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Seznam použitých zkratek

ČR

Česká republika

NS

Nejvyšší soud České republiky

NSZ

Nejvyšší státní zastupitelství

Občanský soudní řád

zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve
znění pozdějších předpisů

Občanský zákoník

zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

SRN

Spolková republika Německo

TOPO

trestní odpovědnost právnických osob

Trestní řád, tr. ř.

zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád, ve znění
pozdějších předpisů

Trestní zákoník, tr. z.

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

USA

Spojené státy americké

Zákon o obchodních korporacích

zákon č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních
společnostech a družstvech (zákon o obchodních
korporacích), ve znění pozdějších předpisů

Zákon o TOPO

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

ZPKT

zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na
kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů

ZSVM

zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže
za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech
mládeže a o změně některých zákonů (zákon o
soudnictví ve věcech mládeže), ve znění
pozdějších předpisů
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Úvod
Předkládaná práce pojednává o aktuálním tématu sankcionování právnických osob. Do
práva relativně čerstvě zavedený institut trestní odpovědnosti právnických osob je v práci
reflektován zejména z pohledu trestání těchto osob, neboť dle autora se jedná o mimořádně
zajímavý a zároveň dosud ne zcela zmapovaný institut. Otázka sankcionování právnických osob
je rovněž velmi živou otázkou, neboť v souvislosti s jejím zařazením do českého právního řádu
lze sledovat zajímavé procesy zavádění tohoto institutu do praxe. Daná materie tedy nabízí
celou škálu pohledů a nových informací, které bylo možno jako téma této práce zpracovat.
Cílem této diplomové práce je jednak podat přehled o současné úpravě otázky
sankcionování právnických osob, jednotlivých trestních sankcích právnickým osobám
ukládaných právnickým osobám v České republice, a dále upozornit na některé nedostatky
stávající právní úpravy a pokus nastínit určité možnosti jejich řešení. Cílem práce je též
zamyšlení se nad možnostmi dalšího rozšíření katalogu trestních sankcí ukládaných
právnickým osobám a dále řešení vybraných procesních otázek týkajících se trestního řízení
vedeného právnickým osobám. Práce se sestává ze sedmi částí. V první části je podán výklad
o mezinárodních a evropských závazcích České republiky, které vedly k zavedení institutu
trestní odpovědnosti právnických osob do našeho právního řádu, dále pak původ daného
institutu a historie vývoje v České republice. Druhá část pojednává o základních podmínkách
trestní odpovědnosti právnických osob v České republice, třetí část obsahuje výklad o obecných
otázkách sankcionování právnických osob, čtvrtá část podává výklad o jednotlivých trestech a
ochranných opatřeních ukládaných právnickým osobám. Pátá část práce se věnuje problematice
aplikace tzv. procesních odklonů na trestně odpovědné právnické osoby, šestá část uvádí vhled
do některých zahraničních úprav trestní odpovědnosti právnických osob, zejména co se týče
katalogů trestních sankcí. Sedmá část analyzuje některé statistické údaje o počtu odsouzených
právnických osob, trestních sankcích jim ukládaných a další.
Jak je uvedeno výše, první část diplomové práce se věnuje obecně pojmu trestní
odpovědnosti právnických osob vybraným mezinárodním dokumentům a předpisům
evropského práva. Ty obsahují požadavky na zavedení účinných, přiměřených a odstrašujících
trestních sankcí, které by bylo možné ukládat za v těchto dokumentech a předpisech uvedená
deliktní jednání. Dále se první část věnuje původu institutu trestní odpovědnosti právnických
osob, když poukazuje na jeho vývoj v rámci anglosaského práva od 18. století. Práce v první
části popisuje i vývoj náhledu na tento institut v České republice od konce 90. let 20. století,
kdy působila odborná komise při Ministerstvu spravedlnosti.
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Druhá část práce nazvaná Podmínky trestní odpovědnosti právnických osob v České
republice se zabývá základními podmínkami trestní odpovědnosti právnických osob v ČR.
Z těchto se pak věnuje rozsahu osobní působnosti obsažené v § 6 zákona o TOPO z roku 2011,
rozsahu kriminalizace jednání právnických osob dle § 7 zákona o TOPO a jeho vývoji po dobu
účinnosti citovaného zákona a úpravě přičitatelnosti trestného činu právnické osobě dle § 8
zákona o TOPO s poukazem na problematiku možnosti vyvinění se právnické osoby z trestní
odpovědnosti dle odst. 5 citovaného ustanovení. Vzhledem k tématu práce si tato část neklade
za cíl podrobný popis všech institutů týkajících se vzniku nebo zániku trestní odpovědnosti
právnické osoby ve smyslu části druhé zákona o TOPO, ale spíše podchycení základních rysů
elementárních institutů dané problematiky.
V třetí části, první ze dvou nejzásadnějších částí této práce, se práce věnuje obecným
otázkám týkajících se ukládání trestních sankcí právnickým osobám. V kapitole 3.1 se věnuje
teoriím trestu a jejich aplikovatelnosti na oblast sankcionování právnických osob. V další
kapitole je podáván výklad o pojmu trestu a jeho účelu ve vztahu k právnickým osobám, a to
zejména z pohledu skutečnosti, že účel trestu není v zákoně o TOPO a stejně tak ani
v současnosti platném a účinném trestním zákoníku nikterak definován. Dále se práce věnuje
zásadám ovlivňujícím konstrukci trestních sankcí a jejich ukládání. Dalšími tématy, kterými se
část třetí této práce zabývá je možnost aplikace institutu upuštění od potrestání právnické osoby.
V dalších kapitolách se tato práce věnuje možnosti podmíněného upuštění od výkonu zbytku
některých trestů a dále se zabývá možností uplatnění dohledu nad právnickou osobou z hlediska
kontroly výkonů některých trestů a jeho účelu. Naposled se tato část práce zaobírá otázkou
zániku výkonu trestní sankce a zahlazení odsouzení právnické osoby dle stávající právní
úpravy.
Čtvrtá, druhá ze dvou nejzásadnějších částí práce se věnuje jednotlivým trestním
sankcím ukládaným právnickým osobám dle zákona o TOPO. První kapitola čtvrté části je
věnována pojmu systém trestů a dělení trestů, druhá kapitola je pak věnována jednotlivým
trestům v jednotlivých podkapitolách, podmínkám pro jejich ukládání a úvahám de lege
ferenda. Třetí kapitola čtvrté části se věnuje ochranným opatřením, která je možno uložit
právnické osobě. Cílem této části je zhodnotit stávající právní úpravu jednotlivých trestních
sankcí, navrhnout případné změny této úpravy a dále navrhnout možnost zavedení nových
druhů trestních sankcí
Část pátá je věnována otázce užívání tzv. procesních odklonů v trestním řízení proti
obviněným právnickým osobám. Cílem této části je zejména popsat základní problémy, které
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jsou dnes v souvislosti s aplikací těchto institutů v trestních řízeních proti právnickým osobám
řešeny
Část šestá obsahuje vhled do zahraničních právních úprava, jak trestní odpovědnosti
právnických osob, tak administrativně-právní odpovědnosti. Tato část obsahuje popis
slovenské, rakouské a francouzské úpravy trestní odpovědnosti, a dále základní rysy právní
úpravy administrativně-právní odpovědnosti právnických osob ve Spolkové republice
Německo.
Část sedmá si klade za cíl podat na údajích získaných ze statistických trestních listů
právnických osob z portálu InfoData1 informaci o celkovém počtu odsouzených právnických
osob za roky 2014 až 2018, dále o četnosti ukládání jednotlivých druhů trestních sankcí a dále
též četnost úspěšného využití procesního odklonu podmíněného zastavení trestního stíhání dle
§ 307 a 308 trestního řádu a narovnání dle § 309 až 314 trestního řádu. Dále je uváděn počet
odsouzených právnických osob v poměru k počtu odsouzených fyzických osob za stejné
období. Sedmá část též obsahuje údaje o jednotlivých typech trestných činů, za jejichž spáchání
byly odsouzené právnické osoby trestně odpovědné.
Autor si je vědom skutečnosti, že jak trestní odpovědnost právnických osob, tak i jen
její výseč týkající se sankcionování právnických osob byla v době před přijetím zákona o TOPO
byla významným předmětem zájmu jak odborné literatury, tak kvalifikačních prací. Autor chce
výběrem tématu sankcionování právnických osob přispět zejména zpracováním statistiky
týkající se počtu odsouzených právnických osob, jim uložených trestních sankcí a struktury
jimi páchané trestné činnosti. Dalším autorovým důvodem pro zpracování této práce je
poukázat na některé nedostatky právní úpravy a dále se vyjádřit k aktuálním tématům, která se
v souvislosti s trestní odpovědností právnických osob v současné době objevují.
Základními zdroji, ze kterých bylo při psaní této práce čerpáno, jsou zejména
vysokoškolské učebnice trestního práva, z nichž lze uvést např. Jiří Jelínek: Trestní právo
hmotné: obecná část, zvláštní část2 a Pavel Šámal a kolektiv: Trestní právo hmotné; a dále
komentářová literatura, z níž lze uvést zejména: Pavel Šámal a kolektiv: Zákon o trestní
odpovědnosti právnických osob, komentář3, dále též Jiří Jelínek a Jiří Herczeg Zákon o trestní

1

Např.: Přehledy statistických listů: Statistický list trestní pro právnické osoby. Justice.cz [online]. 2014 [cit. 201906-29]. Dostupné z webu.
2
JELÍNEK, J. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 6. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges,
2017, Student (Leges), 976 s.
3
ŠÁMAL, P. a kol. Trestní odpovědnost právnických osob: komentář. 2. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2018. liv,
Beckova edice komentované zákony.
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odpovědnosti právnických osob, komentář s judikaturou4 a též Jaroslav Fenyk: Zákon o trestní
odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, komentář5.
Autor si je vědom též existence dalších kvalifikačních prací na obdobné téma, např.:
diplomová práce Sankcionování právnických osob (Vojtěch Mořkovský, Právnická fakulta
Masarykovy univerzity v Brně)6, rigorózní práce Sankcionování právnických osob (Alena
Tibitanzlová, Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze)7, disertační práce Sankcionování
právnických osob (Kristýna Březinová, Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze)8,
diplomová práce Vybrané aspekty sankcionování právnických osob (Alena Tibitanzlová,
Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze)9. Autor se s obsahem těchto prací seznámil a
využil je jako zdroj této práce.
Při psaní této práce bylo čerpáno rovněž z odborných článků, sborníků a další odborné
literatury, např. vybrané články In: Jiří Jelínek. Trestní odpovědnost právnických osob – pět let
poté10, Jiří Říha: Pět let uplatňování trestní odpovědnosti právnických osob českou justicí
(Trestní právo /stále/ v pohybu – Pocta Vladimíru Kratochvílovi)11 nebo Lukáš Bohuslav:
Trestní odpovědnost právnických osob12.

4

JELÍNEK, J., HERCZEG, J. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob: komentář s judikaturou. 2., aktualiz.
a přeprac. vyd. Praha: Leges, 2013, Komentátor. 256 s.
5
FENYK, J., SMEJKAL, L., BÍLÁ, I. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim.
Komentář. 2. podstatně přepracované a doplněné vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, 272 s.
6
MOŘKOVSKÝ, V. Sankcionování právnických osob. Brno, 2015. Diplomová práce. Právnická fakulta
Masarykovy univerzity.
7
TIBITANZLOVÁ, A. Sankcionování právnických osob. Praha, 2016. Rigorózní práce. Právnická fakulta
Univerzity Karlovy.
8
BŘEZINOVÁ, K. Sankcionování právnických osob. Praha, 2017. Disertační práce. Právnická fakulta Univerzity
Karlovy.
9
TIBITANZLOVÁ, A. Vybrané aspekty sankcionování právnických osob. Praha, 2015. Diplomová práce.
Právnická fakulta Univerzity Karlovy.
10
JELÍNEK, J. Trestní odpovědnost právnických osob - pět let poté. Praha: Leges, 2017, Teoretik. 288 s.
11
ŘÍHA, J. Pět let uplatňování trestní odpovědnosti právnických osob českou justicí. In. KALVODOVÁ, V.,
FRYŠTÁK, M. a PROVAZNÍK, J. (eds.). Trestní právo /stále/ v pohybu: pocta Vladimíru Kratochvílovi. 1. vyd.
Brno: Masarykova univerzita, 2018. s. 398 - 399.
12
BOHUSLAV, Lukáš. Trestní odpovědnost právnických osob. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk,
2014. ISBN 978-807-3804-732.
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1. Část: Obecně k trestní odpovědnosti právnických osob
1.1. Mezinárodní úprava trestní odpovědnosti právnických osob
Vzhledem ke struktuře právního řádu České republiky, v němž významnou roli vedle
vnitrostátních pramenů hraje právo mezinárodní, je třeba zaobírat se i otázkou úpravy trestní
odpovědnosti právnických osob v mezinárodní oblasti, z níž plynou České republice závazky,
promítnuté následně do již zmiňované vnitrostátní úpravy.
Mezinárodní smlouvy ve velké většině upravují dílčí oblast trestního práva, v jejímž
rámci své smluvní státy zavazují ke vztažení deliktní odpovědnosti i na právnické osoby. Tyto
mezinárodní smlouvy neupravují vlastní zakotvení trestní odpovědnosti právnických osob
v příslušném vnitrostátním právním řádu, naopak ponechávají na smluvních státech volbu
právní úpravy. Je tedy na úvaze každého jednotlivého státu, zda se vydá cestou trestní
odpovědnosti, správněprávní odpovědnosti či odpovědnosti jiné povahy. Jediným kvalitativním
požadavkem všech těchto mezinárodních smluv je, aby sankce ukládané právnickým osobám
byly účinné, přiměřené a odrazující povahy.
Mezinárodní úmluvy požadující zavedení deliktní odpovědnosti právnických osob
relevantní pro český právní řád vznikaly a vznikají zejména na úrovni Rady Evropy, Organizace
spojených národů, Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj a Evropské unie13.
Z takových smluv lze zmínit například Úmluvu o boji proti podplácení zahraničních
veřejných činitelů v mezinárodních podnikatelských transakcích14 vzniklou v rámci Organizace
pro mezinárodní spolupráci a rozvoj (Úmluva OECD)15, která, jak vyplývá již z názvu, upravuje
kriminalizaci korupčního jednání vůči veřejným činitelům ostatních smluvních států16.
Povinnosti smluvních států spočívající v plnění požadavků smlouvy jejich promítnutím do
vnitrostátní úpravy zakotvuje článek 2 této úmluvy.
Další mezinárodní úmluvou obsahující požadavek na zavedení veřejnoprávní deliktní
odpovědnosti právnických je Trestněprávní úmluva o korupci17 (Trestněprávní úmluva).

13

Pro účely této práce je do této kategorie řazen Druhý protokol k Úmluvě EU o ochraně finančních zájmů
Evropských společenství, který by mohl být teoreticky řazen i do práva Evropské unie, ale svým charakterem je
mezinárodní smlouvou.
14
Úmluva OECD o boji proti podplácení zahraničních veřejných činitelů v mezinárodních obchodních vztazích
ze dne 17. prosince 1997, jíž Česká republika ratifikovala dne 21. ledna 2000 (Sdělení MZV č. 25/2000 Sb. m. s.)
15
Sdělení MZV č. 25/2000 Sb. m. s.
16
Úmluva jej vymezuje jako „Trestný čin podplácení zahraničních veřejných činitelů“ (ang. „The Offence of
Bribery of Foreign Public Officials“)
17
Trestněprávní úmluva o korupci, uzavřená ve Štrasburku dne 27. ledna 1999, jíž Česká republika ratifikovala
dne 8. září 2000, a která vstoupila v platnost dne 1. července 2002 (Sdělení MZV č. 70/2002 Sb. m. s.)
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Trestněprávní úmluva obsahuje závazky k vytvoření skutkových podstat několika korupčních
trestných činů18, dále upravuje formy účastenství na páchání těchto trestných činů, jakož i
některé procesní aspekty. Trestněprávní úmluva rovněž upravuje obecné podmínky vzniku
deliktní odpovědnosti právnické osoby za vymezené delikty. Z hlediska této úmluvy je nutné,
aby delikt spáchala fyzická osoba, která je oprávněna zastupovat právnickou osobu, je
oprávněna jejím jménem vydávat rozhodnutí, nebo je oprávněna vykonávat kontrolní činnost
v rámci takové právnické osoby. Delikt může dle Trestněprávní úmluvy spáchat i fyzická osoba
podřízená právnické osobě, která v důsledku neplnění kontrolní funkce fyzickou osobou
povinnou tuto kontrolní činnost v rámci právnické osoby vykonávat spáchá v rámci činnosti
dotčené právnické osoby delikt.
Obdobná úprava je obsažena též v Mezinárodní úmluvě o potlačování financování
terorismu19 upravující mezinárodní spolupráci při potlačování mezinárodního financování
terorismu a v souvislosti s tím upravuje též požadavek na vztažení deliktní odpovědnosti za
trestné činy dle této Mezinárodní úmluvy i na právnické osoby.
Neméně významným je i Druhý protokol k Úmluvě o ochraně finančních zájmů
Evropských společenství, vypracovaný na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii. Ten
do Úmluvy o ochraně finančních zájmů Evropských společenství vnáší prvek deliktní
odpovědnosti právnických osob za podvod, aktivní korupci nebo praní špinavých peněz, které
mohou být rovněž spáchány vyjmenovanými osobami. Dále tento dodatek obsahuje
demonstrativní výčet sankcí, které by mohlo být možné uložit za výše uvedené trestné činy
právnickým osobám. Těmito sankcemi jsou: uložení soudního dohledu, zbavení oprávnění
pobírat veřejné výhody nebo podpory, dočasný nebo trvalý zákaz provozování obchodní
činnosti a zrušení rozhodnutím soudu, přičemž poslední tři z těchto sankcí obsahuje i současná
česká právní úprava trestní odpovědnosti právnických osob.
Požadavky na zavedení deliktní odpovědnosti právnických osob jsou obsaženy i
v dalších mezinárodních úmluvách, jakými jsou například Úmluva OSN proti korupci, Úmluva
o počítačové kriminalitě, Úmluva Rady Evropy o ochraně dětí před sexuálním zneužíváním a
sexuálním vykořisťováním a další mezinárodní úmluvy.

18

Např. trestný čin aktivního nebo pasivního úplatkářství tuzemských veřejných činitelů, úplatkářství zahraničních
veřejných činitelů nebo aktivní nebo pasivní úplatkářství v soukromém sektoru a další skutkové podstaty dle
Kapitoly II Trestněprávní úmluvy o korupci
19
Mezinárodní úmluva o potlačování financování terorismu ze dne 9. prosince 1999, jíž ČR ratifikovala dne 27.
prosince 2005, a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv pod číslem 18/2006 Sb. m. s.
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Lze tedy shrnout, že mezinárodní úprava si v prvé řadě nebere za cíl dát přesný vzor pro
vnitrostátní úpravy, naopak se pouze odkazuje na požadavek zavedení deliktní odpovědnosti
právnických osob v takové formě, aby bylo možné právnickým osobám možné ukládat účinné,
přiměřené a odrazující sankce za delikty, které tyto mezinárodní úmluvy upravují.
Pro úplnost lze rovněž zmínit Mezinárodní asociaci pro trestní právo jako organizaci
charakteru odlišného od organizací výše uvedených. Mezinárodní asociace pro trestní právo je
nevládní odbornou organizaci, jejímž účelem je vědecká spolupráce mezi trestními právníky, a
která organizuje Mezinárodní kongresy trestního práva, na nichž jsou přijímány rezoluce
doporučujícího charakteru k rozličným otázkám trestního práva20. Jednou z těchto rezolucí je i
XV. rezoluce přijatá roku 1994 v Rio de Janeiro, jež se mimo jiné věnuje otázkám trestných
činů proti životnímu prostředí. V této souvislosti obsahuje tato rezoluce doporučení k rozšíření
trestní odpovědnosti za trestné činy proti životnímu prostředí i na právnické osoby, a to jak na
soukromé, tak na veřejné právnické osoby21.

1.2. Evropská právní úprava trestní odpovědnosti
Významnou oblastí pro oblast trestní odpovědnosti právnických osob je oblast práva
Evropské unie.
V pramenech práva vznikajícího na půdorysu Evropské unie je trestní odpovědnost
zmiňována především v sekundární evropské legislativě, přičemž nejrozšířenější formou těchto
pramenů jsou rámcová rozhodnutí a směrnice.22
Směrnice č. 2008/99/ES23 o trestněprávní ochraně životního prostředí obsahuje mimo
jiné požadavek účinného, přiměřeného a odrazujícího sankcionování24 právnických osob za
vymezené trestné činy25 a stanovuje základní podmínky přičitatelnosti protiprávního jednání
fyzických osob. Může jít o osoby a) jednající ve vedoucím postavení, které mají oprávnění
navenek právnickou osobu zastupovat, činit rozhodnutí jménem právnické osoby nebo mají
20

AIDP: About Us. International Association of Penal Law [online]. [cit. 2019-02-07]. Dostupné z webu.
Dle slovníku Merriam Webster „public legal person [is] a juridical person (as the state) acting in sovereign
capacity“ Merriam Webster: Dictionary. Merriam Webster [online]. [cit. 2019-02-12]. Dostupné z webu, viz
Zdroje.
22
Následující výčet zůstává z důvodu vysokého počtu takových pramenů výslovně demonstrativní.
23
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/99/ES ze dne 19. listopadu 2008 o trestněprávní ochraně
životního prostředí
24
Čl. 7 Směrnice 2008/99/ES
25
Vymezeny v čl. 3, jsou to zejména trestné činy spočívající ve znečišťování ovzduší materiálem nebo ionizujícím
zářením, neoprávněné nakládání s odpady způsobilé způsobit smrt, újmu na zdraví nebo znečištění složek
životního prostředí, nepovolené v přeshraniční převážení odpadů a další.
21
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kontrolní pravomoc v rámci právnické osoby, a nebo b) fyzické osob podřízené osobě
právnické, které spáchaly některý z uvedených trestných činů v rámci činnosti právnické osoby
v důsledku neexistence nebo nefunkčnosti jejích vnitřních kontrolních mechanismů.
Směrnice č. 2009/52/ES o minimálních normách pro sankce a opatření vůči
zaměstnavatelům neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí zakazuje
neoprávněné zaměstnávání příslušníků třetích zemí na území EU. Směrnice rovněž stanovuje
požadavek na členské státy Evropské unie, aby kriminalizovaly porušení výše uvedeného
zákazu zaměstnavateli, kterými mohou být jak fyzické, tak právnické osoby26. Opět se lze setkat
s obecným požadavkem na zavedení deliktní odpovědnosti právnických osob a též
s požadavkem na zavedení účinných, přiměřených a odrazujících sankcí ukládaných
právnickým osobám za porušení zákazu uloženého předmětnou směrnicí. Ustanovení článku
12 věty první předmětné směrnice uvádí výčet možných sankcí, které je možno uložit za
spáchání trestného činu definovaného touto směrnicí. Jako příklad sankce lze uvést vyloučení
z nároku na některé nebo všechny veřejné výhody, podpory nebo dotace na období až pěti let,
a to včetně finančních prostředků EU spravovaných členskými státy, vyloučení z účasti na
veřejných zakázkách ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady o koordinaci postupů
při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby27 na období až pěti let a
další28.
Jiným příkladem směrnice dotýkající se trestní odpovědnosti právnických osob je
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/42/EU ze dne 3. dubna 2014 o zajišťování a
konfiskaci nástrojů a výnosů z trestné činnosti v Evropské unii, v jejímž důsledku bylo mimo
jiné do českého zákona o TOPO vloženo nové ochranné opatření zabrání části majetku jakožto
nástroje odčerpávajícího výnosy z trestné činnosti.29
Dalším pramenem evropské právní úpravy jsou rozhodnutí, resp. rámcová rozhodnutí.
Rámcové rozhodnutí o uplatňování zásady vzájemného uznávání příkazů ke
konfiskaci30, na jehož základě je Česká republika povinna uznat a vykonat příkaz ke konfiskaci
majetku bez přezkumu oboustranné trestnosti u vybraných skutků, resp. trestných činů31. Nutno
26

V českém právním řádu jde o trestný čin neoprávněného zaměstnávání cizinců dle § 342 zákona č. 40/2009 Sb.,
trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
27
Směrnice 2004/18/ES ze dne 31. března 2004
28
Článek 7 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/52/ES
29
Srov. Kapitola 4.3.3 této práce.
30
Rámcové rozhodnutí Rady 2006/783/ES ze dne 6. října 2006 o uplatňování zásady vzájemného uznávání příkazů
ke konfiskaci
31
Výčet těchto skutků je uveden v Článku 6 odst. 1 Rámcového rozhodnutí Rady 2006/783/ES ze dne 6. října
2006
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poukázat na skutečnost, že tato povinnost existovala i v době před nabytím účinnosti zákona o
TOPO, a tedy v době, kdy se u nás v oblasti trestního práva uplatňovala pouze zásada
individuální trestní odpovědnosti fyzických osob32.Tento rozpor, odstraněný nabytím účinnosti
zákona o TOPO, způsoboval, že Česká republika nemohla závazku plynoucímu z uvedeného
rozhodnutí dostát, jelikož právnické osoby vůbec nemohly být subjektem trestní
odpovědnosti33.
Rámcové rozhodnutí o uplatňování zásady vzájemného uznávání peněžitých trestů a
pokut34, které na členských státech vyžaduje, obdobně jako výše uvedené rozhodnutí o
uplatňování zásady vzájemnosti příkazů ke konfiskaci, uznávání a výkon rozhodnutí, jimiž je
právnické osobě jiným členským státem ukládán peněžitý trest nebo pokuta.
Uvedená rámcová rozhodnutí upravovala otázky mezinárodní justiční spolupráce mezi
členskými státy Evropské unie, dále však existují další rámcová rozhodnutí, která obsahují
obdobou úpravu jako výše uvedené směrnice a mezinárodní smlouvy35.
I v této oblasti lze konstatovat, že právo Evropské unie, resp. sekundární právo, nikterak
neupravuje koncepční otázky trestní odpovědnosti právnických osob anebo její dílčí aspekty,
ale pouze odkazuje na požadavek adresovaný členským státům na zavedení deliktní
odpovědnosti právnických osob, tedy jak trestní odpovědnosti, tak správní odpovědnosti.
Rozdílem oproti právní úpravě mezinárodní je, že právní akty sekundárního práva jsou pro
členské státy Evropské unie po svém přijetí povětšinou bezpodmínečně závazné a členské státy
jsou povinny na ně reagovat. Oproti tomu v případě mezinárodních úmluv postačí rozhodnutí
státu takovou mezinárodní smlouvu neratifikovat nebo od ní odstoupit, a tedy jí nebýt vázán.

1.3. Původ trestní odpovědnosti právnických osob
Institut trestní odpovědnosti právnických osob nebyl vždy kontinentálnímu právnímu
systém institutem neznámým. S přihlédnutím k historickým pramenům lze zjistit, že v období

32

BOHUSLAV, Lukáš a Pavel ŠÁMAL. Trestní odpovědnost právnických osob. In ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní
právo hmotné. 7., přeprac. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 469.
33
Důvodová zpráva k návrhu zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob ze dne 23. února
2011 [Sněmovní tisk 285, Poslanecká sněmovna, 6. volební období, 2010 - 2013]
34
Rámcové rozhodnutí Rady 2005/214/SVV ze dne 24. února 2005 o uplatňování zásady vzájemného uznávání
peněžitých trestů a pokut
35
Např. Rámcové rozhodnutí Rady 2001/413/SVV ze dne 28. května 2001 o potírání podvodů a padělání
bezhotovostních platebních prostředků. V legislativním procesu je v současné době návrh směrnice o potírání
podvodů v oblasti bezhotovostních prostředků pro placení a jejich padělání, kterým bude toto rámcové rozhodnutí
nahrazeno.
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středověku byla trestní odpovědnost obcí, cechů a dalších podobných celků, které lze označit
za právnické osoby, teorií naopak bez problému uznávána36. V následujícím vývoji však byla
tato praxe v oblasti trestního práva zapomenuta a trestní právo se naopak až do poslední třetiny
20. století vyvíjelo pouze ve smyslu zásady societas delinquere non potest a trestně postižitelné
byly nadále pouze osoby fyzické. Naopak institut trestní odpovědnosti právnických osob je
institutem vlastním anglosaským právním řádům, zejména právnímu řádu Spojeného
království, Spojených států amerických a dalších po dobu nepoměrně delší.
Trestní odpovědnost právnických osob se ve Spojeném království rozvíjí již od 17.
století v návaznosti nejprve na judikatorní uznání existence právnických osob jakožto
samostatných právních entit s právní osobností. Tento vývoj byl ve Spojeném království
zakončen v polovině 19. století přijetím Joint Stock Company Act 1856. Trestní odpovědnost
právnických osob je v právu Spojeného království vytvářená soudní praxí od 19. století do
současnosti. Výjimkou v podobě kodifikace je The Corporate Manslaughter and Corporate
Homicide Act z roku 2007, který upravuje trestní odpovědnost právnických osob za trestné
činy, jejichž následkem je smrt člověka37.
Jednou z dřívějších forem trestní odpovědnosti právnických osob ve Spojeném
království je tzv. vicarious liability, tedy objektivní odpovědnost právnické osoby za trestný
čin jejího zaměstnance, pokud ten trestný čin spáchal na její příkaz či s jejím dovolením38.
Dalším druhem odpovědnosti je strict liability, tj. odpovědnost za porušení povinnosti uložené
zákonem zejména v oblasti veřejného práva39. Od 40. let 20. století se ve Spojeném království
objevuje tzv. identifikační doktrína založená na odpovědnosti za zaviněné trestné činy spáchané
osobami oprávněnými za právnickou osobu jednat40.
Ve Spojených státech amerických je třeba rozlišovat státní a federální úroveň, kdy na
úrovni jednotlivých států má trestní odpovědnost právnických osob zavedeno 28 států federace.
Pro účely inspirace při tvorbě trestních norem pro jednotlivé státní byl v USA vytvořen
Modelový trestní zákoník (MPC), který je založen na anglickém vzoru. Dle MPC existují tři
různé modely trestní odpovědnosti právnických osob v USA. Zaprvé odpovědnost za úmyslné
36

MUSIL, J. In ŠÁMAL, P. Trestní odpovědnost právnických osob: komentář. 2. vydání. V Praze: C.H. Beck,
2018. liv, Beckova edice komentované zákony.
37
BOHUSLAV, L. Trestní odpovědnost právnických osob. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk,
2014. 2., s. 38 – 57.
38
Bohuslav zde uvádí, že slabinou tohoto modelu baly skutečnost, kdy právnická osoba mohla poukázat na
skutečnost, že žádný takový příkaz nebo svolení z její strany neexistuje. BOHUSLAV, L. Trestní odpovědnost
právnických osob. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2014. 2., s. 41 – 42.
39
Např. bezpečnost práce nebo bezpečnost dopravy a další.
40
Op. cit. BOHUSLAV, s. 46 – 47.
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trestné činy, u nichž není zákonem výslovně upravená odpovědnost právnických osob. Tato
odpovědnost je založená na identifikační doktríně, kdy je právnické osobě přičítáno
trestněprávní jednání zaměstnance, který tak jednal na příkaz či se svolením představenstva
nebo jiné vedoucí osoby právnické osoby anebo je právnické osobě přičítáno jednání samotného
představenstva či řídící osoby. Druhým typem trestní odpovědnosti dle MPC je odpovědnost za
úmyslné trestné činy, u nichž je trestní odpovědnost právnických osob zákonem jasně upravena.
Zde je trestní odpovědnost postavena na modelu vicarious liability, avšak je zde možnost
liberace, pokud právnická osoba prokáže, že vynaložila veškerou náležitou péči. Třetím typem
je odpovědnost za strict liability offences, což je opět projevem vicarious liability41.
1.4. Vývoj v České republice do přijetí zákona o trestní odpovědnosti právnických osob
České trestní právo bylo vždy postaveno a dle současného trestního zákoníku42 stále
stojí na zásadě individuální trestní odpovědnosti fyzických osob. Tato zásada vyjadřuje, že
trestně odpovědnou může být pouze fyzická osoba, která dosáhla příslušného věku a je
příčetná43.
V reakci na skutečnost, že právnické osoby nabývají zejména ve státech posttotalitního
bloku v posledních desetiletích na stále větším významu, státy kontinentálního právního
systému44 od 70. let 20. století začínají přijímat právní úpravy reflektující tento vývoj a
zakotvují odpovědnost právnických osob povětšinou formou trestní odpovědnosti. Jako příklad
lze uvést Nizozemsko (tr. odpovědnost práv. osob zakotvena roku 1976), Portugalsko (1984),
Francie (1992), Belgie (1999), Slovinsko (1999), Maďarsko (2003) a v neposlední řadě
Slovensko, které nejdříve zakotvilo tzv. nepravou trestní odpovědnost právnických osob45 roku
2010 a které přešlo k modelu tzv. pravé trestní odpovědnosti o šest let později. Česká republika
tak byla v době přijetí zákona o TOPO roku 2011 jedním z posledních státu Evropské unie,
jehož právní řád tento institut neznal.

