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1. Úvod 

Tématem předkládané rigorózní práce je rozbor problematiky soukromé korupce se 

zaměřením na její trestněprávní aspekty. Korupce bývá označována jako jeden ze základních 

problémů současné společnosti, závažná kriminalita a prostředek podrývání státní moci, 

hospodářského systému, prostředek diskriminace a řada dalších. 

Účelem této práce je rozebrat problematiku korupčních trestných činů s užším zaměřením 

na korupci v soukromém sektoru, jejíž postih je novějším institutem trestního práva, než postih 

korupce v sektoru veřejném. Přestože kriminalizaci korupce v soukromém sektoru vyžaduje 

řada mezinárodních organizací, nevládních a neziskových organizací, jejichž činnost je 

zaměřena na boj proti korupci, a také další aktivistické skupiny a jednotlivci, je toto téma 

poměrně kontroverzní. Korupce v soukromém sektoru je totiž úze spjata zejména 

s podnikatelskou činností, která by měla být v moderním demokratickém státě v co nejširší míře 

osvobozena od vlivů a přepjaté kontroly státu. Limitem podnikatelské činnosti by pak měl být 

výkon podnikatelských oprávnění tak, aby nezasahoval do práv a svobod jiných nad míru, 

kterou zákon stanoví.  

Meze základních práv mohou zákony stanovovat, ovšem vždy musí šetřit podstatu a smysl 

takových základních práv,1 účelem omezení jsou pak zejména práva a svobody druhých. 

Respektuje současná trestněprávní úprava tyto meze?   

Práce bude rozdělena do úvodu, čtyř hlavních kapitol a závěru. Na základě rozboru obecných 

pojmů, současné trestněprávní úpravy a úpravy trestní odpovědnosti právnických osob za 

korupční trestnou činnost se propracuji k návrhům na změnu právní úpravy de lege ferenda a 

k návrhům věnujícím se účinné kontrole korupční kriminality. Cílem práce tak je představit 

                                                           

1 Listina základních práv a svobod, článek 4 odst. 4.  
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ucelené pojetí problematiky soukromé korupce v českém trestním právu, které může vést 

k závěrům důležitým pro budoucí (zejména legislativní) praxi. 

V druhé kapitole práce rozebírám pojem korupce obecně, dále se zaměřuji na pojem 

soukromé korupce, tedy hlavního předmětu práce. Tato kapitola krátce seznamuje čtenáře 

s kriminologickými aspekty korupce, která je často zkoumána, vzhledem ke svým specifickým 

znakům, jako oddělená část kriminality. Kriminalizace korupce v soukromé sféře bývá často 

odůvodňována negativními vlivy, které korupční jednání na společnost má. Tyto vlivy jsou 

v rámci první kapitoly také rozebrány. V závěru kapitoly rozebírám mezinárodní závazky, které 

vedly Českou republiku ke kriminalizaci soukromé korupce. 

Kapitola třetí obsahuje rozbor jednotlivých skutkových podstat korupčních trestných činů 

podle účinného trestního zákoníku. Jádrem právní úpravy korupčních skutkových podstat jsou 

trestné činy úplatkářské, kterým je v rámci třetí kapitoly věnován největší prostor. Nevyhnula 

jsem se ovšem ani rozboru ostatních skutkových podstat spojených s korupční činností. Cílem 

této kapitoly je zejména nastínit můj názor na potřebný výklad ustanovení postihujících korupci 

v soukromé sféře a dále navrhnout potřebné změny stávající právní úpravy. 

Čtvrtá kapitola zkoumá odpovědnost právnických osob za korupční trestnou činnost, 

zejména na ustanovení o rozsahu kriminalizace jednání právnických osob (§ 7 TOPO) a 

ustanovení o přičitatelnosti jednání právnické osobě (§ 8 TOPO). Problematika účinné lítosti 

ve vztahu k právnickým osobám a vyjmutí korupčních trestných činů (§ 11 TOPO) je částečně 

řešena i v následující kapitole věnující se kontrole korupční kriminality. 

Pátá kapitola má za cíl na základě poznatků získaných z předchozích částí práce najít vhodný 

způsob kontroly korupční kriminality. Kontrola kriminality se skládá ze dvou zásadních 

součástí. Prvními z nich jsou represivní nástroje státu sloužící k potlačování, zamezování a 

případnému odhalování, vyšetřování a potrestání korupčního jednání. V rámci této 
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problematiky se budu věnovat vybrané problematice sankcionování korupční trestné činnosti, 

právní úpravě nástrojů trestního řízení se zaměřením na odhalování a vyšetřování korupční 

trestné činnosti a dalším institutům právního řádu České republiky. Druhá součást kontroly 

kriminality je prevenční, která není spojena s činností orgánů činných v trestním řízení (alespoň 

tedy s částí trestní represe), ale míří k předcházení korupce na jiných úrovních. V oblasti 

soukromé korupce se tak bude zejména jednat o snahu na individuální úrovni a s tím spojenou 

problematikou compliance nástrojů.  

Při výše zmíněných pracích používám zejména metody analýzy a syntézy, v částech práce 

také metodu komparace právních úprav s tím, že závěry výzkumu kriticky zkoumám a 

prezentuji popisnou metodou. Základními prameny práce jsou právní texty včetně 

mezinárodních smluv, judikatura, komentářová a odborná literatura, doplněná náhledy 

populárně naučné literatury, zejména kvůli reflexi společenského mínění.  

Doufám, že práce přinese do odborné diskuse nad tématem soukromé korupce ucelený 

vhled do této problematiky.  
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2. Vymezení pojmu korupce, soukromá korupce, její následky a 

kriminologické aspekty 

V první kapitole práce se věnuji pojmům korupce a soukromá korupce, tedy vymezením 

základního pojmosloví důležitého pro obsah této práce. Kapitola obsahuje kromě představení 

základních pojmů také kriminologický náhled na korupci, její negativní důsledky pro 

společnost a morální aspekty. Zejména s ohledem na negativní důsledky tohoto typu jednání 

jsem přesvědčena, že práce na toto téma je potřebná nejen pro teorii, ale i pro praxi. V poslední 

části této kapitoly rozebírám mezinárodní závazky České republiky, které souvisejí 

s trestněprávním postihem korupčního jednání.  

 

2.1. K pojmu korupce 

Vzhledem k tomu, že korupce, patrně stará jako lidstvo samo,2 je nesporně stále aktuální a 

z pohledu společnosti palčivým tématem, vyvinula se v průběhu zkoumání tohoto jevu řada 

definic, které se snaží vyjádřit podstatu korupčního jednání. Samotný pojem korupce vychází 

z latinského slova corruptio, které v překladu znamená zkažení, podplacení, zmaření.3 

Mezinárodně uznanou a dále reprodukovanou definici přijala Organizace spojených národů 

na IX. Kongresu OSN v Káhiře roku 1995. „Korupcí se míní úplatkářství nebo jiné chování ve 

vztahu k osobám, jimž byla svěřena odpovědnost ve veřejném nebo soukromém sektoru, které 

porušuje jejich povinnosti vyplývající z jejich postavení veřejného činitele, soukromého 

                                                           

2 Záznamy o korupčních jednáních se dochovaly již z dob Staré egyptské říše (2200–2150 př.n.l.). K tomu blíže 

v LANDGRÁFOVÁ, R. Tři tisíciletí korupce ve starém Egyptě. In SCHELLE, K., TAUCHEN, J. Korupce – včera 

a dnes: (sborník z kolokvia pořádaného Katedrou dějin státu a práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity a 

The European Society for History of Law). Ostrava: Key Publishing, 2013. s. 81. ISBN 978-80-87475-26-3.  
3 ZOUBKOVÁ, I. a kol. Kriminologický slovník. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011. s. 

78. ISBN 978-80-7380-312-4. 
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zaměstnance, nezávislého agenta, a směřuje k získání nepatřičných výhod jakéhokoli druhu pro 

ně samé nebo pro jiné …“.4 Tato definice, stejně jako mnohé jiné definice korupce, počítá 

s existencí korupčního vztahu, kdy se předpokládá, že uplacená osoba poruší svou povinnost 

a v závislosti na tom získá neoprávněnou výhodu.  

Výše uvedená definice tedy zahrnuje jak korupci ve veřejném, tak v soukromém sektoru. 

Jde o jedno ze základních dělení korupce, na které lze v odborné literatuře narazit. Korupci lze 

dělit i podle jiných kritérií. Například jednání korupčního charakteru ve vztahu k jiným osobám, 

tedy jinými slovy poskytování, nabízení nebo slíbení úplatku, je teorií označováno jako tzv. 

aktivní korupce. Ten, kdo úplatek nebo jakoukoli neoprávněnou výhodu přijímá, stojí na 

straně tzv. pasivní korupce.  

Některé definice jsou užší a zaměřují se převážně na korupci ve veřejné sféře, některé jsou 

naopak široké a zařazují mezi korupční jednání všechny protispolečenské či okrajové a často 

negativně vnímané jevy (jako například lobbing). Podle Kuchty tak „korupce v širším smyslu 

zahrnuje veškeré chování pověřených osob, které se odchyluje od formálně stanovených 

povinností za účelem dosahování soukromého nebo statusového zisku.“5 Pověřené osoby pak 

mohou operovat jako vykonavatelé veřejné moci, nebo jako podnikatelé v soukromém sektoru. 

Podstatou této definice je, že daná osoba byla pověřena (nějakou činností, výkonem 

pravomoci, nebo třeba dozorem) a toto své postavení zneužije k získání výhody (tedy 

úplatku). Pověřená osoba, dopouštějící se korupčního jednání, se musí odchýlit od formálně 

stanovených povinností (to znamená povinností vyplývajících ze zákona, podzákonných 

                                                           

4 Definice byla převzata z: HUJAROVÁ, B. Právní nástroje boje proti korupci. [online]. Publikováno 

1. 4. 2007. Dostupné z webové stránky: http://www.cevro.cz/cs/194955-pravni-nastroje-boje-proti-korupci 

[zobrazeno 1. 10. 2018]. 
5 KUCHTA, J. Úplatkářství – jeho postih a současné problémy. In SCHELLE, K. a TAUCHEN, J. Korupce – 

včera a dnes: (sborník z kolokvia pořádaného Katedrou dějin státu a práva Právnické fakulty Masarykovy 

univerzity a The European Society for History of Law). Ostrava: Key Publishing, 2013. s. 72. ISBN 978-80-87475-

26-3. 
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právních předpisů, interních postupů a norem, ale i třeba v rozporu s pokynem či příkazem 

nadřízené osoby). Řada autorů ovšem vnímá korupci nejen jako porušení formálních předpisů 

a pokynů, nýbrž i jako porušení určitých morálních standardů. Korupční jednání je tak v řadě 

pramenů označeno za nemorální.6 Kuchta za korupci označuje veškeré chování pověřených 

osob, přitom někteří jiní autoři zužují jednání pověřených osob na rozhodovací činnost.7 

Definici korupce lze nalézt i v českých vládních dokumentech, například na webových 

stránkách Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí, kde jsou zveřejňovány strategické 

dokumenty Rady vlády pro potírání korupce (Vládní koncepce boje s korupcí na vymezené 

období, Akční plán boje s korupcí pro jednotlivé roky a roční zhodnocení plnění stanovených 

opatření). Korupce je pro stanovené dokumenty vymezena jako „vztah mezi dvěma subjekty, ať 

jednotlivci nebo institucemi, z nichž jeden nabízí a většinou i poskytuje druhému určitou formu 

odměny za poskytnutí či příslib neoprávněné výhody. Druhý pak očekává za tuto poskytnutou 

výhodu protislužbu, ať už materiální či nemateriální povahy“.8 

I tato definice stanoví, že korupce je vztahem minimálně dvou osob. Definice míří jak na 

aktivní, tak pasivní korupci páchanou ve veřejné i soukromé sféře, dokonce stanovuje, že může 

jít i o vztah mezi institucemi. V tomto případě lze tedy předpokládat, že definice míří i na 

právnické osoby jako pachatele korupčních jednání.  

                                                           

6 Jak bylo uvedeno výše, definic korupce je nespočet. Některé se snaží zahrnout co možná nejširší škálu jednání 

(na úkor toho, že pak vymezují předmět zkoumání až příliš široce), některé naopak problematiku korupce zužují 

(například nezahrnují soukromou korupci). Přehled takových definic lze nalézt například v učebnici kriminologie: 

GŘIVNA, T., SCHEINOST, M. a ZOUBKOVÁ, I. Kriminologie. 4., aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2014. 

s. 297 an. ISBN 978-80-7478-614-3.  
7 Hamšík charakterizuje korupci jako „zneužití postavení spojené s porušením principu nestrannosti při 

rozhodování, motivované snahou po zisku“. HAMŠÍK, M. Korupce a lobby. In. DANČÁK, B., HLOUŠEK, V. a 

ŠIMÍČEK, V. Korupce: projevy a potírání v České republice a Evropské unii. Brno: Masarykova univerzita, 

Mezinárodní politologický ústav, 2006. Sborníky. s. 85. ISBN 80-210-4062-9.  
8 Rada vlády pro koordinaci boje s korupcí. Úřad vlády ČR. [online]. Informace z webových stránek: 

http://www.korupce.cz/cz/protikorupcni-dokumenty-vlady/protikorupcni-dokumenty-vlady-104809/ [zobrazeno 

7. 10. 2018].  
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Korupční vztah je tedy znakem, na kterém řada definic staví, proto je potřeba jej 

v souvislosti s vymezením pojmu korupce dále rozebrat. V první řadě jde o vztah uplácejícího 

a upláceného, tedy na jedné straně osoby, která potřebuje určitou službu, když je v zájmu toho 

ochotna nabídnout jiné osobě, která takovou službu může poskytnout, odměnu. Taková osoba 

chce být zpravidla zvýhodněna na úkor jiných, popřípadě požaduje určité prioritní zacházení. 

Pro naplnění tohoto požadavku ovšem není nutné, aby šlo o výhodu contra nebo praeter legem. 

Výhoda může být i zcela v souladu s právem upláceného, který jí tak prostřednictvím nabídky 

či poskytnutí úplatku například uspíší. Uplácená osoba je naopak ochotna porušit své povinnosti 

(ať již formální, či morální) a na základě nabídnuté protihodnoty uplácejícímu vyhoví.  

Korupční vztah může zahrnovat i zprostředkovatele – třetí osobu, která nemá zájem na 

dané výhodě, ani nemá v rukou pravomoci potřebné ke zvýhodnění uplácejícího. Taková osoba 

do korupčního vtahu může vstoupit na základě zištné i nezištné motivace. Zprostředkovatel pak 

musí být vymezen z důvodu možnosti jeho trestněprávního postihu (lze uvažovat o formách 

účastenství na trestném činu, nebo zprostředkování po vzoru českého trestního zákoníku 

vymezit v samostatné skutkové podstatě). 

V předchozím textu bylo nastíněno několik různých definic korupce. Takových lze najít 

desítky až stovky. Každá z nich ohraničuje korupci jinými ukazateli a vnímá korupci v jiné šíři. 

Tóthová k tomu uvádí, že není možné, dokonce ani účelné, snažit se vymyslet definici korupce 

tak, aby pod ní bylo možné subsumovat všechna jednání korupčního charakteru. Místo toho 

nabízí řadu znaků, které jsou takovému jednání společné. Aby pak jednotlivé jednání mohlo 

být označeno za korupční, musí splňovat charakteristické znaky, kterými jsou:  

- vztah minimálně dvou osob (uplácejícího a upláceného); 

- tento vztah je oboustranně výhodný; 

- k jednání dochází v souvislosti s obstaráváním věcí obecného, nebo institucionálního zájmu; 
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- uplácený disponuje takovým postavením, které může za poskytnutý úplatek zneužít; 

- takové jednání se příčí dobrým mravům.9 

Ke stejnému závěru dochází Gřivna v kapitole učebnice kriminologie, která se věnuje právě 

kriminologickým aspektům korupce. Velkou škálu definic snažících se uchopit podstatu 

korupce navrhuje zobecnit do základních charakteristických prvků. Korupční jednání lze tedy 

charakterizovat takto:  

 „a) dohoda mezi dvěma stranami, 

b) porušení povinnosti, 

c) úplatek, 

d) neoprávněné zvýhodnění korumpujícího, nebo jiné osoby, 

e) mezi uzavřenou dohodou a porušením povinnosti (a též neoprávněným zvýhodněním) je 

příčinná souvislost.“10 

 

Souhlasím s tím, že korupční jednání je pojem velice široký a není možné do obecné definice 

zahrnout všechny zvláštnosti některých korupčních praktik. Jednotlivé znaky jsou však často 

také zavádějící, neboť po rozboru skutkových podstat úplatkářských trestných činů 

v následující kapitole této práce zjistíme, že některé z výše uvedených znaků nemusejí být 

při korupčním jednání, tak jak je postihováno českým trestním právem, naplněny. 

V konečném důsledku pak nelze souhlasit zejména se závěrem, že korupčním jednáním je vztah 

minimálně dvou osob, když lze trestním právem postihnout i nabídku úplatku či slib úplatku,11 

aniž by došlo k přijetí nabídky druhou stranou.12 Dále s ohledem na konstrukci některých 

korupčních jednání nesouhlasím, že by bylo nutné korupční činnost vždy vykonávat v rámci 

                                                           

9 POLÁK, P., KNÁPKOVÁ, D. a TÓTHOVÁ, M. Repetitórium kriminológie. 2. aktualizované vydanie. 

Žilina: EuroKódex, 2015. s. 67. ISBN 978-80-8155-055-3.  
10 GŘIVNA, T., SCHEINOST, M. a ZOUBKOVÁ, I. Kriminologie. Op. cit. s. 298.  
11 Gřivna v učebnici uznává, že trestní zákoník kriminalizuje některé korupční praktiky šířeji, než vymezuje 

jeho soubor znaků. Tamtéž s. 299.  
12 Tento definiční prvek se ale objevuje téměř ve všech definicích korupčního jednání. Řada autorů jako 

charakteristiku korupce uvádí právě vztah mezi uplácejícím a upláceným.  
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obstarávání společenského nebo institucionálního zájmu, jak uvádí Tóthová. Určitě je ale nutné 

do znaků zahrnout požadavek, aby v souvislosti s korupčním jednáním došlo k porušení 

povinností uplácené osoby (nebo alespoň aby k tomu samotné nabídnutí či poskytnutí úplatku 

mířilo).  

Pro účely této práce bude vhodné vymezit některé základní znaky korupčního jednání, které 

se mi vzhledem k povaze předmětu zkoumání zdají přiléhavé. K takovému shrnutí a vymezení 

základních znaků korupčního jednání přistupuji v závěru této kapitoly, a to po shrnutí dalších 

podstatných pojmů spojených s tématem práce. 

V souvislosti s druhy korupce je nutné dále uvést, že někteří autoři dělí korupci na tzv. malou 

(tedy bagatelní) a velkou (odvislou od velikosti úplatku, nebo od odvětví, ve kterém se nachází, 

popřípadě od její organizovanosti).13 Toto rozdělení ovšem nemá žádné přesně stanovené 

hranice a bagatelnost úplatku je velice subjektivním pojmem. Někteří vidí rozdíl mezi malou a 

velkou korupcí v její systémovosti, úrovni, na které je vykonávána. Velkou korupcí rozumějí 

systémovou korupci na nejvyšších úrovních státní správy (v případě soukromé korupce 

můžeme za velkou korupci označit například systémové korupční jednání na úrovni 

vrcholového managementu). Malá korupce pak je sice co do částek a úrovně, kde se vyskytuje, 

méně společensky škodlivá, zato je mnohem častější a rozšířenější než korupce velká.14 Přitom 

výše úplatku by měla dle mého názoru hrát významnou roli při vyvozování trestní odpovědnosti 

za korupční jednání. Zákonodárce u většiny trestných činů nevymezuje výši úplatku a 

takové posouzení nechává zcela na rozhodovací praxi.  

 

                                                           

13 GŘIVNA, T., SCHEINOST, M. a ZOUBKOVÁ, I. Kriminologie. Op. cit. s. 303. 
14 VYMĚTAL. P. Typologie korupce. In DANČÁK, B. a kol. Korupce. Projevy a potírání v České republice a 

Evropské unii. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2006. Sborníky. s. 13. ISBN 80-

210-4062-9. 



