum, augurum), řemeslníků (collegia 

naviculariorum), nebo notářů (decuriae sribarum). Spolky zanikaly rozhodnutím orgánů 

korporace, smrtí všech členů nebo jejich odchodem ze spolku, rozhodnutím o rozpuštění 

nebo uplynutím lhůty 100 let186. 

V průběhu středověku neexistovala kodifikovaná úprava právnických osob; právní 

úprava tento prvek neznala, právní praxe s těmito subjekty ale naprosto běžně počítala. 

V moderním  slova  smyslu  bychom  mohli  za  právnické  osoby  označovat  v období 

středověku  např.  cechy,  kláštery  apod.  Tyto  subjekty  naprosto  běžně  vstupovaly  do 

soukromoprávních  vztahů,  měly  deliktní  odpovědnost187 a  byly  uznávány  jak 

jednotlivými právními předpisy, tak fakticitou jednání. Z pohledu současné právní teorie 

je  poměrně  obtížné  kvalifikovat  výše  jmenované  entity,  nicméně  vzhledem  k jejich 

deliktní odpovědnosti nebo pravomoci rozhodovat o postavení svých členů188 je zřejmé, 

že se jednalo o právnické osoby veřejného práva. 

Průlomem do absence regulace postavení (fakticky existujících) právnických osob 

byl  všeobecný  občanský  zákoník,  který  se  problematice  právnických  osob  věnoval 

v § 26.  Ustanovení  § 26  ABGB  rozlišoval  mezi  dovolenými  a  nedovolenými 

společnostmi;  předpokladem  vzniku  dovolené  společnosti  byly:  smlouva  nebo  účel 

zřízení dovolené společnosti a zároveň možnost jejich založení v souladu se zákonem. 

Právní úprava právnických osob ve všeobecném občanském zákoníku nebyla kompletní 

a  byla  postupně  dotvářena  judikaturou;  dle  některých  názorů  cílil  §  26  ABGB  na 

korporace,  zatímco  další  typy  právnických  osob  měly  být  upraveny  samostatně 

(např. historicky  vzniklé  organizační  útvary,  veřejné  obchodní  společnosti,  sbírková 

186 Viz FRÝDEK, Miroslav. Kurs římského práva. 1. vyd. Ostrava: KEY Publishing s.r.o. s. 95 a násl. 
ISBN 978-80-7418-119-1.
187 Např. města po neúspěšném povstání v roce 1547 byla subjekty trestního řízení ze strany panovníka. 
188 V tomto případě se jednalo o klasickou vlastnost cechů – řešit spory mezi svými členy a vymáhat  
dodržování jednotlivých povinností stanovených cechovními regulemi. 
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jmění,  ležící  pozůstalost,  nadace,  ústavy  aj.)189.  Doktrína  následně  definovala  jako 

právnické osoby např. země, okresy, obce, kolegia notářů, komory advokátní a lékařské, 

obchodní a živnostenské komory190.

Občanský zákoník z roku 1950 upravoval problematiku právnických osob v § 18 

a násl.; v souladu s § 18 odst. 1 OZ 1950 stanovil, že práva a povinnosti mohou nabývat 

i osoby odlišné od osob fyzických; v souladu s § 18 odst. 2 OZ 1950 pak právnické 

osoby vznikaly buď na základě zákona, nebo byly zřizovány k tomu příslušnými orgány; 

toto ustanovení nasvědčuje tomu, že právnické osoby byly v OZ 1950 definovány na 

základě  teorie  fikce;  v této  souvislosti  viz  citace:  „K vzniku  právnické  osoby,  která  

nebude zřízena přímo zákonem, je třeba, aby byla zřízena orgánem k tomu příslušným  

anebo s jeho přivolením.“

Občanský zákoník z roku 1964 upravoval problematiku právnických osob v § 18 

a násl.; navzdory skutečnosti,  že Ústava z roku 1960 znala termín „právnická osoba“, 

občanský  zákoník  z  roku  1964  se  tomuto  termínu  vyhnul  jeho  nahrazením  termínu 

„socialistická organizace“. Ustanovení § 18 OZ 1964 definovalo socialistické organizace 

jako státní, družstevní, společenské a jiné organizace směrující k rozvoji socialistických 

vztahů;  k pojmu  právnická  osoba  se  pak  občanský  zákoník  z roku  1964  vrátil  až 

prostřednictvím novely provedené zákonem č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje 

a upravuje občanský zákoník, a to počínaje 1.1.1992.

Základním  právním  předpisem,  který  upravuje  právnické  osoby,  je  počínaje 

1.1.2014 nový občanský zákoník.  V konkrétní rovině § 18 NOZ stanoví, že osoba je 

buď:  „(…)  fyzická,  nebo  právnická.“ Dále,  ustanovení  §  20  odst.  1  NOZ obsahuje 

definici právnické osoby, která je: „organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, že má  

právní osobnost, nebo jehož právní osobnost zákon uzná. Právnická osoba může bez  

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

povahou.“ Ustanovení § 20 odst. 2 a § 21 NOZ následně upravují problematiku státu 

189 Viz LAVICKÝ, Pet a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1 – 654). Komentář. 1. vydání. Praha: 
C.H. Beck, 2014. s. 157. ISBN 978-80-7400-529-9.
190 KRČMÁŘ,  Jan.  Právo občanské  I.  Výklad  úvodní  a  část  všeobecná. 1.  vydání.  Praha:  Wolters 
Kluwer, 2015. s. 151 a násl. ISBN 978-80-7478-408-8.
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a právnických osob veřejného práva; v souvislosti  § 20 odst.  1 NOZ je nutné zmínit 

i ustanovení § 122 NOZ, který upravuje konkrétní způsob založení právnické osoby, a to 

prostřednictvím právního jednání, zákona, rozhodnutím orgánu veřejné moci nebo jiným 

způsobem stanoveným právním předpisem.

Ustanovení § 22 NOZ je klíčové v tom směru, že upravuje problematiku vztahu 

právnických a fyzických osob jako osob blízkých; v souladu s § 22 odst. 2 NOZ může 

být fyzická osoba osobou blízké právnické osobě pouze v oblasti majetkových převodů 

nebo omezení dispozice s majetkem, a to za účelem ochrany práv třetích osob; fyzická 

osoba může být přitom osobou blízkou právnické osobě pouze za předpokladu, že je 

členem jejího statutárního orgánu nebo tuto osobu ovládá191.

Výše  uvedená  konstrukce  právnických  osob zejména  v  §  20  odst.  1  NOZ má 

následující  konsekvence.  Primárně,  úprava  právnických  osob  v novém  občanském 

zákoníku  nepřistupuje  k právnickým  osobám  jako  subjektům,  které  jsou  si  rovny 

s osobami  fyzickými;  naopak,  za  centrum  dění  považuje  nový  občanský  zákoník 

fyzickou osobu, zatímco právnickou osobu kvalifikuje jako uměle vytvořený subjekt, 

jehož  jediným cílem je  prosazování  zájmů  fyzických  osob192.  K obdobným závěrům 

dospívá i doktrína, která charakterizuje právnické osoby jako umělé útvary, které jsou 

vytvářeny za účelem prosazování zájmů fyzických osob s tím, že jejich existence plně 

závisí  na  uznání  zákonem za  právnické  osoby,  zatímco  v případě  fyzických  osob je 

jejich existence nezpochybnitelná per se193. 

191 K tomu viz důvodová zpráva k § 15 až 22 NOZ:  „Druhý odstavec zavádí konstrukci, podle níž se  
posuzuje stejně jako poměr osob blízkých i poměr k právnické osobě, je-li právnická osoba jinou osobou  
podstatně ovlivňována; to však může platit jen s důsledky omezenými na ochranu majetkových práv třetích  
osob.“
192 V této souvislosti viz DZ k § 15 až 22 NOZ: „Ve shodě s touto koncepcí zákoník jen bere na vědomí,  
že člověk je subjekt přirozených práv, jež zákon může jen respektovat a uznat a případně, v zájmu celku  
a racionálního uspořádání a fungování demokratické společnosti, omezit (regulovat), kdežto právnickou  
osobu, aby se subjektem práva stala, musí zákon za takovou prohlásit a konstituovat. Osnova tudíž odmítá  
antropologizaci právnických osob a bere za své hledisko, že právnické osoby jsou umělé lidské útvary,  
které jsou vytvořeny proto, aby sloužily zájmům člověka, nikoli proto, aby mu byly ve všem postaveny  
naroveň; rovnost fyzických a právnických osob přichází v úvahu jen v majetkových otázkách, a to ještě ne  
ve všech.  Důstojnost  člověka,  jeho hodnota jako osoby, je ústřední prvek,  k němuž celková koncepce  
osnovy zákoníku lne a jejž jako nejvyšší hodnotu sleduje chránit.“
193 Viz.  např.  ŠVESTKA,  Jiří;  DVOŘÁK,  Jan;  FIALA,  Josef;  PELIKÁNOVÁ,  Irena;  PELIKÁN, 
Robert; DVOŘÁK, Tomáš; SVOBODA, Karel; PAVLÍK, Pavel. Občanský zákoník. Komentář. Svazek I.  
(§  1  až  654). 1.  vyd.  Praha:  Wolters  Kluwer,  2014.  s.  102.  ISBN  978-80-7478-369-2.  Dále  pak 
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5.1.3. Druhy právnických osob

Ustanovení  §  20 odst.  1 NOZ obsahuje základní  definici  právnické  osoby; dle 

tohoto ustanovení  je  právnickou osobou:  (i)  organizovaný útvar,  (ii)  o kterém zákon 

stanoví, že má právní osobnost,  nebo (iii)  jehož osobnost zákon uzná. NOZ však již 

neobsahuje taxativní nebo demonstrativní výčet právnických osob – ty jsou definovány 

v jednotlivých právních předpisech; výjimkou je § 21 NOZ, který jako právnickou osobu 

v soukromoprávních  vztazích  definuje  stát.  V souladu  s §  20  odst.  1  a  2  NOZ 

a doktrínou  lze  k výčtu  právnických  osob  přistoupit  prostřednictvím  jejich  dělení  na 

právnické  osoby  soukromého  práva  a  právnické  osoby  veřejného  práva  a  právnické 

osoby nacházející se na rozhraní těchto dvou oblastí práva194. Dále, jak právnické osoby 

soukromého práva,  tak právnické osoby veřejného práva lze členit  na sdružení  osob 

(korporace)  a sdružení  majetku (fondy, resp.  fundace).  Opomenout  nelze ani členění 

právnických osob na podnikatele a nepodnikatele195. 

Pro právnické osoby soukromého práva je typické, že vznikají, trvají a zanikají na 

základě  svobodné vůle  fyzických nebo právnických osob /  fyzické  právnické  osoby, 

a s určitými  výjimkami  se  na  ně  vztahují  předpisy  soukromého  práva.  V případě 

právnických osob soukromého práva není vyloučeno, aby jejich vznik inicioval stát196. 

Členem soukromoprávní korporace může být kdokoliv – právnická nebo fyzická osoba, 

nicméně  zákon  může  stanovit  buď  negativním  výčtem  okruh  osob,  které  členem 

soukromoprávní korporace být nemohou, případně pozitivním výčtem určit okruh osob, 

kdy  pouze  tyto  mohou  být  členy  soukromoprávní  korporace197.  Za  soukromoprávní 

LAVICKÝ, Pet a kol.  Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1 – 654). Komentář.  1. vydání. Praha: C.H. 
Beck, 2014. s. 156. ISBN 978-80-7400-529-9.
194 Viz.  ŠVESTKA, Jiří;  DVOŘÁK, Jan;  FIALA, Josef;  PELIKÁNOVÁ, Irena;  PELIKÁN,  Robert; 
DVOŘÁK, Tomáš; SVOBODA, Karel; PAVLÍK, Pavel. Občanský zákoník. Komentář. Svazek I. (§ 1 až  
654). 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2014. s. 102. ISBN 978-80-7478-369-2. V případě § 20 odst. 2 NOZ 
ten výslovně hovoří o právnických osobách ve svém návětí: „Právnické osoby veřejného práva….“
195 Viz.  ŠVESTKA, Jiří;  DVOŘÁK, Jan;  FIALA, Josef;  PELIKÁNOVÁ, Irena;  PELIKÁN,  Robert; 
DVOŘÁK, Tomáš; SVOBODA, Karel; PAVLÍK, Pavel. Občanský zákoník. Komentář. Svazek I. (§ 1 až  
654). 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2014. s. 102. ISBN 978-80-7478-369-2.
196 Viz.  ŠVESTKA, Jiří;  DVOŘÁK, Jan;  FIALA, Josef;  PELIKÁNOVÁ, Irena;  PELIKÁN,  Robert; 
DVOŘÁK, Tomáš; SVOBODA, Karel; PAVLÍK, Pavel. Občanský zákoník. Komentář. Svazek I. (§ 1 až  
654). 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2014. s. 105. ISBN 978-80-7478-369-2.
197 Pozitivní  vymezení  viz  např.  §  763 odst.  1  ZOK:  „Fyzická  osoba může  být  členem sociálního  
družstva,  jen  
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korporace lze jednoznačně označit např. následující entity: spolky (§ 214 a násl. NOZ), 

společenství  vlastníků  jednotek  (§  1194  NOZ),  honební  společenstva  (§  19  ZoM), 

obchodní korporace [komanditní společnost (§ 118 a násl. ZOK), společnost s ručením 

omezeným (§ 132 a násl.  ZOK), akciová společnost (§ 243 a násl.  ZOK), družstvo  

(§ 552 a násl. ZOK)], komoditní burza (§ 1 ZKB). Za soukromoprávní fundace lze dále 

považovat  nadace  (§ 306 a násl.  NOZ),  nadační  fondy (§ 394 a  násl.  NOZ),  ústavy 

(§ 402 a násl. NOZ). 

Hlavním rysem právnických osob veřejného práva je skutečnost, že vznikají, trvají 

i zanikají 2 způsoby, a to: (i) přímo na základě zákona nebo (ii) jiným aktem veřejné 

moci.  Pro  právnické  osoby  veřejného  práva  je  dále  typické,  že  se  na  ně  vztahují 

primárně předpisy veřejného práva; u právnických osob veřejného práva je vyloučeno, 

aby vznikly na základě soukromé vůle198. 

Za veřejnoprávní  korporace  lze  označit:  územně  samosprávné  celky  (čl.  101 

odst. 3  Ústavy;  územně  samosprávné  celky  lze  členit  dále  na  obce  a  kraje),  Česká 

lékařská  komora,  Česká  stomatologická  komora,  Česká  lékárnická  komora  (pro 

jmenované komory platí § 1 odst. 3 ZČLKČSK), Komora patentových zástupců České 

republiky (§ 3 odst. 1 ZPatZ), Komora veterinárních lékařů České republiky (§ 1 odst. 3 

ZKVL),  Notářská  komora  České  republiky  (§  29  odst.  5  NotZ),  Komora  daňových 

poradců České  republiky  (§  9  odst.  3  ZDP),  Česká  advokátní  komora  (§ 40 odst.  4 

ZAdv), Exekutorská komora České republiky (§ 100 odst.  3 ExŘ),  Komora auditorů 

České republiky (§ 31 odst. 1 AudZ), Hospodářská komora České republiky a Agrární 

komora České republiky (§ 2 odst. 4 ZHKČR). 

a) vykonává-li pro sociální družstvo práci na základě pracovního poměru, b) vykonává-li pro sociální  
družstvo práci bez nároku na odměnu mimo rámec pracovního poměru na základě dobrovolnosti, nebo c)  
jsou-li jí poskytovány služby v rámci obecně prospěšné činnosti sociálního družstva.“ Negativní vymezení 
viz např. § 95 odst. 3 ZOK:  „Společníkem nemůže být ten, na jehož majetek byl v posledních 3 letech  
prohlášen konkurs,  nebo byl  návrh na zahájení insolvenčního řízení zamítnut pro nedostatek majetku,  
anebo  byl  konkurs  zrušen  proto,  že  je  jeho  majetek  zcela  nepostačující;  kdo  tento  zákaz  poruší,  se  
společníkem nestane, i když společnost vznikne.“
198 Viz.  ŠVESTKA, Jiří;  DVOŘÁK, Jan;  FIALA, Josef;  PELIKÁNOVÁ, Irena;  PELIKÁN,  Robert; 
DVOŘÁK, Tomáš; SVOBODA, Karel; PAVLÍK, Pavel. Občanský zákoník. Komentář. Svazek I. (§ 1 až  
654). 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2014. s. 105. ISBN 978-80-7478-369-2.
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Veřejnoprávními fundacemi jsou Státní fond životního prostředí České republiky 

(§ 1 odst. 2 ZSFŽP), Státní fond kultury České republiky (§ 1 odst. 2 ZSFKČR), Státní 

fond dopravní infrastruktury (§ 1 odst. 2 ZSFDI), Státní fond rozvoje bydlení (§ 1 odst. 

2 ZSFRB), Státní zemědělský intervenční fond (§ 1 odst. 1 ZSZIF), Vinařský fond (§ 31 

odst. 2 ZVV), Všeobecná pojišťovna České republiky.  

Vzhledem k variabilitě právnických osob a účelům, ke kterým jsou zakládány, lze 

vysledovat i kategorii právnických osob, které se jen velmi obtížně zařazují jednoznačně 

do oblasti  soukromého  nebo  veřejného  práva,  když  tyto  osoby  v sobě  nesou  znaky 

typické  pro osoby veřejného i  soukromého práva  zároveň199.  Mezi  takové osoby lze 

zařadit např. Českou televizi (§ 1 odst. 2 ZČT), Český rozhlas (§ 1 odst. 2 ZČR), Českou 

tiskovou kancelář (§ 1 odst. 2 ZČTK), Českou národní banku (§ 1 odst. 2 ZČNB), státní 

podniky  (§  2  odst.  1  ZSP),  státní  příspěvkové  organizace,  příspěvkové  organizace 

územních samosprávných celků, státní organizace Správa železniční a dopravní cesty 

(§ 19 odst. 2 ZČD), národní podniky (v současné době jediný – Budějovický Budvar, 

národní podnik), státní statky v likvidaci. 

Mezi právnické osoby na pomezí soukromého a veřejného práva lze pak zařadit 

i církve  a  náboženské  společnosti  a  evidované  právnické  osoby.  Církve,  které  byly 

zhruba  do  18.  století  výhradně  veřejnoprávními  korporacemi,  prošly  v průběhu 

následujícího  období  vývojem,  kdy  se  výrazně  přiblížily  pozici  soukromoprávních 

korporací.  V souladu  s CírZ  se  v případě  církví  a  náboženských  společností  jedná 

jednoznačně o soukromoprávní korporace (církevní řády, řeholní instituce, resp. fundace 

(záduší). Nicméně, v souvislosti s církví a náboženskými společnostmi je nutné poukázat 

na  skutečnost,  že  sice  vznikají  dobrovolným sdružováním  fyzických  osob,  nicméně 

vznik  jejich  právní  osobnosti  je  vázán  na  zápis  do  rejstříku  registrovaných  církví 

a náboženských společností.

Poslední členění právnických osob, které pro účely této práce považuji za vhodné 

zmínit, je členění právnických osob na podnikatele a nepodnikatele. Toto členění není 

199 Viz.  ŠVESTKA, Jiří;  DVOŘÁK, Jan;  FIALA, Josef;  PELIKÁNOVÁ, Irena;  PELIKÁN,  Robert; 
DVOŘÁK, Tomáš; SVOBODA, Karel; PAVLÍK, Pavel. Občanský zákoník. Komentář. Svazek I. (§ 1 až  
654). 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2014. s. 109. ISBN 978-80-7478-369-2.
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ryze teoretické, ale má své praktické dopady, a to konkrétně v tom, že status právnické 

osoby coby podnikatele či  nepodnikatele ukládá právnické osobě zvláštní povinnosti. 

Problematika podnikatelů je upravena v § 420 a násl. NOZ; primárně, v souladu s § 420 

odst. 1 NOZ se za podnikatele považuje každý:  „Kdo samostatně vykonává na vlastní  

účet  a  odpovědnost  výdělečnou  činnost  živnostenským nebo obdobným způsobem se  

záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku…“  Tuto obecnou definici pak 

rozšiřuje  §  420  odst.  2  NOZ  ve  vztahu  k problematice  §  1963  NOZ  a  ochrany 

spotřebitele tak, že za podnikatele se považuje i subjekt, který vstupuje ve smluvní vztah 

v souvislosti se svojí obchodní nebo výrobní, případně obdobnou činností. V souvislosti 

s  § 420  odst.  1  NOZ je  nutné  upozornit  na  skutečnost,  že  současná  právní  úprava 

opustila  předchozí  definici  podnikatele,  která  zahrnovala  jako  jeden  z jeho  znaků 

i dispozici s oprávněním k podnikatelské činnosti – tímto ustanovením tak lze pohlížet 

jako  na  podnikatele  i  na  subjekty,  které  nedisponují  příslušným  oprávněním 

k podnikatelské činnosti, ačkoliv zjevně podnikatelskou činnost vykonávají. V souladu 

s § 421 odst. 1 NOZ se za právnickou osobu – podnikatele považuje automaticky každá 

osoba,  která je zapsaná v obchodním rejstříku; v souladu s § 421 odst.  2 NOZ se za 

podnikatele  považuje  každá  osoba,  která  disponuje  živnostenským  nebo  jiným 

oprávněním.  Totožné  závěry  pak  platí  i  pro  státní  podniky,  příspěvkové  organizace 

územních samosprávných celků. 

5.1.4. Jednání za právnickou osobu 

Základní právní úprava jednání za právnickou osobu je obsažena v § 151 odst. 1 

NOZ, dle kterého zákon nebo zakladatelská oprávnění určují, kdo jedná za právnickou 

osobu a nahrazuje její vůli. Ustanovení § 151 odst. 1 NOZ jednoznačně vychází z teorie 

fikce s tím, že právnická osoba nemá vlastní vůli a tato je nahrazena vůlí fyzických osob 

jednajících  jejím  jménem;  osoby  oprávněné  jednat  jménem  právnické  osoby  pouze 

vystupují  jako zástupci  právnické osoby200.  Dále,  § 152 odst.  1 NOZ člení  statutární 

200 Viz LAVICKÝ, Pet a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1 – 654). Komentář. 1. vydání. Praha: 
C.H. Beck, 2014. s. 777. ISBN 978-80-7400-529-9. K tomu také důvodová zpráva k § 151 až § 160 NOZ: 
„V obecných ustanoveních o orgánech právnické osoby se předně navrhuje stanovit, že ony to jsou, kdo  
v právnické osobě vlastním rozhodováním nahrazují její vůli (obdobně např. čl. 55 švýcarského ZGB).“
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orgány  právnických  osob na  individuální  (statutární  orgán  má  1  člena)  a  kolektivní 

(statutární orgán má vícero členů). Ustanovení § 152 odst. 2 a 3 NOZ stanoví základní 

požadavky,  které  musí  splňovat  fyzická  osoba,  aby  mohla  být  členem  statutárního 

orgánu právnické osoby. V souladu s § 154 NOZ přitom platí, že statutárním orgánem 

právnické  osoby  může  být  i  jiná  právnická  osoba;  v takovém  případě  musí  tato 

právnická osoba pověřit fyzickou osobu, aby ji zastupovala.

Ustanovení  §  161 a  násl.  NOZ upravuje  způsob jednání  za  právnickou  osobu; 

v souladu  s  § 163  náleží  statutárnímu  orgánu  právo  jednat  za  právnickou  osobu 

v rozsahu, který nebyl svěřen jinému orgánu právnické osoby. Dále, v souladu s § 164 

odst. 1 NOZ může člen statutárního orgánu jednat jménem právnické osoby ve všech 

záležitostech;  je-li  statutární  orgán  právnické  osoby  kolektivní  a  není  určen  způsob 

jednání,  může každý člen  statutárního orgánu v souladu s § 164 odst.  2 NOZ jednat 

v celém rozsahu. 

Za právnickou osobu mohou jednat i její zaměstnanci; v souladu s § 166 odst. 1 

NOZ  jsou  zaměstnanci  právnické  osoby  oprávněni  tuto  zastupovat  v rozsahu 

přiměřeném jejich zařazení nebo pracovní funkci; rozhodující je v daném případě i stav, 

jak  se  jeví  veřejnosti;  omezení  zaměstnance  jednat  za  právnickou  osobu  vnitřním 

předpisem je vůči třetím osobám účinné pouze za předpokladu, pokud bylo této třetí 

osobě známo – viz § 166 odst. 2 NOZ. 

V kontextu  problematiky  jednání  právnické  osoby  nelze  opomenout  ani  znění 

§ 167  NOZ,  dle  kterého  se  právnické  osobě  přičítá  protiprávní  jednání  člena  jejího 

statutárního orgánu, zaměstnance nebo jiného zástupce, pokud se jej dopustil při plnění 

svých úkolů.

Odlišným způsobem než v hmotněprávních předpisech je upravena problematika 

jednání  za  právnickou  osobu  v procesních  předpisech.  V této  souvislosti  je  nutno 

připomenout,  že právnická osoba coby umělá konstrukce práva nemůže sama jednat, 

a proto je nutné určit konkrétní fyzickou osobu, která činí veškeré (procesní) úkony za 
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ni201. 

V případě občanského soudního řádu (na který odkazuje § 30 SŘ, který upravuje 

jednání  za  právnickou  osobu)  právní  úprava  jednání  za  právnickou  osobu  vychází 

z hmotněprávní  úpravy,  ale  je  na  ní  relativně  nezávislá.  Primárně  lze  zmínit  v této 

souvislosti  §  21  odst.  1  až  3  OSŘ,  který  upravuje  jednání  za  právnickou  osobu 

v občanském soudním řízení tak, že za právnickou osobu jedná: 

- člen statutárního orgánu (v případě kolektivního statutárního orgánu jeho předseda 

nebo pověřený člen) a v případě, že je členem statutárního orgánu právnická osoba, 

pak fyzická osoba zmocněná jednat jejím jménem;

- zaměstnanec pověřený statutárním orgánem;

- vedoucí odštěpného závodu ve věci týkající se odštěpného závodu;

- prokurista – pokud mu byla udělena plná moc;

- nucený správce, dočasný správce nebo správce pro řešení krize dle zvláštního zákona 

nebo jím pověřený zaměstnanec.

Naopak  za  právnickou  osobu  nemůže  v souladu  s  §  21  odst.  4  OSŘ  jednat 

v občanském  soudním  řízení  osoba,  jejíž  zájmy  jsou  v rozporu  se  zájmy  právnické 

osoby. V kontextu relativně bohatého počtu subjektů, které mohou jednat v občanském 

soudním řízení za právnickou osobu, je pak nutné zmínit i § 21 odst. 2 OSŘ, dle kterého 

mohou  za  právnickou  osobu  jednat  i  subjekty  k tomu  oprávněné  podle  zvláštního 

předpisu.  Dále,  v souladu s § 21 odst.  5 OSŘ musí každý,  kdo jedná za právnickou 

osobu v občanském soudním řízení, své oprávnění jednat za tuto osobu, prokázat.

Občanský soudní řád dále disponuje speciálními ustanoveními, upravujícími okruh 

osob, které jednají za: (i) stát (§ 21a OSŘ) – a to buď Úřad pro zastupování státu ve věci 

majetkových  nebo  příslušná  organizační  složka  podle  zvláštního  právního  předpisu 

a dále (ii) obce a vyšší územně správní celky (§ 21b OSŘ) – osoby oprávněné jednat za 

tyto subjekty na základě speciálního zákona nebo pověření zaměstnanci. 

201 Viz POTĚŠIL, Lukáš; BRUS, Martin; Hlouch, Lukáš; RIGEL, Filip; ŠIMÍČEK, Vojtěch. Soudní řád 
správní. Komentář. Praha: Leges, 2014. s. 33. ISBN 978-80-7502-024-6.
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Výše  uvedená  zákonná  ustanovení  doplňuje  rozhodovací  praxe  NS,  který 

v minulosti dospěl k závěru, že pokud např. stanovy právnické osoby upravují jednání za 

tuto  osobu  tak,  že  za  právnickou  osobu  jedná  vícero  osob  společně,  pak  se  toto 

ustanovení  v občanském  soudním  řízení  neuplatní202,  nebo  že  za  právnickou 

v občanském soudním řízení nemůže vystupovat jako advokát osoba oprávněná ex lege 

jednat jménem právnické osoby203. 

Citovaná procesní úprava jednání za právnické osoby v občanském soudním řízení 

je základem pro úpravu v dalších procesních předpisech, které stanoví; tato úprava je 

v jednotlivých procesních předpisech vybudována na následujících tezích:

- za  právnickou  osobu  jedná  v daném  řízení  ten,  kdo  je  za  ni  oprávněn  jednat 

v občanském soudním řízení (viz např. § 33 odst. 4 věta první SŘS204, nebo § 34 odst. 

1 věta první TOPOS);

- za  právnickou  osobu  nemůže  jednat  ten,  jehož  zájmy  jsou  v rozporu  se  zájmy 

právnické osoby (viz. např. § 33 odst. 4 věta druhá SŘS, § 34 odst. 4 TOPOS);

- v daném řízení může za právnickou osobu jednat výhradně pouze a jen jedna fyzická 

osoba (viz např. § 33 odst. 4 věta poslední SŘS, § 34 odst. 3 TOPOS, nebo § 24 

odst. 4 DŘ);

202 Usnesení sp.zn. 20 Cdo 2921/2004 ze dne 3.5.2005, cit.: „Dovolací soud tak zastává názor, že smyslu  

a požadavku relativně samostatné procesní  úpravy  jednání  za právnickou osobu jako úpravy,  jež má  
význam a kterou je nutno poměřovat v poměrech konkrétního soudního (exekučního) řízení, odpovídá  
takový výklad § 21 odst. 1 písm. a/ o.s.ř. ve vztahu k jednatelům, kteří jsou podle § 133 odst. 1 obch. zák.  
omezeni ve způsobu jednání společnosti s ručením omezeným společným jednáním dalšího jednatele, dle  
nějž se takové určení v omezení možnosti úkonů jediného jednatele neuplatní.“  Usnesení dostupné na: 
www.nsoud.cz 
203 Rozsudek sp.zn. 29 Odo 560/2004 ze dne 10.5.2005, cit.: „Žalovaný byl ve sporu „zastoupen“ svým  
předsedou, tedy osobou, která je ve smyslu ustanovení § 21 odst. 1 písm. a) o. s. ř. oprávněna jejím  
jménem jednat v občanském soudním řízení přímo. Taková osoba nemůže současně vystupovat ve sporu  
jako advokát, neboť osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby jako její statutární orgán, nemůže  
být současně zmocněncem této právnické osoby a nemůže jí z toho důvodu ani vzniknout právo na odměnu  
advokáta  podle  vyhlášky  č.  484/2000  Sb.  Žalovanému  proto  náklady  dovolacího  řízení  nevznikly.“ 
Rozsudek dostupný na www.nsoud.cz 
204 Cit. § 33 odst. 4 věta první SŘS:  „Za právnickou osobu jedná ten, kdo je k tomu oprávněn podle  
zvláštního  zákona.“ Zvláštním zákonem se  zde  rozumí  občanský soudní  řád;  k tomu viz  JEMELKA, 
Luboš;  PODHRÁZKÝ,  Milan;  VETEŠNÍK,  Pavel;  ZAVŘELOVÁ,  Jitka;  BOHADLO,  David; 
SUCHÁNEK, Petr. Soudní řád správní. Komentář. 1. vydání. Praha: C.H. Beck, 2013. s. 199. ISBN 978-
80-7400-498-8. 
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- prokázat své oprávnění jednat jménem právnické osoby (viz např. § 33 odst. 4 věta 

třetí SŘS, nebo § 34 odst. 1 TOPOS).

5.1.5. Vybrané aspekty vztahu právnických a fyzických osob a jejich rovnost

V případě právnických osob nelze dle mého názoru opomenout několik aspektů 

vztahů fyzických a právnických osob a dále  problematiky právnických osob a jejich 

vztahu k základním právům a lidským svobodám. Cílem této části předkládané práce je 

hledání  odpovědí  na následující  otázky:  (i)  Jsou si  fyzické  a  právnické  osoby rovny 

v oblasti  lidských práv  a  základních  svobod? (ii)  Může být  právnická  osoba osobou 

blízkou fyzické osobě? Vzhledem k odpovědím, které vykrystalizovaly při  psaní  této 

práce na výše uvedené otázky,  je  součástí  této  kapitoly  také problematika  prohlídky 

nebytových prostor právnických osob.

5.1.5.1. K problematice právnických osob a lidských práv

Rovnost  právnických  a  fyzických  osob  v oblasti  lidských  práv  a  základních 

svobod  tvoří  jednu  z dosud  neuzavřených  otázek  právní  teorie  i  praxe.  Mohou  se 

právnické  osoby  dovolat  stejných  lidských  práv  a  základních  svobod  jako  fyzické 

osoby? Lze  např.  lidská práva a  základní  svobody, upravená v Mezinárodním paktu 

o občanských a politických právech, Evropské úmluvě o lidských právech nebo v Listině 

základních práv a svobod automaticky aplikovat i na právnické osoby? A pokud ano, na 

základě jaké argumentace za situace,  kdy samy tyto dokumenty neobsahují  odpověď 

na otázku, zda cílí pouze a jen na fyzické osoby, nebo jsou adresáty práv a svobod v nich 

upravených i právnické osoby? 

V případě  Mezinárodního  paktu  o  občanských  a  politických  právech  je  určení 

vztahu mezi  tímto  dokumentem a právnickými osobami poměrně  jednoduchý,  neboť 

v souladu s preambulí Mezinárodního paktu o občanských a politických právech platí, že 

ten  se  vztahuje  pouze  na  fyzické,  nikoliv  právnické  osoby,  což  lze  dovodit  už  jen 

z intenzity  užívání  termínu  „lidská“  nebo  „člověk“205.  Tento  závěr  byl  mimo  jiné 

205 Cit.  z preambule Mezinárodního paktu občanských a politických právech:  „Státy,  smluvní strany  
tohoto Paktu, majíce na zřeteli, že podle zásad vyhlášených v Chartě Organizace spojených národů je  
uznání přirozené důstojnosti a rovných a nezcizitelných práv všech členů lidské rodiny základem svobody,  
spravedlnosti a míru ve světě, uznávajíce, že tato práva se odvozují od přirozené důstojnosti lidské bytosti,  
uznávajíce,  že  podle  Všeobecné  deklarace  lidských  práv je  ideálu  svobodné  lidské  bytosti  těšící  se  
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podpořen i ESD, který v rozsudku sp.zn. T-374/87 ze dne 18.10.1989 ve věci Orkem 

proti EK dospěl k závěru, že Mezinárodní pakt o občanských a politických právech se 

vztahuje toliko na fyzické osoby v trestním řízení, nikoliv právnické osoby. 

Vztah mezi Evropskou úmluvou o ochraně lidských práv a právnickými osobami 

je komplikovanější než v předchozím případě. Již v průběhu přípravy Evropské úmluvy 

o ochraně lidských práv bylo úmyslem poskytnout ochranu i právnickým osobám. V této 

souvislosti je však nutné uvést, že rozsah konkrétních práv, které se vztahují pouze na 

fyzické osoby, a kterých se tedy nemohou dovolat právnické osoby, není v Evropské 

úmluvě o ochraně lidských práv výslovně uveden. Rozdělení lidských práv na skupinu 

těch, kterých se mohou dovolat pouze fyzické osoby, a skupinu těch, kterých se mohou 

dovolat  i  právnické  osoby,  zůstává  jednou  z činností  ESLP206.  V této  souvislosti  lze 

zmínit např. rozsudku Jihočeské Matky proti ČR ve věci stížnosti č. 19101/03 ze dne 

10.7.2006,  kdy  ESLP konstatoval,  že  lidských  práv  se  nemůže  dovolávat  právnická 

osoba v oblasti ochrany práva života nebo zdraví207. Takový přístup je ovšem z etického 

hlediska  značně  problematický,  neboť  lidská  práva  zde  v případě,  že  jsou  přiznána 

i obchodním společnostem,  nemusí  automaticky  sloužit  svému původnímu účelu,  ale 

jednotlivé  subjekty  se  jich  mohou  domáhat  za  účelem  ochrany  svých  zisků.  V této 

souvislosti  je možné odkázat na rozsudek  VALLEY DEVELOPMENTS LTD a další 

proti Irsku ve věci stížnosti č. 12742/87 ze dne 9.2.1993208, ve kterém se zabýval ESLP 

občanské a politické svobodě a svobodě od strachu a nedostatku možno dosáhnout jen tehdy, jestliže  
budou vytvořeny takové podmínky, v nichž bude moci každý požívati svých občanských a politických práv,  
jakož i svých práv hospodářských, sociálních a kulturních, majíce na zřeteli závazek států vyplývající z  
Charty Organizace spojených národů podporovat  všeobecnou úctu k lidským právům a svobodám a k  
jejich zachovávání, uvědomujíce si, že jednotlivec, mající povinnosti k jiným a ke společenství, ke kterému  
přísluší, je povinen usilovat o rozvíjení a dodržování práv uznaných v tomto Paktu, ujednávají tímto, jak  
dále stanoveno:“
206 KMEC, Jiří; KOŠAŘ, David; KRATOCHVÍL, Jan; BOBEK, Michal.  Evropská úmluva o lidských  
právech. Komentář. Praha: C.H. Beck, 2012. s. 34 a násl. ISBN 978-80-7400-365-3.
207 Rozsudek  Jihočeské  Matky  proti  ČR  ve  věci  stížnosti  č.  19101/03  ze  dne  10.7.2006,  cit.: 
„Stěžovatelka sama je ovšem právnickou osobou, jež se těžko může dovolávat práv pojmově spjatých s  
fyzickými osobami, jako je třeba právo na ochranu zdraví nebo života. Neprokázala, že by se sama mohla  
domáhat  ochrany  majetku  před  účinky  provozu  elektrárny.  Soud  nicméně  připustil,  že  stěžovatelka  
usilovala o ochranu práv svých členů.“ 
208 V této souvislosti je možné odkázat na disentní stanovisko soudců D. Bindschedler-Rober, C. Russo 
a I.  Foighel:  „V žádném případě nevidíme důvod, proč by měla být  ochrana Úmluvy zredukována na  
ochranu finančních zájmů.“ Rozsudek dostupný na www.hudoc.echr.coe.int
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problematikou  ochrany  právnické  osoby,  která  investovala  finanční  prostředky  za 

účelem pořízení nemovitosti.   

Příkladem,  jak  se  z práv  určených  výhradně  fyzickým  osobám  stávají  práva 

přiznaná i právnickým osobám, může být problematika ochrany obydlí čl. 8 odst. EÚLP; 

v konkrétní  rovině  v souladu  s čl.  8  odst.  2  EÚLP  platí,  že  státní  orgány  mohou 

zasahovat  do  práva  na  respektování  soukromého  a  rodinného  života,  obydlí 

a korespondence.  Ačkoliv  je  historicky  ochrana  obydlí  spjata  zejména  s ochranou 

fyzických osob a intimity prostor, které obývají, ESLP dospěl k závěru, že nikoliv pouze 

fyzické  osoby  se  mohou  dovolat  práva  na  ochranu  obydlí,  ale  tato  ochrana  náleží 

i právnickým osobám, neboť pod termín obydlí lze subsumovat i sídlo právnické osoby 

– např. obchodní korporace. V konkrétní rovině lze odkázat na rozsudek ESLP Delta 

Pekárny proti ČR ve věci stížnosti č. 97/11 ze dne 2.10.2014, ve kterém bylo dosaženo 

závěru, že obchodní prostory právnických osob dosahují podobné ochrany jako obydlí 

fyzických osob, a provedení prohlídky v obchodních prostorách právnických osob proto 

musí být podřízeno obdobnému režimu s tím, že prohlídka obchodních prostor správním 

orgánem bez předchozího souhlasu soudu je nezákonná, pokud není zajištěna dostatečná 

dodatečná soudní ochrana proti takovému úkonu209. 

Charta  základních  práv  Evropské  unie  neobsahuje  ve  svém  textu  výslovnou 

zmínku  o  tom,  zda  se  vztahuje  výhradně  na  fyzické,  nebo  i  na  právnické  osoby. 

Ze samotného textu tohoto dokumentu však vyplývá, že je určen k ochraně fyzických 

osob – lidí, nikoliv umělých entit, jakými jsou právnické osoby. V této souvislosti lze 

odkázat např. na čl. 20 nebo zejména čl. 47 ECHLP.

Listina  základních  práv  a  svobod  expressis  verbis  neřeší  problematiku  vztahu 

lidských práv a základních svobod a právnických osob; preambule Listiny základních 

209 Rozsudek ESLP Delta Pekárny proti ČR ve věci stížnosti č. 97/11 ze dne 2.10.2014, cit.:  „Soud 
předně připomíná,  že  ve  smyslu  jeho judikatury  má pojem „obydlí“ širší  význam než  slovo  „home“ 
(uvedené  v anglické  verzi  článku  8)  a  může  zahrnovat  například pracovnu nebo kancelář  příslušníka  
svobodného  povolání.  
Za určitých okolností lze práva zaručená z hlediska článku 8 Úmluvy vykládat v tom smyslu, že zahrnují  
právo společnosti na respektování jejího sídla, pobočky nebo obchodních prostor, v jejichž případě však  
může být právo zásahu smluvních států ještě širší.“ Rozsudek dostupný na: www.hudoc.echr.coe.int 
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práv a svobod hovoří v mnoha směrech o lidech a právnické osoby nezmiňuje210. Jako 

interpretační vodítko nemůže posloužit ani čl. 1 LZPS věta první, která hovoří o rovnosti 

lidí v právech a čl. 5 LZPS, který pro změnu hovoří o tom, že způsobilost mít práva má 

každý,  aniž  by  specifikoval,  zda  tímto  termínem  rozumí  fyzické  nebo  právnické 

osoby211. V této souvislosti tak vyvstávají dvě základní otázky: (i) zda se lidská práva 

a základních  svobody  aplikují  ve  stejném  rozsahu  na  právnické  a  fyzické  osoby, 

a (ii) pokud se aplikují  na právnické osoby, pak zda pouze a jen na právnické osoby 

soukromého  práva,  nebo  i  na  právnické  osoby  veřejného  práva  a  v jakém  rozsahu. 

Vzhledem ke skutečnosti, že odpověď na výše uvedené otázky Listina základních práv 

a svobod neposkytuje, je nutné ji hledat v rozhodovací praxi ÚS a doktríně212. 

Doktrína  zaujímá  k této  problematice  rozdílné  postoje.  V případě  otázky,  zda 

právnické osoby požívají  základních práv a  svobod ve stejném rozsahu jako fyzické 

osoby se lze setkat s názorem, že v rovnici lidských práv a základních svobod neexistuje 

rovnítko mezi právnickými a fyzickými osobami, a možnost právnické osoby dovolat se 

lidských práv a základních svobod je nutné posuzovat v kontextu konkrétního lidského 

práva  nebo  základní  svobody,  kterých  se  právnická  osoba  v konkrétní  situaci 

dovolává213. Setkat se lze ovšem i s přístupem interpretace čl. 5 LZPS pouze ve vztahu 

k fyzickým,  nikoliv  právnickým  osobám214.  Tomuto  interpretačnímu  přístupu 

210 Cit. preambule LZPS: „Federální shromáždění na základě návrhů České národní rady a Slovenské  
národní rady, uznávajíc  neporušitelnost přirozených práv člověka, práv občana a svrchovanost zákona,  
navazujíc na obecně sdílené hodnoty a na demokratické a samosprávné tradice našich národů, pamětlivo  
trpkých zkušeností z dob, kdy  lidská práva a základní svobody byly v naší vlasti potlačovány, vkládajíc  
naděje  do  zabezpečení  těchto  práv  společným  úsilím  všech  svobodných  národů,  vycházejíc  z  práva  
českého národa a slovenského národa na sebeurčení, připomínajíc si svůj díl odpovědnosti vůči budoucím  
generacím za osud veškerého lidstva na Zemi a vyjadřujíc vůli, aby se Česká a Slovenská Federativní  
Republika důstojně zařadila mezi státy, jež tyto hodnoty ctí, usneslo se na této Listině základních práv a  
svobod…“
211 Česká právní úprava tak neobsahuje úpravu jako např. čl. 19 odst. 3 Grundgesetz für Bundesrepublik  
Deutschland,  dle  kterého  se  základní  práva  vztahují  i  na  právnické  osoby,  pokud  to  dovoluje  jejich 
charakter.  K tomu viz  také  JARASS,  Hans.  PIEROTH,  BODO.  Grundgesetz  für  die  Bundesrepublik  
Deutschland. Kommentar. München: Verlag C.H. Beck, 2004. 1443 s. ISBN 3 406 51428 6.
212 Listina základních práv a svobod tak v čl. 5 neposkytuje interpretační pokyn jako např. čl. 19 odst. 3 
GG, dle kterého: „Základní práva platí také pro vnitrostátní právnické osoby, pokud jsou dle své podstaty  
na tyto aplikovatelné.“
213 Viz.  WAGNEROVÁ, Eliška;  ŠIMÍČEK, Vojtěch;  LANGÁŠEK, Tomáš;  POSPÍŠIL,  Ivo.  Listina 
základních práv a svobod. Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012. s 20. ISBN 978-80-7357-750-6.
214 Viz KLÍMA, Karel a kol.  Ústavní právo. 4. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2010. s. 277. ISBN 978-80-
7380-261-5.