41

BOHUSLAV, L. Trestní odpovědnost právnických osob. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk,
2014. 2., s. 60 – 67.
42
Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
43
Srov. ŠÁMAL, P. a kol. Trestní právo hmotné. 7. vyd. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2014, s.469
44
Právní řády spadající do tzv. anglosaského práva již institut trestní odpovědnosti právnických osob znají.
45
Nepravou trestní odpovědností právnických osob se rozumí setrvání na zásadě individuální trestní odpovědnosti
fyzických osob, přičemž případná quasi-trestní odpovědnost právnických osob je na trestní odpovědnosti fyzické
osoby závislá. Dalším projevem je též ukládání netrestních sankcí právnickým osobám, a to zpravidla v rámci
procesu s fyzickou osobou. Zásadním nedostatkem tohoto modelu trestání právnických osob je jeho neefektivita,
když zcela reálně hrozí, že právnická osoba, jíž je po rozhodnutí o vině trestu pro fyzickou osobu, již nebude mít
žádný majetek a stane se prázdnou schránkou. Sankcionování takovéto „prázdné schránky“ pak již z hlediska
požadavku na ukládání efektivních, přiměřených a odstrašujících sankcí postrádá smysl.
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V České republice se o zavedení institutu trestní odpovědnosti právnických osob vedla
odborná diskuse již od konce 90. let 20. století. Od roku 2000 byla JUDr. Otakarem Motejlem,
tehdejším ministrem spravedlnosti, sestavena odborná komise. Tato komise si nekladla za cíl
vyslovit jednotné stanovisko, zda je vhodné v České republice trestní odpovědnost právnických
osob zavést či ponechat pouze administrativně právní odpovědnost právnických osob46. Došla
k závěru, že trestní odpovědnost právnických osob v České republice zavést lze, avšak že stejně
účinným způsobem, jak dostát výše uvedeným požadavkům na účinné, přiměřené a odrazující
sankcionování právnických osob vyplývajících z mezinárodního a evropského práva, je
možnost pouhého správního sankcionování právnických osob, jako tomu bylo doposud47. Jako
výhodu trestní odpovědnosti právnických osob oproti správnímu sankcionování komise ve
svých závěrech uvedla, že tehdejší úprava trestního práva hmotného i procesního se
vyznačovala vyšším stupněm vyspělosti než úprava správního sankcionování. K tomuto lze
dodat, že v současné době úprava administrativně právní odpovědnosti v České republice prošla
reformou, když byl přijat zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, který do jisté míry
převzal konstrukci trestní odpovědnosti, když nově zavedl institut vývojových stadií přestupků
a další. Tato změna je však jedinou významnou změnou v oblasti administrativně právní
odpovědnosti právnických osob v České republice. Nadále zůstává přílišná roztříštěnost úpravy
skutkových podstat jednotlivých přestupků napříč celým právním řádem, nadto je zde i nadále
vysoký počet specifických subjektů oprávněných vést řízení o přestupcích. V případě
administrativně právní odpovědnosti by tak nebylo možné zajistit u velké části jednotlivých
přestupků sjednocení rozhodovací praxe nadřízeným správním orgánem, nadto k řízení o
některých přestupcích jsou příslušné orgány, které samy tvoří jediný článek soustavy orgánů
oprávněných vést přestupkové řízení48. Tedy i v současné době se již zavedená a funkční, trestní
odpovědnost právnických osob, o níž rozhodují nezávislé a nestranné soudy v rámci trestního
řízení, jeví jako ta lepší ze dvou variant možného řešení deliktní odpovědnosti právnických
osob.
Prvním legislativním počinem v oblasti trestní odpovědnosti právnických osob byl
návrh zákona o TOPO a řízení proti nim z roku 200449. Tento zákon byl součástí širší zamýšlené

46

PRÁŠKOVÁ. Helena, MUSIL. Jan, FALDYNA. František. Úvahy o trestní odpovědnosti právnických osob de
lege ferenda. Trestní právo. Praha: Orac, 2001, 2001(3), s. 6
47
Tamtéž, s. 15
48
Viz Česká národní banka v řízení o přestupcích na úseku investičních společností a investičních fondů dle
zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů.
49
Sněmovní tisk č. 745 Vládní návrh na vydání zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim
ze dne 7. července 2004.
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reformy českého trestního práva. Návrh tohoto zákona byl prvním pokusem o zakotvení
institutu trestní odpovědnosti právnických osob v právním řádu ČR. Uvedený návrh obsahoval
obdobnou úpravu přičitatelnosti, když tento návrh nepočítal s tzv. vlivnou osobou jako
současný § 8 odst. 1 písm. c) zákona o TOPO. Co se týče systému trestů, bylo navrhováno
celkem osm druhů trestů, které jsou shodné se současným systémem trestů dle § 15 odst. 1
zákona o TOPO a dále jedno ochranné opatření zabrání věci, opět stejně tak jako tomu bylo po
přijetí zákona o TOPO do novelizace z roku 201750, jíž bylo přidáno nové ochranné opatření
zabrání části majetku.
Ke konečnému zakotvení trestní odpovědnosti právnických osob do českého právního
řádu došlo až roku 2011, kdy byl přijat zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti
právnických osob a řízení proti nim ze dne 27. října 2011. Zákon byl projednáván od září 2011,
v platnost vstoupil dne 22. prosince 2011 a účinnosti nabyl 1. ledna 2012. Jedná se o tzv.
vedlejší trestní zákon, který má smíšenou povahu, tedy obsahuje jak hmotněprávní, tak i
procesněprávní ustanovení, upravující odlišnosti sankcionování právnických osob od úpravy
obsažené v trestním zákoníku a trestním řádu. Zákon o TOPO je ve vztahu k trestnímu
zákoníku, trestnímu řádu a zákonu o mezinárodní spolupráci ve věcech trestních v postavení
speciality, resp. vyjmenované trestní zákony jsou subsidiární úpravou k zákonu o TOPO dle
ustanovení § 1 odst. 2 zákona o TOPO.
Z hlediska ústavních aspektů trestní odpovědnosti právnických osob lze nejprve uvést,
že Ústava České republika, Listina základních práv a svobod a ani další části ústavního pořádku
s možností její existence explicitně nepočítají. Vzhledem ke skutečnosti, že jde o druh
trestněprávní soudní ochrany, lze se domnívat, že i na oblast trestní odpovědnosti právnických
osob bude možno aplikovat obecné zásady trestního procesu obsažené zejména v hlavě V.
Listiny a z této hlavy zvláště pak ustanovení článku 39 a 40. S ustanovením čl. 39 Listiny pak
lze mít existenci zákona o TOPO za konformní, když dle čl. 39 Listiny „jen zákon stanoví, které
jednání je trestným činem a jaký trest, jakož i jaké jiné újmy na právech nebo majetku, lze za
jeho spáchání uložit,“. Požadavek na zákonné zakotvení trestních sankcí je v případě zákona o
TOPO zachováno, i když není obsažen přímo v trestním zákoníku. Nutnost zakotvit všechny
trestní sankce v jedné normě trestního práva však z Listiny nevyplývá, nadto je například jiný
specifický systém trestních sankcí, které lze ukládat mladistvým, obsažen též v odlišné normě51.
50

Zákon č. 55/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon
č. 161/1961 Sb., trestní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
51
Zákon č. 2018/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže, ve znění
pozdějších předpisů
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Z hlediska principů artikulovaných v čl. 40 Listiny pak lze též shledat, že trestní
odpovědnost je možno bez větších problémů aplikovat v mezích těchto principů. K tomu však
naopak např. Klíma52 uvádí, že je možné spatřovat v případě trestní odpovědnosti právnických
osob rozpor ve vztahu k zásadě ne bis in idem artikulované v čl. 40 odst. 5 Listiny, kdy je za
jeden skutek dvakrát trestána jedna fyzická osoba, když tato fyzická osoba je zároveň jediným
společníkem či členem právnické osoby a zároveň jedinou osobou spadající do výčtu § 8 odst.
1 zákona o TOPO. V takovém případě pak je možné za předpokladu aplikace zákona o TOPO
dvakrát za totéž de facto trestat jednu a tutéž osobu.

52

KLÍMA, Karel. Ústavněprávní aspekty zákona o trestní odpovědnosti právnických osob. In JELÍNEK, J. a kol.
Trestní odpovědnost právnických osob - pět let poté. Praha: Leges, 2017, s. 11 - 23. Teoretik.
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2. Část: Podmínky trestní odpovědnosti právnických osob v České
republice
2.1. Osobní působnost zákona o TOPO
Právnickou osobou se dle § 20 odst. 1 občanského zákoníku53 rozumí „organizovaný
útvar, o kterém zákon stanoví, že má právní osobnost, nebo jehož právní osobnost uzná“.
V odst. 2 citovaného ustanovení zákon rozlišuje právnické osoby veřejné a soukromé.
Osobní působnost zákona o TOPO je stanovena v § 6. Zákon o TOPO používá negativní
vymezení pro určení své osobní působnosti, když vylučuje trestní odpovědnost České republiky
(§ 6 odst. 1 písm. a) a územních samosprávných celků při výkonu veřejné moci (§ 6 odst. 1
písm. b), kteréžto jsou veřejnoprávními korporacemi. Pod pojem Česká republika jsou dle dikce
zákona zahrnuty i její organizační složky, jimiž jsou zejména ministerstva a jiné ústřední
správní úřady, neústřední správní úřady (např. Finanční správa, Báňský úřad apod.), Ústavní
soud ČR, Nejvyšší správní soud ČR, soudy obecné soudní soustavy, Kancelář prezidenta ČR a
další.
Územními samosprávnými celky se v zákoně o TOPO rozumí obce dle zákona o obcích,
kraje dle zákona o krajích a Hlavním město Praha dle zákona o hlavním městě Praze 54. Zákon
o TOPO územní samosprávné celky však nevyjímá ze své působnosti úplně, ale z osobní
působnosti zákona o TOPO jsou tyto veřejnoprávní korporace vyňaty pouze, pokud vykonávají
veřejnou moc, tedy v situacích, kdy je ze strany územních samosprávných celků autoritativně
rozhodováno o právech a povinnostech subjektů55. Pokud tedy dojde ke spáchání trestného činu
územním samosprávným celkem při výkonu činnosti odlišné od výkonu veřejné moci
v samostatné či přenesené působnosti, pak je takový uzemní samosprávný celek subjektem
trestní odpovědnosti dle zákona o TOPO. Pod pojem územní samosprávný celek se též jako u
státu podřazují i jeho organizační složky.
Jak bylo uvedeno výše, zákon o TOPO vymezuje svou osobní působnost negativně.
V důsledku této skutečnosti existuje neurčitý okruh právnických osob, které naopak do
působnosti zákona o TOPO spadají. Bezesporu se jedná o obchodní korporace dle zákona o

53

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), zákon č.129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), zákon č.
131/2000 Sb., o hlavním městě Praze
55
ŠÁMAL, Pavel a DĚDIČ, Jan In. ŠÁMAL, P. Trestní odpovědnost právnických osob: komentář. 2. vydání. V
Praze: C.H. Beck, 2018. liv, Beckova edice komentované zákony., s. 130 – 131..
54
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obchodních korporacích56, tedy veřejné obchodní společnosti, komanditní společnosti,
společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti a družstva, dále evropské formy
obchodních korporací, tedy evropská společnost, evropská družstevní společnost a evropské
hospodářské zájmové sdružení57. Obchodní korporace, zejména zřízené podle zákona o
obchodních korporacích, jsou a budou tvořit velkou většinu všech právnických osob, proti
kterým je vedeno trestní řízení dle zákona o TOPO58. Dalšími právnickými osobami, které
nejsou vyňaty z působnosti zákona o TOPO, jsou spolky dle občanského zákoníku, státní
podniky dle zákona o státním podniku59, státní příspěvkové organizace, příspěvkové organizace
územních samosprávných celků nebo dobrovolné svazky obcí dle zákona o rozpočtových
pravidlech a dle zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích60,
církve a náboženské společnosti dle zákona o církvích a náboženských společnostech61 a
politické strany a politická hnutí dle zákona o sdružování v politických stranách a politických
hnutích62.
2.2. Rozsah kriminalizace dle § 7 zákona o TOPO
Významnou otázkou, která je od doby přijetí zákona o TOPO řešena, je rozsah
kriminalizace deliktů právnických osob, tedy okruh trestných činů, za které může být právnická
osoba trestně odpovědná.
Dle literatury existuje několik možností, jak vymezit rozsah kriminalizace deliktů
právnických osob. Podle Jelínka63 lze takový rozsah vymezit jako taxativní výčet trestných
činů, které může právnická osoba spáchat, resp. který jí může být přičten. Druhou možností je
pozitivní taxativní nebo demonstrativní výčet a třetí možností je omezit se pouze na okruh
trestných činů, k jejichž kriminalizaci zavazuje Českou republiku mezinárodní právo. Dle
Šámala a Bohuslava64 jsou možnostmi stanovení rozsahu kriminalizace deliktů právnických

56

Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění
pozdějších předpisů
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Dle Nařízení Rady ES/2157/2001 ze dne 8. října 2001, o statutu Evropské společnosti, Nařízení Rady ES
1435/2003 ze dne 22. července 2003, o statutu Evropské družstevní společnosti a Nařízení Rady EHS č. 2137/85
ze dne 25. července 1985 o zřízení Evropského hospodářského zájmového sdružení
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Viz. Rejstřík trestů právnických osob [online]. [cit. 2019-02-17]. Dostupné z: https://eservicepo.rejtr.justice.cz/public/odsouzeni;jsessionid=019C8D60408AD6B7BC5FCF93C88D003B.pocluster2?0
59
Zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů
60
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Zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností
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Zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a politických hnutích
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Viz. JELÍNEK, Jiří. In JELÍNEK, J., HERCZEG, J. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob: komentář
s judikaturou. 2., aktualiz. a přeprac. vyd. Praha: Leges, 2013, s. 61. Komentátor.
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ŠÁMAL, Pavel. BOHUSLAV, Lukáš In. ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní právo hmotné. 7. vydání, Praha: Wolters
Kluwer, a.s., 2014 strana 477
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osob tyto: taxativní výčet trestných činů v zákoně o TOPO, taxativní výčet trestných činů
doplněných o speciální skutkové podstaty trestných činů, vymezení trestných činů druhově,
anebo zavedení trestní odpovědnosti za všechny trestné činy uvedené ve zvláštní části trestního
zákoníku. Za takového předpokladu by byly vyloučeny ty trestné činy, jejichž povaha
nepřipouští spáchání právnickou osobou, přičemž by bylo možné takovéto trestné činy v zákoně
o TOPO výslovně vyloučit nebo se de facto spoléhat na aplikační praxi.
V době od přijetí zákona o TOPO až do roku 2016 byl okruh trestných činů vymezen
pozitivním taxativním výčtem. Po nabytí účinnosti zákon o TOPO obsahoval výčet osmdesát
jedna, resp. po novelizaci z roku 2014 osmdesát pět trestných činů, které mohla právnická osoba
spáchat, potažmo které jí mohly být přičítány. Tento výčet zahrnoval pouze trestné činy, k
jejichž kriminalizaci u právnických osob zavazovaly ČR mezinárodní smlouvy, tj. trestné činy
daňové a trestné činy neoprávněného sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné
soutěži a veřejné dražbě (§ 256 trestního zákoníku), pletichy při zadání veřejné zakázky a při
veřejné soutěži (§ 257 trestního zákoníku) a pletichy při veřejné dražbě (§ 258 trestního
zákoníku)65. Tato úprava trpěla nedostatky a neúplnostmi jako např. nemožností postihu za
některé trestné činy proti životu a zdraví. Jelínek například k této otázce podotýkal66, že ačkoli
je např. těžká újma na zdraví okolností podmiňující použití vyšší sazby u některých v § 7 zákona
o TOPO vyjmenovaných trestných činů, samotný trestný čin těžkého ublížení na zdraví (§ 145
trestního zákoníku) vyjmenovaný nebyl a právnická osoba za tento trestný čin nemohla být
trestně odpovědná.
Roku 2016 došlo v důsledku výše zmíněných nedostatků ke kompletnímu přehodnocení
stanoviska zákonodárce k rozsahu kriminalizace deliktů právnických osob, a tedy k novelizaci
§ 7 zákona o TOPO67. Tato novela vymezuje rozsah kriminalizace deliktů právnických osob,
když přechází od modelu pozitivního taxativního vymezení trestných činů k modelu tzv.
generální trestní odpovědnosti právnických osob68, vyjádřeného negativním taxativním výčtem
trestných činů, kterých se právnická osoba dopustit nemůže.

65

Viz Důvodová zpráva k zákonu č. 183/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti
právnických osob a řízení proti nim
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JELÍNEK, Jiří. In JELÍNEK, Jiří, HERCZEG, Jiří. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob: komentář s
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2.3. Úprava přičitatelnosti trestného činu právnické osobě
České pojetí právnických osob je založeno na teorii fikce69, podle níž právnické osoby
nemohou tvořit vlastní vůli a musí tedy být trvale zastoupeny statutárním orgánem, který ji
nahrazuje. Právnická osoba nemůže sama o sobě zavinit trestný čin, tedy naplnit volní složku
zavinění jakožto znaku subjektivní stránky trestného činu, jelikož k tomu postrádá vůli, není
svéprávná70. Z tohoto důvodu zákon o TOPO vytváří konstrukci tzv. přičitatelnosti jednání
fyzické osoby právnické osobě, pokud jsou splněny zákonem stanovené podmínky.
Základní podmínkou vzniku trestní odpovědnosti právnické osoby je protiprávní
jednání fyzické osoby. Ustanovení § 8 zákona o TOPO vymezuje okruh osob, jejichž jednání
může být přičítáno právnické osob a též vymezuje podmínky, za jakých se tak může stát. Zákon
o TOPO v ustanovení § 8 odst. 1 stanovuje podmínky přičitatelnosti jednání právnické osobě a
vypočítává okruh fyzických osob, jejichž jednání je možno právnické osobě přičíst. Dle
uvedeného ustanovení je nutné, aby dále vypočtený okruh osob jednal v zájmu nebo v rámci
činnosti právnické osoby.
O jednání v zájmu právnické osoby se jedná v případě, kdy má právnická osoba získat
nebo již získala majetkový či nemajetkový prospěch či jinou výhodu nebo má být zachováno
stávající postavení právnické osoby, které by se bez spáchání trestného činu zhoršilo. Jednáním
v rámci činnosti právnické se pak rozumí jednání v rámci činnosti, za jejímž účelem byla
právnická osoba založena. Rámec, resp. předmět činnosti bývá vymezen v zakladatelských
právních jednáních právnických osob a je též uváděn ve veřejných rejstřících. Právnické osobě
je pak přičitatelné takovéto jednání:
a) statutárního orgánu, resp. člena statutárního orgánu, pokud se jedná o kolektivní
statutární orgán nebo jiné osoby ve vedoucím postavení, pokud se nejedná o člena
statutárního orgánu, a která je oprávněna jménem právnické osoby jednat,
b) osoby vykonávající v rámci právnické osoby řídící nebo kontrolní činnost,
c) osoby vykonávající faktický vliv na činnost právnické osoby, nebo
d) zaměstnanci nebo osoby v obdobném postavení v rámci plnění jeho pracovních
úkolů.
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Srov. BERAN, Karel. Trestní odpovědnost právnických osob z hlediska teorie fikce. Trestněprávní revue
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a zavazovat se k povinnostem

24

Ad a) Statutárním orgánem se dle Šámala a Dědiče71 rozumí osoba jednající za
právnickou osobu ve všech věcech. Takovým statutárním orgánem jsou např. předseda spolku,
všichni společníci veřejné obchodní společnosti nebo všichni komplementáři komanditní
společnosti, jelikož ti nevytváří ve svém souhrnu kolektivní statutární orgán. Členem
statutárního orgánu se rozumí fyzická osoba, která je členem kolektivního statutárního např.
jednatel společnosti s ručením omezeným, pokud vícero jednatelů tvoří kolektivní statutární
orgán, člen představenstva akciové společnosti či družstva. Co se týče třetí podmnožiny osob
zahrnutých v § 8 odst. 1 písm. a) zákona o TOPO, tedy osob ve vedoucím postavení
oprávněných jménem právnické osoby nebo za právnickou osobu jednat, dělí se Šámala72 na
dvě skupiny. První skupinou jsou osoby oprávněné jednat jménem právnické osoby, do níž
spadají zejména likvidátoři, nucení správci či opatrovníci právnických osob. Do druhé skupiny
spadají ostatní zákonní a smluvní zástupci, jako jsou zaměstnanci v rámci jejich pracovního
zařazení, vedoucí odštěpného závodu nebo prokuristé. Fenyk73 pak takovéto dělení neuvádí a
považuje osobu ve vedoucím postavení v rámci právnické osoby, která je oprávněna jednat
jménem právnické osoby nebo za právnickou osobu, za jednu souhrnnou kategorii, přičemž do
ní řadí osoby v obdobném postavení jako Šámal.
Ad b) Osobami ve vedoucím postavení v rámci právnické osoby vykonávající řídící
nebo kontrolní činnost v rámci právnické osoby, které nespadají do okruhu osob dle písm. a),
se shodně dle Šámala74 i Fenyka75 rozumí osoby s kontrolní funkcí, tj. zejména členové
dozorčích rad a jiných kontrolních orgánů u jiných typů právnických osob, přičemž sem lze
zařadit např. členy dozorčích rad společností s ručením omezeným či akciových společností,
revizoři nadací a nadačních fondů nebo kontrolní komise družstev. Osobami ve vedoucím
postavení vykonávajících řídící funkci je nutné rozumět zejména vedoucí zaměstnance nebo
manažery vykonávající činnost na základě manažerských smluv. Šámal76 do této kategorie řadí
ještě členy nejvyšších orgánů právnických osob. Sám však podotýká, že u velkých právnických
osob s komplikovanou strukturou řízení se tyto nejvyšší orgány zaměřují spíše na strategické
vedení právnické osoby a podrobnější otázky přenechávají managementu.
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Ad c) Osobami vykonávajícími rozhodující vliv na řízení právnické osoby je pak možné
rozumět osoby, které mají právní vztah k dané právnické osobě, zejména pokud jde o
většinového společníka u kapitálových společností dle § 73 zákona o obchodních korporacích.
Takovouto osobou mohou být též osoby stojící zcela mimo vlastnickou strukturu či členskou
strukturu právnické osoby vykonávající svůj vliv prostřednictvím osob, které za právnickou
osobu jednají zákonem předvídaným způsobem. Vždy však musí jít o vliv faktický, tedy i např.
většinový společník, u něhož je vliv, resp. jeho ovládání právnické osoby presumováno
zákonem o obchodních korporacích, avšak svého vlivu nemusí využívat, musí jednat tak, aby
k ovlivňování nebo ovládání právnické osoby docházelo. Obdobné postavení pak mají i osoby
jednající ve shodě77.
Ad d) Zaměstnancem a osobou v obdobném postavení při plnění pracovních úkolů se
rozumí zaměstnanec ve smyslu § 6 zákoníku práce. Osobou v obdobném postavení je dle
literatury78 zejména agenturní zaměstnanci přidělení k právnické osobě, osoby pracující pro
právnickou osobu v rámci tzv. Švarc systému nebo společníci s.r.o. nebo členové družstva,
pokud tito vykonávají pro právnickou osobu práci.
Pokud jde o jednání osob zařazených pod písmeno a) až c) § 8 odst. 1 zákona o TOPO,
stačí s ohledem na dikci písmene a) § 8 odst. 2 zákona o TOPO pouze samotné jejich jednání,
kterým je spáchán ve prospěch či v rámci činnosti právnické osoby trestný čin. Pro osoby řazené
pod písmeno d) § 8 odst. 1 zákona o TOPO, je vyžadováno splnění dalších podmínek pro
přičtení odpovědnosti za trestný čin právnické osobě. Dle těchto podmínek musí zaměstnanec
či osoba v obdobném postavení spáchat trestný čin na základě pokynu, schválení či rozhodnutí
osoby dle písm. a) až c) § 8 odst. 1 zákona o TOPO anebo za podmínky, že osoby dle § 8 odst.
1 písm. c) neprovedly taková zamezující opatření, která by spáchání trestného činu vyloučila
nebo toto riziko snížila a která je po právnické osobě spravedlivé požadovat.
Ustanovení § 8 odst. 3 je projevem zásady osamostatnění trestní odpovědnosti
právnických osob, resp. na sobě vzájemně nezávislé trestní odpovědnosti právnických osob a
fyzických osob, kdy je stanoveno, že právnická osoba je trestně odpovědná i v případě, že
nebude zjištěna konkrétní fyzická osoba – pachatel přičitatelného trestného činu. Dle rozsudku
Nejvyššího soudu ČR79 je však stále nutné zjistit skutečnosti, které jsou podkladem pro závěr,
že skutečně došlo ke spáchání trestného činu přičitatelného právnické osobě, i když není možné
77
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určit konkrétní fyzickou osobu, která trestný čin spáchala. Je tedy nutné, aby orgány činné
v trestním řízení postavily najisto, že došlo ke spáchání skutku, který je přičitatelný právnické
osobě, avšak nemusí se podařit určit konkrétní osobu. Stačí, aby bylo jisté, že daný skutek
spáchala některá z osob z okruhu vymezeného v § 8 odst. 1 písm. a) až d) zákona o TOPO.
Zákon o TOPO upravuje i některé otázky související s určitými situacemi, které mohou
nastat v době existence právnické osoby, v době jejího vzniku nebo při její činnosti, a způsobit
aplikační problémy při použití trestní represe vůči právnickým osobám.
První ze zákonem předvídaných situací je přičítání protiprávního jednání právnické
osobě, pokud k tomuto jednání došlo v době před jejím vznikem. Vzhledem ke skutečnosti, že
proces vzniku právnických osob v České republice je zásadně dvoufázový, může v mezidobí
mezi založením a vznikem právnické osoby docházet k různým jednáním, která jsou jejími
budoucími členy nebo statutárními a jinými orgány vykonávány v její prospěch. Dle úpravy
§ 127 věty třetí občanského zákoníku však musí nově vzniklá právnická osoba takováto jednání
do tří měsíců od svého vzniku vzít za své, avšak v tomto případě se nejedná o povinnost
právnické osoby, ale pouze o možnost. S jednáním za ještě nevzniklou právnickou osobu počítá
i zákon o TOPO a stanovuje pro taková jednání, která zakládají přičitatelný trestný čin, zvláštní
úpravu. Dle Šámala80 však nemusí právnická osoba takovéto jednání přijmout aktivně za své
dle úpravy občanského zákoníku, ale takovéto jednání se jí přičítá automaticky, pokud takto
jednala některá z osob uvedených v § 8 odst. 1 zákona o TOPO.
Další problematickou situací je neplatnost právnické osoby, tedy že právnická osoba
vznikla – byla zapsána do veřejného rejstříku – ale soud rozhodl o její neplatnosti společně s
likvidací. Zákon o TOPO tedy i přes existenci problému spočívajícího v neplatnosti právnické
osoby staví najisto, že i taková právnická osoba je trestně odpovědná. Neplatnost právnické
osoby, tedy skutečnost, která zásadně vede k zániku právnické osoby, pak bude významným
hlediskem pro ukládání trestní sankce takové právnické osobě.
Třetím zvláštním případem upraveným v odst. 4 § 8 zákona o TOPO je neplatnost či
neúčinnost právního úkonu81, který měl založit oprávnění k zastupování právnické osoby, jak
je uvedeno § 8 odst. 4 písm. c) zákona o TOPO. Dle Šámala a Dědiče82 se jedná zejména o
osoby, které byly zvoleny do funkcí ve výkonných orgánech právnické osoby, ale rejstříkový
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soud zápis takové osoby do příslušného veřejného rejstříku zamítl, a o osoby, které uzavřely
s předmětnou právnickou osobou dohodu o zastoupení nebo jim byla právnickou osobou
udělena plná moc, a tyto jsou neplatné či neúčinné. Šámalův komentář vylučuje přičitatelnost
jednání osoby, která s právnickou osobou nemá žádný vztah, a to ani založený na neplatném či
neúčinném právním jednání. V opačném případě by pak docházelo k nadměrné kriminalizaci
právnických osob, když by jim bylo přičítáno jednání osob, o kterém objektivně nemohou mít
žádné informace a nemohou mít na toto jednání žádný vliv. Tento stav však zcela jistě nebyl
záměrem zákonodárce.
Čtvrtou situací předvídanou v písm. d) § 8 odst. 4 zákona o TOPO je skutečnost, kdy je
fyzická osoba, jejíž jednání má být právnické osobě přičteno, trestně neodpovědná. Literatura
se shoduje, že do této kategorie je nutné řadit ty případy, kdy fyzická osoba spáchala čin jinak
trestný. Toto ustanovení opět projevem zásady nezávislosti trestní odpovědnosti právnických
osob na souběžné trestní odpovědnosti fyzických osob dle § 9 odst. 3 zákona o TOPO. Díky
tomuto ustanovení lze dojít k závěru, že není nutnou podmínkou trestní odpovědnosti právnické
osoby, aby fyzická osoba, jejíž jednání je přičitatelné právnické osobě, byla sama trestně
odpovědná za dané jednání. Dle Šámala lze do této kategorie řadit i případy, kdy trestní
odpovědnost fyzické osoby zanikne projevením účinné lítosti, nebo je tato promlčena ve smyslu
ustanovení § 33 resp. § 34 trestního zákoníku (případně též obdobných ustanovení zákona o
soudnictví ve věcech mládeže). Fenyk též poukazuje na skutečnost, že musí jít o protiprávní
čin, který sice naplňuje všechny znaky skutkové podstaty trestného činu, avšak postrádá znak
protiprávnosti. Lze tedy z okruhu přičitatelných skutků vyloučit skutky spáchané za existence
okolnosti vylučující protiprávnost činu ve smyslu ustanovení § 28 a následujících trestního
zákoníku.
Po novele z roku 2016, která nabyla účinnosti 1. prosince 2016, existuje možnost tzv.
zproštění se trestní odpovědnosti dle nového ustanovení odst. 5 § 8 zákona o TOPO. To
stanovuje pro zproštění se trestní odpovědnosti podmínku vynaložení veškerého úsilí, které je
možno po právnické osobě požadovat. Dle dikce odkazovaného ustanovení má právnická osoba
vynaložení takového úsilí prokázat.
Citované ustanovení používá nepřesnou terminologii, když zavádí termín zproštění se
trestní odpovědnosti. To může vyvolávat mylný dojem, že v případě trestní odpovědnosti
právnických osob jde o odpovědnost objektivní. Trestní odpovědnost právnických osob je však
odpovědností za zavinění, resp. její zvláštní formou založenou na přičitatelnosti jednání fyzické
osoby, tedy je odpovědností subjektivní. Pojem zproštění se odpovědnosti tedy není v tomto
28