10 
 

S pojmem korupce jsou v odborné literatuře zmiňovány příbuzné pojmy, které by mohly být 

zahrnuty pod pojem korupce v širším smyslu – jedná se o nepotismus a klientelismus. Oba 

pojmy představují morálně pochybné jednání, při kterém osoba s rozhodovací pravomocí 

obsadí vlivné pozice svými příbuznými (nepotismus), nebo si takovým obsazováním vytvoří 

skupinu známých (zavázaných) osob (klientelismus).15 Do pojmu korupce se mnohdy takové 

jednání nezařazuje proto, že z obsazení takové pozice spřízněnou osobou neplyne přímá 

protihodnota nebo protislužba (i když z logiky věci vyplývá následný symbiotický vztah mezi 

takovými osobami).16 I podle mého názoru nelze výše uvedená jednání, ač pro společnost 

škodlivá, zahrnovat pod jednání korupční. Takové nežádoucí chování by mělo být postihováno 

(a předcházeno) jinými postupy a zákony (například pravidly o střetu zájmů, pravidly 

výběrových řízení pro vyšší funkce apod.).  

Korupci velice blízkým pojmem je lobbing,17 tedy způsob ovlivňování politiků při 

schvalování legislativy, který je také nutné od pojmu korupce oddělit. V případě, že při takovém 

ovlivňování dochází k naplnění základních charakteristik korupčního jednání, je potřeba 

lobbing postihnout zákonným způsobem. V českém právním prostředí není lobbing, ani činnost 

lobbistických agentur, nijak upravena. De lege ferenda je tak možné vyžadovat úpravu této 

aktivity, a to vedle pravidel financování politických stran a politických hnutí a způsobu vedení 

volební kampaně. Lobbing ovšem spadá zejména pod korupci veřejnou, kdy uplácen je 

zpravidla veřejný činitel. 

                                                           

15 ZOUBKOVÁ, I. a kol. Kriminologický slovník. Op. cit. s. 78. 
16 DAVID, V. a NETT, A. Korupce v právu mezinárodním, evropském a českém. Praha: Beck, 2007. Právo a 

společnost. s. 84–86. ISBN 978-80-7179-562-9., srovnej též GŘIVNA, T., SCHEINOST, M. a ZOUBKOVÁ, I. 

Kriminologie. Op. cit. s. 300. 
17 K problematice lobby více například: HAMŠÍK, M. Korupce a lobby.; LEVÍČEK, J. Lobbing ve veřejném 

prostoru., nebo GERMAN, Ľ. Medzi korupciou a lobingom. In. DANČÁK, B., HLOUŠEK, V. a ŠIMÍČEK, V. 

Korupce: projevy a potírání v České republice a Evropské unii. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní 

politologický ústav, 2006. Sborníky. ISBN 80-210-4062-9. 
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Trestní právo pojem korupce nevymezuje, obsahuje ale řadu skutkových podstat, které 

postihují jednání zahrnuté ve výše uvedených definicích (pokud takové jednání dosáhne té míry 

společenské škodlivosti, že se jej zákonodárce rozhodl postihnout18 trestním právem). Stejně 

tak úprava skutkových podstat trestných činů postihujících korupční jednání není v trestním 

zákoníku upravena v jednolitém celku (vlastním dílu či hlavě), nýbrž je rozptýlena mezi více 

hlav (trestné činy hospodářské a trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných). Skutkové 

podstaty těchto trestných činů jsou podrobně rozebrány ve třetí kapitole této práce.  

Korupci někteří autoři také rozdělují podle oblasti, ve které se vyskytuje (tedy nedělí korupci 

pouze na veřejnou a soukromou). Korupční jednání mají v každé z uvedených oblastí svá 

specifika. V některých případech (například zdravotnictví, farmaceutika) by korupce mohla být 

vnímána i jako veřejná (například ve zdravotnickém zařízení vlastněném státem nebo krajem), 

i jako soukromá (soukromě vlastněná zařízení a společnosti).  

Jako příklad takového dělení lze uvést korupci byrokratickou (která může být pouze na 

úrovni konkrétních osob – úředníků, nebo se může jednat o institucionální – systémovou 

záležitost), politickou, volební, mezinárodní korupci, dále korupci bezpečnostních složek, 

                                                           

18 Limit společenské škodlivosti by podle vědeckého výkladu neměl sloužit pouze při aplikaci trestního práva 

(tedy pro orgány činné v trestním řízení), ale také pro praxi legislativní (jako takzvaná kriminálně politická 

směrnice). K tomu blíže In JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 6. aktualizované 

a doplněné vydání. Praha: Leges, 2017. Student. s. 34. ISBN 978-80-7502-236-3. 
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v soudnictví,19 korupci ve sportu, zdravotnictví,20 podnikatelskou (nebo také manažerskou) a 

řadu dalších.21 Podrobně se typologii korupce věnuje ve svém příspěvku například Vymětal.22 

 

2.2. Soukromá korupce 

Postih korupce v soukromé sféře je poměrně novějším trendem. Kuchta uvádí, že 

„primárním objektem úplatkářství byl vždy zájem na nestranném a objektivním vyřizování věcí 

veřejných, zasahujících větší okruh vztahů i občanů. Teprve později vznikala potřeba upravit 

útoky na majetkové vztahy a na ekonomíckou soustavu jako takovou.“23 Je tomu tak možná 

kvůli určité kontroverzi tohoto tématu (obzvláště mezi podnikateli) a z jisté míry také kvůli 

vyvažování zájmu společnosti stíhat korupci v soukromé sféře (tam, kde nejsou odčerpávány 

veřejné prostředky) a základního práva stanoveného Listinou základních práv a svobod (dále 

jen Listina), která garantuje právo každého vlastnit majetek, svobodně s ním nakládat a 

podnikat (čl. 11 odst. 1 Listiny, čl. 26 odst. 1 Listiny).  

                                                           

19 K tomu blíže například WAGNEROVÁ, E. Korupce a soudní moc. In. DANČÁK, B, HLOUŠEK, V. a 

ŠIMÍČEK, V. Korupce: projevy a potírání v České republice a Evropské unii. Brno: Masarykova univerzita, 

Mezinárodní politologický ústav, 2006. Sborníky. s. 147–151. ISBN 80-210-4062-9.  
20 Blíže o korupci ve zdravotnictví pojednává například: HURTOVÁ, L. Korupcia ve zdravotníctve. In 

Korupcia – právne a ekonomické aspekty: zborník prispevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, 7.-8. júna, 

Podhájská, Slovenská republika. Bratislava: Východoeuropská agentúra pre rozvoj, 2012. s. 101–109. ISBN 978-

80-89608-00-3., nebo KOŠIČKA, T. Korupce ve zdravotnictví – úvod. Korupcia – právne a ekonomické aspekty: 

zborník prispevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, 7.-8. júna, Podhájská, Slovenská republika. Bratislava: 

Východoeuropská agentúra pre rozvoj, 2012. s. 140–144.  ISBN 978-80-89608-00-3. 
21 Světová Banka upozorňuje v souvislostí s korupcí i na tzv. state capture (ovládání legislativního procesu 

systematickým uplácením). In. [PREPARED BY A CORE TEAM LED BY SANJAY PRADHAN]. 

Anticorruption in transition: a contribution to the policy debate. Washington, DC: World Bank, 2000. ISBN 

0821348027. [online] Dostupné z webové stránky: 

https://siteresources.worldbank.org/INTWBIGOVANTCOR/Resources/contribution.pdf [zobrazeno 13. 8. 2018]. 
22 VYMĚTAL. P. Typologie korupce. In DANČÁK, B. a kol. Op. cit. s. 13–30. 
23 KUCHTA, J. Úplatkářství – jeho postih a současné problémy. In SCHELLE, K. a TAUCHEN, J. Korupce – 

včera a dnes: (sborník z kolokvia pořádaného Katedrou dějin státu a práva Právnické fakulty Masarykovy 

univerzity a The European Society for History of Law). Ostrava: Key Publishing, 2013. s. 74. ISBN 978-80-87475-

26-3.  
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I Listina ovšem obsahuje korektiv, když prohlašuje, že vlastnictví zavazuje a nikdo ho nesmí 

zneužívat na újmu práv druhých anebo v rozporu se zákonem chráněnými obecnými zájmy 

(čl. 11 odst. 3 Listiny). Vlastník tak má podle Listiny určitou odpovědnost vůči společnosti. 

Omezení vlastníka z důvodu jeho odpovědnosti vůči společnosti je „přípustné, avšak pouze 

tehdy, pokud je stanoveno zákonem, sleduje legitimní cíl a zachovává vztah přiměřenosti mezi 

omezením pro vlastníka a výhodou pro ostatní.“24 Zejména tento korektiv pak patrně 

ospravedlňuje postih korupce v čistě soukromé sféře, kde není dotčen veřejný zájem, ovšem 

může být zasahováno do práv třetích osob a společnosti, zejména z důvodů negativních jevů, 

které s sebou korupce přináší. Při posuzování jednání je však třeba brát v potaz limitaci omezení 

vlastnického práva a třetího odstavce článku 11 Listiny.  

Soukromá korupce se stala předmětem zájmu zejména v souvislosti s rekodifikací trestního 

práva hmotného v roce 2009. Nelze ovšem tvrdit, že by trestní právo neznalo postih soukromé 

korupce před jeho rekodifikací, ovšem teprve nový trestní zákoník přinesl možnost postihovat 

úplatkářské trestné činy i při jednání v čistě soukromém sektoru (v rámci podnikání). V původní 

úpravě korupčních (tedy úplatkářských) trestných činů byla podle trestního zákona č. 140/1961 

Sb. (dále jen „starý trestní zákon“) korupce v soukromé sféře postihována na základě 

extenzívního výkladu pojmu „obstarávání věcí obecného zájmu“, který úplatkářské skutkové 

podstaty obsahovaly (a do dnešní doby s ním trestní zákoník pracuje). Další skutkové podstaty 

korupčních trestných činů byly do starého trestního zákona postupně zaváděny porevolučními 

novelami.25 

                                                           

24 Listina základních práv a svobod: komentář. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012. Komentáře 

(Wolters Kluwer ČR). s. 312. ISBN 978-80-7357-750-6.  
25 Zákon č. 557/1991 Sb. zavedl do starého trestního zákona tzv. pletichářské trestné činy související s veřejnou 

soutěží a veřejnou dražbou, a to s účinností od 1.1.1992. V roce 2008 pak přibylo pletichaření v rámci 

insolvenčního řízení (zákon č. 296/2007 Sb.).  
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Řada mezinárodních závazků České republiky (které jsou rozebrány níže v rámci této 

kapitoly) obsahuje povinnost smluvních stran zavést účinný postih (zejména trestněprávní) 

korupčního jednání v soukromé sféře. Právě z tohoto důvodu přistoupil i český zákonodárce k 

rozšíření skutkových podstat úplatkářských trestných činů (při přijetí trestního zákoníku v roce 

2009), ale také k zařazení řady dalších skutkových podstat (převážně ze sféry hospodářské 

kriminality), které postihují některé specifické formy korupčního jednání. O účinné úpravě 

trestního zákoníku pojednávám v následující kapitole. 

I pojem soukromé korupce se dá chápat několika způsoby, a to jako korupci tzv. čistě 

soukromou (tedy výlučně v rámci podnikatelských vztahů), nebo korupci páchanou 

soukromými osobami (kdy jedním subjektem korupčního vztahu může být i orgán veřejné moci 

– typicky upláceným).  

Vzhledem k tomu, že soukromá korupce (v tomto případě myšlena tzv. čistě soukromá 

korupce) je veřejností, nejen laickou, ale mnohdy i odbornou,26 vnímána jako méně společensky 

závažná, musí se zákonodárce zamyslet nad hranicemi, při kterých je odpovědnost za taková 

jednání vyvozována. Někteří autoři zabývající se ekonomikou korupce také kritizují převážně 

korupci ve veřejném sektoru, přičemž korupci v sektoru soukromém označují za krádež27 a 

odmítají potřebu postihu takového jednání speciálním ustanovením. Korupční jednání v rámci 

soukromého sektoru by pak podle nich mělo vyřešit tržní prostředí. I korupce v čistě 

soukromém sektoru však ovlivňuje společnost, zejména pak tržní prostředí, a proto byla řadou 

odborníků a mezinárodních institucí (viz dále) označena za natolik společensky závažnou, že 

                                                           

26 Pelc označuje soukromou korupci za méně společensky závažnou ve svém příspěvku: PELC, V. Skutkové 

podstaty úplatkářských trestných činů a základní zásady trestního práva. In SCHELLE, K. a TAUCHEN, J. 

Korupce – včera a dnes: (sborník z kolokvia pořádaného Katedrou dějin státu a práva Právnické fakulty 

Masarykovy univerzity a The European Society for History of Law). Ostrava: Key Publishing, 2013. s. 114.  ISBN 

978-80-87475-26-3.  
27 RYSKA, P. a PRŮŠA, J. Korupce: ekonomie vs. mýty. Praha: Institut Václava Klause, 2013. Publikace. s. 

14. ISBN 978-80-87806-03-6.  
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je její trestněprávní postih vyžadován i na úrovni mezinárodních závazků. Odpůrci 

kriminalizace soukromé korupce tak už pravděpodobně nemají prostředky k radikální změně 

právní úpravy, tedy dekriminalizaci jednání naplňujícího znaky soukromé korupce. 

Vládní Analýza možností boje s korupcí v soukromé sféře z roku 2012 problematiku 

korupce v soukromé sféře podrobněji rozkrývá. Dospívá k následujícímu dělení soukromé 

korupce: 

„1) uvnitř firem („In house“), které se dopouštějí členové statutárních orgánů, zaměstnanci 

a vlastníci a jedná se hlavně o „insider trading“ , defraudaci či tunelování; 

2) mezi představiteli firmy a dodavateli či zákazníky. Jde o tzv. „komerční korupci“ v podobě 

klasických provizí či úplatků; 

3) mezi různými firmami, tj. o tzv. „konkurenční korupci“, kdy dochází k zákulisním 

dohodám (koluzím) mezi jednotlivými hráči na trhu a k vytváření kartelů, které pak mohou např. 

poškozovat trh, zákazníky a manipulovat výběrová řízení. 

Kromě interní korupce, která se odehrává uvnitř firem nebo mezi nimi, do soukromého 

sektoru zasahuje i korupce: 

4) mezi vedením firem a veřejnými činiteli, kdy firmy uplatňují svoji moc tak, že „ohýbají 

zákony“ ve svůj prospěch – viz „State Capture“, str. 45; 

5) mezi veřejnými činiteli a vedením firem, kdy veřejní činitelé (představitelé státu) vydírají 

firmy, které chtějí získat veřejné zakázky – jde o jev, který bychom mohli nazvat „Business 

Capture“ – viz text na str. 46, v jehož důsledku dochází ke korupčnímu paradoxu, kdy 
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podnikatelé musejí uplácet, aby si koupili „spravedlnost“, tj. aby dosáhli na stejné „startovní 

podmínky“ jako ostatní, a tedy vlastní korupcí bojují s korupcí jiných.“28 

Dělení sub 4) a 5) představuje spíše smíšenou korupci – ta podle současně nastaveného 

trestněprávního vymezení úplatkářských trestných činů spadá do korupce veřejné (alespoň na 

jedné straně pomyslného korupčního vztahu stojí představitel veřejné moci). 

Soukromá korupce je specifická také pokud jde o její právní postih. Postihnout jednání 

korupční povahy v soukromé (podnikatelské) sféře lze na několika úrovních. Jde o úroveň 

občanskoprávní (tedy porušení dobrých mravů, na nichž platné občanské právo stojí) a s tím 

spojených penalizací (neplatnost právního jednání, odpovědnost za škodu apod.), úprava 

ochrany hospodářské soutěže a v neposlední řadě úroveň pracovněprávní (hrubé porušení 

pracovní kázně a z toho plynoucí možnosti podle pracovněprávních předpisů). Už z tohoto 

důvodu je k trestněprávnímu postihu korupce v soukromé sféře, dle mého názoru, potřeba 

přistupovat opravdu jako k poslednímu prostředku – ultima ratio. 

Pro tato specifika má kriminalizace soukromé korupce své odpůrce: „stát by měl potírat 

korupci pouze v rovině veřejnoprávních vztahů, a nikoli též v rovině vztahů 

soukromoprávních.“29 Na druhou stranu negativní dopad, který může mít soukromá korupce na 

ekonomiku, přivádí řadu autorů mezi zastánce jejího trestněprávního postihu. 

 

                                                           

28 Úřad vlády České republiky. Sekce pro koordinaci boje s korupcí. Analýza možností boje s korupcí v 

soukromé sféře. Prosinec 2012. s. 5.  
29 ROZEHNAL, A. Korupce a český právní řád. In FRIČ, P. Korupce na český způsob. Praha: G plus G, 1999. 

s. 71. 



17 
 

2.3. Negativní následky korupce 

Korupce je obecně vnímána jako problém, kterým se při politických kampaních ohání 

většina kandidátů, svaluje se na ní všechna pochybení státu a v médiích se o ní píše 

v superlativech. Členové Organizace spojených národů v preambuli Úmluvy proti korupci 

vyjadřují své znepokojení korupčním jednáním, s vědomím „závažností problémů a hrozeb, 

které korupce představuje pro stabilitu a bezpečnost společnosti tím, že podrývá instituce a 

hodnoty demokracie, etické hodnoty a spravedlnost a zároveň ohrožuje udržitelný rozvoj a 

zákonnost“.30 

V preambuli dále zdůrazňují, že korupční jednání bývá často blíže provázáno s další 

kriminalitou, zejména hospodářskou, organizovanou, a s praním špinavých peněz. Na 

propojenost korupce a organizovaného zločinu upozorňují i autoři David a Nett.31 

Výbor ministrů Rady Evropy v Trestněprávní úmluvě o korupci taktéž zdůrazňuje negativní 

jevy, které korupční jednání způsobuje: „korupce ohrožuje zákonnost, demokracii a lidská 

práva, podrývá dobrý způsob vlády, zásady solidnosti a sociální spravedlnosti, zkresluje 

konkurenceschopnost, brzdí ekonomický rozvoj a ohrožuje stabilitu demokratických institucí a 

morální základy společnosti“. 

Šmídová označuje jako hlavní negativní následek korupčního jednání „vytvoření vzájemné 

nerovnosti mezi občany, firmami, politickými a jinými subjekty.“32 Tato nerovnost podle 

autorky poté vede k nedostatku důvěry v právní systém a k následnému odmítání zaběhlých 

                                                           

30 Úmluva Organizace spojených národů proti korupci, vyhlášená pod č. 105/2013 Sb. m. s.  
31 DAVID, V. a NETT, A. Korupce v právu mezinárodním, evropském a českém. Praha: Beck, 2007. Právo a 

společnost. s. 2-4. ISBN 978-80-7179-562-9.  
32 ŠMÍDOVÁ, I. Korupce jako společenský jev. In SCHELLE, K a TAUCHEN, J. Korupce – včera a dnes: 

(sborník z kolokvia pořádaného Katedrou dějin státu a práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity a The 

European Society for History of Law). Ostrava: Key Publishing, 2013. s. 144. ISBN 978-80-87475-26-3.  
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společenských konstruktů, snaze zvýhodnění se a ospravedlňování vlastního korupčního 

jednání.  

Na pomezí veřejné a soukromé korupce také stojí korupce v mezinárodním obchodu (kde 

dochází jak ke korupci veřejných činitelů, tak mezi soukromými společnostmi a jednotlivci). I 

tato forma korupce má řadu negativních doprovodných jevů a proto existuje celosvětová snaha 

jejího potlačování (viz následující výklad o mezinárodních závazcích). „Shrneme-li, korupce 

vytlačuje produktivní investice a zpomaluje ekonomický růst, protože vysoké úplatky přispějí ke 

zvýhodnění rent-seekingu před investicemi nebo výrobou. Z tohoto pohledu může korupce živit 

sama sebe. Výsledkem všech výše uvedených faktorů bude zpomalení investiční činnosti a 

ekonomického růstu.“33 

Veřejná korupce je často vnímána jako jev, který podlamuje legitimitu státního zřízení, 

zejména jeho vlády. Soukromá korupce pak zejména podlamuje tržní hospodářství a vztahy 

ekonomického života, negativně ovlivňuje hospodářskou soutěž a tím zasahuje do majetkové 

sféry vlastníků společností, jejich zaměstnanců a v neposlední řadě také spotřebitelů.34 V 

případě rozšířené korupce v soukromé sféře může dojít k negativnímu vývoji hospodářského 

růstu země a tím ke zhoršování národní ekonomiky.  