132



přisvědčuje skutečnost,  že původně v jedné z variant připravované Listiny základních 

práv  a  svobod  bylo  ustanovení,  že  tato  se  vztahuje  na  právnické  osoby,  a  to  za 

předpokladu, že to povaha dotčeného základního práva nebo svobody připustí215. Tento 

směr vychází  z teze,  že lidská práva a základní  svobody definované v LZPS vychází 

z jejich  přirozenoprávního pojetí  a  v pojetí  přirozeného práva jsou jedinými  adresáty 

lidských práv a základních svobod fyzické osoby216. 

Odpověď  na  otázku  možnosti  a  rozsahu  aplikace  základních  práv  a  lidských 

svobod  upravených  v Listině  základních  práv  a  svobod  na  právnické  osoby  lze 

jednoznačně  hledat  v rozhodovací  praxi  ÚS.  V případě  práva  na  spravedlivý  proces 

přiznal ÚS v nálezech sp.zn. III. ÚS 373/98 ze dne 25. 2. 1999217 a sp.zn. IV. ÚS 214/98 

ze dne 6.5.1999218 právo na spravedlivý proces obchodním společnostem, v nálezu sp.zn. 

IV. ÚS 13/98 ze dne 3.9.1998 toto právo přiznal i obci v pozici účastníka občanského 

soudního řízení219. V nálezu sp.zn. I. ÚS 182/05 ze dne 6.4.2006 pak ÚS přiznal dokonce 

215 Viz PAVLÍČEK,  Václav  a  kol.  Ústava  a  ústavní  řád  České  republiky.  Komentář.  2.  doplněné  
a podstatně rozšířené vydání. 2. díl. Práva a svobody. Praha: Linde Praha a.s., 2002. s. 40. ISBN 80-7201-
391-2.
216 Viz  PAVLÍČEK,  Václav  a  kol.  Ústava  a  ústavní  řád  České  republiky.  Komentář.  2.  doplněné  
a podstatně rozšířené vydání. 2. díl. Práva a svobody. Praha: Linde Praha a.s., 2002. s. 39 a 40. ISBN 80-
7201-391-2.  Obdobně  i  v  Prášková,  Helena:  Osobní  aspekty  správní  odpovědnosti  z hlediska  zásady 
rovnosti. in GERLOCH, Aleš; ŠTURMA, Pavel a kol.  Ochrana základních práv a svobod v proměnách  
práva na počátku 21. století v českém, evropském a mezinárodním kontextu. Praha: Auditorium, 2011. 229 
s. ISNB 978-80-87284-23-0. 
217 Nález sp.zn.  III. ÚS 373/98 ze dne 25. 2. 1999; ústavní stížnost zde podávala právnická osoba, cit:  
„Pokud by instančně vyšší správce daně nepřihlédl k porušení právního předpisu, tedy podstatné vadě  
řízení  nebo k tomu, že skutkové  okolnosti  alespoň nasvědčují,  že ten,  kdo je označen za ručitele,  jím  
nemusí být, zůstal by při extenzívním výkladu pojmu "procesní rozhodnutí" stěžovatel v tomto řízení bez  
soudní ochrany, která je mu Listinou čl. 36 odst. 1 a 2 zaručena. Porušení základních práv a svobod takto  
spočívalo  v  neposkytnutí  soudní  ochrany,  když  Krajský  soud  v  Ostravě  se  přidržel  výkladu  pojmu  
"procesní  rozhodnutí"  v  rozsahu,  který  vedl  k  namítanému  zásahu  do  základních  práv  a  svobod  
stěžovatele.“ Nález dostupný na www.usoud.cz 
218 Nález sp.zn. IV. ÚS 214/98 ze dne 6.5.1999; ústavní stížnost byla podána akciovou společností, cit.:  
„(…) nebylo-li s ní takto jako s účastníkem řízení v této posledně jmenované věci - v níž také bylo vydáno  
napadené  usnesení  -  jednáno,  byla  tímto  postupem soudu,  a  to  včetně  vydání  napadeného  usnesení,  
jakkoliv  je  toto  usnesení  formálně  posuzováno  správné,  porušena  procesní  práva  stěžovatelky  jako  
účastníka řízení a zároveň také její práva, zaručovaná čl. 36 odst. 1, čl. 37 odst. 3 a čl. 38 odst. 2 Listiny.  
Z uvedených důvodů bylo proto napadené usnesení zrušeno [§ 82 odst. 1, 3 písm. a) zákona č. 182/1993  
Sb., ve znění pozdějších předpisů].“ Nález dostupný na www.usoud.cz
219 Nález sp.zn. IV. ÚS 13/98 ze dne 3.9.1998, cit.: „Právnické osoby, mezi něž patří i jednotky územní  
samosprávy, mají způsobilost být účastníkem řízení a soud s nimi tedy musí zacházet stejným způsobem  
jako s účastníkem řízení, který je fyzickou osobou. Skutečnost, že zjišťování poměrů právnické osoby při  
rozhodování o osvobození od soudních poplatků by mělo být obtížné či nákladné, sama o sobě nemůže být  
důvodem k tomu, aby u takového účastníka řízení byla předem a bez dalšího vyloučena možnost použití  
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státu  právo  na  spravedlivý  proces  v občanském  soudním  řízení  týkajícím  se 

pracovněprávního sporu220. Naopak v nálezu sp.zn. I. ÚS 282/97 ze dne 6.1.1998 odmítl 

přiznat právnickým osobám právo na životní prostředí221 (zde navázal ÚS na svůj nález 

sp.zn.  Pl.ÚS  15/93  ze  dne  19.1.1994222), v usnesení  sp.zn.  IV.  ÚS  528/98  ze  dne 

22.3.1999 právo na nedotknutelnost obydlí223. 

Přímo ve vztahu k tématu  této  práce  je  pak nutné  upozornit  na  již  zmiňované 

usnesení  ÚS  sp.zn.  IV.ÚS  158/13  ze  dne 14.3.2013,  ve  kterém  se  ÚS  zabýval 

problematikou aplikace zásady nemo tenetur ve vztahu k fyzické osobě oprávněné jednat 

jménem obchodní společnosti (které byla jediným společníkem), a to za situace, kdy této 

bylo  uloženo  podle  trestního  řádu,  aby  vydala  dokumenty  a  listiny  vztahující  se 

ustanovení § 138 odst. 1 o.s.ř., jehož aplikace může ve svých důsledcích ovlivnit i tak významné právo  
jako je právo na přístup k soudu. Je pak věcí judikatury obecných soudů, aby vymezila kritéria poměrů,  
z nichž bude při aplikaci tohoto ustanovení u právnických osob vycházet.“
220 Nález sp.zn.  I. ÚS 182/05 ze dne 6.4.2006, cit.:  „Podle čl. 38 odst. 1 Listiny " Přitom nositelem  
základního práva na zákonného soudce dle ustanovení čl. 38 odst. 1 Listiny je zcela zřejmě každá fyzická  
či právnická osoba, která je účastníkem předmětného řízení (jazykový výklad ustanovení čl. 38 odst. 1  
Listiny pojmu "nikdo…").“ Nález dostupný na www.usoud.cz
221 Nález sp.zn.  I. ÚS 282/97 ze dne 6.1.1998, cit.:  „Nicméně na rozdíl od osoby fyzické se právnická  
osoba může domáhat ochrany jen takových práv chráněných Listinou základních práv a svobod, které  
odpovídají  jejímu právnímu  postavení,  resp.  pokud jsou  svou povahou pro  ni  použitelná.  Článek  35  
Listiny  základních  práv  a  svobod  zakotvující  právo  na  příznivé  životní  prostředí  a  včasné  a  úplné  
informace o stavu životního prostředí a přírodních zdrojů na právnické osoby vztahovat nelze. Je zřejmé,  
že práva vztahující se k životnímu prostředí přísluší pouze osobám fyzickým, jelikož se jedná o biologické  
organismy, které - na rozdíl od právnických osob - podléhají eventuálním negativním vlivům životního  
prostředí…“ Nález dostupný na www.usoud.cz
222 Nález nález Pl. ÚS 15/93 ze dne 19.1.1994, cit.: „Pro posouzení souladu § 3 cit. zákona s ústavními  
zákony a s mezinárodními smlouvami ve smyslu čl. 10 Ústavy je třeba uvážit, zda se příslušná ustanovení  
o základních právech a svobodách týkají právnických osob vůbec. Listina sama se v tomto směru výslovně  
nevyjadřuje. Lze se však dovolat prohlášení bývalé České a Slovenské Federativní Republiky při ratifikaci  
Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, které uznává pravomoc Evropské komise pro lidská  
práva přijímat podle čl. 25 Úmluvy stížnosti osob, nevládních organizací nebo skupin osob považujících  
se za poškozené v důsledku porušení práv přiznaných Úmluvou (srov. Sdělení Federálního ministerstva  
zahraničních věcí, publikované pod č. 209/1992 Sb.). Z toho lze dovodit ochotu státu poskytnout ochranu  
i právnickým osobám, pokud jde o základní  práva a svobody.  Ostatně,  v  tomto směru se lze dovolat  
i ustanovení § 72 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, z něhož plyne, že ústavní stížnost jsou  
oprávněni  podat  fyzická  nebo  právnická  osoba,  jestliže  tvrdí,  že  zásahem orgánu  veřejné  moci  bylo  
porušeno její  základní  právo  nebo svoboda  zaručené  ústavním zákonem nebo mezinárodní  smlouvou  
podle čl. 10 Ústavy.“ Nález dostupný na www.usoud.cz 
223 Usnesení sp.zn. IV. ÚS 528/98 ze dne 22.3.1999, cit.: „Ústavní soud především považuje za nezbytné  
uvést, že pokud jde o námitky týkající se domovních prohlídek, stěžovatel zjevně není aktivně legitimován  
k podání ústavní stížnosti pro porušení čl. 7 a 12 Listiny a čl. 8 Úmluvy, neboť z povahy uvedenými články  
zaručených základních práv a svobod plyne, že v rámci domovních prohlídek v zásadě mohou být dotčena  
pouze základní práva a svobody osob fyzických, nikoliv právnických, byť se mohou dotýkat obchodních  
aktivit soukromých osob.“ Nález dostupný na www.usoud.cz 
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k podnikatelské činnosti  dané obchodní  společnosti.  V tomto usnesení  mimo jiné ÚS 

výslovně poznamenal, že právo neobviňovat sebe sama je osobní povahy, a aplikuje se 

výhradně pouze a jen na fyzické osoby, nikoliv však na právnické osoby nebo fyzické 

osoby  jednající  jménem  právnických  osob,  pokud  tyto  mají  vypovídat  o  činnosti 

právnické osoby nebo poskytnout materiály a informace, které má k dispozici právnická 

osoba224. K tomuto závěru považuji za vhodné dodat, že se s ním ztotožňuji, bohužel (dle 

dosud mě známých usnesení a nálezů ÚS) se zatím jedná o izolované rozhodnutí.

5.1.5.2. Právnická osoba jako osoba blízká fyzické osobě?

Dalším tématem, které považuji za nutné zmínit ve vztahu k právnickým osobám, 

je problematika právnických osob jako osob blízkých fyzickým osobám. Toto téma není 

ryze teoretické povahy, ale má konkrétní dopady do možnosti vyslýchat fyzické osoby 

jednajících jménem, resp. na účet právnické osoby. Z perspektivy této práce je toto téma 

důležité  z toho  důvodu,  že  součástí  zásady  nemo  tenetur  je  možnost  odmítnout 

vypovídat v případě, že by na základě výpovědi mohla být stíhána osoba blízká; tato 

zásada je upravena v celé řadě předpisů – Listině základních práv a svobod, trestním 

řádu, zákoně o Policii,  daňovém řádu, správním řádu. V konkrétní rovině si lze klást 

otázku, zda se např. zaměstnanec nebo osoba jednající jménem právnické osoby může 

dovolat odmítnutí vypovídat s tím, že by hrozila újma např. zaměstnavateli coby osobě 

blízké. Hledání odpovědi na tuto otázku může posloužit opět krátký exkurs napříč právní 

úpravou institutu osoby blízké v soukromém i veřejném právu; v této souvislosti je pak 

nutné zdůraznit, že pozornost věnovaná soukromoprávní úpravě není bezúčelná, neboť 

předpisy veřejného práva z této úpravy čerpají. 

V  občanském  zákoníku  z roku  1964  byla  osoba  blízká  definována  v  § 116 

následujícím  způsobem:  „Osobou  blízkou  je  příbuzný  v  řadě  přímé,  sourozenec  

224 Usnesení sp.zn.  IV. ÚS 158/13 ze dne 14.3.2013, cit.:  „Základní právo neobviňovat se je osobní  
povahy,  a  proto  se  na  ně  nemůže  odvolávat  žádná obchodní  společnost  ani  osoby  představující  její  
orgány. Proto obchodní společnost  a osoby jako její  orgány nemohou bez dalšího oprávněně odmítat  
žádosti orgánů veřejné moci o poskytnutí obchodních knih a dokladů obchodní společnosti s poukazem na  
zákaz obviňovat sám sebe, a tudíž mohou být oprávněně donucovány k jejich nedobrovolnému poskytnutí.  
Jinak  řečeno,  pokud  statutární  orgán  obchodní  (či  jiné)  společnosti  poskytne  záznamy  a  dokumenty  
společnosti,  jeho jednání nezakládá svědecké sebeobvinění; je nicméně chráněn proti obviňování sebe  
sama vlastním ústním svědectvím.“ Nález dostupný na www.usoud.cz 
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a manžel, partner; jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby  

sobě  navzájem blízké,  jestliže  by  újmu,  kterou utrpěla  jedna z  nich,  druhá důvodně  

pociťovala  jako  újmu  vlastní.“ Toto  ustanovení  bylo  v několika  případech 

interpretováno zejména ve vztahu k § 42a odst. 1 OZ 1964 a § 196a odst. 1 ObchZ tak, 

že fyzická osoba může být považována za osobu blízkou právnické osobě. Ustanovení 

§ 42a odst. 2 OZ 1964 upravovalo problematiku odporovatelnosti právních úkonů, které 

dlužník učinil s cílem zkrácení věřitele, pokud k těmto úkonům došlo mimo jiné i mezi 

dlužníkem a osobami jemu blízkými; na skutečnost, že osobou blízkou právnické osobě 

může být i fyzická osoba ve vztahu k § 42a odst. 2 OZ 1964 pak poukázal i např. NS 

v usnesení sp. zn. 21 Cdo 2192/2001 ze dne 1.8.2002225. 

Konstrukci,  že  právnická  osoba  může  být  osobou  blízkou  fyzické  osobě,  pak 

obsahoval i obchodní zákoník, a to konkrétně § 196a odst. 2 ObchZ, který upravoval 

problematiku  uzavírání  smluv  o  úvěru  nebo  půjčce  mezi  společností  a  členy  jejích 

statutárních  orgánů nebo osobami  jim blízkým.  K tomuto  ustanovení  pak v rozsudku 

sp.zn.  29 Cdo 4822/2008 ze dne  27.1.2010 NS uvedl, že i v tomto případě může být 

právnická osoba považována za osobu blízkou fyzické osobě, pokud by škoda, kterou by 

potenciálně mohla utrpět právnická osoba, mohla být pociťována fyzickou osobou jako 

škoda  její  vlastní226.  Citovaná  rozhodnutí  NS  tak  potvrzovala  možnost,  aby  při 

225 Usnesení sp. zn.  21 Cdo 2192/2001 ze dne 1.8.2002, cit.: „Z analogického užití ustanovení § 116  
obč. zák. proto podle názoru dovolacího soudu vyplývá, že tyto fyzické osoby jsou z hlediska ustanovení §  
42a odst.2 obč. zák. osobami blízkými této právnické osobě. Vedle fyzických osob, které činí (mohou činit)  
za právnickou osobu právní úkony, mají - jak uvedeno již výše - vztahy k právnické osobě a zájem na  
jejích poměrech další fyzické osoby. Z hlediska jejich vystupování v právních vztazích však nemůže být  
významný jakýkoliv jejich vztah k právnické osobě. Tak jako ve vztazích mezi fyzickými osobami není z  
hlediska  ustanovení  §  116 obč.  zák.  podstatná  jakákoliv  jejich  vzájemná vazba,  ale  jen  vztah  určité  
kvality, založený na poměru rodinném nebo na poměru obdobnému poměru rodinnému, musí i vztah této  
další fyzické osoby k právnické osobě - má-li mít v právu význam - vykazovat určité vlastnosti. Tak je tomu  
zejména v případě, je-li fyzická osoba společníkem, členem nebo zaměstnancem právnické osoby nebo  
má-li  k  právnické  osobě  jiný  obdobný  vztah,  a  současně  se  jí  poměry  právnické  osoby  podstatným  
způsobem dotýkají. Za analogického užití ustanovení § 116 obč. zák. proto dovolací soud dovodil, že za  
osobu blízkou právnické osobě je třeba považovat také fyzickou osobu, která je společníkem, členem nebo  
zaměstnancem právnické osoby nebo která má k právnické osobě jiný obdobný vztah, a současně, kdyby  
důvodně pociťovala újmu, kterou utrpěla právnická osoba, jako újmu vlastní.“
226 Rozsudek sp.zn.  29 Cdo 4822/2008 ze dne  27.1.2010, cit.:  „Proto i zde platí, že u fyzických osob,  
které činí (mohou činit) jménem právnické osoby právní úkony, je třeba – zejména s přihlédnutím k tomu,  
že jejich prostřednictvím se utváří vůle právnické osoby – uvažovat s tím, že mají z titulu svého postavení  
(a z něj vyplývající odpovědnosti) k této (své) právnické osobě takový vztah, že by důvodně pociťovaly  
újmu, kterou utrpěla právnická osoba, jako újmu vlastní. Z analogického užití ustanovení § 116 obč. zák.  
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interpretaci jednotlivých ustanovení občanského zákoníku a obchodního zákoníku byly 

v určitých  případech  kvalifikovány  vztahy  mezi  fyzickými  osobami  a  právnickými 

osobami jako vztahy mezi osobami blízkými podle § 116 a § 117 OZ. 

Na  výše  uvedené  rozsudky  NS  bylo  nicméně  reagováno  při  přípravě  NOZ. 

V současné době je definice osoby blízké v případě občanského práva upravena v § 22 

odst.  1  NOZ:  „Osoba  blízká  je  příbuzný  v  řadě  přímé,  sourozenec  a  manžel  nebo  

partner podle jiného zákona upravujícího registrované partnerství (dále jen „partner“);  

jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají  za osoby sobě navzájem  

blízké, pokud by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu  

vlastní. Má se za to, že osobami blízkými jsou i osoby sešvagřené nebo osoby, které  

spolu trvale žijí.“ Dále pak v souladu s § 22 odst. 2 NOZ platí, že výhradně za účelem 

ochrany  třetích  osob  lze  za  osoby  blízké  považovat  právnické  osoby  a  členy  jejích 

statutárních orgánů při majetkových transakcích. K těmto ustanovením důvodová zpráva 

k novému občanskému zákoníku uvádí, že cílem kvalifikace fyzické osoby jako osoby 

blízké právnické osobě je výhradně ochrana majetkových práv třetích osob227.

Definici  osoby blízké  obsahuje  i  trestní  zákoník,  a  to  konkrétně  v  §  125,  dle 

kterého  je  osobou  blízkou:  „(…)  příbuzný  v  pokolení  přímém,  osvojitel,  osvojenec,  

sourozenec,  manžel  a  partner;  jiné  osoby  v  poměru  rodinném  nebo  obdobném  se  

pokládají za osoby sobě navzájem blízké jen tehdy, kdyby újmu, kterou utrpěla jedna  

z nich,  druhá  důvodně  pociťovala  jako  újmu vlastní.“ Citované  ustanovení  trestního 

zákoníku plně převzalo definici osoby blízké z § 116 OZ 1964 a vymezuje dvě skupiny 

osob blízkých. První skupinou jsou osoby blízké, uvedené v § 125 TZ228. Tato skupina 

osob blízkých je definována na základě objektivních vztahů; pro určení existence tohoto 

vztahu nejsou rozhodující subjektivní postoje nebo emoční vztahy (ať už pozitivní nebo 

proto vyplývá, že tyto fyzické osoby jsou – i z hlediska ustanovení § 196a obch. zák. – osobami blízkými  
této právnické osobě (viz R 53/2004).“ Rozsudek dostupný na www.nsoud.cz 
227 Cit. z důvodové zprávy k § 22 NOZ:  „Ustanovení o osobách blízkých přejímá v prvním odstavci  
§ 116 platného občanského zákoníku s doplněním vyvratitelné právní domněnky, podle níž se poměr osob  
blízkých  předpokládá  u  těch,  kdo  spolu  trvale  žijí.  Druhý  odstavec  zavádí  konstrukci,  podle  níž  se  
posuzuje stejně jako poměr osob blízkých i poměr k právnické osobě, je-li právnická osoba jinou osobou  
podstatně ovlivňována; to však může platit jen s důsledky omezenými na ochranu majetkových práv třetích  
osob.“
228 Tj. před středníkem.
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negativní) mezi jednotlivými osobami. Druhá část § 125 TZ229 pak definuje rozsáhlejší 

skupinu osob blízkých, kterými se rozumí jak osoby nacházející se v širším rodinném 

(nebo obdobném) okruhu, tak i osoby, mezi kterými existují natolik úzké osobní vztahy, 

že by újmu osoby jedné druhá osoba pociťovala jako újmu svoji vlastní230. Nemusí se 

přitom jednat o újmu výhradně majetkovou, ale může se jednat i o újmu nemajetkové 

povahy.

V případě trestního řádu je nutné uvést, že ačkoliv tato procesní norma operuje 

s termínem  „osoba  blízká“  v celé  řadě  svých  ustanovení231,  tato  norma  neobsahuje 

vlastní  definici  osoby  blízké  jako  §  125  TZ,  a  z tohoto  důvodu  je  nutné  aplikovat 

definici osoby blízké obsaženou v § 125 TZ; doktrína přitom ve vztahu např. k § 55 

odst. 2 TŘ neuvádí, že by osobou blízkou fyzické osobě mohla být právnická osoba232. 

Prima facie je tak v kontextu uvedeného zjevné, že právnická osoba nemůže být 

v intencích trestního zákoníku považována za osobu blízkou. V této souvislosti je možné 

zdůraznit,  že  ani  zákon  o  trestní  odpovědnosti  právnických  osob,  který  zavedl  do 

českého práva institut trestní odpovědnosti právnických osob, tuto problematiku neřeší 

a ani nepředpokládá,  že by osoba právnická mohla být osobou blízkou fyzické osobě 

v intencích § 125 TZ. V souladu s § 1 odst. 2 TOPOS přitom platí, že trestní zákoník se 

použije subsidiárně k zákonu o trestní odpovědnosti právnických osob tam, kde zákon 

o trestní odpovědnosti právnických osob jednotlivé otázky neupravuje. 

Výše uvedený závěr pak potvrzuje i usnesení VSP sp.zn.  5 To 96/2015 ze dne 

10.2.2016 (dále jen „usnesení sp.zn. 5To 96/2015 ze dne 10.2.2016“), ve kterém věnoval 

VSP pozornost problematice člena představenstva akciové společnosti  obviněného ze 

závažného zločinu poškození finančních zájmů EU, upraveného v § 260 TZ. Daný člen 

představenstva  nebyl  v totožném  trestním  řízení  obviněn,  ale  byl  předvolán,  aby 

229 Tj. za středníkem.
230 Viz DRAŠTÍK, Antonín; FREMR, Robert; SOTOLÁŘ, Alexander. Trestní zákoník. Komentář. I. díl. 
Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2015. s. 796 až 798. ISBN: 978-80-7478-790-4.
231 Viz např. § 55 odst. 2 TŘ, § 88b TŘ, § 88c písm. a) TŘ nebo § 102a odst. 2 TŘ etc.
232 Viz  ŠÁMAL,  Pavel  a  kol.  Trestní  řád:  komentář.  I,  §  1-156.  7.  dopl.  a  přeprac.  vyd.  Praha: 
C.H.Beck, 2013. s. 626 až 628. ISBN 978-807400-465-0 nebo ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní zákoník I. § 1  
až 139. Komentář. 1. vydání. Praha: C.H. Beck, 2009. s. 328 až 330. ISBN 978-80-7400-109-3.

138

http://sd.ruk.cuni.cz/tinweb/cnbanka/k6?ST=03&SID=000D5CEF72&L=00&KDE=018&RET=C.H.Beck


vypovídal  jako  svědek  v trestním  řízení;  za  obviněnou  akciovou  společnost  jednal 

v daném případě předseda představenstva. Po poučení uvedl daný člen představenstva, 

že odmítá vypovídat z toho důvodu, že poměr mezi členem představenstva a akciovou 

společností  je  obdobný rodinnému poměru,  kdy újma způsobená akciové společnosti 

bude  pociťována  jako  jeho  osobní  újma233.  Za  tento  postup  byla  svědkovi  uložena 

pořádková  pokuta  podle  §  66  TŘ  ve  výši  15  tis.  Kč.  VSP  rozhodnutí  PČR  

o uložení pořádkové pokuty sice zrušil z jiných procesních důvodů, nicméně se výslovně 

vyjádřil i k argumentu, že fyzická osoba a právnická osoba, v konkrétní rovině tedy člen 

představenstva a akciová společnost, mohou být osobami blízkými ve smyslu § 22 NOZ, 

resp. § 125 TZ. VSP v usnesení  sp.zn.  5 To 96/2015 ze dne 10.2.2016 konstatoval, že 

fyzická a právnická osoba nemohou být osobami blízkými v dikci uvedených ustanovení 

trestního  zákoníku,  resp.  nového  občanského  zákoníku.  V této  souvislosti  VSP 

konstatoval,  že  vztah  mezi  osobami  blízkými  je  vztah  rodinný nebo obdobný,  který 

nemůže vyvstat mezi právnickou a fyzickou osobou234. V totožném usnesení zaujal VSP 

také jednoznačné stanovisko k problematice kvalifikace vztahu mezi osobou právnickou 

a  fyzickou jako osobami blízkými  v předcházející  judikatuře  k občanskému zákoníku 

a konstatoval, že tato judikatura je specifická a její interpretace extenzivní, kdy byl tento 

233 Usnesení sp.zn.  5 To 96/2015 ze dne 10.2.2016, cit.:  „vedle skutečnosti, že považuji své postavení  
svědka  jako  nedůvodné  a  tedy  zkracující  práva  společnosti  i  práva  moje  jako  statutárního  orgánu,  
odpírám  po  poradě  s právním  zástupcem  s odkazem  na  ustanovení  §  100  odst.  2  tr.  řádu  výpověď  
s odkazem na to, že újmu společnosti bych pociťoval jako újmu vlastní, tedy se jedná o poměr obdobný  
poměru  rodinnému.“ Usnesení  získáno  na  základě  žádosti  podle  zákona  o  svobodném  přístupu 
k informacím. 
234 Usnesení  sp.zn.  5  To  96/2015  ze  dne  10.2.2016,  cit.:  „V napadeném  usnesení  vyslovený  závěr  
policejního orgánu, že osobou blízkou nemůže být právnická osoba, je správný. (…) Rodinným poměrem  
je třeba rozumět poměr příbuzenský, ať založený na pokrevním poutu, či vzniklý osvojením. Vzhledem k  
tomu, že osoby příbuzné v linii přímé a sourozenci jsou již za osoby blízké pokládány bez dalšího, budou  
se  za  osoby  blízké  dále  pokládat  osoby  příbuzné  od  třetího  stupně  nepřímé  (pobočné)  linie  (např.  
vzájemný vztah strýce/tety a synovce/neteře, bratranců a sestřenic apod.). Poměr obdobný rodinnému lze  
obecně vymezit jako poměr, který sice není rodinný, vykazuje však prvky obdobné poměru rodinnému. Jde  
o  soužití  dvou  (či  více)  osob,  které  vykazuje  určitou  kvalitu  co  do  trvalosti,  stálosti,  vzájemné  
sounáležitosti, intimity soužití atd. Poměr rodinnému obdobný tak může být založen na základě faktického  
soužití osob, které sice nejsou sezdány, ale žijí spolu, jako kdyby manželi byli (např. druh a družka nebo  
dvě osoby stejného pohlaví, které vedou společnou domácnost, ač nejsou registrovanými partnery apod.),  
anebo může být spojen s určitým právním poměrem, který však nezakládá pouto rodinné (např. osoba,  
která žije v rodinné domácnosti s rodičem nezletilého dítěte /§ 885 občanského zákoníku/; dítě a budoucí  
osvojitel  při  preadopční  péči  /§  823  a  násl.  občanského  zákoníku/;  dítě  a  pěstoun  /§  958  a  násl.  
občanského zákoníku/ apod.). Zároveň jejich vztah vykazuje takovou kvalitu a intenzitu, že újmu, kterou  
utrpí jedna z nich, druhá pociťuje - objektivně posuzováno - důvodně jako újmu vlastní. “
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výklad opuštěn přijetím nového občanského zákoníku235.

Navzdory ojedinělým názorům, které čas od času problesknou doktrínou236, tak lze 

dospět k závěru, že právnická osoba může být osobou blízkou osobě fyzické pouze ve 

velmi  úzce  vymezené  oblasti  převodu  majetku  mezi  obchodními  společnostmi 

a fyzickými osobami tyto společnosti ovládající.   

5.2. Projevy zásady nemo tenetur v řízení o správním deliktu s právnickou osobou 

Tato část předkládané práce má za úkol představit problematiku aplikace zásady 

nemo tenetur v řízení o správním deliktu tak, jak byla upravena do 30.6.2017, tedy do 

nabytí  účinnosti  zákona o  odpovědnosti  za  přestupky  a  řízení  o  nich.  Vzhledem ke 

skutečnosti, že tato práce byla dokončena na rozhraní dvou období, kdy došlo k výrazné 

změně přestupkového práva přijetím nového přestupkového zákona, bude ještě několik 

let docházet k tomu, že právní úprava účinná do 30.6.2017 bude stále aktuální, neboť 

podle ní budou dokončována správní řízení zahájená před datem 30.6.2017. Dále, nová 

právní úprava přestupkového práva automaticky neruší dosavadní judikaturu NSS a ÚS 

k problematice aplikace zásady nemo tenetur v řízení o správním deliktu, naopak z ní 

v celé řadě bodů bohatě čerpá a konsoliduje ji, případně odstranila do té doby existující 

nedostatky. 

Do nabytí účinnosti zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich bylo řízení 

o  správním  deliktu  právnické  osoby  ovládáno  výhradně  správním  řádem;  v daném 

případě  se jednalo  o správní  řízení  z moci  úřední  podle § 46 SŘ.  Z této  skutečnosti 

vyplývá celá  řada zvláštností,  a to  i  ve vztahu k problematice  aplikace zásady nemo 

235 Usnesení sp.zn. 5 To 96/2015 ze dne 10.2.2016, cit.: „(…) nehodnotil však celý vývoj občanskoprávní  
judikatury, která ve snaze o racionální řešení některých otázek dovozovala existenci poměru osob blízkých  

i ve vztahu k právnické osobě (např. mezi  společností s ručením omezeným a jejím jednatelem), čímž  
daleko překračovala rámec vymezení osoby blízké v § 116 zák. č. 40/1964 Sb. Tento příliš extenzivní  
výklad pojmu osoby blízké neodpovídající shora popsaným kriteriím byl ukončen přijetím nové právní  
úpravy, neboť z ustanovení § 22 občanského zákoníku plyne, že člen statutárního orgánu právnické osoby  
nebo  ten,  kdo  právnickou  osobu  podstatně  ovlivňuje  jako  její  člen  nebo  na  základě  dohody  či  jiné  
skutečnosti,  není  vůči  právnické  osobě  v  postavení  osoby  blízké.  Judikatura  ve  správním  řízení  (viz  
rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze 17.1.2013 sp.zn. 8 Afs 17/2012) i sporadická judikatura trestní  
(rozhodnutí  Nejvyššího soudu z 19.1.2011 sp. zn.  3 Tdo 709/2010) nepovažují  za možné,  aby osobou  
blízkou byla právnická osoba.“
236 Viz  např.  David  Čep:  Nad  možnostmi  uplatnění  principu  nemo  tenetur  v podmínkách  trestní  
odpovědnosti právnických osob. Právní rozhledy 2/2017, 25. ročník, ISSN 1210-6410.
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tenetur.  Za  účelem bližšího  pochopení  tohoto  vztahu  považuji  za  vhodné  zmínit  se 

nejdříve o základním charakteru řízení o správním deliktu podle správního řádu.

5.2.1. Správní delikt, řízení o správním deliktu jako řízení z moci úřední a některé 

jeho základní zásady

Pojem  správního  deliktu  –  navzdory  jeho  frekventovanému  používání  teorií 

i praxí, nikdy nedisponoval vlastní legální definicí.  Doktrína definovala do 30.6.2017 

v souladu s judikaturou (viz např. rozsudek NSS sp.zn. 5 As 4/2005 ze dne 30.1.2006237) 

správní  delikt  jako:  „(…) protiprávní  jednání  odpovědné  osoby,  jehož  znaky  jsou  

uvedeny v zákoně a s nímž zákon spojuje hrozbu sankcí trestní povahy ukládané v rámci  

výkonu  veřejné  správy...“238,  případně  jako: „protiprávní  jednání,  jehož  znaky  jsou  

stanoveny zákonem, za které ukládá správní orgán trest stanovený normou správního  

práva.“239 Za  pojmové  znaky  správního  deliktu  pak  doktrína  uváděla  následující: 

protiprávnost,  škodlivost,  zákonné  vyjádření  skutkové  podstaty,  objekt,  objektivní 

stránka,  subjekt,  subjektivní  stránka,  trestnost  a  zákonné  zmocnění  k uplatnění 

odpovědnosti v rámci veřejné správy240. Druhy správních deliktů pak doktrína členila na: 

přestupky, tzv. jiné správní delikty fyzických osob, správní delikty právnických osob, 

správní delikty smíšené povahy (smíšené správní delikty), veřejné disciplinární delikty, 

tzv. pořádkové správní delikty241.  

Specifikem  správních  deliktů  právnických  osob  (stejně  jako  podnikajících 

fyzických  osob)  byla  skutečnost,  že  se  u  nich  nepřezkoumávala  subjektivní  stránka 

správního deliktu. To ale neznamenalo, že by se v případě správních deliktů právnických 

237 Rozsudek  sp.zn.  5  As  4/2005 ze  dne  30.1.2006,  cit.:  „Zatímco  přestupek  ale  i  trestný  čin  jsou  
v zákoně  jednoznačně  vymezeny  a  definovány,  žádný  zákon  neobsahuje  jednotnou  definici  správního  
deliktu; jedná se tak o jeden z druhů deliktů, který není nikde v zákoně definován. Nauka správního práva  
tento pojem používá jako souhrnný pojem zahrnující jednotlivé druhy správních deliktů, které se vyskytují  
v platné právní úpravě. Z uvedeného je nutno dovodit, že pod jiný správní delikt je třeba zahrnout jednání,  
jehož znaky jsou stanoveny zákonem a za které ukládá správní orgán k tomu příslušný trest.“
238 Cit. z MATES, Pavel. Základy správního práva trestního. 4.vyd. Praha: C.H.Beck, 2008. s. 11. ISBN 
978-80-7179-806-4.
239 Cit. z HENDRYCH, Dušan a kol. Správní právo. Obecná část. 8. vydání. Praha: C.H. Beck, 2012. 
s. 423. ISBN 978-80-7179-254-3.
240 Cit. z MATES, Pavel. Základy správního práva trestního. 4.vyd. Praha: C.H.Beck, 2008. s. 11. ISBN 
978-80-7179-806-4.
241 Cit. z MATES, Pavel. Základy správního práva trestního. 4.vyd. Praha: C.H.Beck, 2008. s. 16. ISBN 
978-80-7179-806-4
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a podnikajících fyzických osob jednalo o absolutní objektivní odpovědnost za správní 

delikt;  jak  opakovaně  upozornil  NSS,  jednotlivé  právní  předpisy  umožňovaly 

právnickým  a  osobám  a  podnikajícím  fyzickým  osobám  uniknout  následkům  za 

spáchání  správního  deliktu,  pokud  tyto  unesly  důkazní  břemeno  liberace  –  v této 

souvislosti  bylo možné upozornit  např. na rozsudek NSS sp.zn.  1 As 159/2015 ze dne 

31.7.2015242.

Řízení o správním deliktu je správním řízením z moci úřední podle § 46 SŘ a tato 

skutečnost  má  výrazný  dopad  jak  na  procesní  postavení  účastníků  řízení,  tak  na 

interpretaci  jednotlivých  ustanovení  správního  řádu.  Primárně  je  k povaze  řízení 

o správním deliktu coby správnímu řízení  z moci úřední podle § 46 SŘ nutno uvést, 

že jeho  zahájení  je  plně  v rukách  správního  orgánu;  jednotlivé  subjekty  sice  mohou 

podat  podnět  upozorňující  na  protiprávní  činnost  jiných subjektů,  je  to  však správní 

orgán,  který  rozhoduje  o  zahájení  správního  řízení.  Subjekty,  které  podají  návrh  na 

zahájení správního řízení, pak nemohou vůči správnímu orgánu – pokud ten odmítne 

zahájit správní řízení – uplatnit instituty, kterými lze brojit proti nečinnosti správního 

orgánu  podle  §  80  odst.  2  SŘ a  §  79  SŘS;  v této  souvislosti  lze  odkázat  např.  na 

rozsudek NSS sp.zn.  3 Ans 1/2009 ze dne 8.7.2009243.  Skutečnost,  že  řízení  o jiném 

správním  deliktu  může  být  zahájeno  pouze  a  jen  na  základě  rozhodnutí  správního 

orgánu,  je  projevem  zásady  oficiality.  Dále,  řízení  o  správním  deliktu  je  svým 

charakterem trestním řízením ve smyslu čl. 6 EÚLP – v této souvislosti lze odkázat např. 

242 Rozsudek  sp.zn.  1  As 159/2015,  cit.:  „Případné liberační  důvody přitom musí  tvrdit  a  zejména  
prokazovat obviněný ze správního deliktu, nikoliv správní orgán, kterému přísluší posuzovat jen jejich  
důvodnost (viz např. rozsudek ze dne 19. 9. 2014, čj. 4 As 123/2014 – 33, publ. pod č. 3139/2015 Sb.  
NSS). Nelze proto vytýkat správnímu orgánu či krajskému soudu, že z vlastní iniciativy nevyhledávaly  
důvody, pro které by bylo možné shledat zánik odpovědnosti stěžovatele za předmětný správní delikt.“
243 Rozsudek sp.zn.  3 Ans 1/2009 ze dne 8.7.2009, cit.:  „[P]odatelé podnětu k zahájení řízení z moci  
úřední se nemohou domoci zahájení řízení a následného vydání rozhodnutí ani pomocí jiných zákonných  
institutů než je opatření proti nečinnosti, a to z toho důvodu, že jim na základě ustanovení § 42 správního  
řádu ani jiného ustanovení tohoto zákona žádné takové právo nevzniká.  Toto ustanovení totiž  ukládá 
správnímu orgánu pouze povinnost podnět v zákonné lhůtě vyřídit a podatele o tom informovat, nelze z něj  
však dovodit právo na vyhovění podnětu a tomu odpovídající vynutitelnou povinnost správního orgánu  
řízení  zahájit.  Je  tomu  tak  především  proto,  že  možnost  zahájit  správní  řízení  z  moci  úřední  slouží  
prvořadě k tomu, aby ve veřejném zájmu byla určitá věc správním orgánem autoritativně vyřešena, resp.  
rozhodnuta  a nikoliv  k  realizaci  individuálních  veřejných  subjektivních  práv  fyzických  a právnických  
osob.“ Rozsudek dostupný na www.nssoud.cz 
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na rozsudek NSS sp.zn. 7 Afs 27/2008 ze dne 31.10.2008244. 

Řízení  o  správním deliktu  je  ovládáno  celou  řadou  zásad;  zmínit  lze  zejména 

následující.

Zásada legality, která má své kořeny v čl. 2 odst. 2 LZPS, je upravena v § 2 odst. 1 

SŘ,  a  to  následujícím  způsobem:  „Správní  orgán  postupuje  v  souladu  se  zákony  

a ostatními právními předpisy,  jakož i  mezinárodními smlouvami,  které jsou součástí  

právního řádu (dále jen "právní předpisy").  Kde se v tomto zákoně mluví o zákoně,  

rozumí  se  tím též  mezinárodní  smlouva,  která  je  součástí  právního  řádu.“ V oblasti 

řízení  o  správním  deliktu  hraje  zásada  legality  klíčovou  roli  ve  vztahu  k procesu 

dokazování  a  získávání  důkazů.  K této  zásadě  je  nutné  uvést,  že  ne  každé  porušení 

procesních  předpisů  musí  znamenat  automaticky  nezákonnost  rozhodnutí.  V této 

souvislosti lze odkázat nejen na znění § 76 odst. 1 písm. c) SŘS, dle kterého soud zruší 

bez  jednání  správní  rozhodnutí  nikoliv  pro  porušení  procesních  předpisů,  ale  pro 

podstatné  porušení  procesních  předpisů,  ale  i  na  bohatou  judikaturu  NSS,  který 

k procesním  pochybením  (i  v řízení  o  správním  deliktu)  postupuje  relativně 

benevolentně – v této souvislosti lze odkázat např. na rozsudek NSS sp.zn. 2 As 78/2013 

ze dne 13.12.2013245. 

Zásada vyšetřovací je velmi úzce svázána  se zásadou materiální  pravdy (v této 

souvislosti viz např. rozsudek NSS sp.zn. sp.zn. 4 Ads 44/2010 ze dne 30. 12. 2010246), 

244 Rozsudek sp.zn. 7 Afs 27/2008 ze dne 31.10.2008, cit.: „Nejvyšší správní soud ve svých úvahách k  
této otázce vychází z judikatury Evropského soudu pro lidská práva, podle níž jsou trestním obviněním ve  
smyslu čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (č. 209/1992 Sb.) řízení zásadně  
o veškerých  sankcích  ukládaných  správními  orgány fyzickým osobám za přestupek  nebo jiný správní  
delikt,  jakož  povětšinou  i  o  sankcích  ukládaných  v  řízení  disciplinárním  nebo  kárném.“ Rozsudek 
dostupný na www.nssoud.cz
245 Rozsudek sp.zn. 2 As 78/2013 ze dne 13.12.2013, cit.:  „Jak vyplývá z judikatury Ústavního soudu,  
právo na soudní a jinou právní ochranu garantované čl.  36 odst.  1 Listiny nelze vykládat tak,  že by  
pokrývalo veškeré případy porušení kogentních procesních ustanovení v objektivní poloze, tzn. samotné  
porušení  procesních  pravidel  stanovených  procesními  právními  předpisy  ještě  nemusí  samo  o  sobě  
znamenat porušení práva na spravedlivý proces.“ Rozsudek dostupný na www.nssoud.cz
246 Rozsudek sp.zn. 4 Ads 44/2010 ze dne 30.12.2010, cit.: „V rámci řízení (…) zahajovaného z úřední  
povinnosti  (ex  officio),…je třeba klást  zvláštní  důraz na důkladné zjištění  skutkového stavu ze strany  
správních orgánů a jejich  rozhodnutí  důsledně poměřovat  zásadou materiální  pravdy jako jednou ze  
základních zásad činnosti správních orgánů ve smyslu § 3 správního řádu z roku 2004, jakož i zásadou  
vyšetřovací  (vyhledávací)  podle  §  50  odst.  3  věty  druhé  téhož  zákona.“ Rozsudek  dostupný  na 
www.nssoud.cz
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která  je  v  §  3  SŘ  formulována  následovně:  „Nevyplývá-li  ze  zákona  něco  jiného,  

postupuje  správní  orgán  tak,  aby  byl  zjištěn  stav  věci,  o  němž  nejsou  důvodné  

pochybnosti,  a  to  v  rozsahu,  který  je  nezbytný  pro  soulad  jeho  úkonu  s  požadavky  

uvedenými  v  §  2.“  Zásada  materiální  pravdy  a  způsob  jejího  naplnění  pak  dostává 

konkrétní rysy v § 50 SŘ, který je věnován problematice získávání podkladů pro vydání 

rozhodnutí.  Ve  vztahu  k zásadě  vyšetřovací  a  zásadě  materiální  pravdy  

a jejich uplatnění v řízení o správním deliktu je nutné poukázat zejména na znění § 50 

odst. 3 věta poslední SŘ, dle které platí, že:  „V řízení, v němž má být z moci úřední  

uložena  povinnost,  je  správní  orgán  povinen  i  bez  návrhu  zjistit  všechny  rozhodné  

okolnosti svědčící ve prospěch i v neprospěch toho, komu má být povinnost uložena.“ 

V souvislosti se zásadou materiální pravdy a zásadou vyšetřovací je pak nutné zmínit 

i § 52 SŘ, dle  kterého platí,  že:  „Účastníci  jsou povinni  označit  důkazy na podporu  

svých tvrzení. Správní orgán není návrhy účastníků vázán, vždy však provede důkazy,  

které jsou potřebné ke zjištění stavu věci.“ K výše uvedeným citacím je nezbytné dodat 

jeden  důležitý  fakt  –  SŘ v  §  50  a  násl.  upravuje  dokazování  pro  2  základní  druhy 

správního řízení – správního řízení zahájeného na žádost podle § 44 SŘ, a správního 

řízení  zahájeného  z moci  úřední  podle  §  46  SŘ  (do  této  kategorie  spadá  i  řízení 

o správním deliktu).  V řízení  o správním deliktu nese důkazní  břemeno plně správní 

orgán;  je  to  správní  orgán,  který  je  povinen  shromažďovat  důkazy,  a  odstraňovat 

pochybnosti  o skutkovém  stavu  –  v této  souvislosti  lze  odkázat  např.  na  usnesení 

rozšířeného senátu sp.zn. 5 As 126/2011 ze dne 14.1.2014247. 