případě na místě, naopak přiléhavějším pojmem je pojem vyvinění, který je spojen
s odpovědností subjektivní. Je pak nutné poukázat na skutečnost, že literatura se při výkladu
tohoto ustanovení drží terminologie užívající pojmy „vyvinění“ nebo „exkulpace“.
Stejně tak dle literatury pojem zproštění evokuje dojem, že je trestní odpovědnost
právnické osobě nejprve přičtena a až poté, pokud se tak prokáže, se trestní odpovědnosti
zprostí, ačkoli zřejmým účelem tohoto ustanovení je za splnění podmínek trestní odpovědnost
vůbec nepřičítat.
Dále je nutné poukázat na skutečnost, že nejúčinnějším způsobem vynaložení veškerého
úsilí bude vytvoření tzv. compliance programu, tedy kontrolních mechanismů a určitých
postupů definovaných zejména ve vnitřních předpisech právnické osoby. Nutno však
podotknout, že se v tomto případě nelze omezit na pouhé formální přijetí takového vnitřního
předpisu, ale naopak je nutné zajistit faktický výkon příslušných mechanismů.
V neposlední řadě není možné nepoukázat na novou metodiku Nejvyššího státního
zastupitelství (NSZ)83. V té mimo jiné NSZ vyslovuje názor, že v případě prokázání vynaložení
veškeré úsilí existuje obrácené důkazní břemeno tížící nikoli orgány činné v trestním řízení, ale
naopak tížící samotnou právnickou osobu. NSZ argumentuje především dikcí odkazovaného
ustanovení § 8 odst. 5 zákona o TOPO. K tomuto např. Pelc84 uvádí, že s objektivním
obráceným důkazním břemenem nelze souhlasit zejména pro jeho rozpor se zásadou
vyhledávací. K tomuto Pelc dále dodává, že na straně trestně stíhané právnické osoby může
v různých situacích vyvstat potřeba dokazovat, že vyvinula veškeré úsilí, avšak mohou nastat i
situace, kdy je pro právnickou osobu prospěšné zůstat neaktivní a pouze reagovat na protistranu.
K obrácenému důkaznímu břemenu lze dále podotknout, že pro jeho existenci by zřejmě
bylo více než nutné, aby toto bylo výslovně v zákoně zakotveno. Opačný názor na existenci
obráceného důkazního břemene v souvislosti se zproštěním se trestní odpovědnosti dle odst. 5
§ 8 zákona o TOPO zastává Bohuslav, když uvádí, že současná úprava zákona o TOPO
existenci obráceného důkazního břemene připouští85. Za druhé je dle jeho názoru obrácené
důkazní břemeno v dané situaci pro obviněnou právnickou osobu příznivější situací, když
jedině právnická osoba má sama za sebe nejlepší vědomost o existenci a uplatňování svého
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compliance programu a dalších opatření, která je po ní možné spravedlivě požadovat za účelem
zabránění páchání trestné činnosti osobami dle § 8 odst. 1 zákona o TOPO. Bohuslav k tomuto
dále uvádí, že orgán činný v trestním řízení v případě, že obrácené důkazní břemeno právnickou
osobu netíží, musí pak tento v případě neposkytnutí součinnosti ze strany právnické osoby užít
závažnějších zajišťovacích nástrojů, zejména prohlídky nebytových prostor, v nichž právnická
osoba provozuje svou činnost a jejím prostřednictvím tedy zajistit případné důkazy o existenci
a uplatňování compliance programu ze strany právnické osoby.
Lze konstatovat, že v tomto případě je obrácené důkazní břemeno chápáno jako
možnost mírnějšího vedení trestního řízení proti obviněné právnické osobě, když není nutné
využívat zajišťovacích institutů jakožto prohlídky nebytových prostor apod. Nadto při srovnání
se zahraničí, je možné nalézt italskou úpravu, kdy je uplatňováno přenesené důkazní břemeno
v situaci, kdy je spáchán přičitatelný trestný čin osobou, která je členem managementu
právnické osoby, v případě zaměstnanců se však důkazní břemeno na právnickou osobu
nepřenáší. V rámci českého právního řádu v jiných procesních předpisech, zejména
v občanském soudním řádu, nalezneme výslovnou úpravu obráceného důkazního břemene
v tzv. diskriminačních věcech. V civilním procesu existují i další případy obráceného
důkazního břemene, ale tyto případy jsou vytvořené rozhodovací praxí vyšších soudů a mají
spíše sankční charakter, když obrácené důkazní břemeno vzniká v případě, kdy protistrana
úmyslně zničí nebo poškodí důkaz.
Dle názoru autora je dovozování existence obráceného důkazního břemene z nejasné
dikce § 8 odst. 5 zákona o TOPO v rozporu se základní zásadou trestního procesu, a to se
zásadou presumpce neviny, když je ve svém důsledku nahlíženo na obviněnou právnickou
osobu apriorně jako na vinou, neboť má povinnost uvádět důkazy na svou nevinu. Za
Metodikou NSZ lze z jistého úhlu vidět i jakousi snahu o ulehčení pozice a převedení části své
zákonné povinnosti vyplývající ze zásady vyhledávací na obviněnou právnickou osobu. Co se
týče samotné otázky obráceného důkazního břemene, jde o zajímavý a potenciálně prospěšný
prostředek, který má potenciál zefektivnit trestní řízení. Jde však o záležitost natolik závažnou,
že je nasnadě, aby bylo obrácené důkazní břemeno dle § 8 odst. 5 zákona o TOPO legislativně
výslovně upraveno v příslušném ustanovení, jelikož pouhé dovozování v rámci teorie a jakési
vynucování obráceného důkazního břemene ze strany státního zastupitelství bez jasného
legislativního základu je v současné době proti zásadě presumpce neviny.
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3. Část: Sankcionování právnických osob obecně
3.1. Teorie trestání a jejich užití v sankcionování právnických osob
V průběhu historického vývoje se vytvořilo hned několik různých teorií zabývajících se
trestáním. Nutno podotknout, že tyto teorie se zabývají trestáním fyzických osob, a sice
z důvodu, že v dobách, kdy byly tyto teorie artikulovány, v oblasti kontinentálního právního
systému institut trestní odpovědnost právnických osob neexistoval a trestní právo bylo založené
na zásadě societas delinquere non potest.
V následujícím textu budou podrobněji rozebrány odplatná teorie, teorie odstrašení,
rehabilitační teorie, teorie eliminace a teorie restituční.
Odplatná teorie (též retributivní) pokládá trest za „zrcadlový odraz“ trestného činu.
V pojetí této teorie je tedy trest odplatou za spáchání trestného činu. Trest je chápán jako
důsledek protiprávního jednání, které je trestným činem, má být dostatečnou újmou pachateli a
svou přísností by měl být úměrný povaze a závažnosti spáchaného trestného činu. Karabec86 již
v roce 2000 poukazoval na skutečnost, že tato teorie zažívá jistou renesanci, když současné
rehabilitační a převýchovné pojetí trestání nenese takové přínosy, jaké byly očekávány. Teorie
odplaty vychází z filozofie indeterminismu, dle jejíhož výkladu se pachatel jako svobodná
bytost řídí pouze svou svobodnou vůli, která není závislá na žádném vnějším faktoru a pachatel
má na výběr, zda trestný čin spáchá či nikoli. V případě, že trestný čin spáchá, je si pak vědom,
že se tím vystavuje nebezpečí potrestání.
Teorie odstrašení klade důraz na generální i individuální prevenci. Ve světle této teorie
má být trest na jednu stranu příkladem pro veřejnost, na kterou má působit tak, aby její členové
nepáchali trestnou činnost, a na druhou stranu má být výstrahou pro pachatele trestného činu a
má ho odradit od dalšího páchání. Dle Karabce87 pak poukazuje na tzv. „labeling effect“, tedy
na jakési ocejchování pachatele trestného činu, který má za následek negativní nazírání na
pachatele ze strany společnosti. Tohoto se dociluje zveřejňováním informací o spáchaném
trestném činu a jeho pachateli. Negativním znakem „ocejchování pachatele“ však je špatná
možnost začlenění se pachatele zpět do společnosti, což ovšem platí v případě pachatelů –
fyzických osob.
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Teorie rehabilitační, též nápravná, vidí jako cíl trestu nápravu pachatele tak, aby po
vykonání trestu byl schopen se zařadit do společnosti jako její plnohodnotný člen a odstranění
těch vlastností pachatele, které vedly k tomu, že pachatel spáchal trestný čin. Na rozdíl od
odplatné teorie vychází tato z filozofie determinismu, dle níž je svoboda vůle každého do jisté
míry omezena a je závislá na mnoha vnějších faktorech. Těmi může být například špatná
výchova, životní situace, nouze a další.
Eliminační teorie staví účel trestu na izolaci pachatele trestného činu od společnosti.
Jejím projevem je v současné době v oblasti trestání fyzických osob nepodmíněný trest odnětí
svobody. V oblasti sankcionování právnických osob se tato teorie uplatní v modifikované
podobě – trestu zrušení právnické osoby a zákazu činnosti jakožto specifické formě znemožnění
dalšího působení právnické osoby ve společnosti ať už generálně, nebo v jedné konkrétní
oblasti činnosti podléhající trestu zákazu činnosti.
Účelem trestu dle zastánců restituční (kompenzační) teorie je narovnání vztahů mezi
pachatelem a poškozeným, resp. obětí trestného činu, prostřednictvím náhrady škody,
poskytnutím přiměřeného zadostiučinění, vydáním bezdůvodného obohacení. V jejím světle
jsou upřednostňovány alternativní tresty a procesní odklony. Dle Karabce88 tato teorie nemá
vyhraněný charakter v tom smyslu, že účelem trestu je urovnat vztahy mezi pachatelem a obětí.
Výše uvedené teorie lze dělit do tří skupin, a sice a) absolutní teorie trestu, b) relativní
teorie trestu a c) další smíšené teorie kombinující dílčí aspekty absolutních a relativních teorií.
Absolutní teorie trestu stojí na zásadě „trestá se, protože bylo spácháno zlo“ (lat. „punitur, quia
peccatum est“). Do této skupiny lze z uvedených řadit teorii odplaty. Skupina relativních teorií
trestu stojí na zásadě „trestá se, aby nebylo pácháno zlo“ (lat. „punitur, ne peccetur“) a řadí se
do ní z uvedených např. teorie odstrašení, eliminační teorie nebo teorie restituční. Nutno
podotknout, že v oblasti kontinentálního právního systému lze asi jen těžko nalézt krystalický
případ uplatnění jediné z výše uvedených teorií. Naopak v návaznosti na tyto teorie se začaly
formovat teorie smíšené, kladoucí si za cíl zkombinovat kladné aspekty jednotlivých teorií ve
smyslu uplatnění represe vůči pachateli a zároveň uplatnění jakési rehabilitační funkce trestu.
Na tuto teorii navazuje myšlenka tzv. restorativní justice (z ang. restore – obnovit)89.
Otázkou tedy zůstává, zdali se vůbec tyto teorie v sankcionování právnických osob
uplatní, a pokud ano, které z nich a v jaké míře. Bohuslav ve své publikaci vyslovuje názor, že
88
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tyto teorie se při sankcionování právnických osob v nijak velké míře neuplatní a poukazuje
přitom na Goberta, který vyslovuje názor, že se tyto teorie v různých situacích více či méně
vhodně dají užít i v sankcionování právnických osob90.
Dle názoru autora se tyto teorie dají v určité omezené formě v sankcionování
právnických osob užít. Jejich uplatnění si lze všimnout např. na požadavcích mezinárodních
smluv a jiných dokumentů na přijetí a ukládání účinných, přiměřených a odstrašujících sankcí
ukládaných právnickým osobám. V tomto požadavku lze spatřovat určité aspekty retributivní
teorie a teorie odstrašení, kdy ve světle první z teorií má být trest přiměřený povaze a závažnosti
spáchaného činu a ve světle druhé teorie má mít trest individuální i generálně preventivní
účinky. Lze tedy mít za to, že se tyto dvě teorie trestání v sankcionování právnických osob
v omezené míře užijí.
Co se týče dalších uvedených teorií, otázkou je, zda se při sankcionování právnických
osob vůbec projevují. V případě restituční teorie se lze domnívat, že se v sankcionování
právnických osob v jisté míře projeví. Vzhledem k situaci, kdy Nejvyšší soud ČR vyslovil
právní názor, že užití procesních odklonů je v řízení vedeném proti právnické osobě přípustné91,
možno dojít k závěru, že se restituční teorie v sankcionování uplatní, a to právě v případech
užití procesních odklonů92.
Eliminační teorie se při sankcionování právnických osob uplatňuje v podobě trestu
zrušení právnické osoby a trestu zákazu činnosti a jeho modifikací dle § 21 a 22 zákona o
TOPO. Konečně projevy rehabilitační teorie možno spatřit v hlediscích, ze kterých soud
vychází při ukládání sankce, tj. osoba pachatele – právnické osoby a možnosti její „nápravy“,
jakožto hledisek důležitých pro naplnění účelu ukládaného trestu.
Obecně tedy lze uzavřít, že zákon o TOPO v modifikované úpravě převzal od modelu
individuální trestní odpovědnosti v dílčím rozsahu aspekty většiny výše uvedených teorií a tyto
aspekty se v sankcionování právnických osob v různé míře uplatní.
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3.2. Trestní sankce, pojem a účel trestu
České trestní právo se zakládá na bipartici trestních sankcí. Tyto sankce trestní zákoník
dělí na tresty a ochranná opatření. Takové dělení přejímá i současný zákon o TOPO93. Trestem
se rozumí „zákonem stanovený právní následek za určité protiprávní jednání. Trest, právní
následek činu, na němž lpí vina, spočívá v právní újmě a ta je pachatelem pociťována jako zlo
a podle vůle zákonodárce má být jako taková přijímána“94. Trest je pak „opatřením státního
donucení, který stát užívá k ochraně zájmů chráněných trestním zákonem, ochraně společnosti
před trestnými činy a jejich pachateli…“95. Složkami trestu pak jsou individuální a generální
prevence. Trest ze své podstaty obsahuje morálně politické odsouzení trestného činu.
Naopak podstatou ochranných opatření, jako druhého typu trestních sankcí, které jsou
též opatřeními státního donucení, není morální odsudek spáchaného činu, nýbrž jejich
podstatou je zneškodnění nebezpečnosti pachatele, nikoliv odsoudit skutek jím spáchaný. Jejich
účinek se tak redukuje pouze na speciální prevenci. Samozřejmě i uložením ochranného
opatření se pachateli způsobí určitá újma, avšak tato není sama o sobě účelem či funkční
složkou, ale jen nevyhnutelným důsledkem jeho uložení. V oblasti sankcionování právnických
osob ochranná opatření zasahují pouze do majetkové sféry sankcionované právnické osoby.
Literatura96 poukazuje na jistý pojmoslovný nedostatek, když za výstižnější pojem
označuje namísto pojmu trestání pojem sankcionování, resp. namísto pojmu trest pojem
sankce, a to z důvodu, že trestání se jako pojem vztahuje pouze k trestní odpovědnosti
fyzických osob, když toto je spojeno s působením na psychiku fyzické osoby.
Trestní odpovědnost právnických osob stojí v České republice stejně tak jako trestní
odpovědnost fyzických osob na bipartici trestních sankcí.
Co se týče účelu trestu, trestní zákoník z roku 2009 oproti trestnímu zákonu z roku 1961,
který obsahoval ustanovení o účelu trestu97 žádné obdobné ustanovení neuvádí. Ani zákon o
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TOPO speciální ustanovení o účelu trestu neobsahuje, je tedy nutné vymezit účel trestu v rámci
odborné literatury.
Pokud bychom se měli pokusit vztáhnout kritéria ustanovení o účelu trestu z již
zrušeného trestního zákona z roku 196198, lze prohlásit, že účelem trestu ukládaného právnické
osobě je taktéž ochrana společnosti před trestnými činy a zabránění pachateli v dalším páchání
trestné činnosti. Co se týče kritéria o výchově pachatele, tak aby po skončení výkonu trestu vedl
řádný život, nelze toto bez dalšího na právnickou osobu vztáhnout.
Jakési quasi-převýchovy právnické osoby by se zřejmě dalo dosahovat ukládáním
trestní sankce v podobě soudního dohledu, jejímž účelem by mimo jiné bylo nastavení vnitřního
systému kontroly (compliance program), kterým by byla právnická osoba schopna se v případě
spáchání dalšího přičitatelného trestného činu vyvinit, nebo nejlépe dalšímu páchání trestné
činnosti zabránit. V tomto lze spatřovat jistý „převýchovný“ preventivní prvek. V současném
systému trestu není žádný konkrétní trest, který by sám o sobě směřoval k výše uvedené vnitřní
prevenci, avšak za určitých podmínek může mít každý z trestů uvedených v § 15 odst. 1 zákona
o TOPO nápravný účinek. Toho však nelze dosáhnout působením na psychiku právnické osoby,
jelikož ta tento aspekt ze své podstaty postrádá, ale je pak zejména na členech právnických
osob, resp. statutárních orgánech, aby provedli příslušná opatření.
Tresty, jakožto projev represe ze strany státu vůči právnickým osobám, ze své podstaty
působí fyzickým i právnickým osobám, jimž jsou ukládány, určitou újmu. Tato újma může
vzniknout na svobodě osoby, jejích majetkových nebo jiných právech99. Právě hrozba, ukládání
a výkon trestů ukládaných právnickým osobám by měly mít výrazný preventivní účinek. Dále
lze rozlišovat individuální a generální prevenci, resp. negativní a pozitivní individuální prevenci
a negativní a pozitivní generální prevenci. Z hlediska negativní individuální prevence se
dosahuje účelu trestu znemožněním pachateli – právnické osobě – páchání další trestné činnosti
prostřednictvím státního donucení. V případě sankcionování právnických osob tohoto cíle lze
dosáhnout uložením „definitivního“ trestu – trestu zrušení právnické osoby anebo uložením
omezujících trestů znemožňujících vykonávat určité činnosti nebo vlastnit určité věci. Největší
rozdíl oproti trestání fyzických osob lze shledat u pozitivní individuální prevence. Pozitivní
individuální prevence u trestání fyzických osob sleduje cíl vychovat pachatele, působit na něj
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uložením nebo hrozbou uložení trestu. Trest u fyzických osob sleduje výchovnou funkci100, tato
funkce je u právnických osob potlačena, pokud ji chápeme jako výchovné působení na
pachatele, jeho psychiku.
Jak bylo již uvedeno výše, tato funkce není potlačena zcela, resp. je možné ji chápat ve
vztahu k právnickým osobám ve specifickém smyslu, kdy právnická osoba v reakci na své
odsouzení přijme opatření, vnitřní předpisy, preventivní povahy, pokud takové neměla, a pokud
měla, tak je začne důsledněji uplatňovat a vynucovat jejich respektování ze strany svých
zaměstnanců a dalších osob v obdobném postavení. Účelem tohoto institutu je minimalizace
rizika, že dojde opětovně ke spáchání trestného činu, a pokud k tomu ze strany osob dle § 8
zákona o TOPO dojde, je toto alespoň základem pro vyloučení trestní odpovědnosti právnické
osoby. Účinku pozitivní individuální prevence lze v současnosti dosáhnout pouze v případě, že
právnická osoba sama bude aplikovat výše uvedená opatření. Za účelem pojištění možnosti
výše popsaného postupu by bylo vhodné zavedení nového institutu jakési nucené správy, jejímž
účelem by mimo jiné bylo zajištění přijetí a prvotní provádění příslušných compliance
programů.
Ke generální prevenci pak lze dodat, že cíle a účel jak negativní, tak pozitivní generální
prevence jsou totožné jako při trestání osob fyzických.
3.3. Zásady sankcionování
I oblast sankcionování právnických osob je ovládána určitými základními zásadami –
vůdčími právními idejemi.
Zásadami ovládajícími sankcionování právnických osob jsou zejména: zásada
zákonnosti, zásada přiměřenosti, zásada individualizace trestu, zásada personality trestu, zásada
neslučitelnosti určitých trestních sankcí u jednoho pachatele a zásada humanity.
Základní zásadou sankcionování právnických osob lze označit zásadu zákonnosti, dle
níž lze tresty (a ochranná opatření) právnickým osobám ukládat pouze uvedené v zákoně o
TOPO. Je projevem zásady nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege – není trestného
činu, není trestu bez zákona. Je základním ústavním principem vyplývajícím z článku 39
Listiny. Základními ustanoveními na zákonné úrovni pak jsou ustanovení § 1, § 15 zákona o
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Literatura poukazuje na nedostatečné výsledky poukazující na nedostatečnou efektivitu výchovného
rehabilitačního působení trestu a poukazuje na skutečnost, že se v reakci na tento vývoj v poslední době objevují
tendence k posouvání koncepce trestů ve směru k odplatným teoriím. Viz. TLAPÁK NAVRÁTILOVÁ, J. Pojem
a účel trestu, Systém trestů. In JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 6.
aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2017, s. 385. Student (Leges).
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TOPO a též § 37 odst. 1 trestního zákoníku. Ustanovení § 1 odst. 1 zákona o TOPO, stanoví,
že právnickým osobám lze ukládat pouze sankce uvedené v zákoně o TOPO. Samotný katalog
trestních sankcí pak obsahuje § 15 zákona o TOPO, když v odst. 1 stanovuje taxativní výčet
trestů a v odst. 2 jsou vypočtena ochranná opatření. Ustanovení § 37 trestního zákoníku je pak
obecnou normou zakotvující zásadu zákonnosti v trestním zákoníku.
Zásada přiměřenosti vyjadřuje kvalitativní požadavek na trest, který má být ukládán
v závislosti na závažnosti spáchaného trestného činu. Trest by měl být adekvátní. Adekvátnost
trestu spáchanému činu je pak důležitým faktorem pro efektivitu trestu. Trest nesmí být ani
mírnější, ani přísnější. Tak tomu je u trestů; u ochranných opatření je hledisko přiměřenosti
ochranného opatření povaze a závažnosti činu konstruováno jako negativní, když se ochranné
opatření neuloží, pokud by bylo svou povahou nepřiměřené povaze a závažnosti spáchaného
trestného činu a poměrům právnické osoby, jíž by mělo být uloženo. Dle Jelínka101 je projevem
této zásady též zákaz uložení přísnější trestní sankce, pokud by mělo postačit uložení sankce
mírnější.
Zásada individualizace je zásadou navazující na zásadu přiměřenosti. Jednotlivé trestné
činy jsou trestním zákoníkem „ohodnoceny“ trestní sazbou trestu odnětí svobody určené měsíci
či léty. Zákonodárce tímto způsobem typově stanoví závažnost a společenskou škodlivost
daného trestného činu. V případě spáchání trestného činu pak musí soud při jeho posuzování
uložit takový typ trestu a jeho výměru, který bude nejvíce adekvátní spáchaného trestného činu
a jeho pachateli. Jednotlivá hlediska pro individualizaci trestu jsou obsažena v § 14 zákona o
TOPO.
Dle zásady personality trestu by měl být trest způsobit újmu pouze pachateli trestného
činu, a ne na další osoby. Ani v trestání fyzických osob však nelze vždy dosáhnout plného
uplatnění této zásady, když na trestané fyzické osobě mohou být závislé, zejména finančně,
další fyzické osoby a případné potrestání fyzické osoby – pachatele může způsobit jistou újmu
i těmto osobám. Při ukládání trestu právnické osobě jako pachateli trestného činu tato zásada
ustupuje do pozadí ještě více, jelikož právnické osoby bývají účastníky nepoměrně více vztahů.
Uložením trestu právnické osobě tak může být způsobena újma osobám na ni navázaným,
ačkoli tyto osoby nemají s trestnou činností trestané právnické osoby nic společného. Těmito
osobami jsou zejména členové právnické osoby, obchodní partneři, klienti a zejména
zaměstnanci právnické osoby. Jelínek pak poukazuje na skutečnost, že o trestní odpovědnosti
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právnické osoby lze uvažovat jako formě kolektivní viny102, institutu jinak trestnímu právu
v současnosti cizímu. Na toto riziko pak pamatuje i samotný zákon o TOPO v § 14 odst. 3, kdy
je nutné, aby soud při ukládání trestu přihlédl i k oprávněným zájmům třetích osob, zejména
k zájmům poškozeného, věřitelů právnické osoby a dalších osob.
Zásada neslučitelnosti některých sankcí ukládaných jednomu pachateli vyjadřuje zákaz
ukládání sankcí, které mají obdobnou povahu, resp. míří na stejný nebo obdobný statek. Obecně
lze říci, že ukládání vícero trestních sankcí vedle sebe je nejenom v pořádku, ale mnohdy i
žádoucí103tak, aby byly postiženy všechny složky vedoucí k trestné činnosti. Uložením
některých druhů trestních sankcí vedle sebe by však došlo k nežádoucí kumulaci účinků těchto
sankcí, resp. by účinek jedné této trestní sankce vyloučil účinek druhé uložené sankce.
Nakonec zásada humanity sankcí vyplývá již z čl. 7 odst. 2 Listiny. Tato zásada nachází
své uplatnění především v trestání fyzických osob, jelikož jenom tyto mohou být předmětem
mučení, krutého a nelidského zacházení. Avšak Jelínek uplatnění této zásady připouští i v
oblasti sankcionování právnických osob, když jej chápe jako princip nepřípustnosti krutých a
nepřiměřených sankcí104. Naopak Kratochvíl aplikaci této zásady v oblasti sankcionování
právnických osob vylučuje105.
3.4. Hlediska ukládání trestů
Stejně jako trestní zákoník v ustanovení § 39 obsahuje hlediska pro ukládání trestů
fyzickým osobám, zákon o TOPO obsahuje specifickou úpravu hledisek pro ukládání trestů
právnickým osobám v ustanovení § 14. Tato speciální hlediska ukládání trestů a ochranných
opatření jsou pak základním vodítkem soudů pro individualizaci trestu, resp. ochranného
opatření ukládaného právnické osobě. S přihlédnutím k jistým specifikům TOPO není ovšem
ustanovení § 14 zákona o TOPO vyčerpávající. Vzhledem ke skutečnosti, že trestní
odpovědnost právnických osob stojí na zásadě přechodu trestní odpovědnosti právnických osob
na její právní nástupce106, musí soud v tomto případě vzít v úvahu též hlediska dle § 10 zákona
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o TOPO. Dle Šámala se hlediska pro ukládání trestů dělí na obecná hlediska obsažená zejména
v § 39 trestního zákoníku a specifická obsažená právě v § 14 zákona o TOPO107108.
Hledisky pro ukládání trestů dle § 14 odst. 1 zákona o TOPO jsou: povaha a závažnost
trestného činu; poměry právnické osoby, včetně majetkových poměrů; dosavadní činnost
právnické osoby; skutečnost, zda právnická osoba vykonává činnost ve veřejném zájmu, který
má strategický nebo obtížně nahraditelný význam pro národní hospodářství, obranu či
bezpečnost; působení právnické osoby jako pachatele po činu, zejména snaha nahradit škodu
poškozenému či odstranění jiných škodlivých následků vzniklých poškozenému; účinky trestu
a jeho důsledky vyplývající pro právnickou osobu a její budoucí činnost. Ustanovení § 17 odst.
3 zákona o TOPO dále ještě ukládá soudu povinnost přihlédnout k důsledkům uložení trestu
právnické osobě na třetí osoby, které jsou se sankcionovanou právnickou osobou v nějakém
vztahu, typicky členové, věřitelé nebo zaměstnanci a poškozený.
Jak bylo uvedeno výše, hlediska uvedená v § 14 zákona o TOPO jsou specifickými
hledisky ukládání trestů, avšak při sankcionování právnických osob se užijí i hlediska užívaná
při sankcionování fyzických osob uvedená v trestním zákoníku. Z těchto je možné uvést
polehčující a přitěžující okolnosti109, dobu, která uplynula od spáchání trestného činu, změnu
situace, délku trestního řízení vedeného o předmětném trestném činu, pokud trvalo nepřiměřeně
dlouhou dobu110, u spolupachatelství míru účasti na spáchání trestného činu, u účastenství,
v jaké míře účastník přispěl ke spáchání trestného činu, u přípravy zvlášť závažného zločinu a
u pokus míru, v jaké se pachatel přiblížil dokonání trestného činu. Z dalších lze uvést
ustanovení o úhrnném a souhrnném trestu a o společném trestu za pokračování v pokračujícím
trestném činu111.
Vodítkem pro určení povahy a závažnosti trestného činu jsou dle § 39 odst. 2 trestního
zákoníku112: význam chráněného zájmu, způsob provedení trestného činu, následky trestného
činu, okolnosti, za kterých byl trestný čin spáchán, osoba pachatele, míra jeho zavinění a jeho
pohnutka, záměr nebo cíl.
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Význam chráněného zájmu lze dovodit dle zařazení daného trestného činu do některé
ze 13 hlav zvláštní části trestního zákoníku, resp. z jednotlivých ustanovení zvláštní části o
trestných činech a též z kategorizace daného trestného činu, tj. zdali se jedná o přečin, zločin
nebo zvlášť závažný zločin. Co se týče závažnosti, posuzuje soud konkrétní závažnost
souzeného trestného činu. Typově je závažnost trestného činu stanovena již zákonem, resp.
zařazením trestného činu v rámci zvláštní části trestního zákoníku a určením trestní sazby.
Jelínek pak uvádí pravidlo „Čím závažnější je konkrétní chráněný zájem, tím závažnější jsou
útoky proti němu“113. Soud pak tedy musí posoudit závažnost trestného činu v rámci zákonné
trestní sazby. Přitom posuzuje míru naplnění jednotlivých znaků trestného činu a dle tohoto pak
uloží trest.
Způsob provedení trestného činu lze nejlépe definovat jako způsob jímž pachatel
naplnit znaky objektivní stránky takového činu. Je však vždy nutné způsob jednání vedoucího
ke spáchání trestného činu odlišovat od jednání pachatele po činu, které je dalším zvláštním
hlediskem pro individualizaci trestu. Následkem trestného činu je nutno rozumět nejenom
následek jako ohrožení nebo porušení hlavního objektu trestného činu, ale ohrožení či porušení
vedlejších objektů, které může způsobit užití vyšší trestní sazby nebo být přitěžující okolností.
Okolnostmi, za nichž byl trestný čin spáchán jsou zejména místní a časové okolnosti za
nichž byl trestný čin spáchán114, dále okolnosti na vůli právnické osoby nezávislé, které tuto
právnickou osobu ovlivňují115. Za jednu z těchto okolností lze pak chápat i osobu, proti níž byl
trestný čin namířen, či na níž byl spáchán.
Co se týče míry zavinění, pohnutky, záměru a cíle, je nutné na toto nahlížet z pohledu
fyzické osoby, která spáchala přičitatelný trestný čin a tato kritéria vztahovat právě k této osobě.
U polehčujících a přitěžujících okolností demonstrativně vypočtených v § 41, resp. § 42
trestního zákoníku pak bude možné vzít do úvahy jen takové okolnosti, které se svou povahou
dají vztáhnout i právnickou osobu jako pachatele trestného činu. Z uvedených tedy bude možné
v oblasti TOPO pracovat s přitěžující okolností spáchání trestného činu ze ziskuchtivosti, msty
nebo polehčující okolností způsobení nižší škody nebo jiného méně závažného následku.
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Jelínek pak ještě poukazuje na fakt116, že některé z polehčujících okolností u fyzických osob by
mohly být při sankcionování právnických osob brány jako okolnosti přitěžující. Jako příklad
uvádí spáchání trestného činu z důvodu nedostatku životních zkušeností. Zde je pak právnické
osobě k tíži, že si takovou osobu dosadila do jedné z funkcí dle § 8 odst. 1 zákona o TOPO.
Institut zkoumající poměry právnické osoby včetně majetkových poměrů pak slouží
k charakteristice právnické osoby bez přímé souvislosti se spáchaným trestným činem, tedy pro
posouzení právnické osoby jako budoucího objektu trestu. Zjištění majetkových poměrů bude
důležité zejména v případě, kdy bude soud právnické osobě ukládat některý z majetek
postihujících trestů. Jejich spolehlivé zjištění pak je důležité pro stanovení výše, resp. rozsahu
majetkového trestu, jelikož každá právnická osoba má svá specifika a mechanické ukládání
např. peněžitého trestu ve výši 50.000.000,- Kč za trestný čin dotačního podvodu dle § 212
odst. 1 a odst. 6 trestního zákoníku by pro některé společnosti mohlo mít fatální následek, ačkoli
cílem peněžitého trestu zřejmě není likvidace právnické osoby, a na straně druhé pak jiné
právnické osobě taková sankce nemusí způsobit žádné nebo nijak zvlášť invazivní újmu.
Takový trest pak nebude ani v jednom z uvedených příkladů nebude nikterak účinný, jelikož
nezohledňuje specifika právnických osob jako svých objektů. Dalšími poměry právnické osoby
pak bude zejména počet zaměstnanců, druh podnikatelské či jiné činnosti jí vykonávaný, počet
obchodních partnerů, klientů, územní rozsah činnosti a další.
Dosavadní činností právnické osoby se pak rozumí skutečnost, zda se právnická osoba
do doby spáchání trestného činu chovala řádně, tj. zda dodržovala zákony a jiné právní předpisy
a nepáchala tedy trestnou činnost nebo přestupky. Naopak v případě, že právnická se řádně
nechovala, tato skutečnost negativně ovlivní úvahy soudu o trestu, zejména pokud půjde o
recidivu trestné činnosti.
Hledisko skutečnosti, zda právnická osoba vykonává činnost ve veřejném zájmu, která
má strategický nebo obtížně nahraditelný význam pro národní hospodářství, obranu nebo
bezpečnost, je pak problematické, jelikož jde do značné míry o neurčitý právní pojem, a tedy
v něm lze spatřovat rozpor se zásadou nullum crimen nulla poena sine lege certa117. Púry
shodně s Fenykem poukazují118, že při výkladu tohoto pojmu bude nutné podpůrně užít
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Směrnice Rady 2008/114/ES119, resp. jí definovaného pojmu kritická infrastruktura. Kritickou
infrastrukturou lze rozumět oblast energetiky (výroba i distribuce energií), potravinářství,
nouzové služby (Hasičský sbor ČR, Armáda ČR, Policie ČR atd.) Z velké části jde o činnosti
vykonávané státem, pokud však stát výkon těchto činností přenese na osobu od něj odlišnou,
půjde právě o tento případ. Jelínek podotýká120, že u osob vykonávající činnost ve veřejném
zájmu by naopak mělo být právo obecně dodržováno v nejvyšší možné míře, a tak by mělo být
i vymáháno a v případě spáchání trestné činnosti některou takovou právnickou osobou, by měla
být tato okolnost spíše k tíži. Jinak by totiž docházel k nerovnováze mezi jednotlivými
právnickými osobami, kdy jedna právnická osoba celostátního významu vykonávající takovou
činnost a její případné zrušení nebo uložení jiné sankce by bylo na újmu celé společnosti a na
jinou společnost se stejným druhem činnosti, avšak pouze marginálního významu, a tudíž by
tedy nedostála výše uvedené „kvality“ a trestní represe by na ni dopadla se vším důrazem.
Hledisko působení právnické osoby po činu a její případná snaha nahradit škodu či jinak
odstranit jiné škodlivé následky trestného činu kvalifikuje chování právnické osoby v době po
dokonání trestného činu. V rámci tohoto hlediska se zohlední případné projevení lítosti, snaha
odstranit škodlivý následek či naopak lhostejnost nebo páchaní další trestné činnosti nebo
proklamace tohoto.
Co se týče účinků a důsledků trestu pro budoucí činnost právnické osoby, zde je
záměrem, aby soud učinil jakousi prognózu budoucího chování právnické osoby po uložení a
vykonání trestu, jaký bude mít uložený trest na chování právnické osoby vliv, případně zdali
vůbec nějaký. Cílem je, aby právnická napříště předcházela páchání trestné činnosti z její
strany, přijala příslušná opatření, vytvořila compliance programy a tyto následně dodržovala.
Při ukládání trestu právnické osobě musí soud též přihlížet k oprávněným zájmům
třetích osob a poškozeného. V případě třetích osob půjde zejména o obchodní partnery
právnické osoby, její členy, pokud tito nejsou původci trestné činnosti právnické osoby,
věřitele, a hlavně zaměstnance. Uložení zejména majetkového trestu právnické osobě může
právnické osobě odčerpat nemalou část jejího majetku a v důsledku tohoto mohou být tímto
postiženy i třetí osoby. Lze se domnívat, že nejcitelněji budou uložením trestu postiženi
zaměstnanci právnické osoby, když práce pro trestanou právnickou osobu je často jejich
jediným zdrojem obživy, a tedy existenční jistotou. Dle Fenyka by měl zákonodárce uvážit, zda
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by nebylo vhodné přiznat určité procesní postavení v rámci trestního řízení vedeného proti
právnické osobě těmto třetím osobám, aby tyto mohly hájit svá majetková práva, u kterých by
stát zasáhl do základního práva na vlastnictví těchto třetích osob121.
3.5. K možnosti aplikace institutu upuštění od potrestání
Pravidlo obsažené v § 1 odst. 2 zákona o TOPO stanoví, že v případech, kdy zákon o
TOPO neobsahuje vlastní speciální úpravu nebo použití subsidiární úpravy trestního zákoníku
explicitně nevylučuje, použije se tato subsidiární úprava, pokud ta není ze své podstaty
diskvalifikována. Tímto případem bude rozhodně i užití institutu upuštění od potrestání, resp.
podmíněného upuštění od potrestání s dohledem.
Upuštění od potrestání za současného uložení ochranného léčení nebo zabezpečovací
detence je už ze své podstaty nemožné při sankcionování právnických osob užít. Púry užití
tohoto institutu a priori nevylučuje, což podkládá poukazem na skutečnost, že zákon o TOPO
užití tohoto institutu nevylučuje a ani to nevylučuje jeho povaha, avšak vidí zde rozpor
s požadavkem na ukládání účinných, přiměřených a odstrašujících sankcí. K tomu podotýká,
že v rámci subsidiarity trestní represe by pak takové skutky, u nichž by soud upustil od
potrestání, měly být řešeny spíše v rámci správního řízení zejména z důvodu vysoké náročnosti
vedení trestního řízení122. Co se dále týče podmíněného upuštění od potrestání s dohledem, je
Šámalův komentář ještě skeptičtější, když v rámci dohledu počítá se systematickou prací
probačního úředníka a konkrétní fyzické osoby, což je v současné době těžko představitelné.
Tibitanzlová123 se k fenoménu upuštění od potrestání staví veskrze pozitivně, i když
uznává, že aplikace institutu upuštění od potrestání na právnické osoby může být v nějaké míře
problematické. Problematické jsou pak dle Tibitanzlové zejména podmínky stanovené trestním
zákoníkem pro upuštění od potrestání. Dle § 46 odst. 1 trestního zákoníku lze upustit od
potrestání tehdy, pokud spáchaného činu pachatel lituje a projevuje účinnou snahu po nápravě
trestného činu a vzhledem k povaze a závažnosti přečinu a k dosavadnímu životu, u
právnických osob je zřejmě přiléhavější použít pojmu dosavadní činnosti. V případě právnické
osoby – pachatele lze mít důvodně za to, že postačí projednání trestného činu a nebude nutné
ukládat trest. Počítá se zde s projevem lítosti, tedy s psychickým vztahem, postojem
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k spáchanému činu. U právnické osoby zůstává otázkou, zda může ze své podstaty toto
kritérium naplnit.
Soudní praxe však již ukázala, že aplikace institutu upuštění od potrestání právnické
osoby je možné124;za období let 2014 až 2018 bylo upuštěno od potrestání celkem v šesti
případech125.
Autor souhlasí s názorem Tibitanzlové, že není správné bez dalšího vylučovat možnost
upuštění od potrestání právnické osoby. Podmínky dle § 46 odst. 1 trestního zákoníku bude
však nutné vždy vztahovat k jednotlivým fyzickým osobám právnické osoby zastupující,
zejména co se týče lítosti. Typickým případem, kdy by mělo být upuštěno od potrestání je dle
autora případ přechodu trestní odpovědnosti právnické osoby na její právní nástupce v podobě
fúze s jinou právnickou osobou, pokud tato poté, co se o trestné činnosti trestně odpovědné
právnické osoby dozvěděla, začala podnikat kroky, které lze posuzovat jako naplnění podmínek
stanovených trestním zákoníkem pro upuštění od potrestání. Samozřejmě pak lze uvažovat i o
upuštění od potrestání právnické osoby v případě, kde trestní odpovědnost nepřechází. Naopak
co se týče podmíněného upuštění od potrestání s dohledem, zde je autor za současné právní
úpravy k užití tohoto institutu spíše skeptický, když nejzásadnějším problémem je jistá
nemožnost aplikace dohledu dle aktuální úpravy trestního zákoníku126.
3.6. Trest úhrnný, trest souhrnný a trest společný za pokračování v trestném činu
Problematika trestání mnohosti trestných činů jednoho pachatele se nepochybně týká i
trestně odpovědné právnické osoby. Ve smyslu § 1 odst. 2 zákona o TOPO se jednoznačně při
sankcionování právnických osob užijí i ustanovení § 43, 44 a 45 trestního zákoníku upravující
ukládání úhrnného a souhrnného trestu a společného trestu za pokračování v trestném činu.
Púry uvádí127, že z odkazovaných ustanovení se pak z povahy věci neuplatní ustanovení § 43
odst. 3 a 4 trestního zákoníku. S tímto názorem lze souhlasit, avšak pouze za předpokladu, že
užití podmíněného upuštění od potrestání s dohledem u právnických osob vylučujeme.
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3.7. Podmíněné upuštění od výkonu zbytku trestu zákazu činnosti (a zákazu plnění veřejných
zakázek a trestu zákazu přijímání dotací a subvencí?)
Dalším ustanovením trestního zákoníku použitelným při sankcionování právnických
osob bude zcela jistě § 90 trestního zákoníku, resp. § 91, pokud se týkají podmíněného upuštění
od výkonu zbytku trestu zákazu činnosti. Trest zákazu činnosti lze uložit jak fyzické, tak
právnické osobě. Jedinou velkou odlišností u právnických osob je dvakrát větší výměra trestu
zákazu činnosti, než je možné při trestání fyzických osob128. Je tedy možné, aby soud po výkonu
poloviny uloženého trestu zákazu činnosti upustil od jeho dalšího výkonu, pokud odsouzená
právnická osoba prokáže splnění požadavků § 90 odst. 1 trestního zákoníku.
Ustanovení § 39 zákona o TOPO o výkonu trestu zákazu plnění veřejných zakázek nebo
účasti ve veřejné soutěži a trestu zákazu přijímání dotací a subvencí odkazuje na přiměřené
použití § 350 trestního řádu, upravující výkonu trestu zákazu činnosti. Za použití analogie ve
prospěch pachatele lze též aplikovat ustanovení § 90 a 91 trestního zákoníku o podmíněném
upuštění od výkonu zbytku trestu zákazu činnosti též na tyto dva specifické tresty. V současné
době je připravována novelizace zákona o TOPO, která zakotvuje do tohoto zákona ustanovení
o podmíněném upuštění od zbytku trestu zákazu činnosti, zákazu plnění veřejných zakázek
nebo účasti ve veřejné soutěži a zákazu přijímání dotací a subvencí, když bude možné po
polovině výkonu trestu od tohoto trestu podmíněně upustit a bude stanovena zkušební doba
v délce trvání jeden až deset let. Zkušební doba nebude moci být kratší než nevykonaný zbytek
trestu129.
3.8. K otázce dohledu nad odsouzenými právnickými osobami
Na otázku dohledu nad trestně odpovědnými osobami lze nahlížet ve dvou různých
rovinách. V jedné rovině je nutné uvažovat o dohledu nad sankcionovanými právnickými
osobami jako nad institutem nezbytným pro výkon některých sankcích. V druhé rovině pak lze
takový dohled považovat za nový druhu trestní sankce.
V současné době mají při trestání fyzických osob trestní soudy k dispozici institut
dohledu, který lze využívat zejména pro kontrolu dodržování podmínek trestů nespojených
s odnětím osobní svobody nebo podmínek podmíněného upuštění od potrestání s dohledem.
Naopak v oblasti sankcionování právnických osob obdobný institut výslovně upraven není,
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ačkoli literatura užití institutu dohledu apriori za subsidiárního užití trestního zákoníku
nevylučuje a nadto jej literatura neshledává ani příliš užitečným130.
Autor této práce je však co se týče užitečnosti dohledu v rámci sankcionování
právnických osob poněkud odlišného názoru. Lze se domnívat, že v současné době nemají
české trestní soudy efektivní prostředky dohledu nad výkonem některých sankcí ukládaných
právnickým osobám. To se z aktuálních týká především trestů zákazu činnosti, zákazu plnění
veřejných zakázek nebo účasti ve veřejné soutěži a zákazu přijímání dotací a subvencí. Dalším
důvodem pro zavedení úpravy dohledu při sankcionování právnických osob je právě
nevylučovaná možnost aplikace podmíněného upuštění od potrestání s dohledem ve smyslu §
48 trestního zákoníku. Zejména z těchto důvodů autor pokládá za prospěšné upravení dohledu
s ohledem na specifika právnických osob.
Při aplikaci institutu dohledu v oblasti sankcionování právnických osob bude nutné
vyřešit dvě základní otázky, a to pojem a účel dohledu ve vztahu k sankcionovaným
právnickým osobám a dále určení vykonavatele takového dohledu.
Východiskem pro diskusi nad pojmem a účelem dohledu nad sankcionovanými
právnickými osobami může být současná úprava dohledu obsažená v § 49 trestního zákoníku.
Dle cit. ustanovení se dohledem rozumí pravidelný osobní kontakt pachatele – fyzické osoby
s probačním úředníkem, spolupráce při vytvoření a realizaci probačního plánu dohledu a
kontrola plnění podmínek uložených pachateli soudem nebo vyplývajících ze zákona. Účelem
dohledu je pak kontrola chování pachatele s cílem omezit možnosti opakovat trestnou činnost
a zajistit ochranu společnosti, a dále pak odborné vedení pachatele za účelem zajištění jeho
budoucího řádného života. Do jisté míry je možné si představit užití ustanovení § 50 a 51
trestního zákoníku upravující povinnosti pachatele a povinnosti a oprávnění probačního
úředníka při uplatňování dohledu nad právnickými osobami.
Co se tedy týče pojmu dohledu nad sankcionovanými právnickými osobami, lze si pod
tímto pojmem představit zejména kontrolu plnění podmínek uloženého trestu. Z možných trestů
dle § 15 odst. 1 zákona o TOPO lze jako o trestech, jejichž výkon lze dohlížet, uvážit zejména
trest zákazu činnosti dle § 20, a dále v menší míře též další zákazových trestů dle § 21 a 22.
Kontrola plnění podmínek trestu zákazu činnosti by měla spočívat zejména ve sledování
chování právnické osoby, tj. sledování její inzerce, z čehož lze vcelku dobře zjistit, zda
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právnická osoba daný trest zákazu činnosti plní či nikoli. Dále by bylo možné zajistit kontrolu
prováděním namátkových kontrol v sídle společnosti a jejích závodech a provozovnách. Jinou
prospěšnou funkcí je dle názoru autora možné zavedení odborné pomoci při zavádění
preventivních opatření – compliance programů v rámci právnické osoby a následné dočasné
namátkové kontroly jejich naplňování. Autor v tomto spatřuje zvýšení ochrany společnosti před
případnými budoucími trestnými činy právnické osoby a též šanci na budoucí působení
právnické osoby, který bude v souladu s právními normami, čímž bude posílen individuálně
preventivní prvek uloženého trestu nebo naopak bude posílena prevence v případě
podmíněného upuštění od potrestání s dohledem. Nakonec by též bylo správné zajistit v rámci
dohledu kontrolu plnění případné povinnosti uspokojení nároků poškozeného. Toto by
přicházelo v úvahu zejména v případě podmíněného upuštění od potrestání s dohledem, když
by zároveň byla uložena taková povinnost.
Dalšími povinnostmi, které by měly být v rámci dohledu vynucovány, by mělo být po
vzoru francouzské úpravy131 zavedení systému vzdělávání zaměstnanců a dalších osob, které
jsou např. členy volených orgánů právnické osoby s cílem preventivně působit na osoby
uvedené ve výčtu § 8 odst. 1 zákona o TOPO anebo dále vnitřní disciplinární odpovědnost
zaměstnanců a dalších osob za porušení pravidel vyplývajících z compliance programu.
Za účel dohledu lze označit pozitivní působení na právnickou osobu, a tedy posílení
účinků individuální prevence.
Problematičtější se jeví otázka vykonavatele dohledu, když je možné se vydat cestou
rozšíření působnosti stávající Probační a mediační služby anebo naopak zřídit zcela nový orgán
dohledu, nebo přidělit výkon jiné již existující entitě. Autorovi se jeví v případě kontroly
výkonu trestu zákazu činnosti a podmíněného upuštění od potrestání s dohledem nejlepší
možností rozšíření působnosti stávající Probační a mediační služby ČR. V tomto případě by
však musela být z její strany přijata jistá opatření, a to zejména v personálním zajištění dohledu
nad právnickými osobami tak, aby byly zajištěny všechny výše popsané činnosti v rámci
dohledu vykonávané. Ostatní dvě uvedené varianty jsou dle autora též možné, avšak nejsou
zcela efektivními řešeními. Náklady za případnou právní pomoc poskytnutou ze strany
vykonavatele dohledu by právnická osoba podléhající tomuto dohledu měla nést sama.
Odlišná situace ovšem nastává v případě dohledu nad výkonem trestu zákazu plnění
veřejných zakázek nebo účasti ve veřejné soutěži a trestu zákazu přijímání dotací a subvencí,
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Více viz kapitola 6.4 této práce.
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když se jako účinnější způsob kontroly jejich výkonu jeví pouhá opatrnost samotných
zadavatelů veřejných zakázek, resp. poskytovatelů dotací a subvencí.
Dohled nad právnickými osobami by měl být zaveden i jako druh trestní sankce, přičemž
autorovi se jako vhodnější ze dvou základních typů trestní sankce jeví ochranné opatření. Jeho
obsah by pak měl být totožný s výše uvedeným. Výhodu takovéto úpravy autor spatřuje
zejména v možnosti podrobit právnickou osobu dohledu i v případě, kdy trestní odpovědnost
takové právnické osoby zanikne, avšak soud i přesto považuje za nutné vyvíjet na takovou
právnickou osobu určitý vliv za účelem zajištění odpovídající prevence. Dohled ve formě trestu
by takovouto možnost neumožňoval.
3.9. Zánik výkonu trestní sankce a zahlazení odsouzení
Zánikem výkonu trestu se rozumí práva státu na potrestání pachatele. Je nutné
skutečnost zániku trestu odlišovat od zániku trestnosti, resp. zániku trestní odpovědnosti
pachatele. Zánik trestu může nastat až po nabytí právní moci odsuzujícího rozsudku, kterým
byl právnické osobě uložen trest.
Zákon o TOPO obdobně jako trestní zákoník výslovně uvádí jako způsob zániku výkonu
trestu promlčení výkonu trestu a zároveň obsahuje ustanovení o vyloučení promlčení výkonu
trestu u některých trestných činů. Je nutné podotknout, že i když zákon o TOPO neuvádí žádné
další způsoby zániku výkonu trestu, lze mít za to, že zde, stejně jako v případě trestání fyzických
osob, existují další způsoby zániku výkonu trestu. Dalšími způsoby zániku trestu právnické
osoby jsou milost či amnestie prezidenta republiky ve formě agraciace; dále osvědčení se při
podmíněném upuštění od výkonu zbytku trestu zákazu činnosti, zákazu plnění veřejných
zakázek, účasti ve veřejné soutěži nebo zákazu přijímání dotací a subvencí; zánik právnické
osoby bez právního nástupce, resp. bez takového právního nástupce, který by byl způsobilý,
aby na něj přešla trestní odpovědnost ve smyslu § 10 zákona o TOPO; a nakonec samotné
vykonání celého uloženého trestu.
Promlčení výkonu trestu je způsob zániku trestu spojený s plynutím času. Důvody pro
promlčení výkonu trestu jsou obdobné jako u zániku trestní odpovědnosti promlčením.
Z hlediska hmotněprávního se postupně s plynoucím časem vytrácí potřeba společnosti
potrestat daného pachatele. Stejně tak i z hlediska pachatele – právnické osoby, která již po
uložení trestu pravomocným rozsudkem nespáchala žádný další trestný čin, lze z této
skutečnosti usuzovat, že právnická osoba pozitivně přehodnotila své stanovisko k trestním
zákonem chráněným zájmům a není tedy nutné na vykonání uloženého trestu trvat. Naopak
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když Púry odkazuje132 na důvody promlčení trestní odpovědnosti právnických osob, co se týče
procesních důvodů promlčení výkonu trestu, nelze vzít za důvod zániku výkonu trestu důvod
postupného zániku důkazních prostředků, z nichž by bylo možné zjistit pachatele trestného
činu. Toto jistě není relevantním důvodem pro zánik výkonu trestu, alespoň z hlediska
procesního práva, jelikož již není nutné získávat důkazy pro prokázání viny již odsouzeného.
Délky jednotlivých promlčecích dob dle § 24 zákona o TOPO jsou stanoveny stejně
jako v případě zániku výkonu trestu dle trestního zákoníku133, tedy pět, deset, dvacet a třicet let
v závislosti na druhu a výši, resp. délce trvání trestu, když odstupňovány jsou dle počtu denních
sazeb peněžitého trestu, resp. dle délky trvání trestu zákazu činnosti, zákazu plnění veřejných
zakázek nebo účasti ve veřejných soutěžích a zákazu přijímání dotací a subvencí dle § 24 písm.
a) až c) zákona o TOPO. Pod ustanovení § 24 písm. d) zákona o TOPO, tedy promlčecí doba
činí 5 let, lze subsumovat výše uvedené tresty v nižších sazbách a trest uveřejnění odsuzujícího
rozsudku.
Zbylé tresty uvedené ve výčtu § 15 zákona o TOPO dle názoru autora promlčení výkonu
trestu nepodléhají, jelikož jsou vykonány již nabytím právní moci rozsudku, jímž byly uloženy.
Tento názor potvrzuje i Jelínek ve svém komentáři k zákonu o TOPO134.
Nutno podotknout, že se zákon o TOPO v § 24 omezuje pouze na určení délky
jednotlivých promlčecích dob, ale už nestanovuje další podmínky. Je tedy nutno za použití § 1
odst. 2 zákona o TOPO aplikovat subsidiární úpravu § 94 trestního zákoníku. Literatura zastává
názor135, že u právnických osob nemůže dojít ke stavení promlčecí doby, když poukazuje na
skutečnost, že § 94 odst. 3 trestního zákoníku spojuje důvody stavení s důvody, které mohou
nastat pouze u fyzických osob. S tímto názorem nelze než souhlasit. Naopak u promlčení
výkonu trestu právnických osob může nastat přerušení promlčecí doby. Zde jsou důvody
obecné a velice dobře představitelné i u osob právnických.
Promlčení výkonu trestu nemůže nastat u trestů uložených za všechny trestné činy
negativně vyčtené v § 7 zákona o TOPO. Ustanovení § 25 zákona o TOPO vylučuje promlčení
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PÚRY, F. In ŠÁMAL, P. Trestní odpovědnost právnických osob: komentář. 2. vydání. V Praze: C.H. Beck,
2018, s. 500. Beckova edice komentované zákony.
133
Ustanovení § 34 odst. 1 trestního zákoníku
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JELÍNEK, J. In JELÍNEK, J. HERCZEG, J. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob: komentář s
judikaturou. 2., aktualiz. a přeprac. vyd. Praha: Leges, 2013, s. 164. Komentátor.
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Srovnej PÚRY, F. In ŠÁMAL, P. Trestní odpovědnost právnických osob: komentář. 2. vydání. V Praze: C.H.
Beck, 2018, s. 502. Beckova edice komentované zákony.., nebo op. Cit. JELÍNEK