Postih korupce je ovšem velice složitý, řada pachatelů proto počítá, že k odhalení korupčního 

jednání nedojde. Zejména korupce v soukromé sféře je vysoce latentní a její účinný postih se 

zdá být v nedohlednu. Stát má navíc povinnost hospodárně využívat své prostředky, proto je 

                                                           

33 VYMĚTAL, P. Náklady a důsledky korupce. [online]. Dostupné z: http://www.vsem.cz/data/data/ces-

soubory/konference-seminare/gf_VymetalOstrava.pdf [zobrazeno 16.5.2019]. 
34 HAJN, P. Soukromoprávní korupce. In. DANČÁK, B., HLOUŠEK, V. a ŠIMÍČEK, V. Korupce: projevy a 

potírání v České republice a Evropské unii. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2006. 

Sborníky. s. 174.  ISBN 80-210-4062-9.  
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potřeba zvážit, zda například postih bagatelní korupce v soukromém sektoru nejde proti smyslu 

šetrného hospodaření státu.  

Boj proti korupci v soukromém sektoru je pak potřeba vést nejen na úrovni represivních 

opatření státu, ale i na úrovni preventivní. Cílem je tedy působit nejen úrovní právních předpisů, 

ale zejména budováním společenského prostředí, kde se korupční jednání striktně odmítá. 

Správně nastavené protikorupční předpisy a postupy na úrovni jednotlivých účastníků 

podnikatelského života (zejména společností a jejich compliance programů) mohou účinně 

zabránit korupčnímu jednání. Více o tom v páté kapitole této práce.  

2.3.1. Morální aspekty korupce 

Jedním z velkých problémů korupce je právě morální aspekt takového jevu. David a Nett 

uvádějí, že korupční jednání je chyba rozhodovacího procesu. Korumpující i korumpovaný 

nemají dostatečné etické hodnoty (morálku), aby odmítli nabízenou výhodu, nebo nevyužili 

nástroj úplatku k dosažení vlastního cíle.35  

Problém spojený s výše nastíněným pramení z poznání, že i řada preventivních a 

represivních opatření, cílících na odstranění, nebo alespoň značné oslabení korupce, nemůže 

tento jev nijak výrazně potlačit, dokud nebudou ve společnosti dostatečně zakořeněné i etické 

hodnoty, které brání v přijímání a poskytování úplatků.  

Tento aspekt korupčního jednání nás přenáší na pole sociologické a psychologické, kterým 

se v této práci blíže nezabývám. Tato práce má za cíl rozebrat současnou právní úpravu 

trestněprávního postihu soukromé korupce s návrhy na její změnu a nastínit preventivní a 

                                                           

35 DAVID, V. a NETT, A. Korupce v právu mezinárodním, evropském a českém. Praha: Beck, 2007. Právo a 

společnost. s. 18. ISBN 978-80-7179-562-9.  
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represivní opatření, které mohou hrát roli v zabraňování, odhalování a účinném postihu 

korupčního jednání. Zdá se ale, že k převýchově společnosti bude potřeba mnohem více. 

 

2.4. Kriminologické aspekty korupce  

Korupce má vzhledem ke specifikům, které vykazuje, povahu samostatného druhu 

kriminality, a proto se v kriminologických publikacích o korupci pojednává odděleně od jiných 

druhů kriminality (například ekonomické, hospodářské, či majetkové).36 

Mezi tato specifika Tóthová řadí:  

- specifický modus operandi; 

- specifika odhalování takové trestné činnosti a kriminalistických stop; 

- osobitý korupční vztah; 

- specifickou právní úpravu postihující korupční jednání; 

- vysokou latenci kriminality spojené s korupcí.37 

Souhlasím s tím, že by měla být kriminalita spojená s korupcí zkoumána pokud možno 

odděleně od ostatních forem kriminality. To ovšem nic nemění na faktu, že řada autorů řadí 

korupci do širšího pojmu hospodářské kriminality a zobecňuje závěry pro další specifické typy 

jednání, jakým je právě korupce.38 Některé aspekty hospodářské kriminality a kriminality 

spojené s korupcí jsou skutečně podobné (například vysoká míra latence u obou forem). Do 

hlavy VI. Trestního zákoníku, která nese název „Trestné činy hospodářské“, navíc spadají 

                                                           

36 POLÁK, P., KNÁPKOVÁ, D. a TÓTHOVÁ, M. Repetitórium kriminológie. 2. aktualizované vydanie. 

Žilina: EuroKódex, 2015. s. 68. ISBN 978-80-8155-055-3.  
37 Tamtéž. 
38 Např. SVATOŠ, R. Kriminologie. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2012. Vysokoškolské 

učebnice. ISBN 978-80-7380-389-6.; nebo VÁLKOVÁ, H. a KUCHTA, J. Základy kriminologie a trestní politiky. 

2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012. Beckovy mezioborové učebnice. ISBN 978-80-7400-429-2. 



21 
 

některé skutkové podstaty trestných činů, které lze zařadit jak do kriminality hospodářské, tak 

do kriminality korupční (typicky například část § 248 TZ, nebo § 256 - § 258 TZ).  

Míra korupční kriminality se zkoumá velice těžko. Korupční jednání má velice vysokou míru 

latence,39 takže registrovaná kriminalita nevypovídá o skutečné míře páchání korupčních 

trestných činů. Roztříštěnost právní úpravy korupčních skutkových podstat pak často vede k 

tomu, že ve statistikách kriminality vypovídajících o míře korupce se promítají pouze trestné 

činy § 331 - § 333 TZ.  

Míra korupce ve společnosti kvůli vysoké latenci bývá vyjadřována pomocí průzkumů 

mínění, které jsou vytvářeny často neziskovým sektorem. Světově nejznámějším průzkumem 

je Corruption Perception Index (CPI), v překladu Index vnímání korupce, který každoročně 

připravuje a publikuje mezinárodní nevládní organizace Transparency International. Jedná se 

ovšem o výzkum tzv. veřejné korupce, navíc prováděný formou dotazníkových akcí (např. 

expertních průzkumů), proto nemůže spolehlivě uvádět skutečnou míru korupce, ale pouze míru 

vnímanou. Podíl soukromé korupce na celkové míře je pouze odhadován. Dalo by se 

předpokládat, že soukromá korupce bude možná jevem ještě častějším, ovšem její odhalitelnost 

je velice malá.  

Transparency International se korupci v soukromém sektoru věnovala v publikaci Global 

Corruption Report 2009 (Globální zpráva o korupci). Korupci v textu definuje jako „zneužívání 

svěřené pravomoci pro vlastní prospěch“.40 V souvislosti se vznikem této zprávy provedla 

organizace Transparency International řadu výzkumů (často mezi podnikateli), které se týkaly 

právě vnímání soukromé korupce. Řada podnikatelů odhadovala, že korupční praktiky zvyšují 

                                                           

39  GŘIVNA, T., SCHEINOST, M. a ZOUBKOVÁ, I. Kriminologie. 4., aktualiz. vyd. Op. cit. s. 304 an. 
40 Transparency International. Global Corruption Report 2009. Corruption and the Private Sectors. [online]. 

ISBN: 978-0-521-13240-4. s. 7. Dostupné z webové stránky: http://www.transparency.cz/wp-

content/uploads/Global_Corruption_Report_2009.pdf [zobrazeno 7. 10. 2018].  
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ceny projektů o 10 až 25 %. Průzkum dále ukazuje, že společnosti, které mají zavedené 

compliance programy a etické kodexy, mají o 50 % nižší výskyt korupčního jednání.41 

Vliv těchto nástrojů na prevenci korupce v soukromé sféře rozebírám v kapitole páté. 

Vzhledem k tomu, že kriminalita spojená s korupcí má svá specifika, která ji oddělují od 

jiných forem kriminality, lze vysledovat i některé specifické kriminogenní faktory,42 které k 

jejímu páchání vedou. Jedním z těchto faktorů je již výše rozebraná latence tohoto druhu 

kriminality. Korupční vztah bývá privátní, k jednání často dochází jen mezi čtyřma očima a 

neexistují o něm záznamy. Takové jednání se pak těžko odhaluje a tím pádem není ani 

přiměřeně postiženo. Pachatelé nejsou motivování takové jednání oznámit (vzhledem k tomu, 

že je oboustranně prospěšné) a i v případě, že se rozhodnou takové oznámení učinit, není 

dostatek důkazních prostředků, které by potvrdily, že k němu skutečně došlo.  

Další faktor, který vysvětluje korupční chování (a proč je v některých společnostech korupce 

mnohem menší, než v jiných), je korupční klima. Frič v této souvislosti hovoří o určité 

společenské náladě, která vede k toleranci korupčního chování. Korupční klima pak podle něj 

má prvek stability a flexibility. Stabilním prvkem korupčního klimatu je tzv. „korupční 

kultura“. „Tvoří ji hlavně korupční tradice a normy korupčního chování, na jejichž základě jsou 

korupční transakce veřejností vnímány jako vžitý a zaběhaný chod věcí.“43 Flexibilní část více 

odráží současné emoce ve společnosti, vyvolané medializovanými korupčními skandály apod. 

Celkově lze tedy shrnout, že korupce je významně ovlivňována náladou společnosti, a to jak 

dlouhodobou tradicí, tak současnými problémy. 

                                                           

41 Transparency International. op. cit. s. 5–6. 
42 Lze také hovořit o příčinách kriminality. Vedle kriminogenních faktorů na úrovni společnosti, které jsou 

obecně platnými ukazateli příčin kriminality, jako je úroveň legislativy, účinnost sankcí, míra nezaměstnanosti, 

úroveň dosaženého vzdělání, lze také zmínit faktory přímo s osobou pachatele. Např. In. SVATOŠ, R. 

Kriminologie. Op. cit. s. 23. 
43 FRIČ, P. Korupce na český způsob. Op. cit. s. 74. 
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Gřivna uvádí, že mezi faktory ovlivňující korupci ve veřejném sektoru a v rámci 

rozhodování ve věcech obecného zájmu lze zařadit „zejména transparentnost rozhodování 

(rozhodování otevřené nebo za zavřenými dveřmi), funkčnost kontrolních mechanismů, způsob 

rozhodování (individuální či kolektivní; zdali je rozhodnutí vydáno na základě uvážení, nebo je 

na jeho vydání nárok) a stanovení odpovědnosti za rozhodnutí“.44 Tyto faktory lze podle mého 

názoru vztáhnout i na chování osob v soukromém sektoru.  

Vedle kriminogenních faktorů na úrovni společnosti, struktury dané organizace či útvaru, ve 

kterém ke korupčnímu jednání dochází, je nutné uvažovat také o faktorech na straně 

konkrétního pachatele trestného činu. Motivací ke korupčnímu jednání pak bude zejména zisk 

neoprávněné výhody (což je mnohdy definičním znakem korupčního jednání), proto lze tato 

jednání zařadit pod finančně motivované trestné činy, z důvodu jejich dopadu na hospodářské 

prostředí pak bývají zařazovány zejména do hospodářské kriminality.  

S teorií kriminogenních faktorů způsobujících korupční jednání v soukromém sektoru také 

úzce souvisí problematika tzv. teorie principal – agent.45 Problémem, který nastává zejména ve 

větších společnostech (zpravidla korporacích), kde selhává dozor nadřízených. K problému 

dochází při oddělení majitele společnosti (typicky u akciových společností vlastněných 

akcionáři) a obchodním vedením společnosti (managementem). Při nedostatečné kontrole 

managementu a špatném nastavení vnitřních pravidel pak může docházet k jednání (i 

korupčnímu), které je výhodné pro management, ale ne pro společnost jako celek (a tedy pro 

její vlastníky).46  

                                                           

44 GŘIVNA, T., SCHEINOST, M. a ZOUBKOVÁ, I. Kriminologie. 4., Op. cit. s. 306 an. 
45 Volně přeloženo znamená majitel – správce.   
46 V české literatuře je tento fenomén někdy označován jako problém zmocnění. Souvisí zejména s informační 

asymetrií mezi managementem a vlastnickou strukturou společnosti, také ve střetu zájmů mezi nimi. Obchodní 

právo se snaží tento problém nejrůznějšími nástroji vyřešit. In POKORNÁ, J. a kol. Obchodní společnosti a 

družstva. V Praze: C.H. Beck, 2014. Academia iuris. s. 8. ISBN 978-80-7400-475-9.  
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2.5. Mezinárodní úmluvy postihující korupci 

Korupce je problémem, který nemá pouze vnitrostátní měřítko, ale zasahuje i mezinárodní 

společenství. Z důvodu řady negativních jevů doprovázejících korupci se i mezinárodní 

organizace zapojily do boje proti korupci, a to nejrůznějšími prostředky. Asi nejúčinnějším 

mezinárodním nástrojem v této oblasti je přijímání mezinárodních úmluv, ve kterých se 

jednotlivé státy zavazují korupční jednání potírat přiměřeným způsobem. Na poli 

mezinárodních závazků lze vysledovat určitý trend, kdy nejprve byl vyžadován postih korupce 

veřejné, následovaly mezinárodní úmluvy postihující korupci v mezinárodním obchodním 

styku.47 Postih soukromé korupce je nejnovějším fenoménem na poli mezinárodních vztahů.48 

Tato kapitola upozorňuje na vybrané mezinárodní závazky se zaměřením právě na postih 

korupce v soukromém sektoru. 

Mezinárodní úmluva s nejširším dosahem v této oblasti vznikla v roce 2002 na půdě 

Organizace spojených národů a nese název Úmluva Organizace spojených národů proti 

korupci. Jedná se o univerzální mezinárodněprávní nástroj pro potírání korupčního jednání a 

s ním souvisejících jevů. Úmluva má v současné době 186 signatářů.49 Do českého právního 

řádu byla přijata sdělením Ministerstva zahraničních věcí č. 105/2013 Sb. m. s. a pro Českou 

republiku vstoupila v platnost dne 29. prosince 2013.  

Úmluva se skládá z osmi kapitol a 71 článků a nezabývá se pouze zakotvením skutkových 

podstat korupčních jednání, nýbrž se zaměřuje i na prevenci korupce, odhalování a vyšetřování 

                                                           

47 V roce 1975 tak byla na půdě Valného shromáždění Organizace spojených národů přijata Rezoluce č. 3514 

o Opatřeních proti korupčním praktikám mezinárodních a dalších korporací, jejich zprostředkovatelů a dalších 

zúčastněných. V roce 1996 byla v reakci na tuto rezoluci přijata Deklarace OSN proti korupci a podplácení v 

mezinárodních obchodních transakcích (A/RES/51/191). 
48 Jak uvádí Gřivna: „korupce v soukromé sféře se stává předmětem zájmu až na samém sklonku 20. a počátkem 

21. století.“ In GŘIVNA, T. Trestní postih korupce v soukromé sféře. Trestněprávní revue. č. 7/2005. s. 170. ISSN 

1213-5313. 
49 United Nations Office on Drugs and Crime. United Nations Convention against Corruption. Signature and 

Ratification Status. [online]. Dostupné z: https://www.unodc.org/unodc/en/corruption/ratification-status.html 

[zobrazeno 9.5.2019]. 
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korupčních jednání, nakládání s výnosy z korupce a mezinárodní spolupráce v tomto ohledu. 

Smluvní státy se zavázaly vytvářet strategické protikorupční dokumenty, dodržovat při jejich 

vytváření základní zásady zakotvené v této úmluvě a ustanovit (do určité míry) nezávislý orgán 

pro prevenci korupce. 

Vedle postihu korupčního jednání ve veřejném sektoru (úředníky, soudci, prokuraturou 

apod.) upravuje v článku 12 i požadavek přiměřeně postihovat takové jednání v soukromém 

sektoru. Přiměřený postih ponechává úmluva na jednotlivých smluvních státech, může se však 

jednat o občanskoprávní, správní nebo i trestní postih. Článek 21 pak konkrétně vymezuje, 

jaké jednání mají smluvní státy považovat a ve svých právech zakotvit jako trestné:  

 Korupce v soukromém sektoru 

Každá smluvní strana zváží přijetí takových legislativních a jiných opatření, nezbytných k 

tomu, aby byly za trestné činy v případě úmyslného spáchání v průběhu hospodářské, finanční 

nebo obchodní činnosti pokládány: 

(a) slib, nabídka nebo poskytnutí neoprávněné výhody, ať již přímo nebo nepřímo, jakékoli 

osobě, která řídí subjekt soukromého sektoru, anebo pracuje v jakékoli funkci pro tento sektor, 

pro osobu samotnou nebo pro jinou osobu, za tím účelem, aby při porušení svých povinností 

jednala nebo se zdržela jednání; 

(b) požadování nebo přijetí, ať již přímo nebo zprostředkovaně, neoprávněné výhody ze 

strany jakékoli osoby, která řídí subjekt soukromého sektoru, anebo pracuje v jakékoli funkci 

pro tento sektor, pro subjekt soukromého sektoru, pro osobu samotnou nebo pro jinou osobu, 

za tím účelem, aby při porušení svých povinností jednala nebo se zdržela jednání. 

Článek 26 pak zakotvuje povinnost smluvních států přiměřeným způsobem postihovat za 

úmluvou vymezená jednání i právnické osoby. 
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Z mezinárodních orgánů při OSN, které se věnují problematice korupce a její prevence, lze 

zmínit United Nation‘s Office on Drugs and Crime (UNODC), který se kromě činnosti spojené 

s potíráním drogové kriminality, terorismu a s prevencí kriminality zaměřuje také na prevenci 

a potírání korupce.50  

Kromě Organizace spojených národů přijímá podobné mezinárodní smlouvy i řada dalších 

mezinárodních uskupení. Jako příklady zmiňuji Meziamerickou úmluvu proti korupci ze dne 

29. března 1996, která byla přijata na půdě Organizace amerických států, dále Úmluvu OECD 

proti korupci v mezinárodních obchodních transakcích,51 ze dne 21. listopadu 1997, nebo 

Úmluvu Africké unie o prevenci a potírání korupce ze dne 11. července 2003.52  

Další mezinárodní závazky vznikly pro Českou republiku z přijetí smluvní dokumentace na 

půdě Rady Evropy. Konkrétně se jedná o dvě úmluvy postihující korupční jednání, jedné 

Trestněprávní úmluvy o korupci, schválené Výborem ministrů Rady Evropy dne 27. ledna 

1999, která byla vyhlášena sdělením Ministerstva zahraničních věcí č. 70/2002 Sb. m. s.,53 a 

druhé Občanskoprávní úmluvy o korupci, schválené Výborem ministrů Rady Evropy dne 4. 

listopadu 1999, vyhlášené sdělením Ministerstva zahraničních věcí č. 3/2004 Sb. m. s. 

Trestněprávní úmluva o korupci zavazuje smluvní strany postihovat jak korupci ve veřejném 

sektoru, tak v sektoru soukromém. Úmluva zavazuje své členy, aby postihovali aktivní i pasivní 

korupci v soukromé sféře, a to v článku 7 a 8.54  

                                                           

50 United Nation‘s Office on Drugs and Crime [online]. Informace dostupné z oficiální webové stránky 

organizace: http://www.unodc.org/ [zobrazeno 7. 10. 2018]. 
51 V České republice byla vyhlášena sdělením Ministerstva zahraničních věcí č. 25/2000 Sb. m. s. 
52 Podrobnější rozbor těchto mezinárodních smluv obsahuje například publikace: DAVID, V. a NETT, A. 