Problematice  zásady ochrany veřejného zájmu byla věnována druhá této práce; 

v kontextu  její  systematiky  a  zaměření  této  části  považuji  za  vhodné  upozornit  na 

skutečnost, že to nejsou správní orgány, které veřejný zájem formulují nebo definují; 

formulace, resp. definování veřejného zájmu je úkolem moci zákonodárné, která stanoví 

v rámci  legislativního procesu,  co se rozumí veřejným zájmem248.  Úkolem správních 

247 Usnesení rozšířeného senátu NSS sp.zn. 5 As 126/2011 ze dne 14.1.2014, cit.: „V řízení o přestupku  
postupuje správní orgán tak, aby byl zjištěn stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, a to v rozsahu  
potřebném pro rozhodnutí o přestupku (§ 3 správního řádu).“ Usnesení dostupné na www.nssoud.cz 
248 Viz VEDRAL, Josef.  Správní řád. Komentář. 2. aktualizované a rozšířené vydání. Praha:  RNDr. 
Ivana Hexnerová – BOVA POLYGON, 2012. s. 100. ISBN 978-80-7273-166-4.
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orgánů  je  pak  mocí  zákonodárnou  definovaný  veřejný  zájem  konkretizovat 

v jednotlivých případech,  a případně vyhodnocovat  střet  veřejného zájmu se zájmem 

soukromým  (např.  právo  volby  procesní  strategie  účastníka  řízení  a  požadavek  na 

ochranu hospodářské soutěže nebo kapitálového trhu), případně střet vícero veřejných 

zájmů (zájem na ochraně přírody a krajiny a požadavek na stavební úpravy249). Přitom je 

nutné mít vždy na paměti, že žádný univerzální veřejný zájem neexistuje250. 

Zásada poučovací je v obecné rovině upravena v § 4 odst. 2 SŘ, a to následujícím 

způsobem:  „Správní  orgán  v  souvislosti  se  svým  úkonem  poskytne  dotčené  osobě  

přiměřené poučení o jejích právech a povinnostech, je-li to vzhledem k povaze úkonu 

a osobním poměrům dotčené osoby potřebné.“ V kontextu tématu předkládané práce je 

ve  vztahu  k zásadě  poučovací  nutné  zmínit  zejména  §  55  odst.  5  SŘ,  který  stanoví 

správnímu orgánu povinnost před jeho výslechem poučit svědka o jeho právu odmítnout 

výpověď, stejně jako o povinnosti vypovídat pravdivě a ničeho nezamlčet.  SŘ vyjma 

obecného ustanovení § 4 odst. 2 SŘ neobsahuje konkrétní výčet skutečností, o kterých je 

správní  orgán  povinen  účastníka  řízení  poučit  v řízení  o  správním deliktu;  totožnou 

absenci  lze  nalézt  i  v přestupkovém  zákoně.  Zásada  poučovací  však  má  své  meze; 

správní  orgán je  sice účastníka řízení  povinen poučit  o jeho právech a  povinnostech 

v průběhu  správního  řízení,  toto  poučení  však  v souladu  s judikaturou  NSS  není 

bezbřehé.  Primárně,  v souladu  např.  s rozsudkem  NSS  sp.zn.  5  As  1/2010  ze  dne 

14.10.2010251 není správní orgán v rámci poučovací povinnosti účastníku řízení sdělit, 

jaké  konkrétní  úkony  by  měl  podnikat,  aby  byl  v daném  správním  řízení  úspěšný. 

Poučovací  povinnost  správního  orgánu  také  nesmí  být  poskytována  v souladu 

249 V této souvislosti viz  JEMELKA, Luboš; PONDĚLÍČKOVÁ, Klára; BOHADLO, David.  Správní  
řád. Komentář. 4. vydání. Praha: C.H. Beck, 2013. s. 26 a 27. ISBN 978-80-7400-484-1.
250 Viz VEDRAL, Josef.  Správní řád. Komentář. 2. aktualizované a rozšířené vydání. Praha:  RNDr. 
Ivana Hexnerová – BOVA POLYGON, 2012. s. 100. ISBN 978-80-7273-166-4. Obdobně i  JEMELKA, 
Luboš; PONDĚLÍČKOVÁ, Klára; BOHADLO, David.  Správní řád. Komentář.  4. vydání. Praha: C.H. 
Beck, 2013. s. 26. ISBN 978-80-7400-484-1.
251 Rozsudek sp.zn. 5 As 1/2010 ze dne 14.10.2010, cit.:  „Poučovací povinnost správních orgánů v  
řízení, které vedou, je obecně zaměřena na poučení o procesních právech a povinnostech (ustanovení § 4  
odst. 2 správního řádu). Toto obecné pravidlo nachází odraz v dalších ustanoveních správního řádu, která  
přiznávají účastníkům řízení konkrétní procesní práva. Do poučovací povinnosti však již nepatří návod,  
co by účastník řízení měl nebo mohl činit, aby dosáhl žádaného výsledku. Úvaha stěžovatele o rozsahu  
poučovací povinnosti správních orgánů je v tomto ohledu příliš extenzivní a vybočuje z rámce zákonem 
uložené poučovací povinnosti.“ Rozsudek dostupný na www.nssoud.cz 
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s rozsudkem NSS sp.zn. 2 As 234/2016 ze dne 15.12.2016 v rozsahu, který by ze strany 

správního orgánu hraničil s poskytováním právního poradenství, resp. advokacie252.

5.2.2. Možnosti  obrany  účastníka  řízení  o  správním  deliktu  –  svoboda  volby 

procesní strategie 

Kombinace zásady legality, zásady materiální pravdy, zásady vyšetřovací a zásady 

ochrany  veřejného  zájmu  se  přímo  promítají  i  do  možnosti  účastníka  řízení  volit 

procesní strategii, prostřednictvím které brojí proti vůči němu vzneseným obviněním ze 

strany správního orgánu. Svoboda volby procesní strategie není výslovně ve správním 

řádu upravena, ale vyplývá z judikatury NSS a ÚS, kdy obě soudní instituce formulovaly 

v obecné rovině právo účastníka řízení na tzv. informační sebeurčení a svobodu volby 

procesní strategie. 

Volba  procesní  strategie  v praktické  rovině  znamená,  že  je  pouze  a  jen  na 

účastníku řízení, jaký způsob komunikace se správním orgánem zvolí; účastník řízení 

má fakticky  (dle  názoru  autora)  na  výběr  ze  3  základních  přístupů:  pasivní  přístup, 

aktivní  přístup  a  destrukční  přístup.  Volbu  konkrétní  procesní  strategie  pak  může 

ovlivnit  jak  důkazní  situace  správního  orgánu  nebo  účastníka  řízení,  tak  i  motivy 

účastníka řízení – např. výše sankce může některé účastníky motivovat ke spolupráci se 

správními  orgány za účelem dosažení  snížení  sankce,  nebo naopak k totální  pasivitě 

v naději,  že správní orgán bez součinnosti  účastníka řízení nebude s to unést důkazní 

břemeno253. Dále je k problematice procesních strategií nutné poznamenat, že účastník 

řízení má svobodnou volbu nejen konkrétní procesní strategie, ale v závislosti na vývoji 

správního řízení může tyto procesní strategie i měnit; v této souvislosti lze odkázat na 

rozsudek NSS sp.zn. 7 Aps 2/2010 ze dne 25.2.2010, který se sice týká daňového řízení, 

252 Rozsudek sp.zn. 2 As 234/2016 ze dne 15.12.2016, cit.: „Poučovací povinnost zakotvená v § 4 odst.  
2 správního řádu znamená povinnost správního orgánu poučit účastníka řízení o jeho procesních právech  
a povinnostech.  (…)  Úkolem správního  orgánu je  účastníka  řízení  poučit  o  jeho  procesních  právech  
a povinnostech  v  řízení,  které  je  vedeno.  (…)  Poučovací  povinnost  správních  orgánů  totiž  nemá  
nahrazovat právní služby poskytované jinými profesionály v oblasti práva, nýbrž má všem účastníkům  
řízení před správními orgány zajistit stejné postavení při uplatňování práv a povinností procesní povahy.“ 
Rozsudek dostupný na www.nssoud.cz 
253 V této souvislosti je možné odkázat i na rozsudek NSS sp.zn. 2 Afs 91/2009 ze dne 14.3.2011: „Svou 
roli zde nepochybně hraje též seznámení se s druhem a výší sankcí, kterými je stíhaná osoba ohrožena;  
i tato otázka hraje svou roli při volbě procesní strategie.“ Rozsudek dostupný na www.nssoud.cz
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ale závěry v něm obsažené jsou aplikovatelné i na řízení o správním deliktu254. Dále, 

volba procesní strategie účastníkem řízení nic nemění na povinnosti správního orgánu 

tuto volbu respektovat a garantovat účastníku řízení jeho procesní práva v mantinelech 

stanovených SŘ a dalšími předpisy255.

V případě  pasivního  přístupu  účastník  řízení  plně  využívá  skutečnosti,  že  ve 

správním řízení zahájeném z moci úřední se obecně neuplatní § 52 SŘ (v této souvislosti 

je možné odkázat na rozsudek NSS sp.zn. 2 As 142/2015 ze dne 18.11.2015256) a nechají 

veškerou aktivitu  v oblasti  naplnění  zásady materiální  pravdy na správním orgánu257. 

Účastník řízení tak v průběhu správního řízení nepředkládá žádné důkazy nebo jejich 

provedení  nenavrhuje,  nevyužívá  svého  práva  nahlédnout  do  spisu  a  vyjádřit  se 

k podkladům rozhodnutí, případně ignoruje účast na nařízeném ústním jednání. Účastník 

řízení  přitom  může  být  pasivní  jak  v prvostupňovém,  tak  i  dle  judikatury 

i v druhostupňovém  řízení  a  své  námitky  (zejména  do  oblasti  chybně  zjištěného 

skutkového stavu) uplatnit až ve správní žalobě; v této souvislosti je možné odkázat na 

rozsudek NSS sp.zn. 2 As 217/2015 ze dne 6.1.2016258. Pasivita účastníka řízení však 

254 Rozsudek sp.zn. 7 Aps 2/2010 ze dne 25.2.2010, cit.: „Jakým způsobem pak bude daňový subjekt na  
výzvu  reagovat,  zda  osobně nebo prostřednictvím svého  zástupce,  je  již  věcí  jeho  procesní  strategie,  
kterou  samozřejmě  může  v  průběhu  řízení  podle  své  úvahy  i  měnit.“ Rozsudek  dostupný  na 
www.nssoud.cz
255 Rozsudek  sp.zn.  8  As  152/2014  ze  dne  25.3.2015,  cit.:  „Volba  procesní  strategie  a  způsobu 
spolupráce  stěžovatele  se správním orgánem nemůže vést  k  omezení  jeho procesních práv,  vč.  práva  
navrhovat důkazy ...“ Rozsudek dostupný na www.nssoud.cz
256 Rozsudek sp.zn. 2 As 142/2015 ze dne 18.11.2015, cit.: „Obviněný z přestupku není povinen se hájit,  
zejména není  povinen uvádět  na svou obhajobu jakákoliv  tvrzení,  ani  (anebo)  o nich  (nebo o jiných  
skutečnostech) nabízet a předkládat správnímu orgánu důkazy; ustanovení § 52 věta první správního řádu  
se v řízení o přestupku neuplatní.“
257 Tuto variantu procesní strategie zachytil NSS v rozsudku sp.zn. 6 As 162/2014 ze dne 30.9.2014:  
„Od obviněného, proti němuž se řízení vede lze sice očekávat, že na svou obranu navrhne důkazy, může  
však být procesně i zcela pasivní, popř. procesní aktivitu vyvinout i později. Správní orgán je naopak  
povinen zjistit skutkový stav bez ohledu na to, jak se sám obviněný k řízení staví.“  Rozsudek dostupný na 
www.nssoud.cz 
258 Rozsudek  sp.zn.  2  As  217/2015  ze  dne  6.1.2016,  cit.:  „Pokud  však  správní  orgány  v  rámci  
přestupkového  řízení  neprovedou  dostatečně  úplné  dokazování  rozhodných  skutečností  (druhý  typ  
situace), postačí i obviněnému z přestupku, který byl v řízení před správními orgány pasivní, aby poukázal  
na možné jiné varianty pokračování rozhodného skutkového děje, jež nebyly provedeným dokazováním  
vyvráceny, k tomu, aby byl v řízení před soudem úspěšný. Je případně na správním soudu, aby v mezích  
možností  daných  povahou  soudního  přezkumu  správních  rozhodnutí  důkazně  „oddělil  zrno  od  plev“  
a případné zcela nepravděpodobné či jinak bizarní námitky obviněného provedením důkazů eliminoval.  
(…)  Na  správních  orgánech  v  daném  případě  bylo,  aby  i  při  pasivitě  obviněného  opatřily  v  řízení  
dostatečně  robustní  okruh  důkazů,  který  by  přestupky,  které  byly  obviněnému kladeny  za  vinu,  jasně  
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není bezbřehá; pokud účastník řízení projeví určitou procesní aktivitu spočívající např. 

ve zpochybnění určitého důkazu nebo skutečnosti předestřené správním orgánem, měl 

by toto své tvrzení doložit259. 

V případě aktivního přístupu účastník řízení přistupuje k výzvám správního orgánu 

pozitivně a snaží se de facto se správním orgánem spolupracovat (např. za účelem např. 

dosažení  nižšího  trestu  nebo  za  účelem  prokázání  své  nevinny).  Účastník  řízení  se 

aktivně podílí na dokazování, navrhuje důkazy, účastní se ústních jednání etc. 

Pravděpodobně  nejkontroverznější  procesní  strategií  je  destrukční  přístup; 

účastník řízení se v takovém případě – vulgárně řečeno – snaží „vyždímat“ správní řád 

do  posledního  možného  formalistického  výkladu.  Účastník  řízení  zpochybňuje 

jednotlivé procesní úkony správního orgánu (i ty, které jdou v jeho prospěch), zahlcuje 

správní orgán jednotlivými podáními a návrhy na dokazování (v mnoha případech se 

může jednat o návrhy, které nesouvisí s předmětem správního řízení). V praktické rovině 

lze de facto hovořit o zneužívání práv účastníkem řízení a procesní šikaně správního 

orgánu; cílem jednání účastníka řízení není ani tak uplatnění jeho práv nebo uplatnění 

práva na spravedlivý proces, ale spíše zpomalení správního řízení do stavu, kdy správní 

orgán fakticky  nebude  s to  rozhodnout.  Takový  destrukční  přístup  přitom nepoužívá 

v souladu s rozsudkem NSS sp.zn. 6 As 14/2012 ze dne 21.3.2012 ochrany; i obrana 

proti postupu správního orgánu musí být přiměřená260. 

a nepochybně prokazovaly.“ Rozsudek dostupný na www.nssoud.cz
259 Rozsudek  sp.zn.  8  As 152/2014 ze  dne  25.3.2015,  cit.:  „Každý účastník  řízení,  tedy  i  obviněný  
v přestupkovém  řízení,  musí  unést  břemeno  tvrzení  a  břemeno  důkazní.“ Rozsudek  dostupný  na 
www.nssoud.cz
260 Rozsudek  sp.zn.  6  As  14/2012 ze  dne  21.3.2012,  cit.:  „Nejvyšší  správní  soud naopak souhlasí  
s argumentací  městského soudu,  který popsal postup,  jakým způsobem stěžovatel  brání  svá práva.  Se  
stěžovatelem je nutno souhlasit v tom, že má právo bránit se krokům správního orgánu, resp. správního  
soudu. Ale tato obrana práv musí být podle názoru Nejvyššího správního soudu smysluplná v tom směru,  
aby byla efektivní a sloužila k racionální změně jeho právní sféry. Pokud stěžovatel brojí proti jakémukoli  
úkonu žalované nebo správního soudu, ačkoli mu tímto úkonem bylo materiálně vyhověno (bez ohledu na  
to, že i proti takovému rozhodnutí mu formálně svědčí právo podat správní žalobu, resp. kasační stížnost),  
nelze hovořit o efektivitě a smysluplnosti počínání stěžovatele v řízení před žalovanou nebo před správním  
soudem. Jinými slovy Nejvyšší správní soud nepovažuje za správný takový postup, který volí stěžovatel,  
když  proti  jakémukoli  úkonu  brojí  návrhy  na  zahájení  řízení,  resp.  kasační  stížností,  
s argumentací, že tak naplňuje své ústavní právo přístupu k soudu a právo domáhat se přezkumu úkonu  
správního orgánu.“ Rozsudek dostupný na www.nssoud.cz 
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Průsečíkem  výše  uvedených  procesních  strategií  je  právo  na  informační 

sebeurčení, které definoval ÚS v nálezu sp. zn. I. ÚS 512/02 ze dne 20.11.2002; v tomto 

nálezu ÚS dospěl k závěru, že v případě daňového řízení je to účastník řízení, který si 

určuje na základě  vlastní  úvahy rozsah informací,  které  poskytne správnímu orgánu. 

V totožném nálezu však ÚS mimo jiné zdůraznil  skutečnost,  že právo na informační 

sebeurčení je výrazným způsobem omezeno zákonem, který může právo na informační 

sebeurčení omezit tím, že účastníku řízení naopak stanoví povinnost určité informace 

poskytnout. Dle názoru autora je tento závěr aplikovatelný i na správní řízení zahájená 

z moci úřední ve spojení s jednotlivými předpisy, které stanoví správním orgánům coby 

orgánům dohledu různě širokou škálu oprávnění vůči dohlíženým subjektům261.

5.2.3. Dopad dohledových zákonů do řízení o správním deliktu a aplikace zásady 

nemo tenetur 

Předchozí části byly věnovány problematice dokazování ve správním řízení pouze 

a  jen  z úhlu pohledu správního řádu;  tento úhel  pohledu však nebyl  vyčerpávající  – 

pomíjel  existenci  již zmíněných dohledových zákonů. V souvislosti  s existencí  těchto 

dohledových  zákonů  a  správního  řízení  vyvstává  základní  otázka:  Jaký  je  vztah 

správního řádu a dohledových předpisů a možnost postupu podle dohledových předpisů 

po  zahájení  správního  řízení?  Díky  rozhodovací  činnosti  NSS  existuje  uspokojivá 

odpověď i na tuto otázku a tato odpověď má výrazný dopad i na volbu procesní strategie 

účastníky řízení a aplikaci zásady nemo tenetur. 

Dle mého názoru možné přistupovat  k existenci  dohledových zákonů na straně 

jedné a správnímu řízení podle SŘ na straně druhé 2 způsoby. První způsob předjímá 

izolovaný vztah těchto dvou skupin; podle dohledových předpisů správní orgán (resp. 

orgán dohledu) získává při výkonu dohledu určité podklady a informace,  a v případě 

získání silného podezření z protiprávního jednání dohlíženého subjektu zahájí  správní 

261 Nález sp. zn. I. ÚS 512/02 ze dne 20.11.2002, cit.: „(…) odpovídá subjektivní právo jednotlivce na  
všeobecnou ochranu svobodné sféry osoby. Jedná se o „sběrnou” či generální klauzuli, která logicky  
reaguje  na  nemožnost  předvídat  při  formulování  základních  práv  všechny  v  budoucnu se  vyskytující  
zásahy do svobodného prostoru osoby. Do této oblasti spadá i právo jednotlivce na takzvané informační  
sebeurčení. Jen osoba sama je oprávněna rozhodnout o tom, jaké údaje o sobě poskytne včetně údajů  
o své pracovní či ekonomické aktivitě, pokud zákon neukládá v tomto směru osobě povinnost tak, jak to  
předvídá čl. 4 odst. 1 Listiny.“ Nález dostupný na www.usoud.cz 
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řízení z moci úřední podle § 46 SŘ, případně přestupkové řízení podle přestupkového 

zákona.  Doručením oznámení  o  zahájení  správního  řízení  se  pak  správnímu  orgánu 

uzavírá možnost získávání důkazů podle dohledových zákonů a správní orgán v průběhu 

řízení o jiném správním deliktu postupuje už výhradně pouze a jen podle správního řádu 

s tím,  že  příslušné  důkazy  měl  shromáždit  v průběhu  výkonu  dohledu  –  buď podle 

příslušných dohledových zákonů nebo kontrolního řádu. Druhý způsob lze dle  mého 

názoru  označit  za  organický,  a  spočívá  v tvrzení,  že  dohledové  předpisy   (tímto 

termínem rozumím pro účely této práce předpisy,  které  regulují  určitou oblast,  nebo 

stanoví orgánům dohledu pravomoc určitou oblast, resp. činnost subjektů v dané oblasti, 

dohlížet262, včetně práva vyžadovat informace od těchto subjektů – dále jen „dohledové 

předpisy“) kompatibilně doplňují správní řád a v průběhu správního řízení zahájeného 

z moci úřední může správní orgán získávat od účastníka řízení podklady a informace na 

základě zmocnění poskytnutého mu dohledovým předpisem, a to i za účelem usvědčení 

účastníka řízení z protiprávního jednání. Správní řád a příslušné dohledové zákony se 

zde vzájemně doplňují; vyloučeno není ani zahájení kontroly u účastníka řízení podle 

kontrolního  řádu  v průběhu  správního  řízení  a  podklady  získané  v průběhu  kontroly 

použít v souladu s § 51 SŘ v probíhajícím správním řízení. 

Výše uvedený poslední přístup se pak velmi těsně dotýká problematiky zásady 

nemo  tenetur  a  její  aplikace  v řízení  o  správním deliktu,  neboť  fakticky  správnímu 

orgánu umožňuje v průběhu správního řízení v reakci na důkazní situaci vyžadovat od 

účastníka  řízení  informace,  které  mají  jediný účel  –  dostát  zásadě  materiální  pravdy 

podle § 3 SŘ, a to i za cenu usvědčení účastníka řízení z protiprávního jednání se všemi 

s tím souvisejícími negativy. Odpověď na otázku, který z výše uvedených přístupů se 

aplikuje  v českých  podmínkách,  pak  poskytuje  plně  rozhodovací  praxe  NSS,  který 

opakovaně střet výše uvedených přístupů řešil v oblasti dohledu nad kapitálovým trhem 

a  hospodářské  soutěže.  NSS  při  své  rozhodovací  praxi  dospěl  k závěru,  

že v českých podmínkách (v kontextu rozhodovací praxe ESD) se uplatní přístup, který 

můžeme označit za organický, tj. že dohledové zákony a správní řád tvoří kompaktní 

262 Např. zákon o dohledu nad kapitálovým trhem, zákon o České národní bance, zákon o působnosti  
Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.
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celek,  který  umožňuje  po  zahájení  správního  řízení  z moci  úřední  podle  §  46  SŘ 

správnímu orgánu pokračovat v získávání důkazního materiálu od účastníka řízení i za 

cenu  jeho  sebeusvědčení  z protiprávního  jednání.  V této  souvislosti  lze  odkázat  na 

konkrétní případy projednané KSB, MSP a NSS. 

5.2.3.1. Rozsudek NSS sp.zn. 4 As 29/2016 ze dne 21.6.2016

Jedním  z prvních  případů,  ve  kterém  byla  řešena  problematika  sebeobvinění 

právnické osoby v řízení o správním deliktu, ke kterému mělo dojít tím, že správní orgán 

po zahájení správního řízení vyžadoval od účastníka řízení podklady a informace podle 

dohledových předpisů,  je  případ společnosti  CLMT a.s.263,  kdy této  společnosti  byla 

rozhodnutím  ČNB  č.j. 2010/8798/570  ze  dne  8.10.2010  (dále  jen  „rozhodnutí  ČNB 

č.j. 2010/8798/570 ze dne 8.10.2010“) uložena pokuta ve výši 20 mil. Kč za porušení 

celé  řady povinností  stanovených obchodníku s cennými  papíry  ZPKT.  Proti  tomuto 

rozhodnutí podala společnost CLMT a.s. rozklad k bankovní radě ČNB, nicméně vyjma 

modifikace  několika  bodů rozhodnutí  č.j. 2010/8798/570 ze  dne  8.10.2010 bankovní 

rada ČNB prvostupňové rozhodnutí potvrdila, a to rozhodnutím č.j. 2010/3713/110 ze 

dne 15.12.2010 (dále jen „rozhodnutí č.j. 2010/3713/110 ze dne 15.12.2010“), včetně 

rekordní výše pokuty264.

Společnost  CLMT  a.s.  podala  proti  rozhodnutí  bankovní  rady  ČNB 

č.j. 2010/3713/110 ze dne 15.12.2010 správní žalobu k MSP, ve které mimo jiné namítla 

i porušení zákazu sebeobvinění. Jádro argumentace společnosti CLMT spočívalo v tom, 

že před samotným zahájením správního řízení provedla ČNB u této společnosti kontrolu 

podle ZSK, a následně po zahájení správního řízení požadovala po této společnosti další 

údaje  jak v rámci  povinného reportingu údajů,  který  ukládá obchodníkům s cennými 

papíry ZPKT, tak na základě ZDKT a ZPKT. 

Výše  uvedenému  argumentu  MSP  v rozsudku  sp.zn.  11  Af  14/2011  ze  dne 

26.11.2015 (dále jen „rozsudek sp.zn. 11 Af 14/2011 ze dne 26.11.2015“) nepřisvědčil, 

a to  z následujících  důvodů. Primárně MSP v rozsudku  sp.zn.  11 Af 14/2011 ze dne 

263 Do 31.3.2012 zněla obchodní firma společnosti CLMT a.s. CAPITAL PARTNERS a.s.
264 Výroky uvedených rozhodnutí dostupné na www.cnb.cz 

151

http://www.cnb.cz/


26.11.2015  odkázal  na  dohledové  pravomoci  ČNB  nad  subjekty  podnikajícími  na 

kapitálovém  trhu  –  v konkrétní  rovině  odkázal  MSP  na  §  3  ZPKT  ve  spojení 

s § 8 ZDKT, dle  kterých je  ČNB za účelem výkonu dohledu nad kapitálovým trhem 

oprávněna vyžadovat  od dohlížených subjektů příslušné podklady a informace.  MSP 

dospěl  v kontextu  citace  těchto  ustanovení  k závěru,  že  zahájením  správního  řízení 

z moci úřední podle SŘ neztrácí ČNB podle zákona o dohledu nad kapitálovým trhem 

nebo zákona o podnikání nad kapitálovým trhem oprávnění po dohlížených subjektech 

i nadále vyžadovat informace a údaje; aplikace ustanovení § 53 odst. 2SŘ ve spojení 

s § 55 odst. 4 SŘ tak v daném případě ustupuje aplikaci jednotlivých ustanovení ZDKT 

a ZPKT265. Dále MSP v rozsudku  sp.zn.  11 Af 14/2011 ze dne 26.11.2015 odkázal na 

rozsudek  NSS sp.zn. 6 As 159/2014 ze dne 11.8.2015, ve kterém posoudil NSS střet 

zásady  nemo  tenetur  na  straně  jedné  a  jednotlivá  ustanovení  ukládající  subjektům 

poskytovat  ČNB při  výkonu dohledu nad kapitálovým trhem plnou součinnost  podle 

zákona o dohledu nad kapitálovým trhem a zákona o podnikání na kapitálovém trhu 

a rozhodl ve prospěch dohledových pravomocí ČNB (viz následující případ); MSP při 

tom zohlednil i (v této práci již citovanou) rozhodovací praxi ESD v oblasti hospodářské 

soutěže266. 

265 Rozsudek sp.zn. 11 Af 14/2011 ze dne 26.11.2015, cit.: „Ani tato námitka není důvodná. Podle § 3 
písm.  a)  zákona  o  podnikání  na  kapitálovém  trhu  Česká  národní  banka  v  oblasti  kapitálového  trhu  
vykonává dohled v rozsahu stanoveném tímto zákonem a zvláštními právními předpisy upravujícími oblast  
podnikání  na  kapitálovém  trhu,  kolektivního  investování,  dluhopisů,  práva  obchodních  společností,  
doplňkového  penzijního  spoření  a  oblast  umisťování  peněžních  prostředků  penzijních  fondů.  Zákon 
č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů, pak dává v § 8  
České národní bance při výkonu dohledu široké pravomoci vyžadovat informace a předložení dokladů po  
subjektech podléhajících dohledu i po třetích osobách. Ze zákona nevyplývá, že by Česká národní banka  
měla  zahájením  správního  řízení  vůči  účastníkovi  řízení  uvedených  dohledových  pravomocí  pozbýt.  
Zásada zákazu sebeobviňování se v posuzovaném případě uplatní, jejím zákonným vyjádřením je mimo  
jiné  ustanovení  §  53  odst.  2  ve  spojení  s  §  55  odst.  4  správního  řádu,  jehož  aplikace  je  však  
v daném případě omezena ustanovením § 8 zákona o dohledu v oblasti kapitálového trhu. Podle této  
zákonné úpravy předložení listiny nelze žádat nebo může být odepřeno, pokud by jím povinný subjekt  
způsobil sobě nebo osobě blízké nebezpečí stíhání pro trestný čin nebo správní delikt. Tuto zásadu však  
v žádném případě nelze vykládat tak široce, jak činí žalobce. Pokud by subjekty podléhající dohledové  
pravomoci  České  národní  banky  měly  oprávnění  její  výzvy  podle  §  8  zákona  o  dohledu  ignorovat  
s poukazem  na  zásadu  zákazu  sebeobviňování,  dohledová  činnost  České  národní  banky  by  se  stala  
prakticky  zcela  bezzubou,  neboť  by  fakticky  nedisponovala  žádnými  pravomocemi,  jak  tuto  činnost  
efektivně vykonávat.“ Rozsudek dostupný na www.nssoud.cz 
266 Rozsudek sp.zn.  11 Af 14/2011 ze dne 26.11.2015, cit.:  „Ke shodnému závěru dospěl i  Nejvyšší  
správní  soud  v  citovaném  rozsudku  sp.  zn.  6  As  159/2014,  když  navíc  uvedl,  že  meze  zákazu  
sebeobviňování  ve  vztahu  k poskytování  informací  právnickými  osobami  v  řízení  o  správním  deliktu  
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Společnost CLMT a.s. se s rozsudkem sp.zn.  11 Af 14/2011 ze dne 26.11.2015 

neztotožnila  a  podala  proti  němu  kasační  stížnost,  která  byla  rozsudkem  NSS 

sp.zn. 4 As 29/2016 ze dne 21.6.2016 (dále jen „rozsudek sp.zn. 4 As 29/2016 ze dne 

21.6.2016“) zamítnuta. V kasační stížnosti tvrdila společnost CLMT a.s., že v průběhu 

správního  řízení  nebyla  ČNB oprávněna  shromažďovat  podklady  podle  §  8  ZDKT, 

neboť  toto  ustanovení  není  nadřazeno  jednotlivým  ustanovením správního  řádu,  dle 

kterých měla ČNB v průběhu správního řízení opatřovat důkazy. Společnost CLMT a.s. 

také výslovně argumentovala problematikou sebeobvinění s tím, že pod hrozbou sankce 

nebyla povinna poskytovat v průběhu správního řízení ČNB podklady podle ZDKT; dle 

názoru společnosti  CLMT a.s. měla ČNB také získat veškeré potřebné důkazy již ve 

stadiu státní kontroly, a nikoliv v průběhu správního řízení (které má jiný cíl než státní 

kontrola). 

Výše  uvedené  argumenty  společnosti  CLMT  a.s.  odmítl  NSS  z následujících 

důvodů. Primárně v rozsudku sp.zn. 4 As 29/2016 ze dne 21.6.2016 upozornil NSS na 

skutečnost,  že  zahájení  správního  řízení  automaticky  neznamená  pro  správní  orgán 

nemožnost  vůči  účastníku  řízení  požadovat  podklady  na  základě  jiných  právních 

předpisů  než  správního  řádu,  v posuzovaném  případě  tedy  zákona  o  dohledu  nad 

kapitálovým trhem.  Dále  NSS dospěl  k závěru,  že  v posuzovaném případě  má ČNB 

právo  požadovat  informace  po  dohlíženém  subjektu  podle  zákona  o  dohledu  nad 

kapitálovým  trhem  nezávisle  na  jednotlivých  ustanovení  správního  řádu267. 

vytyčil  ve  své  judikatuře  Tribunál  (dříve  Soud  prvního  stupně)  i  Soudní  dvůr  Evropské  unie  (dříve  
Evropský soudní dvůr). Odkazovaná judikatura se týká ochrany hospodářské soutěže, nicméně závěry o  
aplikaci uvedené zásady lze využít i pro širší právní oblast správního trestání. Při jisté míře zobecnění  
vyplývá z relevantní judikatury, zejména rozsudku Soudního dvora ze dne 18.10.1989, Orkem v. Komise  
(374/87, Recueil) a rozsudku Tribunálu ze dne 20. 2.2001, Mannesmannröhren-Werke AG v. Komise (T-
112/98), že orgán dohledu je i pod hrozbou sankce oprávněn zavázat účastníka řízení k tomu, aby poskytl  
veškeré potřebné informace vztahující se ke skutkovému stavu, které jsou mu známy, a aby mu předal  
případně  příslušné  dokumenty,  jež  má  k  dispozici,  a  to  i  tehdy,  když  mohou  sloužit  k  prokázání  
protiprávního  jednání  vůči  němu  samotnému  nebo  vůči  jinému  subjektu.  Přiznání  absolutního  práva  
nevypovídat  by  totiž  zašlo  za  hranice  toho,  co  je  nezbytné  pro  zachování  práva  na  obhajobu,  a  
představovalo by neodůvodněnou překážku výkonu dohledové pravomoci.“ 
267 Rozsudek sp.zn.  4  As  29/2016  ze  dne  21.6.2016,  cit.:  „Zákonným  vyjádřením  zásady  zákazu 
sebeobviňování je mimo jiné ustanovení § 53 odst. 2 ve spojení s § 55 odst. 4 správního řádu. Podle této  
zákonné úpravy předložení listiny nelze žádat nebo může být odepřeno, pokud by jím povinný subjekt  
způsobil sobě nebo osobě blízké nebezpečí stíhání pro trestný čin nebo správní delikt. Aplikace zákazu  
sebeobviňování  je  však  v  daném  případě  omezena  ustanovením  §  8  zákona  o  dohledu.  Ze  zákona  
o dohledu nevyplývá, že by Česká národní banka měla zahájením správního řízení vůči účastníkovi řízení  

153



NSS v totožném rozsudku dále odkázal na ustálenou rozhodovací praxi ESD ve věcech 

hospodářské soutěže, a to konkrétně na již citované rozsudky sp.zn. C-374/87 ze dne 

18.10.1989 ve  věci  Orkem v.  Komise,  a  sp.zn.  T-112/98 ze  dne  20.2.2001 ze  dne 

20.2.2001, Mannesmannröhren-Werke AG v. Komise, ve kterých ESD dospěl k závěru, 

že  EK  je  oprávněna  při  prošetřování  narušení  hospodářské  soutěže  požadovat 

od soutěžitelů jakékoliv informace týkající se skutkového stavu vyjma přímého přiznání 

k účasti na protiprávním jednání268.

Závěrem k aplikaci  zásady nemo tenetur v tomto případu NSS uvedl,  že pouhé 

poskytnutí záznamů a listin, které dokládají spáchání protiprávního jednání, ještě není 

nucením  k sebeobvinění.  Nucením  k sebeobvinění  by  dle  názoru  NSS  bylo 

v posuzovaném  případě  vynucení  odpovědi,  která  by  explicitně  připouštěla  spáchání 

protiprávního jednání,  resp. přiznání se k němu. Svoji  argumentaci  v tomto bodu pak 

NSS uzavřel názorem, že ČNB je v rámci výkonu dohledu oprávněna po dohlížených 

subjektech na základě zákona o dohledu nad kapitálovým trhem požadovat jednotlivé 

podklady a informace, a toto její právo nelze omezit aplikací zásady nemo tenetur, neboť 

v takovém případě by došlo k výraznému omezení dohledových možností ČNB a výkon 

uvedených  dohledových  pravomocí  pozbýt.  Oprávnění  v  §  8  zákona  o  dohledu  rovněž  existuje  zcela  
nezávisle na kontrole prováděné podle zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole účinného v posuzovaném  
období.“ Rozsudek dostupný na www.nssoud.cz. 
268 Rozsudek sp.zn.  4  AS 29/2016 ze  dne 21.6.2016,  cit.:  „Meze zákazu  sebeobviňování  ve  vztahu  
k poskytování  informací  právnickými  osobami  v  řízení  o  správním  deliktu  vytyčil  ve  své  judikatuře  
Tribunál  (dříve  Soud  prvního  stupně)  i  Soudní  dvůr  Evropské  unie.  Odkazovaná  judikatura  se  týká  
ochrany hospodářské soutěže,  nicméně závěry o aplikaci  uvedené zásady lze využít  i  pro širší  právní  
oblast  správního trestání.  Při  jisté  míře zobecnění  vyplývá  z  relevantní  judikatury,  zejména rozsudku  
Soudního dvora ze dne 18.10.1989, Orkem v. Komise, 374/87, a rozsudku Tribunálu ze dne 20.2.2001,  
Mannesmannröhren-Werke AG v. Komise, T-112/98, že orgán dohledu je i pod hrozbou sankce oprávněn  
zavázat účastníka řízení k  tomu, aby poskytl  veškeré potřebné informace vztahující  se ke skutkovému  
stavu, které jsou mu známy, a aby mu předal případně příslušné dokumenty,  jež má k dispozici, a to  
i tehdy, když mohou sloužit k prokázání protiprávního jednání vůči němu samotnému nebo vůči jinému  
subjektu.  Přiznání  absolutního práva  nevypovídat  by  totiž  zašlo za  hranice  toho,  co  je  nezbytné  pro  
zachování  práva  na  obhajobu,  a  představovalo  by  neodůvodněnou  překážku  výkonu  dohledové  
pravomoci.  Ve vztahu k sebeobviňování formuloval Tribunál důležitý závěr:  „Povinnost odpovědět na  
čistě  skutkové  otázky  položené Komisí  a  vyhovět  jejím žádostem o předložení  již  předtím existujících  
dokumentů nemůže vést  k porušení zásady dodržování práva na obhajobu nebo práva na spravedlivý  
proces. Nic totiž nebrání adresátovi v tom, aby v dalším průběhu správního řízení nebo během řízení před  
soudem Společenství prokázal, vykonávaje tak své právo na obhajobu, že skutkové okolnosti vylíčené v  
jeho odpovědích nebo předané dokumenty mají jiný význam, nežli jaký jim přikládá Komise.“
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dohledu by se de facto stal nerealizovatelný269.

5.2.3.2. Rozsudek NSS sp.zn. 6 As 159/2014 ze dne 11.8.2015

Dalším případem,  ve kterém rozhodoval  MSP a NSS v oblasti  aplikace zásady 

nemo tenetur v kontextu právních předpisů upravujících podnikání na kapitálovém trhu 

a dohled ČNB nad tímto sektorem finančního trhu, je případ společnosti BFC Capital, 

s.r.o.,  které  byla  ČNB  uložena  rozhodnutím  č.j.  2010/9073/570  ze  dne  15.10.2010 

pokuta ve výši 7,5 mil. Kč za porušení povinnosti jednat s odbornou péčí, nedostatky 

v oblasti  řízení  sítě  složené  z vázaných  zástupců  a  další  nedostatky  při  poskytování 

investičních  služeb.  Toto  rozhodnutí  následně  modifikovala  bankovní  rada  ČNB 

rozhodnutím č.j. 2011/132/570 ze dne 13.1.2011 (dále jen „rozhodnutí bankovní rady 

ČNB č.j. 2011/132/570 ze dne 13.1.2011“), ve kterém zprostila společnost BFC Capital, 

s.r.o.  některých  obvinění,  nicméně  výše  pokuty  zůstala  zachována  v hodnotě 

7,5 mil. Kč270. 

Proti výše uvedenému rozhodnutí bankovní rady ČNB č.j. 2011/132/570 ze dne 

13.1.2011  podala  společnost  BFC  Capital,  s.r.o.  správní  žalobu  k MSP,  který  ji 

rozsudkem sp.zn. 7 A 57/2011 ze dne 17.4.2014 (dále jen „rozsudek sp.zn. 7 A 57/2011 

ze dne 17.4.2014“) zamítl. V konkrétní rovině namítala společnost BFC Capital, s.r.o., 

že  ČNB  má  v průběhu  státní  kontroly  shromáždit  potřebné  podklady,  a  v průběhu 

správního řízení již nemůže od účastníka řízení vyžadovat další podklady a informace. 

Dále společnost BFC Capital, s.r.o. namítala, že v průběhu správního řízení po ní byly 

vyžadovány informace ze strany ČNB, aniž by byla poučena o svém právu odmítnout 

269 Rozsudek sp.zn. 4 As 29/2016 ze dne 21.6.2016, cit.:  „Z uvedeného též plyne, že účastníkovi řízení  
lze v takové situaci přiznat právo nevypovídat jen do té míry, do jaké by byl nucen poskytnout odpovědi,  
které  by  ho  dovedly  k  připuštění  existence  protiprávního  jednání,  které  přísluší  prokázat  správnímu  
orgánu. Pouhým vyžádáním skutkových vyjádření a již existujících listin a záznamů však nebyl v nyní  
posuzovaném  případě  stěžovatel  nucen  k  sebeobvinění  a  jeho  právo  na  spravedlivý  proces  zůstalo  
zachováno.  Zásadní  je  v  této  souvislosti  skutečnost,  že  stěžovatel  byl  vyzýván  k  vydání  záznamů  
souvisejících  s  jeho  zákonnými  povinnostmi,  které  jsou  předmětem  dohledu  České  národní  banky.  Z  
povahy věci vyplývá, že nelze omezit právo dohledu České národní banky způsobem, který by tento dohled  
fakticky znemožnil. Jedině na základě úplných podkladů souvisejících s činností kontrolovaného subjektu  
může Česká národní banka dospět k závěru, zda došlo ke spáchání správního deliktu, či nikoliv. Zásada  
zákazu sebeobviňování je tak v posuzovaném případě omezena specifickým charakterem dohledu České  
národní banky nad kapitálovým trhem a rovněž povinnostmi subjektů podléhajících jejímu dohledu.“
270 Výroky obou rozhodnutí dostupné na www.cnb.cz 
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předložení  těchto  informací,  a  to  v kontextu  zákazu  sebeobviňování.  MSP  výše 

uvedeným argumentům společnosti BFC Capital, s.r.o. nevyšel vstříc a odmítl je v celé 

šíři.  MSP v rozsudku MSP  sp.zn.  7 A 57/2011 ze  dne  17.4.2014 uvedl,  že  ČNB je 

oprávněna v souladu s § 8 ZDKT ve spojení s § 3 ZPKT požadovat po dohlížených 

subjektech informace nezbytné k zajištění výkonu dohledu nad kapitálovým trhem. Dále 

v totožném  rozsudku  MSP  upozornil  na  skutečnost,  že  pokud  by  byla  akceptována 

argumentace  společnosti  BFC  Capital,  s.r.o.,  znamenal  by  takový  krok  destrukci 

systému dohledu  nad kapitálovým trhem,  neboť ČNB by byla  zbavena  svého práva 

vyžadovat od dohlížených subjektů potřebné informace. Ke střetu § 53 a § 55 SŘ a § 8 

ZDKT a § 3 ZPKT pak MSP v rozsudku  sp.zn.  7 A 57/2011 ze dne 17.4.2014 uvedl, 

že v daném případě  mají  přednost  speciální  právní  předpisy  upravující  podnikání  na 

kapitálovém trhu před aplikací obecných ustanovení SŘ271. 

V kasační  stížnosti  podané  k NSS  se  společnost  BFC  Capital,  s.r.o.  vrátila 

k problematice  sebeobvinění,  a  to  prostřednictvím  nastolení  otázky  vztahu  zákona 

o státní  kontrole,  zákona  o  dohledu  nad  kapitálovým  trhem  a  správním  řádem. 