49

trestů uložených za trestné činy, u nichž je dle § 13 zákona o TOPO vyloučeno promlčení trestní
odpovědnosti právnické osoby za jejich spáchání.
Zahlazení odsouzení je institut eliminující negativní konotace vyplývající pro
právnickou osobu z jejího odsouzení a zejména zápisu z Rejstříku trestů, který je pro právnické
osoby veřejný136. Ustanovení § 27 zákona o TOPO stanoví dobu potřebnou pro zahlazení
odsouzení odkazem na ustanovení o promlčení výkonu trestu. Zvláštností oproti zahlazení
odsouzení dle trestního zákoníku je, že doba, jejíž uběhnutí je nutné pro zahlazení odsouzení,
se počítá již od okamžiku, kdy odsuzující rozsudek nabyl právní moci, a nikoli až od chvíle
vykonání trestu či upuštění od výkonu jeho zbytku. Fenyk k tomuto uvádí, že de facto samotný
zápis bude mít často závažnější důsledky než uložený trest, když právnickou osobu nelze do
doby, než nastane fikce neodsouzení, považovat za bezúhonnou, a tedy často tato právnická
osoba nebude moci vstupovat do právních vztahů, jejichž podmínkou je právě bezúhonnost137.
Fenyk dále připouští možnost aplikace § 105 odst. 3 trestního zákoníku, tj. dřívějšího zahlazení
odsouzení, než by nastalo uplynutím dob dle § 27, resp. § 24 zákona o TOPO.
Autor práce s tímto souhlasí a pokládá současnou právní úpravu za nepřiměřeně přísnou.
Sporná ale zůstává otázka bezúhonnosti právnické osoby v případě § 6 živnostenského zákona,
když ten stanoví podmínku bezúhonnosti pouze pro fyzické osoby a na právnické osoby se tato
podmínka nevztahuje, a tedy zda nejde v tomto případě o opomenutí zákonodárce, jenž
zapomněl vztáhnout tuto podmínku též na sankcionované právnické osoby. Autor se domnívá,
že tímto je založena zásadní nerovnost mezi fyzickými a právnickými osobami v případě, kdy
nerovnosti nejsou odůvodněny např. žádným přirozeným rozdílem v povaze těchto druhů
subjektů práva. Dochází tedy k nedůvodnému zvýhodnění právnických osob, kdy na tyto
nedopadají následky odsouzení za trestný čin v takové míře jako na osoby fyzické i v době po
vykonání trestu. V důsledku toho by měla tedy vyvstávat otázka, zda by neměla být tato
podmínka za pomoci výkladu vztažena i na právnické osoby do doby, než bude tento, dle názoru
autora, nedostatek odstraněn. Autor je dále toho názoru, že ochranného a izolačního účelu trestu
zákazu činnosti je dosaženo již jeho vykonáním. Pokud by ještě měly pro právnickou osobu po
vykonání některých druhů trestů, zejména těch spočívajících v zákazu nějaké činnosti,
přetrvávat nepříznivé následky, které by měly pro právnickou osobu obdobný diskvalifikační
účinek, jaký měl samotný trest, lze takovou skutečnost dle názoru autora považovat za
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Ustanovení § 13 odst. 5 zákona o Rejstříku trestů
FENYK, Jaroslav. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Komentář - 2., podstatně
přepracované a doplněné vydání. V Praze: Wolters Kluwer, 2018. Komentáře (Wolters Kluwer ČR), s. 139,
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nepřiměřeně přísnou. Z toho důvodu se tedy autor staví za možnost aplikace § 105 odst. 3
trestního zákoníku. Ovšem za lepší autor pokládá možnost novelizace ustanovení § 27 zákona
o TOPO, jež by měla spočívat ve změně podmínek zahlazení odsouzení ve vztahu k omezujícím
trestů dle § 20 až 22 zákona o TOPO, kdy by se odsouzení právnické osoby zahlazovalo již ze
zákona vykonáním trestu.
Druhou možností by bylo zahlazení odsouzení právnické osoby výrokem soudu po
uplynutí určité, avšak podstatně kratší doby, než je tomu v současnosti. Za přiměřené by bylo
možno požadovat odstupňování délky takové doby potřebné pro zahlazení dle délky
zákazového trestu – v případě trestu zákazu činnosti (a jeho obdob dle § 21 a 22) v délce trvání
nejméně 5 let, je možné zahladit odsouzení výrokem soudu po uplynutí alespoň jednoho roku,
v případě nejméně deseti, resp. patnáctiletého trestu zákazu činnosti, by mohla doba potřebná
pro zahlazení odsouzení výrokem soudu v délce trvání alespoň 2, resp. 3 roky138.
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V současné době je připravována novelizace zákona o TOPO, která kompletně mění úpravu zahlazení
odsouzení právnické osoby, když navrhované způsoby jsou autorem označovány za správné a vhodné. Sněmovní
tisk č. 466/0, Poslanecká sněmovna, VIII. Volební období, 24. 4. 2019, Praha.
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4. Část: Jednotlivé druhy trestních sankcí ukládané právnickým osobám
4.1. Systém trestů a dělení trestů
„Systém trestů lze definovat jako uspořádání jednotlivých druhů trestů podle závažnosti,
podle postihovaných zájmů a vzájemné vztahy mezi jednotlivými tresty“139. Takto citovaná
definice systému trestů dle Jelínkovy učebnice trestního práva hmotného v části 3 věnující se
obecným otázkám trestání fyzických osob je samozřejmě použitelná i pro systém trestů
ukládaných právnickým osobám dle zákona o TOPO.
Systém trestů ukládaných právnickým osobám je v zákoně o TOPO uveden v § 15 odst.
1. Taxativní výčet trestů je zásadním projevem základní zásady trestního práva, a to zásady
zákonnosti – nulla poena sine lege, která je též ústavním principem zakotveným v čl. 39 Listiny.
Právě dle zásady nulla poena sine lege není možné nikterak rozšiřovat tento výčet trestů, krom
legislativní cesty.
Dle § 15 odst. 1 zákona o TOPO je možné právnické osobě uložit následující tresty:
zrušení právnické osoby, propadnutí majetku, peněžitý trest, propadnutí věci, zákaz činnosti,
zákaz plnění veřejných zakázek nebo účasti ve veřejné soutěži, zákaz přijímání dotací a
subvencí a trest uveřejnění rozsudku. Tresty jsou zde uspořádány podle jejich závažnosti od
nejtěžšího, kterým je zrušení právnické osoby, po nejméně závažný – trest uveřejnění rozsudku.
Ke stávajícímu výčtu trestů lze poukázat na připravovanou novelu trestních zákonů140,
resp. trestního zákoníku, trestního řádu a zákona o TOPO, kdy má mimo jiné do výčtu § 15
odst. 1 zákona o TOPO být doplněn nový trest zákazu držení a chovu zvířat. Připravovaná
novela reaguje jednak na vývoj, který se projevuje tzv. dereifikací neboli „odvěcnění“ zvířat,
kdy přestává vidět zvířata pouze jako věci, ale začíná respektovat zvířata jako živé bytosti
pociťující bolest a utrpení. Z toho důvodu se jim poskytovat právní ochrana na vyšší úrovni než
doposud. Druhým důvodem je reakce zákonodárce na fenomén množíren, kdy tato zařízení
rozmnožují různé druhy v často nevyhovujících podmínkách. Proto se navrhuje kriminalizace
některých jednání doposud klasifikovaných pouze jako přestupky141 a jako adekvátní forma
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TLAPÁK NAVRÁTILOVÁ, J. Pojem a účel trestu, Systém trestů. In JELÍNEK, J. Trestní právo hmotné:
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trestní represe jakožto reakce na tyto trestné činy trest zákazu držení a chovu zvířat142.
Argumentem proti zavedení tohoto trestu je skutečnost, že dle autora lze celkem dobře obsah
tohoto trestu vymezit již za pomoci stávajícího trestu zákazu činnosti, a to jak v případě
fyzických osob, tak v případě právnických osob. Dalším argumentem proti zavedení tohoto
trestu možné nebezpečí jeho nevymahatelnosti, když na jednu stranu tento trest skutečně zamezí
nabývání nových oprávnění k chovu a držení zvířat, na stranu druhou je autor skeptický k jeho
efektivitě jako takové, když sankcionovaná osoba bude schopna učinit jiná opatření, kterými si
zajistí možnost chovu a držení zvířat, aniž by si k takové činnosti musela opatřit jakékoli
povolení. Samozřejmě nelze s jistotou předpokládat, že opravdu dojde k přijetí výše uvedené
novely trestních zákonů, avšak je možné ji uvést alespoň jako vhodnou úvahu de lege ferenda.
Naopak jako vhodnou sankci, kterou by bylo vhodné nově vytvořit je ochranné opatření
dohledu nad právnickou osobou143.
Tresty uvedené v § 15 odst. 1 zákona se dají dělit dle různých hledisek. Nejzákladnějším
je dělení trestů na tresty, které zná i trestní zákoník, a na tresty specifické, které lze uložit pouze
právnickým osobám. Těmito specifickými jsou trest zrušení právnické osoby, zákaz plnění
veřejných zakázek nebo účasti ve veřejné soutěži, zákaz přijímání dotací a subvencí a trest
uveřejnění rozsudku. Bohuslav dělí trestní sankce ukládané právnickým osobám na peněžité
sankce, sankce poškozující reputaci právnické osoby, sankce omezující právnickou osobu a
sankce nápravné144. Do tohoto lze ze současných trestů obsažených v zákoně o TOPO zařadit
trest peněžitý (zařazen pod peněžité sankce), trest uveřejnění rozsudku (řazen do kategorie
sankcí poškozujících reputaci), trest zrušení právnické osoby, zákaz činnosti a jeho dvě
specifické obdoby dle § 21 a 22 zákona o TOPO (řazeny mezi omezující sankce.
V současné době zákon o TOPO neupravuje žádný trest, resp. trestní sankci, kterou by
bylo možné zařadit do poslední kategorie dle Bohuslava, tedy do kategorie sankcí nápravného
charakteru. Bohuslav do této kategorie řadí např. trest obecně prospěšných prací ukládaných
právnickým osobám, dočasná nucená správa soudem jmenovaným správcem a další145.
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Další dělení uvádí Jelínek146, když stávající tresty obsažené v zákoně o TOPO dělí na
trest výjimečný, kterým označuje trest zrušení právnické osoby, dále tresty majetkové, kam řadí
trest propadnutí majetku, propadnutí věci neb peněžitý trest, tresty zákazové, kam lze zařadit
trest zákazu činnosti a tresty dle § 21 a 22 zákona o TOPO, a nakonec trest difamující, kterým
je trest uveřejnění rozsudku.

4.2. Jednotlivé tresty ukládané právnickým osobám
4.2.1. Zrušení právnické osoby
Trest zrušení právnické osoby je nejtěžším trestem, který je možné uložit právnické
osobě. Zároveň jde o jeden ze čtyř specifických trestů, které je možné uložit pouze právnickým
osobám.
Zákon o TOPO upravuje podmínky jeho ukládání v § 16. Stanoví tři základní
nepřekročitelné podmínky jeho ukládání – právnická osoba musí mít sídlo v České republice,
činnost sankcionované právnické osoby spočívala zcela nebo většinově v páchání trestné
činnosti a povaha právnické osoby uložení trestu zrušení umožňuje. Tyto podmínky jsou
vyčteny v § 16 odst. 1 zákona o TOPO. K těmto základním podmínkám ukládání tohoto trestu
§ 16 v odst. 2 a 3 přidává další zvláštní podmínky, pokud jde o osoby podléhající dohledu České
národní banky a komoditní burzy, když zde jako podmínku uložení trestu zrušení vyžaduje
souhlas právě České národní banky, resp. dozorového orgánu nad komoditními burzami.
První uvedenou podmínkou pro uložení trestu zrušení právnické osoby je pojem sídla
právnické osoby v České republice. Důvodem existence této podmínky je vynutitelnost trestu,
jelikož si nelze zcela jasně představit, že cizí státy budou vykonávat rozsudky českých soudů,
jimiž byl tento trest uložen. Trest tedy nelze uložit právnické osobě se sídlem v zahraničí, i
pokud by zde měla organizační složku, odštěpný závod či v České republice vykonávala svoji
činnost jinak. Problematickým pro určení, zda jde o českou právnickou osobu či nikoli, je
problematika odlišnosti právního (zapsaného) a faktického (skutečného) sídla právnické osoby.
Občanský zákoník oddělení faktického sídla právnické osoby uznává a pracuje s ním, když v §
137 odst. 1 dává každému právo „[…] se […] dovolat skutečného sídla právnické osoby“,
přičemž skutečným sídlem právnické osoby se typicky rozumí místo, kde právnická osoba
provozuje svoji činnost, místo které je těžištěm její činnosti, a toto sídlo je zároveň rozdílné od