Korupce v právu mezinárodním, evropském a českém. Praha: Beck, 2007. Právo a společnost. ISBN 978-80-7179-

562-9. s. 164–168, 182–189.  
53 Ministerstvo zahraničních věcí vydalo sdělení č. 43/2009 Sb. m. s., kterým změnilo původní znění překladu 

Trestněprávní úmluvy o korupci do českého jazyka.  
54 Česká republika v souladu s čl. 37 a 38 této Úmluvy učinila výhradu k čl. 7 a 8, která platila od 1.7.2002 až 

do 1.1.2009. In Reservations and Declarations for Treaty No.173 - Criminal Law Convention on Corruption. 

online]. Informace dostupné z: https://www.coe.int/en/web/conventions/search-on-reservations-and-declarations/-
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- Podplácení v soukromém sektoru 

Každá smluvní strana přijme taková legislativní a jiná opatření, která jsou nezbytná pro to, 

aby přímá či nepřímá nabídka, slib nebo poskytnutí nepatřičné výhody v rámci obchodní 

činnosti osobám, které řídí nebo pracují v jakékoli pozici v subjektech soukromého sektoru, ať 

již jim samotným nebo někomu jinému, aby jednaly nebo naopak nejednaly, a tím porušily své 

povinnosti, bylo pokládáno za trestný čin podle vnitrostátního práva, je-li takový čin spáchán 

úmyslně. 

- Přijímání úplatku v soukromém sektoru 

Každá smluvní strana přijme taková legislativní a jiná opatření, která jsou nezbytná pro to, 

aby jednání osob, které řídí či pracují v jakékoli pozici v subjektech soukromého sektoru, a 

které přímo či nepřímo požadovaly nebo přijímaly nepatřičnou výhodu nebo příslib, ať již pro 

sebe nebo pro někoho jiného, nebo přijaly nabídku takové výhody, nebo by nějakým způsobem 

jednaly nebo naopak nejednaly, a tím porušily své povinnosti, bylo pokládáno za trestný čin 

podle vnitrostátního práva, je-li takový čin spáchán úmyslně. 

Článek 18 úmluvy pak zakotvuje členským státům povinnost stanovit odpovědnost 

právnickým osobám, jejichž výkonný orgán spáchal některé z vymezených korupčních jednání 

ve prospěch takové právnické osoby. Úmluva dále stanovuje, že odpovědná má být také 

právnická osoba v případě, že takto jednala osoba podřízená, nad kterou byl odpovědným 

orgánem zanedbán dohled. Úmluva tedy vyžaduje vyvozování odpovědnosti právnických osob 

                                                           

/conventions/declarations/results?_coeconventions_WAR_coeconventionsportlet_formDate=1448362357624&_

coeconventions_WAR_coeconventionsportlet_searchBy=cets&_coeconventions_WAR_coeconventionsportlet_

numSTE=173&_coeconventions_WAR_coeconventionsportlet_codePays=CZE&_coeconventions_WAR_coeco

nventionsportlet_enVigueur=false&_coeconventions_WAR_coeconventionsportlet_dateDebut=27%2F01%2F19

99&_coeconventions_WAR_coeconventionsportlet_dateStatus=&_coeconventions_WAR_coeconventionsportle

t_numArticle=37&_coeconventions_WAR_coeconventionsportlet_codeNature= [zobrazeno 16.5.2019]. 
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za korupční jednání a postižení těchto právnických osob trestními nebo jinými sankcemi (za 

předpokladu, že tyto sankce budou účinné, přiměřené a odrazující). 

Vymezení soukromé korupce v Trestněprávní úmluvě o korupci je velice široké a Česká 

republika by před rekodifikací trestního práva hmotného závazky z této úmluvy nedodržovala. 

Úmluva však spojuje korupční jednání v soukromém sektoru s porušením povinností 

zainteresovaných osob, proto současný postih vymezený trestním zákoníkem je širší, než 

Úmluva vyžaduje.  

Kontrolu dodržování úmluvy vykonává Skupina států proti korupci (Group of States against 

Corruption – GRECO55).  

Občanskoprávní úmluva o korupci pak míří na náhradu škody osobám, které v souvislosti 

s korupčním jednáním utrpěly škodu. Úmluva v základech upravuje institut whistleblowingu 

(ochrana zaměstnanců při oznámení podezřelého korupčního jednání) a zásady vedení 

účetnictví a provádění auditu. Za škodu podle úmluvy odpovídá jak stát (respektive jeho 

příslušné orgány), tak soukromé osoby.56 

Na další úrovni mezinárodních závazků je nezbytné zmínit protikorupční povinnosti 

vyplývající pro Českou republiku z členství v Evropské unii. Z oblasti veřejné korupce je 

potřeba upozornit na Úmluvu o boji proti korupci úředníků Evropských společenství nebo 

členských států Evropské unie z 26. května 1997. Pro potírání korupce v oblasti soukromého 

sektoru je potřeba zmínit následující legislativní akty, a sice Společnou akci ze dne 22. prosince 

                                                           

55 Na základě doporučení GRECO byly například novelizovány skutkové podstaty trestných činů podplacení a 

nepřímého úplatkářství, s účinností od 1.2.2019 (k tomu blíže v následující kapitole). 
56 V tomto kontextu je nutné zmínit zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu 

veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, který upravuje právě odpovědnost státu za 

jednání jeho orgánů, včetně jednání vymezeného jako nesprávný úřední postup. Za takový nesprávný úřední postup 

lze podle Lukáška označit i korupční jednání svých orgánů. In LUKÁŠEK, L. Mezinárodněprávní řešení boje proti 

korupci v evropském kontextu – Občanskoprávní úmluva proti korupci. Právní rozhledy, 2000, č. 10, s. 456. ISSN 

1210-6410.  
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1998, přijatou Radou Evropské unie na základě článku 3 Smlouvy o Evropské unii, o korupci 

v soukromém sektoru, na kterou navazuje Rámcové rozhodnutí Rady 2003/568/SVV ze dne 

22. července 2003 o boji proti korupci v soukromém sektoru.  

Toto Rámcové rozhodnutí si klade za cíl zajistit, aby jak pasivní, tak aktivní soukromoprávní 

korupce byla v členských státech postihována trestněprávními prostředky. Pro postih 

korupčního jednání je stejně jako v Trestněprávní úmluvě o korupci požadováno porušení 

povinnosti uplácené osoby (nebo alespoň souvislost s povinností takové osoby). Stejně jako 

výše zmíněné dokumenty požaduje i Rámcové rozhodnutí, aby byla trestní odpovědnost za 

korupční jednání v soukromém sektoru vyvozována i u právnických osob (mezinárodní 

dokumenty ovšem v tomto ohledu netrvají na postihu trestněprávním, i když lze na základě 

znění předmětných ustanovení vyvozovat příklon k odpovědnosti trestní. Zavázané státy jsou 

povinny právnické osoby postihnout účinnými, přiměřenými a odrazujícími sankcemi, které 

zahrnují pokuty trestní nebo jiné povahy.57).  

Z unijních orgánů, které se zabývají korupčním jednáním, lze zmínit Evropský úřad pro boj 

proti podvodům (Office de Lutte Antifraude – OLAF), nástupce původního UCLAF (Unité de 

Coordination de La Lutte Anti-Fraude), který svou činností chrání finanční zájmy Evropského 

společenství a to zejména potíráním podvodů a korupčního jednání. V roce 2010 spustil OLAF 

online Systém pro oznamování podvodů, který slouží k oznamování korupčních a jiných 

podvodných aktivit.58 

 

                                                           

57 Článek 6 odst. 1 Rámcového rozhodnutí Rady 2003/568/SVV. 
58 European Commission. EUROPEAN ANTI-FRAUD OFFICE. [online]. Systém je dostupný z webových 

stránek: https://fns.olaf.europa.eu/ [zobrazeno 7. 10. 2018]. 
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2.6. Závěr 

Účelem této vstupní kapitoly bylo seznámit čtenáře se základními pojmy spojenými 

s korupčním jednáním a zejména s pojmem soukromá korupce, která je hlavním pojmovým 

znakem této práce. 

Při vymezení předmětu zkoumání této práce jsem se snažila zúžit pojem soukromé korupce 

pouze na jednání postihované právními předpisy. Na základě nespočetného množství definic, 

vymezení a dělení korupčního jednání je možné dojít k závěru, že jednotného vymezení 

korupce se s největší pravděpodobností nedočkáme. Na pojmu korupce neexistuje společenský 

konsenzus,59 proto se v práci zaměřuji na právní normy, které určitým způsobem vymezené 

chování označují za nepřijatelné. Tyto normy pak podrobuji kritickému zhodnocení a dospívám 

k několika základním znakům soukromé korupce.  

Korupční jednání v soukromé sféře tedy pro účely zkoumání v této práci označuji za:  

- protiprávní jednání; 

- nezasahující do výkonu veřejné moci; 

- s finanční nebo obdobnou motivací; 

- směřující k nespravedlivému zvýhodnění alternativně: 

- podplacením osoby, která rozhoduje o věci zájmu, nebo 

- přijetím úplatku v souvislosti s ovlivněním vlastních povinností. 

 

Mou snahou je korupční jednání poměrně zúžit oproti některým vymezením nastíněným 

výše v této kapitole. Podle mne by měla být soukromá korupce trestněprávně postihována pouze 

v případech, kdy ovlivňuje konkrétní rozhodnutí, nebo jinak ovlivní výkon povinností uplácené 

                                                           

59 Stranou ponechávám značné nedostatky legislativního procesu v České republice, které mnohdy vedou k 

tomu, že zákon nevyjadřuje zájem společnosti, ale jen určitého výčtu zainteresovaných. Paradoxně takové případy 

v praxi často souvisejí s korupcí v oblasti veřejné správy.  
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osoby. V ostatních případech by měl přicházet v úvahu zásadně postih jinými právními 

předpisy, zejména pracovněprávními a občanskoprávními (odpovědnost za škodu, bezdůvodné 

obohacení apod.). V případě, že korupční jednání v soukromé sféře nemíří k ovlivnění 

rozhodnutí nebo postupu v dané věci, nedosahuje dle mého názoru takové společenské 

škodlivosti, aby bylo postihováno trestním právem. V případě obdobných nežádoucích 

ovlivňování (které lze v radě případů morálně odsoudit) pak připadá v úvahu specifická právní 

úprava (např. v případě lobbingu). 

Ačkoli tato kapitola ukázala, že korupce je závažným společenským problémem, neměly by 

být zcela přehlíženy členění a specifika jednotlivých druhů korupce. Boj proti korupci by měl 

být zejména efektivní, nemělo by při potírání korupčního jednání (zejména tzv. malé korupce) 

dojít k vynaložení vyšších nákladů, než jaké představuje samotné korupční jednání. Soukromá 

korupce by měla být postihována trestním právem zejména na velké úrovni, to znamená při 

korupci hospodářské, zdravotnické apod. (která negativně ovlivňuje tržní prostředí, 

poskytování společensky významných služeb). Drobná korupce v soukromé sféře by pak 

neměla být předmětem trestněprávního zájmu. 

Následující kapitola práce se věnuje rozboru skutkových podstat korupčních trestných činů. 
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3. Rozbor vybraných skutkových podstat korupční trestné 

činnosti 

Trestněprávní postih korupce lze v českém právu v užším slova smyslu chápat pouze jako 

trestné činy spadající do dílu třetího nesoucího název úplatkářství (§ 331 - § 334 TZ), zakotvený 

v Hlavě X. zvláštní části trestního zákoníku (trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných). 

Takové chápání korupčních trestných činů by ovšem bylo příliš úzké. Řada autorů vymezuje 

korupci obecnou definicí60 (některé z nich byly rozebrány blíže v kapitole druhé této práce) a 

následně jako korupční trestné činy označuje výčet skutkových podstat vybraných trestných 

činů, které do jimi zařazené kategorie zahrnuje. Výčet se u různých autorů liší,61 ovšem všichni 

uvedení autoři nesporně jako základní korupční skutkové podstaty označují právě výše zmíněné 

trestné činy úplatkářství,62 které si následně v tomto textu blíže rozebereme. Ostatní skutkové 

podstaty související s korupcí v širším slova smyslu budou v závěru této kapitoly také okrajově 

rozebrány. 

Mezi trestné činy korupční povahy zařazuji následující skutkové podstaty upravené účinným 

trestním zákoníkem: 

                                                           

60 Růžička v komentáři k § 331 TZ uvádí, že „Korupce zahrnuje dohodu mezi jedincem, který platí (uplácející, 

korumpující) a příjemcem (podpláceným, korumpovaným) v zájmu dosažení určité neoprávněné výhody.“ In 

DRAŠTÍK, A. a kol. Trestní zákoník. Komentář. II. Díl. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2015. ISBN 978-80-7478-

790-4. s. 2614. Po rozebrání jednotlivých skutkových podstat úplatkářských trestných činů uvidíme, že jeden ze 

základních znaků korupčního jednání uvedeném v této definici – tedy dohoda mezi uplácejícím a upláceným, 

nemusí pro naplnění skutkové podstaty přijetí úplatku a podplácení vůbec existovat. Viz první kapitola této práce. 
61 Např. Šámal uvádí jako zvláštní případy korupce trestné činy obsažené v § 248, § 256, § 257 a § 258 TZ. In 

ŠÁMAL, P. a kol. Trestní právo hmotné. 8. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016, s. 880. ISBN: 978-80-7552-

358-7., Kuchta mezi korupční skutkové podstaty zahrnuje § 226, § 248, § 256, § 257, § 258, a § 351 TZ. In 

KUCHTA, J. Úplatkářství – jeho postih a současné problémy. In SCHELLE, K. a TAUCHEN, J. Korupce – včera 

a dnes. Op. cit. s. 73.; Gřivna pak upozorňuje, že trestné činy korupční lze dělit na ty, kde korupce tvoří znak 

skutkové podstaty (mezi tyto zařazuje pletichy ve veřejné soutěži a veřejné dražbě a trestný čin nekalé soutěže – 

podle staré úpravy v trestním zákoně z roku 1961) a na ty, kde je korupce motivem jejich páchání (např. zneužívání 

informací v obchodním styku, poškozování věřitele apod.). In GŘIVNA, T. Trestní postih korupce v soukromé 

sféře. Op. cit. s. 171–172. 
62 Bruna označuje tuto kategorii trestných činů jako „jádro legislativního snažení v boji proti korupci“. In 

BRUNA, E. Problematické aspekty úplatkářských trestných činů (1. část) – úplatek. Bulletin advokacie. 2018, č. 

10. ISSN 1210-6348. s. 42. 
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- § 226 TZ, pletichy v insolvenčním řízení, do soukromé korupce pak budou spadat především 

ustanovení § 226 odst. 2 a 3 TZ; 

- § 248 odst. 1 písm. e) TZ, porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže; 

- § 256 TZ, Zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě; 

- § 257 odst. 1 písm. b) a c) TZ, pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži; 

- § 258 odst. 1 písm. b) a c) TZ, pletichy při veřejné dražbě; 

- § 331 TZ; přijetí úplatku, přijetí úplatku v soukromé aféře pak upravuje § 331 odst. 1 alinea 

2 TZ; 

- § 332 TZ; podplacení, do soukromé korupce spadá úprava § 332 odst. 1 alinea 2 TZ; 

- § 333 TZ; nepřímé úplatkářství; 

- § 347a odst. 2 TZ, maření spravedlnosti; 

- § 351 alinea 2 TZ, maření přípravy a průběhu voleb a referenda. 

Do výčtu korupčních trestných činů jsem zařadila i novou skutkovou podstatu trestného činu 

maření spravedlnosti, zavedenou do § 347a odst. 2 TZ. Novela trestního zákoníku, která tuto 

novou skutkovou podstatu zavedla, byla provedená zákonem č. 287/2018 Sb., a nabyla 

účinnosti dne 1.2.2019.  

Všechny tyto trestné činy spadají do věcné působnosti TOPO, tedy i právnická osoba může 

být trestně odpovědná za jednání spáchané osobou uvedenou v § 8 TOPO v zájmu nebo 

v rámci činnosti této právnické osoby. Po novele TOPO provedené zákonem č. 183/2016 Sb., 

kterým se mění zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti 

nim, ve znění pozdějších předpisů, existuje negativní výčet trestných činů, kterých se právnická 

osoba dopustit nemůže. Zákonodárce touto novelou podstatně změnil původní § 7 TOPO, který 

do té doby obsahoval výčet pozitivní (právnická osoba se mohla dopustit pouze těch trestných 

činů, které byly v zákoně TOPO výslovně uvedeny). Došlo tedy k podstatnému rozšíření 
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kriminalizace právnických osob.63 Úplatkářské trestné činy byly ovšem zařazeny již 

v pozitivním výčtu § 7 TOPO a uvedenou novelou tedy v této oblasti nedošlo ke změně. Za 

úplatkářské trestné činy tedy právnické osoby odpovídají již od ledna roku 2012. Problematiku 

trestní odpovědnosti právnických osob za úplatkářské trestné činy obsahuje částečně tato 

kapitola (ve znacích konkrétních korupčních skutkových podstat) a dále také samostatná 

kapitola čtvrtá. 

Vzhledem k tomu, že jsem se rozhodla v práci rozebrat zejména případy takzvané soukromé 

korupce (tedy skutkové podstaty zejména úplatkářských trestných činů, které míří na vztahy 

v podnikatelské sféře, nikoli na jednání úřední osoby při výkonu veřejné moci, či obstarávání 

věcí obecného zájmu), budu se v následující části práce věnovat zejména rozboru těchto 

skutkových podstat. Korupci úředních osob ponechám pouze na okraji výkladu. 

V první řadě kapitola vymezuje několik základních pojmů spojených s úplatkářskými 

trestnými činy (úplatek, obstarávání věcí obecného zájmu a podnikání). Následně budou 

rozebrány jednotlivé skutkové podstaty trestných činů upravených v § 331 až 333 trestního 

zákoníku a dalších skutkových podstat trestných činů, které postihují korupční jednání. Závěr 

kapitoly obsahuje vybrané návrhy de lege ferenda pro právní úpravu trestných činů 

postihujících korupci. 

 

3.1. Úplatek 

Jak bylo uvedeno výše, díl 3. desáté hlavy trestního zákoníku se skládá celkem ze čtyř 

paragrafů (§ 331–334 TZ). Tři z nich obsahují skutkové podstaty úplatkářských trestných činů, 

                                                           

63 K tomu blíže například: JELÍNEK, J. Ještě k rozsahu kriminalizace jednání právnických osob. Bulletin 

advokacie. 2017, č. 4, s. 17-21. ISSN 1210-6348. 
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poslední paragraf vymezuje pro potřeby těchto trestných činů některé pojmy, jako úplatek, 

úřední osoba a obstarávání věcí obecného zájmu. V souvislosti s následujícím rozborem 

jednotlivých skutkových podstat je nejprve nutné vymezit tyto základní pojmy. 

Úplatkem se podle § 334 odst. 1 TZ rozumí neoprávněná výhoda spočívající v přímém 

majetkovém obohacení nebo jiném zvýhodnění, které se dostává nebo má dostat uplácené osobě 

nebo s jejím souhlasem jiné osobě, a na kterou není nárok. 

Bruna uvádí, že vymezení úplatku v § 334 odst. 1 TZ obsahuje celkem dva definiční znaky, 

kterými je zaprvé neoprávněnost výhody (na níž není nárok) a zadruhé její osobní určení 

(úplatek je pro konkrétní osobu).64 Naproti tomu jiní autoři a také judikatura z definice úplatku 

často vyvozují více znaků. Z mého pohledu je nejvýznamnějším definičním znakem, který 

odborná literatura vyvozuje, souvislost poskytnutého úplatku s obstarávanou věcí. 

Neoprávněnost výhody přímo souvisí s úmyslem pachatele, se kterým danou výhodu 

poskytuje. S tím je úzce spojeno i osobní určení takové výhody. Nejvyšší soud judikuje, že 

neoprávněnost výhody „je dána právě účelem, jehož mělo být slibem dosaženo a jímž bylo 

ovlivnění působnosti vykonávané městským obvodem v záležitosti, na které měl obviněný 

zájem.“65 Úmysl pachatele by pak podle mne měl při korupčních trestných činech mířit 

k určitému cíli (ovlivnění nějaké konkrétní skutečnosti). 