V konkrétní rovině společnost BFC Capital, s.r.o. namítala, že je nutné rozlišovat mezi 

271 Rozsudek sp.zn. 7 A 57/2011 ze dne 17.4.2014, cit.:  „Podle § 3 písm. a) zákona o podnikání na  
kapitálovém  trhu  Česká  národní  banka  v oblasti  kapitálového  trhu  vykonává  dohled  v  rozsahu  
stanoveném tímto zákonem a zvláštními právními předpisy upravujícími oblast podnikání na kapitálovém  
trhu, kolektivního investování, dluhopisů, práva obchodních společností, doplňkového penzijního spoření  
a oblast  umisťování  peněžních  prostředků  penzijních fondů.  Pokud by  subjekty  podléhající  dohledové  
pravomoci  České  národní  banky  měly  oprávnění  její  výzvy  podle  §  8  zákona  o  dohledu  ignorovat  
s poukazem  na  zásadu  zákazu  sebeobviňování,  dohledová  činnost  České  národní  banky  by  se  stala  
prakticky  zcela  bezzubou,  neboť  by  fakticky  nedisponovala  žádnými  pravomocemi,  jak  tuto  činnost  
efektivně vykonávat. Analogii s trestním právem zde nepovažuje soud za případnou, postup České národní  
banky při vydávání uvedené výzvy se daleko více blíží kontrolní činnosti podle zákona č. 552/1991 Sb.,  
o státní  kontrole.  Podle  §  11  písm.  d)  tohoto  zákona mají  kontrolní  orgány oprávnění  požadovat  na 
kontrolovaných  osobách  poskytnutí  pravdivých  a  úplných  informací  o  zjišťovaných  a  souvisejících  
skutečnostech. V § 14 odst. 1 tohoto zákona se pak stanoví, že fyzické osoby nemají povinnost podle § 11  
písm. d) tohoto zákona v případech, kdyby jejím splněním způsobily nebezpečí trestního stíhání sobě nebo  
osobám blízkým. Oprávnění odepřít poskytnutí informací se tak vztahuje jen na fyzické osoby (jíž žalobce  
není) a jen v případě nebezpečí trestního stíhání, nikoli v případě nebezpečí postihu za přestupek nebo  
jiný správní delikt. Nadto lze zdůraznit, že toto oprávnění se týká jen práva odepřít poskytnutí informací,  
zákon o státní  kontrole však nezakotvuje žádné obdobné právo např.  na odepření poskytnout doklady  
vztahující se k oprávnění podle § 11 písm. b) zákona o státní kontrole. Ustanovení § 53 a § 55 správního  
řádu,  jichž  se  žalobce  dovolává,  se  vztahují  pouze  na  probíhající  správní  řízení  a  na  vztah  mezi  
dohledovým orgánem a osobou podléhající její dohledové pravomoci se nemohou z povahy věci uplatnit.  
Výklad  žalobce  tak  jde  přímo  proti  textu  i  smyslu  příslušných  ustanovení  zákona  o  podnikání  na  
kapitálovém trhu a nelze mu přisvědčit.“ Rozsudek dostupný na www.nssoud.cz  
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kontrolní  fází,  kdy ČNB postupuje  podle  zákona  o  dohledu  nad  kapitálovým trhem 

a zákona  o  státní  kontrole,  a  mezi  fází  správního  řízení,  kdy  ČNB postupuje  podle 

správního řádu. Dle názoru společnosti BFC Capital, s.r.o. pak toto dělení jednotlivých 

fází  dohledu  znamená,  že  po  zahájení  správního  řízení  není  ČNB  oprávněna  po 

dohlíženém subjektu, resp. účastníku řízení, požadovat další informace a podklady podle 

zákona o dohledu nad kapitálovým trhem, a naopak musí plně zohlednit režim správního 

řízení,  včetně aplikace zásady nemo tenetur.  Pokud by totiž společnost BFC Capital, 

s.r.o.  již  jako  účastník  správního  řízení  byla  přinucena  poskytnout  v  jeho průběhu 

podklady na  základě  výzvy učiněné  ČNB podle  zákona o  dohledu nad kapitálovým 

trhem,  mohlo  by  poskytnutí  informací  nebo  podkladů  vést  k rozšíření  předmětu 

správního řízení; společnost BFC Capital, s.r.o. také tvrdila, že je povinností ČNB poučit 

ve výzvě dohlížený subjekt o právu odmítnout poskytnout vyžadované informace. 

K výše  uvedené  argumentaci  společnosti  BFC  Capital,  s.r.o.  NSS  uvedl 

v rozsudku  sp.zn. 6 As  159/2014  ze  dne  11.8.2015  (dále  jen  „rozsudek 

sp.zn. 6 As 159/2014 ze dne 11.8.2015“), že se tento investiční zprostředkovatel fakticky 

dovolává následující interpretace vztahu zákona o státní kontrole, zákona o dohledu nad 

kapitálovým trhem a zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Dle názoru BFC Capital, 

s.r.o.  byla  ČNB  oprávněna  vyžadovat  po  dohlížených  subjektech  informace  před 

zahájením správního řízení podle zákona o státní kontrole nebo zákona o dohledu nad 

kapitálovým  trhem;  po  zahájení  správního  řízení  podle  §  46  SŘ  však  již  takové 

oprávnění ČNB nemá a je povinna postupovat podle správního řádu, včetně důsledné 

aplikace a respektování zásady nemo tenetur.  Tuto perspektivu pohledu na vzájemný 

vztah citovaných předpisů v závislosti na režim správního řízení nebo prošetřování NSS 

odmítl, a to s tím, že ČNB vykonává dohled nad kapitálovým trhem podle § 3 písm. a) 

ZPKT. Dále, v souladu s § 8 ZDKT je ČNB oprávněna za účelem výkonu dohledu nad 

kapitálovým  trhem  a  subjekty  na  něm  působícími  požadovat  od  těchto  subjektů 

informace.  Z právní úpravy,  konkrétně z jednotlivých ustanovení  citovaných předpisů 

přitom  dle  názoru  NSS  nevyplývá,  že  by  zahájením  správního  řízení  ČNB  přišla 

o pravomoci stanovené v těchto předpisech – naopak, její  pravomoc vyžadovat podle 
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těchto  speciálních  právních  předpisů  informace  a  podklady  od dohlíženého  subjektu 

existuje  separátně na správním řádu a  nezaniká  zahájením správního řízení272.  Tímto 

argumentem tak fakticky NSS potvrdil  názor, že ČNB i po zahájení správního řízení 

z moci  úřední  podle  §  46  SŘ má právo vyžadovat  po  účastníku  řízení  důkazy  (byť 

svědčící proti němu) podle zákona o dohledu nad kapitálovým trhem, a účastník řízení je 

povinen  je  předložit.  Právě  ustanovení  §  8  ZDKT  pak  dle  názoru  NSS  výrazným 

způsobem omezuje dopad § 53 odst. 2 ve spojení s § 55 odst. 4 SŘ. V konkrétní rovině 

NSS dospěl  k závěru,  že správní  řád je  de facto lex generalis,  zákon o dohledu nad 

kapitálovým trhem a zákon o podnikání  na kapitálovém trhu ve spojení  se zákonem 

o státní  kontrole  lex  specialis,  neboť  ustanovení  těchto  předpisů  popírají  uvedená 

ustanovení správního řádu, která se v daném případě (dohled nad kapitálovým trhem) 

neaplikují273.

Na podporu výše uvedené argumentace pak NSS citoval i v předchozích částech 

této práce prezentované rozsudky ESD z oblasti  hospodářské soutěže,  a to konkrétně 

rozsudku sp.zn.  374/87 ze  dne  18.10.1989 ve  věci  Orkem proti  EK,  nebo rozsudek 

sp.zn. T-112/98 ze dne 20.2.2001 ve věci Mannesmannröhren-Werk AG proti EK, ve 

kterých ESD opakovaně dospěl k závěru, že pokud je k tomu dohledový orgán zmocněn 

272 Rozsudek sp.zn. 6 As 159/2014 ze dne 11.8.2015, cit.: „Námitky stěžovatele nejsou důvodné. Podle §  
3 písm. a) zákona o podnikání na kapitálovém trhu  Česká národní banka v oblasti kapitálového trhu  
vykonává dohled v rozsahu stanoveném tímto zákonem a zvláštními právními předpisy upravujícími oblast  
podnikání  na  kapitálovém  trhu,  kolektivního  investování,  dluhopisů,  práva  obchodních  společností,  
doplňkového  penzijního  spoření  a  oblast  umisťování  peněžních  prostředků  penzijních  fondů.  Zákon 
č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů, pak dává v § 8  
České národní bance při výkonu dohledu široké pravomoci vyžadovat informace a předložení dokladů po  
subjektech podléhajících dohledu i po třetích osobách. Ze zákona nevyplývá, že by Česká národní banka  
měla  zahájením  správního  řízení  vůči  účastníkovi  řízení  uvedených  dohledových  pravomocí  pozbýt.  
Ostatně i argumentace stěžovatele se v tomto ohledu omezuje pouze na tvrzené porušení zásady zákazu  
sebeobviňování.“ Rozsudek dostupný na www.nssoud.cz 
273 Rozsudek  sp.zn.  6  As  159/2014  ze  dne  11.8.2015,  cit.:  „Zásada  zákazu  sebeobviňování  se  
v posuzovaném případě uplatní,  jejím zákonným vyjádřením je  mimo jiné  ustanovení  §  53 odst.  2  ve  
spojení s § 55 odst. 4 správního řádu, jehož aplikace je však v daném případě omezena ustanovením § 8  
zákona o dohledu v oblasti kapitálového trhu. Podle této zákonné úpravy předložení listiny nelze žádat  
nebo může být odepřeno, pokud by jím povinný subjekt způsobil sobě nebo osobě blízké nebezpečí stíhání  
pro trestný čin nebo správní delikt. Tuto zásadu však v žádném případě nelze vykládat tak široce, jak činí  
stěžovatel. Lze souhlasit se závěry městského soudu (str. 22 napadeného rozsudku), že „Pokud by subjekty  
podléhající  dohledové  pravomoci  České  národní  banky  měly  oprávnění  její  výzvy  podle  §  8  zákona  
o dohledu ignorovat s poukazem na zásadu zákazu sebeobviňování,  dohledová činnost  České  národní  
banky by se stala prakticky zcela bezzubou, neboť by fakticky nedisponovala žádnými pravomocemi, jak  
tuto činnost efektivně vykonávat.“
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zákonem, je oprávněn – byť i pod hrozbou sankce – vyžadovat od dohlížených subjektů 

poskytnutí dat a informací s tím, že přiznání práva mlčet dohlíženým subjektům by de 

facto  zničilo  podstatu  výkonu dohledu274. Svoji argumentaci  k této  problematice  pak 

NSS  završil  závěrem,  že  správní  orgány  při  výkonu  dohledu  nejsou  oprávněny  od 

dohlížených  subjektů  vyžadovat  informace,  které  by  obsahovaly  hodnocení  určitých 

jevů,  nebo  poskytovat  odpovědi  na  otázky,  které  by  dohlížený  subjekt  usvědčovaly. 

Naopak,  dohlížené  subjekty  jsou  povinny  poskytovat  již  existující  informace  

a údaje, listiny etc275.

5.2.3.3. Rozsudek KSB sp.zn. 62 Af 75/2010 ze dne 23.2.2012

Dalším z případů, kdy se KSB a NSS rozsáhle zabývali problematikou aplikace 

zásady nemo tenetur v řízení o správním deliktu na poli ochrany hospodářské soutěže, 

byl rozsudek NSS sp.zn. 8 Afs 25/2012 ze dne 29.1.2015 a jemu předcházející rozsudek 

KSB sp.zn.  62 Af75/2010 ze  dne 23.2.2012,  které  byly reakcí  na šetření  provedená 

274 Rozsudek sp.zn. 6 As 159/2014 ze dne 11.8.2015, cit.:  „Meze zákazu sebeobviňování  ve vztahu  
k poskytování  informací  právnickými  osobami  v  řízení  o  správním  deliktu  vytyčil  ve  své  judikatuře  
Tribunál  (dříve  Soud  prvního  stupně)  i  Soudní  dvůr  Evropské  unie  (dříve  Evropský  soudní  dvůr).  
Odkazovaná judikatura se týká ochrany hospodářské soutěže, nicméně závěry o aplikaci uvedené zásady  
lze  využít  i  pro  širší  právní  oblast  správního  trestání.  Při  jisté  míře  zobecnění  vyplývá  z  relevantní  
judikatury,  zejména rozsudku Soudního dvora ze dne 18.10.1989, Orkem v.  Komise (374/87, Recueil)  
a rozsudku Tribunálu ze dne 20.2.2001, Mannesmannröhren-Werke AG v. Komise (T-112/98), že orgán  
dohledu je i pod hrozbou sankce oprávněn zavázat účastníka řízení k tomu, aby poskytl veškeré potřebné  
informace vztahující se ke skutkovému stavu, které jsou mu známy, a aby mu předal případně příslušné  
dokumenty, jež má k dispozici, a to i tehdy, když mohou sloužit k prokázání protiprávního jednání vůči  
němu samotnému nebo vůči jinému subjektu. Přiznání absolutního práva nevypovídat by totiž zašlo za  
hranice  toho,  co  je  nezbytné  pro  zachování  práva  na  obhajobu,  a  představovalo  by  neodůvodněnou  
překážku výkonu dohledové pravomoci. Ve vztahu k sebeobviňování formuloval Tribunál důležitý závěr:  
„Povinnost odpovědět na čistě skutkové otázky položené Komisí a vyhovět jejím žádostem o předložení již  
předtím existujících dokumentů nemůže vést k porušení zásady dodržování práva na obhajobu nebo práva  
na spravedlivý proces. Nic totiž nebrání adresátovi v tom, aby v dalším průběhu správního řízení nebo  
během řízení před soudem Společenství  prokázal,  vykonávaje tak své právo na obhajobu, že skutkové  
okolnosti vylíčené v jeho odpovědích nebo předané dokumenty mají jiný význam, nežli jaký jim přikládá  
Komise.“
275 Rozsudek sp.zn. 6 As 159/2014 ze dne 11.8.2015, cit.: „Z uvedeného též plyne, že účastníkovi řízení  
lze v takové situaci přiznat právo nevypovídat jen do té míry, do jaké by byl nucen poskytnout odpovědi,  
které  by  ho  dovedly  k  připuštění  existence  protiprávního  jednání,  které  přísluší  prokázat  správnímu  
orgánu. Po účastníkovi řízení nelze požadovat, aby přiznal své protiprávní jednání či jinak své jednání či  
předložené podklady právně hodnotil. Pouhým vyžádáním skutkových vyjádření a již existujících listin a  
záznamů tedy  nebyl  v  nyní  posuzovaném  případě  stěžovatel  nucen  k  sebeobvinění  a  jeho  právo  na  
spravedlivý proces zůstalo zachováno. Již z odůvodnění prvního rozhodnutí žalované z 15.6.2010 (str. 41 -  
42) i bankovní rady o rozkladu ze dne 2.9.2010 (str. 8) vyplývá, že stěžovatel byl vyzván formou usnesení  
ze dne 26.6.2009 k předložení konkrétních listin, nejednalo se o žádné vynucování podkladů pod hrozbou  
sankce, listiny byly předloženy dobrovolně a toto usnesení nebylo napadeno rozkladem.“
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ÚOHS v oblasti dohod na poli hospodářské soutěže. V roce 2009 zahájil ÚOHS správní 

řízení s celkem 8 obchodními korporacemi:  (i) Samsung SDI Co., Ltd., (ii)  Chunghwa 

Picture Tubes, Ltd.,  (iii)  Koninklijke Philips Electronics N.V., (iv)  Technicolor S.A., 

(v) Panasonic Corporation, (vi) MT Picture Display Co., Ltd., (vii) Toshiba Corporation, 

(viii)  LG Electronics, Inc. Správní řízení se týkalo podezření z možného porušení § 3 

odst. 1 ZOHS, ve znění účinném do 30.6.2001, a § 3 odst. 1 téhož zákona, ve znění 

účinném do 31.8.2009. Rozhodnutím č.j. ÚOHS-S13/2009/KD-12816/2010/850/Edo ze 

dne  26.8.2010  ÚOHS  konstatoval,  že  výše  uvedené  obchodní  korporace  uzavřely 

kartelovou  dohodu,  prostřednictvím  které  určovaly  ceny  barevných  obrazovek  pro 

televizory, a tuto dohodu i plnily. Na základě této skutečnosti uložil ÚOHS 5 obchodním 

korporacím  pokuty:  (i) Chunghwa  Picture  Tubes,  Ltd. ve  výši  6,4  mil.  Kč, 

(ii) Technicolor S.A. ve výši 13,8 mil. Kč, (iii) Panasonic Corporation ve výši 10,3 mil. 

Kč, (iv) MT Picture Display Co., Ltd. Ve výši 9,4 mil. Kč (v) Toshiba Corporation ve 

výši  11,7 mil. Kč. Dále totožným rozhodnutím uložil ÚOHS jednotlivým obchodním 

korporacím povinnost ukončit daný kartel. 

Již  v průběhu  prvostupňového  řízení  před  ÚOHS  vznesla  společnost  Philips 

námitku  porušení  zákazu  sebeobvinění,  kterou  založila  na  3  argumentech.  Primárně 

společnost Philips tvrdila, že po ní nelze požadovat absolutně žádné podklady, které by 

ji  mohly  usvědčovat  z narušení  hospodářské  soutěže,  a  v této  souvislosti  opřela  své 

tvrzení o jednotlivá ustanovení Listiny základních práv a svobod, dále Mezinárodního 

paktu  o  občanských  a  politických  právech  a  také  o  Evropskou  úmluvu  o  ochraně 

lidských práv. Druhým argumentem byla skutečnost, že omezování hospodářské soutěže 

bylo  v daném období  kvalifikováno  i  jako  trestný  čin  a  poskytnutím  požadovaných 

podkladů ÚOHS by společnost Philips mohla vystavit své vedení riziku trestního stíhání. 

Posledním argumentem pak bylo tvrzení, že by poskytnutí příslušných podkladů mohlo 

ohrozit  trestním stíháním i jednotlivé zaměstnance,  které bylo dle názoru společnosti 

Philips nutné považovat v daném případě za osoby jemu blízké. V případě společnosti 

Philips  byl  ÚOHS  vyžádán  jeden  z usvědčujících  důkazů  –  potvrzení  o  účasti  na 

konspirativních  schůzkách  soutěžitelů  (včetně  předání  podkladů  z takto  konaných 
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schůzek). 

V rozhodnutí  č.j.  ÚOHS-S13/2009/KD-12816/2010/850/Edo  ze  dne  26.8.2010 

výše  uvedené  argumenty  ÚOHS  odmítl  s odkazy  na  judikaturu  ESD  a  ESLP. 

V konkrétní  rovině  uvedl  ÚOHS,  že  v souladu  s jednotlivými  ustanoveními  zákona 

o ochraně  hospodářské  soutěže  je  oprávněn  požadovat  po  soutěžitelích  informace 

a podklady, a to bez ohledu na skutečnost,  zda tyto mohou být použity jako důkazy 

v neprospěch soutěžitelů, a to za předpokladu, že se jedná o informace nebo podklady, 

které  existují  k datu  učinění  výzvy.  Dále  v totožném  rozhodnutí  odkázal  ÚOHS  na 

rozhodovací  praxi  ESD,  který  opakovaně  potvrzuje  pravomoc  EK  vyžadovat  od 

soutěžitelů podklady a informace, a to bez ohledu na skutečnost, zda mohou být v jejich 

neprospěch.

Výše uvedené rozhodnutí bylo napadeno rozkladem (a to 6 účastníky správního 

řízení),  o kterém rozhodl předseda ÚOHS rozhodnutím č.j.:  ÚOHS-R 131, 132, 133, 

134,  135,  136/2010/HS-  17247/2010/310  ze  dne  19.11.2010  (dále  jen  „rozhodnutí 

předsedy  ÚOHS-R  131,  132,  133,  134,  135,  136/2010/HS-  17247/2010/310  ze  dne 

19.11.2010“)  tak,  že  všechny  rozklady  zamítl  a  prvostupňové  rozhodnutí  potvrdil. 

K problematice porušení zákazu sebeobvinění pak předseda ÚOHS uvedl, že v daném 

případě  tato  zásada porušena  nebyla,  a  ani  být  nemohla.  V této  souvislosti  předseda 

ÚOHS hojně  citoval  ze  závěrů  rozhodovací  praxe  ESD (případ  Mannesmannröhren-

Werke AG) a ESLP (případ Jalloh proti Německu  ze dne 11.7.2006 ve věci stížnosti 

č. 54810/00).  Dále předseda ÚOHS uvedl,  že  požadované záznamy z konspirativních 

schůzek nemohly být ještě samy o sobě důkazem, neboť sama účast na konspirativní 

schůzce ještě neznamená, že její výsledky se projevily v určitém chování. Dále předseda 

ÚOHS zdůraznil, že pokud zaměstnanci ÚOHS žádali po společnosti Philips záznamy 

z těchto  konspirativních  schůzek,  jednalo  se  o  vyžadování  již  existujících  podkladů, 

jejichž vydání byli zaměstnanci ÚOHS oprávnění požadovat276. 

276 Rozhodnut ÚOHS-R 131, 132, 133, 134, 135, 136/2010/HS- 17247/2010/310 ze dne 19.11.2010, cit.:  
„Pokud se správní orgán prvního stupně dotázal Philips, zda se účastnil schůzek s některými z účastníků,  
a popřípadě předložil záznamy z těchto jednání, nemám, co bych mu z procedurálního hlediska vytknul.  
Samotná účast na schůzce nemůže být sama o sobě považována za odporující zákonu, odpověď na ni tak  
nemůže  svědčit  v  neprospěch  účastníka,  pročež  je  tato  část  žádosti  o  informace  mimo  sféru  zákazu  
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Proti  výše  uvedenému rozhodnutí  předsedy ÚOHS podalo  celkem 5 účastníků 

správního řízení správní žalobu ke KSB, který je rozsudkem sp.zn. 62 Af 75/2010 ze dne 

23.2.2012 (dále jen „rozsudek sp.zn. 62 Af 75/2010 ze dne 23.2.2012“) zamítl. V tomto 

rozsudku se KSB vyjádřil i k problematice porušení zásady nemo tenetur, a to z několika 

perspektiv. KSB se v rozsudku sp.zn. 62 Af75/2010 ze dne 23.2.2012 nejdříve zabýval 

problematikou  aplikace  zákazu  sebeobvinění  v řízení  o  správním  deliktu,  kdy  došel 

k závěru,  že  ve  správním  řízení  platí  stejná  garance  procesních  práv  jako  v řízení 

trestním277.  Následně se KSB věnoval  problematice  aplikace  zásady nemo tenetur  za 

situace,  kdy je správní orgán výslovně zmocněn zákonem k vyžadování  podkladů od 

účastníka řízení v průběhu správního řízení nebo před jeho zahájením. V této souvislosti 

KSB rozsáhle citoval z rozsudku sp.zn. 62 Af 75/2010 ze dne 23.2.2012, který odkazuje 

na rozhodnutí  ESD  sp.zn.  T-112/98  ze  dne  20.2.2011  ve  věci  Mannesmannröhren-

Werke AG  proti  EK, a své závěry rozdělil  do celkem 4 argumentů.  Primárně KSB 

v rozsudku sp.zn. 62 Af75/2010 ze dne 23.2.2012 uvedl, že dodržení absolutního práva 

nevypovídat  by  fakticky  bylo  proti  účelu  dohledu  nad  hospodářskou  soutěží 

a soutěžiteli. Druhým argumentem pak bylo tvrzení, že právo nevypovídat se v případě 

šetření podezření z omezení  hospodářské soutěže omezuje pouze na právo odmítnout 

odpověď, která by výslovně připustila účast na protisoutěžním jednání. Třetí argument 

pak spočíval v tvrzení KSB, že soutěžitelé jsou povinni předat orgánům provádějícím 

dohled nad hospodářskou soutěží veškeré existující podklady, byť by obsahovaly přímo 

usvědčující důkazy. Závěrečný argument pak stanovil, že orgány provádějící dohled nad 

hospodářskou  soutěží  jsou  oprávněny  žádat  pouze  a  jen  vydání  již  existujících 

dokumentů a odpovědi na skutkové otázky278. Z výše uvedených argumentů pak KSB 

sebeobviňování.  Záznamy ze schůzek pak představují preexistující  na vůli účastníka nezávislý důkazní  
prostředek.“ Citovaná rozhodnutí dostupná na www.uohs.cz 
277 Rozsudek sp.zn. 62 Af 75/2010 ze dne 23.2.2012, cit.: „Netřeba podrobně rozebírat fakt, že na řízení  

o správních deliktech se uplatní stejné garance procesních práv jako v případě trestních řízení - to není  
v posuzované věci sporné. Netřeba také podrobně rozebírat fakt, že předmětem vyžádaných listin, jejichž  
předložení pod hrozbou sankce právo neobvinit sama sebe mohlo atakovat, bylo zjištění účasti žalovaného  
na schůzkách,  o  nichž měl  žalovaný povědomí,  a  to  ve  formě zápisů  z  těchto  schůzek  – ani  to  není  
v posuzované věci sporné.“ Rozsudek dostupný na www.uohs.cz 
278 Rozsudek sp.zn. 62 Af 75/2010 ze dne 23.2.2012, cit.: „Z myšlenek Tribunálu ve věcech, v nichž se  
uvedenou  otázkou  zabýval,  jsou  tedy  dobře  využitelné  ty,  jimiž  dovozuje  následující:  1.  Přiznání  
absolutního práva nevypovídat, jež v tamní věci mělo být projevem uplatnění práva neobvinit sama sebe  
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vyvodil  následující  závěry  pro  odmítnutí  tvrzení,  že  v daném případě  byla  porušena 

zásada  zákazu  sebeobvinění.  Primárně  KSB  poukázal  na  skutečnost,  že  žádný 

z účastníků řízení nebyl nucen ve svém vyjádření expressis verbis přiznat protiprávní 

jednání279.  Dále KSB v totožném rozsudku upozornil  na to,  že ÚOHS nenutil  nikoho 

vytvářet nové dokumenty, ale požadoval po jednotlivých obchodních korporacích pouze 

a jen již existující listiny280. Na základě výše uvedených argumentů pak KSB rozsudkem 

sp.zn. 62 Af 75/2010 ze dne 23.2.2012 námitku porušení zákazu sebeobvinění zamítl. 

Proti rozsudku KSB sp.zn. 62 Af 75/2010 ze dne 23.2.2012 byla podána kasační 

stížnost, o které rozhodl NSS rozsudkem sp.zn. 8 Afs 25/2012 ze dne 29.1.2015 (dále 

jen „rozsudek sp.zn. 8 Afs 25/2012 ze dne 29.1.2015“). I v kasační stížnosti byl obsažen 

(za podpory rozsáhlého seznamu judikatury ÚS a ESLP) argument zákazu sebeobvinění, 

který měl  být  porušen tím,  že společnost  Philips byla nucena pod pohrůžkou pokuty 

poskytnout informace o tom, zda se účastnila konspiračních schůzek, a pokud ano, aby 

předložila podklady a materiály z těchto schůzek. Pod hrozbou finanční pokuty tak byla 

společnost Philips povinna svědčit proti sobě samotnému v řízení vedeném ÚOHS. NSS 

a jež by se v právě posuzované věci krylo s odmítnutím poskytnout podklady, by zašlo za hranice toho, co  
je  nezbytné  pro  zachování  práva  na  obhajobu  soutěžitelů,  a  představovalo  by  pro  soutěžní  orgán  
neodůvodněnou překážku  v  plnění  jeho  poslání  dbát  na dodržování  pravidel  hospodářské  soutěže.  2.  
Právo nevypovídat je přiměřené přiznat jen do té míry, do jaké by byl vyšetřovaný (podezřelý) soutěžitel  
nucen poskytnout odpovědi, které by soutěžní orgán dovedly k připuštění existence protiprávního jednání,  
což jinak přísluší soutěžnímu orgánu. 3. Soutěžní orgán je oprávněn zavázat vyšetřovaného (podezřelého)  
soutěžitele k tomu, aby poskytl veškeré potřebné informace vztahující se ke skutkovému stavu, které jsou  
mu známy, a aby soutěžnímu orgánu předal případně příslušné dokumenty, jež má k dispozici, a to i tehdy,  
když mohou sloužit k prokázání protisoutěžního chování vůči němu samotnému. 4. Oprávnění soutěžního  
orgánu  podle  bodu  3.  se  omezuje  na  zodpovězení  čistě  skutkových  otázek  a  předávání  pouze  již  
existujících listin.“
279 Rozsudek  sp.zn.  62  Af  75/2010  ze  dne  23.2.2012,  cit.:  „(…)  není  porušením  zásady  zákazu  
sebeobviňování, pokud orgán pro hospodářskou soutěž vyžaduje podklady a informace, pokud soutěžitel  
není nucen poskytnout odpovědi, které by orgán pro hospodářskou soutěž dovedly k připuštění existence  
protiprávního  jednání…(…)  Nikdo  ze  žalobců  nebyl  ani  pohrůžkou  procesní  pokuty  a  neposkytnutí  
dostatečné  součinnosti  při  předkládání  listin  nucen  poskytnout  odpovědi,  které  by  vedly  k  uznání  či  
připuštění existence jeho protiprávního jednání, že žalobcům bylo ukládáno poskytnout veškeré potřebné  
informace…“
280 Rozsudek KSB sp.zn. 62 Af 75/2010 ze dne 23.2.2012, cit.: „Žalovaný nenutil žádného ze žalobců,  
aby pro žalovaného „vytvořil dokumenty, které by mohly být usvědčujícím důkazem, ani nikoho z nich  
nenutil, aby se „přiznal“, resp. aby uznal protisoutěžní povahu posuzovaného jednání. Žalobce a) (který  
tuto námitku uplatňuje) měl žalovanému předložit již existující dokumenty týkající se schůzek, o nichž měl  
žalovaný povědomí ze žádostí o Leniency. Uváží-li tedy zdejší soud fakt, že požadovány byly podklady už  
existující a že reakce žalobce a) nepředstavovala „přiznání“, pak požadavek žalovaného na předložení  
listin není nucením k sebeobvinění, jak je pojímá žalobce a).“
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se v rozsudku sp.zn  8 Afs 25/2012 ze dne 29.1.2015 problematice zákazu sebeobvinění 

nevyjádřil, neboť výše uvedený rozsudek KSB zrušil na základě jiných důvodů, nicméně 

ani žádným způsobem závěry obsažené v rozsudku MSB sp.zn. 62 Af 75/2010 ze dne 

23.2.2012 a předchozích rozhodnutích ÚOHS nezpochybnil.

5.2.3.4. Rozsudek NSS sp.zn. 7 As 30/2016 ze dne 21.12.2016 

V kontextu práva volby procesní strategie a aplikace zásady nemo tenetur nelze 

opomenout  ani  problematiku  situace,  kdy  se  pachatel  správního  deliktu  rozhodne 

v průběhu  správního  řízení  nebo  jemu  předcházející  kontroly  plně  spolupracovat  se 

správním orgánem nebo orgánem dohledu v očekávání snížení trestu (viz předchozí část 

věnovaná  aktivistickému  přístupu  účastníka  řízení  v rámci  jeho  procesní  strategie). 

Vzhledem ke skutečnosti, že trestní právo správní má své kořeny v trestním právu, lze 

v této  souvislosti  poukázat  a  priori  na  trestněprávní  úpravu  spolupráce  obviněného 

s orgány činnými v trestním řízení na odhalení trestné činnosti. 

V souladu  s  §  39  odst.  1  TZ  se  při  ukládání  trestu  přihlédne  k polehčujícím 

a přitěžujícím  okolnostem,  které  jsou  definovány  v  §  41  a  §  42  TZ;  v případě 

polehčujících okolností  pak § 41 písm. l)  TZ mezi  tyto řadí i  spolupráci obviněného 

s orgány  činnými  v trestním  řízení  na  vyšetření  trestného  činu.  Doktrína  k tomuto 

ustanovení  uvádí,  že  v daném  případě  se  musí  jednat  o  spolupráci  iniciovanou 

obviněným, který sám o sobě vyvíjí aktivitu a předkládá důkazy dosud orgánům činným 

v trestním řízení, a nejedná se a contrario o situaci, kdy je obviněný ve vleku důkazní 

situace,  která  se  vyvíjí  pro  něj  nepříznivým  způsobem281;  na  tento  závěr  upozornil 

v minulosti i NS v usnesení sp.zn. 7 Tdo 410/2013-24 ze dne 15.5.2013282. Při hodnocení 

dosažení polehčující okolnosti upravené v § 41 písm. l) TZ je dále nutné zmínit, že je 

nutné vzít i v úvahu, jaké další informační zdroje měly orgány činné v trestním řízení 

281 K tomu  viz  DRAŠTÍK,  Antonín;  FREMR,  Robert;  SOTOLÁŘ,  Alexander.  Trestní  zákoník.  
Komentář. I. díl. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2015. s. 339. ISBN: 978-80-7478-790-4.
282 Usnesení sp.zn. 7 Tdo 410/2013-24 ze dne 15.5.2013, cit.: „Pro úplnost je třeba dodat, že soudy se  
zabývaly všemi hledisky rozhodnými pro stanovení druhu a výměry trestu, a pokud obviněnému nepřiznaly  
polehčující okolnost uvedenou v § 4l písm. l) tr. zákoníku, tj. součinnost při objasňování činu, měly pro to  
důvody,  které  přijatelně  vysvětlily  odkazem na celkový  postoj  obviněného  k  spáchanému činu  a  tím,  
že obviněný jen přizpůsoboval své výpovědi dané důkazní situaci v tom kterém stadiu řízení.“  Usnesení 
dostupné na www.nsoud.cz 
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k dispozici a zda odhalení trestného činu, resp. usvědčení obviněného z jeho spáchání 

záviselo  výhradně  na  iniciativě  obviněného  (který  byl  v daném  případě  jediným 

informačním zdrojem)283. 

V oblasti  trestního  práva  správního  je  nutné  upozornit  na  skutečnost,  že 

k problematice  spolupráce  účastníka  řízení  nebo dohlíženého  subjektu  na  odhalování 

a usvědčení jeho protiprávního jednání neexistovalo do 1.7.2017 v jednotlivých právních 

předpisech jednotné stanovisko; změnu přinesl až zákon o odpovědnosti za přestupky 

a řízení o nich.

Následující případ se týká oblasti ochrany hospodářské soutěže, kdy § 22b odst. 2 

ZOHS ve znění účinném do 1.7.2017 výslovně stanovil, že při ukládání pokuty pachateli 

správního  deliktu  přihlížel  ÚOHS  i  k jeho  chování  v průběhu  správního  řízení. 

V kontextu tohoto tématu je však nutné upozornit na skutečnost, že zákon na ochranu 

hospodářské  soutěže  obsahuje  i ustanovení,  která  umožňují  (nebo  které  umožňuje) 

upustit  od  uložení  pokuty  za  spáchání  správního  deliktu  spočívajícího  v uzavření 

nepovolené dohody podle § 22a odst.  1 písm. b) ZOHS, pokud pachatel  deliktu své 

protiprávní jednání nahlásí – v této souvislosti viz § 22 ba odst. 1 písm. a) bod č. 1, 2 a 3 

ZOHS. 

Prezentovaný případ společnosti  REWE Zentralfinanz eG se týká problematiky 

ochrany  hospodářské  soutěže,  kdy  povolil  ÚOHS  rozhodnutím  č.j.  S  202/2008/KS-

16962/2008/840  ze dne  22.8.2008  fúzi  v oblasti  maloprodeje  s tím,  že  se  společnost 

REWE  Zentralfinanz  eG  zavázala  v totožném  rozhodnutí  k prodeji  určitého  počtu 

maloobchodních prodejen. Tento svůj závazek však společnost REWE Zentralfinanz eG 

nesplnila, a z tohoto důvodu s ní ÚOHS zahájil správní řízení, které vyústilo v uložení 

pokuty  ve  výši  23 890  tis.  Kč  rozhodnutím  č.j.  ÚOHS-S462,463/2010/KS-

1203/2013/840/RPl ze dne 18.1.2013. Společnost REWE Zentralfinanz eG se měla tím, 

že nesplnila svůj závazek obsažený v rozhodnutí č.j. S 202/2008/KS-16962/2008/840 ze 

dne 22.8.2008, dopustit správního deliktu  § 22a odst. 1 písm. f) ZOHS. Proti tomuto 

283 V této souvislosti viz ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní řád: komentář. I, § 1-156. 7. dopl. a přeprac. vyd. 
Praha: C.H.Beck, 2013. s. 551. ISBN 978-807400-465-0.
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rozhodnutí  podala společnost REWE Zentralfinanz eG rozklad,  ve kterém mimo jiné 

tvrdila, že ÚOHS při ukládání sankce nezohlednil znění § 22 odst. 2 ZOHS, který v dané 

době obsahoval  demonstrativní  výčet  faktorů,  ke kterým přihlíží  ÚOHS při  ukládání 

sankcí;  mezi  těmito  faktory byla  i  součinnost  účastníka  řízení  v průběhu řízení  před 

ÚOHS  nebo  snaha  odstranit  protiprávní  následky.  Tento  argument  předseda  ÚOHS 

v rozhodnutí o rozkladu č.j. ÚOHS-R33/2013/HS-14520/2013/320/LGa ze dne 9.8.2013 

(dále jen „rozhodnutí č.j. ÚOHS-R33/2013/HS-14520/2013/320/LGa ze dne 9.8.2013“) 

odmítl  s tím,  že  poskytování  součinnosti  a podkladů  ze  strany  společnosti  REWE 

Zentralfinanz eG vůči ÚOHS je její zákonnou povinností, a splnění zákonné povinnosti 

nelze v daném případě vnímat jako polehčující okolnost284 (krom toho předseda ÚOHS 

poukázal  na  skutečnost,  že  součinnost  byla  v průběhu  řízení  před  ÚOHS  ze  strany 

společnosti REWE Zentralfinanz eG poskytována spíše obstrukčním způsobem)285. 

Proti rozhodnutí č.j.  ÚOHS-R33/2013/HS-14520/2013/320/LGa ze dne 9.8.2013 

podala společnost správní žalobu k KSB, který ji rozsudkem sp.zn. 30 Af 97/2013 ze 

dne 15.1.2016 (dále jen „rozsudek sp.zn. 30 Af 97/2013 ze dne 15.1.2016“) zamítl. Ve 

správní  žalobě  poukazovala  společnost  REWE  Zentralfinanz  eG  mimo  jiné  na 

skutečnost, že předseda ÚOHS v rozhodnutí č.j. ÚOHS-R33/2013/HS-14520/2013/320/

LGa ze dne 9.8.2013 špatně hodnotil polehčující okolnosti jejího protiprávního jednání, 

mezi kterými byla i poskytnutá součinnost ze strany společnosti REWE Zentralfinanz 

eG, když dle názoru této společnosti  se jednalo o víc než jen prosté plnění zákonné 

povinnosti. KSB v rozsudku sp.zn. 30 Af 97/2013 ze dne 15.1.2016 tuto argumentaci 

odmítl s tím, že poskytnutí součinnosti ze strany společnosti REWE Zentralfinanz eG 

v průběhu řízení před ÚOHS nebylo polehčující okolností, ale prosté plnění její zákonné 

povinnosti  s tím,  že  ze  strany  společnosti  REWE  Zentralfinanz  eG  docházelo  spíše 

k obstrukčnímu  plnění  této  povinnosti  (a  to  tím,  že  jednotlivé  podklady  byly 

284 Rozhodnutí o rozkladu č.j. ÚOHS-R33/2013/HS 14520/2013/320/LGa ze dne 9.8.2013, cit.: „Rovněž  
poskytování  vyžádaných  podkladů,  což  je  nakonec  plněním  zákonné  povinnosti,  nelze  považovat  za  
polehčující okolnost. Ostatně, pokud by měl být hodnocen přístup Účastníka řízení v době, kdy se měl  
snažit  o splnění  dotčených  závazků  a  následně  v  době  vyjednávání  o  jejich  změně,  jak  je  popsáno  
v Napadeném rozhodnutí  (tj.  řešení  Účastníkem řízení  nastalé situace vždy až  těsně před stanoveným  
termínem, případně neustálé, často i svévolné, záměny nabízených prodejen), mohl by být tento postup  
vyhodnocen naopak jako okolnost přitěžující.“
285 Citovaná rozhodnutí dostupná na www.uohs.cz 
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předkládány ÚOHS v poslední den stanovené lhůty nebo nebyly kompletní)286.

S výše  uvedeným  názorem  KSB  se  společnost  REWE  Zentralfinanz  eG 

neztotožnila  a podala proti  rozsudku sp.zn.  30 Af 97/2013 ze dne 15.1.2016 kasační 

stížnost k NSS, který ji rozsudkem sp.zn.  7 As 30/2016 ze dne 21.12.2016 (dále  jen 

„rozsudek  sp.zn.  7  As  30/2016  ze dne  21.12.2016“)  zamítl.  V rozsudku 

sp.zn. 7 As 30/2016 ze dne 21.12.2016 uvedl NSS, že společnost REWE Zentralfinanz 

eG byla povinna v souladu s ZOHS poskytovat ÚOHS v průběhu řízení součinnost, a 

plnění  zákonné  povinnosti  tak  nemůže  být  vnímáno  jako  polehčující  okolnost 

v intencích § 22 odst. 2 ZOHS. V rozsudku sp.zn. 7 As 30/2016 ze dne 21.12.2016 uvedl 

NSS stejně jako před ním KSB, že plnění povinnosti  k součinnosti  ze strany REWE 

Zentralfinanz eG v řízení před ÚOHS mělo obstrukční charakter287. 

5.2.4. Projevy zásady nemo tenetur v řízení o správním deliktu

Ve vztahu k řízení o správním deliktu a zásadě nemo tenetur je možné dle mého 

názoru  identifikovat  ve  správním  řádu  celkem  3  místa,  která  se  dotýkají  této 

problematiky, a to: (i) problematika důkazu listinou podle § 53 SŘ, (ii) důkaz svědeckou 

výpovědí podle § 55 SŘ a nepřímo (iii) problematika ústního jednání podle § 49 SŘ. 

5.2.4.1. Důkaz listinou podle § 53 SŘ a projevy zásady nemo tenetur

Dokazování listinou ve správním řízení je upraveno v § 53 SŘ; v souladu s § 53 

odst.  1  SŘ je  správní  orgán oprávněn:  „(…) usnesením uložit  tomu,  kdo má listinu  

potřebnou k provedení  důkazu, aby ji  předložil.  Usnesení  se  oznamuje pouze osobě,  

které je povinnost ukládána.“ Vzhledem k dikci použité v § 53 odst. 1 SŘ je zřejmé, 

že povinnost předložit listinu může být usnesením uložena i účastníku řízení; znění § 53 

286 Rozsudek sp.zn. 30 Af 97/2013 ze dne 15.1.2016, cit.: „Rovněž poskytování žalovaným vyžádaných  
podkladů představuje dle krajského soudu plnění zákonné povinnosti žalobce a nikoli jednání výjimečné,  
které  by  odůvodňovalo  snížení  pokuty.  Není  rovněž  bez  významu,  že  žalobce  sice  s  žalovaným  
spolupracoval, avšak jak bylo podrobně popsáno výše, činil své kroky vždy až ke konci stanovených lhůt,  
zpravidla jen několik dnů před jejich uplynutím.“ Rozsudek dostupný na www.nssoud.cz. 
287 Rozsudek sp.zn. 7 As 30/2016 ze dne 21.12.2016, cit.: „Pokud pak stěžovatel spatřoval polehčující  
okolnosti  v tom,  že  poskytl  žalovanému  vyžádané  podklady  a  otevřeně  spolupracoval  s  žalovaným,  
konstatuje Nejvyšší správní soud, že jde o zákonnou povinnost stěžovatele a nikoli o jednání výjimečné,  
které by odůvodňovalo snížení pokuty.  Nelze přehlédnout ani na shora popsaný postup stěžovatele ve  
vztahu k plnění stanovených závazků. Stěžovatel činil své kroky zpravidla ke konci stanovených lhůt, často  
pouze několik dnů před jejich uplynutím.” Rozsudek dostupný na www.nssoud.cz. 
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odst.  1  SŘ  takovému  kroku  nebrání.  Z konstrukce  §  53  odst.  1  SŘ  také  vyplývá, 

že správní  orgán je  pouze  oprávněn vyzvat  k předložení  listiny,  která  v době vydání 

existuje; § 53 odst. 1 SŘ by tak neměl být používán k tomu, aby byla určitým subjektům 

(včetně  účastníkům  řízení)  uložena  povinnost  listinu  nejdříve  vytvořit  a  následně  ji 

předložit  správnímu orgánu; tomuto závěru přisvědčuje i rozsudek NSS sp.zn. 10 As 

16/2014 ze dne 21.8.2014, dle kterého nelze prostřednictvím § 53 odst. 1 SŘ žádat po 

někom vyhotovení určité listiny288. 

Dále je k problematice dokazování listinou nutno uvést, že v souladu s rozsudkem 

MSP sp.zn. 9 A 233/2010 ze dne 19.3.2014 jsou to správní orgány, které určují, zda je 

konkrétní  listina  nezbytná  k provedení  dokazování,  a  nikoliv  osoby,  kterým  bylo 

uloženo listinu předložit. Osoba, které bylo správním orgánem uloženo podle § 53 odst. 