146

JELÍNEK, J. In JELÍNEK, J. HERCZEG, J. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob: komentář s
judikaturou. 2., aktualiz. a přeprac. vyd. Praha: Leges, 2013, s. 124.
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sídla zapsaného v některém z veřejných rejstříků právnických osob. Pro účely trestní
odpovědnosti právnických osob je autor toho názoru, že rozhodujícím bude sídlo zapsané ve
veřejném rejstříku a nikoli sídlo skutečné. Stejný názor zastávají i Púry s Dědičem v komentáři
k zákonu o TOPO147.
Další podmínkou uložení trestu zrušení je činnost právnické osoby záležející zcela nebo
z větší části v páchání trestné činnosti. Z toho vyplývá, aby právnické osobě tento trest mohl
být uložen, musí být poměr jí páchané trestné činnosti více jak 50% celkové činnosti právnické
osoby. Púry s Dědičem uvádějí, že se jedná o činnost faktickou a nikoli činnost deklarovanou
v zakladatelském právním jednání nebo uvedenou ve veřejném rejstříku právnických osob.
Důvodová zpráva k ustanovení § 16 říká, že trest zrušení právnické osoby je zamýšlen jako trest
např. pro právnické osoby, které byly zapojeny do páchání organizované trestné činnosti.
Poslední základní podmínkou uložení trestu zrušení právnické osoby je přípustnost jeho
uložení dle povahy právnické osoby. Zákon o TOPO nikterak tuto podmínku dále nerozvádí.
Trest zrušení právnické osoby nelze uložit zejména právnickým osobám zřízených přímo
zákonem. V opačném případě by de facto se obecné soudy postavily do funkce tzv. negativního
zákonodárce, kdy by tím, že zruší takovou právnickou osobu, zruší tím vlastně i zákon takovou
právnickou osobu zakládající. Nutno pak podotknout, že pravomoc rušit zákony má pouze
Parlament ČR a v rámci zvláštního druhu řízení též Ústavní soud ČR, který může zákon zrušit
pro jeho rozpor s ústavním pořádkem, resp. mezinárodní smlouvou, která byla řádně vyhlášena,
ratifikována a ČR jí je vázána. Obecné soudy tuto pravomoc nemají. Jako zástupce právnických
osob lze uvést Český rozhlas148, Česká televize149, profesní komory150 nebo státní fondy151.
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Viz. PÚRY, F. DĚDIČ, J. In ŠÁMAL, P. Trestní odpovědnost právnických osob: komentář. 2. vydání. V Praze:
C.H. Beck, 2018, s. 391. Beckova edice komentované zákony.
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Zřízen zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů. V § 1 odst. 2 cit. zák. je
Český rozhlas definován jako „Český rozhlas je právnickou osobou, která hospodaří s vlastním majetkem, jehož
základem je majetek převedený z Československého rozhlasu. Český rozhlas vlastními úkony nabývá práv a
zavazuje se,“.
149
Zřízena zákonem č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů. V § 1 odst. 2 cit. zák. je
definována jako „Česká televize je právnickou osobou, která hospodaří s vlastním majetkem, jehož základem je
majetek převedený z Československé televize.1) Česká televize vlastními úkony nabývá práv a zavazuje se,“.
150
Viz Česká advokátní komora dle § 40 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii; notářské komory dle § 29 a násl.
zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád); Česká lékařská komora, Česká stomatologická
komora a Česká lékárnická komora dle zákona č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické
komoře a České lékárnické komoře; nebo Komora veterinárních lékařů ČR dle zákona č. 381/1991 Sb., o Komoře
veterinárních lékařů České republiky
151
Viz Státní zemědělský intervenční fond dle zákona č. 256/2000 Sb.; nebo Státní fond dopravní infrastruktury
dle zákona č. 104/2000 Sb.
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Dále lze do této skupiny právnických osob zcela bezpečně zařadit též územní samosprávné
celky. pokud ty jsou trestně odpovědné dle § 6 zákona o TOPO152.
Ne zcela jednoznačné je pak postavení dalších právnických osob, které nejsou zřízeny
zákonem, ale které jsou zakládány za účelem uplatňování některých základních práv a svobod.
Šámalův komentář k zákonu o TOPO153 jako příklady těchto osob církve a náboženské
společnosti dle čl. 16 odst. 2 Listiny, odborová hnutí dle čl. 27 Listiny, spolky dle čl. 20 odst.
1 Listiny nebo politické strany a hnutí dle čl. 20 odst. 2 Listiny. Šámalův komentář dochází
k závěru, že vzhledem k možnosti omezit tato práva za účelem ochrany bezpečnosti státu,
ochrany veřejné bezpečnosti a veřejného pořádku a ochrany před trestnými činy vyplývající již
z jednotlivých příslušných ustanovení Listiny, lze těmto právnickým osobám trest zrušení
právnické osoby uložit. V případě politických stran a hnutí dochází k opačnému závěru
Šelleng154, když ten argumentuje dikcí § 13 zákona o sdružování v politických stranách a
hnutích, resp. § 15 cit. zák., dle kterého rozhoduje o rozpuštění politické strany Nejvyšší správní
soud. Dochází tak k závěru, že politické straně či hnutí dle současné úpravy uložit trest zrušení
právnické osoby nelze. K tomuto ještě podotýká, že na Slovensku došlo v souvislosti s přijetím
tamního zákon o trestní odpovědnosti právnických osob mj. k novelizaci zákona upravujícího
existenci a fungování politických stran a do výčtu způsobů zrušení politických stran či hnutí
nově přidal uložení tohoto trestu.
Autor této práce souhlasí s názorem vysloveným v Šámalově komentáři, tedy že
politické straně tento trest uložit lze. Lze se inspirovat v úpravě zákona o církvích a
náboženských společnostech, který obdobně jako zákon o sdružování v politických stranách a
hnutích nepředpokládá jako důvod zrušení církve nebo náboženské společnosti uložení trestu
dle § 16 zákona o TOPO. Dále lze mít za to, že úprava dle § 13 odst. 1 písm. b) a § 15 zákona
o sdružování v politických stranách a hnutích směřuje apriori na případy, kdy nedojde
k trestněprávně relevantnímu jednání přičitatelnému politické straně nebo hnutí. Naopak pokud
by tomu bylo tak, jak uvádí Šelleng, v případě spáchání přičitatelného trestného činu by
politickou stranu či hnutí za tento čin soudil obecný soud, avšak ten by nemohl politické straně
tento trest uložit. Musela by poté přijít vláda a dále zdlouhavě připravovat podání návrhu na
rozpuštění politické strany dle úpravy zákona o sdružování v politických stranách a hnutích?
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Srov. PÚRY, F. DĚDIČ, J. In ŠÁMAL, P. Trestní odpovědnost právnických osob: komentář. 2. vydání. V
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Autor je toho názoru, že jednak z hlediska procesní ekonomie je tento přístup krátkozraký,
jelikož bylo lze dosáhnout stejného výsledku v řízení u trestního soudu. Za druhé pak se
v trestním řízení lépe naplní účel sankcionování, a to ochrana společnosti před trestnými činy a
jejich pachateli. Za současné úpravy však lze vidět faktickou překážku v uložení tohoto trestu
politické straně spíše v podmínce, aby činnost právnické osoby spočívala zcela nebo z většiny
v páchání trestné činnosti. Tato podmínka je dle názoru autora v případě alespoň v současnosti
zavedených politických stran nedosažitelná. Názor, že je možné uložit trest zrušení právnické
osoby též politické straně nebo hnutí, církvi nebo náboženské společnosti, odborové organizaci
či spolku, zastává též Jelínek v komentáři k zákonu o TOPO155.
Zákon o TOPO zavádí pro určité druhy právnických osob zvláštní režim pro uložení
trestu zrušení právnické osoby upravený v § 16 odst. 2, resp. 3. Pokud má být sankcionovanou
právnickou osobou, která je součástí finančního systému, tj. banka, pojišťovna, zajišťovna,
penzijní fond, investiční společnost, investiční fond, obchodník s cennými papíry, spořitelní a
úvěrové družstvo, centrální depozitář cenných papírů, instituce elektronických peněz, platební
instituce, provozovatel vypořádacího systému a organizátor trhu s investičními nástroji, je
nutné, aby si soud, pokud předpokládá, že takové právnické osobě bude ukládat trest zrušení
právnické osoby, vyžádal předchozí vyjádření České národní banky k vhodnosti jeho uložení.
Soud není tímto stanoviskem vázán, avšak musí jej při rozhodování o trestu zohlednit. Fakticky
by se od stanoviska ČNB neměl odchylovat, jelikož zrušení osoby uvedené příkladmo v § 16
odst. 2 zákona o TOPO by se dotklo nepoměrně většího počtu třetích osob, než je tomu u běžné
právnické osoby,
Obdobnou povinnost soudu vyžádat si stanovisko orgánu státního dozoru stanovuje §
16 odst. 3 zákona o TOPO pro komoditní burzy. Komoditní burzou se rozumí právnická osoba
zřízená dle zákona o komoditních burzách, a která dle cit. zákona organizuje obchodování se
zbožím (komoditami), deriváty vztahujícími se ke komoditám nebo se zemědělskými skladními
listy156. Orgánem státního dozoru nad komoditními burzami, a tedy orgánem příslušným pro
vydání stanoviska vyžadovaného § 16 odst. 3 je Ministerstvo průmyslu a obchodu nebo
Ministerstvo zemědělství dle ustanovení § 13 odst. 2, resp. § 15 odst. 2 kompetenčního
zákona157.
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Okamžikem nabytí právní moci rozsudku, kterým byl právnické osobě uložen trest
zrušení právnické osoby, vstupuje tato právnická osoba do likvidace. Zákon o TOPO
neobsahuje žádnou úpravu likvidace právnické osoby, jíž byl trest zrušení právnické osoby
uložen. Je tedy nutné při likvidaci postupovat dle obecné úpravy likvidace právnické osoby
upravené v občanském zákoníku v § 187 až 209. Dále se použijí speciální ustanovení
občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích obsahující speciální úpravu likvidace
jednotlivých druhů právnických osob158.
Zákon o TOPO v § 16 odst. 5 poté stanovuje speciální úpravu rozdělení majetku zrušené
právnické osoby mezi její věřitele, když stanoví, že lze majetek rozdělit pouze mezi věřitele,
jejichž pohledávky za zrušenou právnickou osoby vznikly v dobré víře a nesouvisejí s trestným
činem zrušené právnické osoby. Dle Púryho a Dědiče jde o majetek, u kterého je z povahy věci
vyloučeno jeho držení, typicky jde o drogy, střelné zbraně, výbušniny apod 159. Druhou
skupinou majetku, který není možné rozdělit mezi věřitele, je majetek, který právnická osoba
získala trestným činem. Takový majetek je pak nutné vrátit poškozenému.
Říha poukazuje na nedostatky v praxi soudů při ukládání tohoto trestu, když tresty
nerespektují stávající podmínky jeho ukládání, tj. činnost právnické osoby zcela nebo z většiny
spočívala v páchání trestné činnosti. Jako příklad uvádí rozsudek Okresního soudu v Třebíči,
sp.zn. 3 T 60/2015, kterým soud uložil trest zrušení právnické osobě, společnosti, která
nevyvíjela žádnou činnost, neměla žádné zaměstnance a ani žádný majetek160. Nutno
podotknout, že skutečnost, kdy právnická osoba nevykonává žádnou činnost, nelze pokládat za
činnost spočívající zcela či z většiny v páchání trestné činnosti, jak to vyžaduje § 16 odst. 1
zákona o TOPO.
Dle názoru autora by bylo prospěšné se de lege ferenda zamyslet nad možností úpravy
podmínek ukládání tohoto trestu. Jak bylo uvedeno výše, právnické osobě lze tento trest uložit
pouze v případě, pokud její činnost spočívala zcela nebo z větší části v páchání trestné činnosti.
Avšak lze si celkem dobře představit situaci, kdy právnická osoba spáchá zvlášť závažný zločin
(vzhledem ke skutečnosti, že právnické osobě může být přičten trestný čin vraždy dle § 140
158
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odst. 1 nebo 2 a 3 trestního zákoníku nebo trestného činu rozvracení republiky či teroristického
útoku dle § 310 odst. 1 a 2, resp. 311 odst. 1 nebo 2 a 3 trestního zákoníku), avšak výše
uvedenou podmínku nenaplní, nebude tedy taková právnická osoba podléhat riziku uložení
trestu zrušení právnické osoby, ačkoli by z hlediska povahy a závažnosti spáchaného trestného
činu bylo uložení tohoto trestu více než vhodné.
Lze tedy doporučit, aby zákonodárce zvážil úpravu § 16 zákona o TOPO v tom smyslu,
že dojde k rozšíření podmínek ukládání trestu zrušení právnické osoby např. ve smyslu
navázání možnosti na spáchání trestného činu, za jehož spáchání trestní zákoník připouští
uložení výjimečného trestu bez podmínky, že dosavadní činnost právnické osoby spočívala
zcela nebo převážně v páchání trestné činnosti. Daný návrh směřuje na případy, kdy bude
závažnost trestného činu právnické osoby dosahovat takové míry, že uložení jakékoli jiné
sankce by nebylo dostatečně závažné, nebo by nebylo efektivní161 a zároveň by nebyly naplněny
podmínky § 16 odst. 1 zákona o TOPO.
4.2.2. Propadnutí majetku
Trest propadnutí majetku je nejzávažnějším majetkovým trestem v systému trestů dle
§ 15 odst. 1 zákona o TOPO. Podmínky jeho ukládání jsou stanoveny v § 17 zákona o TOPO.
Podle literatury tento trest stejně tak jako v případě trestání fyzických osob představuje závažný
zásah do ústavního principu ochrany základního práva na majetek dle čl. 11 Listiny162. Zákon
o TOPO z tohoto důvodu stanoví pro ukládání tohoto trestu značně omezující podmínky.
Ustanovení § 17 odst. 1 zákona o TOPO stanoví základní podmínky pro ukládání tohoto
trestu. Jsou jimi spáchání zvlášť závažného zločinu a získání nebo záměr získat pro sebe nebo
jiného majetkový prospěch – zištná pohnutka163. Zvlášť závažným zločinem je rozuměno ve
smyslu § 14 odst. 2 věty za středníkem úmyslný trestný čin, za který trestní zákoník ve zvláštní
části stanoví horní hranici trestní sazby nejméně deset let odnětí svobody. Zištná pohnutka
znamená, že právnická osoba spáchala trestný čin za účelem získání majetkového prospěchu.
Majetkovým prospěchem nemusí být jen rozmnožení majetku právnické osoby, ale též
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skutečnost, že se majetek trestně odpovědné právnické osoby nezmenší, ačkoli při dodržování
právních předpisů ze strany právnické osoby by ke zmenšení majetku došlo164165.
Majetkem se dle § 495 občanského zákoníku rozumí souhrn všeho, co patří určité osobě.
Dle Koukala se majetek skládá z věcí hmotných a nehmotných166. Hmotnou věcí se dle § 496
občanského zákoníku rozumí „ovladatelná část vnějšího světa, která má povahu samostatného
předmětu“, naopak nehmotnou věcí jsou práva, jejichž povaha to připouští, a jiné věci bez
hmotné podstaty. Právy, jejichž povaha to připouští, jsou zejména pohledávky a jejich
příslušenství, služebnosti, obchodní tajemství a další167.
Púry uvádí, že je nutné, aby se jednalo o záměr získat majetkový prospěch, na nějž nemá
právnická osoba nárok168. Tento majetkový prospěch by měl být značný nebo velkého
rozsahu169.
Ve světle dikce § 15 odst. 3 věty první zákona o TOPO, který stanoví, že všechny tresty
dle tohoto zákona je možno ukládat samostatně nebo vedle sebe, lze mít za to, že se v případě
ukládání trestu propadnutí majetku nepoužije omezující ustanovení § 53 trestního zákoníku,
když nelze uložit trest propadnutí majetku samostatně, pokud to výslovně nepřipouští konkrétní
ustanovení trestního zákoníku o konkrétním trestném činu.
Bez podmínek uvedených výše pak lze dle § 16 odst. 2 zákona o TOPO uložit trest
propadnutí majetku tehdy, pokud to výslovně v ustanovení upravujícím konkrétní trestný čin
připouští trestní zákoník170171.
Propadnutí majetku se dle § 16 odst. 3 zákona o TOPO může týkat celého majetku
právnické osoby nebo pouze jeho části. Tato část pak může vyjádřena poměrem, resp. procenty
nebo naopak vyčtením jednotlivých věcí do majetku právnické osoby náležejících. Dle Púryho
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pak v případě propadnutí celého majetku, resp. jeho části určené poměrně, soud zjišťuje, co vše
patří do majetku sankcionované právnické osoby, až ve vykonávacím řízení. Naopak při uložení
propadnutí části majetku určené výčtem jednotlivých věcí musí soud již při ukládání tohoto
trestu zjišťovat, zda určené věci spadají do majetku právnické osoby, tj. jestli ta je vlastníkem
či nakládá s věcí jako vlastník ve smyslu ustanovení § 135 trestního zákoníku. K tomu Púry
podotýká, že pokud existuje o vlastnictví k dané věci pravomocné rozhodnutí, trestní soud je
povinen se tímto rozhodnutím řídit, jde o prejudiciální otázku ve smyslu § 9 odst. 1 trestního
řádu172. Propadnutí majetku se vztahuje pouze na majetek, který náležel právnické osobě v době
uložení trestu propadnutí majetku soudem prvního stupně, majetek nabytý následně již tímto
trestem dotčen není.
Propadlý majetek dle § 66 odst. 5 trestního zákoníku ve spojení s § 1 odst. 2 zákona o
TOPO připadá státu.
Fenyk k trestu propadnutí majetku podotýká, že pokud se měl ukládat osobě
v insolvenčním řízení, resp. osobě, na níž byl uvalen konkurz, je nutné brát na tuto skutečnost
ohled, jelikož by uložení propadnutí majetku mělo negativní následky pro věřitele právnické
osoby173. Dle názoru autora však obdobné negativní následky bude mít uložení tohoto trestu i
v případě solventní právnické osoby, a tak je zmiňované hledisko negativních následků pro
věřitele insolventní právnické osoby do jisté míry irelevantní. Negativní účinky na věřitele
právnické osoby, které bude trest propadnutí majetku uložen, nejsou dle názoru autora
rozhodujícím faktorem uložení, resp. neuložení předmětného trestu.
Dle ustanovení § 17 odst. 4 zákona o TOPO je soud povinen si stejně jako v případě
ukládání trestu zrušení právnické osoby dle § 16 odst. 2 zákona o TOPO vyžádat stanovisko
ČNB o možnosti uložení tohoto trestu vyčteným druhům právnických osob174 s výjimkou, kdy
trest propadnutí majetku lze uložit i zahraniční bance, tj. uložení tohoto trestu není omezené
pouze na množinu českých právnických osob. Postup soudu bude obdobný jako v případě trestu
zrušení právnické osoby.
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4.2.3. Peněžitý trest
Peněžitý trest lze označit za hlavní trestní sankci, kterou je možné uložit právnické
osobě175, jelikož zákon o TOPO v § 18 nestanoví žádná omezení, jako je podmínka uložení,
pokud právnická osoba spáchala trestný čin ze ziskuchtivé pohnutky nebo v souvislosti
s určitou činností, jako je tomu u trestu propadnutí majetku, resp. trestu zákazu činnosti. Púry
tento trest označuje tento trest jako trest univerzální.176 Jeho ukládání je upraveno v § 18 zákona
o TOPO. Jde stejně jako v předchozím případě u trestu propadnutí majetku o trestní sankci,
kterou lze uložit jak právnickým, tak fyzickým osobám.
Zákon o TOPO v ustanovení § 18 odst. 1 stanoví, že peněžitý trest lze uložit za spáchání
úmyslného i nedbalostního trestného činu. Zde se nabízí otázka, zdali není tato formulace
nadbytečná, jelikož český právní řád jiné než úmyslné trestné činy a trestné činy spáchané
z nedbalosti nezná177.
Jedinou omezující podmínkou je skutečnost, že peněžitý trest nelze uložit, pokud jeho
uložení mělo být na újmu práv poškozeného dle § 18 odst. 1 věty druhé zákona o TOPO.
Základní podmínkou uložení tohoto trestu bude náležité zjištění majetkových poměrů
právnické osoby. Majetkovými poměry se pak rozumí zejména objem majetku, s nímž
právnická osoba hospodaří, bilance příjmů a výdajů právnické osoby178.
Peněžitý trest se dle § 18 odst. 2 zákona o TOPO ukládá v denních sazbách, jako je tomu
obdobně v případě peněžitého trestu dle trestního zákoníku. Peněžitý trest je možné uložit ve
20 až 730 denních sazbách, přičemž výše jedné denní sazby se může pohybovat ve výši od
1.000,- Kč až do 2.000.000,- Kč. V celkové výši tedy může být peněžitý trest uložen v rozpětí
20.000,- Kč až 1.460.000.000,- Kč.
Jelikož jde o trest, který zná i trestní zákoník, lze při ukládání tohoto trestu subsidiárně
použít i úpravy § 68 odst. 3 až 7, naopak odst. 1 a 2 § 68 trestního zákoníku se neužijí, jelikož
zákon o TOPO v tomto směru obsahuje speciální úpravu. Kritériem pro určení počtu denních
sazeb je pak dle § 68 odst. 3 trestního zákoníku povaha a závažnost spáchaného trestného
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činu179 a kritériem pro stanovení výše jedné denní sazby dle § 18 odst. 2 věty druhé zákona o
TOPO jsou majetkové poměry právnické osoby180. Majetkové poměry soud zpravidla zjišťuje
zejména z účetních závěrek, zpráv auditora, daňových přiznání apod181. Je možné též uplatnění
ustanovení § 68 odst. 4 trestního zákoníku, dle kterého si soud může učinit o příjmech, majetku
a výnosech z něj učinit odhad, a to zejména v situacích, kdy se nedají dostatečně zjistit
majetkové poměry z důvodu chybějících či nedostatečných výše uvedených zdrojů182.
Pokud to odůvodňují zjištěné majetkové poměry právnické osoby, může soud dle § 68
odst. 5 trestného zákoníku povolit právnické osobě úhradu peněžitého trestu nikoli v celkové
sumě, ale v měsíčních splátkách přiměřených majetkovým poměrům. Tohoto ustanovení lze
užít též v případě vysoké výše peněžitého trestu, když peněžitý trest může dosáhnout až do výše
1,46 mld. Kč, jak bylo uvedeno výše183.
Naopak soud peněžitý trest vůbec právnické osobě dle § 68 odst. 6 trestního zákoníku
neuloží, pokud má za to, že peněžitý trest bude vzhledem ke zjištěným nebo odhadovaným
majetkovým poměrům nedobytný.
Z ustanovení trestního zákoníku týkajících se ukládání peněžitého trestu naopak nelze
při sankcionování právnických osob použít § 69 o uložení náhradního trestu odnětí svobody pro
případ, že trestaný peněžitý trest nesplní.
Říha poukazuje na skutečnost184, kdy české soudy nesprávně ukládají peněžitý trest. Do
roku 2017 došlo k nesprávnému vyměření peněžitého trestu celkem v sedmi případech, když
ve 4 případech soudy zcela špatně určily počet denních sazeb i jejich výši a uložily peněžitý
trest pod dolní hranicí, v jednom případě špatně určily počet denních sazeb, v dalších dvou
případech se sice výše trestu pohybovala v zákonném rozpětí, avšak jednou byl špatně určen
počet denních sazeb a jednou naopak výše denní sazby.
Autor se pak de lege ferenda zamýšlí nad možností změny současné úpravy ukládání
peněžitého trestu právnickým osobám. Ve zvláštní části trestního zákoníku lze najít ustanovení
o trestných činech, v nichž je určité protiprávní jednání kriminalizováno až od určité míry
179
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škodlivosti. Jako příklad lze uvést trestný čin neoprávněného podnikání dle § 251 odst. 1
trestního zákoníku. Odkazované ustanovení stanovuje hranici, od níž se v případě
neoprávněného podnikání, již jedná o daný trestný čin. Identické protiprávní jednání s nižší
škodlivostí pak bude pouhým přestupkem. Za přestupek takové jednání označuje mimo jiné
zákon o podnikání na kapitálovém trhu v § 162 odst. 1 písm. a). Dle § 162 odst. 6 písm. a)
ZPKT lze uložit ve správním řízení pokutu až do výše 150.000.000,- Kč. S ohledem na rozpětí,
v němž lze ukládat peněžitý trest právnickým osobám, je nutné vyslovit obavu, že dle současné
úpravy může dojít k situaci, kdy bude trestním soudem za neoprávněné podnikání, které je
trestným činem, uložen peněžitý trest v nižší výši, než by byla výše pokuty uložené ve správním
řízení o pouhém přestupku neoprávněného podnikání dle § 162 odst. 1 písm. a) zákona o
podnikání na kapitálovém trhu. Z tohoto důvodu je autor toho názoru, že nejlépe by měl
zákonodárce zvážit změnu úpravy ukládání peněžitého trestu právnickým osobám v tom
smyslu, že v případě, kdy jiný právní předpis ukládá za přestupek pokutu v určité výši, trestní
soud by nemohl uložit peněžitý trest v nižší výši, než je horní hranice pokuty ve správním řízení
o přestupku, resp. správním deliktu; případně by toto mělo být zakotveno alespoň jakožto
specifické hledisko při ukládání tohoto trestu. V opačném případě by dle názoru autora
docházelo k porušování zásady subsidiarity trestní represe, dle které by měl být trestní postih
protiprávního jednání závažnější, než je represe správních orgánů v řízeních o přestupcích, resp.
správních deliktech.
Otázkou je též možnost zavedení institutu podmíněně odloženého výkonu peněžitého
trestu. Nejde o institut českému právnímu řádu zcela neznámý, když je možné podmíněně
odkládat peněžité opatření mladistvým ve smyslu § 28 ZSVM. Též rakouská právní úprava
umožňuje podmíněného odložení peněžitého trestu právnickým osobám185.
Dle Gřivny lze označit podmíněné odložení peněžitého trestu za přiměřené (ve smyslu
vyhovění požadavkům mezinárodních dokumentů na účinné, přiměřené a odstrašující) sankce
ukládané právnickým osobám, když dle Gřivny186 je možné o podmíněném odložení peněžitého
trestu uvažovat v případě trestně odpovědných právnických osob, u nichž bylo spáchání
přičitatelného trestného činu pouhým excesivním jednáním, ke kterému došlo pouze v důsledku
nedostatečných mechanismů pro předcházení páchání trestné činnosti. Autor s tímto názorem
souhlasí a dodává, že co se týče legislativního vymezení, bylo by zřejmě prospěšné inspirovat
185
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se rakouskou právní úpravou a stanovit maximální počet denních sazeb peněžitého trestu, kdy
je ještě podmíněné odložení možné a dále pak vymezit množinu trestných činů, za jejichž
spáchání by bylo možné peněžitý trest podmíněně odložit. Autor pak navrhuje jako takové
vymezení navrhuje množinu přečinů dle § 14 odst. 2 trestního zákoníku, případně stanovení
maximální horní hranice trestní sazby určené zvláštní částí trestního zákoníku.
4.2.4. Propadnutí věci a propadnutí náhradní hodnoty
V případě trestu propadnutí věci se jedná o trest, který zná jak zákon o TOPO, tak trestní
zákoník, a zákon o TOPO v § 19 výslovně odkazuje na úpravu trestu propadnutí věci v trestním
zákoníku.
Trestní zákoník upravuje trest propadnutí věci a trest propadnutí náhradní hodnoty v §
70 až 72. Trest propadnutí věci lze uložit v případech, kdy jde o věc náležející pachateli ve
smyslu § 135 trestního zákoníku, tj. je v jeho vlastnictví nebo danou věc drží, chová se ve
vztahu k ní jako vlastní a opravdový vlastní není znám.
Zároveň lze trest propadnutí věci uložit pouze ve vztahu k takové věci, která nějak
souvisí se spáchaným trestným činem. Ustanovení § 70 definuje tři základní modality vztahu
věci, jež má propadnout a spáchaného trestného činu. Daná věc musí být:: a) bezprostředním
výnosem trestného činu, b) nástrojem užitým nebo určeným ke spáchání trestného činu, nebo
c) nabyta za věc, která byla bezprostředním výnosem z trestného činu, pokud věc, která byla
bezprostředním výnosem z trestného činu, není ve srovnání s takovou věcí zanedbatelné
povahy.
Ad a) jde o věc, jež podléhá trestu propadnutí věci obligatorně dle § 70 odst. 1 trestního
zákoníku.
Ad b) a c) jde o věci, u kterých může soud trest propadnutí věci uložit fakultativně.
Obligatorně trest propadnutí věci uloží ve smyslu odst. 4 § 70, pokud jde o věci, k jejichž držení
není právnická osoba oprávněna. Obligatorně se tento trest uloží i v případě, kdy právnická
osoba disponuje oprávněním k držení dané věci, avšak tuto věc použila způsobem, který jí
udělené povolení k držení věci nedovoluje187.
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Při ukládání trestu propadnutí věci musí soud přesně označit věc, která má propadnout.
Zároveň nelze uložit tento trest ve vztahu k věci, kterou není možné dohledat, a tedy ji není
možné v rámci výkonu tohoto trestu získat.
Dále dle ustanovení § 70 odst. 5 trestního zákoníku nesmí právnická osoba věc, která
podléhá trestu propadnutí věci zničit, zcizit, spotřebovat, poškodit, či učinit neupotřebitelnou.
Co se týče trestu propadnutí náhradní hodnoty dle § 71 trestního zákoníku, je tento trest
subsidiárním trestem vůči trestu propadnutí věci, když věc dle § 70 trestního zákoníku nelze
získat, zejména pro situace dle § 70 odst. 5. Soud se při ukládání tohoto trestu musí řídit
hodnotou věci, vůči níž by ukládal trest propadnutí věci. Trest propadnutí náhradní hodnoty
pak spočívá buď v propadnutí peněžité částky ve výši hodnoty „původní“ věci nebo
v propadnutí jiné věci obdobné hodnoty, přičemž hodnotu originální věci soud zjistí zejména
odborným vyjádřením či znaleckým posudkem188.

4.2.5. Zákaz činnosti
Trest zákazu činnosti spočívá ve znemožnění právnické osobě vykonávat určitou
činnost, k jejímuž výkonu je nutné povolení. Zákon o TOPO tento druh trestu upravuje
v ustanovení § 20. Smyslem trestu zákazu činnosti je pak zabránění právnické osobě v činnosti,
v souvislosti, s níž spáchala trestný čin189. Tento trest má zejména individuálně preventivní
účinky. Púry připouští i generálně preventivní působení tohoto trestu v případě, kdy je uložen
právnické osobě mající vysoký kredit v očích veřejnosti190
Zásadní odlišností od úpravy v trestním zákoníku je výměra trestu, když dle zákona o
TOPO je možné uložit trest zákazu činnosti v délce trvání jeden rok až dvacet let a dle trestního
zákoníku pouze v délce trvání jeden rok až deset let. Na rozdíl od trestního zákoníku nebude
možné právnické osobě zakázat výkon zaměstnání, povolání nebo funkce, jak uvádí § 73 odst.
3 trestního zákoníku.
Jedinou podmínkou uložení trestu zákazu činnosti je skutečnost, že zakázána může být
pouze taková činnost, v souvislosti, s níž byl spáchán trestný čin přičitatelný právnické osobě.
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Nelze tedy zakázat výkon jakékoli činnosti. Dle Fenyka musí být souvislost zakazované
činnosti a spáchaného trestného činu „přímá, bezprostřední a musí vyplývat ze skutečnosti, že
právě činnost, která má být zakázána, je pro svou povahu a s ohledem na právnickou osobu,
která ji vykonávala, pro společnost škodlivá“191.
Při ukládání trestu zákazu činnosti je nutné, aby soud přesně vymezil zakazovanou
činnost. Ta může spočívat v zákazu výkonu určité živnosti, více určitých živností nebo jiných
činností, k jejichž výkonu je nutné získání zvláštního povolení. Naopak nelze právnické osobě
generálně zakázat podnikatelskou činnost apod. V případě právnických osob, které jsou
církvemi, politickými stranami, nebude možné uložit tento trest co do činnosti hlavní, tedy
činnosti duchovní či politické, ostatně možnost uložení zákazu politické činnosti politických
stran a hnutí vylučuje již důvodová zpráva k zákonu o TOPO v bodu k § 20. V ostatních
případech však trest zákazu činnosti těmto právnickým osobám uložit je možné192. Co se týče
stanovení druhu a rozsahu zakazované činnosti, mají s tímto soudy dle Říhy problém, když
soudy buď vůbec nevymezily, v čem má zákaz činnosti spočívat, nebo zákaz činnosti vymezily
příliš široce, když např. zakázaly výkon jakékoli výdělečné činnosti193. K tomuto autor uvádí,
že lze říci, že smyslem existence právnické osoby, resp. pokud ta je obchodní korporací, je
právě výdělečná činnost a dosahování zisku a uložení takto příliš široce vymezeného zákazu
činnosti nebo vůbec nevymezeného zákazu činnosti by mířilo proti samotné podstatě existence
dané právnické osoby a její existence by se tak stala nadbytečnou.
Jak bylo uvedeno v předchozí kapitole, vzhledem ke skutečnosti, že zákaz činnosti je
trestem trvajícím určitou dobu, je ve vztahu k němu možné aplikovat ustanovení § 90 trestního
zákoníku o podmíněném upuštění od dalšího výkonu trestu. Trestní zákoník stanoví podmínku,
že lze podmíněně upustit od dalšího výkonu trestu zákazu činnosti po vykonání jeho poloviny
a zároveň stanoví, že zkušební doba, která se po podmíněním upuštění stanovuje, nesmí trvat
více než 5 let. Púry pak poukazuje na zřejmý rozpor, když lze právnické osobě uložit zákaz
činnosti až na 20 let, tedy polovina doby trestu je až po vykonání 10 let zákazu činnosti.
V situaci, kdy § 90 trestního zákoníku stanoví, že zkušební doba nesmí trvat kratší dobu, než je
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zbytek nevykonaného trestu, tedy dalších 10 let, pak nastává rozpor, kdy maximální doba trvání
zkušební doby dle trestního zákoníku je kratší než doba, po kterou musí zkušební doba trvat.
Púry k tomuto dodává, že zřejmě bude nutné v takovém případě nerespektovat pětiletou horní
hranici zkušební doby a řídit se dobou, která zbývá do konce trestu194.
Ve smyslu § 15 odst. 3 zákona o TOPO lze tento trest uložit společně s jakýmkoli jiným
trestem, ačkoli lze pochybovat o smysluplnosti jeho uložení zároveň s trestem zrušení
právnické osoby195.
Problematickou se jeví kontrola dodržování trestu zákazu činnosti, když v České
republice není spolehlivě vyřešena otázka dohledu nad sankcionovanými právnickými osobami
jako obdoby probačního dohledu nad fyzickými osobami. V důsledku této skutečnosti nelze
v plné míře kontrolovat výkon trestu zákazu činnosti196.
Též při ukládání trestu zákazu činnosti osobě, která je uvedená ve výčtu § 17 odst. 4
zákona o TOPO, si musí soud dle ustanovení § 20 odst. 2 zákona o TOPO vyžádat předchozí
stanovisko ČNB ohledně možnosti uložení tohoto trest uvedeným právnickým osobám.
4.2.6. Zákaz plnění veřejných zakázek nebo účasti ve veřejné soutěži
Dalším specifickým trest, který lze uložit pouze právnické osobě je trest zákazu plnění
veřejných zakázek nebo účasti ve veřejné soutěži197. Je zvláštní formou trestu zákazu činnost,
když spočívá v omezení možnosti vykonávat určitou specifickou činnost, zde plnění veřejných
zakázek a účast ve veřejných soutěžích. Zákon o TOPO jej upravuje v § 21.
Základní podmínkou pro udělení trestu zákazu plnění veřejných zakázek je spáchání
trestného činu v souvislostí účasti právnické osoby v řízení o zadání veřejné zakázky nebo ve
veřejné soutěži o nejlepší nabídku. Z katalogu trestných činů obsažených ve zvláštní části
trestního zákoníku se nabízí trestný čin pletich při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži
dle § 257 a pletich při veřejné dražbě dle § 258. Nelze však vyloučit uložení tohoto trestu i za
jiné trestné činy, pokud ty byly spáchány v souvislosti s účastí právnické osoby v řízení o
veřejné zakázce, resp. ve veřejné soutěži198.
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Veřejnou zakázkou je nutné rozumět veřejnou zakázku na dodávky, jíž se pořizují věci,
zvířata a ovladatelné přírodní síly dle § 2 odst. 2 a § 14 odst. 1 zákona o zadávání veřejných
zakázek; dále veřejné zakázky na služby dle § 2 odst. 2 a § 14 odst. 2 zákona o zadávání
veřejných zakázek. Veřejnou zakázkou se rovněž rozumí veřejné zakázky na stavební práce ve
smyslu § 2 odst. 2 a § 14 odst. 3 cit. zákona. Trestný čin musí být spáchán zejména v souvislosti
s účastí právnické osoby v řízení o zadání veřejné zakázky vedeném dle tohoto zákona.
Veřejnou soutěží je pak nutné rozumět zejména veřejnou soutěž o nejlepší nabídku ve
smyslu § 1772 až 1779 občanského zákoníku a dále veřejné soutěže dle zvláštních právních
předpisů.
Trest zákazu plnění veřejných zakázek pak dle § 21 odst. 3 spočívá v nemožnosti
právnické osoby uzavírat smlouvy na plnění veřejných zakázek, účastnit se řízení o veřejných
zakázkách a účastnit se veřejných soutěží.
Ustanovení § 21 odst. 2 zákona o TOPO stanoví, že tento trest lze uložit jako samostatný
pouze tehdy, pokud to povaha a závažnost spáchaného trestného činu nevylučuje. Fenyk
k tomuto podotýká, že z dikce tohoto ustanovení vyplývá, že samostatné ukládání tohoto trestu
zákonodárce pokládá za spíše výjimečné199.
Co se týče účinků trestu zákazu plnění veřejných zakázek, pokud byl pravomocně
uložen, působí pouze pro futuro. Dojde-li k situaci, kdy právnická osoba již plní veřejnou
zakázku a v průběhu plnění jí je uložen tento trest, na stávající plnění veřejné zakázky se již
vztahovat nebude.
Lze rovněž podotknout, že trest zákazu plnění veřejných zakázek klade jisté nároky též
na zadavatele veřejných zakázek ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek, resp. na
osoby vyhlašující veřejnou soutěž, když tyto by samy měly dodržovat jistou míru opatrnosti a
měli by si z veřejně dostupného Rejstříku trestů právnických osob zjišťovat, zda nejsou jejich
potenciální dodavatelé z účasti diskvalifikování v důsledku uložení tohoto trestu. S tím opět
souvisí nedostatečně vyřešená otázka soudního dohledu nad sankcionovanými právnickými
osobami a nedostatečná efektivita kontroly výkonu uložených trestů ze strany státu.
Dle Púryho pak soud musí při ukládání tohoto trestu dostatečně přesně vymezit na jaké
druhy veřejných zakázek a na jaké druhy zadávacích řízení dle zákona o zadávání veřejných
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zakázek, pokud soud má v úmyslu uložit tento trest pouze ve vztahu k určitým druhům
veřejných zakázek, resp. řízení, nebo veřejných soutěží200.
Jelínek pak upozorňuje na skutečnost, kdy zákon o TOPO neobsahuje komplexní úpravu
tohoto trestu, když je v důsledku specifičnosti tohoto trestu spočívající v možnosti uložit jej
pouze trestně odpovědným právnickým osobám legislativně nevyřešena možnost aplikace
institut podmíněného upuštění od výkonu zbytku trestu201. Jak je však v práci uvedeno výše,
uplatnění institutu podmíněného upuštění od výkonu zbytku trestu zákazu činnosti je za použití
analogie ve vztahu k tomuto trestu možné.
4.2.7. Zákaz přijímání dotací a subvencí
Druhou specifickou formou zákazu činnosti je trest zákazu přijímání dotací a subvencí
dle ustanovení § 22 zákona o TOPO. Též v tomto případě jde o specifický trest, který je možné
uložit pouze právnické osobě. Podmínkou jeho uložení je skutečnost, že právnická osoba
spáchala trestný čin v souvislosti s žádostí o udělení dotace, subvence, návratné finanční
výpomoci nebo jiné veřejné podpory nebo s jejich přijímáním.
Trest zákazu přijímání dotací a subvencí spočívá v soudním zákazu ucházet se o dotace,
subvence, návratnou finanční výpomoc, příspěvek nebo jakoukoli jinou formu veřejné podpory
(dotace) a tyto dotace přijímat. Musí se však jednat o dotace z veřejných rozpočtů, aby bylo
možné tento trest uložit202.
K pojmu dotace, subvence a návratná finanční výpomoc obsaženým v ustanovení § 22
odst. 3 zákona o TOPO:
Dotací se rozumí „peněžní transfery uvnitř i vně rozpočtové soustavy203“. Primárně jde
o peněžní transfery mezi jednotlivými veřejnými rozpočty 204, avšak dotace jsou v dnešní době
poskytovány i soukromým subjektům. Podmínky poskytování konkrétních dotací jsou
upraveny v dotačních programech vytvářených poskytovateli dotací. Právnické osoby mohou
podávat žádosti o poskytování těchto dotací. O udělení dotace rozhodují poskytovatelé dotace,
kteří jsou zároveň správcem daného dotačního programu. Primárním dělením dotací je dělení
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na dotace účelové a neúčelové. Peněžní prostředky pocházející z neúčelové dotace pak může
příjemce dotace použít na jakýkoli účel bez hrozby sankce. Opačná situace pak nastává u dotací
účelových. Základním znakem dotací je jejich nenávratnost.
Pojem subvencí pak byl v současné době do jisté míry pohlcen právě pojmem dotací.
Dle Púry pak jde v současné době o účelové nenávratné peněžní transfery poskytované státními
fondy205.
Návratnou finanční výpomocí se pak rozumí účelové návratné bezúročné plnění
z veřejných rozpočtů třetím osobám. Příjemce je povinen poskytnuté plnění v určené lhůtě
poskytovateli vrátit.
Tento trest lze dle § 21 odst. 1 zákona o TOPO lze uložit ve výměře jeden rok až dvacet
let.
Stejně jako v případě trestu zákazu plnění veřejných zakázek nebo účasti ve veřejné
soutěži je trest dle § 22 odst. 2 zákona o TOPO možné uložit jako samostatný pouze v případě,
že to dovoluje povaha a závažnost spáchaného trestného činu.
Co se týče určení rozsahu zákazu přijímání dotací a subvencí, může se tento trest
vztahovat na přijímání jakýchkoli dotací nebo jen na některé. Soud však v takovém případě
musí přesně vymezit, jaký druh dotací nesmí trestně odpovědná právnická osoba přijímat.
Podmíněné upuštění od výkonu zbytku trestu je možné za obdobných podmínek jako u
trestu zákazu plnění veřejných zakázek nebo účasti ve veřejné soutěži.
4.2.8. Uveřejnění rozsudku
Posledním z trestů, které je možné uložit právnické osobě, je trest uveřejnění rozsudku
upravený v § 23 zákona o TOPO. Je též čtvrtým specifickým trestem, který lze uložit pouze
právnické osobě. Jelínek tento trest označuje jako trest s difamujícími účinky206. Difamujícími
účinky trestu lze rozumět zejména negativní dopad na pověst a prestiž takto trestané právnické
osoby a utvoření negativního veřejného mínění o takto trestané právnické osobě. Důsledkem
tohoto účinku může být např. pokles poptávky po nabízeném zboží či službách takové
právnické osoby. V českém právním řádu nejde o nový institut, když je možné jako uveřejnění
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rozsudku jako sankci možné uložit v civilním řízení o některé ze žalob na ochranu proti nekalé
soutěži207.
Funkce trestu uveřejnění rozsudku je spatřována především v odsouzení trestné činnosti
ze strany veřejnosti, kdy se ta zveřejněním rozsudku o trestném činu právnické osoby dozvídá.
Společenské odsouzení pak může způsobit sekundární negativní účinky spočívající např.
v odlivu klientů právnické osob208. Prostřednictvím zveřejnění informace o právnické osobě a
spáchaném trestném činu se pak naplňuje zejména ochranná funkce tohoto druhu trestu.
Ukládání trestu uveřejnění rozsudku přichází dle § 23 odst. 1 zákona o TOPO v úvahu
zejména pokud to odůvodňuje povaha a závažnost trestného činu, nebo pokud je nutné
z hlediska zájmu na ochraně bezpečnosti lidí nebo majetku, popřípadě společnosti rozsudek
zveřejnit. Přichází tedy v úvahu tehdy, pokud je právnická osoba odsuzována zejména za
některý z trestných činů proti životnímu prostředí209, trestné činy obecně nebezpečné, ale též
např. za trestný čin obchodování s lidmi dle § 168 trestního zákoníku210. Jelínek považuje
podmínku povahy a závažnosti trestného činu za nadbytečnou, jelikož stejný účinek bude mít i
podmínka ohrožení bezpečnosti lidí či majetku, popřípadě společnosti211.
Trest uveřejnění (odsuzujícího) rozsudku spočívá v povinnosti odsouzené právnické
osoby na vlastní náklady zveřejnit v některém druhu sdělovacích prostředků celý rozsudek nebo
jeho část. Soud tedy při ukládání tohoto trestu musí zvážit, jakým druhem sdělovacího
prostředku má být odsuzující rozsudek zveřejněn, v jakém rozsahu má být zveřejněn, tedy jestli
má být zveřejněn celý rozsudek nebo jen jeho část. V tom případě pak musí soud v rozsudku
přesně specifikovat, které části rozsudku musí být zveřejněny. Naposled musí soud určit lhůtu,
v níž musí odsouzená právnická osoba rozsudek ve stanoveném druhu sdělovacích prostředků
a ve stanoveném rozsahu zveřejnit.
Hojně kritizovaným nedostatkem trestu uveřejnění rozsudku je nedokonalá úprava jeho
výkonu dle § 41 zákona o TOPO212. Jako problematické se jeví skutečnost, že veřejné sdělovací
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prostředky213 nemají zákonem uloženou povinnost zveřejnit daný rozsudek, ač se o to právnická
osoba jejich prostřednictvím pokouší. V důsledku toho pak může být odsouzené právnické
osobě opakovaně ukládána pořádková pokuta až do výše 500.000,- Kč, a to i v situaci, kdy
právnická osoba vynakládá potřebnou snahu uložený trest splnit, avšak brání jí v tom okolnosti,
které do značné míry ovlivnit nemůže. Vhodným řešením této situace by bylo v rámci § 41
zákona o TOPO uložit sdělovacím prostředkům povinnost uveřejnit rozsudek, pokud je o to
bude právnická osoba žádat. Další nedostatek týkající se úpravy trestu uveřejnění rozsudku
spočívá spíše v soudní praxi, kdy dochází k ukládání trestu uveřejnění rozsudku trestním
příkazem ve smyslu § 314e až 314g trestního řádu. Ustanovení § 314e odst. 2 trestního řádu
však ve výčtu trestů, které je možné uložit trestním příkazem, trest uveřejnění rozsudku
neuvádí. Přesto existuje několik případů, kdy byl trestním příkazem tento trest soudem
uložen214. Literatura ve výčtu veřejných sdělovacích prostředků uvádí215, že jimi lze chápat
zejména televizní a rozhlasové vysílání, tištěná periodika a jejich elektronické mutace. Jako
obzvláště zajímavá alternativa se však jeví nové prostředky globální elektronické komunikace,
jejichž nejvýznačnějšími představiteli jsou tzv. sociální sítě. Tyto nové komunikační kanály
mají velký dosah, větší než tradičnější typy médií, které jsou uváděny výše. Další výhodou
těchto nových komunikačních technologií je možnost zacílit určitou informaci na určitou přesně
vymezenou skupinu uživatelů, ke kterým se má uváděná informace dostat zejména. Takovou
skupinou by mohly být zejména spotřebitelé nebo obecně osoby, zejména fyzické, žijící na
určitém území, které bylo negativně ovlivněno trestnou činností sankcionované právnické
osoby. Autor je toho názoru, že prostřednictvím těchto nových komunikačních technologií lze
naplnit účel trestu uveřejnění rozsudku ve větší míře než je tomu u klasických veřejných
sdělovacích prostředků.
V současnosti je připravována novela zákona o TOPO216, v níž je zamýšleno přidat do
zákona o TOPO ustanovení o ukládání trestů trestním příkazem. Dle této novely bude možné
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trestním příkazem uložit peněžitý trest, trest propadnutí věci, trest zákazu činnosti v délce trvání
do pěti let, trest zákazu plnění veřejných zakázek nebo účasti ve veřejné soutěži v délce trvání
do pěti let, trest zákazu přijímání dotací a subvencí v délce trvání do pěti let, a nakonec též trest
uveřejnění rozsudku. Tento záměr zákonodárce lze dle autora označit za prospěšný a potřebný,
jelikož současnou praxe českých trestních soudů lze co se týče ukládání trestu uveřejnění
rozsudku trestním příkazem za nevhodnou a jsoucí v rozporu se zásadou nulla poena sine lege
scripta.
4.3. Ochranná opatření
4.3.1. Pojem a účel ochranných opatření a hlediska jejich ukládání
Jak již bylo uvedeno v druhé části této práce, české trestní právo v oblasti trestních
sankcí stojí na principu dualismu trestních sankcí, když první skupinou jsou tresty a druhou
ochranná opatření.
Ani v případě ochranných opatření zákon o TOPO a ani trestní zákoník nevymezuje
jejich účel. Ochranná opatření jsou „opatřeními státního donucení, ukládanými jménem státu
k tomu povolanými soudy, mají sloužit k ochraně společnosti před kriminalitou a jejich
uložením vzniká osobám, kterým byla uložena, určitá újma na jejich právech a svobodách“217.
Újma zde však nemá funkční roli, ale je pouhým nevyhnutelným vedlejším důsledkem uložení
ochranného opatření. Zásadními jsou u ochranných opatření individuálně preventivní účinky
spočívající v nápravě a zneškodnění pachatele. Ochranná opatření též na rozdíl od trestů
neobsahují morálně-politický odsudek spáchaného činu, když je lze uložit i osobě, která nebyla
uznána vinou trestným činem. Fenyk pak poukazuje na odlišný charakter zabrání věci, když
toto ochranné opatření nebere v úvahu nebezpečnost právnické osoby jako pachatele trestného
činu, ale naopak jako hledisko ukládání bere v potaz nebezpečnost určité věci, která podléhá
zabrání218.
Stejně jako v případě trestů, ani zákon o TOPO, ani trestní zákoník výslovně neupravují
účel ochranných opatření. Dle literatury tento úkol spočívá v ochraně společnosti. K tomu
využívá již výše zmíněnou individuální prevenci219. Současně je však připouštěn i určitý
generálně preventivní účinek, avšak ten je označován spíše za vedlejší.