Trestní zákoník nestanovuje hranici výše úplatku. Pokud bychom izolovaně vnímali toto 

ustanovení, jednalo by se o úplatek při přijetí jakékoli výhody (například květiny). Vzhledem 

k tomu, že zákonodárce tuto hranici nestanovil, bude nutné v každém jednotlivém případě 

zvažovat, zda se jedná o trestný čin vzhledem k materiálnímu korektivu formálního pojetí 

                                                           

64 BRUNA, E. Problematické aspekty úplatkářských trestných činů (1. část) – úplatek. Bulletin advokacie. 

2018, č. 10. ISSN 1210-6348. s. 43. 
65 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 27.6.2016, sp.zn. 7 Tdo 746/2016. 
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trestného činu, zakotvené v § 12 odst. 2 TZ (také označovaném jako zásada subsidiarity trestní 

represe). 

Rizman v komentáři k ustanovení § 331 TZ uvádí, že v případě tzv. veřejné korupce (při 

které dochází k výkonu státní moci) nehraje výše úplatku roli.66 Tedy vnímá situaci tak, že 

přijetí úplatku v jakékoli výši v oblasti veřejného sektoru lze brát jako společensky škodlivé.67 

Mohu dopředu avizovat, že s uvedeným názorem zcela nesouhlasím. I v případě jednání osoby 

ve veřejném sektoru je třeba rozlišovat jednání společensky škodlivé a jednání, které materiálně 

nenaplňuje znaky trestného činu. Jelínek68 v učebnici trestního práva hmotného uvádí, že mezi 

oblasti, ve které by neměla být tolerována ani drobná plnění, patří například soudnictví. 

V souvislosti s drobnými plněními poskytovanými ve veřejné sféře lze zmínit účinnou právní 

úpravu obsaženou v zákoně č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon o státní službě“), 

jehož § 77 odst. 1 písm. j) stanoví, že státní zaměstnanec je povinen v souvislosti s výkonem 

služby nepřijímat dary nebo jiné výhody v hodnotě přesahující částku 300 Kč, s výjimkou darů 

nebo výhod poskytovaných služebním orgánem. A contrario z tohoto ustanovení plyne, že dary 

a jiné výhody nižší hodnoty než 300 Kč, byly zákonodárcem označeny jako přijatelné (alespoň 

pro účely zákona o státní službě). 

Důležité je ovšem zkoumat povahu poskytovaného daru státnímu zaměstnanci. Omezení 

státních zaměstnanců ohledně přijímání darů podrobněji upravuje etický kodex zaměstnanců 

státní správy. Ten výše upravený zákaz rozšiřuje tak, že „dary, které by mohly ovlivnit řádný 

                                                           

66 RIZMAN, S. § 331 [Přijetí úplatku]. In: ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník (EVK). 2.vydání. Praha: 

Nakladatelství C. H. Beck, 2012, s. 3159. ISBN 978-80-7400-428-5. 
67 Rizman v tomto výkladu patrně vychází ze stanoviska Nejvyššího soudu ČSSR č. 17/78 Sb. rozh. tr. V tomto 

stanovisku Nejvyšší soud ČSSR uvádí, že úplatek je možné přijmout i po vydání rozhodnutí – tedy jako odměnu 

za vydání takového rozhodnutí. Dle názoru autorky by takový závěr neměl být paušalizovaný, soud by k takovému 

závěru měl dojít vždy jen po důkladném zvážení dané věci a zejména poměru účastníků takového případu. 
68 JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. vydání. Praha: Leges, 2017. s. 838. 

ISBN 978-80-7502-236-3.  
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výkon služby, nesmějí státní zaměstnanci přijímat vůbec (bez ohledu na jejich hodnotu, tedy i v 

částce nižší než 300 Kč)“.69 Povinnost dodržovat pravidla zakotvená v etickém kodexu plyne z 

§ 77 odst. 1 písm. t) zákona o státní službě.  

Vzhledem k možnosti použití analogie ve prospěch pachatele mám v takovém případě za to, 

že drobná plnění nepřesahující hranici 300 Kč mohou být tolerována alespoň v případech, kde 

společenská škodlivost jednání opravdu nedosahuje takové hranice, aby bylo postihováno 

trestním právem (o to více, pokud není postihováno ani služebními předpisy). Zejména tedy v 

případech, kdy přijatý dar nijak neovlivnil výkon služby zaměstnance (lze hovořit například o 

drobném daru věnovaném po ukončení řízení, reklamních a propagačních předmětech apod.). 

V této práci ovšem rozebírám zejména tzv. soukromou korupci, nebo také korupci 

v soukromém sektoru, kde hraje výše získaného nebo nabízeného prospěchu poměrně zásadní 

roli. Ostatně v obchodním styku je určité obdarování obchodního partnera poměrně hluboko 

zakořeněným zvykem (často se jedná o reklamní předměty společnosti, pozvání na večeři nebo 

na sportovní utkání apod.). S ohledem na zachování určitých základních svobod, mezi které 

právě patří svoboda podnikání, nelze postihovat trestněprávními předpisy takováto jednání 

(zvláště pak, když za ně nedochází k odpovídající protislužbě, přímému ovlivnění 

podnikatelského rozhodnutí apod.). De lege ferenda by bylo možné s takovým postihem 

souhlasit ve specifických oblastech činnosti (jako je řízení o veřejných zakázkách, či 

insolvenční řízení), kde ani drobné dary nemají své místo. 

Galovcová v souvislosti s odlišením neoprávněné výhody od prostého plnění požaduje 

zkoumat přiměřenost takového plnění a jeho případnou souvislost s ovlivněním druhého. 

Navrhuje pak, aby byl úplatek vymezen vedle pozitivní definice i negativně, tedy aby bylo jasně 

                                                           

69 ERÉNYI, T., KANTOROVÁ, D. a VEJSADA, D. Vyznejte se v zákoně o státní službě: podle právní úpravy 

k 30. listopadu 2016. Brno: BizBooks, 2017. s. 110. ISBN 978-80-265-0607-2.  
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stanoveno, jaká poskytnutá výhoda se za úplatek nepovažuje.70 Zcela souhlasím s názorem, že 

řada poskytnutých výhod (ačkoli na ně není právní nárok) jsou pouze společenské úsluhy a není 

proto na místě je postihovat trestním právem. 

 

Zásada subsidiarity trestní represe upravená v § 12 odst. 2 TZ říká, že trestní odpovědnost 

pachatele a trestněprávní důsledky s ní spojené lze uplatňovat jen v případech společensky 

škodlivých, ve kterých nepostačuje uplatnění odpovědnosti podle jiného právního předpisu. V 

daném případě bude nutné posuzovat jak společenskou škodlivost, tak možnost uplatnění 

postihu jinými právními předpisy. 

Vzhledem k významu materiálního korektivu v trestním právu, zejména v případě 

formálního pojetí trestného činu, vydal Nejvyšší soud sjednocující stanovisko týkající se použití 

právě této zásady. Toto stanovisko nevyžaduje, aby ve všech případech byly splněny obě 

podmínky pro aplikaci zásady subsidiarity trestní represe, tedy nedostatek společenské 

škodlivosti i možnost postihu jinými právními předpisy: „je třeba zdůraznit, že není vyloučen 

ani případ, kdy se použije zásada subsidiarity trestní represe na základě nedostatečné míry 

společenské škodlivosti, aniž by se uplatnila odpovědnost podle jiného právního předpisu.“71 

Takový závěr je velice významný právě z hlediska korupčních (zejména úplatkářských) 

trestných činů. Postih uplácení a úplatkářství není obecně zakotven ani v přestupkovém právu, 

které bylo v nedávné době rekodifikováno, ani v občanském právu, které na takové jednání 

myslí pouze v případě pravidel řádné hospodářské soutěže a v případě prodloužení promlčecí 

doby u škody vzniklé při úplatkářství.72 V případech úplatkářských trestných činů by měl být 

                                                           

70 GALOVCOVÁ, I. Trestnoprávne aspekty korupcie. Disertační práce. Právnická fakulta Univerzity Karlovy. 

2017. Vedoucí práce doc. JUDr. Jana Tlapák Navrátilová, Ph.D. s. 76. 
71 Stanovisko trestního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 30. 1. 2013, sp. zn. Tpjn 301/2012. 
72 Srovnej s § 636 odst. 2 věta druhá OZ. 
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při posuzování trestní odpovědnosti položen velký důraz na posouzení škodlivosti 

konkrétního jednání.  

 

3.2. Obstarávání věcí obecného zájmu 

Obstarávání věcí obecného zájmu, i když na první pohled může působit jako pojem striktně 

spojený s korupcí ve veřejné sféře, má podle účinné právní úpravy souvislost i s některými 

aspekty podnikání a podnikatelských vztahů. Podle speciálního výkladového ustanovení 

trestního zákoníku obsaženého v § 334 odst. 3 TZ se pojmem obstarávání věcí obecného zájmu 

rozumí také zachovávání povinnosti uložené právním předpisem nebo smluvně převzaté, jejímž 

účelem je zajistit, aby v obchodních vztazích nedocházelo k poškozování nebo bezdůvodnému 

zvýhodňování účastníků těchto vztahů nebo osob, které jejich jménem jednají. 

Obstaráváním věcí obecného zájmu se tedy nerozumí stricto senzu jen činnost spojená 

s výkonem veřejné moci, činnost státních orgánů a orgánů územní samosprávy. Výkon 

pravomocí úředních osob je součástí širšího pojmu obstarávání věcí obecného zájmu. Dle 

názoru řady autorů73 je nutné výkon činnosti v obecném zájmu vnímat právě jako opak činnosti 

v čistě soukromém, osobním zájmu. K vymezení této činnosti existuje také již bohatá 

judikatura.74 „Za obstarávání věcí obecného zájmu soudy považují nejen rozhodování orgánů 

státní moci a správy, ale i uspokojování zájmů občanů a organizací v oblasti materiálních, 

zdravotních, sociálních, kulturních a jiných potřeb.“75 Je pravdou, že většina této judikatury je 

ještě předrevoluční a závěry z ní nelze kvůli podstatným společensko-politickým změnám bez 

                                                           

73 JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. vydání. Praha: Leges, 2017. s. 836. 

ISBN 978-80-7502-236-3.; ŠÁMAL, P. a kol. Trestní právo hmotné. 8. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016, 

s. 880. ISBN: 978-80-7552-358-7.; DRAŠTÍK, A. a kol. Trestní zákoník. Komentář. II. Díl. Praha: Wolters 

Kluwer, a.s., 2015. s. 2615. ISBN 978-80-7478-790-4. atd. 
74 K tomu např. Zpráva trestního kolegia Nejvyššího soudu ČSSR z 26. 1. 1988, sp.zn. Tpjf 28/87. 
75 Zpráva Nejvyššího soudu ČSSR ze dne 27. 6. 1978, sp. zn. Plsf 1/78. 
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dalšího aplikovat.76 Tomu napovídá i citované zhodnocení poznatků Nejvyššího soudu ČSSR 

o rozhodování soudů o trestné činnosti úplatkářství z roku 1978, kde v úvodu hodnotí negativní 

důsledky úplatkářských trestných činů, které „vedou k preferování lokálních a skupinových 

zájmů na úkor zájmů celospolečenských.“77  

Ústavní soud se v dané věci také vyjádřil v tom smyslu, že právní povaha subjektu 

přijímajícího úplatek není v posuzování podmínek naplnění skutkové podstaty přijímání 

úplatku podstatná (nález se vztahuje k § 160 zákona č. 140/1961 Sb., trestního zákona), 

kritériem pro určení, zda došlo k naplnění této skutkové podstaty, je objektivní a jedná se o 

souvislost s obstaráváním věcí obecného zájmu.78 Výklad obecného a neurčitého pojmu 

obecného zájmu nechává pak Ústavní soud na rozhodovací praxi obecných soudů v konkrétní 

věci, protože přísnější vymezení tohoto pojmu by zamezovalo účinnému postihu korupce.79 

Už samotný pojem obecného zájmu (nehledě na kritizované výkladové ustanovení) se 

s korupčním jednáním v soukromém sektoru značně překrývá. „Všeobecný záujem je však 

pojmovo širším než pojem verejný záujem a zahŕňa v sebe i určitú skupinu činností patriacich 

do súkromného sektora, a práve tu môžu vznikať interpretačné problémy.“80 

Podle Draštíka lze do kategorie subjektů obstarávajících obecný zájem zahrnout ty, které 

v rámci své činnosti plní společensky významné úkoly a zároveň naplňují alespoň jednu z níže 

uvedených charakteristik: 

a) při obstarávání věcí obecných zájmů má daný subjekt rozhodovací pravomoc; 

                                                           

76 JELÍNEK, J. a kol. Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou: zákon o soudnictví ve věcech 

mládeže, zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, advokátní tarif. 7. aktualizované 

vydání. Praha: Leges, 2017. Glosátor. s. 487. ISBN 978-80-7502-230-1. 
77 Zpráva Nejvyššího soudu ČSSR ze dne 27. 6. 1978 Plsf 1/78, sp. zn. Plsf 1/78. 
78 Nález Ústavního soudu ze dne 27. 3. 2002, sp. zn. I. ÚS 537/2000. 
79 Nález Ústavního soudu ze dne 14.10.1998, sp.zn. Pl. ÚS 6/98. 
80 GALOVCOVÁ, I. Trestnoprávny postih korupcie v súkromnom sektore. In. ROMŽA, S. Prieniky trestného 

práva k iným právnym odvetviam a vedným disciplínam. Košice, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 2017. s. 166. 

ISBN 978-80-8152-493-6. 
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b) nemá sice rozhodovací pravomoc, ale svou činností přímo podmiňuje obstarávání věcí 

obecného zájmu;81  

c) spolupůsobí při obstarávání věcí obecného zájmu.82 

 

Vzhledem k výkladovému ustanovení obsaženému v § 334 odst. 3 TZ lze pod pojem 

obstarávání věcí obecného zájmu vztáhnout i pravidla hospodářské soutěže, obsažená ve 

speciálních zákonech. Ochrana pravidel hospodářské soutěže je ovšem v trestním zákoníku 

chráněna speciálním ustanovením, kterým je § 248, zakotvující skutkovou podstatu trestného 

činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže. Vzhledem ke specialitě tohoto 

ustanovení nelze korupční jednání (spočívající v podplácení) postihovat v rámci úplatkářských 

trestných činů, nýbrž pouze v rámci ustanovení § 248 TZ. 

De lege ferenda je potřeba tuto dichotomii právní úpravy podrobit kritice. Vzhledem k tomu, 

že výkladové ustanovení obsažené v § 334 odst. 3 TZ vymezuje obstarávání věcí obecného 

zájmu jako povinnosti převzaté v obchodních vztazích, lze takovou činnost podřadit do 

souvislosti s podnikáním a tudíž postihovat v rámci § 331 odst. 1 alinei druhé a § 332 odst. 1 

alinei druhé TZ. 

 

3.3. Podnikatelská činnost 

Trestní zákoník v případě skutkových podstat § 331 a § 332 TZ používá pojem podnikání. 

Konkrétně pojem podnikání pochází ještě z již neúčinné právní úpravy, a sice z obchodního 

zákoníku, kdy se podle jeho § 2 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., podnikáním rozumí soustavná 

                                                           

81 Lze si například představit přípravu podkladů pro rozhodnutí, vydání stanoviska apod. 
82 DRAŠTÍK, A. a kol. Trestní zákoník. Komentář. II. Díl. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2015. s. 2615. ISBN 

978-80-7478-790-4.  
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činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za 

účelem dosažení zisku. V případě, že podle obchodního zákoníku byla taková činnost 

(podnikatelská) vykonávána bez oprávnění, nešlo o činnost provozovanou podnikatelem.  

Účinná právní úprava pojem podnikání nepoužívá, nicméně lze nalézt definici podnikatele, 

která šířeji upravuje tento termín a pod pojem podnikatel (potažmo podnikatelská činnost, 

podnikání) tak lze vztáhnout větší okruh subjektů. Jako podnikatele vnímá současná právní 

úprava takovou osobu, která fakticky vykonává podnikatelskou činnost (aniž by k této činnosti 

měla veřejnoprávní oprávnění, popřípadě pokud tuto činnost provozuje bez oprávnění, ačkoli 

by jej mít měla).  

Vzhledem k vývoji právní úpravy v soukromoprávní oblasti je třeba tuto změnu vztáhnout 

také na výklad trestněprávních předpisů. Trestní právo hmotné sice neumožňuje analogií 

rozšiřovat trestní odpovědnost nad míru stanovenou v trestním zákoníku, jakožto kodexu 

českého trestního práva hmotného. V tomto případě se však bude jednat o systematický výklad, 

který nelze považovat za případ analogie. Pravdou ovšem zůstává, že postupnou změnou pojmu 

podnikání (tedy širším chápáním tohoto pojmu) dochází k rozrůstání trestní odpovědnosti v této 

oblasti. 

Definici pojmu podnikatele lze nalézt v § 420 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského 

zákoníku (dále jen „občanský zákoník“). Tato definice zní: Kdo samostatně vykonává na vlastní 

účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem 

činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, je považován se zřetelem k této činnosti za 

podnikatele. Pojem podnikatel se tedy vymezuje řadou definičních znaků, které lze potažmo 

vnímat i jako definiční znaky podnikatelské činnosti a podnikání. 

Občasný zákoník dále obsahuje ustanovení zakládající postavení podnikatele dalším 

subjektům. Pokud daný subjekt takové ustanovení naplňuje, není nutné, aby splňoval i veškeré 
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definiční požadavky stanovené v § 420 odst. 1 občanského zákoníku. Pro účely této práce je 

zejména důležitá fikce zakotvená v § 421 odst. 1 občanského zákoníku, podle které je 

podnikatelem vždy osoba zapsaná v obchodním rejstříku. Osoby zapisované do obchodního 

rejstříku upravuje § 42 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických 

osob. Jsou jimi: 

a) obchodní společnosti83 a družstva podle zákona upravujícího právní poměry obchodních 

společností a družstev (dále jen „obchodní korporace“), 

b) fyzické osoby, 

1. které jsou podnikateli, mají bydliště v České republice a požádají o zápis, a 

2. uvedené v § 43, které podnikají na území České republiky, a požádají o zápis, 

c) další osoby, stanoví-li povinnost jejich zápisu tento nebo jiný zákon. 

 

Zápis do jiného rejstříku nezakládá fikci podnikatele, tedy ani výkonu podnikání. V tom 

případě bude nutné v daném případě zkoumat, zda taková osoba naplňuje obecné podmínky 

zakotvené v § 420 odst. 1 občanského zákoníku. Otázkou ovšem zůstává, zda by při posuzování 

problematiky v trestním řízení neměl soud posuzovat hlavně faktickou činnost (tedy souvislost 

s podnikáním, jak je uvedené v § 420 OZ) bez ohledu na další fikce upravené občanským 

zákoníkem.  

Spolek jako základní modelová právnická osoba tvořená osobami – korporace je příkladem 

rozšířeného typu právnických osob, které nejsou zapisovány do obchodního rejstříku (tím 

pádem nenaplňují fikci podnikatele podle § 421 odst. 1 občanského zákoníku), nýbrž do 

                                                           

83 Přitom neplatí, že všechny obchodní společnosti upravené zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních 

společnostech a družstvech (dále jen „ZOK“) jsou založeny za účelem podnikání. Kapitálové společnosti mohou 

mít jakýkoliv nezakázaný účel. In CHALUPA, I., REITERMAN , D. a HOLÝ, V. Obchodní korporace: obecná 

část : základy soukromého práva V. V Praze: C.H. Beck, 2016. Beckova skripta. s. 6. ISBN 978-80-7400-577-0. 
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spolkového rejstříku, který je upraven v § 26 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících 

právnických a fyzických osob. Úpravu spolků nalezneme v § 214 - § 302 občanského zákoníku. 

Jedním z ustanovení, které je pro tento výklad důležité, je § 217 občanského zákoníku, který 

stanovuje: 

 Hlavní činností spolku může být jen uspokojování a ochrana těch zájmů, k jejichž 

naplňování je spolek založen. Podnikání nebo jiná výdělečná činnost hlavní činností spolku být 

nemůže. 