1 SŘ povinnost předložit konkrétní listinu, není oprávněna zkoumat, zda je tato listina 

nezbytnou součástí dokazování v rámci správního řízení289. V souladu s § 53 odst. 2 SŘ 

dále platí,  že:  „Předložení listiny nelze žádat nebo může být odepřeno z důvodů, pro  

které nesmí být svědek vyslechnut nebo pro které je svědek oprávněn výpověď odepřít  

(§ 55 odst. 2 až 4).“ V souladu s § 55 odst. 4 SŘ tak není povinný subjekt na výzvu 

správního orgánu povinen předložit listinu, kterou by mohl způsobit:  „(…) sobě nebo 

osobě blízké nebezpečí stíhání pro trestný čin nebo správní delikt.“ 

K výše uvedeným citacím je nutné upozornit  na následující  skutečnost.  Správní 

288 Rozsudek sp.zn. 10 As 16/2014 ze dne 21.8.2014, cit.:  „Z ustanovení § 53 odst. 1 správního řádu  
vyplývá, že správní orgán může usnesením uložit tomu, kdo má listinu potřebnou k provedení důkazu, aby  
ji  předložil.  Správní  řád  přitom  explicitně  neříká,  jaké  dokumenty  lze  za  listiny  považovat.  Z  dikce  
ustanovení § 53 odst. 1 lze nicméně dovodit, že se přinejmenším musí jednat o písemnost, která již ve  
chvíli ukládání povinnosti k jejímu předložení existuje. Tento předpoklad však v projednávané věci splněn  
nebyl, nelze tak vůbec hovořit o režimu provádění důkazu listinou ve smyslu ustanovení § 53 správního  
řádu. Pokud si tedy správní orgán vyžádá pouze vyjádření ke sporné otázce, které se nadto stane součástí  
spisového materiálu, není aplikace ustanovení § 53 odst. 6 správního řádu na místě.“ Rozsudek dostupný 
na www.nssoud.cz. 
289 Rozsudek sp.zn. 9 A 233/2010 ze dne 19.3.2014, cit.: „Samotné přesvědčení žalobců o tom, že listiny,  
k jejichž předložení byli správním orgánem vyzváni, byly pro dané správní řízení irelevantní, a že proto  
nebylo důvodu, aby po nich správní orgán jejich předložení požadoval, je zcela mylné. (…) Jinými slovy  
řečeno, vyzvaná osoba, ať již se jedná o účastníka řízení či kteroukoliv třetí osobu, je bez dalšího povinna  
(samozřejmě  má-li  požadovanou  listinu  skutečně  ve  své  dispozici),  výzvě  správního  orgánu  vyhovět  
a listinu mu předložit. Z uvedeného zřetelně vyplývá nedůvodnost přesvědčení žalobců, že nebylo jejich  
povinností vyhovět pokynu (výzvě) správního orgánu k předložení jím požadovaných listin, protože tyto  
listiny  byly  podle  jejich  mínění  pro  dané  správní  řízení  irelevantní.“ Rozsudek  dostupný  na 
www.nssoud.cz. 
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řád je obecným procesním předpisem, a v této souvislosti – zejména ve vztahu k § 53 

odst.  2  SŘ –  vyvstává  otázka,  zda  se  mohou dovolat  zákazu  sebeobvinění  i  osoby, 

kterým hmotněrpávní úprava ukládá povinnost listinami disponovat, nebo je správním 

orgánům poskytnout v průběhu správního řízení. Primárně lze v této souvislosti zmínit 

přístup doktríny – tomuto tématu se výslovně věnuje ve svém komentáři ke správnímu 

řádu Josef Vedral, který dospěl k závěru,  že obecná procesní úprava (reprezentovaná 

správním  řádem)  nemůže  negovat  hmotněprávní  úpravu,  stanovící  svým  adresátům 

v rámci  výkonu dohledu konkrétní  povinnosti290.  S tímto  názorem se plně  ztotožňuji, 

když  je  zřejmé,  že  v praktické  rovině  nemůže  dojít  k obrácení  zásady  lex  specialis 

derogat lex generalis naruby. 

Závěrem k problematice důkazu listinou je nutné uvést, že § 53 odst. 1 SŘ sice 

ukládá osobám, kterým byla uložena povinnost předložit listinu, tuto listinu správnímu 

orgánu vydat, ale už explicitně neřeší situaci, kdy povinný ediční povinnosti nedostojí. 

Ustanovení  §  62  odst.  1  SŘ řeší  pouze  problematiku  pořádkových  pokut;  v případě 

nesplnění  ediční  povinnosti  povinným  ji tak  správní  orgán  v praktické  rovině  může 

vynutit pouze exekucí. Tento názor potvrzuje i judikatura NSS, a to konkrétně rozsudek 

sp.zn. 3 As 75/2016 ze dne 23.3.2017291. Takový postup však dle mého názoru může být 

značně  náročný,  a  to  zejména  v těch  případech,  kdy  správní  orgán  neví,  kde  se 

vyžadovaná listina nachází. 

5.2.4.2. Výslech svědka podle § 55 SŘ a projevy zásady nemo tenetur

Výslech  svědka  je  upraven  v  §  55  SŘ,  a  patří  společně  s důkazem  listinou 

k nejfrekventovanějším důkazním prostředkům ve správním řízení.  V souladu s §  55 

odst. 1 SŘ platí, že:  „Každý, kdo není účastníkem, je povinen vypovídat jako svědek;  

musí vypovídat pravdivě a nesmí nic zamlčet.“ Ustanovení § 55 odst. 4 SŘ pak stanoví 

290 Viz cit.  z  VEDRAL,  Josef.  Správní  řád.  Komentář. 2.  aktualizované  a  rozšířené  vydání.  Praha: 
RNDr. Ivana Hexnerová – BOVA POLYGON, 2012. s. 530 ISBN 978-80-7273-166-4.
291 Rozsudek sp.zn. 3 As 75/2016 ze dne 23.3.2017, cit.: „Dle Nejvyššího správního soudu přitom není  
přípustné, aby splnění ediční povinnosti bylo vynucováno uložením pořádkové pokuty dle § 62 odst. 1  
písm. c) správního řádu, jak uzavřel krajský soud, neboť takovou situaci správní řád v ustanovení § 62 
odst. 1 a 2 nepředpokládá. Stěžovateli byla uložena povinnost nepeněžitého plnění, a proto při nevydání  
listiny zde přichází v úvahu postup podle § 125 správního řádu, a to exekuce odebráním movité věci“ 
Rozsudek dostupný na www.nssoud.cz. 
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podmínky, za kterých je oprávněn svědek odmítnout vypovídat: „Výpověď může odepřít  

ten, kdo by jí způsobil sobě nebo osobě blízké nebezpečí stíhání pro trestný čin nebo  

správní  delikt.“ V daném  případě  se  jedná  o jeden  z projevů  zásady  nemo  tenetur 

v řízení o správním deliktu.

Zásada nemo tenetur se v případě řízení o správním deliktu v případě právnických 

osob projevuje tak, že slouží jako interpretační vodítko pro určení rozsahu osob, které 

v souladu s § 55 odst. 1 SŘ nelze ve správním řízení vyslýchat jako svědky. Prima facie 

by uvedení slovního obratu „každý, kdo není účastníkem řízení“ mohlo vzbudit dojem, 

že v řízení o správním deliktu vedeném s právnickou osobou lze vyslýchat jako svědky 

i osoby  oprávněné  jednat  jejím  jménem  –  např.  členy  představenstva  akciové 

společnosti. Účastníkem správního řízení je totiž daná akciová společnost, nikoliv člen 

jejího představenstva, kterého lze asi sotva v kontextu předchozích kapitol považovat za 

osobu blízkou, která by se mohla dovolat podmínek pro odmítnutí výpovědi podle § 55 

odst. 4 SŘ. Takový přístup je však chybný, neboť ve správním řízení nelze podle § 55 

SŘ  postupovat  vůči  osobám  oprávněným  jednat  jménem  právnické  osoby.  V této 

souvislosti lze odkázat na následující rozsudek KSB a na něj navazující rozsudek NSS 

v oblasti  ochrany  hospodářské  soutěže,  týkající  se  společností:  (i)  PHARMOS,  a.s., 

(ii) GEHE Pharma Praha,  spol.  s  r.o.,  (iii) PHOENIX  lékárenský  velkoobchod,  a.s., 

a (iv) Alliance Healthcare s.r.o. (dále jen „PHARMOS, a.s. a spol“), které byly ÚOHS 

vyšetřovány  ve  věci  podezření  z omezení  hospodářské  soutěže.  Problematika  tohoto 

případu spočívá v přípustnosti výslechu osob jednat jménem právnické osoby – členů 

představenstva nebo jednatelů – jako svědků podle § 55 SŘ v průběhu správního řízení, 

což je jeden z projevů realizace zásady nemo tenetur ve správním řízení.

Rozhodnutím  č.j.  S60/0622189/06-300  ze  dne  14.12.2006  uložil  ÚOHS: 

(i) společnosti  PHOENIX lékárenský velkoobchod,  a.s. pokutu ve výši 53,7 mil.  Kč, 

(ii) společnosti  Alliance  UniChem  CZ,  s.r.o.  pokutu  ve  výši  23,8  mil.  Kč, 

(iii) společnosti PHARMOS, a.s. pokutu ve výši 18,6 mil. Kč a (iv) společnosti GEHE 

Pharma Praha,  spol.  s  r.o.  pokutu ve výši  16,8 mil.  Kč, a  to  za spáchání  správního 

deliktu  upraveného  v  §  22  odst.  2  ZOHS,  když  v  období  od  cca  poloviny  února 
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do poloviny března  roku 2006 postupovaly  ve vzájemné  shodě při  určování  nabídky 

léčiv konkrétním nemocničním zařízením, a tím porušily zákaz upravený v § 3 odst. 1 

ZOHS.

Proti  výše  uvedenému  rozhodnutí  podala  výše  uvedená  skupina  společností 

rozklady,  které  byly  rozhodnutím  předsedy  ÚOHS  č.j.  002,  005-007/2007/01-

20917/2007/310  ze  dne  12.11.2007  zamítnuty.  V rozkladu  proti  prvostupňovému 

rozhodnutí  společnost  skupina  PHARMOS  namítala  skutečnost,  že  ÚOHS  provedl 

v prvostupňovém  řízení  důkaz  výslechem  svědků  podle  § 55  SŘ,  kteří  ovšem  byli 

zároveň  jednateli  nebo  členy  představenstev  účastníků  řízení.  Dle  názoru  skupiny 

PHARMOS tak došlo k porušení procesních postupů stanovených správním řádem. Tuto 

námitku  předseda  ÚOHS  odmítl  s tím,  že  v dané  věci  došlo  dodatečně  k tomu, 

že informace,  které byly získány výslechem členů představenstev a jednatelů skupiny 

PHARMOS, získal ÚOHS i jiným způsobem. Dále předseda ÚOHS odmítl argument, 

že v řízení  o  správním  deliktu  nelze  vyslýchat  člena  představenstva  nebo  jednatele 

účastníka řízení  jako svědka podle § 55 SŘ, neboť by tak pro futuro nebylo možné 

v některých případech provádět dokazování292.

Správní  žaloby  podané  proti  výše  uvedenému  rozhodnutí  předsedy  ÚOHS 

projednal KSB, který je rozsudkem sp.zn. 62 Ca 42/2007 ze dne 20.1.2009 zamítl (dále 

jen  „rozsudek  sp.zn. 62 Ca 42/2007  ze  dne  20.1.2009“).  K námitkám  týkajícím  se 

výslechu  fyzických  osob  oprávněných  jednat  jménem  právnické  osoby  uvedl  KSB 

v rozsudku sp.zn. 62 Ca 42/2007 ze dne 20.1.2009, že správní řád neobsahuje ve věci 

292 Rozhodnutí  č.j. 002,  005-007/2007/01-20917/2007/310 ze dne  12.11.2007, cit.:  „V daném případě 
jsem dospěl  k závěru,  že  námitky  účastníků  řízení  nejsou  důvodné  ani  v  případě,  kdybych  přisvědčil  
názoru,  že statutární  orgán,  resp.  člen  kolektivního statutárního orgánu účastníka řízení,  nemůže  být  
nikdy, za žádných okolností vyslechnut jako svědek, a to ani kdyby předmětem jeho výpovědi by měly být  
skutečnosti, které dotyčná osoba viděla, slyšela nebo se s nimi jinak seznámila, tedy skutečnosti, které jsou  
jinak předmětem svědeckých výpovědí. Postupem správního orgánu prvního stupně v této konkrétní věci  
totiž podle mého přesvědčení nedošlo k porušení žádných z procesních práv účastníků řízení. I kdyby totiž  
byl  postup  správního  orgánu  prvního  stupně  spočívající  ve  výslechu  zástupců  statutárních  orgánů  
účastníků řízení jako svědků podle § 55 správního řádu postupem nezákonným, správní orgán prvního  
stupně tento postup bezprostředně po jeho provedení napravil, když si informace, jež byly předmětem  
dokazování  při  výslechu svědků pana H.  a R.,  zajistil  řádným procesním postupem a z  těchto jiných  
důkazů  pak  také  následně  při  právním  hodnocení  jednání  účastníků  řízení  vycházel.“  Rozhodnutí 
dostupné na www.uohs.cz.
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výslechu  fyzických  osob  oprávněných  jednat  jménem  právnické  osoby  v průběhu 

správního řízení jako svědků podle § 55 SŘ obdobná omezující ustanovení jako např. 

občanský soudní řád nebo zákon o správě daní a poplatků, a z tohoto důvodu je tento 

postup možný s tím, že pokud by se měla použít analogie, pak např. občanský soudní řád 

a  soudní  řád  obsahují  odlišnou  úpravu  totožných  institutů,  je  zde  důvod  pro  jejich 

odlišnou interpretaci293. Závěrem ke svému stanovisku KSB doplnil, že ani žalobci z řad 

PHARMOS, a.s.  a spol.  neuvádí,  o jaké informace získané zpochybněnými výslechy 

ÚOHS opřel v napadených rozhodnutích své závěry, a na kterých místech v napadených 

rozhodnutích z těchto informací vycházel294. 

Proti výše uvedenému rozhodnutí KSB podala společnost PHARMOS, a.s. a spol. 

kasační  stížnosti  k NSS,  který  tyto  kasační  stížnosti  zamítl  rozsudkem 

sp.zn. 1 Afs 58/2009 ze dne 31.3.2010 (dále jen „rozsudek sp.zn. 1 Afs 58/2009 ze dne 

293 Rozsudek sp.zn. 62 Ca 42/2007 ze dne 20.1.2009, cit.:  „Je-li dále žalobně poukazováno na údajně  
vadný postup žalovaného, který vyslýchal jako svědky statutárních orgánů žalobců, pak ani tyto námitky  
nejsou důvodnými. Žalovaný jako svědky vyslýchal člena statutárního orgánu žalobce c) – p. Housera –  
a statutární orgán žalobce d) – p. Rohrbachera. Ust. § 55 správního řádu takový postup nevylučuje, neboť  
podle § 55 odst. 1 správního řádu je povinen vypovídat jako svědek každý, kdo není účastníkem správního  
řízení;  těmi  byli  v tomto případě žalobci  c)  a  d)  a  nikoli  uvedené  fyzické  osoby – to  jsou  osoby od  
účastníků řízení odlišné, byť jsou jejich statutárním orgánem, resp. členem statutárního orgánu. Nadto dle  
soudu i věcně přichází v úvahu situace, za níž by bylo ve správním řízení důvodné vyslechnout osobu,  
která  mimo jiné  jedná jménem příslušné  právnické  osoby,  o  tom,  co  vlastními  smysly  vnímala,  tedy  
vyslechnout ji jako svědka. Pokud tedy § 55 správního řádu vylučuje výslech toliko účastníků správního  
řízení jako svědků, pak je podle soudu třeba toto pravidlo interpretovat a contrario úzce a toto vyloučení  
vztahovat skutečně jen k účastníkům řízení, nikoli ke statutárním orgánům či jejich členům (za omezení,  
jaké je podáváno např. z § 126 odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu). Pokud tyto dvě  
svým významem příbuzné procesní úpravy (správní řád na straně jedné a občanský soudní řád na straně  
druhé) v téže otázce obsahují jiná pravidla (občanský soudní řád obsahuje omezení možnosti výslechu  
statutárních orgánů nebo jejich členů a správní řád nikoliv), pak je dostatek důvodů k odlišné interpretaci  
těchto ustanovení. Z toho vyplývá, že žalovaný nepochybil, pokud v případě, že shledal potřebou doplnit  
dokazování v otázkách zaměřených na to, co statutární orgán, resp. člen statutárního orgánu účastníka  
řízení  vnímal  vlastními  smysly,  se  jej  rozhodl  vyslechnout  jako  svědka.“ Rozsudek  dostupný  na 
www.uohs.cz.
294 Rozsudek sp.zn. 62 Ca 42/2007 ze dne 20.1.2009, cit.:  „Žalobní tvrzení uplatněná v tomto směru 
neuvádějí, jak konkrétně by se měl výslech obou fyzických osob na zákonnosti napadeného rozhodnutí  
projevit, tj. v čem konkrétně a jakým způsobem měl takový postup žalovaného jednotlivé žalobce na jejich  
právech zkrátit,  nadto skutečnosti zjištěné v rámci těchto výslechů žalovaný skutečně nemusel použít…  
Pro soud tu není rozhodující, že na protokolech týkajících se uvedených dvou výslechů svědků na čl. 950 a  
958  správního  spisu  je  uvedena  poznámka  „nepřihlíží  se  k obsahu“,  ale  skutečnost,  že  z popisu 
skutečností, jež byly pro posouzení věci klíčovými, jak jsou podávány v napadeném rozhodnutí zejména 
v bodech  (…) v kontextu  s týmiž  skutečnostmi  vyplývajícími  z předchozího  prvostupňového rozhodnutí,  
nevyplývá, že by z výslechu obou fyzických osob vyplývala skutková zjištění, jež by neměla oporu v jiných 
důkazech; tj. na těchto důkazech žádné skutkové zjištění žalovaného nestojí.“
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31.3.2010“). V tomto rozsudku věnoval pozornost NSS i problematice výslechu osob 

oprávněných jednat jménem právnické osoby v průběhu správního řízení jako svědka 

podle  §  55  SŘ.  V kasační  stížnosti  opětovně  jednotlivé  společnosti  poukázaly  na 

skutečnost,  že  takový  způsob  provádění  dokazování  výrazným  způsobem  zhoršuje 

procesní  postavení  subjektů  obviněných  ze  spáchání  správního  deliktu  s tím, 

že obviněným ze správních deliktů má být poskytnuta stejná ochrana jako obviněnému 

z trestného  činu.  NSS  v případě  tohoto  tématu  nejdříve  poukázal  na  problematiku 

speciální úpravy osob oprávněných jednat jménem právnické osoby v zákoně o správě 

daní a poplatků,  daňovém řádu a občanském soudním řádu s tím,  že pokud obdobná 

právní úprava ve správním řádu absentuje, pak to automaticky neznamená, že je takový 

postup správnímu orgánu dovolen295. Za použití analogie citovaných právních předpisů 

pak NSS dospěl v rozsudku sp.zn. 1 Afs 58/2009 ze dne 31.3.2010 k závěru, že pokud 

by  byla  připuštěna  možnost  výslechu  fyzických  osob  oprávněných  jednat  jménem 

právnických osob ve správním řízení v pozici svědků podle § 55 SŘ, znamenalo by to 

výrazným způsobem oslabení právnických osob ve srovnání se správními řízeními, kde 

jsou účastníky fyzické osoby. Znevýhodnění  v tomto případě shledal  NSS za natolik 

závažné, že otevřeně hovořil o porušení zákazu diskriminace v intencích čl. 37 odst. 1 

LZPS a § 7 odst. 1 SŘ296 a dospěl k závěru, že v daném případě by se mohlo jednat o 

porušení zákazu sebeobvinění tak, jak je upraven v čl. 6 ÚLPS297. I přes tyto závěry však 

295 Rozsudek sp.zn. 1 Afs 58/2009 ze dne 31.3.2010, cit.:  „Ustanovení § 55 správního řádu skutečně  
výslovně neobsahuje (stejně jako např. § 8 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, či § 96  
zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, účinného od 1. 1. 2011) omezení zakotvené v § 126 odst. 4 (a nyní i v  
§ 126a) o. s. ř., umožňující pouze provedení účastnického výslechu fyzické osoby, která je statutárním  
orgánem právnické osoby (členem tohoto orgánu), v řízení, jehož účastníkem je tato právnická osoba. To  
však neznamená, že bližší podmínky pro výslech takové osoby nejsou v zákoně stanoveny implicite, tedy 
že neplynou z povahy věci.“ Rozsudek dostupný na www.nssoud.cz 
296 Rozsudek sp.zn. 1 Afs 58/2009 ze dne 31.3.2010, cit.:  „Kasační soud se závěry Nejvyššího soudu  
bezvýhradně souhlasí. Pro posouzení věci je podstatné, že osoba, která je statutárním orgánem nebo jeho  
členem, jedná jménem právnické  osoby [§ 20 odst.  1 občanského zákoníku, § 13 odst.  1 obchodního  
zákoníku, § 21 odst. 1 písm. a) o. s. ř., apod.]. Pokud by tedy byla připuštěna možnost svědecké výpovědi  
osob,  které  jsou  statutárním orgánem  právnické  osoby  či  jeho  členem,  byly  by  právnické  osoby  ve  
správním řízení znevýhodněny oproti osobám fyzickým, což by však bylo v rozporu se zásadou rovného  
postavení dotčených osob při uplatňování svých procesních práv (čl. 37 odst. 3 Listiny základních práv  
a svobod, § 7 odst. 1 správního řádu).“
297 Rozsudek sp.zn. 1 Afs 58/2009 ze dne 31.3.2010, cit.:  „Je zřejmé, že takovýto „tlak“ na výpověď  
osoby  v postavení  statutárního  orgánu  hraničí  též  s  trestněprávní  zásadou  zákazu  sebeobviňování  
vyplývající např. z čl. 6 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (k uvedené zásadě viz např.  
nález Ústavního soudu ze dne 23. 3.2006, sp. zn. III. ÚS 451/04, N 68/40 SbNU 677), která se nepochybně  
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NSS v daném případě odmítl kvalifikovat výslech osob oprávněných jednat za právnické 

osoby –  účastníky  řízení  –  jako  svědky podle  § 55 SŘ za  vadu způsobující  natolik 

závažnou  procesní  chybu,  aby  vedla  k nezákonnosti  správního  řízení  a  ke  zrušení 

napadených  správních  rozhodnutí.  NSS  v  citovaném rozsudku  poukázal  na  zásadní 

aspekt takto získaných důkazů, a to skutečnost, že výpovědi osob oprávněných jednat za 

právnické osoby – účastníky řízení – které byly získány podle § 55 SŘ, nebyly v daném 

případě  použity  jako důkazy – výslech  svědka podle § 55 SŘ,  a  ÚOHS a následně 

předseda ÚOHS z nich nevycházely při přípravě napadeného rozhodnutí298.

V kontextu výše uvedeného rozsudku NSS si  lze položit  otázku, zda je možný 

výslech fyzických osob oprávněných jednat jménem právnických osob v řízení o jiném 

správním deliktu na základě jejich vlastní žádosti – to znamená, že členové statutárního 

orgánu – fyzické osoby - samy o své vůli navrhnou, aby byli vyslechnutí jako svědci 

podle § 55 odst. 1 SŘ.  Na tuto otázku poskytuje vyčerpávající odpověď rozsudek NSS 

sp.zn. 6 As 147/2013 ze dne 6.2.2014 (dále jen „rozsudek sp.zn. 6 As 147/2013 ze dne 

6.2.2014“), ve kterém NSS řešil sice problematiku výslechu účastníka řízení – fyzické 

osoby299,  nicméně  obecné  závěry,  které  zde  učinil,  jsou  dle  mého  názoru  plně 

aplikovatelné i na problematiku výslechu členů statutárních orgánů (nebo statutárního 

orgánu) právnické osoby ve správním řízení. 

užije též v řízení o správních deliktech.“
298 Rozsudek sp.zn. 1 Afs 58/2009 ze dne 31.3.2010, cit.:  „Z hlediska posouzení zákonnosti stanovení  
skutkového stavu věci by však provedení výpovědi osoby v postavení statutárního orgánu právnické osoby,  
s níž je vedeno správní řízení, formou výslechu svědka, mohlo mít negativní dopad pouze v případě, pokud  
by správní orgán takové výpovědi přikládal váhu svědecké výpovědi [z hlediska věrohodnosti by jí tedy  
přisoudil  jiný (větší)  význam,  než  který by měla s ohledem na procesní  postavení  vyslýchaného mít].  
Takový postup by neodpovídal požadavku řádného hodnocení důkazů. Rozhodnutí založené na takovém  
skutkovém zjištění by nemělo oporu v provedeném dokazování. Pro souzenou věc je tedy podstatné, do  
jaké míry správní orgány z informací získaných při výsleších Ing. Jana Rohrbachera (ze dne 16. 6. 2006)  
a Jiřího Housera (ze dne 21. 6. 2006) skutečně vycházely. Zde se již kasační soud se závěry předsedy  
Úřadu i krajského soudu ztotožnil. Ze správního spisu je zřejmé, že tyto výpovědi nebyly pro věc klíčové,  
sám žalovaný  je  označil  „nepřihlíží  se  k  obsahu“ a  dle  obsahu  napadených  meritorních  rozhodnutí  
z těchto podkladů ani nevycházel (viz odst. 256. meritorního rozhodnutí předsedy Úřadu). Ze správního  
spisu též nevyplývá, že by z předmětných výslechů plynula skutková zjištění, jež by neměla oporu v jiných  
důkazech. Výslech Jiřího Housera byl navíc dne 7. 7. 2006 proveden již procesně vyhovujícím způsobem.  
Nutno dodat, že žalobci v uvedených souvislostech ani neuvedli, jak konkrétně se měl původní výslech  
obou fyzických osob projevit na nezákonném stanovení skutkového stavu. Lze uzavřít, že vadný právní  
názor předsedy Úřadu i krajského soudu v předmětné dílčí otázce nemohl mít vliv na celkovou zákonnost  
jejich rozhodnutí.“
299 V daném případě se jednalo o řízení o vyhoštění. Rozsudek dostupný na www.nssoud.cz.
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V rozsudku sp.zn.  6 As 147/2013 ze dne 6.2.2014 upozornil  NSS primárně  na 

skutečnost,  že  správní  řád  důkaz  výslechem  účastníka  řízení  neupravuje,  což  ale 

automaticky neznamená, že by byl nemožný, neboť v souladu s § 51 odst. 1 věta první 

SŘ lze k provedení důkazů užít všech důkazních prostředků; výčet uvedený v druhé větě 

téhož  ustanovení  je  pak  demonstrativní300.  V této  souvislosti  však  NSS poukázal  na 

skutečnost,  že  důkazní  hodnota  takového  důkazu bude značně  eliminována  několika 

faktory,  kterými  je  skutečnost,  že  na  svědka  se  bude  vztahovat  zákaz  sebeobvinění 

a dále,  výslech  účastníka  řízení  coby  svědka  by  de  facto  neměl  být  eliminován  na 

proces, během kterého se svědek – účastník řízení - vyjadřuje k provedeným důkazům, 

když k nim může zaujmout  stanovisko v rámci  jiných institutů  upravených správním 

řádem301. V souvislosti s posledně citovaným závěrem lze také odkázat na nález sp.zn. 

II. ÚS 182/02 ze dne 11.11.2003, který se sice týkal občanského soudního řízení, ale 

jeho závěry jsou plně aplikovatelné i na správní řízení302. 

K požadavku fyzické osoby jednající jménem právnické osoby – účastníka řízení – 

k tomu, aby byla vyslechnuta jako svědek, je pak nutné poukázat na skutečnost, že tento 

postup pro danou osobu nese určité riziko, spočívající v možnosti postihu pro spáchání 

300 Rozsudek sp.zn. 6 As 147/2013 ze dne 6.2.2014, cit.:  „Nejvyšší správní soud předesílá, že správní  
řád jakožto  obecný procesní  předpis,  podle  něhož  se  vedou správní  řízení,  neupravuje  – s  výjimkou  
sporného řízení (§ 141 odst. 6 správního řádu) – výslech účastníka jako obecný důkazní prostředek. To  
sice  neznamená,  že  by  byl  vyloučen  (ustanovení  §  51  odst.  1  správního  řádu  zdůrazňuje,  že  výčet  
důkazních prostředků je demonstrativní a že k provedení důkazu lze užít všech důkazních prostředků, které  
jsou vhodné ke zjištění stavu věci a které nejsou získány nebo provedeny v rozporu s právními předpisy).“
301 Rozsudek sp.zn. 6 As 147/2013 ze dne 6.2.2014, cit.: „Limity tohoto důkazního prostředku spočívají  
nejen v možné kolizi s ústavně garantovaným právem neobviňovat sebe sama (srov. čl. 40 odst. 4 Listiny  
základních práv a svobod, čl. 6 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, zejména pokud by  
byl k výslechu nucen účastník v řízeních, jež mají trestní, resp. správně trestní charakter), ale zejména  
v povaze a účelu tohoto důkazního prostředku. (…) I v něm se účastník vyjadřuje ke skutkovým a právním  
otázkám věci primárně svými tvrzeními a stanovisky uplatňovanými v celém jeho průběhu (srov. § 36 odst.  
1, 2 a 3 správního řádu, podle něhož mají účastníci právo vyjádřit v řízení své stanovisko a vyjádřit se  
k podkladům rozhodnutí,  §  52 správního řádu,  podle něhož jsou účastníci  povinni  označit  důkazy na  
podporu svých tvrzení), nikoli prostřednictvím nějakého formalizovaného důkazního prostředku. Také ve  
správním řízení obecně platí, že účastník řízení nesmí být nucen k výpovědi; vyjadřovat se k prováděným  
důkazům a uplatňovat skutková a právní tvrzení je jeho právem, nikoli povinností, a povinnost svědčit má  
toliko svědek, jenž je osobou odlišnou od účastníka řízení (§ 55 odst. 1 správního řádu).“
302 Nález sp.zn. II. ÚS 182/02 ze dne 11.11.2003, cit.:  „Je samozřejmě třeba důsledně odlišovat důkaz  
výslechem účastníka od tvrzení účastníka a jeho přednesu při jednání. Důkaz výslechem účastníka řízení  
není určen k tomu, aby při něm účastník uváděl svá tvrzení o rozhodujících skutečnostech (…), ani aby se  
touto formou vyjadřoval k jiným provedeným důkazům. K tomu slouží právě přednesy účastníka a jeho  
procesní úkony. Neprovedení důkazu výslechem účastníků tedy bez dalšího neznamená porušení čl. 38  
odst. 2 Listiny.“ Rozsudek dostupný na www.usoud.cz 
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přestupku upraveného v § 2 odst. 1 písm. e) NPřZ, neboť pokud by tato fyzická osoba 

dobrovolně vypovídala  jako svědek,  a  uvedla nepravdivé  informace,  mohla by tímto 

jednáním naplnit skutkovou podstatu výše uvedeného přestupku.

Závěrem k této problematice považuji ještě za vhodné nastínit téma situace, kdy 

správní  orgán odmítne  provést  důkaz výslechem člena  statutárního orgánu právnické 

osoby, který o to požádal. Dle mého názoru je plně v diskreční pravomoci správního 

orgánu určit, který důkaz provede a který nikoliv – viz znění § 52 SŘ; v případě, že se 

správní  orgán  rozhodne  odmítnout  provedení  tohoto  důkazu,  musí  tuto  skutečnost 

vypořádat v odůvodnění rozhodnutí. 

5.2.4.3. Zaměstnanec jako osoba blízká právnické osoby podle § 55 SŘ 

V kontextu § 55 odst. 4 SŘ považuji za vhodné dále zmínit kratší úvahu týkající se 

výslechů  svědků  z řad  zaměstnanců  právnické  osoby  –  účastníka  správního  řízení. 

Zaměstnanci  by  své  odmítnutí  vypovídat  jako  svědci  mohli  založit  na  argumentu: 

(i) osoby  blízké  –  a  to  právnické  osoby,  (ii) i zaměstnanec  může  jednat  jménem 

právnické osoby. 

V případě  prvního argumentu  považuji  za  nutné  nad  rámec  předchozí  kapitoly 

věnované  problematice  právnické  osoby  jako  osoby  blízké  fyzické  osobě  zmínit 

rozsudek  MSP  sp.zn.  5  Af  30/2010  ze  dne  25.11.2011  (dále  jen  „rozsudek 

sp.zn. 5 Af 30/2010“) a NSS sp.zn. 8 Afs 17/2012 ze dne 17.1.2013 (dále jen „rozsudek 

sp.zn. 8 Afs 17/2012“), které se týkají problematiky výslechu osob podle zákona o státní 

kontrole a možnosti dovolat se v průběhu státní kontroly uplatnění zásady nemo tenetur 

jak  zaměstnanci  kontrolovaného  subjektu,  tak  jménem  těchto  zaměstnanců 

kontrolovaným  subjektem.  Uvedené  rozsudky  se  zabývají  případem  společnosti 

PROVENTUS Finance, a. s., které ČNB odňala rozhodnutím č.j. 2010/203/570 ze dne 

8.1.2010 povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry podle zákona o podnikání na 

kapitálovém trhu, a to z toho důvodu, že v průběhu kontroly, konané u této společnosti 

byla zjištěna celá řada závažných nedostatků týkající se vnitřního kontrolního systému, 
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povinnosti reportovat ČNB zákonem o podnikání na kapitálovém trhu stanovený okruh 

dat etc. Proti výše uvedenému rozhodnutí podala společnost PROVENTUS Finance, a.s. 

rozklad, který byl bankovní radou ČNB č.j. 2010/1531/110 ze dne 13.5.2010 zamítnut303. 

Proti  oběma  rozhodnutím  ČNB podala  společnost  PROVENTUS Finance,  a.s. 

správní žalobu k MSP; ve správní žalobě se vrátila společnost PROVENTUS Finance, 

a.s. ke kontrole, která u ní byla prováděna podle zákona o dohledu nad kapitálovým 

trhem, zákona o podnikání na kapitálovém trhu a zákona o státní kontrole. V konkrétní 

rovině  namítla  společnost  PROVENTUS  Finance,  a.s.,  že  její  zaměstnanci  byli 

v průběhu kontroly prováděné ČNB poučeni před svým výslechem podle zákona o státní 

kontrole,  nikoliv  však  podle  správního řádu304,  a následně  tyto  protokoly  (obsahující 

výslechy  zaměstnanců)  byly  použity  ve  správním  řízení.  Zaměstnanci  společnosti 

PROVENTUS Finance, a.s. tak nebyli poučeni o právu odmítnout vypovídat z důvodu 

rizika  stíhání  pro  spáchání  správního  deliktu  ať  již  sebe  nebo  osob  blízkých.  Tuto 

námitku MSP v rozsudku sp.zn. 5 Af 30/2010 ze dne 25.11.2011 odmítl,  když uvedl, 

že právnická osoba v řízení o správním deliktu není oprávněna dovolávat se porušení 

procesních práv svých zaměstnanců (v tomto případě porušení rozsahu jejich poučení) 

a zaměstnanec  nemůže  být  nikdy  osobou  blízkou  právnické  osobě  –  zaměstnavateli, 

takže  zde  neexistuje  pro  zaměstnance  možnost  odmítnout  vypovídat  před  správním 

orgánem z důvodu rizika stíhání zaměstnavatele na základě takto učiněné výpovědi305. 

Proti  tomuto  rozsudku  podala  společnost  PROVENTUS  Finance,  a.s.  kasační 

stížnost,  kterou  NSS  rozsudkem  sp.zn.  8  Afs  17/2012  ze  dne  17.1.2013  zamítl. 

V konkrétní rovině uvedl NSS v tomto rozsudku, že zaměstnanec nemůže být osobou 

blízkou právnické osobě – zaměstnavateli, který se zároveň ve správním řízení nemůže 

303 Výroky uvedených rozhodnutí ČNB dostupné na www.cnb.cz 
304 Správní řád obsahuje širší rozsah poučovací povinnosti; zatímco v případě zákona o státní kontrole 
byla fyzická osoba poučována o možnosti odepřít výpověď z důvodu rizika stíhání pro spáchání trestného 
činu, v případě SŘ je fyzická osoba – svědek – oprávněna odmítnout výpověď i z důvodu rizika stíhání 
pro spáchání správního deliktu.
305 Rozsudek sp.zn. 5 Af 30/2010 ze dne 25.11.2011, cit.:  „Ohledně samotného stíhání vypovídajících  
osob a jejich osob blízkých za správní delikt má soud za to, že žalobkyně není legitimována k tomu, aby se  
dovolávala  práv  těchto  fyzických  osob.  Není  vyloučeno  (což  naznačila  ve  svém vyjádření  žalovaná),  
že žalobkyně považuje za případnou osobu blízkou, která by se mohla ocitnout v nebezpečí stíhání pro  
správní delikt, samu sebe; takový výklad však není možný, institut  osoby blízké se uplatní  jen u osob  
fyzických.“ Rozsudek dostupný na www.nssoud.cz.
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dovolávat  jeho  procesních  práv306.  K tomu  pak  následně  ÚS  uvedl  v usnesení 

sp.zn. III. ÚS 1000/13 ze dne 18.12.2014,  kterým odmítl  ústavní  stížnost  společnosti 

PROVENTUS Finance, a.s. proti výše uvedenému rozsudku NSS, že dalším problémem 

v daném případě byla skutečnost, že společnost PROVENTUS Finance, a.s. nedokázala 

ve své argumentaci určit, pro spáchání jakého správního deliktu nebo trestného činu měli 

být vyslýchaní zaměstnanci stíháni307.

V případě druhého argumentu považuji prima facie za nutné odkázat úvodem na 

doktrínu  reprezentovanou  Josefem  Vedralem,  který  v tomto  směru  dospěl  k závěru, 

že v případě  výslechu  fyzických  osob  oprávněných  jednat  jménem  právnické  osoby 

nelze uvažovat minimálně o výslechu členů statutárních orgánů308, což otevírá prostor 

k diskuzi, kdo další by neměl být vyslýchán. Dle mého názoru se jedná o teoretickou 

úvahu, neboť v daném případě je nutné se řídit § 30 SŘ, který obsahuje definici osob 

oprávněných jednat jménem právnické osoby ve správním řízení; osoby, které pod daný 

výčet nespadají, lze dle mého názoru vyslýchat jako svědky bez jakýchkoliv problémů. 

Pokud  by  osobou  jednající  jménem  právnické  osoby  měla  být  fyzická  osoba  – 

zaměstnanec, který byl za tímto účelem zmocněn, nebrání dle mého názoru nic tomu, 

aby i tato osoba byla vyslechnuta ve správním řízení jako svědek, pokud skutečnosti, 

ke kterým  má  vypovídat,  předcházely  okamžiku  zmocnění.  V tomto  bodě  vycházím 

zejména  z již  citovaného  usnesení  sp.zn.  21  Cdo 2678/2000 ze  dne  22.11.2001,  dle 

kterého  soudy  v občanském  řízení  nemohou  jako  svědky  vyslýchat  bývalé  členy 

statutárního orgánu, pokud se zjišťované skutečnosti týkají období, kdy tyto osoby byly 

právě  ve  své  funkci,  a  jsou  povinny  provádět  výslechy  těchto  osob  jako  výslechy 

účastníků.  A  contrario,  dle  mého  názoru  ničeho  nebrání  v tom,  aby  zaměstnanec 

zmocněný  právnickou  osobou  k jejímu  zastupování  ve  správním  řízení  nemohl  být 

306 Rozsudek  sp.zn.  8  Afs  17/2012  ze  dne  17.1.2013,  cit.:  „Stejně  tak  nepřipadá  v  úvahu,  že  by  
zaměstnanci mohli způsobit stíhání zaměstnavateli jako osobě blízké, protože osobou blízkou nemůže být  
právnická osoba.“ Rozsudek dostupný na www.nssoud.cz.
307 Usnesení  sp.zn.  III.  ÚS 1000/13 ze dne 18.12.2014, cit.:  „Ohledně námitky nesplnění poučovací  
povinnosti  se patří  zaznamenat,  že  ani  stěžovatelka  netvrdí,  že  zaměstnancům  mohl  hrozit  postih  za  
některý konkrétní správní delikt či že by zaměstnanci důvodně odmítli vypovídat, byli-li by poučeni rovněž  
podle správního řádu.“ Usnesení dostupné na www.usoud.cz. 
308 Cit. z VEDRAL, Josef.  Správní řád. Komentář. 2. aktualizované a rozšířené vydání. Praha: RNDr. 
Ivana Hexnerová – BOVA POLYGON, 2012. s. 542. ISBN 978-80-7273-166-4.

178

http://www.usoud.cz/
http://www.nssoud.cz/


vyslechnut jako svědek, pokud má být vyslýchán ke skutečnostem, které se staly před 

datem  jeho  zmocnění.  Tomuto  závěru  také  přisvědčuje  rozsudek  NSS 

sp.zn. 9 As 216/2015 ze dne 22.9.2016309.

Závěrem  považuji  za  nutné  upozornit  na  skutečnost,  že  i  přes  výše  uvedené 

odmítnutí právní kvalifikace zaměstnance jako osoby blízké zaměstnavateli - právnické 

osoby zůstává faktem, že zaměstnanec v daném vztahu vystupuje jako osoba závislá. 

Ačkoliv by tak zaměstnanec měl [pod hrozbou sankce za spáchání přestupku podle § 2 

odst.  2 písm. g) ZNPř] vypovídat pravdivě,  výše uvedeného vztahu závislosti  a jeho 

potenciálního dopadu do kvality (resp. důvěryhodnosti) svědecké výpovědi si byl vědom 

i NSS, který na ni expressis verbis upozornil v rozsudku sp.zn. 4 As 216/2016 ze dne 

26.1.2017310. 

5.2.4.4. Konání ústního jednání podle § 49 SŘ a projevy zásady nemo tenetur

Dalším zdrojem informací,  prostřednictvím kterého může správní orgán v řízení 

o správním deliktu získávat informace,  je konání ústního jednání s účastníkem řízení. 

Ústní jednání  je upraveno v § 49 SŘ s tím, že v řízení o správním deliktu je konání 

správního řízení fakultativní, nikoliv obligatorní – tato skutečnost vyplývá přímo z dikce 

§ 49 odst. 1 SŘ, potvrzené ustálenou rozhodovací praxí NSS (viz. např. rozsudek NSS 

sp.zn. 7 As 181/2016 ze dne 25.10.2016311), která v nekonání ústního jednání podle § 49 

309 Rozsudek sp.zn. 9 As 216/2015 ze dne 22.9.2016, cit.: „Nad rámec lze uvést, že se svědek Hajdík stal  
jednatelem žalobkyně až dne 10.10.2013, přičemž k jeho výslechu došlo dne 29.7.2013 a tudíž není příliš  
jasné, jak by mohla být jeho výpověď považována za vyjádření žalobkyně, za kterou neměl v dané době  
žádné oprávnění jednat.“ Rozsudek dostupný na www.nssoud.cz.
310 Rozsudek sp.zn. 4 As 216/2016 ze dne 26.1.2017, cit.: „Nejvyšší správní soud se dále ztotožňuje se  
závěrem krajského soudu, že svědci Š. a K. mají jako zaměstnanci stěžovatele s ohledem na postavení  
závislosti vůči stěžovateli motivaci vypovídat způsobem, který svědčí v jeho prospěch. Ačkoliv sama tato  
skutečnost  není  důvodem  apriorní  nevěrohodnosti  jejich  výpovědí,  v  posuzovaném  případě  je  třeba  
přihlédnout ke skutečnosti, že…“ Rozsudek dostupný na www.nssoud.cz.
311 Rozsudek sp.zn. 7 As 181/2016 ze dne 25.10.2016, cit.:  „Zdejší soud nemůže souhlasit ani s touto  
stěžovatelovou námitkou, přičemž poukazuje na velké množství vlastních rozsudků, které se týkaly totožné  
otázky  (srov.  např.  rozsudek  ze  dne  22.10.2015,  sp.  zn.  8  As  110/2015,  ze  dne  16.3.2016,  sp.  
zn. 1 As 166/2015, nebo ze dne 29.3.2016, sp. zn. 1 As 7/2016), tedy povinnosti správního orgánu nařídit  
ústní  jednání  v  případě projednávání  správního deliktu provozovatele  vozidla.  Podle těchto rozsudků  
správní orgány nejsou povinny nařizovat ústní jednání v řízeních o správních deliktech v situacích, kdy to  
není  nezbytné  ke  splnění  účelu  řízení  a  uplatnění  práv  účastníků,  což  v  daném  případě  nenastalo.  
Stěžovatel  navíc ani nesdělil  žádné konkrétní  skutečnosti,  které  chtěl  uplatnit  při  jednání.“  Rozsudek 
dostupný www.nssoud.cz.
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SŘ v řízení o správním deliktu nespatřuje porušení čl. 6 EÚLP (viz. např. rozsudek NSS 

sp.zn. 8 As 110/2015 ze dne 22.10.2015312). 