217

NOVOTNÝ, O. In ŠÁMAL, P. a kol. Trestní právo hmotné. 7., přeprac. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2014, s.
301.
218
FENYK, J. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Komentář - 2., podstatně
přepracované a doplněné vydání. V Praze: Wolters Kluwer, 2018. Komentáře (Wolters Kluwer ČR), s. 102.
219
Op. cit. Novotný

74

Zákon o TOPO upravuje pravidla pro ukládání ochranných opatření v § 14 odst. 2 a §
15 odst. 2 a 3. Samotná ochranná opatření pak upravuje v § 26 a 26a. K podstatě existence
úpravy ochranných opatření v rámci zákona o TOPO Fenyk podotýká220, že lze pokládat tuto
úpravu za nadbytečnou, jelikož již před nabytím účinnosti zákona o TOPO bylo možné
právnické osobě ukládat ochranná opatření. Právnickou osobu bylo možné ve smyslu § 102
odst. 2 písm. e) trestního zákoníku pokládat za jinou osobu, na níž pachatele výnos trestného
činu převedl, nebo která jej nabyla jiným způsobem.
Základní zásadou při ukládání ochranných opatření je stejně jako u trestů zásada
zákonnosti, když nelze právnické osobě uložit jiné ochranné opatření, než které je upraveno
zákonem o TOPO, resp. trestním zákoníkem. Další důležitou zásadou pak je zásada
přiměřenosti projevující se zejména při ukládání ochranného opatření. Též u právnických osob
uplatní zásada humanity jakožto požadavek na přiměřenost ochranného opatření.
Zákon o TOPO vymezuje v § 14 odst. 2 hlediska pro ukládání ochranných opatření
negativně, když stanoví, že se ochranné opatření neuloží tehdy, pokud by nebylo přiměřené
povaze a závažnosti spáchaného činu a stejně tak pokud by bylo nepřiměřené ve vztahu
k poměrům právnické osoby221. Dále lze na ukládání ochranných opatření právnickým osobám
prostřednictvím § 1 odst. 2 zákona o TOPO vztáhnout i ustanovení § 96 odst. 2 trestního
zákoníku, dle jehož dikce nelze ochranné opatření právnické osobě uložit, pokud by jím
způsobená újma byla závažnější, než je nezbytné k dosažení účelu ochranného opatření.
Ochranná opatření lze stejně jako tresty dle § 15 odst. 3 zákona o TOPO ukládat
samostatně i vedle jiných ochranných opatření nebo trestů. Uvedené ustanovení však stanoví
některé případy neslučitelnosti, když nelze vedle sebe uložit ochranné opatření zabrání věci
vedle trestu zabrání téže věci a dále ochranné opatření zabrání části majetku vedle trestu
propadnutí (celého či stejné části) majetku.
4.3.2. Zabrání věci
Úprava ochranného opatření zabrání věci obsažená § 26 zákona o TOPO zde plně
odkazuje na užití úpravy § 101, § 102, § 103 a § 104 trestního zákoníku. Právnické osobě tak
lze uložit ochranná opatření zabrání věci, zabrání náhradní hodnoty a zabrání spisů nebo
zařízení. Jeho podstatou je odnětí obecně nebezpečných věcí, věcí sloužících k páchání trestné
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činnosti, anebo věcí, které jsou výnosem z trestné činnosti trestané právnické osobě anebo
jiným fyzickým nebo právnickým osobám222.
Dle ustanovení § 101 odst. 1 trestního zákoníku lze zabrat věc, která byla užita ke
spáchání trestného činu nebo byla k jeho spáchání určena, a to tehdy, když a) nelze právnickou
osobu trestně stíhat nebo odsoudit, např. proto, že ta projevila účinnou lítost ve smyslu § 11
zákona o TOPO; b) soud upustil od potrestání právnické osoby, avšak zájem na ochraně
společnosti trvá, a proto je nutné toto ochranné opatření uložit; nebo c) pokud taková věc
ohrožuje bezpečnost lidí nebo majetku, popřípadě společnosti, nebo lze předpokládat, že bude
užívána k páchání další trestné činnosti.
Dle § 102 odst. 2 zákona o TOPO lze zabrat věc, která je výnosem z trestné činnosti
nebo byla, byť jen zčásti, nabyta za věc, která je výnosem trestného činu (přímý výnos trestného
činu), pokud věc, která byla výnosem trestného činu, není ve vztahu k takové věci zanedbatelné
hodnoty (nepřímý výnos trestného činu). Zabrání věci dle odst. 2 pak lze uložit právnické osobě,
která byla uznána vinou za trestný čin, jehož výnosem zabíraná věc je, nebo právnické osobě,
kterou nelze za trestný čin odsoudit, a to z obdobných důvodů jako v případě § 101 odst. 1 písm.
a) trestního zákoníku; a též pokud soud upustil od potrestání právnické osoby. Dále lze toto
ochranné opatření uložit též jiné osobě, na kterou pachatel zabíranou věc převedl nebo ji nabyla
jiným způsobem a naposled lze zabrat věc, která je součástí svěřenského fondu. Zabrání
podléhají i plody a užitky plynoucí náležející a plynoucí ze zabírané věci. Pokud však jde o věc,
jejíž držení podléhá zvláštnímu povolení a daná osoba takovým povolením nedisponuje, je tato
skutečnost dle § 101 odst. 4 trestního zákoníku důvodem pro obligatorní uložení ochranného
opatření zabrání věci.
Soud případně nemusí uložit přímo zabrání věci, pokud jde o věc, kterou by daná osoba
mohla za jistých podmínek dále držet. aniž by předmětná věc představovala nadále nebezpečí.
Namísto uložení ochranného opatření zabrání věci pak může soud dle § 101 odst. 5 trestního
zákoníku uložit zvláštní povinnost či omezení. Těmito povinnostmi, resp. omezeními jsou a)
povinnost pozměnit věc takovým způsobem, aby ta nebyla nadále způsobilá představovat pro
společnost nebezpečí, b) povinnost odstranit určité zařízení, které je součástí věci, které samo
o sobě představuje nebezpečí; c) povinnost odstranit označení věci nebo provést změnu dané
věci; nebo d) omezení dispozic s předmětnou věcí. K tomu soud uloží přiměřenou lhůtu ke
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splnění. Pokud tuto lhůtu osoba, jíž byla povinnost nebo omezení uložena, nesplní, teprve tehdy
soud přistoupí k uložení ochranného opatření zabrání věci.
Co se týče ochranného opatření zabrání náhradní hodnoty, ustanovení § 102 klade
obdobné podmínky jako ustanovení § 71 trestního zákoníku upravující trest propadnutí
náhradní hodnoty, tedy že lze uložit zabrání náhradní hodnoty až do výše hodnoty věci, která
mohla být zabrána, a která byla zničena, zcizena, poškozena, učiněna neupotřebitelnou apod.
Dalším případem je možné uložení zabrání náhradní hodnoty tehdy, když je porušen zákaz
zcizení a jiných dispozic s věcí podléhající propadnutí nebo zabrání dle § 70 odst. 5, resp. dle
§ 104 odst. 2 trestního zákoníku.
Právnické osobě lze uložit též ochranné opatření zabrání spisů a zařízení dle § 103
trestního zákoníku.
4.3.3. Zabrání části majetku
Ochranné opatření zabrání části majetku je institutem relativně novým, který české
trestní právo zná od roku 2017. Jeho zavedení je důsledkem transpozice Směrnice Evropského
parlamentu a Rady 2014/42/EU o zajišťování a konfiskaci nástrojů a výnosů z trestné činnosti
v Evropské unii. Zavedení předmětného ochranného opatření je pak dle důvodové zprávy
k zákonu, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a
další související zákony, provedením článku 5 a 6 citované směrnice. Její článek 5 ukládá
členským státům zavést účinná opatření „umožňující úplnou nebo částečnou konfiskaci majetku
ve vlastnictví osoby odsouzené za trestný čin, který může přímo či nepřímo vést k
hospodářskému prospěchu, pokud soud na základě okolností případu včetně konkrétních
skutečností a dostupných důkazů, jako například že hodnota tohoto majetku je neúměrná
zákonnému příjmu odsouzené osoby, má za to, že daný majetek pochází z trestné činnosti223“.
Článek 6 cit. směrnice pak ukládá členským státům přijmout taková opatření, aby bylo možné
konfiskovat majetek, který je přímým nebo nepřímým výnosem trestného činu, a který pachatel
převedl na třetí osoby, těmto třetím osobám, pokud o skutečnosti, že jde o výnos z trestné
činnosti věděly nebo vědět měly.
Dle důvodové zprávy k zákonu č. 55/2017 Sb. měl český zákonodárce na výběr ze dvou
možných variant úpravy, když dle jedné mělo být požadavku cit. směrnice vyhověno ve vztahu
k pachateli trestného činu úpravou trestu propadnutí majetku a ve vztahu k třetím osobám
223

Článek 5 odst. 1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/42/EU zde dne 3. dubna 2014
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úpravou ochranného opatření zabrání věci. Druhou možností bylo zavedení zcela nového
ochranného opatření zabrání části majetku.
Přijetím zákona č. 55/2017 Sb. tak krom dalšího došlo ke změně trestního zákoníku,
když bylo zavedeno nové ochranné opatření. V obdobném smyslu byl novelizován též zákon o
TOPO, který nově též obsahuje ustanovení o ochranném opatření zabrání části majetku, které
však pouze odkazuje na úpravu trestního zákoníku.
Základní podmínky ukládání tohoto ochranného opatření pachatelům trestných činů
jsou upraveny v § 102a odst. 1 trestního zákoníku. První podmínkou je skutečnost, že byla
právnická osoba uznána vinnou ze spáchání trestného činu, za nějž trestní zákoník stanoví trest
odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně z některého z vymezených trestných
činů.224. Další podmínkou je získání nebo záměr získat pro sebe či jiného majetkový prospěch.
Soud pak musí mít za to, že část majetku, který pachatel nabyl nebo převedl na třetí osobu nebo
do svěřenského fondu v posledních pěti letech předcházejících spáchání trestného činu, za nějž
je uznán vinným, je v hrubém nepoměru k pachatelovým legálním příjmům anebo pokud byly
zjištěny jiné okolnosti odůvodňující uložení předmětného ochranného opatření.
Předmětné ochranné opatření lze ukládat též třetím osobám za splnění několika
navzájem alternativních podmínek. První situací je skutečnost, že pachatel převedl věc, která
by mohla zabrání části majetku, na jinou osobu, která věděla či vědět mohla a měla, že
převáděná věc pochází z trestné činnosti, a tento převod byl bezplatný nebo nápadně
výhodným. Druhou podmínkou je, že pachatel převedl věc na osobu blízkou, přičemž zde bude
nutné vycházet z výkladových ustanovení trestního zákoníku při určování, kdo je osobou
blízkou. Třetí možnou situací je, že pachatel převedl věc, která by podléhala zabrání části
majetku, na právnickou osobu, vůči které je v ovládajícím postavení. V případě právnické
osoby, které je ukládáno toto ochranné opatření, půjde zejména o řídící právnické osoby v rámci
koncernu. Čtvrtou podmínkou je převedení věci podléhající zabrání do svěřenského fondu. Pátá
podmínka uváděná v § 102a odst. 2 trestního zákoníku v oblasti sankcionování právnických
osob nepřichází v úvahu, jelikož právnická osoba nemůže být ze své podstaty subjektem
společného jmění manželů.
Zásadním hlediskem pro posuzování výše majetku pachatele v poměru k jeho legálním
příjmům je hrubý nepoměr, jímž se rozumí zjevný, na první pohled zřejmý nepoměr mezi

224

Jde např. o TČ výroby a jiného nakládání s dětskou pornografií dle § 192 tr. z., TČ pletich při zadání veřejné
zakázky a při veřejné soutěži dle § 257 tr. z., nebo TČ podplacení dle § 332 tr.z.
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legálními příjmy pachatele a jeho faktickým majetkem. Na druhou stranu je nutné, aby soud,
pokud se rozhodne toto ochranné opatření ukládat, podnikl další dokazování, kterým své
podezření podloží. Při dokazování však není nutné dodržet standard prokázání hrubého
nepoměru nade vší pochybnost, ale jen silná míra pravděpodobnosti, že byl majetek získán
trestnou činností, což naopak dává dle Púryho příležitost obhajobě zjednodušuje postavení,
když ani ta pak nemusí naopak nadevší pochybnost dokázat legální původ majetku, který je
potenciálně postižitelný předmětným ochranným opatřením225. Orgány činné v trestním řízení
musí toto své podezření podepřít důkazy, které lze získat zejména ze sledování bankovních
účtů, veřejných rejstříků a seznamů, např. katastr nemovitostí apod.
Ochranné opatření zabrání části majetku je však předmětem kritiky. Náhlovská
poukazuje na rozpor tohoto institutu s některými základními zásadami trestního procesu,
zejména se zásadou presumpce neviny a zásady materiální pravdy. Rozpor se zásadou
presumpce neviny vidí pak zejména ve skutečnosti, že se na majetek pachatele či osoby dle §
102a odst. 2 trestního zákoníku pohlíží jako na majetek nelegálního původu. Rozpor se zásadou
materiální pravdy je pak spatřován ve snížení důkazního standardu226. S tím souvisí i výše
uvedený názor o možnosti obhajoby vyvrátit podezření o nelegálním původu majetku. Tento
názor evokuje dojem, že i v tomto případě alespoň zčásti existuje přenesené důkazní břemeno,
když má obhajoba dokazovat legální původ majetku. Obrácené důkazní břemeno je však institut
českému trestnímu právu neznámý, ačkoli se o jeho existenci v některých případech vede více
či méně intenzivní diskuse, jako je tomu v případě otázky existence obráceného důkazního
břemene při aplikaci ustanovení § 8 odst. 5 zákona o TOPO o zproštění se trestní odpovědnosti
právnické osoby, pokud ta vynaložila úsilí, které je po ní možné spravedlivě požadovat. Právě
snížený důkazní standard může mít za následek nutnost aktivního chování obhajoby227.
Náhlovská se v tomto případě k existenci obráceného důkazního břemene staví odmítavě.
Na rozdíl od situace, která nastává při vyvinění se právnické osoby z trestní
odpovědnosti ve smyslu § 8 odst. 5 zákona o TOPO, kdy můžeme s jistou opatrností hovořit o
vhodnosti zavedení, resp. již existenci obráceného důkazního břemene, v tomto případě je autor
toho názoru, že zde důkazní břemeno na obviněnou právnickou osobu nepřechází a ani by tomu
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Srov. PÚRY, F. In ŠÁMAL, P. Trestní odpovědnost právnických osob: komentář. 2. vydání. V Praze: C.H.
Beck, 2018, s. 536. Beckova edice komentované zákony; nebo Důvodová zpráva k zákonu č. 55/2017 Sb., kterým
se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 161/1961 Sb., trestní řád, ve
znění pozdějších předpisů, a další související zákony
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NÁHLOVSKÁ, L. Ochranné opatření zabrání části majetku jako nástroj kontroly kriminality. Právní rozhledy.
Praha: C. H. Beck, 2019, 2019(3), 99 - 104.
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Tamtéž.
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tak de lege ferenda nemělo být. Pouhá domněnka orgánů činných v trestním řízení o nelegálním
původu majetku, který má podléhat zabrání, by neměla de lege ferenda stačit k aplikaci tohoto
ochranného opatření, avšak dokazování nelegálnosti předmětného majetku by mělo s největší
pravděpodobností za následek neúměrné časové prodloužení trestního řízení. Dále též
Náhlovská poukazuje na samotný charakter předmětného ochranného opatření, které se svou
povahou podobá spíše trestu než ochrannému opatření, jelikož lze v případě předmětného
ochranného opatření vysledovat prvek morálně-politického odsudku a prvek odplaty, což
nejsou klasické prvky ochranných opatření228.
Dle názoru autora je ochranné opatření zabrání části majetku pro výše nastíněné
nedostatky a sporné vlastnosti velice kontroverzním institutem, který by měl doznat změny
zejména v otázce existence obráceného důkazního břemene, které by zřejmě mělo být buď
výslovně umožněno, nebo naopak vyloučeno.

228

NÁHLOVSKÁ, L. Ochranné opatření zabrání části majetku jako nástroj kontroly kriminality. Právní rozhledy.
Praha: C. H. Beck, 2019, 2019(3), 99 - 104.
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5. Část: Užití tzv. odklonů v trestním řízení proti právnickým osobám
5.1. Obecně k tzv. odklonům v trestním řízení
Pojem odklon je pojmem, který nemá legislativní vymezení a na jeho vymezení
nepanuje obecná shoda ani v rámci jurisprudence. Základně jej lze vymezit v širším a užším
pojetí. V širším pojetí lze jako odklon označit jakékoli odchýlení se od klasického průběhu
trestního řízení ve smyslu, kdy po přípravném řízení následuje soudní stadium, ve kterém
soudní senát zkoumá vinu obviněného/obžalovaného a vynese nad ním odsuzující nebo
zprošťující rozsudek. V užším smyslu se pak jako odklon zpravidla označují takové alternativy
v trestním řízení, v nichž soud nemusí hrát žádnou roli anebo je jeho účast čistě formální. Mezi
odklony v širším smyslu lze pak řadit instituty podmíněného zastavení trestního stíhání dle §
307 a 308 trestního řádu, resp. podmíněného odložení podání návrhu státního zástupce na
potrestání dle § 179g, které je obdobou institutu podmíněného zastavení trestního stíhání
v rámci zkráceného přípravného řízení, dále institut narovnání dle § 309 až 314 trestního řádu,
řízení před samosoudcem dle § 314a až 314g trestního řádu, resp. trestní příkaz dle § 314e až
314g, a institut sjednání dohody o vině a trestu dle § 175a a 175b a § 314o až 314s trestního
řádu. Pokud budeme pojem odklonu vymezovat úžeji, tedy že trestní řízení nedospěje do svého
klasického konce – vynesení odsuzujícího rozsudku, lze pod něj podřadit instituty podmíněného
zastavení trestního stíhání a jeho obdoby v rámci zkráceného přípravného řízení a institut
narovnání.
Obecně jsou odklony brány jako prvky tzv. restorativní justice v rámci trestního řízení.
V jejím světle nejsou trestné činy primárně pojímány jako útoky na veřejné zájmy a statky, ale
jako útoky na konkrétní osoby. Trestný čin je pak ve světle teorie restorativní justice chápán
jako sociální konflikt, kterým jsou narušeny poměry mezi účastníky takového vztahu, na jehož
vyřešení je nutná účast nejlépe všech dotčených, zejména pachatele a poškozeného. Účelem
restorativní justice je tedy narovnat poměry mezi poškozeným, pachatelem a společností.
Pachatel nejenže by měl nahradit poškozenému způsobenou škodu, nemajetkovou újmu nebo
vydat bezdůvodné obohacení, ale měl by též „perspektivu svého dlouhodobého užitečného
společenského a pracovního uplatnění i možnost naplnění své představy budoucího
plnohodnotného života, pokud možno, aniž by se dostal do konfliktu se zákonem229“. Jsou zde
tedy kladeny nároky na vypořádání škodních vztahů mezi pachatelem a poškozeným a dále na
pachatele co se týče jsou kladeny nároky na jeho následný pozitivní vývoj a jeho znovu
229

ŠÁMAL, P. In ŠÁMAL, P. a kol. Trestní řád: komentář. 7., dopl. a přeprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2013, s.
3511. Velké komentáře.
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začlenění do společnosti. V určité míře je pak pro uplatnění některých odklonů nutná součinnost
poškozeného, když v některých je jeho souhlas základní a nepřekročitelnou podmínkou pro
uplatnění odklonu.
V rámci trestního řádu jsou odklony upraveny zejména v rámci Části třetí Hlavy XX,
jež upravuje zvláštní druhy řízení před soudem, ačkoli jejich dílčí úprava se v trestního řádu
nachází i na jiných místech.
Uplatnění odklonů v rámci trestního řízení vedeného proti právnické osobě zákon o
TOPO výslovně nevylučuje, je tedy prostřednictvím § 1 odst. 2 zákona o TOPO možné tyto
instituty v rámci trestního řízení proti právnickým osobám užít, i když je toto leckdy více či
méně problematické a sporné.
5.2. Podmíněné zastavení trestního stíhání
Pokud budeme brát v úvahu širší vymezení odklonů, nejstarším procesním odklonem
je trestní příkaz, který bude podrobněji zmíněn dále, následujícím procesním odklonem
zavedeným do českého trestního práva procesního je podmíněné zastavení trestního stíhání
označit. Institut podmíněného zastavení trestního stíhání byl do trestního řádu zaveden novelou,
která nabyla účinnosti 1. ledna 1994230. Jak je již vymezeno v názvu tohoto institutu, lze jej
uplatnit až od okamžiku, kdy je zahájeno trestní stíhání proti konkrétní osobě, které je od toho
okamžiku označována jako obviněný. Podmínky jeho aplikace jsou upraveny v § 307 a 308
trestního řádu.
Základními podmínkami užití institutu podmíněného zastavení trestního stíhání dle
§ 307 odst. 1 trestního řádu jsou: souhlas obviněného, předmětné trestní stíhání je vedeno pro
přečin231, skutečnost, že obviněný se plně k jeho spáchání doznal a nahradil škodu (též
nemajetkovou újmu), nebo vydal bezdůvodné obohacení poškozenému, anebo učinil nezbytné
kroky k uspokojení nároku poškozeného, zejména že uzavřel smlouvu o vypořádání nároků
poškozeného. Další podmínkou pak jsou okolnosti spáchaného přečinu a osoba pachatele232.
Pokud se jedná o závažnější přečin, je možné postupovat podle odst. 2 cit. ustanovení, dle
kterého jsou obvinění se navíc zavázat ke zdržení se určité činnosti v souvislosti s níž se přečinu
dopustil, nebo složit na účet soudu nebo státního zastupitelství peněžitou částku určenou na
pomoc obětem trestných činů.
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Zákon č. 292/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní
řád), zákon č. 21/1992 Sb., o bankách a zákon č. 335/1991 Sb., o soudech a soudcích
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Dle § 14 odst. 1 a 2 trestního zákoníku
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Při užití institutu podmíněného zastavení trestního stíhání se obviněnému, jehož
stíhání bylo podmíněně zastaveno, stanoví zkušební doba v délce trvání 6 měsíců až 2 roky,
v případě odst. 2 až na 5 let. Pokud se pachatel ve zkušební době osvědčí, nebo pokud není o
osvědčení se pachatele rozhodnuto do 1 roku od konce zkušební doby, trestní stíhání je tím
definitivně zastaveno a vzniká překážka rei iudicatae. Naopak pokud se obviněný ve zkušební
době neosvědčí, bude v trestním stíhání pokračováno. Podmínka náhrady škody, nemajetkové
újmy nebo vydání bezdůvodného obohacení nemusí být splněna v případě, kdy nebyla žádná
taková újma způsobena, postačí pak naplnit podmínku přečinu, doznání se k němu a souhlasu
s podmíněným zastavením trestního stíhání.
K užití odklonu ve formě podmíněného zastavení trestního stíhání ve věci právnických
osob se obsáhle vyjádřil Nejvyšší soud ČR v usnesení ze dne 17. září 2017, sp.zn. 5 Tz 41/2014,
kterým zamítl stížnost pro porušení zákona ministryně spravedlnosti podanou v neprospěch
dvou právnických osob, u nichž státní zástupce Okresního státního zastupitelství ve FrýdkuMístku využil tohoto institutu. V dané věci se jednalo o naplnění jednotlivých podmínek pro
podmíněné zastavení, když státní zástupce použil jako doznání právnické osoby doznání
učiněné fyzické osoby, která byla osobou uvedenou v § 8 odst. 1 písm. a) a odst. 2 písm. a)
zákona o TOPO233 a jejíž trestný čin byl tedy právnické osobě přičitatelný. V důsledku tohoto
státní zástupce aplikoval na právnické osoby postup dle § 307 trestního řádu. Ministryně
spravedlnosti však poukazovala na ustanovení § 34 odst. 4 zákona o TOPO, dle kterého za
právnickou osobu nemůže v trestním řízení jednat fyzická osoba, která je ve stejné trestní věci
označena za obviněného, svědka nebo poškozeného. Dle ministryně spravedlnosti nebylo
možné, aby se dalo na doznání obviněné fyzické osoby též pohlížet jako na doznání obviněné
právnické osoby, jelikož taková obviněná fyzická osoba nemá oprávnění v předmětném
trestním řízení za obviněnou právnickou osobu jednat. Ze strany ministryně pak byl navrhován
postup, kdy by se za obviněnou právnickou osobu ke spáchání trestného činu doznala jiná osoba
spadající o okruhu fyzických osob oprávněných dle § 34 odst. 1 zákona o TOPO za právnickou
osobu v trestním řízení jednat a nikoli obviněná fyzická osoba, která za sebe doznání učinila.
Nejvyšší soud zde odkázal na již ve své judikatuře vyslovený názor, že doznání je úkon, který
může učinit pouze fyzická osoba, která trestný čin fakticky spáchala a nikoli jiná osoba, ačkoli
by o daném trestném činu získala jakékoli více či méně podrobné povědomí. Nelze tedy, aby
za obviněnou právnickou osobu činila doznání osoba, která fakticky předmětnou trestnou
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činnost nepáchala ačkoli by o ní měla povědomí. Naopak vyjádření souhlasu s postupem dle §
307 trestního řádu musí za obviněnou právnickou osobu vyjádřit fyzická osoba, která se na
trestné činnosti nepodílela a spadá do okruhu fyzických osob oprávněných za obviněnou
právnickou osobu jednat v trestním řízení dle § 34 zákona o TOPO.
Zdrženlivěji se k výše popsanému názoru Nejvyššího soudu ČR staví Zaoralová234,
když označuje výběr osoby, která má za obviněnou právnickou osobu učinit doznání, za
problematický. Za problematický považuje právě rozpor Nejvyšším soudem uznaného postupu
státního zástupce Okresního státního zastupitelství ve Frýdku-Místku se zákazem obsaženým
v ustanovení § 34 odst. 4 zákona o TOPO. Dále poukazuje na problematičnost tohoto postupu,
když dle NS nelze, aby doznání za právnickou osobu učinila i jiná fyzická osoba než ta, jejíž
trestný čin je právnické osobě přičitatelný. V důsledku toho je pak možné, aby nastala situace,
kdy nebude žádná z fyzických osob, jejichž trestná činnost je přičítána obviněné právnické
osobě, ochotna doznání učinit a v důsledku této skutečnosti je znemožněna možnost aplikace
podmíněného zastavení trestního stíhání vůči obviněné právnické osobě.
Autor je toho názoru, že v citovaném usnesení Nejvyššího soudu ČR popsaný postup
státního zástupce byl v dané situaci správný, když je doznání chápáno judikaturou jako
výpověď obviněné fyzické osoby, v níž tato popíše spáchání trestného činu a svůj vztah k němu.
K názoru, kdy by měla za obviněnou právnickou osobu činit doznání jiná fyzická osoba, než
která je obviněná ze spáchání přičitatelného trestného činu, kdy by taková osoba pak nutně
musela být též osobou vyloučenou dle § 34 odst. 4 zákona o TOPO, ať již jako obviněný, svědek
či poškozený. Ovšem autor nevylučuje jistou opodstatněnost názoru Zaoralové, když tento
postup pak vylučuje užití institutu podmíněného zastavení trestního stíhání v situaci, kdy
obviněná fyzická osoba odmítne vypovídat, a tedy učinit doznání. Nadto může dojít k situaci,
kdy se orgánům činným v trestním řízení vůbec nepodaří zjistit konkrétní fyzickou osobu, která
spáchala přičítaný trestný čin, a dojde tak k obdobné situaci, jako v případě mlčení obviněné
fyzické osoby. Pro další zpřesnění by pak byla nutná změna příslušné právní úpravy, zejména
ve smyslu zakotvení speciální právní úpravy podmíněného zastavení trestního stíhání přímo do
zákona o TOPO, když by došlo k nahrazení požadavku doznání dle § 307 odst. 1 písm. a)
trestního řádu požadavkem, aby bylo ze strany obviněné právnické osoby jejími zástupci
učiněno prohlášení o spáchání skutku, jako je tomu v případě odklonu narovnání, resp. dohody
o vině a trestu. Takováto úprava by na jednu stranu měla za následek nemožnost užití takového
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prohlášení v dalším pokračování trestního stíhání obviněné právnické osoby, avšak by
umožnila aplikaci předmětného odklonu i v případě právnických osob.