Vedle hlavní činnosti může spolek vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost spočívající v 

podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, je-li její účel v podpoře hlavní činnosti nebo v 

hospodárném využití spolkového majetku. 

Spolek tedy může podnikat, ale definici podnikatele bude naplňovat pouze při té činnosti, 

která naplňuje definiční znaky § 420 odst. 1 občanského zákoníku. 

Podnikání může být vedlejší činností i jiných právnický osob nezapisovaných do obchodního 

rejstříku, typicky například nadace (§ 306 - § 393 občanského zákoníku), ústavu (§ 402 - § 418 

občanského zákoníku), nebo v případě registrované církve či náboženské společnosti, které 

upravuje zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a 

náboženských společností (dále jen „zákon o církvích“). § 27 odst. 5 tohoto zákona stanoví, že: 

Podnikání a jiná výdělečná činnost církve a náboženské společnosti mohou být pouze její 

doplňkovou výdělečnou činností. Předmět svého podnikání musí církev zapsat do Rejstříku 

registrovaných církví a náboženských společností (§ 18 odst. 1 písm. d) zákona o církvích). 

Stejné pravidlo platí pro právnické osoby evidované podle § 15a odst. 4 zákona o církvích a pro 
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svazy církví (na základě výkladu84). V přísně vymezeném a v rejstříku zapsaném výseku své 

činnosti tedy může být i církev považována za podnikatele. 

Za podnikatele se dále považuje osoba se živnostenským nebo jiným podnikatelským 

oprávněním (rozuměj vydaným podle jiného zákona) - § 421 odst. 2 občanského zákoníku. 

V daném případě se však jedná o vyvratitelnou právní domněnku a osoba s živnostenským nebo 

jiným oprávněním musí zároveň naplňovat podmínky výkonu podnikatelské činnosti, jinak 

nebude domněnka naplněna.85 

Zda je tedy pro účely trestněprávního postihu úplatkářské jednání v souvislosti 

s podnikáním, bude zásadní otázkou pro vyvození trestní odpovědnosti, de lege ferenda by tak 

trestní zákoník místo výkladu obecného zájmu mohl obsahovat výklad pojmu souvislosti 

s podnikáním. V tomto případě ovšem možná bude stačit výklad aplikační praxe na základě 

systematického výkladu právního řádu.86 

 

3.4. Přijetí úplatku 

Trestný čin přijetí úplatku se skládá ze dvou samostatných skutkových podstat. V první 

z nich je postihováno jednání přijetí úplatku: 

Kdo sám nebo prostřednictvím jiného v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu pro 

sebe nebo pro jiného přijme nebo si dá slíbit úplatek, nebo 

                                                           

84 CHOCHOLÁČ, A. Zákon o církvích a náboženských společnostech: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 

2016. Komentáře Wolters Kluwer. s. 250. ISBN 978-80-7552-296-2. 
85 ČERNÁ, S. a kol. Obchodní právo – podnikatel, podnikání, závazky s účastí podnikatele. 1. vydání. Praha: 

Wolters Kluwer ČR, 2016. s. 62. ISBN: 978-80-7552-333-4. 
86 „Normativní právní text je třeba vykládat v kontextu právního řádu jako celku.“ In BOGUSZAK, J., ČAPEK, 

J. a GERLOCH, A. Teorie práva. 2., přeprac. vyd. Praha: ASPI Publishing, 2004. s. 185. ISBN 80-85963-38-8. 
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kdo sám nebo prostřednictvím jiného v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného pro sebe 

nebo pro jiného přijme nebo si dá slíbit úplatek, 

bude potrestán odnětím svobody až na čtyři léta nebo zákazem činnosti. 

Ve druhé zákonodárce postihuje žádost o úplatek: 

 Kdo za okolností uvedených v odstavci 1 úplatek žádá, bude potrestán odnětím svobody 

na šest měsíců až pět let. 

Druhá skutková podstata je speciální k té první.87 

Objekt: Chráněn je zejména zájem na férovém a rovném jednání jak ve veřejné sféře, tak v 

zejména pro tuto práci důležitých obchodních vztazích. Ustanovení dílu úplatkářských 

trestných činů chrání společnost před negativními vlivy korupce (negativní jevy doprovázející 

korupční jednání rozebírám v předchozí kapitole). Samozřejmě, pokud se jedná o korupci ve 

veřejné sféře, pak je chráněn zejména řádný výkon veřejné správy, fungování veřejných orgánů 

na principu spravedlnosti a rovnosti občanů. Jelínek uvádí, že jde o „zájem na řádném, 

nestranném a zákonném obstarávání věcí obecného zájmu (§ 331 odst. 1 alinea 1) a zájem na 

řádném výkonu podnikatelské činnosti (§ 331 odst. 1 alinea 2)“.88 

Objektivní stránka: V prvním odstavci je skutková podstata naplněna jednáním spočívajícím 

v přijetí úplatku – nejde o předchozí dohodu na konkrétním jednání. K předchozí dohodě 

samozřejmě dojít může, ale trestný čin je dokonán přijetím úplatku, i kdyby žádná dohoda na 

dané věci neexistovala. Trestný čin lze dále spáchat slibem úplatku. Dát si slíbit úplatek je 

formou tzv. předčasně dokonaného trestného činu, kdy k samotnému porušení zájmu 

                                                           

87 RIZMAN, S. § 331 [Přijetí úplatku]. In: ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník (EVK). Op. cit. s. 3159. 
88 JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. vydání. Praha: Leges, 2017. s. 835. 

ISBN 978-80-7502-236-3.  
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chráněného trestním zákonem nedojde, ale je tímto jednáním natolik ohrožen, že jej 

zákonodárce označuje za trestný. Zákonodárce tedy takovým jednáním povyšuje stadium 

přípravy trestného činu (§ 14 TZ), která je možná jinak jen u zvlášť závažných zločinů, na 

dokonaný trestný čin. Pokud by tedy došlo k předchozí dohodě na předání úplatku, čin by již 

byl dokonaný. Pokud by na základě této dohody byl úplatek v budoucnu předán, nešlo by 

pachatele postihovat za souběh takových trestných činů, a to také zejména proto, že slib úplatku 

je fakticky přípravou (pouze povýšenou na dokonaný trestný čin) a v trestním právu se pachateli 

přičítá vždy jen stadium bližší dokonání trestného činu.89 

Druhý odstavec postihuje jednání, kdy osoba obstarávající věci obecného zájmu, nebo osoba 

podnikající, o úplatek žádá. Nemusí dojít k jeho skutečnému předání. Trestný čin je dokonán 

samotným požadavkem úplatku. Podle judikatury ke starému trestnímu zákonu není potřeba, 

aby byl úplatek žádán výslovně, postačí určité naznačení takového požadavku.90 

K naplnění skutkové podstaty přijetí úplatku je nezbytné, aby byl úplatek přijat v souvislosti 

s jinou činností (v první alinee § 331 odst. 1 se jedná o souvislost s obstaráváním věcí obecného 

zájmu, v alinee druhé pak jde o souvislost s podnikáním svým, nebo jiného). Při výkladu tohoto 

ustanovení je nezbytné zamyslet se, jaká souvislost s podnikáním je zákonem vyžadována. 

Jelínek uvádí, že postižitelné je v tomto případě pouze takové přijetí výhody, které souvisí 

s rozhodnutím v konkrétní věci.91 Draštík naopak tvrdí, že nemusí jít jen o rozhodování, ale 

i o jiné činnosti s podnikáním související.92 Širší výklad souvislostí s konkrétní činností lze 

připustit u první alinei trestných činů podplacení a přijetí úplatku, která se týká přijetí úplatku 

v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu. V takovém případě lze obhájit požadavek, 

                                                           

89 GALOVCOVÁ, I. Trestnoprávne aspekty korupcie. Disertační práce. Op. cit. s. 57.  
90 Rozhodnutí Nejvyššího soudu České socialistické republiky ze dne 23. 2. 1983, sp. zn. 11 Tz 3/83. 
91 JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. vydání. Praha: Leges, 2017. s. 838. 

ISBN 978-80-7502-236-3.  
92 DRAŠTÍK, A. a kol. Trestní zákoník. Komentář. II. Díl. Op. cit. s. 2615. 



48 
 

aby úplatek nebyl poskytován nebo přijímán pouze v souvislosti s konkrétní činností nebo 

rozhodnutím. Pokud daná osoba skutečně obstarává věci obecného zájmu a tedy disponuje 

určitou pravomocí o věcech obecného zájmu rozhodovat, nebo rozhodnutí alespoň ovlivnit 

(například vydáním osvědčení, nebo stanoviska), nemusí být úplatek pevně spojen 

s konkrétním rozhodnutím. 

Problematičtější je výklad alinei druhé, kdy k přijetí úplatku dochází v souvislosti 

s podnikáním. Zda zákonodárce skutečně myslel pouze na situace spojené s rozhodováním 

v konkrétní věci, anebo mířil na postih jakéhokoli poskytnutí majetkové nebo jiné výhody 

v souvislosti s podnikatelskou činností.  

Kloním se k užšímu výkladu požadavku souvislosti s podnikáním. V takovém případě by 

nebylo možné postihovat jednání, která by byla v souvislosti s podnikatelskou činností obecně 

(navazování podnikatelských kontaktů, udržování obchodních vztahů apod.), ale pouze takové 

poskytování výhody, které přímo souvisí s podnikatelským rozhodnutím. S ohledem na 

postavení trestního práva jako prostředku ultima ratio, s ohledem na princip subsidiarity trestní 

represe a také z logiky věci, mi tedy přijde vhodné, aby výklad spojení „v souvislosti 

s podnikáním svým, nebo jiného“ byl vykládán restriktivně tak, že přijatý úplatek míří na 

rozhodnutí, nebo ovlivnění konkrétního procesu v určité věci, a neměl by být paušalizován na 

veškerá jednání v rámci podnikatelské činnosti.  

De lege ferenda lze požadovat, aby zákonodárce druhou alineu upravil tak, aby nebylo 

poskytnutí „neoprávněné výhody“ postihováno v souvislosti s podnikatelskou činností, ale 

v souvislosti s podnikatelským rozhodnutím. 

Subjektivní stránka: V obou základních skutkových podstatách (§ 331 odst. 1 i odst. 2) se 

jedná o úmyslný trestný čin. Vzhledem k zákonné definici úplatku v § 334 odst. 1 TZ mám za 
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to, že úmysl pachatele musí mířit i k neoprávněnosti poskytované výhody (úplatku) a 

k tomu, že neexistuje právní titul (nárok) k poskytnutí takové výhody.93  

Subjekt: Jak již bylo uvedeno výše, může být pachatelem trestného činu přijetí úplatku osoby 

fyzická i osoba právnická (trestný čin přijetí úplatku není mezi negativním výčtem trestných 

činů v § 7 TOPO). První alinea odst. 1 požaduje, aby byl úplatek přijat v souvislosti 

s obstaráváním věcí obecného zájmu (k tomu blíže výše v této kapitole), alinea druhá požaduje, 

aby byl úplatek přijat v souvislosti s podnikáním svým, nebo jiného. Vzhledem k tomu, že dle 

výkladového ustanovení obsaženého v § 334 odst. 3 jsou v rámci obstarávání věcí obecného 

zájmu chráněny i smluvně převzaté závazky, jde tedy o velice široce pojatý speciální subjekt 

trestného činu. Jinak tomu je u kvalifikovaných skutkových podstat trestného činu přijetí 

úplatku, kde je trestný čin spáchán úřední osobou (§ 331 odst. 3 písm. b) a § 331 odst. 4 písm. 

b) TZ). 

Právnická osoba může být pachatelem trestného činu přijetí úplatku při naplnění určitých 

předpokladů (vzhledem ke speciálnímu subjektu trestného činu). Pro vyvozování trestní 

odpovědnosti právnické osoby bude tedy nezbytné, aby buď obstarávala v rámci své činnosti 

věci obecného zájmu, nebo měla postavení podnikatele (tedy na základě současné právní 

úpravy alespoň fakticky vykonávala činnost, která naplňuje definiční znaky podnikání, 

popřípadě naplnila některou fikci předpokládanou občanským zákoníkem), nebo svým 

jednáním zasahovala do podnikatelské činnosti jiného subjektu (v souvislosti s podnikáním 

jiného). 

Výše rozebrané případy specifických subjektů, jako je spolek, který může podnikat jen v 

rámci své vedlejší činnosti, pokud obecnou činnost spolku (která je v souladu s § 214 

                                                           

93 Takový speciální úmysl požaduje například slovenská právní úprava § 328 zákona č. 300/2005 Z.z., trestný 

zákon,  vyžaduje, že pachatel: „prijme, žiada alebo si dá sľúbiť úplatok, aby konal alebo sa zdržal konania tak, že 

poruší svoje povinnosti vyplývajúce zo zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie“.  
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občanského zákoníku naplňováním společného zájmu alespoň tří členů spolku) nelze 

klasifikovat jako obstarávání věci obecného zájmu (což bude řada případů, neboť při 

naplňování zájmů členů spolku půjde pravděpodobně často o čistě soukromé zájmy členů 

spolku) a pokud spolek nevyvíjí podnikatelskou činnost, nebude možné dovozovat trestní 

odpovědnost spolku za trestný čin přijetí úplatku. Komplikovanější bude situace, kdy spolek, 

ač neobstarává věci obecného zájmu, tak vyvíjí vedlejší podnikatelskou činnost. Trestní 

odpovědnost takového spolku za trestný čin přijetí úplatku by byla odvoditelná pouze v případě, 

kdy k přijetí úplatku došlo v souvislosti s touto činností. 

Obdobné závěry by bylo možné dovozovat u jiných právnických osob, které nejsou 

zapisovány do obchodního rejstříku. V případě registrovaných církví a náboženských 

společností by se snad dalo uvažovat o paušalizaci činnosti církve, která by se mohla označit 

za obstarávání věcí obecného zájmu. V takovém případě by všechny církve a náboženské 

společnosti naplňovaly znaky speciálního subjektu zakotveného v § 331 odst. 1 alinea 1 TZ. 

Politické strany a hnutí na druhou stranu nemohou vykonávat podnikatelskou činnost (§ 17 

odst. 2 zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích). Z 

důvodu jejich společenského významu a postavení by ovšem také bylo možné uvažovat o jejich 

označení jako subjektu obstarávajícího věci obecného zájmu. 

Kvalifikovaná skutková podstata: 

Odnětím svobody na tři až deset let, nebo propadnutím majetku bude pachatel potrestán, 

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 v úmyslu opatřit sobě nebo jinému značný 

prospěch, nebo 

b) spáchá-li takový čin jako úřední osoba. 
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Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán, 

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 v úmyslu opatřit sobě nebo jinému prospěch 

velkého rozsahu, nebo 

b) spáchá-li takový čin jako úřední osoba v úmyslu opatřit sobě nebo jinému značný 

prospěch. 

Trestný čin přijetí úplatku obsahuje ve svém odst. 3 a odst. 4 kvalifikované skutkové 

podstaty k odst. 1 a odst. 2. Tyto zpřísňující podmínky trestnosti lze rozdělit do dvou skupin. 

Jedna se týká výlučně výše prospěchu získaného v souvislosti s přijetím úplatku. § 331 odst. 3 

písm. a) TZ stanovuje vyšší hranici trestu odnětí svobody pro osobu, která získala v souvislosti 

se spáchaným trestným činem značný prospěch. Podle výkladových ustanovení obsažených v 

§ 138 TZ se jedná o částku nejméně ve výši 500 000 Kč, přičemž podle § 138 odst. 2 TZ se 

hranice škod obdobně použijí i v případě stanovování hranice prospěchu. § 331 odst. 4 písm. 

a) TZ požaduje získání prospěchu velkého rozsahu, tedy v souladu s výše citovaným 

ustanovením trestního zákoníku se bude jednat o částku v minimální výši 5 000 000 Kč. 

Další kvalifikované skutkové podstaty vyžadují, aby byl trestný čin přijetí úplatku spáchán 

úřední osobou, která je definovaná v § 127 TZ, a pro účely úplatkářských trestných činů dále 

rozvedená v § 334 odst. 2 TZ. Vzhledem k tomu, že tato práce je zaměřená zejména na korupční 

jednání v soukromé sféře, nebudu tuto skutkovou podstatu dopodrobna rozebírat. 

Trestný čin přijetí úplatku byl až na drobnou úpravu převzat z § 160 zákona č. 140/1961 Sb., 

trestního zákona, který nesl název přijímání úplatku. V ustanovení § 160 odst. 1 trestního 

zákona 1 ovšem chyběla výše rozvedená alinea 2, ve které zákonodárce postihuje přijetí 

úplatku, nebo přijetí slibu úplatku v souvislosti s podnikatelskou činností. Výkladové 

ustanovení týkající se pojmu obstarávání věcí obecného zájmu ovšem bylo novelou do trestního 
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zákona přidáno již v roce 2004. Již od roku 2004 tedy lze vnímat snahy o postihování 

korupce nejen ve veřejné, ale také v soukromé sféře. 

Postih korupčního jednání obsahoval i zákon č. 150/1969 Sb., o přečinech, který v § 2 

písm. b) postihoval jednání naplňující znaky přečinu proti zájmům socialistického hospodářství 

tím, že osoba jako pracovník socialistické organizace v souvislosti s prodejem zboží nebo 

poskytováním služby zvýhodňuje spotřebitele, od nichž přijme nebo si dá slíbit úplatek nebo 

jinou neoprávněnou výhodu. Vzhledem k hospodářským vztahům v tomto období ovšem nelze 

takové jednání podřazovat pod soukromou korupci. Ostatně i ze zprávy Nejvyššího soudu 

ČSSR vyplývá, že „úplatky jsou poskytovány nikoliv z majetku občanů, nýbrž z prostředků 

socialistických organizací pracovníkům jiných organizací tohoto druhu.“94 Jde tedy o 

specifické jednání, které nebude v této práci blíže posuzováno. 

 

3.5. Podplacení 

Kdo sám nebo prostřednictvím jiného poskytne, nabídne nebo slíbí úplatek jinému nebo pro 

jiného v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu, nebo 

kdo sám, nebo prostřednictvím jiného poskytne, nabídne nebo slíbí úplatek jinému nebo pro 

jiného v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného, 

bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo peněžitým trestem. 

                                                           

94 Zpráva Nejvyššího soudu ČSSR ze dne 27. 6. 1978, sp. zn. Plsf 1/78. 
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Skutkovou podstatu trestného činu podplacení nalezneme v § 332 TZ. Jedná se o formu tzv. 

aktivní korupce (pachatel nejen že pasivně nechá někoho, aby mu úplatek dal, jako je tomu 

v případě přijetí úplatku, nýbrž sám korupční jednání vyvolává). 

Objekt: pokud jde o zájmy, které chrání toto ustanovení, lze odkázat na popis u trestného 

činu přijetí úplatku, viz výše. 

Objektivní stránka: jednání spočívající v podplacení jiného může mít podle znění § 332 odst. 

1 alinea 1 a 2 několik podob, a sice poskytnutí, nabídnutí nebo slíbení úplatku. 

Při poskytnutí úplatku se majetková hodnota nebo jiná výhoda, na kterou uplácená osoba 

nemá nárok, dostane do dispoziční sféry upláceného. K dokonání trestného činu podplacení 

není nutné, aby byl úplatek přijat v případě, že dojde pouze k nabídnutí nebo slíbení úplatku. 