Problematika ústního jednání  ve vztahu k aplikaci  zásady nemo tenetur spočívá 

v tom, že účastník řízení, resp. v případě správního řízení vedeného s právnickou osobou 

osoby jednající jejím jménem, mohou v jeho průběhu uvádět jak pravdivé, tak zavádějící 

informace,  případně  se k ústnímu jednání  nedostavit  vůbec.  Správní  řád nedisponuje 

možností uložení pořádkové pokuty tomu, kdo se odmítne dostavit k ústnímu jednání; 

včetně účastníka řízení a v případě právnických osob i osob jednajících jejich jménem. 

Pokud se tyto osoby dostaví  k ústnímu jednání  nařízenému správním orgánem, nelze 

v průběhu  ústního  jednání  k těmto  osobám  přistupovat  jako  ke  svědkům,  případně 

ústním jednáním nahrazovat institut výslech svědka podle § 55 SŘ a členy statutárního 

orgánu nutit k výpovědi, jakou by mohli učinit jako svědci. Primárně je nutné upozornit 

na skutečnost, že mezi výslechem svědka / účastníka řízení na straně jedné a ústním 

jednáním na straně druhé existuje dělicí čára, a správní orgány jsou povinny tyto dva 

(resp. tři instituty) rozlišovat. 

5.3. Poučovací povinnosti správního orgánu při vyžadování informací 

Na  tomto  místě  považuji  za  vhodné  věnovat  pozornost  problematice  střetu 

poučovací  povinnosti  správního  orgánu  v průběhu  správního  řízení  na  straně  jedné 

a povinnosti součinnosti  dohlíženého subjektu – účastníka řízení na straně druhé. Jak 

vyplývá z prezentované judikatury správních soudů, celá řada účastníků řízení může být 

konfrontována se situací, kdy po nich v rámci probíhajícího správního řízení nebudou 

vyžadovány podklady a informace toliko pouze a jen na základě správního řádu, ale i na 

základě zvláštních zákonů. S touto problematikou pak úzce souvisí  otázka poučovací 

povinnosti. 

312 Rozsudek sp.zn. 8 As 110/2015 ze dne 22.10.2015, cit.:  „Soulad řízení o správním deliktu s čl. 6  
Evropské úmluvy je třeba hodnotit nejen v kontextu správního řízení, ale i navazujícího soudního řízení.  
Nedostatky  správního  řízení  z  pohledu záruk  stanovených  čl.  6  Evropské  úmluvy  nemají  za následek  
rozpor s Evropskou úmluvou, má-li obviněný možnost napadnout správní rozhodnutí v soudním řízení,  
které jejím požadavkům vyhovuje (srov. rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 21.2.1984,  
Öztürk proti  SRN, stížnost  č.  8544/79,  odst.  56).  Nedostatek  ústního jednání  ve  správním řízení  tedy  
z pohledu Evropské úmluvy zhojil § 51 s. ř. s., podle kterého soud nařídí jednání k rozhodnutí o správní  
žalobě,  ledaže  strany  souhlasí  (byť  implicitně)  s  rozhodnutím  ve  věci  samé  bez  nařízení  jednání.  
Stěžovatelce proto nebylo upřeno právo na ústní jednání.“ Rozsudek dostupný na www.nssoud.cz.
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Na ústavní  úrovni je  poučovací  povinnost upravena v čl.  37 odst.  2 LZPS,  dle 

kterého má každý právo na právní pomoc před soudy a jinými orgány veřejné moci, a to 

již od začátku řízení313. Čl. 37 ods.t 2 LZPS pak prozařuje do základních ustanovení celé 

řady procesních předpisů v podobě poučovací povinnosti – v této souvislosti lze zmínit 

např. § 5 OSŘ, § 2 odst. 13 TŘ, § 6 odst. 3 DŘ nebo § 36 odst. 1 OSŘ. 

V případě  správního  řádu  je  generálně  upravena  problematika  poučovací 

povinnosti jako jedna ze základních zásad činnosti správních orgánů v § 4 odst. 2 SŘ, 

dle  kterého:  „Správní  orgán  v souvislosti  se  svým  úkonem  poskytne  dotčené  osobě  

přiměřené poučení o jejích právech a povinnostech, je-li to vzhledem k povaze úkonu 

a osobním poměrům dotčené osoby potřebné.“ Ustanovení  § 4 odst.  2 SŘ se přitom 

aplikuje na jakoukoliv činnost správního orgánu, tedy i na činnost mimo správní řízení. 

Blíže je poučovací povinnost ve vztahu k dokazování upravena zejména v § 55 odst. 5 

SŘ, který upravuje povinnost správního orgánu poučit svědka o jeho právu odmítnout 

vypovídat, včetně toho, za jakých okolností není svědek povinen vypovídat. Ustanovení 

§ 55 odst. 5 SŘ se přitom aplikuje ve vztahu k dokazování listinou podle § 53 SŘ; ten, 

kdo je vyzván k předložení listiny, by měl být poučen o okolnostech, za kterých není 

povinen listinu vydat.

V souvislosti s tématem této práce pak vyvstává logická otázka – zda v případě, 

že správní orgány, resp. orgány dohledu vyžadují od dohlížených subjektů – jedno zda 

v pozici  účastníka  řízení  či  nikoliv  –  informace  podle  dohledových  předpisů  (nebo 

správního  řádu),  jsou  povinny  účastníka  řízení  poučit  o  skutečnosti,  že  vyžadované 

informace  mohou  být  ve  správním,  resp.  přestupkovém  řízení  použity  proti  němu, 

a usvědčit jej z protiprávního jednání. Dle mého názoru nikoliv, a k tomuto závěru mě 

vedou následující úvahy. Primárně je nutné upozornit na skutečnost, že tato otázka se 

rozpadá na dvě samostatná témata: (i) zda poučovat a (ii) pokud ano, v jakém rozsahu. 

Hledání odpovědi na výše uvedené otázky ve vztahu k právnickým osobám lze 

zahájit druhým tématem. V případě poučovací povinnosti správního orgánu ve vztahu 

313 K tomu viz KLÍMA, Karel  a kol.  Komentář k Ústavě a Listině. 2. rozšířené vydání.  2. sv. Plzeň: 
Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009. s. 1348. ISBN 978-80-7380-140-3
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k právnickým osobám lze dle mého názoru sotva pochybovat o tom, že šíře poučovací 

povinnosti správního orgánu je užší než u fyzických osob – nepodnikatelů. Za použití 

argumentatio ad absurdum si lze položit otázku, zda-li by měl správní orgán poučovat 

např. banku nebo obchodní společnost s mnohamiliardovým obratem stejným způsobem 

o jejích procesních právech jako např. fyzickou osobu - nepodnikatele,  obviněnou ze 

spáchání  přestupku  v oblasti  provozu  na  pozemních  komunikacích.  Tomuto  závěru 

přisvědčuje i znění § 4 odst. 2 SŘ, které výslovně hovoří o přiměřeném poučení. 

Dále je nutné zamyslet  se nad tím, jak by vypadalo v konkrétní rovině poučení 

dohlíženého subjektu v případě,  že by jej  orgán dohledu, resp. správní  orgán, vyzval 

v rámci výkonu dohledu nebo již po zahájení správního řízení k předložení údajů nebo 

informací,  kterými  má  dohlížený  subjekt  (účastník  správního,  resp.  přestupkového 

řízení) na základě příslušeného zákona disponovat, a v souladu s citovanou judikaturou 

NSS jej má i předložit. Nota bene je nutné poznamenat, že správní orgány by samy měly 

při  formulaci  jednotlivých  výzev  postupovat  tak,  aby  v souladu  s judikaturou  ESD 

a NSS neformulovaly ve svých výzvách dotazy, které by mohly vést dohlížené subjekty 

k sebeobvinění – příkladem lze uvést otázky typu: Jak jste promítli kartelovou dohodu 

do  tvorby  cen?  Jakým  způsobem  jste  v rámci  kartelové  dohody  postupovali  vůči 

dodavatelům nebo odběratelům? 

Odpovědi  na  výše  uvedené  otázky  poskytuje  nenápadný  rozsudek  MSP 

sp.zn. 6 Ca 154/2009 ze dne 31.12.2013 (dále jen „rozsudek sp.zn. 6 Ca 154/2009 ze dne 

31.12.2013“)  ve věci  společnosti  Woman  &  Man  Exclusive,  s.r.o.  v likvidaci.  Této 

společnosti  byla  rozhodnutím ČNB č.j. 2008/14072/570 ze  dne  12.12.2008 (dále  jen 

„rozhodnutí č.j. 2008/14072/570 dne 12.12.2008“) uložena pokuta ve výši 1 mil. Kč za 

spáchání  správního  deliktu  upraveného  v  §  §  124  písm.  a)  ZKI,  když  v rozporu  se 

zákazem upraveným v § 2a odst. 1 téhož zákona shromažďovala od veřejnosti finanční 

prostředky za účelem jejich společného investování. Proti  rozhodnutí  č.j. 2009/886/110 

dne 12.12.2008 podala společnost Woman & Man Exclusive, s.r.o. v likvidaci rozklad, 

kterým byl rozhodnutím bankovní rady č.j.  2009/886/110 ze dne 26.3.2009 zamítnut 
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(dále jen „rozhodnutí č.j. 2009/886/110 ze dne 26.3.2009“)314.

Proti rozhodnutí č.j. 2009/886/110 ze dne 26.3.2009 podala společnost Woman & 

Man  Exclusive,  s.r.o.  v likvidaci  správní  žalobu  k MSP.  Jedním  z argumentů  této 

společnosti bylo tvrzení, že v průběhu správního řízení byla ČNB usnesením podle § 53 

SŘ vyzvána k předložení podkladů a informací, které ve finále vedly k jejímu usvědčení 

z protiprávního jednání. Nad rámec argumentů opřených o čl. 3 odst. 1 LZPS společnost 

Woman  &  Man  Exclusive,  s.r.o.  v likvidaci  upozornila  tato  společnost  v žalobě  na 

skutečnost,  že  předmětné  usnesení  (kterým jí  byla  uložena  povinnost  předložit  ČNB 

požadované  informace)  neobsahovalo  poučení  o  možnosti  uložit  pokutu  podle  §  9 

ZDKT  a  dále  neobsahovala  poučení  o  skutečnosti,  že  společnost  Woman  &  Man 

Exclusive,  s.r.o.  v likvidaci  byla  oprávněna  předložení  požadovaných  podkladů 

odmítnout z důvodu, že by mohlo dojít k jejímu usvědčení z protiprávního jednání. 

Výše uvedené argumenty odmítl  MSP v rozsudku  sp.zn. 6 Ca 154/2009 ze dne 

31.12.2013  v plné  šíři.  K argumentu,  že  v daném  případě  došlo  k prolomení  zásady 

nemo  tenetur  uvedl  MSP,  že  pokud  účastník  řízení  jednou  požadované  podklady 

poskytne,  nemůže  se  zpětně  dovolávat  jejich  neposkytnutí  s tím,  že  správní  orgán 

nemůže sám určovat, které podklady si je oprávněn vyžádat a které nikoliv z důvodu 

hrozby prolomení této zásady315. Podstatnější jsou však v kontextu této části předkládané 

práce závěry týkající se problematiky absence poučení o tom, že společnost Woman & 

Man  Exclusive,  s.r.o.  v likvidaci  byla  oprávněna  (dle  svého  názoru)  předložení 

požadovaných listin  odmítnout,  a  nebyla  o této  skutečnosti  poučena.  K tomuto  bodu 

správní žaloby uvedl MSP v rozsudku sp.zn. 6 Ca 154/2009 ze dne 31.12.2013, že ČNB 

nebyla  povinna  společnost  Woman  &  Man  Exclusive,  s.r.o.  v likvidaci  poučovat  o 

skutečnosti,  že  je  oprávněna odmítnout  vydání  požadovaných  podkladů  a  informací, 

neboť v daném případě ČNB vystupovala jako orgán dohledu, a požadované informace 

314 Výroky rozhodnutí ČNB dostupné na www.cnb.cz. 
315 Rozsudek sp.zn. 6 Ca 154/2009 ze dne 31.12.2013, cit.: „Na správním orgánu nelze požadovat, aby  
sám určoval,  u  kterých  dokladů nelze  požadovat  jejich  předložení  z důvodu možného odepření  jejich  
předložení účastníkem řízení. Jestliže žalobce požadované podklady předložil, nemůže se zpětně domáhat  
toho, že tyto listiny nemohly být použity jako důkazy v předmětném správním řízení.“ Rozsudek vyžádán 
na základě zákona o svobodném přístupu k informacím.
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byla oprávněna vyžadovat. K tomuto tématu tak MSP v citovaném rozsudku uzavřel, že: 

(i) postupem ČNB nedošlo k prolomení zásady nemo tenetur, (ii) společnost Woman & 

Man Exclusive, s.r.o. v likvidaci nebyla nucena protiprávně k předložení usvědčujících 

informací  a  (iii)  informace  získané  od  společnosti  Woman & Man Exclusive,  s.r.o. 

v likvidaci usnesením podle § 53 SŘ, ve kterém absentovalo poučení podle § 53 odst. 2 

SŘ, bylo možné použít ve správním řízení vedeném proti této společnosti316.

V daném případě tak MSP uzavřel, že absence poučení v usnesení učiněném podle 

§  53  SŘ týkající  se  možnosti  odmítnout  předložení  listiny,  není  na  závadu  a  takto 

získané materiály lze použít ve správním řízení, a to za předpokladu, že orgán, který je 

požaduje, je oprávněn tyto listiny vyžádat (nebo vyžadovat) v rámci svých dohledových 

pravomocí.

5.4. Zákon  o  odpovědnosti  za  přestupky  a  řízení  o  nich  a  jeho  dopad  do 

problematiky sebeobvinění právnických osob

Vzhledem ke skutečnosti, že předkládaná práce byla zpracována v kontextu právní 

úpravy účinné ke dni 26.6.2018, považuji  za vhodné ještě  zmínit  problematiku  nové 

právní úpravy, a to v kontextu zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, který 

nabyl účinnosti 1.7.2017; jmenovaný právní předpis přináší podstatné změny do systému 

přestupků a správních deliktů. V konkrétní rovině se mění jak samotná právní úprava 

řízení o přestupcích a správních deliktech, tak i jejich pojmové vymezení. I přesto se 

však  právní  úprava  účinná  do  30.6.2017  nestává  historií  –  primárně  budou  správní 

orgány pokračovat v již zahájených správních řízeních podle dosavadní právní úpravy317, 

a nová právní úprava absorbuje celou řadu dosavadních institutů. Jaký tedy bude dopad 

přijetí  zákona o odpovědnosti  za přestupky a řízení  o nich na problematiku aplikace 

316 Rozsudek sp.zn. 6 Ca 154/2009 ze dne 31.12.2013, cit.: „Je pravdou, že žalobce nebyl v usneseních,  
kterými  mu  bylo  uloženo,  aby  předložil  vyjmenované  dokumenty,  poučen  o  možnosti  odepřít  jejich  
předložení  z důvodů  stanovených  správním  řádem,  ale  tento  nedostatek  dle  názoru  soudu  nemá  za  
následek  nemožnost  využití  žalobcem předložených  listin  jako  důkazů  v předmětném  správním řízení.  
Rozhodující dle názoru soudu totiž je, jak bylo již uvedeno shora, že v daném případě žalovaný vystupoval  
jako  orgán  dohledu  a  předložení  požadovaných  listin  byl  oprávněn  požadovat  jako  orgán  dohledu.  
Postupem  žalovaného  tak  nedošlo  k porušení  zákazu  sebeobvinění,  žalobce  nebyl  nezákonně  nucen  
k předložení důkazů a jím předložené listiny mohly být využity v řízení jako důkazy.“
317 Viz  §  112  odst.  4  NPřZ:  „Zahájená  řízení  o  přestupku  a  dosavadním  jiném správním deliktu,  
s výjimkou  řízení  o disciplinárním  deliktu,  která  nebyla  pravomocně  skončena  přede  dnem  nabytí  
účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle dosavadních zákonů.“
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zásady nemo tenetur v nově upraveném přestupkovém řízení? A jaké závěry NSS, ÚS, 

ESLP  a ESD  budou  nadále  aplikovatelné  po  1.7.2017?  Hledání  odpovědi  na  výše 

uvedené otázky je předmětem této části předkládané práce. 

5.4.1. Přestupek  a  konstrukce  odpovědnosti  právnické  osoby  za  něj  v zákoně 

o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

Nabytím  účinnosti  zákona  o  odpovědnosti  za  přestupky  a  řízení  o  nich  došlo 

k výrazné změně dosud používané terminologie; termín „správní delikt“ však z oblasti 

právní  teorie  a  praxe  nezmizel.  Doktrína  i  nadále  definuje  správní  delikt  jako: 

„(…) protiprávní jednání odpovědné osoby, jehož znaky jsou uvedeny v zákoně a s nímž 

zákon spojuje hrozbu trestu ukládaného správním orgánem.“ Znaky správního deliktu 

pak doktrína opětovně definuje následovně: protiprávnost, škodlivost, zákonné vyjádření 

skutkové  podstaty,  objekt,  objektivní  stránka,  subjekt,  subjektivní  stránka,  trestnost, 

zákonné zmocnění  k uplatnění  odpovědnosti  v rámci  veřejného  správy318.  Klasifikace 

správních  deliktů  však  prošla  výraznou  redukcí,  když  v současné  době  lze  hovořit 

o následujících  skupinách  správních  deliktů:  přestupky,  správní  disciplinární  delikty 

a tzv.  pořádkové  delikty319.  Výše  uvedená  redukce  skupin  správních  deliktů  je 

výsledkem skutečnosti,  že celou řadu skupin správních deliktů (např.  správní delikty 

podnikajících fyzických osob, správní delikty právnických osob) pohltil nově přestupek, 

který je v § 6 NPřZ definován jako: „(…) společensky škodlivý protiprávní čin, který je  

v  zákoně za přestupek  výslovně  označen a který  vykazuje  znaky stanovené zákonem,  

nejde-li trestný čin.“ Přestupků se pak mohou dopustit jak fyzické, tak právnické osoby 

a podnikající fyzické osoby. 

5.4.2. Dokazování v průběhu přestupkového řízení podle zákona o odpovědnosti 

za přestupky a řízení o nich 

Problematika dokazování je v zákoně o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich 

řešena  na několika  místech,  a  to  odkazem  na  SŘ.  V konkrétní  rovině  je  tato 

problematika  fragmentována  do  následujících  ustanovení  NPřZ:  § 69  odst.  2  NPřZ 

318 MATES, Pavel a kol. Základy správního práva trestního. 7. přepracované vydání. Praha: C.H. Beck, 
2017. s. 33. ISBN 978-80-7400-680-7.
319 MATES, Pavel a kol. Základy správního práva trestního. 7. přepracované vydání. Praha: C.H. Beck, 
2017. s. 38. ISBN 978-80-7400-680-7.
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(zásada presumpce neviny a zásada in dubio pro reo), § 78 odst. 1 NPřZ (přestupkové 

řízení je řízením z moci úřední), § 81 NPřZ (řízení navazující na kontrolu) a § 82 NPřZ 

(dokazování, resp. výslech obviněného). 

Ustanovení  §  78  odst.  1  NPřZ  upravuje  zásadu  oficiality  a  zároveň  upravuje 

přestupkové řízení jako řízení z moci úřední. Vzhledem k subsidiaritě SŘ vůči NPřZ tak 

budou správní  orgány vázány základními principy dokazování  v řízení  z moci  úřední 

podle  §  46  SŘ,  a  budou i  nadále  povinny v průběhu  přestupkového  řízení  zjišťovat 

v souladu se zásadou materiální pravdy podle § 3 SŘ všechny rozhodné skutečnosti, a to 

i v neprospěch obviněného podle § 50 odst. 3 SŘ. V případě nesrovnalostí v důkazním 

materiálu pak je nutné upozornit na všeobecně platnou zásadu presumpce neviny a in 

dubio pro reo, upravenou v § 69 odst. 2 NPřZ. 

V souladu s § 81 NPřZ pak budou správní orgány oprávněny použít jako jediný 

důkaz  v přestupkovém řízení  podklady  získané  v průběhu  kontroly;  ustanovení  §  81 

NPřZ  pak  představuje  určité  novum,  neboť  rozhodnutí  v přestupkovém  řízení  bude 

možné  opřít  o  zjištění  obsažená  v protokolu  o  kontrole;  dosavadní  judikatura  NSS 

přitom šla opačným směrem, když opakovaně uváděla, že protokol o kontrole per se 

nemůže být podkladem pro vydání rozhodnutí – v této souvislosti lze odkázat např. na 

rozsudek NSS sp.zn. 3 As 167/2014 ze dne 9.3.2016320.

Jediným bodem v zákoně o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve kterém 

se lze expressis verbis setkat s problematikou zásady nemo tenetur, je § 82 NPřZ, který 

upravuje problematiku výslechu obviněného z přestupku. Ustanovení § 82 odst. 1 NPřZ 

primárně stanoví  možnost správního orgánu provést výslech obviněného z přestupku. 

Dále v souladu s § 82 odst. 1 NPřZ platí, že: „Výslech obviněného nesmí být proveden  

za stejných podmínek, za jakých nesmí být vyslýchán svědek.“ Ustanovení § 82 odst. 1 

NPřZ tak jednoznačně odkazuje na § 55 SŘ. 

320 Rozsudek sp.zn. 3 As 167/2014 ze dne 9.3.2016, cit.: „Jinými slovy, protokol o výsledcích kontroly je  
sice obvykle podstatným zdrojem pro zjištění skutkového stavu věci ve správním řízení, jde však pouze  
o jeden ze skutkových podkladů pro rozhodování, kde není vyloučeno i provedení dalších důkazů; všechny  
opatřené podklady jsou pak ve správním řízení standardně hodnoceny na principu volného hodnocení  
důkazů (§ 50 odst. 4 správního řádu).“ Rozsudek dostupný na www.nssoud.cz 
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Ustanovení  §  82  odst.  2  NPřZ  pak  upravuje  proces  výslechu  obviněného 

z přestupku;  obviněný  musí  být  před  svým výslechem  poučen  o  právu  nevypovídat 

a dále nesmí být žádným způsobem k výpovědi nucen. V § 82 odst. 2 NPřZ se tak v plné 

síle projevuje zásada nemo tenetur tak, jak je upravena v čl. 37 odst. 1 a čl. 40 odst. 4 

LZPS;  právo  obviněného  nevypovídat  však  neznamená,  že  by  pracovníci  správního 

orgánu  nebyli  oprávněni  klást  obviněnému  dotazy.  Výslech  obviněného  také  nelze 

ztotožňovat  s institutem  výslechu  svědka  podle  §  55  SŘ321.  Zatímco  svědek  musí 

vypovídat  pravdivě  a nic  nezamlčet,  obviněný nejen  že nemusí  vypovídat,  ale  může 

vypovídat i nepravdivě322.

V souvislosti s institutem výslechu obviněného podle § 82 odst. 2 NPřZ je nutné 

poukázat  na  skutečnost,  že  zákon  o  odpovědnosti  za  přestupky  a  řízení  o  nich 

neupravuje detailně způsob výslechu obviněného - právnické osoby tak, jak to činí např. 

zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim nebo občanský soudní 

řád.  V této  souvislosti  tak  bude  nutné  použít  analogicky  příslušná  ustanovení 

občanského soudního řádu a zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení 

proti  nim ve spojení  s jednotlivými  předpisy,  které  upravují  problematiku  jednání  za 

právnickou osobu (občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích). 

5.4.3. Dopad zákona o odpovědnosti  za přestupky a řízení  o nich na dosavadní 

rozhodovací  praxi  NSS  ve  věci  prolomení  zásady  nemo  tenetur  podle 

sektorových předpisů

V souvislosti  s nabytím účinnosti  zákona o odpovědnosti  za  přestupky a řízení 

o nich vyvstávají následující otázky: Jaký bude dopad nové právní úpravy na možnost 

získávat  v průběhu  správního  řízení  důkazy  podle  jednotlivých  sektorových  zákonů 

321 Viz důvodová zpráva k § 82 odst. 2 NPřZ: „S ohledem na právo obviněného na obhajobu, které patří  
mezi základní lidská práva, a z něho vyplývající zákaz sebeobviňování (čl. 37 odst. 1 a čl. 40 odst. 3 a 4  
Listiny)  bude výpověď  obviněného  dobrovolná  (není  tedy  třeba  zvlášť  upravovat  podmínky  odmítnutí  
výpovědi, protože obviněný nemá povinnost vypovídat ani nemá povinnost vypovídat pravdivě), nejedná se  
tedy o výslech ve smyslu výslechu svědka podle § 55 správního řádu. Úřední osoba však v rámci tohoto  
důkazního prostředku bude moci klást obviněnému otázky. Podmínky, za kterých je zakázáno klást otázky,  
jsou obdobné jako při výslechu svědka.“
322 K tomu viz MÁRTON, Michal; GONSIOROVÁ Barbora.  Průvodce novým přestupkovým zákonem 
pro správní praxi. 1. vyd. Praha: Leges, 2017. s. 215. ISBN 978-80-7502-200-4
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(např.  zákona  o ochraně  hospodářské  soutěže,  zákona  o  dohledu  nad  kapitálovým 

trhem)?  A jaký bude dopad do procesu dokazování  a  aplikace  zásady nemo tenetur 

v kontextu možnosti výslechu obviněného – právnické osoby – v přestupkovém řízení na 

dosavadní praxi?

V případě  první  otázky  dle  mého  názoru  není  možné  diskutovat  o  nějakých 

změnách  –  dosavadní  rozhodovací  praxe  jednotlivých  správních  soudů  v oblasti 

získávání důkazního materiálu podle zvláštních dohledových zákonů zůstává dle mého 

názoru nenarušena. 

V případě druhé otázky je nutné poukázat na následující. Nově zavedený institut 

zákazu výslechu obviněného by mohl být (a zcela určitě i bude) pro futuro využíván 

jako argumentační  základna  pro odmítnutí  poskytnutí  součinnosti  správním orgánům 

obviněnými  činěnými  podle  jednotlivých  sektorových  zákonů.  Zcela  určitě  zazní 

námitky,  že  obviněný  nesmí  být  nucen  k přiznání  podle  §  82  odst.  2  NPřZ  s tím, 

že postup  podle  zvláštních  sektorových  zákonů  je  de  facto  jen  obcházením  tohoto 

zákazu, neboť jinou formou jsou sledovány stejné cíle – poskytnutí důkazního materiálu 

proti  obviněnému.  Dle  mého  názoru  nelze  takovou  argumentaci  (pokud  v budoucnu 

zazní)  akceptovat.  Primárně  je  nutné poukázat  na skutečnost,  že  se  nemění  základní 

pravidla  přestupkového  řízení  daná  Listinou  základních  práv  a  svobod;  obviněný  – 

právnická  osoba  -  i  nadále  nebude  prostřednictvím  fyzických  osob  jednajících  jeho 

jménem nucen přiznat se přímo a výslovně ke spáchání protiprávního jednání, nicméně 

nezaniká zákonná povinnost subjektů dohlížených na základě jednotlivých lex specialis 

(zákon o dohledu nad kapitálovým trhem nebo zákon na ochranu hospodářské soutěže) 

poskytovat správním orgánům součinnost v průběhu správních řízení. V této souvislosti 

je  také  nutné  si  uvědomit,  že  zůstává  zachován  názor  vyslovený  NSS  a  ESD, 

že jednotlivé sektorové předpisy tvoří lex specialis, zatímco zákon o odpovědnosti za 

přestupky a řízení o nich je vůči nim lex generalis, stejně jako správní řád. Přestupkové 

řízení vedené podle zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich za subsidiárního 

užití  správního  řádu  tak  pro  futuro  nevylučuje,  aby  správní  orgán  v průběhu 

přestupkového řízení ukládal obviněným z přestupků povinnost poskytnutí součinnosti 
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na základě  zvláštních  dohledových  předpisů.  V tomto  případě  se  tak  neztotožňuji 

s doktrínou,  prezentovanou  např. Evou  Horzinkovou,  která  zastává  názor, 

že v přestupkovém řízení nelze obviněného z přestupku nutit ke spolupráci se správním 

orgánem jakýmkoliv způsobem323.

Druhým aspektem této problematiky je znění § 20 odst. 7 NPřZ, dle kterého platí, 

že odpovědností právnické osoby za přestupek není dotčena odpovědnost fyzické osoby, 

jejíž jednání je přičitatelné právnické osobě, a vice versa. V praxi tak může docházet 

k případům,  kdy  budou  obviněnými  v přestupkovém řízení  jak  právnická  osoba,  tak 

např. osoba jednající jejím jménem nebo její zaměstnanci. V této souvislosti vyvstává 

otázka, jak uniknout dopadům zásady nemo tenetur, a kdo by v takovém případě měl 

vystupovat jménem právnické osoby v přestupkovém řízení. Zákon o odpovědnosti za 

přestupky  a  řízení  o  nich  tuto  problematiku  (ve  srovnání  se  zákonem  o  trestní 

odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim) pomíjí; v takovém případě je nutné 

aplikovat § 30 odst. 1 SŘ, resp. § 21 odst. 4 OSŘ, dle kterého za právnickou osobu 

nemůže v řízení jednat fyzická osoba, jejíž zájmy jsou v rozporu se zájmy právnické 

osoby,  kterou  zastupuje.  V případě  přestupkového  řízení  přitom  takový  střet  reálně 

hrozí.  Dle mého názoru nic  v takovém případě nebrání  v tom, aby příslušný správní 

orgán postupoval analogicky k zákonu o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení 

proti  nim  a  podle  §  29  OSŘ jmenoval  právnické  osobě  opatrovníka,  který  za  tuto 

právnickou osobu v přestupkovém řízení bude jednat. 

Dalším  aspektem  situace,  kdy  je  vedeno  přestupkové  řízení  jak  proti  fyzické 

osobě, oprávněné jednat jménem právnické osoby, tak proti této osobě, je problematika 

výslechů – např. fyzické osoby za účelem získání důkazů proti právnické osobě v pozici 

svědka  a  vice  versa.  V takovém  případě  dle  mého  názoru  nelze  provádět  kumulaci 

procesních rolí, kdy by obviněný zároveň vystupoval jako svědek. A contrario – jiné 

osoby,  jejichž  jednání  je  přičitatelné  právnické  osobě  (např.  zaměstnanci),  ale  tyto 

nejsou  v pozici  obviněných,  dle  mého  názoru  vyslýchat  lze.  V této  souvislosti  lze 

odkázat  na část  této práce věnované problematice výslechu právnické osoby v řízení 

323 HORZINKOVÁ Eva, FIALA Zdeněk, FRUMAROVÁ Kateřina, ŠKUREK Martin.  Správní právo 
trestní. Praha: Leges, 2017. s. 55. ISBN: 978-80-7502-219-6.
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o správním deliktu. 

5.5. Závěr

Jaké závěry lze vyvodit z výše uvedených faktů? Primárně je nutné poukázat na 

skutečnost,  že  právnické osoby jsou umělými  entitami  práva,  vůči  kterým přistupuje 

česká legislativa perspektivou teorie fikce, což znamená, že právnická osoba nemůže mít 

více  práv,  než  je  jí  přiznáno zákonem.  Na tuto  skutečnost  je  nutné  myslet  zejména 

v kontextu interpretace Listiny základních práv a svobod. 

V kontextu  správního  řízení  a  ve  vztahu  k zásadě  nemo  tenetur  je  pak  nutné 

poukázat  na skutečnost,  že  zásada  nemo  tenetur  není  absolutní  a  vůči  právnickým 

osobám  se  projevuje  pouze  v omezeném  rozsahu.  Přitom  je  nutné  vycházet  ze 

skutečnosti,  že  v řízení  o  správním  deliktu  tak,  jak  bylo  upraveno  do  30.6.2017, 

a v přestupkovém  řízení  po  1.7.2017  je  toto  omezení  znásobeno  možností  paralelní 

aplikace jednotlivých dohledových zákonů, které umožňují  po dohlíženém subjektu – 

účastníku  správního  řízení  –  vyžadovat  informace  a  podklady  v širším  rozsahu  než 

pouze na základě správního řádu. Tato pravomoc přitom je – na rozdíl od správního řádu 

a  zákona o odpovědnosti  za  přestupky a řízení  o nich – posílena možností  ukládání 

pořádkových pokut. 

 S přihlédnutím  k citované  judikatuře  pak  lze  dále  poukázat  na  skutečnost, 

že správní orgány v pozici orgánů dohledu jsou v řízení o správním deliktu vyžadovat de 

facto 3 okruhy podkladů a informacemi: (i) podklady a informace, kterými dohlížené 

subjekty – účastníci  řízení o správním deliktu ex lege mají  disponovat, (ii) podklady 

a informace,  kterými  dohlížené  subjekty  prima  facie  disponují  a  (iii)  souhrnem 

informací, kterými dohlížené subjekty ex lege nebo prima facie nedisponují, ale jejich 

vyhotovení je de facto sumarizací stávajících podkladů a informací. 

Výše  uvedené  oprávnění  fakticky  vyplývá  ze  specifické  úpravy,  obsažené 

v jednotlivých dohledových zákonech, neboť správní řád (a ani zákon o odpovědnosti za 

přestupky a řízení o nich) nedisponují ustanoveními, prostřednictvím kterých by bylo 

možné na účastníku řízení o správním deliktu (resp. přestupku po 1.7.2017) efektivně 
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(např. hrozbou peněžité pokuty) vymáhat v praktické rovině jeho ediční povinnost. 

Limity  výše  uvedených  oprávnění  jsou  pak  v případě  právnických  osob  – 

účastníků řízení o správním deliktu – následující: 

- správní orgány v řízení o správním deliktu podle právní úpravy účinné do 30.6.2017 

nejsou proti vůli právnických osob oprávněny vyslýchat členy statutární orgánů nebo 

osoby oprávněné jednat za tyto právnické osoby v pozici svědků podle § 55 SŘ;

- správní orgány v řízení o správním deliktu podle právní úpravy účinné do 30.6.2017 

nejsou  oprávněny  vyžadovat  po  dohlížených  subjektech  vyhotovení  nových  listin 

nebo  materiálů,  které  by  je  přímo  usvědčovaly  z protiprávního  jednání  a  svým 

obsahem by korespondovaly např. se svědeckou výpovědí; a contrario – právnické 

osoby  jsou  povinny  předkládat  informace  nebo  podklady  již  existující,  nebo 

sumarizaci těchto podkladů. 

Otázka, kterou lze nastolit v souvislosti s výše uvedenými závěry, zní: Je situace, 

kdy  jsou  orgány  dohledu  v průběhu  řízení  o  správním  deliktu,  resp.  přestupkového 

řízení,  oprávněny  vyžadovat  po  účastnících  informace  a  dokumenty  na  základě 

jednotlivých dohledových zákonů, akceptovatelná? Připomeňme si doktrinální definici 

dohledu tak, jak byla uvedena v třetí části této práce. Cílem dohledu je zjišťování, resp. 

kontrola určitého stavu, a až následně – pokud v průběhu výkonu dohledu jsou zjištěna 

fakta  svědčící  o  protiprávním  jednání  –  je  zahájeno  řízení  o  správním  deliktu  (do 

30.6.2017), resp. přestupkové řízení. V případě uplatnění dohledových pravomocí podle 

jednotlivých dohledových předpisů v již probíhajícím řízení o správním deliktu, resp. 

přestupkovém  řízení  ze  strany  správního  orgánu  lze  sotva  mluvit  o  kontrole,  ale 

o účelovém získávání důkazních materiálů za situace, kdy již bylo vzneseno obvinění 

a správní  orgán  v rámci  inkvizičního  charakteru  řízení  o  správním  deliktu  nebo 

přestupkového řízení vystupuje jak v roli soudce, tak i žalobce, který na svých bedrech 

nese důkazní břemeno o porušení zákona. Teoreticky se tak jedná o hledání odpovědi na 

otázku, zda je přípustný mnou definovaný organický přístup, nebo izolovaný přístup. 

Judikatura citovaná v této práci, reprezentovaná rozhodovací praxí NSS (např. rozsudek 

NSS sp.zn. 4 As 29/2016 ze dne 21.6.2016 nebo rozsudek NSS sp.zn. 6 As 159/2014 ze 
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dne 11.8.2015) jednoznačně dospěla k závěru, že organický přístup je legální. Dle mého 

názoru jsou závěry NSS v rozporu s doktrínou, nicméně v podmínkách českého práva je 

nutné  pamatovat  na  skutečnost,  že  správní  orgány  jsou  vázány  rozsudky  správních 

soudů, nikoliv doktrinálními přístupy, které se nota bene v závislosti na autorovi mohou 

lišit. Lze však najít pro výše uvedený přístup další podpůrné argumenty? Zcela určitě 

ano.

Primárně je nutné upozornit na skutečnost, že doktrinální definice dohledu se liší 

od  legální  definice  dohledu  v některých  předpisech;  namátkou  lze  odkázat  na  již 

citovaný  zákon  o  České  národní  bance,  který  pod  pojem  dohled  podřazuje  nejen 

kontrolu  dodržování  zákonem  stanovených  povinností,  ale  i  vedení  přestupkových 

řízení.  V obecné  rovině  je  pak  nutné  se  zamyslet  dle  mého  názoru  nad  potenciální 

situací,  kdy  by  správní  orgány  byly  vázány  izolovaným  přístupem  k aplikaci 

dohledových zákonů ve vztahu k řízení o správním deliktu, resp. přestupkovému řízení. 

V této souvislosti by dle mého názoru docházelo ke klasické situaci, kdy by se vrcholem 

práva  stal  právní  formalismus.  V praktické  rovině  by  správním  orgánům  v případě 

izolovaného přístupu nic nebránilo v tom, aby v průběhu řízení o správním deliktu nebo 

v přestupkovém řízení zahájili (opakovaně) kontrolu, a takto získané informace pak plně 

v souladu s § 50 odst. 1 SŘ použily proti účastníku řízení v paralelně probíhajícím řízení 

o  správním deliktu,  resp.  přestupkovém řízení;  autorovi  této  práce není  znám žádný 

legální  zákaz  takového  postupu.  Krom  toho  je  nutné  upozornit  na  skutečnost, 

že kontrolu lze u totožných subjektů provádět opakovaně324. Jinými cestami by se došlo 

totožného cíle, byť by taková cesta byla více administrativně náročná. Další argument, 

svědčící dle mého názoru pro NSS prosazovaném organickém přístupu, spočívá v otázce 

Cui bono? Pomohl by takový přístup k prosazování a ochraně veřejného zájmu? Jakým 

způsobem jsou  organickým přístupem poškozena  práva  účastníků  řízení  o  správním 

deliktu,  resp.  přestupkového  řízení?  Ano,  tyto  subjekty  jsou  prostřednictvím 

dohledových předpisů nuceny v řízení  o  správním deliktu,  resp.  přestupkovém řízení 

povinny poskytovat důkazy, které mohou vést k jejich usvědčení. A contrario, doručení 

324 Jediným omezením je zde situace, kdy by množství kontrol nebo požadavků vznesených při výkonu 
dohledu na dálku nabylo šikanózních rozměrů.
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oznámení o zahájení řízení o správním deliktu, resp. po 1.7.2017 přestupkového řízení 

nemůže  být  v praxi  mávnutím  příslovečným kouzelným proutkem,  kterým jsou  tyto 

subjekty  zbaveny  povinnosti  spolupráce  s orgány  dohledu;  i  nadále  tyto  působí 

v regulovaném prostředí, i  nadále spadají  pod dohled orgánů dohledu a i nadále jsou 

povinny  poskytovat  orgánu  dohledu  plnou  spolupráci.  A  i  nadále  jsou  předmětem 

veřejného  zájmu  na  řádném  fungování  určité  regulované  oblasti  –  bankovnictví, 

hospodářské soutěže, kapitálového trhu.

V kontextu  přijetí  zákona  o  odpovědnosti  za  přestupky  a  řízení  o  nich  je  pak 

vhodné upozornit na skutečnosti, že nabytí účinnosti této právní normy nemá a nebude 

mít  na  aplikaci  zásady  nemo  tenetur  zásadní  význam.  Výslech  obviněného 

v přestupkovém řízení pro futuro může poskytnout teoretickou základnu pro odmítání 

poskytnutí  podkladů,  nicméně  tuto  argumentaci  bude  snadné  vyvrátit  stávající 

judikaturou NSS a dalších soudů. Zákaz výslechu obviněného v přestupkovém řízení – 

právnické  osoby  –  prostřednictvím  osob  oprávněných  jednat  jejím  jménem  v pozici 

svědka  zůstává  nedotčeno,  stejně  jako  zákaz  v případě  paralelně  vedených 

přestupkových  řízení  s právnickou  osobou  na  straně  jedné  a  fyzickou  osobou 

oprávněnou jednat jejím jménem na straně druhé provádět výslech této fyzické osoby 

v pozici svědka, a to z důvodu zákazu kumulace procesních rolí.
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6. Zahraniční pohled

Účelem této části disertační práce je poskytnout pohled na problematiku aplikace 

zásady nemo tenetur na právnické osoby, a to v jednotlivých typech řízení – ať se jedná 

o  řízení  soukromoprávní,  nebo  veřejnoprávní  povahy,  v anglosaské  právní  oblasti. 

Úvodem  této  kapitoly  považuji  za  vhodné  upozornit  na  skutečnost,  že  úkolem 

jednotlivých kapitol není podat vyčerpávající pohled do právní úpravy jednotlivých států 

v rozsahu, jakým to bylo učiněno v předchozích  kapitolách  ve vztahu k české právní 

úpravě, nebo rozhodovací praxi ESD. 

V rámci zahraničního exkursu nelze opomenout primárně problematiku USA, a to 

hned z následujících důvodů: (i) v případě USA existuje podstatně delší tradice trestní 

odpovědnosti  právnických  osob,  než  je  tomu  v případě  kontinentálního  právního 

systému, (ii) přístup k aplikaci zásady nemo tenetur v USA je diametrálně odlišný od 

současných trendů evropského práva a (iii) jeho extensivní pojetí nepokrývá pouze a jen 

právnické osoby, ale expanduje i do práv fyzických osob v postavení členů statutárních 

orgánů těchto právnických osob, nebo jejich společníků a vlastníků. 

6.1. Americký pohled - Pátý dodatek Bill of Rights 

Základním pramenem práva neobviňovat sám sebe je na ústavní úrovni v případě 

USA Pátý dodatek Bill of Rights, který stanoví, že:  „Na každého občana, který se má  

zodpovídat  z hrdelního  zločinu  nebo  jiného  těžkého zločinu,  musí  být  podána řádná  

žaloba ze strany velké poroty - výjimkou mohou být případy občanů sloužících v činné  

službě v pozemních nebo námořních ozbrojených silách nebo v domobraně, a to v době  

války  nebo  vážného  ohrožení  veřejné  bezpečnosti;  nikdo  nesmí  být  dvakrát  trestán  

ohrožením života nebo zdraví pro týž poklesek; nikdo nesmí být nucen svědčit sám proti  

sobě;  nikdo  nesmí  být  zbaven  života,  svobody  nebo  majetku  bez  řádného  soudního  

procesu; soukromý majetek může být vyvlastněn pouze za náhradu.“ Jak vyplývá z výše 

uvedené citace, právo neobviňovat sám sebe tvoří pouze část práv obsažených v Pátém 

dodatku Bill of Rights, nicméně o to důležitější. Pátý dodatek Bill of Rights totiž prošel 

v průběhu  amerických  dějin  svým vlastním  vývojem,  a  před  jeho  přijetím  je  nutné 
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upozornit  na  skutečnost,  že  privilege  nebyl  neznámým pojmem,  a  to  minimálně  na 

úrovni jednotlivých států, které patřily mezi zakládající státy USA; do roku 1789, kdy 

byla přijat Bill of Rights, byl institut privilege upraven v 7 ústavách následujících států: 

Virginie  (červen  1776),  Pennsylvania  (září  1776),  Maryland  (listopad  1776),  North 

Carolina  (prosinec  1776),  Vermont  (1777),  Massachusetts  (1780)  a  New Hampshire 

(1784)325. Jak k tomuto procesu došlo?

V průběhu  16.  a  zkraje  17.  století  opouští  UK  vysoký  počet  náboženských 

uprchlíků – puritánů,  kteří  odchází  do USA začít  nový život  v prostředí  náboženské 

svobody. Jedním z těchto uprchlíků je i duchovní puritánů Nathaniel Ward, jehož soubor 

právních pravidel Body of Liberties uznal v roce 1641 Nejvyšší soud Massachusetts za 

pramen  práva.  Tento  soubor  pravidel  byl  sice  krátkodobě  zrušen,  následně  byl  ale 

obnoven a v roce 1691 definitivně nahrazen tzv. chartou provincie, nicméně v kontextu 

amerického práva obsahoval jedno průlomové ustanovení – čl. 45 obsahoval následující 

definici privilege: „žádný člověk nesmí být nucen mučením k doznání žádného zločinu 

proti sobě samému“, a to s výjimkou hrdelních zločinů, kde existoval dostatek dalších 

důkazů.  Body of  Liberties  nebyl  jediný  dokument,  prostřednictvím kterého začal  do 

práva kolonií pronikat institut privilege; v této souvislosti lze zmínit i Rogera Ludlowa 

a jeho  Connecticut  Code  z roku  1650  pro  stejnojmenný  stát,  ve  kterém  byl  institut 

privilege definován takřka totožným způsobem. Roger Ludlow byl stejně jako Nathaniel 

Ward puritán,  a  z tohoto důvodu lze  princip  privilege  a  jeho uplatnění  v americkém 

právu považovat za produkt puritánské tradice. V průběhu 17. století si institut privilege 

razil cestu napříč právními úpravami jednotlivých kolonií, až v červnu 1776 pronikla do 

ústavy Virginie. 

