
Abstrakt 

Tato práce rozebírá problematiku trestněprávních aspektů soukromé korupce. Jednání 

označované jako soukromá korupce může být chápáno v užším smyslu – jako korupce páchaná 

v souvislosti s podnikatelskou činností, nebo ve smyslu širším – jako všechno korupční jednání, 

které není pácháno v souvislosti s výkonem pravomoci orgánů veřejné moci. Cílem této práce 

je analýza české právní úpravy korupčních trestných činů v soukromé sféře na základě které 

autorka navrhne některé změny právní úpravy, které mohou pomoci k lepšímu postihu 

soukromé korupce v České republice. 

Po krátkém úvodu do problematiky v kapitole první se autorka v druhé kapitole práce věnuje 

zejména terminologii spojené se soukromou korupcí a korupcí obecně. V části kapitoly autorka 

analyzuje kriminologické aspekty korupce, negativní důsledky korupce a upozorňuje na 

následky, které může soukromá korupce mít na ekonomickou situaci nejen jednotlivců a 

společností, ale také na národní hospodářství. Závěr druhé kapitoly obsahuje rozbor 

mezinárodních závazků, které zavazují Českou republiku k účinnému postihu soukromé 

korupce (zejména se jedná o závazky vyplývající z členství v Organizaci spojených národů, 

Rady Evropy a Evropské unie).  

Třetí kapitola obsahuje analýzu právní úpravy postihu soukromé korupce zákonem 

č. 40/2009 Sb., trestním zákoníkem. Autorka analyzuje zejména úplatkářské trestné činy 

(trestný čin přijetí úplatku - § 331, podplacení - § 332 a nepřímého úplatkářství - § 333 trestního 

zákoníku). V kapitole jsou dále podrobně rozebrány základní pojmy související s úplatkářskou 

trestnou činností – úplatek, obstarávání věcí obecného zájmu a podnikatelská činnost. Kapitola 

obsahuje základní rozbor celé řady dalších skutkových podstat trestných činů s korupční 

povahou, například trestný čin porušování pravidel hospodářské soutěže podle § 248 trestního 

zákoníku. Závěr kapitoly obsahuje několik návrhů na změnu stávající legislativy v této oblasti. 

Problematika trestní odpovědnosti právnických osob za korupční trestnou činnost je 

rozebrána ve čtvrté kapitole práce. Kapitola je zaměřená zejména přičitatelnost korupčních 

trestných činů právnickým osobám. Autorka zdůrazňuje vliv, který měla novela zákona 

č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob, provedená zákonem č. 183/2016 Sb. 

na trestní odpovědnost právnických osob za korupční trestné činy. 

Pátá kapitola rozebírá možnosti kontroly korupční kriminality. Kontrola kriminality se 

skládá ze dvou základních prvků, a to represivních a preventivních opatření. Represivní 

opatření kontroly korupce zahrnují sankční politiku nastavenou trestním právem hmotným, 



prostředky trestního řízení upravené v trestním řádu (například institut korunního svědka, do 

české právní úpravy zakotveného v podobě spolupracujícího obviněného, institut agenta 

provokatéra, nebo úprava odposlechů v trestním řízení) a další legislativní úprava (například 

tzv. test spolehlivosti). Preventivní opatření jsou v případě soukromé korupce zejména 

zaměřeny na compliance programy na úrovni jednotlivců, a to také proto že Česká republika 

nepřijala žádné opatření na celostátní úrovni, které by pomohlo vzorové podnikové compliance 

nastavit. 

Závěr práce obsahuje shrnutí návrhů de lege ferenda, které autorka považuje za nezbytné 

pro zefektivnění boje proti soukromé korupci. 
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