V těchto případech se jedná o tzv. předčasně dokonaný trestný čin, který je fakticky přípravou 

k trestnému činu. K nabídnutí úplatku pak může dojít jakýmkoli způsobem, kterým uplácející 

předestře, že je ochoten poskytnout úplatek za určitou protislužbu. Naproti tomu slib úplatku 

míří více do budoucna a je méně konkrétní.95 

Pro naplnění této skutkové podstaty je nezbytné, aby byl úplatek poskytnut, nabídnut nebo 

slíben jinému v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu, nebo v souvislosti 

s podnikáním svým, nebo jiného. Nelze tedy vyvozovat odpovědnost za takový trestný čin, 

pokud nedojde k naplnění těchto znaků. Judikatura takovou situaci řešila v případě podplacení 

účastníka veřejné dražby. Takové jednání nebylo vyhodnoceno jako obstarávání věcí veřejného 

zájmu, naopak dle názoru soudu se jednalo o čistě soukromé rozhodnutí. Soud takové jednání 

vyhodnotil jako trestný čin pletich při veřejné soutěži a veřejné dražbě (judikát se vztahuje ke 

                                                           

95 RIZMAN, S. § 332 [Podplacení]. In: ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník (EVK). Op. cit. s. 3166. 



54 
 

starému trestnímu zákonu, konkrétně k jeho §128c písm. b) trestního zákona.),96 který je 

k úplatkářským trestným činům speciální. Současně účinná právní úprava takové jednání 

postihuje podle § 258 TZ – pletichy ve veřejné dražbě. Tento trestný čin lze zahrnout do širšího 

vymezení trestných činů postihujících korupci a bude o něm krátce pojednáno v rámci této 

kapitoly. 

Novela trestního zákoníku provedená zákonem č. 287/2018 Sb. doplnila do alinei 1 a 2 text 

(„sám nebo prostřednictvím jiného“). Potřeba změny byla odůvodněna zejména mezinárodními 

závazky České republiky, konkrétně čl. 15 Úmluvy Organizace spojených národů proti korupci 

s tím, že „je potřeba postihovat i nepřímé slíbení, nabídku nebo poskytnutí neoprávněné výhody 

a i nepřímé požadování nebo přijetí neoprávněné výhody. Požadavek na výslovné zakotvení 

uvedených slov i do § 332 a 333 tr. zák. vznesli i hodnotitelé Úmluvy UNCAC v rámci 

hodnocení, které proběhlo koncem roku 2017, a lze proto očekávat, že tento požadavek bude 

uveden jako doporučení v hodnotící zprávě.“97 

Důvodová zpráva odkazuje na to, že skutková podstata § 331 TZ tuto podmínku splňuje a 

slovní spojení „sám nebo prostřednictvím jiného“ již obsahuje. Skutečnost, že se v podstatě 

jedná o kriminalizaci účastenství ve skutkové podstatě trestného činu (to důvodová zpráva 

označuje jako duplicitu), ospravedlňuje důvodová zpráva tím, že „na podmínkách trestnosti 

jednotlivých osob se nic nemění.“98 To je sice pravda, nicméně dle mého názoru by se mělo 

duplicitám v trestním zákoníku spíše zabraňovat, a proto nevidím v takové změně právní úpravy 

žádné praktické využití.99  

                                                           

96 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 23. 10. 1992, sp. zn. 4 Tz 37/92. 
97 Parlament České republiky. Poslanecká sněmovna. VIII. Volební období. Sněmovní tisk 79/0. Důvodová 

zpráva, s. 47. 
98 Tamtéž. 
99 Jediným ospravedlnitelným argumentem je v tomto případě zásada akcesority účastenství a s ní související 

nemožnost postihu jednání účastníka, pokud nedojde alespoň o pokus trestného činu ze strany hlavního pachatele. 

V tom případě by se měl zákonodárce touto otázkou podrobně zabývat (i v souvislosti úpravy účastenství na 
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Subjekt: V případě trestného činu podplacení se nejedná o speciální subjekt. Úplatek může 

poskytnout, nabídnout nebo slíbit kdokoli, podmínkou je, aby to bylo v souvislosti 

s obstaráváním věcí obecného zájmu nebo s podnikáním.100 Výklad vztahující se k pachateli 

trestného činu přijetí úplatku se proto na tento základní znak skutkové podstaty neužije. 

Subjektivní stránka: jedná se o úmyslný trestný čin. 

Kvalifikovaná skutková podstata: 

Odnětím svobody na jeden rok až na šest let, propadnutím majetku nebo peněžitým trestem 

bude pachatel potrestán, 

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 v úmyslu opatřit sobě nebo jinému značný prospěch, 

nebo způsobit jinému značnou škodu nebo jiný zvlášť závažný následek, nebo 

b) spáchá-li takový čin vůči úřední osobě. 

Trestný čin podplacení zostřuje hranici trestní sazby v případech, kdy jde o jednání 

spočívající v nabídnutí, slibu nebo poskytnutí úplatku vůči úřední osobě. Toto ustanovení platí 

i pro případy tzv. soukromé korupce, a to z důvodu, že uplácející osoba nemusí mít postavení 

orgánu veřejné moci, ani úřední osoby, pouze její jednání směřuje vůči úřední osobě. Kdo je 

úřední osobou, to stanovuje taxativně trestní zákoník, a to v § 127 odst. 1 TZ a pro účely 

trestných činů přijetí úplatku, podplacení a nepřímého úplatkářství také § 334 odst. 2 TZ. Aby 

došlo k naplnění skutkové podstaty těchto trestných činů, musí k jednání spočívajícím 

                                                           

trestném činu jako takového) a zhodnotit zejména společenskou škodlivost takového jednání, pokud nedospělo ani 

do stádia pokusu. 
100 PROUZA, D. § 332 [Podplacení]. In: PROUZA, D. Trestní zákoník (EZJ). 1.vydání. Praha: Nakladatelství 

C. H. Beck, 2010, s. 1093. ISBN 978-80-7400-187-1. 
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v poskytnutí, nabídnutí nebo slibu úplatku úřední osobě dojít v souvislosti s výkonem její 

pravomoci a odpovědnosti (§ 127 odst. 2 TZ). 

Značným prospěchem a značnou škodou rozumíme v souvislosti s § 138 odst. 1 a odst. 2 TZ 

škodu nejméně ve výši 500 000 Kč. Termín jiný zvlášť závažný následek není v trestním 

zákoníku definován, ovšem logickým výkladem lze dovodit, že se bude jednat o následek co 

do částky obdobný. 

Stejně jako v případě trestného činu přijetí úplatku byla druhá alinea k prvnímu odstavci 

připojena až s přijetím trestního zákoníku v roce 2009. 

Podplacení v rámci hospodářské soutěže postihuje ustanovení § 248 odst. 1 písm. e) TZ, jako 

speciální ustanovení k § 331 a 332 TZ. Hospodářská soutěž je ovšem užší než souvislost s 

podnikáním (vyžadovaná v úplatkářských skutkových podstatách), § 248 odst. 1 navíc postihuje 

podplácení pouze v případě, že je uvedeným jednáním způsobena újma většího rozsahu 

spotřebitelům, nebo získána neoprávněná výhoda většího rozsahu (tedy nejméně částka 5 

milionů Kč dle § 138 odst. 1 TZ). V případě, že jednání v rámci hospodářské soutěže nedosáhne 

této hranice škody (nebo výhody), patrně bude možné postihnout takové jednání příslušnou 

skutkovou podstatou úplatkářského trestného činu (při souvislosti s podnikáním). 

Závěrem k tomuto trestnému činu lze jen uvést, že jej zákonodárce (na základě stanovené 

hranice trestní sazby) považuje za méně společensky škodlivý než trestný čin přijetí úplatku (v 

základní skutkové podstatě je přijetí úplatku postihováno odnětím svobody až na čtyři léta nebo 

zákazem činnosti, zatímco trestný čin podplacení má stanovenou hranici odnětí svobody až na 

dvě léta nebo peněžitý trest). 
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 3.6. Nepřímé úplatkářství 

(1) Kdo sám nebo prostřednictvím jiného žádá, dá si slíbit nebo přijme úplatek za to, že bude 

svým vlivem nebo prostřednictvím jiného působit na výkon pravomoci úřední osoby, nebo za to, 

že tak již učinil, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta. 

(2) Kdo sám nebo prostřednictvím jiného z důvodu uvedeného v odstavci 1 jinému poskytne, 

nabídne nebo slíbí úplatek, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta. 

Objekt: Toto ustanovení opět působí na ochranu rozhodování v oblasti veřejné sféry před 

korupčním jednáním. Jde ovšem o poněkud užší vymezení, neboť tato skutková podstata chrání 

před působením na výkon pravomoci úřední osoby, což je užší pojem, než obstarávání věcí 

obecného zájmu. § 333 TZ také nepostihuje zprostředkované úplatkářství ve věcech podnikání. 

Úprava postihuje jakéhosi prostředníka, tedy zájem společnosti na tom, aby ke korupčním 

vztahům nedocházelo jen mezi uplácejícím a upláceným, ale aby k tomuto účelu nebyly 

využívány třetí osoby, v případě právnických osob by se jednalo například o lobbystické 

agentury či prázdné schránky k tomu účelu zřízené. 

Objektivní stránka: První odstavec ustanovení § 333 TZ postihuje prostředníka, který 

aktivně vyžaduje úplatek za to, aby svým vlivem působil na úřední osobu při výkonu její 

pravomoci. Jednání spočívá v tom, že pachatel aktivně žádá, dá si slíbit, nebo přijme úplatek. 

Není ovšem podstatné, jestli na úřední osobu skutečně působit bude, podstatné je, že má v plánu 

na ni působit (pokud by takový záměr od počátku neměl, jednalo by se o trestný čin podvodu 

podle § 209 TZ).101 V případě, že zprostředkovatel jedná v součinnosti s úřední osobou, nejde 

o nepřímé úplatkářství, ale o účastenství na trestném činu přijímání úplatku.102 Žádost o úplatek 

                                                           

101 Rozsudek Nejvyššího soudu Československé republiky z 24. 6. 1986 sp. zn. 11 Tz 25/86. 
102 Tamtéž. 
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nevyžaduje součinnost další osoby, naproti tomu nechat si slíbit úplatek naznačuje dohodu mezi 

minimálně dvěma osobami. 

Odstavec druhý pak postihuje osobu, která úplatek prostředníkovi poskytne, nabídne nebo 

slíbí (k takovému jednání viz výklad k objektivní stránce trestného činu podplacení). Úplatek 

je možné vyžadovat i zpětně (v případě, že zprostředkovatel již na úřední osobu působil). 

Do ustanovení § 333 TZ bylo také novelou trestního zákoníku účinnou k 1. 2. 2019 vloženo 

spojení „sám nebo prostřednictvím jiného.“ K tomu blíže u rozboru skutkové podstaty § 332 

TZ. 

Subjektivní stránka: jedná se o úmyslný trestný čin. 

Subjekt: Stejně jako v případě podplacení se nejedná o speciální subjekt. Trestný čin 

postihuje na jedné straně zprostředkovatele, kterým může být jak fyzická, tak právnická osoba, 

a na druhé straně poskytovatele úplatku (uplácejícího), který chce působit na výkon pravomoci 

úřední osoby prostřednictvím třetí osoby. I v tomto případě může jít jak o fyzickou, tak o 

právnickou osobu. 

 

3.7. Další skutkové podstaty trestných činů 

Jak jsem již zmínila v úvodu této kapitoly, ačkoli je za jádro korupčních trestných činů 

považována právě úprava úplatkářských skutkových podstat, lze korupci postihovat také řadou 

skutkových podstat upravených v jiných hlavách zvláštní části trestního zákoníku. Tyto 

skutkové podstaty jsou převážně zařazeny mezi trestné činy hospodářské, upravené v hlavě 

šesté zvláštní části trestního zákoníku. 
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Dále v textu tedy budou jen v základech rozebrány skutkové podstaty trestných činů, které 

mohou mít (i významnou) spojitost s korupční kriminalitou. 

 

3.7.1. § 226 TZ, pletichy v insolvenčním řízení 

§ 226 TZ je zařazen v hlavě V. Trestního zákoníku, která postihuje majetkovou trestnou 

činnost. Jeho hlavním objektem je ochrana řádného průběhu insolvenčního řízení.103 „Objektem 

tohoto trestného činu je právo věřitele na uspokojení jeho pohledávky podle zásad 

insolvenčního řízení a zajištění řádného průběhu takového řízení ze strany jiných osob než 

soudu. Trestný čin pletich v insolvenčním řízení podle § 226 tr. zákoníku lze spáchat jen v 

průběhu insolvenčního řízení.“104 

Uvedené ustanovení tedy postihuje korupci v insolvenčním řízení a je dle současné 

judikatury považováno za subsidiární k úpravě úplatkářských trestných činů v § 331 až 333 TZ. 

Podle názoru Nejvyššího soudu tak je potřeba korupci v podnikatelské činnosti prvotně 

postihovat úplatkářskými skutkovými podstatami a teprve pokud takový postih není možný 

(není například dána souvislost s podnikáním ani nelze činnost označit jako obstarávání věcí 

obecného zájmu), přistoupit k postihu podle § 226 TZ.105 

                                                           

103 JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 6. aktualizované a doplněné vydání. 

Praha: Leges, 2017. Student. s. 668. ISBN 978-80-7502-236-3. 
104 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 13.8.2014, sp. zn. 15 Tdo 885/2013. 
105 „Z uvedeného lze dovodit, že korupční jednání, ať již ve formě aktivního poskytnutí, nabídnutí nebo slibu 

úplatku, nebo ve formě pasivního přijetí úplatku či jeho slibu nebo nabídky, je třeba ve veřejné i v soukromé sféře 

postihovat primárně ustanoveními o úplatkářství podle § 331 a § 332 tr. zákoníku, jejichž smyslem je poskytovat 

trestněprávní ochranu veřejnému zájmu na řádném, nestranném, zákonném a nezištném obstarávání věcí obecného 

zájmu a na řádném a poctivém podnikání, včetně rovnosti v obchodních vztazích s tím souvisejících. Ustanovení § 

226 odst. 3 tr. zákoníku se zde tedy může uplatnit jen subsidiárně v těch případech, na které nedopadají shora 

citovaná ustanovení o úplatkářství“. Z Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 13. 8. 2014, sp. zn. 15 Tdo 885/2013. 
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Ustanovení § 226 TZ postihuje jednak věřitele při aktivní i pasivní korupci, a dále pasivní 

korupci ze strany insolvenčního správce, člena věřitelského výboru či zástupce věřitelů.106 

 

3.7.2. § 248 TZ, porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže 

Trestný čin porušení pravidel hospodářské soutěže je zařazen mezi trestné činy proti 

závazným pravidlům tržní ekonomiky a oběhu zboží ve styku s cizinou. Tento trestný čin má 

velice blízkou souvislost se soukromoprávní úpravou pravidel hospodářské soutěže obsaženou 

v § 2972 - § 2990 OZ. 

Trestný čin je tvořen celkem čtyřmi základními skutkovými podstatami ochraňujícími 

základní zásady férové hospodářské soutěže. První skutková podstata obsažená v § 248 odst. 1 

TZ postihuje jednání, které je v rozporu s úpravou nekalé soutěže v jiném právním předpise a 

tím naplní jedno z taxativně uvedených jednání, přičemž toto jednání vede k újmě, 

neoprávněném prospěchu či výhodě ve větším rozsahu.107 

Jedním z taxativně uvedených případů porušení hospodářské soutěže je podplácení (viz 

§ 248 odst. 1 písm. e) TZ). Skutkovou podstatu podplácení ve vztahu k nekalé soutěži obsahuje 

právě občanský zákoník a to ve svém § 2983, podle kterého se podplacením rozumí jednání, 

jímž: 

a) soutěžitel osobě, která je členem statutárního nebo jiného orgánu jiného soutěžitele nebo 

je v pracovním poměru k jinému soutěžiteli, přímo nebo nepřímo nabídne, slíbí či poskytne 

                                                           

106 Postavení těchto subjektů je upraveno zákonem č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 

(insolvenční zákon). 
107V souladu s výkladovým ustanovením trestního zákoníku obsaženém v § 138 TZ se jedná o újmu (nebo 

prospěch) dosahující částky 50.000,- Kč. Tato hranice se v souvislosti s výkladem pojmu větší škoda vzhledem ke 

specifické povaze tohoto trestného činu musí používat toliko podpůrně. In DRAŠTÍK, A. a kol. Trestní zákoník. 

Komentář. II. Díl. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2015. s. 1789. ISBN 978-80-7478-790-4. 
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jakýkoli prospěch za tím účelem, aby jejím nekalým postupem docílil na úkor jiných soutěžitelů 

pro sebe nebo jiného soutěžitele přednost nebo jinou neoprávněnou výhodu v soutěži, anebo 

b) osoba uvedená v písmenu a) přímo či nepřímo žádá, dá si slíbit nebo přijme za stejným 

účelem jakýkoli prospěch. 

Občanský zákoník tedy vymezuje jak aktivní, tak pasivní korupci v rámci hospodářské 

soutěže. V daném případě se tedy dá jednoznačně dovodit souvislost s podnikáním, která je 

vymezena úžeji (se zaměřením na hospodářskou soutěž). Proto stěžejním pojmem spojeným se 

skutkovou podstatou podplacení (ve smyslu § 2983 OZ a § 248 odst. 1 písm. e) TZ) je právě 

pojem hospodářská soutěž, kterou je možné chápat jako „proces (fenomén) vzájemného 

soupeření „subjektů“ na hospodářském trhu, které se odehrává jak na jeho straně nabídkové, 

tak na poptávkové“.108 Pro účely nekalé soutěže se vyžaduje jednání nejen v rámci hospodářské 

soutěže, ale v rámci celého hospodářského styku, tak, jak je to uvedeno v generální klauzuli 

nekalé soutěže obsažené v § 2976 odst. 1 OZ. Hospodářský styk je komentářovou literaturou 

chápán šířeji než hospodářská soutěž. „Hospodářský styk je uskutečňován prostřednictvím 

všech činností, vazeb a vztahů, které směřují k uskutečňování potřeb, pokud jejich pohnutkou 

nebo skutečným následkem je docílení vlastního či cizího hospodářského (ekonomického) 

prospěchu, přičemž nejde jen o dosažení zisku“.109 V takovém případě by však byl setřen rozdíl 

mezi podplácením v rámci hospodářské soutěže (§ 248 odst. 1 TZ) a podplacením v souvislosti 

podnikáním (§ 332 odst. 1 alinea 2 TZ). Ostatně i autor citovaného komentáře uvádí, že 

vzhledem k rozšíření vymezení nekalé soutěže v občanském zákoníku (oproti staré úpravě 

obsažené v zákoně č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníku) došlo i k rozšíření kriminalizace 

                                                           

108VÝTISK, M. In PETROV, J. Občanský zákoník: komentář. V Praze: C.H. Beck, 2017. Beckova edice 

komentované zákony. ISBN 978-80-7400-653-1. s. 2925. 
109 VÝTISK, M. Op. cit. s. 2931. 
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jednání v § 248 odst. 1 TZ. Hajn v komentáři k občanskému zákoníku naopak zdůrazňuje, že 

hospodářský styk je nutné chápat pouze v rámci soutěžní orientace jednání.110 

Skutková podstata podplacení vymezená v § 2983 OZ navíc používá pojem soutěžitel a tak 

je podle mne potřeba vykládat tuto skutkovou podstatu (alespoň v rámci trestního zákoníku a 

jeho úpravy obsažené v § 248 TZ) jako jednání v rámci soutěže. Ostatně takový závěr lze 

dovodit i výkladem systematickým, konkrétně za použití argumentum a rubrica111 (nadpisem 

právní normy, v tomto případě názvem trestného činu), neboť trestný čin postihuje porušení 

pravidel hospodářské soutěže, nikoli hospodářského styku v širokém smyslu, jak ho chápe 

Výtisk. 

Toto vymezení je zejména důležité z důvodu zhodnocení možného jednočinného souběhu 

trestních činů přijetí úplatku a podplacení s trestným činem porušení pravidel hospodářské 

soutěže. Solotář uvádí, že jednočinný souběh trestného činu podle § 248 odst. 1 písm. e) a 

trestných činů podle § 331 a § 332 TZ není vyloučen.112 Jelínek v komentáři k § 248 uvádí, že 

se jedná o speciální případ korupce. I já se kloním k názoru, že nelze v rámci jednočinného 

souběhu postihnout zároveň porušení pravidel hospodářské soutěže a úplatkářkou trestnou 

činnost.  