6.1.1. Rozsudek Nejvyššího soudu USA ve věci Hale v. Henkel

První  případ  týkající  se  problematiky  privilege  a  jeho  projevů  v USA se  týká 

rozsudku  Nejvyššího  soudu  USA  ve  věci  Hale  v.  Henkel  ze  dne 12.3.1906,  (dále 

325 Viz  Pittman,  R.  Carter.  The  Colonial  and  Constitutional  History  of  the  Privilege  Against  Self- 
Incrimination  in  America.  http://rcarterpittman.org/essays/Bill_of_Rights/Privilege_Against_Self-
Incrimination.html a HELMHOLZ, Richard. Origins of the Privilege against Self-Incrimination: The role  
of  the  European  Ius  Commune.  University  of  Chicago  Law  School,  Journals  Articles  1990. 
http://chicagounbound.uchicago.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2492&context=journal_articles
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rozsudek „Hale v. Henkel“) v oblasti ochrany hospodářské soutěže. V konkrétní rovině 

byl Edwin Hale předvolán Okresním soudem pro Jižní distrikt New Yorku v soudním 

sporu mezi USA, American Tobacco Company a MacAndrews & Forbes Company jako 

svědek,  když  ve  společnosti  MacAndrews  & Forbes  Company  zastával  funkci 

pokladníka a opatrovníka jejích korporátních dokumentů. Edwin Hale měl jako svědek 

před výše uvedený soud předstoupit se všemi listinami a dokumenty, kterými disponoval 

ve vztahu mezi společností MacAndrews & Forbes Company a dalšími 6 společnostmi. 

Edwin  Hale  se  v reakci  na  předvolání  dostavil  před  soud,  kde  ještě  před  přísahou 

požádal  o  poučení  o  předmětu  daného  soudního  sporu  s tím,  že  se  chce  vyhnout 

případnému sebeobvinění.  Následně Edwin Hale odmítl  předložit  dané dokumenty326, 

a z tohoto důvodu na něj byla uvalena vazba.

Proti výše uvedené vazbě podal Edwin Hale odvolání k Nejvyššímu soudu USA; 

svoji  argumentaci  odmítnutí  předložení  požadovaných  listin  založil  Edwin  Hale  na 

celkem  3 důvodech:  (i) nebyl  mu  poskytnut  dostatek  času  k tomu,  aby  shromáždil 

požadované údaje, (ii) není v souladu s jednotlivými ustanoveními Sherman Act povinen 

vypovídat  a  (iii)  vypovědí  by  mohl  obvinit  sám  sebe  z trestné  činnosti.  V případě 

prvního argumentu Nejvyšší soud USA konstatoval, že kterýkoliv soud by býval poskytl 

Edwinu  Hale  dostatečné  množství  času,  pokud  by  si  o  něj  řekl.  Druhou  námitku 

vypořádal Nejvyšší soud USA tak, že upozornil na skutečnost, že ve skutečnosti jsou 

osoby povinny vypovídat i podle Sherman Act, avšak za svoji výpověď nemohou být 

stíhány; problém zde byl spíše interpretační – zda se pod příslušná ustanovení Sherman 

Act může podřadit i výslech před velkou porotou – dle Nejvyššího soudu USA tomu tak 

v daném případě bylo327.

326 V této souvislosti je nutné upozornit na skutečnost, že Sherman Act, podle kterého dané řízení bylo 
vedeno (zákon na ochranu hospodářské soutěže se zaměřením na stíhání monopolů) umožňoval osobám 
odmítnout poskytnout svědectví nebo listiny v případě, že by tyto mohly být trestně stíhány pro porušení 
zákona. Rozsudek dostupný na www.supreme.justia.com 
327 Rozsudek Hale v. Henkel, cit.:  „Odpověď na tuto otázku je možné najít ve výjimce všeobecného  
ustanovení zákona z 25.2.1903, (…) dle kterého: „žádná osoba nesmí být stíhána nebo být pokutována,  
případně jí být zabaveny věci o nichž má nebo může svědčit, v jakémkoliv řízení, žalobě nebo stíhání podle  
tohoto zákona“, vyjma stíhání pro křivou výpověď spáchané v rámci takového řízení. Ačkoliv zde mohou  
být určité pochybnosti, zda je výslech svědka před velkou porotou žalobou nebo stíháním, nemáme žádné  
pochybnosti že „proceeding“ spadá pod dané ustanovení.“
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Poslední  argument  Edwina  Hale  odmítl  Nejvyšší  soud  USA  taktéž.  V této 

souvislosti poukázal Nejvyšší soud USA na skutečnost, že hrozba trestního stíhání musí 

být  aktuální,  a nesmí  se  jednat  o  strach  z trestního  postihu  jednání,  které  je  již 

promlčeno328.  Dále  Nejvyšší  soud  USA  poukázal  na  skutečnost,  že  privilege  se  lze 

dovolat  pouze  v těch  případech,  kdy  hrozí  trestní  stíhání  konkrétní  fyzické  osobě, 

nikoliv však trestní stíhání korporaci,  za kterou (nebo jejímž jménem) fyzická osoba 

jedná.  V opačném  případě  by  byly  soudy  a  vyšetřující  instituce  zbaveny  možnosti 

provádět vyšetřování v některých případech, a to obzvláště těch, ve kterých jsou fyzické 

osoby  jednající  jménem  právnických  osob  v pozicích  zaměstnanců  nebo  jednatelů 

jedinými zdroji  informací329.  V této souvislosti  také Nejvyšší soud USA zdůraznil,  že 

korporace je umělou entitou vytvořenou právem, která má pouze tolik práv, kolik je jí 

přiznáno státem330.

Z výše uvedených důvodů pak Nejvyšší soud dovolání Edwina Hale zamítl.

6.1.2. Rozsudek Nejvyššího soudu USA ve věci Bellis v. USA

Případem,  který  je  vhodné  ve  vztahu  k pátému  dodatku  BoR  dále  zmínit,  je 

328 Rozsudek Hale v. Henkel, cit.: „Zákaz upravený v Pátém dodatku se uplatní pouze jestliže je svědek  
tázán tak, že může obvinit sám sebe – jinými slovy, poskytnout svědectví, které by mohl vůči němu vyústit  
v trestní stíhání. Ale jestliže trestnost jednání už pominula, dodatek se neaplikuje. Hrozba trestního stíhání  
musí být aktuální; trestnost, která přetrvává pouze jako vzpomínka, a která nepředstavuje riziko trestního  
stíhání, je irelevantní. V extrémním případě, člověk, který ve svém dětství nebo mládí spáchal čin, který  
posuzuje zákon jako trestný, nebude považován za trestný po zbytek jeho života. To je okamžik, do kterého  
vstupuje právo a říká, že jednání je zbaveno trestnosti, resp. prominuto, nebo trestnost je odstraněna  
zákonem.“
329 Rozsudek Hale v. Henkel, cit.: „Dále je nutné zdůraznit, že imunita může chránit jednotlivce, nikoliv  
však  korporaci,  které  byl  dovolatel  agentem  a  zástupcem.  (…)  Právo  osoby  podle  Pátého  dodatku  
odmítnout obvinit sebe sama je pouze výhradním osobním právem svědka. Nikdy nebylo míněno dovolit  
mu namítat fakt, že třetí osoba může být ohrožena jeho svědectvím, přestože byl agentem nebo zástupcem  
takové osoby. Takto extensivní privilege by mohlo založit překážku výslechu jakéhokoliv svědka, který byl  
předvolán svědčit před velkou porotu s ohledem na protiprávnost jednání jeho zaměstnavatele,  kdy by  
zaměstnavatelem byl jednotlivec nebo korporace. Otázka, zda je korporace osobností ve smyslu dodatku,  
nevyvstává, vyjma snad v případech, kdy je korporace předvolána vyjádřit se ke skutkovým zjištěním, kde  
může být  slyšena výhradně prostřednictvím výslechem osoby,  která za ni  jedná. Dodatek je limitován  
toliko pouze na osobu, která může být nucena v jakémkoliv trestním případu svědčit proti sobě, a nemůže  
založit privilege třetí osoby, natož korporace.“
330 Rozsudek Hale v. Henkel, cit.: „Na druhou stranu, korporace je výtvorem státu. Předpokládá se, že  
je  založena za účelem prospěchu veřejnosti.  Je  příjemcem celé  řady  oprávnění  a  frančíz,  a  užívá  je  
v souladu s právem státu a limity stanovenými svými předpisy. Její síla je limitována zákonem. Nemůže  
vstupovat  do  smluvních  vztahů  nedovolených  svojí  zakladatelskou  listinou.  Její  právo  jednat  jako  
korporace je chráněno pouze pokud respektuje právo jejího vzniku. Existuje zde vyhrazená pravomoc  
státu vyšetřovat její smlouvy a zjišťovat zda nepřekračují její pravomoci.“
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rozsudek Nejvyššího soudu USA ve věci  Bellis  v.  USA ze dne 28.5.1974, (dále  jen 

„rozsudek  Bellis  v.  USA“);  rozsudek  se  týkal  problematiky  odmítnutí  předložení 

korporátních dokumentů společníky již neexistující obchodní společnosti s odkazem na 

Pátý dodatek Bill of Rights. Společnost Bellis, Kolsby & Wolf byla advokátní kanceláří 

založenou v polovině 50. let ve Filadelfii (dále jen „Bellis, Kolsby & Wolf“), která měla 

celkem 3 partnery – advokáty, a její sekretář byl odpovědný nejen za interní dokumenty, 

ale i za vedení účetnictví; z tohoto důvodu byly veškeré účetní dokumenty v držbě této 

osoby. V roce 1969 se rozhodl partner Isidore Bellis  opustit  Bellis,  Kolsby & Wolf; 

u této společnosti zanechal veškeré účetní a korporátní dokumenty. Společnost Bellis, 

Kolsby & Wolf existovala i nadále v jiném složení.

Dne 15.1973 byla Isidoru Bellisovi doručena obsílka s příkazem, aby se dostavil 

před velkou federální porotu a s sebou přinesl veškeré korporátní dokumenty týkající se 

Bellis, Kolsby & Wolf za léta 1968 až 1969, které měl k dispozici. Tento požadavek 

Isidor Bellis odmítl splnit s odkazem na Pátý dodatek  Bill of Rights, a to osobně před 

příslušným okresním soudem. Po slyšení velkou porotou dospěl okresní soud k závěru, 

že Isidor Bellis nemá právo odmítnout poskytnutí požadovaných dokumentů, nařídil mu 

jejich  předložení  do  16.5.1973  a  zahájil  s ním řízení  pro  pohrdání  soudem;  to  bylo 

přerušeno kvůli faktu, že Isidor Bellis podal žalobu k Odvolacímu soudu. Odvolací soud 

nicméně rozsudkem ze dne 9.7.1973 potvrdil s odkazem na předchozí případy, že Pátý 

dodatek  Bill of Rights chrání pouze před nuceným vydáním listin soukromé a osobní 

povahy, a nelze jej aplikovat na společníky nebo osoby držící korporátní dokumenty, 

neboť obchodní společnost je oddělenou entitou od těchto osob331. 

K výše  uvedenému rozsudku se  následně přihlásil  i  Nejvyšší  soud USA,  který 

poukázal na následující mantinely možnosti dovolání se Pátého dodatku Bill of Rights. 

Primárně Nejvyšší soud v rozsudku Bellis v. USA poukázal na dlouhou historii svých 

331 Rozsudek  Bellis  v.  USA, cit.:  „Odkazujíc na rozhodnutí  zdejšího soudu v případu Spojené státy  
v. White,  322 U.S. 694 (1944), Odvolací  soud prohlásil, že privilege bylo vždy považováno za osobní  
záležitost  ve  smyslu  toho,  že se  aplikuje  pouze  na  prohlášení  osobní  povahy nebo dokumenty  osobní  
povahy,  a proto se privilege nevztahuje na: „záznamy jakékoliv  entity partnerství,  která má zákonem  
uznanou  subjektivitu  odlišnou  od  subjektivity  svých  členů.““ Rozsudek  dostupný  na 
www.supreme.justia.com   
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rozhodnutí v této oblasti, když vždy dospěl k závěru, že Pátého dodatku Bill of Rights se 

nemohou dovolat osoby, kterým bylo soudem nařízeno vydání korporátních dokumentů, 

které tyto osoby držely ve prospěch korporací, a nejednalo se tak o dokumenty osobní 

povahy, a to i přesto, že tyto dokumenty mohly tyto fyzické osoby usvědčit z nelegální 

činnosti332.  V souvislosti  s jiným  případem  Nejvyšší  soud  USA  v rozsudku  Bellis 

v. USA dále poukázal na to, že kdyby fyzické osoby byly oprávněny dovolat se privilege 

podle  Pátého dodatku  Bill  of  Rights,  došlo  by  tím de  facto  k přiznání  tohoto  práva 

právnickým osobám, což rozhodně není smyslem Pátého dodatku Bill of Rights, jehož 

cílem  je  výhradně  ochrana  fyzických  osob  a  dokumentů  soukromé  povahy;  v této 

souvislosti Nejvyšší soud poukázal na skutečnost, že tato rozhodovací praxe je ustálená 

bez ohledu na charakter činnosti právnické osoby / korporace, jejíž dokumenty mají být 

vydány – od odborových hnutí přes sdružení bojující za lidská  práva333. 

Dále Nejvyšší  soud USA v rozsudku Bellis  v. USA poukázal na skutečnost,  že 

právnická  osoba se nemůže dovolat  privilege,  neboť se jedná  o  umělý  prvek práva, 

nikoliv přirozenou – fyzickou osobu334. 

Nejvyšší  soud  USA  neponechal  v rozsudku  Bellis  v.  USA  stranou  ani  důvod 

332 Rozsudek  Bellis v.  USA, cit.:  „Na druhou stranu, existuje zde stejně dlouhá řada případů, která  
dokládají, že jedinec nemůže spoléhat na privilege za účelem vyhnout se předložení záznamů kolektivní  
entity, které jsou v jeho držení v rámci výkonu funkce zástupce, přestože tyto záznamy jej mohou usvědčit.  
Tato doktrína byla poprvé oznámena v sérii případu týkajících se korporátních záznamů.“
333 Rozsudek  Bellis  v.  USA,  cit.:  „V případě White  jsme rozhodli,  že  funkcionář  neregistrovaného  
sdružení,  odborů, nemůže uplatnit  své privilege za účelem ospravedlnění  odmítnutí  předložit  záznamy  
odborů na základě soudního příkazu. White stanovil obecné pravidlo, že privilege nemůže být uplatněno  
jedincem za účelem vyhnutí se předložení záznamů organizace, které má k dispozici jako funkcionář této  
organizace  a uschovatel  ve  prospěch skupiny.  Odkazujíc  na případ White,  od té  doby jsme potvrdili  
nucený výdej záznamů různých organizací, a to přes snahy jednotlivců domoci se privilege podle Pátého  
dodatku.  Viz  např.  See  v.  Spojené  státy  v.  Fleischman,  (…)  Rogers  v.  Spojené  Státy  (1951),  (…),  
Komunistická strana Denveru; McPhaul v. Spojené Státy (1960), Curcio v. United States (lokální obory).  
(…) Tato rozhodnutí reflektují konzistentní soudní pohled na privilege proti nucenému sebeobvinění, dle  
kterého privilege má být limitováno na svoji historickou funkci ochrany pouze a jen fyzických osob před  
sebeobviněním skrze jejich vlastní svědectví nebo osobní záznamy.“
334 Rozsudek  Bellis  v. USA,  cit.:  „Protože  žádná  umělá  entita  nemůže  požívat  osobního  práva  
neobviňovat  sám sebe,  soud shledal,  že  ani  fyzická osoba jednající  jménem právnické  osoby nemůže  
požívat  výhody  zákazu  sebeobviňování.  Ve  světle  nevyhnutelného  faktu  že  umělý  subjekt  práva  může  
předložit  požadované  záznamy  prostřednictvím  jeho  jménem  jednající  osoby  nebo  zástupce,  uznání  
individuálního práva  neobviňovat  sám sebe  ve vztahu k finančním záznamům korporace  by  podstatně  
podkopalo  nezpochybnitelné  pravidlo,  že  korporace  se nemůže  dovolat  Pátého dodatku,  a  zbavilo  by  
vládu legitimní regulace takové organizace.“
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tohoto přísného přístupu k privilege ve vztahu k právnickým osobám a poukázal na svůj 

předchozí rozsudek Wilson v. Spojené státy týkající se postavení právnických osob, ve 

kterém  Nejvyšší  soud  USA  poukázal  na  skutečnost,  že  celou  řadou  dokumentů 

dokládajících trestnou činnost právnických osob, disponují pouze tyto právnické osoby, 

a jedinou možností jak tyto dokumenty získat, je vyžádat je od fyzických osob. Dále 

v tomto rozsudku Nejvyšší soud USA poukázal na skutečnost, že je žádoucí, aby státní 

moc  mohla  kontrolovat  činnost  právnických  osob,  a  to  efektivně;  přiznání  privilege 

právnickým osobám by tento dohled popřelo, a dále by popřelo základní smysl Pátého 

dodatku Bill  of Rights,  kterým je ochrana fyzických osob a jejich soukromí,  nikoliv 

ochrana ekonomických zájmů korporací335.

Nejvyšší  soud  USA se  v rozsudku  Bellis  v.  USA  také  zabýval  problematikou 

ochrany soukromí osoby, která disponuje korporátními dokumenty, a v této souvislosti 

konstatoval,  že  ve  vztahu  ke  korporátním  dokumentům  se  nelze  dovolávat  ochrany 

soukromí.  Tyto  dokumenty,  resp.  jejich  existence,  je  totiž  nařízena  přímo zákonem, 

a zákon  také  zplnomocňuje  jednotlivé  státní  orgány  k tomu,  aby  si  tyto  dokumenty 

vyžádaly.  Dále,  z úhlu  pohledu  korporace,  jednotlivé  korporátní  dokumenty  nejsou 

tajné,  ale  bývají  přístupné  i  dalším  osobám v rámci  korporace  –  proto  není  možné 

hovořit o ochraně soukromí toho, kdo těmito dokumenty disponuje336.

Dále  věnoval  Nejvyšší  soud  USA  v rozsudku  Bellis  v.  USA pozornost  formě 

právnických  osob,  které  se  nemohou  dovolat  privilege.  V této  souvislosti  poukázal 

335 Rozsudek  Bellis  v. USA,  cit.: „Rozsah  a  povaha  ekonomických  aktivit  registrovaných  
a neregistrovaných organizací a jejich zástupců požadují, aby ústavní pravomoc federálních a státních  
vlád  regulovat  jejich  aktivity  byla  odpovídajícím  způsobem  efektivní.  Větší  část  důkazů  svědčících  
o porušování zákona organizacemi  nebo jejich zástupci  je možné obvykle najít  v úředních záznamech  
a dokumentech  takové  organizace.  Pokud  by  štít  privilege  byl  poskytnut  těmto  neosobním záznamům  
a dokumentům proti nucenému zveřejnění,  byla by schopnost  federální vlády a vlád jednotlivých států  
kontrolovat korporace nemožná. Rámec ústavního práva nebýt nucen obviňovat sám sebe, které je určeno  
primárně k ohraně občanských  práv jednotlivců,  nemůže  být  určeno pro ochranu ekonomických  nebo  
jiných zájmů korporací za účelem vynulování odpovídající státní regulace.“
336 Rozsudek Bellis v. USA, cit.: „Zásadní nárok na soukromí nebo mlčenlivost nemůže být často hájen  
s ohledem na finanční  záznamy  registrované  skupinové  entity.  Kontrola  takových  záznamů je  obecně  
striktně regulována zákonem nebo pravidly a vnitřními předpisy takové organizace,  a přístup k těmto 
záznamům je všeobecně garantován ostatním osobám v organizaci.  Za takových  okolností,  uschovatel  
záznamů organizace postrádá kontrolu nad jejich obsahem a umístěním a právem držet je mimo dohled  
ostatních, což je charakteristické pro nárok na soukromí a mlčenlivost.“
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Nejvyšší soud USA na skutečnost, že je nerozhodné, zdali je fyzická osoba vyžádána 

o podklady právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku, nebo tzv. partnerství. V této 

souvislosti Nejvyšší soud USA zdůraznil, že by bylo absolutně neakceptovatelné, aby 

např.  obchodník  s cennými  papíry,  který  denně  provede  obchody  v hodnotě  miliónů 

USD,  dosáhl  ochrany  prostřednictvím  Pátého  dodatku  Bill  of  Rights  jen  proto, 

že disponuje konkrétní formou337. V této souvislosti dospěl Nejvyšší soud USA k závěru, 

že partnerství disponuje vlastní entitou oddělenou od fyzických osob, které partnerství 

vytváří338.

V rozsudku  Bellis  v.  USA zaujal  Nejvyšší  soud USA také  postoj  k charakteru 

vyžadovaných  informací  a  zde  velmi  tvrdě  zdůraznil,  že  v případě  požadovaných 

dokumentů se nejednalo o dokumenty, které by mohly mít osobní povahu, ale ze strany 

státních  orgánů  se  jednalo  o  požadavek  na  předložení  účetních  záznamů;  v této 

souvislosti  Nejvyšší  soud  USA  konstatoval,  že  tyto  záznamy  de  facto  patří  Bellis, 

Kolsby  &  Wolf a  obsahují  informace  o  jejích  interních  finančních  tocích  –  z toho 

důvodu  je  vyloučeno,  aby  tyto  záznamy  měly  osobní  nebo  soukromou  povahu339. 

337 Rozsudek Bellis v. USA, cit.: „Myslíme, že je zřejmé, že partnerství může a často také reprezentuje  
institucionální aktivity způsobem, že to vylučuje možnost aplikace Pátého dodatku týkajícího se práva  
neobviňovat  sám sebe  v oblasti  finančních  záznamů partnerství.  Některé  z nejmocnějších  soukromých  
institucí  v našem národu jsou provozovány  ve  formě partnerství.  Advokátní  kanceláře  na Wall  Street  
a obchodníci s cennými papíry poskytují klasický příklad tohoto faktu. Jsou často velké, neosobní, vysoce  
strukturalizované s neomezenou dobou trvání. Osobní zájem každého jednotlivého partnera na finančních  
záznamech  společnosti  je  evidentně  zvýšený.  Je  naprosto  nepředstavitelné,  aby  obchodník  s cennými  
papíry  s kancelářemi  od pobřeží  k pobřeží  obchodující  s milióny  USD investic  ročně mohl  dosáhnout  
imunity  svých  záznamů  před  vyšetřování  SEC  pouze  proto,  že  podniká  ve  formě  partnerství  než  
v registrované formě.“
338 Rozsudek  Bellis v. USA cit.:  „Navzdory síle těchto argumentů uzavíráme, že nižší  soud správně  
aplikoval pravidlo White za okolností odpovídajících tomuto případu. Partnerství v posuzovaném případě 
mělo ustanovenou institucionální identitu odvislou od svých jednotlivých členů. Nebylo tak neformálním  
sdružením nebo dočasnou úmluvou za účelem několika projektů krátkodobého charakteru. Lépe řečeno,  
partnerství  reprezentuje  formálně  institucionalizovanou  dohodu  zorganizovanou  za  účelem  firemního  
poskytování právních služeb.“
339 Rozsudek  Bellis  v USA, cit.:  „Stejně tak ale  věříme,  že je  spravedlivé  říci,  že  navrhovatel  drží  
soudem  požadované  dokumenty  v pozici  osoby  jednající  jménem  partnerství.  Dokumenty,  které  
navrhovateli byly nařízeny předložit, jsou více či méně finanční záznamy a účetní knihy partnerství. Tyto  
reflektují příjmy a výdaje celé firmy, a zahrnují i vygenerovaný příjem a výplaty uhrazené zaměstnancům  
firmy, a finanční transakce dalších partnerů. Navrhovatel drží tyto dokumenty v souladu s právem dalších  
partnerů, stanoveným zákony regulujícím partnerství. Navrhovatel nemá žádné vlastnické právo na dané  
záznamy, naopak, v souladu se zákony regulujícími partnerství, tyto dokumenty jsou majetkem partnerství,  
a navrhovatelův  podíl  na  majetku  partnerství  je  odvozeným  zájmem,  který  je  předmětem  výrazné  
limitace.“
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Nejvyšší  soud  USA  dále  v totožném  rozsudku  neponechal  stranou  ani  skutečnost, 

že požadované  dokumenty  měl  mít  Isidor  Bellis  v souladu  s platnou  právní  úpravou 

k dispozici  buď  osobně,  nebo  v sídle  Bellis,  Kolsby  &  Wolf  tak,  aby  k těmto 

dokumentům měli přístup i další partneři této společnosti340.

Na základě výše uvedené Nejvyšší soud USA dovolání Isidora Bellise zamítl. 

Pokud  provedeme  hlavní  shrnutí  argumentace  Nejvyššího  soudu  USA 

v citovaných dvou případech, lze dospět k následujícím závěrům:

- Požadavek na kontrolu obchodních korporací a jiných entit, jejichž existence závisí 

na uznání státem, v kontextu jejich rostoucí ekonomické síly, ospravedlňuje dozorčí 

a kontrolní pravomoci státu (resp. jeho orgánů) vůči nim;

- Privilege  je  právo vázané  výhradně na  fyzické  osoby;  právnická  osoba  se  tohoto 

oprávnění nemůže dovolat;

- Privilege se nemůže dovolat ani fyzická osoba jednající  jménem právnické osoby; 

tím, že dotčená fyzická osoba převzala na sebe dobrovolně oprávnění jednat jménem 

právnické osoby, implicitně se tak ve vztahu k ní zřekla privilege;

- Pokud by soudní  praxe dovolila  fyzické  osobě dovolat  se  ve vztahu k její  funkci 

v právnické osobě privilege, došlo by tak de facto sekundárně k tomu, že by se tohoto 

výlučného práva fyzických osob dovolaly osoby právnické;

- Korporátní dokumenty v držení fyzické osoby, která je společníkem právnické osoby 

nebo oprávněná jednat jejím jménem, nemohou být soukromé nebo privátní povahy, 

neboť se týkají primárně této právnické osoby.

Výše uvedené závěry přitom vychází z rozsudků, které byly vydány v rozpětí 70 

let, a tvoří tak per se důkaz o účinnosti tohoto přístupu, jeho kompatibilitě s potřebami 

praxe i tradičním náhledem na právnické osoby v kontextu teorie fixe s tím spjatými 

riziky pro ty, kteří se rozhodnou jednat jejich jménem a na jejich účet.

340 USA Bellis v. USA, cit.: „(…) Ve skutečnosti, Pensylvánie a její zákony stanoví, že: „každý partner  
je  oprávněn  kdykoliv  mít  přístup  k záznamům partnerství,  ověřit  je  a  učinit  z nich  kopie.  Za  účelem 
usnadnění tohoto práva přístupu, navrhovateli bylo uloženo uchovávat tyto finanční záznamy a účetní  
knihy v sídle společnosti, a po nejméně po dobu aktivní existence tohoto partnerství. Ostatní partneři ve  
firmě byli – a stále jsou – oprávněni vymáhat toto právo prostřednictvím žaloby požadující vydání těchto  
záznamů…“
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6.2. Britský pohled - rozhodnutí British Steel Corporation v. Granada 

Další případ ze zahraničí, který je v kontextu zvoleného tématu této práce možné 

zmínit, je rozhodnutí Sněmovny Lordů Spojeného království Velké Británie a Severního 

Irska ve věci společností  British Steel Corporation a Granada Television Ltd. ze dne 

7.5.1980 (dále jen „rozhodnutí British Steel Corporation v. Granada“)341, které se týká 

problematiky  vymáhání  podkladů  a  informací  od  právnické  osoby  za  situace,  kdy 

existuje  důvodné  podezření,  že  tyto  podklady  a  informace  byly  získány  nelegálním 

způsobem.  Sněmovna  lordů  o  tomto  případu  rozhodovala  jako  odvolací  orgán  proti 

rozhodnutí  Odvolacího  soudu,  který  v dané  věci  rozhodl  v neprospěch  společnosti 

Granada; jednalo se o civilní spor. Odvolací soud nařídil Granadě ve lhůtě 7 dní odtajnit 

svůj zdroj informací.

Dne  4.2.1980  byla  Granadou  odvysílána  v rámci  pořadu  „World  in  Action“ 

reportáž  věnovaná  British  Steel;  reportáž  byla  natočena  investigativním  způsobem 

a obsahovala  velmi  kritické  informace  o  způsobu  hospodaření  British  Steel  a  její 

produktivity. Reportáž byla vysílána v období, kdy v British Steel probíhala ze strany 

jejích  zaměstnanců  stávka;  reportáž  poukazovala  na  skutečnost,  že  za  nízkou 

produktivitu  a  efektivitu  British  Steel  nestojí  ani  tak  její  zaměstnanci,  jako  spíše 

nekompetentní management a s ním ruku v ruce jdoucí nekompetentní vládní zásahy, 

a že vláda zasahuje do managementu British Steel způsobem, který prodlužuje v té době 

probíhající stávku. Tato skutečnost vyplývala zejména z dokumentů, které byly v pořadu 

„World in Action“ zveřejněny, a které byly ryze interní povahy – zveřejněny tedy nikdy 

být  neměly,  a jejich  předání  médiím  konkrétními  zaměstnanci  British  Steel  bylo 

porušením povinnosti těchto osob; o této skutečnosti dokonce British Steel po odvysílání 

předmětné  reportáže  Granadu  informovala  dopisem  a  dosáhla  soudního  příkazu 

bránícího v šíření těchto dokumentů342. Granada za účelem ochrany osob, které jí tyto 

materiály  předaly,  provedla  jejich  fyzickou  úpravu  spočívající  v odstranění  části 

materiálů, na kterých byly např. uvedeny evidenční čísla dokumentů nebo rukou psané 

341 Rozhodnutí dostupné na: www.parliament.uk
342 Na tomto místě je vhodné upozornit na skutečnost, že pár hodin před vysíláním předmětné reportáže  
Granada informovala British Steel o skutečnosti, že disponuje jejími interními materiály.
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poznámky; přitom si byla Granada velmi dobře vědoma skutečnosti, že dokumenty, se 

kterými nakládá, byly získány ilegálně (jednalo se o cca 250 stran interních dokumentů; 

nezanedbatelná část z nich byla označena razítkem „tajné“), a zaměstnanci British Steel 

nebyli tyto materiály oprávněni vynést z prostor svého zaměstnavatele; z tohoto důvodu 

také Granada přislíbila svému zdroji v British Steel, že utají jeho identitu. 

Po vydání předběžného opatření Odvolacím soudem Granada nakonec souhlasila 

s advokátní  úschovou  předmětných  (již  pozměněných)  dokumentů.  Argumentace 

Granada  v následujících  soudních  sporech  stála  na  2  bodech:  (i)  vztah  mezi  médii 

a jejich zdroji požívá v rámci společnosti zvláštní ochrany, neboť je ve veřejném zájmu 

a (ii)  Granada  není  oprávněna  vydat  jména  osob,  které  jí  poskytly  interní  materiály 

British Steel  z důvodu aplikace  privilege. Za tímto  argumentem stála  obava Granady 

z trestního stíhání. 

K posledně jmenovanému argumentu zaujal stanovisko sir Robert Megarry V.-C., 

soudce Odvolacího soudu, následující  stanovisko, a to v rozhodnutí,  kterým Odvolací 

soud povolil podání odvolání proti svému rozhodnutí k Sněmovně lordů. Primárně sir 

Robert  Megarry  V.-C.  poukázal  na  skutečnost,  že  Granada se sice obávala  trestního 

stíhání, ale sama nebyla schopna identifikovat trestný čin, ze kterého měla být obviněna. 

Sir Robert Megarry V.-C. dále odmítl argumentaci společnosti Granada odvolávající se 

na podobné případy (kdy svědci protiprávního jednání byli oprávněni odmítnout svědčit 

z důvodu možnosti stíhání sebe pro spáchání trestného činu nebo účasti na něm); rozdíly 

zde spočívaly jak v závažnosti jednání, tak v jeho rozsahu. Není bez zajímavosti, že Sir 

Robert Megarry V.-C. neshledal relevantní ani argumentaci údajným veřejným zájmem 

na straně Granada ve věci novinářské činnosti; naopak zdůraznil, že British Steel byla 

způsobena  škoda  a  ona  má  právo  se  v rámci  soudního  řízení  dozvědět,  který  ze 

zaměstnanců vynesl neveřejné dokumenty.

Dalším  soudcem  Odvolacího  soudu,  který  zaujal  stanovisko  k problematice 

aplikace  privillege,  byl  Lord  Denning  M.R.,  který  k  argumentu  Granady  zaujal 

s odkazem na právo USA jednoznačný postoj: právnické osoby se nemohou této zásady 

dovolat, neboť je ve veřejném zájmu, aby byly nuceny sdělit jména osob, které se jejich 

204



jménem dopustily protiprávního jednání. Soudce  Lord Denning M.R.  také odkázal na 

zásadu „It  has no body to be kicked or soul  to be damned.“,  tedy na skutečnost,  že 

právnická osoba nemá žádné tělo,  které lze udeřit,  a duši, kterou lze trýznit. Dále se 

soudce  Lord  Denning  M.R.  zabýval  spíše  konfliktem  veřejného  zájmu  s povinností 

médií chránit své zdroje a zda jsou v případě obdobném jako Granada média povinna 

informovat  o svých zdrojích  (a  dospěl  k závěru,  podloženém rozsudky z USA, že je 

v obecné rovině ve veřejném zájmu, aby média mohla utajovat své zdroje; to však nebyl 

případ Granady, která si počínala způsobem, který znemožnil British Steel jakoukoliv 

soudní ochranu). I soudce Lord Denning M.R. navrhl odvolání Granady zamítnout. 

Třetím soudcem z Odvolacího soudu, který se k dané problematice vyjádřil,  byl 

L.J.  Templeman;  tento  soudce  se  zabýval  zejména  problematikou  toho,  zda  je  ve 

veřejném  zájmu,  aby  média  mohla  držet  své  zdroje  informací  v utajení  –  a  dospěl 

k závěru,  že  nikoliv;  součástí  závěru  bylo  doporučení,  aby  bylo  odvolání  Granady 

zamítnuto.

Poslední z řady soudců Odvolacího soudu, který se vyjádřil k odvolání Granady, 

byl  L.J.  Watkins,  který  se  zaměřil  opět  na  problematiku  střetu  veřejného  zájmu 

a povinnosti médií odhalovat své zdroje; v této souvislosti trval na tom, že novináři musí 

dodržovat zákony země, ve které žijí, a ztotožnil se s názorem, že v daném případě by 

mělo být odvolání zamítnuto.

Sněmovna lordů následně dovolání Granady zamítla. V odůvodnění se vyjádřilo 

k argumentům  Granady  několik  zástupců  Sněmovny  lordů;  prvním  z nich  byl  lord 

Wilberforce,  který  k argumentu  zákazu  sebeobvinění  právnické  osoby  uvedl,  že  se 

ztotožňuje s názorem Odvolacího soudu343; sir Wilberforce byl pro zamítnutí dovolání 

Granady.

Viskont Dilhorne úvodem svého vyjádření  zaměřil  pozornost na střet zájmu na 

volném toku informací skrze média a zájmu na ochraně soukromí; následně se již dle 

343 Rozhodnutí British Steel Corporation v. Granada, cit.: „Závěrem, k riziku sebeobvinění, souhlasím se  
soudem v odmítnutí tohoto argumentu. Chápu, vážení kolegové, že budete k tomuto bodu obšírnější, ale se  
vším respektem ke kancléřem dobře provedené argumentaci, mohu pouze vyjádřit svůj souhlas s úsudkem 
L.J. Templeman v tomto bodě.“
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svých  slov  zaměřil  na problematiku  privilege.  V souvislosti  s touto  námitkou  dospěl 

viskont  Dilhorne  k závěr,  že argument  hrozbou sebeobvinění  by měl  být  zamítnut344; 

viskont  Dilhorne  se  přitom nezabýval  ani  tak  charakterem  Granady  coby  právnické 

osoby, ale poukázal na skutečnost, že Granada si při nabývání dokumentů British Steel 

musela být vědoma, že je nabývá od osoby, která jí je nabízí v rozporu se zákonem, 

a tudíž  od  počátku  věděla,  že  se  dopouští  protiprávního  jednání345.  V oblasti  střetu 

veřejného zájmu na utajení zdrojů informací médií a zájmu na ochranu soukromí těch, 

kterých se dané informace týkají, pak viskont Dilhorne poukázal na skutečnost, že dle 

jeho názoru  média  nikdy nedisponovala  právem na  utajení  svých zdrojů  (s  určitými 

výjimkami)346. Viskont Dilhorne své úvahy ukončil závěrem, že dovolání Granady by 

mělo být zamítnuto. 

Lord Salmon se věnoval problematice charakteru British Steel jako znárodněného 

podniku  –  jako  první  ze  všech  soudců,  kteří  se  podíleli  na  rozhodnutích  ať  již 

Odvolacího soudu nebo Sněmovny lordů, vzal lord Salmon v úvahu ekonomický aspekt 

záležitosti  a  skutečnost  že  British  Steel  není  soukromou  společností,  ale  podnikem 

vlastněným státem, tedy společností,  jejíž ztráta je dotována veřejností.  Lord Salmon 

také poukázal na skutečnost, že v daném případě se jednalo o znárodněný podnik, a jeho 

akcionářem  je  vlastně  společnost  –  proto  nebylo  dle  názoru  lorda  Salmona  možné 

srovnávat tento případ s jinými případy úniku informací ze soukromých společností347. 

344 Rozhodnutí British Steel  Corporation  v.  Granada,  cit.:  „Z mého  pohledu názor  Granady,  že  by  
zveřejnění jména mohlo vést k jejímu sebeobvinění, by měl být zamítnut.“
345 Rozhodnutí British Steel Corporation v. Granada, cit.:  „Ve stávajícím případě osoba, která vzala  
dokumenty a poskytla je Granadě, byla jednoduše pachatelem, ne-li zlodějem. Granada sotva může uspět  
s argumentem kategorie nevinné osoby, když si musela být velmi dobře vědoma skutečnosti, že dotčená  
osoba nebyla žádným způsobem oprávněna předat jí dokumenty a mohla být vystavena stíhání.“
346 Rozhodnutí British Steel Corporation v. Granada, cit.: „Při zachování respektu k vyšetřování pomluv,  
tisk  nikdy  nepožíval  privilege  nebýt  nucen  zveřejňovat  své  zdroje  informací.  Vždy,  když  byl  vznesen  
podobný nárok, byl zamítnut. Od roku 1949 tisk již nepožívá žádného zvláštního režimu zacházení ve  
vztahu k vyšetřování.“
347 Rozhodnutí British Steel Corporation v. Granada, cit.: „Pokud by nebyla běžná obchodní společnost  
znárodněna a nenacházela se v takovém stavu jako British Steel, akcionáři by mohli vykonávat svá práva,  
včetně  práva  plného  přezkumu  a  být  informováni  o  všech  pochybeních,  které  vedly  k tomu,  že  se  
společnost nachází v takové špatné situaci. Z tohoto důvodu byl nejmenovaný zdroj informací v jiné pozici  
než  management  společnosti.  Akcionáři  mají  pravomoc  vyžádat  si  příslušné  dokumenty  a  zjistit  tak  
pochybení, která jim způsobují ztrátu jejich peněz. V případě znárodněného průmyslu zde není akcionářů,  
a jeho ztráty jsou hrazeny veřejností, která nemá stejné záruky jako akcionáři.“
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Lord  Salmon  zcela  pominul  problematiku  privilege  a  jako  první  doporučil  dovolání 

vyhovět s odůvodněním, že svoboda tisku kráčí ruku v ruce s jeho imunitou. 

Lord Fraser z Tullybelton se zaměřil na problematiku vážení veřejného zájmu ve 

věci publikace utajovaných informací s tím, že zdroj těchto informací musí vždy počítat 

s jejich zveřejněním a odmítl závěr, že veřejný zájem vyžaduje ochranu zdrojů médií, 

a naopak se postavil za názor, že v posuzovaném případě převládá zájem korporací na 

tom,  aby  se  nestaly  „přístavem“ neloajálních  zaměstnanců  s tím,  že  odmítl  posoudit 

British Steel jako specifický případ znárodněného podniku; dle jeho názoru mezi British 

Steel  a  jakoukoliv  jinou společností  nebyl  rozdíl.  Lord  Fraser  z  Tullybelton  se také 

vyjádřil k problematice privilege – dle jeho názoru byla argumentace Granady ve věci 

ohrožení ze stíhání pro obchodování s kradeným zbožím nebo konspirace lichá, neboť 

uvedení jména zdroje nemohlo vést v daném případě k trestnímu stíhání348.  Oba výše 

uvedené názory pak odůvodnily závěr lorda Frasera z Tullybeltonu zamítnout dovolání 

Granady.

Závěrečná  část  rozhodnutí  Sněmovny  lordů,  kterým  bylo  dovolání  Granady 

nakonec  zamítnuto,  patřila  lordu  Russellu  z Killowen,  který  provedl  sumarizaci 

argumentů  a  závěrem  se  věnoval  i  problematice  privilege;  v této  souvislosti  dospěl 

k závěru,  že  poskytnutí  jména  zdroje  nemohlo  v posuzovaném  případě  vést 

k sebeobvinění nebo ohrožení ze stíhání Granady349.

Případ Granady a British Steel tak do diskuze k problematice privilege vnáší 2 

zásadní  postřehy:  (i)  úloha  veřejného  zájmu  při  uplatnění  této  právní  zásady 

a (ii) právnická osoba jako subjekt, který není oprávněn dovolat se privilege against self-

incrimination.  V tomto  kontextu  je  nutné  upozornit  na  skutečnost,  že  závěr  o  tom, 

že právnická osoba: „(…) has no body to be kicked or soul to be damned” se neobjevuje 

348 Rozhodnutí British Steel Corporation v. Granada, cit.: „Argument, že Granada čelí reálnému riziku  
stíhání pro nakládání s kradeným zbožím nebo spiknutí se zdá, pokud to takto mohu říci, aniž bych se  
dotkl  přesvědčivého  způsobu,  jakým  byl  tento  argument  prezentován,  být  hodně  nepravděpodobný.  
V každém případě, souhlasím s mým váženým a učeným přítelem vikontem Dilhornem, jehož nedávnou  
smrt vzpomínáme, že sdělení jména informátora nemůže vést k obvinění Granady z jejích protiprávních  
činů.“
349 Rozhodnutí British Steel Corporation v. Granada, cit.:  „Zdá se mi, že poskytnutí jména, které může  
vést k dalšímu vyšetřování a dalším důkazům, není sebeobviněním někoho vlastním důkazem.“
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ve zmíněném případě „z čistého nebe“, ale tvoří jeden z ustálených názorů v anglosaské 

právní oblasti. 

6.3. Austrálie

Závěrem k této části předkládané práce považuji za vhodné zmínit i australskou 

zkušenost.  Austrálie  jako  jedna  z reprezentantek  anglosaského  právního  systému  má 

svébytný přístup k problematice privilege, který spočívá v tom, že vyloučení aplikace 

této zásady je přímo zachyceno v legislativě – jedná se tedy o ex lege vyloučení aplikace 

privilege  na  právnické  osoby,  nikoliv  o  odvození  neaplikování  této  zásady 

prostřednictvím interpretace právních norem. 

V případě problematiky privilege je vhodné v Austrálii věnovat krátce pozornost 

historickým okolnostem350.  V 80.  letech  minulého  století  jmenovala  australská  vláda 

výbor, který měl prošetřit trestnou činnost odborů; zpolitizovaný případ, který pokrýval 

i problematiku  daňových  úniků,  vykrystalizoval  v založení  National  Crime  Authority 

(dále  jen  „NCA“),  která  byla  vybavena  mimořádnými  pravomocemi  v boji  proti 

organizovanému zločinu. Následně těmito pravomocemi byly vybaveny i další orgány 

australské  vlády,  operující  na  národní  úrovni  –  Australian  Crime  Commission, 

Australian Securities and Investment Commission, Australian Tax Office, the Custom 

Office.  Následně  byly  zakládány  i  další  speciální  komise  pro  vyšetřování  obzvláště 

závažných trestných činů, které byly vybaveny mimořádnými pravomocemi. Důvodem 

pro  tento  postup  byla  skutečnost,  že  postupy  stanovené  legislativou  pro  standartní 

případy jsou v případě extrémně nebezpečných zločinů nedostatečné. Zvláštností těchto 

speciálních komisí je skutečnost, že mezi pravomocemi, kterými disponují tyto komise, 

je  i  právo požadovat  po vyšetřovaných subjektech  informace,  použitelné  i  proti  nim 

samotným.  V této  souvislosti  se  sice  poukazuje  na  skutečnost,  že  omezení  privilege 

narušuje tradiční rovnováhu mezi orgány státní moci a těmi, které vyšetřuje, i když je 

350 Následující část převzata z následujících zdrojů: Rogers, D.: Coercion in Crime Commissions and the  
Abrogation  of  the  Privilege  against  Self-incrimination,  dostupné  na: 
http://www.robertsonogorman.com.au/media/2053/Coercion-in-Crime-Commissions-and-the-Abrogation-
of-the-Privilege-against-Self-incrimination.pdf a  McDougall,  R.:  The  Privilege  Against  Self-
incrimination:  a  time  for  reassessment, dostupné  na: 
http://www.austlii.edu.au/au/journals/NSWJSchol/2008/24.pdf 
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zjevné,  že  případy  závažných  drogových  deliktů  nebo  vyšetřování  terorismu  nepatří 

zrovna mezi ty případy, na základě kterých by bylo možné stavět důvěryhodnou kritiku 

tohoto přístupu351. 