5.3. Narovnání
Podmínkou užití institutu narovnání v trestním řízení proti obviněné právnické osobě
je na rozdíl od podmíněného zastavení trestního stíhání navíc souhlas poškozeného s takovým
postupem. Namísto doznání se po obviněném požaduje prohlášení o tom, že daný skutek
spáchal. Toto prohlášení v případě neschválení narovnání soudem nebo státním zástupcem
v přípravném řízení nelze dle § 314 trestního řádu v dalším trestním stíhání použít jako důkaz,
nejsou na něj kladeny takové nároky jako na doznání. Dalšími obligatorními podmínkami
narovnání jsou faktická náhrada škody, odčinění nemajetkové újmy nebo vydání bezdůvodného
obohacení poškozenému, a dále složení peněžité částky přiměřené povaze a závažnosti
spáchaného přečinu na účet soudu nebo státního zastupitelství, určené na pomoc obětem
trestných činů.
Z výše uvedeného vyplývá, že užití institutu narovnání přichází v úvahu pouze
v situaci, kdy existuje poškozený trestným činem. Jeho užití je možné v situaci, kdy je zájem
na uspokojení nároků poškozeného vyšší než zájem státu na potrestání pachatele.
Při aplikaci narovnání pak však vyvstává obdobná otázka jako v případě podmíněného
zastavení trestního stíhání, a sice která fyzická osoba učiní za obviněnou právnickou osobu
prohlášení o spáchání stíhaného přečinu dle § 309 odst. 1 písm. a) a § 310 odst. 1 trestního řádu.
Na toto prohlášení o vině nejsou kladeny takové nároky jako na doznání, jež se používá při
podmíněném zastavení trestního stíhání. Dle § 310 odst. 1 trestního řádu je při schvalování
narovnání při výslechu soudem nebo v přípravném řízení státním zástupcem dotázán, zda
souhlasí s narovnáním, zda rozumí obvinění. Součástí výslechu musí být též prohlášení o
spáchání stíhaného skutku.
Šámal k výše uvedenému podotýká, že stíhaný skutek je popsán již v usnesení o
zahájení trestního stíhání235. S tímto skutkem se pak osoby, které obviněnou právnickou osobu
v trestním řízení zastupují v souladu s § 34 zákona o TOPO, mohou v jisté míře podrobnosti
seznámit. Ve světle zjištěných skutečností a důkazů tyto skutečnosti dokládající je autor toho
názoru, že je možné, aby tito zástupci obviněné právnické osoby při schvalování narovnání za
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tuto právnickou osobu toto prohlášení o spáchání učinili, ačkoli sami nejsou původci trestné
činnosti, která je právnické osobě přičítána, a nemají tedy o stíhané trestné činnosti původní
znalost jakou může mít pouze fyzická osoba jako pachatel trestné činnosti a která je potřebná
pro učinění doznání, jako je tomu u podmíněného zastavení trestního stíhání. Nadto, v případě
neschválení narovnání, je toto prohlášení o spáchání skutku v dalším průběhu trestního stíhání
právně irrelevantní. Z těchto důvodů je autor toho názoru, že na rozdíl od podmíněného
zastavení trestního stíhání, kde je doznání pachatele podmínkou, je v případě užití institutu
narovnání v trestním řízení vedeném proti právnické osobě možné, aby předmětné prohlášení
o spáchání skutku učinila fyzická osoba, která sice přičítaný trestný čin nespáchala, ale která
obviněnou právnickou osobu v trestním řízení dle § 34 zákona o TOPO zastupuje.
Využití institutu narovnání je v trestním řízení proti právnickým osobám stejně jako
v případě fyzických osob malé, když za celou dobu účinnosti zákona o TOPO byl tento procesní
odklon využit celkem ve dvou případech236.
5.4. Dohoda o vině a trestu
Dohoda o vině a trestu ve smyslu § 175a a 175b, resp. § 314o až 314s trestního řádu
je nejnovějším procesním odklonem, který byl do českého trestního práva procesního zaveden
roku 2012. Dohoda o vině a trestu je dvou až třístranným právním úkonem v trestním řízení,
kdy dochází k dohodě mezi státním zástupcem a obviněným, případně též poškozeným, když
obviněný na základě zjištěného skutkového stavu prohlásí, že spáchal skutek, ze kterého je
obviněn a přijme za něj dohodnutý trest, případně též bude vázán povinností nahradit
poškozenému škodu, nemajetkovou újmu či vydat bezdůvodné obohacení poškozenému, pokud
ten je stranou příslušné dohody. Řízení o dohodě o vině a trestu se rozpadá do dvou fází. První
fází je předsoudní fáze, kdy je buď na návrh obviněného nebo i bez takového návrhu započato
dohodovací řízení. Pro započetí dohodovacího řízení je nutné, aby byl v rámci dosavadního
řízení zjištěn skutkový stav do takové míry, kdy je zjištěno, že byl skutek spáchán, daný skutek
je trestným činem a spáchal jej obviněný. Souhlas poškozeného s uzavřením dohody o vině a
trestu však není podmínkou. Poškozený je o sjednávání dohody o vině a trestu vyrozuměn a
nejpozději na prvním jednání musí uplatnit své nároky, jinak nebudou v dohodě o vině a trestu
zohledňovány.
Účelem zavedení institutu dohody o vině a trestu je dle důvodové zprávy k zákonu č.
193/2012 Sb., kterým byla dohoda o vině a trestu zavedena do trestního řádu bylo zejména
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zefektivnění a zrychlení trestního procesu a snaha ulevit trestním soudům, když většina úkonů
směřujících k jejímu sjednání je situována do přípravného řízení a trestní soud pak jen dohodu
o vině trestu schválí, nebo neschválí. Z hlediska obviněného je motivací sjednat dohodu o vině
a trestu možnost uložení nižšího trestu, než jaký by hrozil v klasickém trestním řízení a možnost
ovlivnit samotný výběr trestní sankce.
Jelínek poukazuje na nedostatky české úpravy institutu dohody o vině a trestu, a to
jednak na nedostatky právně teoretické a jednak nedostatky přijaté legislativy237. Nejprve
poukazuje na rozpor se základními zásadami trestního procesu, když postup dle § 175a a 175b
a § 314o až 314s trestního řádu do jisté míry potlačuje zásadu volného hodnocení důkazů a
zásadu materiální pravdy, když jednak se státní zástupce s obviněným v přípravném řízení
dohodnou jaké skutečnosti a jakými důkazy budou dokládat soudu a soud pak nemá možnost
samostatně tyto důkazy hodnotit. V řízení o dohodě o vině a trestu se tedy nezjišťuje skutek ve
standardu jako je tomu v případě klasického průběhu trestního stíhání, když „…již neplatí, že
skutkový stav musí být zjištěn spolehlivě, úplně, v souladu s realitou, mimo důvodnou
pochybnost238“. Dalšími zásadami, s nimiž je tento institut v rozporu, jsou zásada legality a
zásada vyhledávací239 a naopak zásada, která má být vnesena do popředí je zásada rychlosti a
hospodárnosti trestního řízení. Nedostatky pak jsou dle Jelínka i složitost přijaté úpravy,
zejména pak možnost předběžného projednání soudem po podání návrhu státního zástupce na
schválení dohody o vině a trestu, možnost soudu v řízení o schválení dohody o vině a trestu
navrhnout sjednání nové dohody a za tímto účelem možnost odročení jednání, což vše
nepřispívá k důvodovou zprávou proklamovanému záměru zrychlit trestní řízení. Za další
nedostatek pak Jelínek označuje skutečnost, že obviněný prohlásí, že spáchal skutek, což
Jelínek označuje za úkon, který postrádá morální aspekt, když obviněného daný postup nenutí
přehodnotit svůj vnitřní vztah ke spáchanému skutku, který je mu kladen za vinu, a pouze je
tak umožněn chladný kalkul, který z možností – buď klasické trestní řízení nebo právě sjednání
dohody o vině a trestu – pro něho bude výhodnější. Např. italská úprava obdobného institutu
jako je česká dohoda o vině a trestu - italsky patteggiamento, v případě jeho užití ukládá
vyměřování trestu ve výměře snížené o jednu třetinu oproti standardní trestní sazbě.
Obecně je pak stejně jako u ostatních výše uvedených odklonů možné s ohledem na §
1 odst. 2 zákona o TOPO konstatovat, že je jejich aplikace ve vztahu k právnickým osobám
237

JELÍNEK, Jiří. Dohodovací řízení v trestním procesu a otázky souvisící. Bulletin advokacie. Praha, 2012,
2012(10), 19 - 25. ISSN 1210-6348.
238
Tamtéž
239
Tamtéž

87

apriorně možná, ačkoli ani zde není bezproblémová. Trestní řád v § 175a stanoví požadavek na
přítomnost obhájce při sjednávání dohody o vině a trestu, což je ve vztahu k fyzickým osobám
případ nutné obhajoby. Nutná obhajoba je však v trestním řízení proti právnickým osobám
vyloučena. Zaoralová240 pak poukazuje na případ, kdy došlo ke sjednání dohody o vině a trestu,
v niž byl sjednán trest zrušení právnické osoby, což je trest nejzávažnější. Uložení takového
trestu dohodou o vině a trestu dle Zaoralové směřuje proti samotné podstatě institutu dohody o
vině a trestu, když jejím prostřednictvím má být obviněné osobě uložen právě trest mírnější
povahy a nikoli trest nejtěžší. Zde pak Zaoralová poukazuje na skutečnost, že v případě
sjednávání dohody o vině a trestu s obviněnou právnickou osobou, za takovou právnickou
osobu jedná vždy některá fyzická osoba oprávněná za obviněnou právnickou osobu v trestním
řízení dle § 34 zákona o TOPO jednat, avšak taková fyzická osoba může sledovat své osobní
zájmy, které jsou však odlišné od zájmů obviněné právnické osoby, zejména pokud se tyto
zájmy dotýkají samotné existence obviněné právnické osoby a v důsledku toho pak zástupce
obviněné právnické osoby bude v dohodě o vině a trestu souhlasit s uložením nejvyššího trestu
obviněné právnické osobě. Zaoralová nastiňuje myšlenku, zda by nebylo vhodné zvážit
expresivní vyloučení možnosti sjednání dohody o vině a trestu v řízení proti právnickým
osobám.
Autor je toho názoru, že i institut dohody o vině a trestu má v řízení o vině a trestu své
místo, avšak i zde by měl zákonodárce zvážit zpřesnění právní úpravy přijetím speciálního
ustanovení upravujícího jednání za obviněnou právnickou osobu právě při sjednávání dohody
o vině a trestu za účelem eliminace střetu zájmů zástupce a obviněné241.
5.5. Trestní příkaz
Trestní příkaz lze též označit za odklon, pokud pojem odklonu chápeme v jeho
nejširším možném vymezení. Soudní praxe s jeho užitím nemá problém, avšak jak je v práci
uvedeno výše, jeho aplikace je v některých případech chybná, když se jeho prostřednictvím
ukládají tresty, které nejsou uvedeny v § 314e trestního řádu. Jedná se zejména o tresty zákazu
plnění veřejných zakázek nebo účasti ve veřejné soutěži, zákaz přijímání dotací a subvencí a
zejména trestu uveřejnění rozsudku, když první dva uvedené tresty lze považovat za speciální
formy trestu zákazu činnosti, který naopak trestním příkazem dle § 314e odst. 2 uložit jde, a dle
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názoru autora za použití jisté analogie by jejich uložení formou trestního příkazu bylo možné.
V případě trestu uveřejnění rozsudku se však analogie již užít nedá zejména pro naprosto
odlišnou povahu trestu uveřejnění rozsudku, který byl do českého trestního práva zaveden až
s přijetím zákona o TOPO a který obecné trestní právo neznalo a doposud ve vztahu k fyzickým
osobám nezná. Jak již je uvedeno v části 4 této práce, v současné době je Poslaneckou
sněmovnou projednávána novelizace zákona o TOPO, jejímž cílem je zavést do zákona o TOPO
zvláštní ustanovení obsahující výčet trestů dle zákona o TOPO, které je možné uložit právnické
osobě242.
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6. Zahraniční úprava trestní odpovědnosti právnických osob a jejich
sankcionování
Trestní odpovědnost právnických osob není, jak již bylo naznačeno výše v této
práci243, ryze vnitrostátním konstruktem. Deliktní jednání právnických osob jsou
prostřednictvím různých forem zákonných úprav postihována v mnoha nejen evropských
státech, např. USA nebo Austrálie. Pro základní komparativní poznatky jsou v následujících
odstavcích stručně popsány úpravy deliktní, tj. jak trestní, taktéž i administrativně-právní
odpovědnosti právnických osob a jejich sankcionování ve Spolkové republice Německo,
Rakouské republice, Slovenské republice a Francouzské republice.
6.1. Trestní odpovědnost právnických osob a jejich sankcionování ve Spolkové republice
Německo
Teorie trestní odpovědnosti právnických osob byla v SRN relativně dlouho odmítána,
a sice i tehdy, kdy v sousedních státech včetně České republiky byl tento druh deliktní
odpovědnosti zakotven. Tato rezistence však byla prolomena v roce 2018 koaliční smlouvou
uzavřenou mezi Křesťansko-demokratickou unií/Křesťansko-sociální unií a Sociálnědemokratickou stranou, v níž byl stanoven cíl v podobě přijetí právní úpravy z oblasti TOPO.
V předmětné úpravě se však bude německý zákonodárce soustředit v první řadě na hospodářské
trestné činy244. Lze se domnívat, že k úpravě primárně v této oblasti bude přistoupeno z důvodu
co nejrychlejšího vyhovění požadavkům Evropské unie na jednotnou úpravu stíhání některých
deliktů spáchaných právnickými osobami. Dle dosud představených záměrů by připravovaná
úprava měla znát sankci obdobnou českému zákazu přijímání dotací a subvencí, zákaz činnosti
a peněžitý trest. V souvislosti s peněžitým trestem je pro budoucí úpravu uvažován i způsob
jeho stanovení prostřednictvím procenta z obratu. Zavedení trestu zrušení právnické osoby
zůstává doposud předmětem diskuse245.
Německá právní úprava v současnosti zná deliktní odpovědnost právnických osob
pouze ve formě odpovědnosti za přestupek a upravuje ji v § 30 zákona o přestupcích 246. Za
deliktní jednání právnické osoby považuje tento zákon jednání osoby ve vedoucím postavení,
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sankcionování určitých druhů trestné činnosti taktéž i ve vztahu k právnickým osobám.
244
STRAFRECHT IM UNTERNEHMEN: VERBANDSGELDBUSSE UND VERBANDSSANKTIONEN.
Rudolph Rechtsanwälte [online]. [cit. 2019-07-01]. Dostupné z webu.
245
Tamtéž.
246
Gesetz über Ordnungswidrigkeiten in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. Februar 1987 (BGBl. I S.
602), § 30 cit. zákona
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deliktní odpovědnost přechází na právního zástupce a předpokladem pro vznik odpovědnosti
právnické osoby je porušení dohledové povinnosti (Aufsichtspflicht)247. Dle německého
přestupkového zákona lze právnické osobě uložit pouze peněžitou sankci, a sice v základní výši
s horní hranicí až 5 milionů Eur pro nedbalostní a až 10 milionů Eur pro úmyslné jednání. V
případě, že zvláštní zákon stanoví trest v horní hranici, která je nižší než základní hranice
stanovená přestupkovým zákonem, maximální výše sankce se řídí výší sankce stanovenou ve
zvláštním zákoně. Základní výši stanovenou v přestupkovém zákoně lze však zvýšit až na
desetinásobek. V minulosti tak již došlo v SRN k případů, kdy byl právnické osobě jako sankce
za správní delikt uložena peněžitá sankce ve výši 100 milionů Eur248.
6.2. Trestní odpovědnost právnických osob a jejich sankcionování v Rakouské republice
Rakouské právo trestá právnické osoby na základě zákona z roku 2005, o trestní
odpovědnosti spolků (Verbandsverantwortlichkeitsgesetz)249. Jedná se o vedlejší trestní zákon
subsidiární k trestnímu zákonu a trestnímu řádu, jenž upravuje jak hmotné, tak procesní aspekty
TOPO. Zatímco například institut přičitatelnosti i další hmotněprávní instituty jsou v rakouské
úpravě téměř shodné jako v českém zákoně o TOPO, rakouská úprava vymazuje negativní
osobní působnost kromě organizačních složek státu i na státem uznané církve250.
Jediným trestem, který lze v Rakouskou uložit právnické osobě, je peněžitý trest. Ten
se ukládá prostřednictvím denních sazeb, jejichž počet se odvíjí podle kvalifikace trestného
činu dle trestního zákoníku a tam uvedené horní hranice trestu odnětí svobody pro právnické
osoby. Počet denních sazeb peněžitého je právnickým osobám ukládán v počtu od čtyřiceti do
sto osmdesáti. Výše denní sazby se potom odvíjí od obratu právnické osoby, přičemž zákon
stanovuje výjimky pro veřejně prospěšné společnosti a určuje všem právnickým osobám
nejvyšší možnou dolní (50 Eur) a horní (10 tisíc Eur) výši denní sazby251. Dle § 6 cit. zákona
je možné výkon peněžitého trestu podmíněně odložit, pokud je ukládán ve výměře max.
sedmdesáti denních sazeb, přičemž zkušební doba trvá nejméně 1 a nejvíce 3 roky. Rakouské
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Gesetz über Ordnungswidrigkeiten in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. Februar 1987 (BGBl. I S.
602), § 130 cit. zákona
248
STRAFRECHT IM UNTERNEHMEN: VERBANDSGELDBUSSE UND VERBANDSSANKTIONEN.
Rudolph Rechtsanwälte [online]. [cit. 2019-07-01]. Dostupné z webu.
249
Slovo “Verband” - “spolek” v názvu zákona je však vykládáno jako právnická osoba (“juristische Person”),
srov. např. pojednání Verbandsverantwortlichkeitsgesetz, dostupné z webu, viz Zdroje.
https://www.wko.at/service/wirtschaftsrecht-gewerberecht/Verbandsverantwortlichkeitsgesetz.html
250
Bundesgesetz über die Verantwortlichkeit von Verbänden für Straftaten (Verbandsverantwortlichkeitsgesetz –
VbVG), BGBl. I Nr. 151/2005, § 1 odst. 3 cit. zákona
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právnické osobě je též možné dle § 8 cit. zákona uložit povinnost k náhradě škody, pokud
k tomuto ještě nedošlo, vč. dalších povinností preventivního charakteru252.
6.3. Trestní odpovědnost právnických osob a jejich sankcionování ve Slovenské republice
Slovenská právní úprava zakotvovala až do účinnosti zákona č. 91/2016 Z. z. v roce
2019 toliko tzv. nepravou odpovědnost právnických osob. Několik let navrhovanou253
novelou254 trestního zákoníku byla v roce 2010 zavedena do slovenského práva možnost uložit
právnické osobě ochranné opatření zabrání peněžité částky a zabrání majetku.
Již zmíněnou novelou byl koncept s účinností k 1. březnu 2019 změněn na pravou
trestní odpovědnost právnických osob, zakotvenou ve zvláštním zákoně. Ten stejně jako česká
úprava obsahuje speciální ustanovení o hmotném i procesním právu za subsidiárního užití
trestního zákoníku a trestního řádu. Slovenský zákon o TOPO taxativně vyjmenovává trestné
činy, jichž se může právnická osoba dopustit, obdobně jako český zákon upravuje institut
přičitatelnosti, negativní osobní působnost zákona, zakotvuje zásadu přechodu odpovědnosti na
právního nástupce a další.
Druhy sankcí, které lze uložit právnickým osobám ve Slovenské republice, je shodný
s českým katalogem sankcí, ovšem rozšířený o zvláštní ustanovení o zákazu přijímání podpory
a pomoci z fondů Evropské unie255. Peněžitý trest je ve slovenské úpravě stanoven v rozmezí
částky od 1500 Eur do 1 600 000 Eur, tedy nikoliv prostřednictvím denních sazeb. Tresty
zákazu činnosti, zákazu přijímání dotací nebo subvencí a zákazu účasti na verejnom
obstaravanie stanovil slovenský zákonodárce v maximální výši deseti let. Slovenský zákon o
TOPO rovněž přesně stanoví způsob zveřejnění odsuzujícího rozsudku v případě uložení tohoto
trestu, a sice v Obchodním věstníku.
6.4. Trestní odpovědnost právnických osob a jejich sankcionování ve Francouzské republice
Francouzské trestní právo zná odpovědnost právnických osob za trestné činy od roku
1994, kdy nabyl účinnosti trestní zákoník z roku 1992. Právnické osoby jsou v tomto zákoně
postaveny na roveň fyzickým osobám, francouzský trestní zákoník neobsahuje zvláštní
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§ 8 odst. 3 VbVG
Trestní odpovědnost právnických osob – srovnání Česká republika a Slovenská republika. AUC
IURIDICA [online]. 2017, 2017(2), 71-89 [cit. 2019-07-01]. DOI: 10.14712/23366478.2017.10. ISSN 2336-6478.
Dostupné z webu.
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Zákon č. 224/2012 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších
predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
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Ustanovení § 10 písm. g) zákona č. 91/2016 Z. z., o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a
doplnení niektorých zákonov, v znění pozdějších předpisů
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ustanovení či oddíl o trestní odpovědnosti právnických osob. Institut přičitatelnosti je zde
upraven obdobně jako v dalších srovnávaných úpravách včetně českého zákona o TOPO.
Právnická osoba může dle francouzského trestního zákoníku spáchat takový trestný čin, jehož
skutková podstata to dovoluje256.
Primární sankcí ukládanou právnickým osobám dle francouzského trestního práva je
peněžitý trest. Francouzské právnické osobě lze dle téhož zákona dále uložit uzavření
provozovny, obdobu českého trestu zákazu účasti na veřejných zakázkách, obdobu českého
trestu propadnutí majetku, zákaz přijímání dotací nebo subvencí, trest uveřejnění rozsudku nebo
trest zrušení právnické osoby. Vedle uvedených pak počítá francouzský trestní zákon například
i s trestem zákazu chování zvířat nebo zákaz vydávání šeků. Uvedené zákazy jsou ukládány na
dobu nejdéle pěti let257.
Právnickým osobám ve Francii je též možné ukládat speciální sankci dohledu
Francouzské protikorupční agentury dle článku 131-39-1 francouzského trestního zákoníku.
V rámci dohledu je pak sankcionovaná právnická osoba povinna provést určité opatření
preventivního charakteru, která by měla pro futuro zabránit dalšímu páchání trestné činnosti ze
právnické osoby. Takovými opatřeními jsou např. přijetí compliance programu, interní
disciplinární odpovědnost zaměstnanců a dalších osob v rámci právnické osoby za porušení
daného compliance programu nebo systém vzdělávání zaměstnanců.
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GIBALOVÁ, D. Trestní odpovědnost právnických osob. Praha, 2009. Rigorózní práce, Právnická fakulta
Univerzity Karlovy. s. 56 - 58
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7. Část: Statistika
7.1. Počet odsouzených právnických osob v České republice
V letech 2014 až 2018 lze pozorovat oproti rokům 2012, kdy nebyla pravomocně
odsouzena ani jedna právnická osoba, a 2013, kdy došlo k pravomocnému odsouzení celkem 3
právnických osob, k poměrně výraznému nárůstu počtu pravomocně odsouzených právnických
osob. Ke konci roku 2018 bylo v České republice pravomocně odsouzeno celkem 424
právnických osob258. Počty pravomocně odsouzených právnických osob v České republice za
uvedené roky jsou uvedeny v grafu. Lze konstatovat, že každým rokem počet odsouzených
právnických osob stoupá. Za stejné období let 2014 až 2018 bylo v České republice
pravomocně odsouzeno 309970 fyzických osob. Počet odsouzených právnických osob tedy činí
pouhých 0,14 % z celkového počtu odsouzených fyzických i právnických osob. Lze tedy
z generálního hlediska uzavřít, že zavedením trestní odpovědnosti právnických osob do
českého právního řádu nedošlo, alespoň z pohledu počtu odsouzených subjektů, k žádnému
dramatickému nárůstu soudní agendy259.

Počet pravomocně odsouzených právnických osob v ČR

140

132

120
103

100
90
80
63

60
40

33

20
0

3
2013

2014

2015

2016

2017

2018

Počet pravomocně odsouzených právnických osob v ČR

258

Aktuální počet odsouzených právnických osob dle Rejstříku trestů právnických osob činí k 1. červenci 2019
438 právnických osob. Dostupné z webu.
259
Přehled o pravomocně vyřízených právnických osobách podle paragrafů (odsouzených + vyřízených
jinak). InfoData: Statistika a výkaznictví [online]. 2014 [cit. 2019-07-01]. Dostupné z webu.; Přehled o
pravomocně vyřízených právnických osobách podle soudů (odsouzených + vyřízených jinak). InfoData: Statistika
a výkaznictví [online]. 2015 - 2018 [cit. 2019-07-01]. Dostupné z webu.
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7.2. Tresty uložené právnickým osobám v ČR
Za trestné činy přičitatelné právnickým osobám byly těmto osobám v letech 2014 až
2018 uloženy následující tresty:
-

trest zrušení právnické osoby byl uložen celkem v 70 případech;

-

trest propadnutí majetku v 1 případě; peněžitý trest byl uložen celkem ve 134
případech, z toho ve 124 případech jako trestní sankce hlavní a v 10 případech
jako trestní sankce vedlejší;

-

trest propadnutí věci byl uložen celkem ve 3 případech, z toho ve 2 jako hlavní
trestní sankce; trest propadnutí náhradní hodnoty nebyl uložen ani v jednom
případě;

-

trest zákazu činnosti byl uložen celkem ve 147 případech, z toho ve 133 jako
hlavní trestní sankce a ve 14 jako vedlejší trestní sankce;

Uložené tresty v letech 2014 až 2018
7; 2%

3; 1%

73; 16%

57; 13%
5; 1%
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1; 0%

135; 30%
152; 34%

3; 1%

Zrušení právnické osoby

Propadnutí majetku

Peněžitý trest

Propadnutí věci

Zákaz činnosti

Zákaz plnění veřejných zakázek

Zákaz přijímání dotací a subvencí

Uveřejnění rozsudku

Upuštěno od potrestání dle § 46 tr.z.

Zabrání věci
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-

trest zákazu plnění veřejných zakázek nebo účasti ve veřejné soutěži byl uložen
celkem v 7 případech, z toho v 6 jako hlavní trestní sankce;

-

trest zákazu přijímání dotací a subvencí byl uložen celkem v 6 případech; a
trest uveřejnění rozsudku byl uložen celkem v 57 případech, z toho ve 47 jako
hlavní trestní sankce.

Lze uzavřít, že nejvíce ukládaným trestem je v současné době trest zákazu činnosti,
následovaný trestem peněžitým260. Naopak nejméně ukládané trestní sankce patří trest
propadnutí majetku a trest propadnutí věci. Nezajímavé též není malá četnost ukládání
ochranného opatření zabrání věci. Ačkoli byla úprava dalšího ochranného opatření, to zabrání
části majetku, zavedena již v březnu roku 2017, do konce roku 2018 nebylo toto ochranné
opatření právnické osobě uloženo ani v jednom případě.
Co se týče ukládání jednotlivých trestů jako hlavních a vedlejších, peněžitý trest byl
uložen ve 125 případech uložen jako trest hlavní a v 10 případech jako trest vedlejší, trest
propadnutí věci byl uložen celkem v 2 případech jako trest hlavní a v jednom jako trest vedlejší,
trest zákazu činnosti byl uložen celkem ve 139 případech uložen jako trest hlavní a ve 13
případech jako trest vedlejší, trest zákazu plnění veřejných zakázek nebo účasti ve veřejné
soutěži byl uložen celkem v 6 případech jako trest hlavní a v jednom jako trest vedlejší a trest
uveřejnění rozsudku byl uložen celkem v 47 případech jako trest hlavní a v 10 případech jako
trest vedlejší.