Pokud hovoříme o definici termínu privilege v podmínkách australského práva, je 

možné  odkázat  na  jeho  definici  obsaženou  v rozsudku  Bridal  Fashions  Pty  Ltd 

v Comptroller-General  of Customs a další352:  „(…) nikdo není  povinen odpovídat  na  

otázky nebo poskytovat dokumenty, pokud by odpovědi na otázky nebo tyto dokumenty  

měly tendenci vystavit – ať již přímo nebo nepřímo -  osobu dotčenou trestnímu stíhání,  

uložení  sankce,  zabavení  majetku…“ Vzhledem  k propojení  australského  právního 

systému a britského právního systému i v australském právu převládá idea, že právnické 

osoby  se  nemohou  dovolat  privilege;  tento  závěr  byl  potvrzen  např.  v citovaném 

rozhodnutí Bridal Fashions Pty Ltd. V. Comptroller-General of Customs a další. 

Australská judikatura řeší i problematiku postavení fyzických osob, které jednají 

jménem právnických osob. V rozsudku Concrete Constructions Pty Ltd v Plumbers and 

Gasfitters  Employees’  Union of  Australia  bylo  dosaženo  závěru,  že  v případě,  že  je 

právnická osoba vyzvána k předání usvědčujících dokumentů, které by zároveň mohly 

být použity proti fyzickým osobám jednajícím jejím jménem, mohou tyto fyzické osoby 

vydání takových dokumentů odmítnout. 

V případu Environment Protection Authority v Caltex Refining Co Pty Ltd (1993) 

178  CLR  477  per  Mason  CJ  and  Toohey  se  pro  změnu  judikatura  zabývala 

problematikou  rozdílu  mezi  přímým  podáním  svědectví  a  vydáním  již  existujících 

dokumentů.  V této  souvislosti  dospěl  soud  k závěru,  že  vydání  dokumentů  již 

existujících  stíhanou  osobou  je  odlišné  od  vytváření  nových  dokumentů  a  příslušné 

orgány  jsou  oprávněny  je  vyžadovat353.  V případu  Rochfort  v Trade  Practices 

351 Viz Rogers, D.:  Coercion in Crime Commissions and the Abrogation of the Privilege against Self-
incrimination,  cit.: „Možná  je  pravda,  že  případy  obchodníků  s drogami  a  nebezpečných  daňových  
podvodníků nejsou zrovna nejlepšími nástroji podpory privilege. Politici se na tomto názoru pak přiživují  
argumentem, že zločincům nenáleží žádná práva.“
352 Viz Rogers, D.:  Coercion in Crime Commissions and the Abrogation of the Privilege against Self-
incrimination. 
353 Viz Rogers, D.:  Coercion in Crime Commissions and the Abrogation of the Privilege against Self-
incrimination, cit.: „(…) jedna věc je chránit člověka před svědectvím o své vlastní vině, a jinou věcí je  
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Commission (1982) konstatoval soud, že privilege je výhradně lidským právem, jehož 

cílem je ochrana osobní svobody a lidské důstojnosti354. 

V případě  Austrálie  je  dále  možné  poukázat  na  skutečnost,  že  tato  země  má 

legislativně upravenou problematiku aplikace privilege ve vztahu k právnickým osobám 

přímo v legislativě; v konkrétní rovině Evidence Act 1995355 stanoví v čl. 187 odst. 1, 

že právnická osoba není oprávněna dovolat se privilege, a na výzvu soudu je povinna: 

(i) odpovědět  na otázky nebo poskytnout informace,  (ii)  poskytnout dokumenty nebo 

jiné věci a (iii)  učinit  jiné úkony356.  Čl 187 odst. 2 Evidence Act 1995 dále stanoví, 

že právnická  osoba  není  oprávněna  odmítnout  poskytnout  součinnost  uvedenou 

v předchozím  odstavci,  přestože  by  jí  poskytnutím  vyžádané  součinnosti  hrozilo 

sebeobvinění357. Není bez zajímavosti, že čl. 187 Evidence Act 1995 nese přímo název 

„Zrušení práva neobviňovat sám sebe u právnických osob“. 

6.4. Závěr

Jaké  závěry  lze  učinit  z výše  uvedených  rozhodnutí  z anglosaského  právního 

okruhu?  Primárně  je  nutné  upozornit  na  skutečnost,  že  americká  rozhodovací  praxe 

přistupuje  k právnickým  osobám  striktně  jako  k umělým  entitám  práva,  které  se 

nemohou dovolat  zásady nemo tenetur,  a  na jejich  ochranu nemohou dosáhnout  ani 

fyzické  osoby  jednající  jménem  právnických  osob.  Argument  potřebou  potírání 

kriminality  bílých  límečků,  společenskou  potřebou  dohledu  nad  určitými  oblastmi 

chránit člověka před vydáním dokumentů, které již existují a které poskytují důkaz viny… Dokumenty jsou  
svojí povahou reálnými důkazy, které hovoří samy za sebe na rozdíl od ústního svědectví, které je uvedeno  
v existenci v odpověď na výkon vyšetřovacích pravomocí v průběhu soudního řízení.“
354 Viz Rogers, D.:  Coercion in Crime Commissions and the Abrogation of the Privilege against Self-
incrimination:  „(P)rivilege  je  lidským právem,  založeným na přání  chránit  osobní  svobodu a lidskou  
důstojnost.  Privilege  působí  jako  štít  proti  „nedůstojnosti  a  invazi  do  soukromí,  které  se  dějí  
prostřednictvím  nuceného  sebeobvinění“.  Zajišťuje  také  zachování  naší  individuální  morální  
autonomie…“,  dostupné  na:  http://www.robertsonogorman.com.au/media/2053/Coercion-in-Crime-
Commissions-and-the-Abrogation-of-the-Privilege-against-Self-incrimination.pdf
355 Evidence Act 1995 dostupný v originálním znění pod následujícím odkazem: 
http://www.austlii.edu.au/au/legis/cth/consol_act/ea199580/s187.html 
356 Cit. čl. 187 odst. 1 Evidence Act 1995: „Tato část se užije, pokud podle práva Commonwealth nebo  
v soudním řízení před federálním soudem, je právnická osoba vyžádána: a) odpovědět na otázku nebo  
poskytnout informace, b) předložit dokumenty nebo jiné věci nebo c) učinit jakýkoliv jiný úkon.“
357 Cit. čl. 187 odst. 1 Evidence Act 1995: „Právnická osoba není oprávněna odmítnout požadavek na  
zodpovězení otázky, poskytnutí informací, poskytnutí dokumentů nebo poskytnutí jiné součinnost, přestože  
by se touto součinností mohla sebeobvinit nebo se stát předmětem uložení sankce.“
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podnikání  nebo  skutečností,  že  právnické  osoby  nemají  „tělo,  které  by  mohlo  být 

mučeno a duši, která by mohla být trýzněna“ jsou nezpochybnitelné a vzhledem k jejich 

dlouhé tradici ověřené praxí a potřebami denní praxe. V této souvislosti je nutné také 

upozornit  na skutečnost,  že  výše uvedený přístup  se postupně promítá  i  do českého 

práva,  resp.  rozhodovací  praxe  českých  soudů  –  v této  souvislosti  lze  zmínit  např. 

usnesení sp.zn. IV. ÚS 158/13 ze dne 14.3.2013. 
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7. Závěr

V úvodu předkládané práce byly položeny 3 otázky: (i) zda se zásada nemo tenetur 

aplikuje i na právnické osoby v řízení o správním deliktu, (ii) jakým způsobem lze nutit 

právnickou osobu k poskytnutí důkazů proti sobě v řízení o správním deliktu a (iii) jaký 

je vztah mezi jednotlivými dohledovými předpisy a procesními předpisy. Po provedené 

exkurzi historií vývoje právní úpravy zásady nemo tentur, prezentaci pojetí této zásady 

v jednotlivých  mezinárodních  dokumentech  a  českého  práva  a  nahlédnutí  do 

rozhodovací praxe celé řady soudních institucí nejen kontinentálního, ale i anglosaského 

právního systému, lze dle mého názoru dospět k následujícím závěrům. 

Primárně před hledáním odpovědi  na výše uvedené otázky považuji  za vhodné 

věnovat  pozornost  historii  zásady  nemo  tenetur.  Původně  se  zásada  nemo  tenetur 

v trestním procesu aplikovala naprosto běžně, ke zlomu došlo ve 13. století, a to ještě 

v oblasti  církevních  sporů.  Odtud  zásada  nemo  tenetur  začala  pronikat  i  do  ryze 

světských  trestních  procesů,  a  kráčela  ruku  v ruce  s inkvizičním  řízením  a  torturou. 

Nucení  obžalovaných  k přiznání  své  viny  za  pomoci  mučení  bylo  považováno  za 

neefektivní; v evropských podmínkách začalo opouštět torturu jako první britské právo; 

k definitivnímu zvratu zde došlo již v 17. století a britský vývoj se odrazil i na vývoji 

kontinentálního práva (přes Francii) a USA (prostřednictvím osadníků). Přesto v Evropě 

do 18. století  tortura a inkviziční procesy dominovaly trestním řízením – až v závěru 

18. století, pod vlivem myšlenek osvícení, byla definitivně opuštěna idea inkvizičního 

procesu a opětovně nastolena  vláda  zásady nemo tenetur.  V souvislosti  s historickým 

vývojem zásady nemo tenetur je dále nutné upozornit na skutečnost, že tato zásada byla 

vždy velmi těsně spjata s fyzickými, nikoliv právnickými osobami. Cílem zásady nemo 

tenetur totiž byla ochrana života, zdraví a důstojnosti fyzické osoby – člověka, nejvyšší 

hodnoty společnosti. 

Dále je nutné při hledání odpovědi na výše uvedené otázky zohlednit i skutečnost, 

že právnické osoby jsou umělou entitou práva; v českých podmínkách je jejich existence 

vysvětlena  zásadou fikce.  Nejedná se tedy o rovnocenný ekvivalent  fyzických osob; 
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naopak právnická osoba nemůže požívat stejný katalog práv, jako osoba fyzická, neboť 

celá řada práv a svobod je  výlučně vázána na fyzické osoby. Fyzická osoba nemůže 

nikdy být osobou blízkou právnické osobě, neboť vztah mezi osobami blízkými může 

vzniknout pouze a jen mezi fyzickými osobami; v této souvislosti lze odkázat např. na 

rozsudek sp.zn. 8 Afs 17/2012 ze dne 17.1.2013 nebo usnesení sp.zn. 5 To 96/2015 ze 

dne 10.2.2016. 

A nyní k třem dotazům, které byly nastíněny v úvodu této části. Primárně považuji 

za vhodné  věnovat  pozornost  otázce,  jakým způsobem může být  právnická osoba 

nucena  k poskytnutí  důkazů  proti  sobě  v řízení  o  správním  deliktu.  Prvním 

prostředkem donucení, kterým správní orgány vůči právnické osobě disponují, může být 

uložení  pokuty  za  neposkytnutí  součinnosti,  a  to  v případě,  že  zákon  upravující 

dohledové  pravomoci  příslušného  orgánu  dohledu  stanoví  povinnost  dohlíženého 

subjektu k součinnosti a zároveň umožňuje orgánu dohledu uložení pokuty. Správní řád, 

ani zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, nestanoví možnost správnímu 

orgánu uložit právnické osobě pokutu v případě nesplnění ediční povinnosti.  V tomto 

případě tak může být právnická osoba přinucena poskytnout důkazy proti sobě hrozbou 

pokuty pouze v případě,  že je tato možnost správnímu orgánu stanovena příslušnými 

právními předpisy. 

Druhou možností přinucení právnické osoby poskytnout důkazy proti sobě je pak 

možnost výslechu jejích zaměstnanců a osob jednajících jejím jménem. Zaměstnanci se 

nemohou v případě svého výslechu dovolat jak zákazu sebeobvinění jménem právnické 

osoby,  tak  ani  svého  vztahu  k právnické  osobě  coby  osobě  blízké,  kdy  tento  vztah 

nemůže  vzniknout  mezi  fyzickou  a  právnickou osobou.  A contrario,  správní  orgány 

nesměly  v průběhu řízení  o  správním deliktu  do  1.7.2017 vyslýchat  v pozici  svědků 

podle  §  55  SŘ  členy  statutárních  orgánů  právnických  osob358.  V tomto  případě 

konstatoval  NSS,  že  takovým  postupem  docházelo  k sebeobvinění  právnické  osoby; 

v této souvislosti lze odkázat na rozsudek sp.zn. 1 Afs 58/2009 ze dne 31.3.2010. Do 

1.7.2017 tak bylo možné členy statutárního orgánu právnické osoby vyslýchat v pozici 

358 Pokud  tedy  byly  tyto  osoby  členy  statutárních  orgánů  právnické  osoby  v době,  kdy  docházelo 
k vytýkanému protiprávnímu jednání.
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svědků  pouze  na  jejich  vlastní  žádost,  což  připomněl  NSS  v  rozsudku 

sp.zn. 6 As 147/2013  ze  dne  6.2.2014  s tím,  že  takové  fyzické  osoby  nesly  riziko 

sankcionování  v případě,  že by se rozhodly vypovídat  nepravdivě.  Počínaje  1.7.2017 

došlo  ke  změně  této  úpravy,  a  nově  jsou  správní  orgány  v souladu  s  § 82  NPřZ 

oprávněny  vyslýchat  i obviněné  –  právnické  osoby.  V této  souvislosti  je  však  nutné 

dodat, že i ony v případě, že by dospěly k závěru, že by mohly svojí výpovědí přispět 

k vlastnímu obvinění, jsou oprávněny podle § 82 odst. 2 NPřZ výpověď odmítnout. 

Výše uvedené odpovědi na otázky, jakým způsobem lze nutit právnickou osobu 

k sebeobvinění,  pak  v sobě  částečně  absorbuje  další  položenou  otázku  –  vztah 

dohledových předpisů a správního řádu, resp. zákona o odpovědnosti za přestupky 

a řízení o nich. Na tuto otázku poskytuje vyčerpávající odpověď dosavadní rozhodovací 

praxe NSS, a to zejména rozsudek NSS sp.zn. 6 As 159/2014 ze dne 11.8.2015 nebo 

sp.zn.  4  As  29/2016  ze  dne  21.6.2016,  ve  kterých  NSS  jednoznačně  konstatoval, 

že zahájením řízení o správním deliktu, nezaniká oprávnění správního orgánu vyžadovat 

po  dohlížených  subjektech  informace  prostřednictvím  dohledových  zákonů.  Správní 

orgány jsou tak v průběhu řízení o správním deliktu, resp. přestupkového řízení podle 

právní  úpravy  účinné  od  1.7.2017,  oprávněny  vyžadovat  od  dohlížených  subjektů 

informace, a to na základě a v rozsahu určeném konkrétními dohledovými předpisy.

Výše uvedená skutečnost pak má přímý dopad na odpověď na klíčovou otázku, 

která  byla  předmětem  této  disertační  práce:  Aplikuje  se  zásada  nemo  tenetur  na 

právnické osoby v řízení o správním deliktu? Odpověď na tuto otázku je nutné hledat 

nejdříve  v definici  zásady  nemo  tenetur,  která  obsahuje  3  složky:  (i)  právo  mlčet, 

(ii) právo nebýt nucen k výpovědi a (iii) právo nepřispívat vlastním aktivním jednáním 

ke svému obvinění.

Vzhledem k aplikaci dohledových předpisů je zjevné, že právnická osoba v řízení 

o správním  deliktu  (počínaje  1.7.2017  v přestupkovém  řízení)  nemá  právo  mlčet, 

a naopak, v případě, že tak stanoví konkrétní dohledové předpisy, je povinna poskytnout 

součinnost  správním  orgánům,  a  k poskytnutí  této  součinnosti  může  být  donucena 

i ukládáním  sankcí.  Otázkou  zůstává  rozsah  součinnosti,  který  je  právnická  osoba 
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v řízení  o  správním  deliktu  správnímu  orgánu  povinna  poskytnout.  Na  tuto  otázku 

poskytuje  jasnou odpověď judikatura NSS v kontextu rozhodovací praxe ESD; v této 

souvislosti lze zmínit rozsudek NSS 8 Afs 25/2012 ze dne 29.1.2015, který se opírá o 

 rozhodovací  praxi ESD. Právnické osoby jsou povinny (byť pod pohrůžkou sankce) 

poskytovat  správním orgánům součinnost  v rozsahu překládání  již  existujících  listin, 

záznamů, údajů, a případně poskytovat správním orgánům i agregovaná data – tj. data 

vytvořená  z originálních  dat  (např.  seznamy  klientů  etc.).  K této  součinnosti  jsou 

právnické  osoby  povinny  i  přesto,  že  tímto  aktivním  jednáním  mohou  přispět 

k vlastnímu  sebeobvinění;  v této  souvislosti  lze  odkázat  např.  na  rozsudek 

sp.zn. 62 Af 75/2010 ze dne 23.2.2012. A contrario,  právnické osoby nejsou povinny 

poskytovat  součinnost  v rozsahu,  kterým by přímo přiznaly  protiprávní  jednání,  a  to 

formou odpovědi na konkrétní otázky – v této souvislosti lze odkázat na rozsudky ESD 

rozsudku sp.zn. T-374/87 ze dne 8.3.1995 nebo sp.zn. T-112/98 ze dne 20.2.2001, kdy 

ESD zejména ve vztahu k posledně citovanému rozsudku výslovně uvedl, že dohlížený 

subjekt – účastník řízení - je sice povinen na základě žádosti správního orgánu – orgánu 

dohledu – vydat kopii kartelové dohody, ale již není povinen odpovídat na otázku, jak se 

jednotlivá ustanovení kartelové dohody promítla do jeho výrobního procesu a popsat 

tento mechanismus, neboť se jedná o výslovné připuštění viny. 

Závěrem  tak  lze  konstatovat,  že  zásada  nemo  tenetur  se  v řízení  o  správním 

deliktu,  resp.  přestupkovém  řízení,  vedeném  s právnickou  osobou,  neuplatňuje 

s následujícími výjimkami:

- Osoby oprávněné jednat jménem právnické osoby z pozice členů statutárních orgánů 

nejsou povinny odpovídat na dotazy směřující k přiznání viny;

- Právnická  osoba  není  povinna  odpovídat  písemně  na  otázky,  které  by  vedly 

k explicitnímu přiznání viny. 

A  contrario,  pokud  tak  zákon  stanoví,  je  právnická  osoba  povinna  správnímu 

orgánu / orgánu dohledu poskytnout v zákonem stanoveném rozsahu součinnost týkající 

se  předání  dat,  informací,  údajů.  Fyzické  osoby  jednající  jménem  právnické  osoby 

nejsou  oprávněny  odmítnout  takovou  součinnost  z důvodu  obav,  že  by  mohly  být 
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stíhány  pro  spáchání  přestupku  nebo  trestného  činu;  na  tuto  skutečnost  příznačně 

upozornil již VSP v usnesení sp.zn.  5 To 96/2015 ze dne 10.2.2016. V případě řízení 

o správním deliktu, resp. přestupkovém řízení se také neuplatní námitka osoby blízké, ať 

již předestřená zaměstnanci právnické osoby, nebo osobami oprávněnými jednat jejím 

jménem, případně jejími vlastníky. 
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8. Seznam použitých zkratek

ABGB zákon  č.  946/1811  Sb.z.s.,  všeobecný  občanský 

zákoník

AudZ zákon  č.  93/2009  Sb.,  o  auditorech  a  o  změně 

některých zákonů

ČIŽP Česká inspekce životního prostředí

CírZ zákon  č.   3/2002  Sb.,  o  svobodě  náboženského 

vyznání  a  postavení  církví  a  náboženských 

společností a o změně některých zákonů

ČNB Česká národní banka

ČR Česká republika

DŘ zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád

ECHLP Charta základních práv Evropské unie

EK Evropská komise

ES Evropské společenství

ESD Soudní dvůr Evropské unie

ESLP Evropský soud pro lidská práva

EU Evropská unie

EÚLP Evropská úmluva o ochraně lidských práv

ExŘ zákon č.  120/2001 Sb.,  o soudních exekutorech a 

exekuční činnosti
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KŘ zákon č. 255/2012 Sb., kontrolní řád

KSP Krajský soud v Praze

KS ÚnL Krajský soud v Ústí nad Labem

KÚSK Krajský úřad středočeského kraje

LZPS Listina základních práv a svobod

LZPSEU Listina základních práv a svobod Evropské unie

MOP Ministerstvo obchodu a průmyslu

MPOPP Mezinárodní  pakt  o  občanských  a  politických 

právech

MSP Městský soud v Praze

MSp Ministerstvo spravedlnosti

MZ Ministerstvo zemědělství

MŽP Ministerstvo životního prostředí

Nařízení EK č. 17 ze dne 6.2.1962 Nařízení č. 17 ze dne 6.2.1962, kterým se provádějí 

články  85  a  86  Smlouvy  o  založení  Evropského 

hospodářského prostoru

Nařízení Rady č. 1/2003 Nařízením  Rady č. 1/2003  ze  dne  16.12.2002,  o 

provádění  pravidel  hospodářské  soutěže 

stanovených v článcích 81 a 82 Smlouvy

Nejvyšší soud USA Nejvyšší soud Spojených států amerických

NotZ zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti , 

ve znění pozdějších předpisů
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NOZ zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

NPřZ zákon  č.  250/2016  Sb.,  o  odpovědnosti  za 

přestupky a řízení o nich

NSS Nejvyšší správní soud

NS Nejvyšší soud

ObchZ zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník

OSŘ zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád

OZ 1950 zákon č. 141/1950 Sb., občanský zákoník

OZ 1964 zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník

PřZ zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích

PČR Policie České republiky

RRTV Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

SŘ zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

SZEHS Smlouva  o  založení  Evropského  hospodářského 

společenství

TOPOS zákon  č.  418/2011  Sb.,  o  trestní  odpovědnosti 

právnických osob a řízení proti nim

TŘ zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád

TZ zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník

ÚOHS Úřad na ochranu hospodářské soutěže
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UK Spojené království Velké Británie a Severního irska

Úmluva proti mučení Úmluva  proti  mučení  a  jinému  krutému, 

nelidskému  či  ponižujícímu  zacházení  a  trestání, 

vyhlášená pod č. 143/1988 Sb.

ÚMČP 8 Úřad městské části Praha 8

USA Spojené státy americké

ÚS Ústavní soud

VSP Vrchní soud v Praze

ZA zákon  č.  93/2009  Sb.,  o  auditorech  a  o  změně 

některých zákonů

ZAdv zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii

ZC zákon č. 526/1990 Sb., o cenách

ZČD zákon č. 77/1992 Sb.,  o akciové společnosti České 

dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní 

cesty a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách

ZČLKČSK zákon  č. 220/1991 Sb.,  o  České  lékařské  komoře, 

České stomatologické  komoře a České lékárnické 

komoře 

ZČR zákon 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu

ZČT zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi

ZČTK zákon č. 517/1992 Sb., o České tiskové kanceláři

ZDKT zákon  č.  15/1998  Sb.,  o  dohledu  v oblasti 
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kapitálového  trhu  a  o  změně  a  doplnění  dalších 

zákonů

ZHKČR zákon  č.  301/1992  Sb.,  o  Hospodářské  komoře 

České republiky a Agrární komoře České republiky

ZDKT zákon  č.  15/1998  Sb.,  o  dohledu  v  oblasti 

kapitálového  trhu  a  o  změně  a  doplnění  dalších 

zákonů

ZDP zákon  č.  523/1992  Sb.,  o  daňovém  poradenství 

a Komoře daňových poradců České republiky

ZISIF zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech 

a investičních fondech

ZKI zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování

ZM zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti

ZNPř zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích 

ZoB zákon č. 21/1992 Sb., o bankách

ZČNB zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance

ZoD zákon  č.  77/1935  Sb.,  o  dopravě  motorovými 

vozidly a jich zdanění

ZKB zákon č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách

ZKVL zákon  č.  381/1991  Sb.,  o  Komoře  veterinárních 

lékařů České republiky

ZObS zákon č. 131/1936 Sb., o obraně státu

ZOHS zákon  č.  143/2001  Sb.,  o  ochraně  hospodářské 
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soutěže a o změně některých zákonů

ZOK zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech 

a družstvech

ZoM zákon č. 449/2001 Sb., o myslivost

ZOP zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii

ZOPK zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

ZOS zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele

ZoÚ zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví 

ZOUI zákon  č.  412/2005  Sb.,  o  ochraně  utajovaných 

informací a o bezpečnostní způsobilosti

ZPÚOHS zákon  č.  27/1996  Sb.,  o  působnosti  Úřadu  pro 

ochranu hospodářské soutěže

ZP zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

ZPatZ zákon č. 2217/2004 Sb.,  o patentových zástupcích 

a o  změně  zákona  o  opatřeních  na  ochranu 

průmyslového vlastnictví 

ZPKT zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém 

trhu

ZRR zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně 

a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování 

rozhlasového a televizního vysílání

ZRTV zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového 

a televizního vysílání
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ZSD zákon č. 11/1994 Sb., o silniční dopravě

ZSDP zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků

ZSFDI zákon č.  104/2000 Sb.,  o  státním fondu dopravní 

infrastruktury

ZSFRB zákon  č.  211/2000  Sb.,  o  Státním  fondu  rozvoje 

bydlení  a  o  změně  zákona  č.  171/1991  Sb., 

o působnosti  orgánů  České  republiky  ve  věcech 

převodů  majetku  státu  na  jiné  osoby  a  o  Fondu 

národního majetku České republiky

ZSFŽP zákon č. 388/1991 Sb., o státním fondu životního 

prostředí České republiky

ZSFKČR zákon  č.  239/1992  Sb.,  o Státním  fondu  kultury 

České republiky

ZSK zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole

ZSP zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku

ZSPI zákon  č.  106/1999  Sb.,  o  svobodném  přístupu 

k informacím

ZSZIF zákon  č.  256/2000  Sb.,  o  Státním  zemědělském 

intervenčním  fondu  a  o  změně  některých  dalších 

zákonů 

ZVV zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství 

a o změně některých souvisejících zákonů
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10. Abstrakt - Zákaz sebeobvinění právnické osoby v řízení o správním 

deliktu

Disertační práce Zákaz sebeobvinění právnické osoby v řízení o správním deliktu 

se zabývá problematikou sebeobvinění  právnické osoby v řízení  o správním deliktu a 

nově v přestupkovém řízení. Pro volbu tohoto tématu jsem se rozhodl z následujících 

důvodů.  Zaprvé,  je  to  multidisciplinární  téma,  které  zahrnuje  ústavní  právo,  trestní 

právo, trestní právo správní, občanské právo a zejména právo obchodních společností. 

Dále,  vyjma  judikatury  a  několika  odborných  statí,  tomuto  tématu  nebyla  dosud 

věnována komplexně pozornost. Z tohoto důvodu nabízí zvolené téma novost a možnost 

pozorování vývoje judikatury, a to zejména judikatury ÚS, NSS a NS. 

První část disertační práce je věnována historickým kořenům zásady nemo tenetur 

a vývoji trestního řízení v průběhu staletí. Zvláštní pozornost je věnována skutečnosti, že 

zásada nemo tenetur byla součástí trestního řízení, a to až do 12. století, kdy byla tato 

zásada  odstraněna  z církevního  práva,  a  nahrazena  inkvizičním  procesem,  spojeným 

s mučením obžalovaného.  Tento nový typ řízení  byl vysoce kritizován,  a to zejména 

v Anglii  v 16.  století,  a  později,  kdy  někteří  advokáti  usilovali  o  jeho  odstranění. 

Anglické právo bylo nakonec první, které akceptovalo fakt, že nikdo nesmí být nucen 

svědčit proti sobě. Tato nově obnovená zásada nemo tenetur se pak stala součástí i práva 

USA, neboť byla součástí právních systémů jejich zakládajících kolonií. Dopad změny 

přístupu k zásadě nemo tenetur nezůstal izolovaný na oblast anglosaského práva; Evropa 

následovala tento vývoj v průběhu 18. a 19. století, a to nejdříve prostřednictvím Francie 

a  následně  německy  mluvících  zemí,  mezi  nimi  i  Habsburskou  monarchií. 

Nejdůležitějším závěrem této části práce je skutečnost, že zásada nemo tenetur se vždy 

vztahovala na fyzické, nikoliv právnické osoby. Cílem renesance zásady nemo tenetur 

byla ochrana lidské bytosti – její fyzické integrity a lidské důstojnosti, nikoliv ochrana 

ekonomických  zájmů  právnických  osob.  Tento  závěr  je  podpořen  skutečností,  že 

k renesanci  zásady  nemo  tenetur  dochází  v období  16.  století,  v období  renesance, 

v jejímž  centru  dění  byl  člověk.  V podmínkách  kontinentálního  práva  je  renesance 

zásady  nemo  tenetur  spjata  s obdobím  osvícení,  které  bylo  opět  orientováno  na 
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problematiku lidské bytosti jako nejvyšší hodnotu. 

Druhá  část  této  práce  je  věnována  problematice  definice  zásady  nemo tenetur 

v českém právu. České právo reflektuje celou řadu mezinárodních právních norem (např. 

Evropská úmluva o ochraně lidských práv, Mezinárodní pakt o občanských a politických 

právech), které (implicitně nebo explicitně) definují základní lidská práva, a mezi nimi 

také  právo  na  soudní  ochranu  a  procesní  práva  obžalovaných.  V tomto  kontextu 

obsahuje Listina základních práv a svobod ve svém čl. 37 odst. 1 a čl. 40 odst. 4 zásadu 

zákazu sebeobvinění  jako základní  právo v trestním řízení.  Listina základních práv a 

svobod a její definice zákazu sebeobvinění pak tvoří ústavní základy této zásady. Na 

nižších úrovních systému práva je tato zásada upravena v celé řadě procesních předpisů 

– např. trestního řádu, občanského soudního řádu, daňového řádu, přestupkového zákona 

nebo  správního  řádu.  Z tohoto  důvodu  neexistuje  žádná  vyčerpávající  a univerzální 

definice zásady nemo tenetur.  Výklad této zásady závisí  na okolnostech konkrétního 

případu, stejně jako jeho právní regulace. Navzdory této skutečnosti může být zásada 

nemo tenetur definována jako základní zásada každého řízení, v němž účastník řízení 

čelí  státní  moci  a  může  mu být  uložen trest  ve  formě  např.  uvěznění  nebo pokuty. 

Zásada nemo tenetur pak může být definována prostřednictvím svých 3 složek: (i) právo 

mlčet,  (ii)  právo nebýt  nucen k výpovědi  a  (iii)  právo nepřispívat  vlastním aktivním 

jednáním ke svému obvinění. Jednotlivé soudy (např. ESD, NSS nebo ÚS) v minulosti 

konstatovaly, že zásada nemo tenetur a její uvedené 3 složky se v případě právnických 

osob uplatní  v limitovaném rozsahu, a to v závislosti  na druhu řízení a pravomocech 

jednotlivých orgánů. 

Třetím  tématem  této  práce  je  problematika  dohledu  nad  oblastmi  hospodářské 

soutěže,  finančního trhu,  ochrany přírody a krajiny  atd.  Specifickým rysem regulace 

dohledu je skutečnost, že dohlížené subjekty jsou povinny poskytovat orgánům dohledu 

spolupráci,  a  to  bez  ohledu  na  skutečnost,  že  jimi  předložené  informace  a  doklady 

mohou  vést  k jejich  usvědčení  z protiprávního  jednání.  V této  souvislosti  musí  být 

poznamenáno,  že  NSS  stejně  jako  ESD  rozhodly,  že  v případě  dohledu  dohlížené 

subjekty nejsou chráněny zásadou nemo tenetur v jejím úplném rozsahu a jsou povinny 
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poskytnout orgánům dohledu spolupráci.

Čtvrtá  část  disertační  práce  obsahuje  celkem  4  základní  kapitoly:  (i)  povaha 

právnických osob a jejich  specifické  rysy,  (ii)  aplikace zásady nemo tenetur  v řízení 

o správním deliktu a aplikace předpisů upravujících dohled v řízení o správním deliktu, 

(iii) poučovací povinnost správních orgánů vůči právnickým osobám v řízení o správním 

deliktu  ve  vztahu  k zásadě  nemo  tenetur  a  (iv)  zákon  o  odpovědnosti  za  přestupky 

a řízení  o  nich  a  jeho  dopad  na  zásadu  nemo  tenetur  v přestupkovém  řízení 

s právnickými osobami. 

Pátá část je věnována problematice přístupu k zásadě v zahraničí, a to v anglosaské 

právní  oblasti.  Tato  část  je  obzvláště  zaměřena  na  problematiku  práva  USA,  a  to 

s ohledem na  skutečnost,  že  americké  právo má dlouhodobou zkušenost  se  stíháním 

právnických osob stejně jako s aplikací této zásady na fyzické osoby jednající jménem 

těchto  právnických  osob.  V kontextu  rozhodovací  praxe  Nejvyššího  soudu  USA  je 

zmíněn také jeden případ z UK a australská právní úprava. 

Závěr této práce obsahuje klíčové argumenty v hledání odpovědi na otázku, proč 

se  zásada  nemo  tenetur  v řízení  o  správním deliktu  s právnickou  osobou  neaplikuje 

v plné šíři. Primárně je zdůrazněno, že právnické osoby se odlišují od fyzických osob ve 

svých právech. Tato skutečnost pak má dopad na postavení fyzických osob jednajících 

jménem právnických osob, neboť tyto v některých případech nejsou chráněny zásadou 

nemo tenetur, přestože informace a podklady, které předloží jménem právnické osoby, 

mohou  vést  k jejich  obvinění.  Závěrem  je  věnována  pozornost  3 segmentům zásady 

nemo tenetur. Primárně, právnická osoba nemá právo mlčet ve správním řízení nebo při 

výkonu  dohledu,  pokud  je  správním  orgánem  nebo  orgánem  dohledu  vyzvána 

k poskytnutí  podkladů  nebo  informací  na  základě  zákonného  zmocnění.  V konkrétní 

rovině, dohledové zákony v mnoha případech stanoví orgánům dohledu (resp. správním 

orgánům) právo požadovat po dohlížených subjektech informace a tyto subjekty jsou 

povinny  jim  tyto  informace  poskytnout  bez  ohledu  na  potenciální  následky.  Jediná 

výjimka  definovaná  ESD  je  situace,  kdy  je  právnická  osoba  nucena  poskytnout 

prohlášení  připouštějící  protiprávní  jednání.  Typickým  příkladem  jsou  otázky 
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formulované následujícím způsobem: „Jak jste promítli do výroby kartelovou dohodu?“ 

nebo  „Jaká  opatření  jste  přijali  následkem  uzavření  kartelové  dohody?“ Naopak, 

právnické  osoby  jsou povinny  poskytovat  orgánům dohledu  plnou  spolupráci  v těch 

případech,  kdy  příslušná  legislativa  stanoví  správním  orgánům  právo  požadovat 

informace nebo podklady a zároveň účastníkům řízení nebo dohlíženým subjektům tuto 

spolupráci  poskytnout,  a to  pod  hrozbou  sankce,  která  může  být  de  facto  jediným 

nástrojem donucení.

Klíčová slova

sebeobvinění, právnická osoba, správní řízení
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11. Abstract  -  Privilege  against  self-incrimination  of  legal  entity  in 

administrative proceedings

The  thesis  Privilege  against  self-incrimination  of  legal  entity  in  administrative 

proceedings deals with the topic of privilege against self-incrimination of legal entity in 

administrative proceedings and in offence proceedings. The following reasons led me to 

the choice of this topic. First of all, it is a multidisciplinary topic involving criminal law, 

criminal administrative law, constitutional law, and private law, especially the regulation 

of legal entities. Furthermore, with the exemption of decision-making praxis of courts, 

and a few academic essays, attention hasn’t been paid to this topic in its complexity. For 

this  reason,  this  topic  has  offered  novelty  and  the  possibility  of  observing  the 

progressive  development  of  judicature,  especially  the  decision-making  praxis  of  the 

Supreme Court of the Czech Republic, the Supreme Administrative Court of the Czech 

Republic as well as the Constitutional Court of the Czech Republic and the European 

Court of Human Rights.

The  first  part  deals  with  the  historical  origins  of  privilege  against  self-

incrimination and development of the criminal proceedings over the centuries. Special 

attention is paid to the fact, that privilege against self-incrimination was originally part 

of criminal proceedings until the 12th century, when this privilege was removed from the 

canon law and replaced with the inquisitional process which was linked with the torture 

of the accused. Later, this new type of process permeated into criminal law. This new 

type of process became under criticism especially in England in the 16th century and 

later, when some attorneys advocated for its abolition. Finally, English law was the first 

law system which accepted the fact that no one could be forced to produce evidence 

against himself in criminal proceedings. This restored principle was later adopted in the 

United States of America because of the fact that this principle was an original part of 

the law in the first English colonies in New World. The impact of the aforementioned 

process in England and the United States of America was not isolated; Europe followed 

this  development  over  the  18th and  19th century,  firstly  through France,  followed by 

German speaking countries - among them the Habsburg empire.  The most important 
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conclusion of this part is the fact that privilege against self-incrimination was originally 

intended only to protect human beings, not legal entities. The result of the renaissance of 

the privilege against self-incrimination was the protection of human beings, its corporate 

integrity and human dignity, not the protection of economic interests of legal persons. 

This conclusion is supported by fact that privilege against self-incrimination appears in 

the criminal law in 16th century in England, in the era of renaissance, which was focused 

of  human  beings.  In  continental  law,  privilege  against  self-incrimination,  and  the 

removal of the inquisitional process from criminal proceedings, is connected especially 

with the 18th century, with the era of enlightenment which was focused again on human 

beings, its corporate integrity and human dignity. 

The second part of thesis is dedicated to the definition of privilege against self-

incrimination  in  Czech law.  Czech law reflects  international  treaties  and other  legal 

documents  (like  the  European  Convention  on  Human  Rights  or  the  International 

Covenant  on Civil  and Political  Rights)  which (implicitly  or explicitly)  define basic 

human rights and among them, the right to judicial protection and the procedural rights 

of the accused. In this context, the Czech Bill of Rights sets in its articles 37 (1) and 40 

(4) privilege against self-incrimination as a basic right in criminal proceedings. The Bill 

of  Rights  and  its  definition  of  privilege  against  self-incrimination  forms  the 

constitutional ground of this principle in Czech law. On the lower level of the system of 

law,  this  principle  is  defined  in  various  procedural  acts  like  the  Rules  of  Criminal 

Proceedings, the Rules of Civil Proceedings, the Act on administrative proceedings, the 

Tax  Procedure  Code  etc.  Due  to  this  fact  there  is  no  comprehensive  definition  of 

privilege against self-incrimination. Interpretation of this principle always depends on 

the circumstances of the specific case as well as on its legal regulation. Despite this fact 

the  privilege  against  self-incrimination  could  be  defined  as  a  basic  principle  of  any 

proceedings in which the accused faces state power, and its result could be a punishment 

of the accused, irrespective of the nature of the punishment, which could be in the form 

of a fine, or imprisonment or the imposition of disciplinary measures. privilege against 

self-incrimination could be basically defined through its 3 basic elements: (i) the right to 
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be silent, (ii) the right not to be forced to make statement and (iii) the right  not to be 

compelled to produce incriminating evidence. Various types of courts (for example the 

Court of Justice of the European Union, the  Court of Justice of the European Union) 

ruled  that  the  application  of  privilege  against  self-incrimination  of  legal  entities  in 

various types of proceedings like criminal or administrative proceedings is limited due 

to the specific nature of legal entities and the position of supervisory authorities which 

are authorised to request the supervised entities for evidence and information. In one 

criminal  matter  the  Constitutional  Court  hold  that  legal  entities  are  not  covered  by 

privilege against self incrimination, and natural persons, which are authorised to act on 

behalf of these persons or are theirs owners are obliged to produce required information 

and  document  without  any  respect  to  the  potential  criminal  consequences  to  these 

persons. 

The main topic of the third part of the thesis is the theme of state supervision over 

particular  areas  like  economic  competition,  the  financial  market,  environmental 

protection etc. The specific feature of the regulation of state supervision is the fact that 

supervised entities  are  obliged to  cooperate  with supervisory authorities  and provide 

them with the required information and documents irrespective of the fact that these 

information and documents can produce incriminating evidence. It has to be noted that 

the Supreme Administrative Court ruled that in this situation the supervised entities are 

not covered by privilege against in its full scope self-incrimination and they are obliged 

to cooperate with the supervision authorities. In its decision making process the Supreme 

Administrative Court backed his decision with previous decisions made by the Court of 

Justice of the European Union. Finally, this chapter pays attention to the fact that in the 

course  of  supervision,  no  distinctions  are  made  between  legal  entities  and  natural 

persons. 

The fourth  part  of  this  thesis  consists  of  four  chapters:  (i)  the  nature  of  legal 

entities  and  their  specific  features,  (ii)  the  application  of  privilege  against  self-

incrimination  in  the  administrative  proceedings  and  application  of  supervisory 

legislation in these proceedings, (iii) the provision of reasonable advice on rights and 
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duties,  including  reasonable  advices  on  the  privilege  against  self-incrimination, 

(iv) newly adopted act on offences and its impact  on application of privilege against 

self-incrimination. The final conclusion of this part is fact that the privilege against self-

incrimination doesn’t apply to legal entities in its full scope, but it is strictly limited due 

to  the  following  reasons:  (i)  the  nature  of  legal  entities,  (ii)  supervisory  powers  of 

particular  supervisory authorities (iii)  public interest  in regulation and supervision of 

particular  areas  like  the  financial  market,  environmental  protection  or  economic 

competition.

The fifth part of this thesis deals with the foreign experience with the application 

of privilege against self-incrimination in administrative proceedings or similar types of 

proceedings.  This  part  is  especially  focused  on  the  American  experience  with  the 

utilization of privilege against self-incrimination to legal entities due to the fact that the 

US law has a long tradition of prosecution of legal entities as well as the application of 

this principle to the persons entitled to act on behalf of the legal entity. In the context of 

US  law and  decision-making  praxis  of  the  Supreme  Court  of  the  United  States  of 

America one case from the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland is 

presented as well as some aspects of Australian legislation. 

The final conclusion of this thesis contains the key arguments to why privilege 

against  self-incrimination  doesn’t  apply  to  the  legal  entities  in  administrative 

proceedings in its full scope. First of all, it is emphasised that legal entities differ from 

natural  persons  in  their  rights.  This  fact  has  a  significant  impact  on the  position  of 

persons which act on behalf of legal persons because of the fact that they are not in some 

specific  situations covered by the privilege against self-incrimination despite the fact 

that information produced by legal entity could cause harm to these persons. Finally, an 

attention is payed to the above mentioned three segments of the privilege against self-

incrimination.  Firstly,  the  legal  person  is  not  entitled  to  remain  silent  in  the 

administrative proceedings or in the course of the process of supervision carried out by 

the  supervisory  authority  or  administrative  body.  Particular  acts  provide  supervision 

authorities  or administrative  bodies with the power to request  supervised subjects  or 
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participants  for information and documents  and these subjects have to produce them 

without any respect to potential  consequences.  The only exemption identified by  the 

Court  of  Justice  of  the  European  Union  is  the  situation  when  the  participant  or 

supervised  subject  is  requested  for  information  which corresponds with  a  statement. 

A typical example of this situation is a question formulated in following way: “How was 

the  cartel  agreement  reflected  in  your  manufacturing  process?”  or  “Which  types  of 

measures were adopted as a result of the concluded cartel agreement?” On the other side, 

the  legal  persons  have  to  cooperate  with  administrative  bodies  and  supervision 

authorities whenever the legislation empowers them for requesting for information and 

cooperation and imposes duty of cooperation on supervised bodies or participants  in 

proceedings.  The  legal  entities  could  be  forced  by  the  supervisory  authorities  or 

administrative bodies to provide cooperation by penalty,  which represents maybe the 

only means of compulsion.

Key words

self-incrimination, legal entity, administrative proceedings
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