260

Přehled o pravomocně vyřízených právnických osobách podle paragrafů (odsouzených + vyřízených
jinak). InfoData: Statistika a výkaznictví [online]. 2014 [cit. 2019-07-01]. Dostupné z webu. Přehled o
pravomocně vyřízených právnických osobách podle soudů (odsouzených + vyřízených jinak). InfoData: Statistika
a výkaznictví [online]. 2015 - 2018 [cit. 2019-07-01]. Dostupné z webu.
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7.3. Počty jednotlivých uložených trestních sankcí v jednotlivých letech:
45
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Trest zrušení právnické osoby dle § 16 zákona o TOPO
Trest propadnutí majetku dle § 17 zákona o TOPO
Peněžitý trest dle § 18 zákona o TOPO
Trest propadnutí věci a náhradní hodnoty dle § 19 zákona o TOPO
Trest zákazu činnosti dle § 20 zákona o TOPO
Trest zákazu plnění veřejných zakázek nebo účasti ve veřejné soutěži dle § 21 zákona o TOPO
Trest zákazu přijímání dotací a subvencí dle § 22 zákona o TOPO
Trest uveřejnění rozsudku dle § 23 zákona o TOPO
Ochranné opatření zabrání věci dle § 26 zákona o TOPO
Ochranné opatření zabrání části majetku dle § 26a zákona o TOPO
Upuštěno od potrestání dle § 46 trestního zákoníku
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7.4. Druhy sankcionovaných právnických osob v ČR

Struktura sankcionovaných právnických osob v ČR
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Z uvedeného grafu lze zjistit, že největší skupinu právnických osob, které se staly
trestně odpovědnými a byly trestními soudy v ČR v letech 2014 až 2018 pravomocně
odsouzeny, tvoří obchodní korporace, tedy právnické osoby mající některou z právních forem
dle zákona o obchodních korporacích – veřejné obchodní společnosti, komanditní společnosti,
společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti, které tvoří celkem 80 % všech
právnických osob pravomocně odsouzených za sledované období. Druhou největší skupinu
tvoří ostatní právnické osoby, z nichž lze uvést jako příklad právní formy spolky dle
občanského zákoníku. Tyto právnické osoby tvoří 19 % všech odsouzených právnických osob.
Naopak za sledované období nebyla odsouzena žádná fundace, tedy nadace nebo nadační
fond261.
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Přehled o pravomocně vyřízených právnických osobách podle paragrafů (odsouzených + vyřízených
jinak). InfoData: Statistika a výkaznictví [online]. 2014 [cit. 2019-07-01]. Dostupné z webu. Přehled o
pravomocně vyřízených právnických osobách podle soudů (odsouzených + vyřízených jinak). InfoData: Statistika
a výkaznictví [online]. 2015 - 2018 [cit. 2019-07-01]. Dostupné z webu.
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7.5. Druhy trestných činů páchaných právnickými osobami:

Druhy trestných činů
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Trestné činy proti svobodě
Trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti
Trestné činy proti majetku
Trestné činy hospodářské - proti měně a platebním prostředkům
Trestné činy hospodářské - daňové, poplatkové a devizové
Trestné činy hospodářské - proti závazným pravidlům tržní ekonomiky a oběhu zboží s cizinou
Trestné činy hospodářské - proti průmyslovým právům a proti autorskéu právu
Trestné činy obecně ohrožující
Trestné činy proti životnímu prostředí
Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných - Úplatkářství
Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných - Jiné rušení činnosti orgánu veřejné moci

Z uvedeného grafu lze vyvodit, že trestná činnost právnických osob má převážně
majetkový a hospodářský charakter, když největší skupinou trestných činů jsou trestné činy,
které z celkového počtu páchaných trestných činů právnických osob. Ty tvoří v souhrnu 64 %
z trestných činů spáchaných právnickými osobami. Druhou největší skupinou jsou pak trestné
činy majetkové, které tvoří 31 % celkového počtu trestných činů právnických osob. Z trestných
činů hospodářských tvoří největší skupinu trestné činy daňové, poplatkové a devizové,
následované trestnými čin proti závazným pravidlům tržní ekonomiky a proti oběhu zboží se
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zahraničím. Naopak v souvislosti s trestní odpovědností právnických osob často zmiňovaná
trestná činnost proti životním prostředí tvoří pouze 1 % souzených trestných činů.
Za období 2014 až 2018 byl z daňových, poplatkových a devizových trestných činů
nejčetnějším trestný čin neodvedení daně, pojistného na sociální zabezpečení a podobné
povinné platby dle § 241 tr. z., který byl spáchán ve 147 případech, následovaný trestným činem
zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby dle § 240 tr. z., který byl spáchán celkem
v 73 případech, dále byl ještě dvakrát spáchán trestný čin porušení předpisů o nálepkách a
jiných předmětech k označení zboží dle § 244 tr. z. Z trestných činů proti závazným pravidlům
tržní ekonomiky byl nejčetnějším trestným činem trestný čin zkreslování údajů o stavu
hospodaření a jmění dle § 254 tr. z., následovaný trestným činem poškození finančních zájmů
Evropské unie dle § 260 tr. z., a trestným činem zjednání výhody při zadání veřejné zakázky,
při veřejné soutěži a veřejné dražbě dle § 256, spáchaný celkem v 10 případech a jedenkrát
spáchaný trestný čin neoprávněného provozování hazardní hry dle § 252 tr. z.
Z majetkových trestných činů pak byl nejčetnějším trestný čin podvodu ve smyslu
ustanovení § 209 tr. z., který byl spáchán ve 100 případech. Dalším četným majetkovým
trestnými činy byly úvěrový podvod a dotační podvod spáchané celkem ve 24, resp. 10
případech. Další majetkové trestné činy byly páchány v řádu jednotek, jako příklady lze uvést
porušení povinnosti učinit pravdivé prohlášení o majetku, pojistný podvod, krádež nebo
v současné době již zrušený trestný čin podílnictví.
Mezi spáchanými trestnými činy, za které byly v roce 2018 právnické osoby
odsouzeny, se již objevují trestné činy, za které nemohly být právnické osoby před novelou
zákona č. 183/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 418/2011 Sb. trestně odpovědné, a to trestné
činy krádeže dle § 205 tr.z., porušení povinnosti v insolvenčním řízení dle § 225 tr.z., porušení
povinnosti učinit pravdivé prohlášení o majetku dle § 227 tr.z., poškození cizí věci dle § 228
tr.z., neoprávněného provozování hazardní hry dle § 252 tr.z262.
Z výše uvedeného je zřejmé, že rozšíření kriminalizace jednání právnických osob po
novele zákona o TOPO z roku 2016, v praxi nedošlo k výraznému rozšíření katalogu trestných
činů páchaných právnickými osobami. Otázkou tedy je, zda budou v budoucnosti orgány činné
v trestním řízení stíhat i jednání právnických osob naplňující znaky těchto trestných činů stíhat
či nikoli, a případně v jakém rozsahu.
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Přehled o pravomocně vyřízených právnických osobách podle paragrafů (odsouzených + vyřízených
jinak). InfoData: Statistika a výkaznictví [online]. 2014 – 2018 [cit. 2019-07-01]. Dostupné z webu.
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7.6. Užití podmíněného zastavení trestního stíhání a narovnání v trestních řízeních vedených
proti právnickým osobám v ČR

Užití procesních odklonů v trestním řízení proti právnickým
osobám v ČR
2

11

Osvědčených právnických osob u nichž bylo podmíněně zastaveno trestního stíhání dle § 307 a násl.
trestního řádu
Narovnání dle § 309 a násl. trestního řádu

Jak lze vidět na výše uvedeném grafu, soudní praxe tzv. odklony v trestním řízení proti
právnickým osobám využívá, i když v nikoli velké míře. Ze soudních statistických listů
vyplývá, že v letech 2014 až 2018 se ve zkušební době podmíněného zastavení trestního stíhání
osvědčilo celkem 11 právnických osob, r, z toho v roce 2015, 2016 a 2017 pokaždé po třech
právnických osobách a v roce 2018 dvě právnické osoby. Institut narovnání pak byl v trestním
řízení proti právnickým osobám užit celkem ve 2 případech, a to jedenkrát v roce 2016 a
jedenkrát v roce 2018. Z uvedeného lze usuzovat, že soudní praxe užití těchto institutů v řízení
proti právnickým osobám uznává a využívá. V porovnání s užíváním těchto institutů v rámci
trestání fyzických osob je však míra užití těchto institutů u právnických osob značně nižší než
v případě fyzických osob. Poměr efektivního užití institutu podmíněného zastavení trestního
stíhání právnických osob a narovnání vůči celkovému počtu odsouzených právnických osob a
právnických osob, u nichž byl užit jeden z uvedených odklonů, činí pouhá 2,5 % podmíněně
zastavených trestních stíhání právnických osob, resp. méně než 0,5 % právnických osob, u
nichž bylo schváleno narovnání. Zaoralová uvádí celkový počet užití institutu podmíněného
zastavení trestního stíhání celkem v 39 případech v letech 2012 až 2016263.
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ZAORALOVÁ, A. Odklony v řízení proti právnickým osobám In JELÍNEK, J. a kol. Trestní odpovědnost
právnických osob - pět let poté. Praha: Leges, 2017, s. 205. Teoretik.
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Za dobu let 2014 až 2018 bylo v České republice celkem odsouzeno 309970 fyzických
osob a za stejnou dobu bylo u fyzických osob podmíněně zastaveno trestní stíhání v 9102
případech a schváleno narovnání v 256 případech, což v poměru k celkovému počtu
odsouzených fyzických osob cca. 2,8 % podmíněně zastavených trestních řízení fyzických
osob, resp. méně než 0,1 % narovnání v poměru k celkovému počtu odsouzených fyzických
osob v ČR.
Z výše uvedeného lze vyvodit, že užívání institutu podmíněného zastavení trestního
stíhání a institutu narovnání, není nikterak výjimečně odlišné od užití těchto institutů u
fyzických osob.
7.7. Kritika zdrojů statistických dat
Ke zdrojům statistických dat – statistickým listům trestním dostupných z webu
cslav.justice.cz264 je nutné podotknout, že se některé statistické listy zkoumající tutéž
problematiku za stejné období, avšak z jiných hledisek rozcházejí v konečném počtu
odsouzených právnických osob za jednotlivé roky. Z toho důvodu autor vycházel ze
statistického listu trestního zkoumajícího počty odsouzených právnických osob z hlediska
územního, tj. z hlediska jednotlivých krajských soudů, v jejichž obvodech byly jimi samotnými
nebo okresními soudy, právnické osoby odsouzeny. Co se týče počtu a druhů trestných činů,
vycházel autor ze statistického listu trestního zkoumající počty odsouzených právnických osob
z hlediska jednotlivých druhů trestných činů. Autor podotýká, že se tyto zdroje shodují v počtu
odsouzených trestných činů právnických osob, ale rozcházejí se v počtu odsouzených
právnických osob, když statistické listy zkoumající odsouzené právnické osoby z hlediska
paragrafů upravující jednotlivé trestné činy uvádí v součtu za jednotlivá léta více odsouzených
právnických osob, než je celkový počet odsouzených právnických osob uváděný v Rejstříku
trestů právnických osob265 za celou dobu účinnosti zákona o TOPO.
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Dle registru webových domén spravovaným zájmovým sdružením CZ.NIC je držitelem domény justice.cz, na
níž jsou dostupné i předmětné statistické listy, Ministerstvo spravedlnosti České republiky. Dostupné z webu.
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Rejstřík trestů právnických osob. Justice.cz [online]. [cit. 2019-07-01]. Dostupné z webu.
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Závěr
První část této práce si kladla za cíl jednak popsat vybrané mezinárodněprávní závazky
a doporučení a závazky vyplývající pro ČR z evropského práva, které jsou jedním z důvodů
zavedení trestní odpovědnosti právnických osob v České republice. Jak vyplynulo z kapitol 1.1
a 1.2 této práce, v mezinárodních závazcích se nevyskytují výslovné požadavky na zavedení
přímo trestní odpovědnosti právnických osob do českého právního řádu, ba naopak se tyto
dokumenty drží schématu, kdy je řešena jedna dílčí problematika některého typu trestné
činnosti266 a ve stanovených požadavcích na jejich postih je stanoven též požadavek na ukládání
účinných, přiměřených a odstrašujících sankcí právnickým osobám, které jsou často
významnými činiteli při páchání řešené trestné činnosti. Dále se též objevují příkladné katalogy
jednotlivých sankcí, které by měly být vnitrostátními právními řády být upraveny a ukládány
právnickým osobám. Dalším významným aspektem mezinárodních dokumentů věnujícím se
otázce sankcionování právnických osob za veřejnoprávní delikty je neutrálnost v požadavku,
zda má být jejich účelu ve vnitrostátních úpravách dosaženo cestou trestněprávní nebo
administrativně-právní. Při pohledu do zahraničí zjišťujeme, že obě varianty řešení jsou v praxi
jednotlivých národních právních řádů užívány, když administrativní odpovědnost funguje ve
Spolkové republice Německo, ačkoli i zde je v období od posledních voleb do Spolkového
sněmu v roce 2017 deklarována snaha o změnu ve prospěch trestní odpovědnosti právnických
osob. Co se týče evropské legislativy, dílem tato přejímá stejné schéma z mezinárodní úpravy,
dílem se pak evropská legislativa trestní odpovědnosti právnických osob dotýká spíše ve svém
důsledku.
Dalším tématem obsaženým v části první této práce je původ a historický vývoj
institutu trestní odpovědnosti právnických osob, kdy autor zjišťuje, že jakási forma TOPO
existovala v oblasti kontinentálního práva již ve středověku, když bylo možné činit vinnými i
celé obce či cechovní společnosti a jiné historické korporace, avšak v další době tento institut
z kontinentálních právních řádů mizí a znovu se objevuje až ve 2. polovině 20. století. Jiná
situace je pak v oblasti anglosaského práva, kde se TOPO objevuje již v 18. století v Anglii.
V anglosaském právním systému se nejprve objevují instituty vicarious liability a strict liability
v právu novověké Anglie. Ve 20. století se pak v Anglii objevuje tzv. identifikační doktrína,
v jejímž důsledku jsou právnické osoby stíhány za trestné činy spáchané osobami oprávněnými
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Např. environmentální trestné činy, či spíše veřejnoprávní delikty, nebo dále korupční delikty.

103

za takové právnické osoby jednat. Největším zjištěním pro autora je skutečnost, že ani
v anglosaském právním systému nejde v případě TOPO o institut starší než 400 let.
Posledním tématem rozebíraným v části první této práce je vývoj směřující k přijetí
zákona o TOPO v České republice. Zde byla zmíněna především odborná komise ministra
vnitra, která se k otázce TOPO v ČR vyslovila v převážně pozitivním smyslu, když vyslovila,
že zavedení TOPO je v ČR možné, avšak stejně tak účinným řešením je ponechání
administrativně-právní odpovědnosti právnických osob. Tato komise dále poukazovala na jisté
nedostatky cesty administrativně-právní odpovědnosti právnických osob, kterými byla
neexistence soustavy správních orgánů řešících správní delikty právnických osob a dále
nedostatečná a roztříštěná právní úprava jak hmotněprávní, tak procesní. Není nezajímavým,
že tyto nedostatky nebyly, i přes skutečnost, že byla právní úprava správního trestání fyzických
i právnických osob rekodifikována, v dostatečné míře odstraněny. Další zajímavou skutečností
je významná podobnost návrhu zákona o TOPO z roku 2004, který byl zamítnut Poslaneckou
sněmovnou v jeho 1. čtení a současným zákonem o TOPO z roku 2011, když návrh z roku 2004
obsahuje prakticky stejnou úpravu co se týče podmínek trestní odpovědnosti jako institutů
přičitatelnosti, přechodu trestní odpovědnosti právnické osoby na právního nástupce nebo
zániku trestní odpovědnosti, a dále pak též úpravy sankcionování právnických osob.
Podivuhodnou se tedy může zdát podobnost těchto dvou legislativních počinů když mezi
přijetím stávajícího zákona o TOPO a pokusem z roku 2004 je časová prodleva sedmi let a
přesto je současná právní úprava v základních parametrech shodná s návrhem z roku 2004.
První část práce byla zamýšlena pouze jako čistě informativní, kterýžto předpoklad
byl naplněn.
Druhá část této práce se zabývala některými podmínkami vzniku trestní odpovědnosti
právnické osoby, a to osobní působností zákona o TOPO, rozsahem kriminalizace jednání
právnických osob a přičitatelností trestného činu právnické osobě. Co se týče osobní
působnosti, jsou příkladmo uváděny druhy právnických osob, které spadají do osobní
působnosti negativně vymezené v § 6 zákona o TOPO. V případě rozsahu kriminalizace jsou
uváděny jednotlivé možnosti vymezení okruhu trestných činů, za jejichž spáchání může být
právnická osoba trestně odpovědná. Největší pozornost je pak věnována úpravě přičitatelnosti
trestných činů právnické osobě. Jsou zde popsány podmínky přičítání trestných činů fyzických
osob vyčtených v § 8 odst. 1 zákona. V souvislosti s možností vyvinění právnické osoby ve
smyslu § 8 odst. 5 zákona o TOPO byla popsána problematika přeneseného důkazního břemene,
přičemž autor uvádí stanoviska podporovatelů i odpůrců teorie přeneseného důkazního
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břemene v případě, kdy je nutné prokázat, zda právnická osoba vynaložila veškeré úsilí, které
je po ní spravedlivé vyžadovat, aby zabránila spáchání trestného činu. Autor se v této věci
nestaví k možnosti existence obráceného důkazního břemene primárně odmítavě, když ho
pokládá za institut, který by má potenciál zefektivnit trestní řízen, avšak podotýká, že na druhou
stranu jde o institut natolik závažný, že nelze jeho existenci vyvozovat pouze ze stávajícího
znění § 8 odst. 5 zákona o TOPO a je nutné jeho existenci legislativně v zákoně o TOPO
zakotvit. Obecně lze konstatovat, že tato část práce splnila svůj cíl stanovený v úvodu, přičemž
klade důraz na tématiku obráceného důkazního břemene při dokazování vyvinění se právnické
osoby z trestní odpovědnosti ve smyslu § 8 odst. 5 zákona o TOPO. Zde práce obsahuje nad
rámec stanovený v úvodu návrhy autora k řešení dané situace a obecně k vhodnosti existence
obráceného důkazního břemene v režimu § 8 odst. 5 zákona o TOPO.
Třetí část práce je věnována obecným otázkám sankcionování právnických osob, když
jsou nejprve rozebírány teorie trestu, které popisují smysl a účel trestání ve vztahu k fyzickým
osobám a autor zde řeší jejich uplatnění v oblasti sankcionování právnických osob, přičemž
autor obecně jejich vliv na sankcionování právnických osob připouští a zároveň pokládá některé
z nich za více vlivné než ostatní. Dále se část třetí věnuje zásadám trestního práva ovlivňujícím
sankcionování a hlediskám ukládání trestů právnickým osobám, přičemž tyto kapitoly jsou
spíše informativního charakteru. Dalším tématem je pojem a účel trestu ve vztahu k právnickým
osobám, když je jednak poukazováno na neexistenci legislativní definice účel trestu a jednak je
řešena tato samotná definice. Cílem příslušné kapitoly třetí části pak bylo se pokusit o jeho
vymezení, když se autor pokouší účel vymezit za pomoci ustanovení o účelu trestu z trestního
zákona z roku 1961. Účelem je zejména ochrana společnosti před trestnými činy právnických
osob a zamezení těmto právnickým osobám v jejich dalším páchání. Dále se autor v souvislosti
s účelem trestu zamýšlí nad jeho nápravnou funkcí ve vztahu k právnickým osobám a dochází
k závěru, že jistý nápravný prvek je možné najít, avšak v současné době neexistuje žádná trestní
sankce, kterou je možné právnické osobě uložit a která sama cílí na nápravu sankcionované
právnické osoby. Za takovou sankci pak autor pokládá trest či ochranné opatření soudního
dohledu nad právnickou osobou či nucenou správu právnické osoby.
Dalšími tématy rozebíranými v části třetí jsou možnost upuštění od potrestání, resp.
podmíněného upuštění od potrestání s dohledem. Autor si zde kladl za cíl zhodnotit současný
stav právní úpravy, a tedy možnost aplikace těchto institutů v sankcionování právnických osob.
Zatímco se aplikace upuštění od potrestání dle § 46 trestního zákoníku nejeví dle odborné
literatury a též i soudní praxe ve vztahu k právnickým osobám jako problematické, podmíněná
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upuštění od potrestání s dohledem ve smyslu § 48 trestního zákoníku dle současného stavu
právní úpravy naráží na zásadní překážku, dle které aplikaci tohoto institutu odborná literatura
považuje za nemožnou nebo obtížně představitelnou. Autor nevidí jako problematické samotné
podmíněné upuštění, ale právě dohled, který je v trestním zákoníku upraven pouze ve vztahu
k fyzickým osobám a jsou jím sledovány cíle, které nelze z podstaty věci u právnických osob
naplnit. V důsledku této skutečnosti se autor zabývá možností úpravy dohledu nad
sankcionovanými právnickými osobami anebo právnickými osobami, u nichž bylo podmíněně
upuštěno od potrestání za současného uložení dohledu. Dohled je pak autorem chápan jako
institut, jehož cílem je zvýšení prevence trestné činnosti ze strany právnických osob jednak nad
plněním podmínek uložených trestů a dále nad chováním právnické osoby, u níž bylo
podmíněně upuštěno od potrestání. Dohled pak může být chápán též jako další možný druh
trestní sankce, který by bylo dle názoru autora vhodné po vzoru francouzské právní úpravy
zavést i v České republice.
Dalšími tématy popisovanými v třetí části je trestání mnohosti trestných činů jedné
právnické osoby, když je zde uváděn úhrnný a souhrnný trest a trest společný za pokračování
v trestném činu, a dále zde pak autor rozebírá možnosti zániku výkonu trestu. Kapitoly
popisující tato témata jsou spíše informativního charakteru.
Posledním tématem třetí části pak je zahlazení odsouzení právnické osob, když zde
autor rozebírá současnou úpravu a dále poukazuje na její současné nedostatky a předkládá
možnost změny této úpravy, která by byla bližší úpravě zahlazení odsouzení v trestním
zákoníku, alespoň co se týče některých druhů trestů, zejména pak trestu zákazu činnosti a jeho
dvou speciálních úprav dle § 21 a 22 zákona o TOPO. Autor zde též odkazuje na připravovanou
novelizaci příslušené úpravy.
Lze konstatovat, že třetí část beze zbytku naplnila své cíle stanovené v úvodu práce.
Nad zamýšlený rámec vymezený v úvodu je paradoxně již v této části navrhováno zavedení
nového ochranného opatření namísto v části pojednávající o ochranných opatřeních.
Čtvrtá část je věnována systému trestů a ochranných opatření dle části třetí zákona o
TOPO. V jednotlivých kapitolách, resp. podkapitolách zde autor jednak popisuje podmínky
ukládání jednotlivých druhů trestů uvedených ve výčtu § 15 odst. 1 zákona o TOPO, resp.
ochranných opatření uvedených v odst. 2 cit. ustanovení, jednak ukazuje na určitá slabá místa
aktuální právní úpravy. Z těchto nedostatků autor poukazuje zejména na aktuální podmínky
ukládání trestu zrušení právnické osoby, když navrhuje alternativní rozšíření podmínek vedle
současné celkové či většinové protiprávní činnosti sankcionované právnické osoby dále ve
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smyslu, kdy by mělo být možné uložit trest zrušení právnické osoby i bez splnění současné
podmínky, např. za spáchání zvlášť závažného zločinu, za který je možné dle zvláštní části
trestního zákoníku uložit výjimečný trest, a to jak trest odnětí svobody v délce trvání 20 až 30
let, tak též i trest doživotní. Dalším tématem, kterému se autor věnuje jistá disproporce při
ukládání peněžitého trestu v rámci trestního řízení a ukládání pokuty ve správním řízení za
přestupek, který se většinou svých typových znaků shoduje s některým trestným činem
uvedeným ve zvláštní části trestního zákoníku, když pak může dojít k situaci, kdy by byla ve
správním řízení ukládána pokuta ve vyšší výměře než peněžitý trest, který by trestní soud uložil
za obdobné, avšak závažnější protiprávní jednání. Autor tedy navrhuje buďto zavedení
případného specifického omezení, kdy by trestní soud nemohl uložit peněžitý trest v nižší
výměře, než jaká je horní hranice sazby pokuty za obdobné protiprávní jednání, které je
„pouhým“ přestupkem. Dále se pak autor v případě peněžitého trestu zabývá možností jeho
podmíněného odkladu po vzoru rakouské právní úpravy. Autor zde dochází k závěru, že jeho
zavedení je z hlediska požadavků na vlastnosti právních sankcí proti právnickým osobám
možné. Je totiž možné, aby nastala situace, kdy by bylo uložení peněžitého trestu nepřiměřeně
přísné a zároveň by nebyly splněny podmínky pro upuštění od potrestání ve smyslu § 46 a násl.
trestního zákoníku. V takové situaci se pak autorovi jeví jako prospěšná existence institutu
podmíněného odkladu výkonu peněžitého trestu, když tento není v rozporu s požadavkem na
účinné, přiměřené a odstrašující trestní sankce ukládané právnickým osobám a zároveň má
potenciál působit výrazně individuálně preventivně ve vztahu k sankcionované právnické
osobě. Poslední významnou řešenou záležitostí týkající se některého z trestů, je úprava trestu
uveřejnění rozsudku, resp. úprava jeho výkonu, která se jeví v určité situaci jako nedostatečná,
když povinnosti právnické osoby uveřejnit odsuzující rozsudek (či trestní příkaz) neodpovídá
žádná povinnost některého z provozovatelů médií daný rozsudek zveřejnit, což může vést
k dalším negativním důsledkům pro sankcionovanou právnickou osobu, zejména v podobě
pořádkové pokuty. V důsledku toho se autor staví do řady dalších autorů, kteří na tento problém
poukazují a požadují jeho nápravu.
Co se týče ochranných opatření, zde se autor omezuje na jejich charakteristiku a
odlišení od trestů. Dále se zabývá podmínkami ukládání jednotlivých ochranných opatření
s důrazem na relativně nové ochranné opatření zabrání části majetku, které lze označit za
kontroverzní, když je zde spatřován rozpor se základními zásadami trestního práva procesního
a dále pak otázka přeneseného důkazního břemene, kdy by měla obviněná právnická osoba
sama dokazovat, i přesto že v nižším standardu dokazování, legální původ svého majetku.
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V části čtvrté tedy práce naplnila svůj cíl, co se týče nabídnutí možností změny právní
úpravy stávajících trestních sankcí. Druhý cíl, kterým bylo nabídnout možné zcela nové druhy
trestních sankcí, zůstal z většiny nenaplněn, dílem z důvodu autorem shledávané nedůvodnosti
a nepotřebnosti nových druhů trestních sankcí, a dílem z důvodu, že prozatím je připravován
nový druh trestu, a to trest zákazu držení a chovu zvířat. Jediným významným návrhem, který
tato práce činí, je zavedení specifického ochranného opatření dohledu nad právnickou osobou,
který je popsán v kapitole 3.8 této práce. Třetí cíl – navrhnout možné úpravy stávajících
trestních sankcí obsažených v části třetí zákona o TOPO – je z velké části splněn, ačkoli nejsou
navrhovány u všech jednotlivých trestních sankcí.
Cílem páté části pak bylo zhodnotit možnost aplikace tzv. odklonů upravených
v trestním řádu v rámci trestního řízení vedeného proti právnické osobě. Autor se zde zabývá
jednotlivými druhy odklonů v jejich širším vymezení. Základním východiskem zde bylo
usnesení Nejvyššího soudu sp.zn. 5 Tz 41/2014, kterým byly de facto postaveny najisto
podmínky užití podmíněného zastavení trestního stíhání, ačkoli je zvolený způsob poněkud
krátkozraký. Autor zde navrhuje zakotvení právní úpravy do zákona o TOPO, která by zpřesnila
podmínky aplikace podmíněného zastavení trestního stíhání ve vztahu k obviněné právnické
osobě s tím, že by zřejmě muselo být sleveno z požadavku na učinění doznání a jeho
nahrazením institutem prohlášení o spáchání skutku jako je tomu u dohody o vině a trestu a
narovnání. Dále se zde autor podrobněji zabýval institutem dohody o vině a trestu, která je dle
určitých autorů též kontroverzní při aplikaci na právnické osoby jednak z hlediska možné
odlišnosti zájmů obviněné právnické osoby a fyzické osoby, která za ni jedná a dále obecně
nedostatkem legislativní konstrukce předmětného odklonu, když při pohledu do zahraničí lze
vysledovat v úpravách obdobných institutu jako je dohoda o vině a trestu např. závazné
snižování výměry trestu, který se jejím prostřednictvím ukládá. Cíl páté části spočívající
v popsání nedostatků stávající právní úpravy byl splněn též v celém rozsahu, avšak zde jde
dílem o kritiku obecné právní úpravy trestního řádu.
Šestá část pak obsahuje vhled do vybraných zahraničních právních úprav trestní
odpovědnosti právnických osob, resp. administrativní odpovědnosti právnických osob. Byly
zde popsány jak základní konstrukce deliktní odpovědnosti právnických osob ve Spolkové
republice Německo, Rakouské republice, Francouzské republice a Slovenské republice, tak i
výčty jednotlivých trestních nebo správních sankcí, které je v těchto státech možné právnickým
osobám ukládat. Z celkového hlediska však byla tato část spíše informativního charakteru pro
vytvoření povědomí o obdobných úpravách sankcionování právnických osob v zahraničí.
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Nakonec cílem sedmé části bylo popsat trestní odpovědnost právnických osob ze
statistického hlediska a tento cíl byl dle autora naplněn, když je zde trestní odpovědnost
právnických osob popisována z několika různých hledisek. Jsou zde obsaženy statistické údaje
o počtu odsouzených právnických osobách v letech 2014 až 2018 a dále pak informace o počtu
uložení jednotlivých trestů a ochranných opatřeních, dále skladbě trestné činnosti, míře užití
procesních odklonů podmíněného zastavení trestního stíhání a narovnání v trestních řízeních
proti právnickým osobám. Z uvedených statistik pak vyplývá jednoznačný každoroční nárůst
počtu odsouzených právnických osob, avšak ani takřka sedm let od nabytí účinnosti zákona o
TOPO netvoří podíl odsouzených právnických osob na celkovém počtu odsouzených osob
v České republice nečiní ani 0,5 %. Co se týče trestných činů páchaných právnickými osobami
jde z většiny o trestné činy hospodářské tvořící více než 60 % celkového počtu spáchaných
trestných činů právnických osob, následované trestnými činy majetkovými, které tvoří přes 30
% celkového počtu trestných činů. Z hlediska změny rozsahu kriminalizace pak lze konstatovat,
že ze strany právnických osob nedochází, ačkoli ne bezvýjimečně, k páchání trestných činů, za
které mohou být činěny odpovědnými po novelizaci z roku 2016. Sedmá část též splnila kritéria
stanovená v úvodu práce. Autor se pozastavuje zejména nad skutečností, že jsou právnické
osoby v současné době odsuzovány za relativně úzký okruh trestných činů v porovnání nejen
se stávající, ale i původní úpravou výčtu přičitatelných trestných činů v ustanovení § 7 zákona
o TOPO.
Z celkového hlediska autor považuje cíle této práce za z velké části splněné. Autor si
za cíl stanovil prozkoumání možností zavedení nových trestních sankcí, prozkoumání možností
změny a zlepšení úpravy již stávajících druhů trestních sankcí a dále možnosti zavedení, resp.
aplikace stávajících dalších institutů souvisejících se sankcionováním osob obecně. Naopak co
se týče vybraných otázek trestního řízení proti právnickým osobám, práce se zabývala pouze
otázkou aplikace tzv. odklonů v trestních řízeních vedených proti právnickým osobám.
Co se týče zdrojů týkajících se přímo problematiky TOPO, z nichž bylo při tvorbě této
práce čerpáno, je nutné poznamenat, že zásadní byla komentářová literatura. Z ní lze označit
jako velice podrobnou Šámalův komentář, dalším zdrojem z oblasti komentářové literatury byl
Jelínkův a Herczegův komentář k zákonu o TOPO, avšak poslední vydání je z roku 2013, ačkoli
od té doby prošla právní úprava TOPO značnou proměnou, kterou tak tento komentář nemůže
prozatím postihnout a rozebrat. I tak ale lze Jelínkův komentář označit za prospěšný a užitečný.
Poslední zásadním komentářovým zdrojem byl komentář k zákonu o TOPO od autorského
kolektivu vedeného profesorem Fenykem. Tento komentář lze označit za poněkud stručný, i
109

tak jde o komentář, který se erudovaně a plně vyjadřuje k zásadním institutům zákona o TOPO.
Co se týče ostatních zdrojů týkajících TOPO, lze jejich množinu označit za poněkud užší, když
za plnohodnotné odborné publikace týkající se výhradně TOPO lze označit sborník Trestní
odpovědnost právnických osob – pět let poté od prof. Jelínka, která reaguje na některé
nejpalčivější otázky, které v současné době v souvislosti s aplikací zákona o TOPO vyvstávají.
Ostatní literaturu, zejména odborné články, však autor musí označit za kusou.
Stávající právní úprava trestní odpovědnosti právnických osob je dle názoru autora na
vysoké úrovni, avšak i tak nastávají určité komplikace v souvislostí s úpravou a aplikací zákona
o TOPO.
Obecně pak lze právní úpravu trestní odpovědnosti právnických osob, tak jak je
obsažena v zákoně o TOPO za zdařilou zejména při srovnání se zahraničím, ačkoli i tak je
možné, aby vyvstaly problematické otázky, na jejichž řešení nepanuje shoda, což je vidět
zejména na příkladu otázky přeneseného důkazního břemene v otázce vyvinění se právnické
osoby z trestní odpovědnosti dle stávajícího znění § 8 odst. 5 zákona o TOPO. Co se týče úpravy
sankcionování právnických osob, základním tématem, které je jurisprudencí kontinuálně
řešeno, je otázka účelu trestu ve vztahu k právnickým osobám, když tento není výslovně
upraven v zákoně o TOPO. Ovšem zde lze poukázat na skutečnost, že účel trestu není upraven
ani v trestním zákoníku. Systém trestů dle § 15 odst. 1 zákona o TOPO pak lze označit za
dostačující, když dle názoru autora v současné době neexistuje nutno tento výčet nikterak
rozšiřovat, ačkoli probíhají legislativní práce mající za cíl zavedení nového trestu. Možnost
úprav je však touto prací spatřována ve změnách podmínek ukládání některých trestů. V případě
ochranných opatření pak tato práce spatřuje prostor pro zavedení nového ochranného opatření,
které by svou podstatou mohlo být vázáno pouze k právnický osobám.
Ze statistického pohledu se potvrzuje tvrzení důvodové zprávy k zákonu o TOPO o
minimálním nárůstu agendy soudů a státních zastupitelství v důsledku zavedení trestní
odpovědnosti právnických osob.
Z celkového pohledu lze zavedení institutu trestní odpovědnosti právnických osob do
českého právního řádu označit za správný krok, a to i přes existenci sporných otázek, z nichž
jsou některé v této práci uváděny a popsány.
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Sankcionování právnických osob
Abstrakt
Diplomová práce Sankcionování právnických osob sestává ze sedmi částí. První část
diplomové práce podává výklad o mezinárodně-právních pramenech a pramenech evropského
práva týkajících se problematiky trestní odpovědnosti právnických osob. Dále je v první části
pojednáno o vývoji institutu trestní odpovědnosti právnických osob v historii v zahraničí a
v České republice v době od konce 20. století až do současnosti. Druhá část práce obsahuje
popis vybraných základních institutů obecné části zákona o trestní odpovědnosti právnických
osob, a to osobní působnost zákona, rozsah kriminalizace jednání právnických osob a úpravu
přičitatelnosti. Třetí část pojednává obecně o sankcionování právnických osob a o použitelnosti
některých institutů obsažených v trestním zákoníku právě v oblasti sankcionování právnických
osob. Ve čtvrté části je podán výklad o jednotlivých sankcích ukládaných právnickým osobám
v České republice a možnosti změny jejich právní úpravy. Pátá část obsahuje výklad o
užitelnosti tzv. procesních odklonů v trestním řízen proti právnickým osobám. Šestá část
obsahuje vhled do vybraných zahraničních právních úprav deliktní odpovědnosti právnických
osob. Sedmá část pak obsahuje statistické údaje popisující míru aplikace institutu trestní
odpovědnosti právnických osob v praxi českých soudů.
Základním zdrojem pro tvorbu diplomové práce Sankcionování právnických osob byla
zejména komentářová literatura a vysokoškolské učebnice trestního práva.
Institut trestní odpovědnosti právnických osob je upraven v zákoně č. 418/2011 Sb., o
trestní odpovědnosti právnických osob, sankcionování právnických osob je v citovaném zákoně
upraveno v části třetí. Tato práce dochází k závěru, že uvedenou právní úpravu lze označit za
zdařilou a komplexní v její stávající podobě, avšak i zde lze najít jisté nedostatky právní úpravy.
Práce rovněž nabízí možnosti doplnění katalogu trestních sankcí ve třetí části zákona. Co se
týče aplikace zákona lze ze statistických dat zpracovaných v sedmé části práce vysledovat
značnou disproporci jak mezi jednotlivými regiony, kde je tento institut uplatňován. Ze závěrů
práce rovněž vyplývá, že jsou právnické osoby v současnosti trestně stíhány jen za poměrně
úzký okruh trestných činů, které je možné jim přičítat.
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Sanctioning of legal persons
Abstract
The thesis Sanctioning of legal persons consists of seven parts. Th first part of the thesis
deals with the theme of international and European sources of law of the criminal liability of
legal persons. Furthermore, there is cited history of criminal liability of legal persons abroad
and further in the Czech Republic since the end of 20th century to present. The second part of
the thesis comprises explanation of the basic instruments of Czech Act on Criminal Liability of
Legal Persons like personal scope, range of criminalization of behaviour of legal persons and
imputability of the behaviour of individuals to criminal liable legal person. The third part of the
thesis comprises general explanation of sanctioning of legal persons and availability of usage
of some legal institutes comprised in Czech Criminal Code against legal persons. The fourth
part encompasses each single legal sanction comprised in the Third part of the Act on Criminal
Liability of Legal Persons. The fifth part of the thesis encompasses explanation of so-called
diversions in criminal proceedings against legal persons. In the sixth part there is an insight into
selected foreign legislations of criminal liability of legal persons. The seventh part of the thesis
encompasses statistical details of the application of criminal liability in the practice of the Czech
judicial system.
The main source of information for making of the Sanctioning of legal persons thesis
was commentary literature and university textbooks about criminal law.
The criminal liability of legal persons is regulated in the Act no. 418/2011 Coll., Act on
Criminal Liability of Legal Persons and Proceedings against them. The sanctioning of legal
persons is regulated in Third part of the Act. This thesis concludes that legal regulation of
criminal liability of legal persons is complex and successful in its current form however there
are some insufficiencies of legal regulation. The thesis offers some opportunities for
improvement of the legal regulation such as some additions to the catalogue of legal sanctions
comprised in the Act. In addition to the statistical details about the application of the Act, there
are some disproportions in application between regions of the Czech Republic. The conclusions
of the thesis follow that legal persons in the Czech Republic are prosecuted only for a narrow
circle of crimes for them they could be prosecuted.
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