V neposlední řadě je v souvislosti s postihem nekalé soutěže nutné uvést názor Hajna, že „ve 

věcech nekalé soutěže musí být trestní postih chápán jako ultimum refugium (poslední útočiště) 

a přednost má mít řešení v rámci práva soukromého“,113 což také plně koresponduje se zásadou 

subsidiarity trestní represe zakotvenou v § 12 odst. 2 TZ. Také proto vyžaduje trestní zákoník 

                                                           

110 HAJN, P. In. ŠVESTKA, J. a kol. Občanský zákoník : komentář. 6. sv., (§ 2521 až 3081). Praha: Wolters 

Kluwer ČR, 2014. Komentáře Wolters Kluwer. s. 1166. ISBN 978-80-7478-630-3. 
111 BOGUSZAK, J., ČAPEK, J. a GERLOCH, A. Teorie práva. 2., přeprac. vyd. Praha: ASPI Publishing, 2004. 

s. 185. ISBN 80-85963-38-8. 
112 SOLOTÁŘ, A. Komentář k § 248 TZ. In. DRÁŠTÍK a kol. s. 1785. 
113 Tamtéž s. 1201. 
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kvalifikovaný vznik újmy nebo výši obohacení (§ 248 odst. 1 poslední alinea). Problematickým 

aspektem ovšem je, že pokud jednání, které sice naplňuje znaky podle § 248 odst. 1 písm. e) 

TZ ve spojení s § 2983 OZ, ale nedosáhne požadované škody (nebo neoprávněné výhody) ve 

výši 5 milionů Kč, bude postihnutelné úplatkářskými skutkovými podstatami, neboť bylo 

nepochybně spácháno v souvislosti s podnikáním (svým, nebo jiného). Proto ačkoli s názorem 

Hajna souhlasím, postih jednání nedosahující kvalifikované škody některým z úplatkářských 

trestných činů nevylučuji. Trestní sazba za naplnění základní skutkové podstaty trestného činu 

přijetí úplatku je pak paradoxně přísnější (až na čtyři léta) než v případě porušení pravidel 

hospodářské soutěže (až na tři léta). 

To je pak jeden z důvodů proč de lege ferenda navrhuji stanovení minimální výše úplatku 

alespoň pro vyvozování trestní odpovědnosti za korupční jednání v soukromé sféře. Zároveň 

kritizuji stávající úpravu porušení pravidel hospodářské soutěže naplněním skutkové podstaty 

podplacení a nedořešením souvislostí s úplatkářskými trestnými činy. 

3.7.3. Korupční trestné činy související se zadáváním veřejných zakázek a s veřejnou 

dražbou 

Korupční praktiky v prostředí zadávání veřejných zakázek, veřejných soutěží a dražeb 

postihují celkem tři skutkové podstaty obsažené v § 256, § 257 a § 258 TZ. Jedná se o trestné 

činy zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě (§ 256 

TZ), pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži (§ 257 TZ) a pletichy při veřejné 

dražbě (§ 258 TZ). 
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Všechny vyjmenované trestné činy operují s pojmy, které jsou vymezeny ve zvláštních 

právních předpisech.114 Tyto trestné činy ochraňují řádný průběh zadávacího řízení, veřejné 

soutěže a dražby (vzhledem ke zvýšenému veřejnému zájmu na řádném průběhu těchto událostí 

je narušování nezávislého a nestranného rozhodování v jejich rámci postihováno samostatnými 

trestnými činy). Všechny vyjmenované trestné činy obsahují ustanovení, které postihuje 

úplatkářské trestní jednání v rámci této činnosti. 

§ 256 odst. 3 a 4 TZ postihuje formu trestného činu přijetí úplatku podle § 331 odst. 1 a 2 

TZ. Postihuje tedy jak pasivní přijetí, nebo slíbení úplatku, tak vyžadování úplatku. Jsem toho 

názoru, že i odstavec 1 § 256 TZ postihuje v určitém směru korupční praktiky, a sice v případě, 

kdy podmínka zjednání výhody bude naplněna formou podplacení (§ 332 TZ) nebo nepřímého 

úplatkářství (§ 333 TZ). Otázkou zůstává, zda by v takovém případě bylo možné potrestat 

pachatele za souběh těchto dvou činů, když § 256 odst. 1 míří na postižení „zjednání výhody“ 

z důvodu snahy uškodit jinému nebo se obohatit a § 332 a 333 TZ míří čistě na poskytnutí 

majetkového (nebo jiného) prospěchu, na který není nárok (a to v souvislosti s obstaráváním 

obecného zájmu nebo podnikáním). V tomto případě s vyloučením jednočinného souběhu 

souhlasí i Solotář.115 

§ 257 TZ postihuje úplatkářské jednání v odst. 1 písm. b) a c) a stejně je tomu v případě 

§ 258 odst. 1 písm. b) a c) TZ. V obou případech se jedná o zvláštní případ úplatkářství.116 

Jednočinný souběh s trestnými činy podle § 331 a 332 TZ je tedy z důvodu speciality 

                                                           

114 Jedná se o zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, který vymezuje pojem veřejná dražba, 

dále občanský zákoník, který zakotvuje veřejnou soutěž jako zvláštní způsob uzavírání smluv a zákon 

č. 20/2000 Sb., o veřejných dražbách, který vymezuje pojem a průběh dražby, a to pokud není v jiném právním 

předpise vymezen jinak (srovnej § 1 uvedeného zákona). 
115 SOLOTÁŘ, A. Komentář k § 256 TZ. In DRÁŠTÍK str. 1959. 
116 JELÍNEK, J. a kol. Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou: zákon o soudnictví ve věcech 

mládeže, zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, advokátní tarif. 7. aktualizované 

vydání. Praha: Leges, 2017. Glosátor. s. 397. ISBN 978-80-7502-230-1. 
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vyloučen.117 Otázkou zůstává, zda na tyto případy nevztahovat názory Nejvyššího soudu 

ohledně vztahu § 226 TZ a úplatkářských trestných činů: „korupční jednání, ať již ve formě 

aktivního poskytnutí, nabídnutí nebo slibu úplatku, nebo ve formě pasivního přijetí úplatku či 

jeho slibu nebo nabídky, je třeba ve veřejné i v soukromé sféře postihovat primárně 

ustanoveními o úplatkářství podle § 331 a § 332 tr. zákoníku“.118 Na základě výše uvedeného 

názoru tak lze § 257 a 258 TZ označit jako subsidiární k úpravě úplatkářských trestných činů. 

 

3.7.4. § 347a TZ, maření spravedlnosti 

Již výše zmiňovaná novela trestního zákoníku provedená zákonem č. 287/2018 Sb., přinesla 

do trestního zákoníku novou skutkovou podstatu trestného činu maření spravedlnosti. Základní 

skutkové podstaty tohoto nového trestného činu zní takto: 

(1) Kdo pro účely zahájení řízení před soudem, před mezinárodním soudním orgánem nebo 

trestního řízení anebo v takovém řízení předloží věcný nebo listinný důkazní prostředek, který 

má podstatný význam pro rozhodnutí, o kterém ví, že je padělaný nebo pozměněný, v úmyslu, 

aby byl použit jako pravý, anebo padělá nebo pozmění takový důkazní prostředek v úmyslu, aby 

byl použit jako pravý, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta. 

(2) Kdo sám nebo prostřednictvím jiného poskytne, nabídne nebo slíbí prospěch jinému nebo 

pro jiného za účelem spáchání trestného činu křivého obvinění (§ 345), křivé výpovědi a 

                                                           

117 Srovnej též SOLOTÁŘ, A. Komentář k § 257 a 258 TZ. In DRÁŠTÍK a kol. Trestní zákoník: komentář. 

Praha: Wolters Kluwer, 2015. Komentáře Wolters Kluwer. Kodex. s. 1968 a s. 1976. ISBN 978-80-7478-790-4., 

který ovšem jednočinný souběh nevylučuje z důvodu speciality daných ustanovení trestního zákoníku, nýbrž jako 

důvod uvádí, že zadávací řízení u veřejných zakázek, průběh veřejné soutěže ani účast na veřejné dražbě nelze 

podřadit pod pojem obstarávání věcí obecného zájmu (tento názor vychází z judikátu ke starému trestnímu zákonu 

publikovaném pod číslem 14/93 Sbírky rozhodnutí trestních). 
118 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 13. 8. 2014, sp. zn. 15 Tdo 885/2013. 
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nepravdivého znaleckého posudku (§ 346) nebo křivého tlumočení (§ 347), bude potrestán 

odnětím svobody až na tři léta. 

Přijetí této skutkové podstaty vzbudilo velkou vlnu diskusí a nevole, zejména ze strany 

advokátního stavu. Kritice ovšem podléhá zejména úprava prvního odstavce.119 Odstavec 

druhý, který je korupční povahy, postihuje účastenství v užším smyslu (tedy návod, pomoc či 

organizátorství) na vyjmenovaných trestných činech, a to ve specifických případech korupční 

povahy.  

 

3.7.5. § 351 TZ, maření přípravy a průběhu voleb a referenda 

Alinea druhá § 351 TZ postihuje případy, kdy někdo poskytne, nabídne nebo slíbí jinému 

finanční, majetkový nebo jiný obdobný prospěch v souvislosti s výkonem volebního práva. 

Tento trestný čin ochraňuje zájem na řádném průběhu voleb (a tedy ochraně demokratického 

zřízení). Uvedená druhá alinea postihuje konkrétně jednání naplňující znaky podplacení (§ 332 

TZ) v souvislosti s volbami. Postihuje tedy aktivní úplatkářství ve volbách. Přijetí úplatku (zde 

finančního, majetkového nebo jiného prospěchu) v tomto případě není postihováno. 

Odborná literatura výkladem dovozuje, že se vždy jedná o ochranu voleb do zákonodárných 

sborů, do orgánů místní samosprávy a o referendum na základě zákona.120 Samozřejmě dovodit 

je možné i ochranu řádného průběhu volby prezidenta České republiky. 

                                                           

119 VAJDA, L. KOMENTÁŘ: TRESTNÝ ČIN MAŘENÍ SPRAVEDLNOSTI OMEZÍ PRÁVA 

OBVINĚNÉHO. Lidovky.cz. 8.4.2019. [online]. Dostupné z: https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=20370 

[zobrazeno 17.5.2019]. 
120 Srovnej JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. Op. cit. s. 859., nebo ŠÁMAL, 

P. a kol. Trestní právo hmotné. 8., přepracované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2016. s. 904. ISBN 978-80-7552-

358-7. 
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V tomto případě souhlasím s názorem, že § 351 alinea 2 TZ je ve vztahu § 332 odst. 1 TZ 

ve vztahu speciality.121 

 

3. 9. Návrhy de lege ferenda 

 

Pokud jde o právní úpravu skutkových podstat úplatkářských trestných činů, souhlasím 

s názory řady autorů, kteří se této problematice věnují, že je nezbytné úpravu zdokonalit tak, 

aby zajistila účinný postih korupce vyváženě s právní jistotou adresátů právních norem. 

Jedním z prvních problémů účinné úpravy (a nyní hovořím zejména v souvislosti s postihem 

soukromé korupce, kterou se tato práce na prvním místě zabývá) je nedostatečné vymezení 

pojmu úplatek v § 334 odst. 1 TZ. Zcela tak souhlasím s názorem Pelce, který vyžaduje 

stanovení minimální hranice výše úplatku, a to zejména v soukromé sféře.122 

Otázkou je výše takové hranice. Bruna požaduje minimálně hranici určenou v trestním 

zákoníku pro škodu nikoli nepatrnou, upravenou v trestním zákoníku v § 138 jako 5000 Kč.123 

Já bych v případě soukromé korupce zvolila hranici vyšší, alternativně bych nižší hranici 

doprovodila požadavkem, aby na základě korupčního jednání došlo nebo mělo dojít ke 

škodlivému následku činu (tedy bylo ovlivněno rozhodnutí, nebo postup, byl poškozen 

spotřebitel, akcionář, nebo obchodní partner apod.). 

                                                           

121 RŮŽIČKA, M. Komentář k § 351 TZ. In DRÁŠTÍK a kol. Trestní zákoník: komentář. Praha: Wolters 

Kluwer, 2015. Komentáře Wolters Kluwer. Kodex. s. 2750. ISBN 978-80-7478-790-4. 
122 PELC, V. Skutkové podstaty úplatkářských trestných činů a základní zásady trestního práva. In SCHELLE, 

K. a kol. Korupce – včera a dnes: (sborník z kolokvia pořádaného Katedrou dějin státu a práva Právnické fakulty 

Masarykovy univerzity a The European Society for History of Law). Ostrava: Key Publishing, 2013, s. 114. ISBN 

978-80-7418-177-1. 
123 BRUNA, E. Problematické aspekty úplatkářských trestných činů (1. část) – úplatek. Bulletin advokacie. 

2018, č. 10. ISSN 1210-6348. s. 43. 
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Druhým požadavkem, pokud jde o zpřesnění postihu soukromé korupce v rámci 

úplatkářských trestných činů je zakotvení požadavku souvislosti korupčního jednání nejen 

s podnikatelskou činností, ale zejména s podnikatelským rozhodováním, a to zejména 

v případě, kdy nemáme dolní hranici úplatku.  

Další navrhovanou změnou je vypuštění rozšířené definice obstarávání věcí obecného zájmu 

v § 334 odst. 3 TZ. Obecně lze vyjádřit požadavek, aby byl tento neurčitý pojem pro účely 

korupce ve veřejné sféře přesněji vymezen, aby adresáti právní normy měli jasnější představu. 

Na druhou stranu pojem určitě nelze zúžit pouze na výkon orgánů veřejné moci, protože poté 

by v právní úpravě zůstala propast mezi společensky škodlivým jednáním postižitelným a 

stejně škodlivým jednáním, které postihnout nelze. 

Inspiraci by mohl český zákonodárce hledat ve slovenské právní úpravě, která ale také 

bohužel nezná spodní hranici úplatku. Lepším způsobem však rozděluje korupci ve veřejné a 

soukromé sféře, dále vyžaduje speciální úmysl ve vztahu k porušování povinností. 

Rozlišení veřejné a soukromé korupce ve skutkových podstatách úplatkářských trestných 

činů by také mělo být určeno ostřejší hranicí. Nemělo by pak docházet k situacím, které jsem 

podrobněji rozvedla při rozboru jednotlivých skutkových podstat, kdy v rámci spolku dojde 

k úplatkářskému jednání, ovšem protože nešlo o souvislost s podnikáním spolku, ani nelze 

činnost spolku označit jako věc obecného zájmu, nebude takové jednání postihováno, i když 

dosahuje stejné společenské škodlivosti jako v případě podnikatelské činnosti. I v tomto 

případě bych hledala inspiraci ve slovenském trestním zákoníku, a to nahrazením požadavku 

souvislosti s podnikáním požadavkem porušení povinností v souvislosti se svým 

zaměstnáním, povoláním, postavením, nebo funkcí. 

V obecné rovině také kritizuji snahu zákonodárce v jednotlivých trestných činech 

kazualisticky postihovat jednání, která lze postihnout podle úpravy stádií dokonání trestného 
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činu, jako přípravu nebo pokus takového trestného činu, nebo jako účastníka k takovému 

trestnému činu. Pokud má zákonodárce dojem, že některá jednání mají podléhat přísnějším 

pravidlům, měl by v prvé řadě podrobit revizi stávající obecnou úpravu vyvozování trestní 

odpovědnosti (například kriticky zhodnotit současný požadavek akcesority účastenství 

trestného činu v souvislosti s organizátorstvím) a neměl by pak vytvořit kazualistické skutkové 

podstaty, jako je například nejnovější maření spravedlnosti. 
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4. Trestní odpovědnost právnických osob za korupční trestnou 

činnost 

 

V souvislosti s rozborem soukromé korupce, která, zejména ve vztahu k úpravě 

úplatkářských trestných činů, má velice úzkou spojitost s podnikatelskou činností, nelze při 

rozboru trestné činnosti spadající pod soukromou korupci opominout právní úpravu trestní 

odpovědnosti právnických osob. Krátký rozbor této problematiky přináší nadcházející kapitola. 

 

4.1. Obecně k trestní odpovědnosti právnických osob 

 

Trestní odpovědnost právnických osob v České republice je stále poměrně novým 

fenoménem. Dlouho diskutovaný koncept kolektivní odpovědnosti v podobě trestní 

odpovědnosti právnických osob za trestnou činnost páchanou v rámci jejich činnosti byl 

nakonec zaveden přijetím pravé trestní odpovědnosti zákonem č. 418/ 2011 Sb., (TOPO). Ve 

srovnání s ostatními právními řády evropských zemí i common law se však z pohledu České 

republiky jednalo jen o zařazení do trendu převládajícího v posledních desetiletích. 

V případě rozboru trestněprávního postihu soukromé korupce (tedy korupce páchané 

v souvislosti s podnikáním) je nezbytné zaměřit část pozornosti i na trestní odpovědnost 

právnických osob. Zákon o TOPO postihuje právnické osoby (ovšem nejen podnikající 

právnické osoby), avšak nepostihuje všechny podnikatele (například živnostníka).124 Ke 

kompletnímu rozboru trestní odpovědnosti za korupční trestnou činnost páchanou v souvislosti 

                                                           

124 FENYK, J a kol. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim: komentář. 2., podstatně 

přepracované a doplněné vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2018. Komentáře Wolters Kluwer. s. 2. ISBN 978-80-

7552-965-7. 
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s podnikáním je nezbytné zkoumat vedle úpravy obsažené v trestním zákoníku i úpravu 

obsaženou v TOPO. 

Závazek zavedení účelného trestání právnických osob za trestněprávní jednání zakotvovala 

řada pro Českou republiku závazných mezinárodních úmluv a unijních legislativních aktů. 

Mezinárodní závazky mířící na postih korupce pak vyžadují po smluvních státech zavedení 

přiměřených opatření, aby za skutkové podstaty v nich vymezené byly postihovány i právnické 

osoby. Úmluva Organizace spojených národů proti korupci z roku 2002 požaduje účinný postih 

právnických osob v případech veřejné i soukromé korupce. Trestněprávní úmluva o korupci 

vydaná Radou Evropy v roce 1999 také vyžaduje postih právnických osob. Požadují ho i 

protikorupční dokumenty evropské unie. Nevyžadují sice zavedení tzv. pravé trestní 

odpovědnosti právnických osob, nicméně požadují jejich postižení účinnými, přiměřenými a 

odstrašujícími sankcemi.  

 

4.2. Trestní odpovědnost právnických osob za korupční trestné činy 
 

 

Trestní odpovědnost právnické osoby je vyvozována při splnění několika podmínek. V první 

řadě se musí jednat o právnickou osobu, jejíž trestní odpovědnost podle TOPO není vyloučena 

§ 6 TOPO (tedy nejedná se o Českou republiku, její organizační složky,125 nebo územní 

samosprávný celek v rámci výkonu veřejné moci). Teorie vylučuje trestní odpovědnost cizích 

států a mezivládních mezinárodních organizací.126 

                                                           

125 Srovnej ŠÁMAL, P. § 6 [Vyloučení odpovědnosti některých právnických osob za trestný čin]. In: ŠÁMAL, 

P. a kol. Trestní odpovědnost právnických osob. 2. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2018, s. 113. ISBN 

978-80-7400-592-3.; FENYK, J. a kol. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim: 

komentář. 2., podstatně přepracované a doplněné vydání. Op. cit. s. 24. 
126 Tamtéž. 
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Věcná působnost TOPO je upravena v § 7 TOPO. Jedná se o rozsah skutkových podstat 

uvedených v trestním zákoníku, za které lze právnickou osobu postihovat. Od přijetí zákona 

TOPO doznalo toto ustanovení značných změn. Z původního taxativního výčtu trestných činů, 

kterých se právnická osoba dopustit může, došlo novelou TOPO provedenou zákonem 

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

osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů. Tato novela přinesla dvě podstatné 

změny. Jedna z nich se týkala právě změny koncepce § 7 TOPO, která nyní místo taxativního 

výčtu obsahuje výčet negativní (tedy trestných činů, kterých se právnická osoba ze své povahy 

dopustit nemůže). 

§ 7 TOPO byl odbornou veřejností podrobován značné kritice,127 stejně tak i zásadní novela 

tohoto ustanovení nebyla považována za správně provedenou. § 7 TOPO je označován za jeden 

z klíčových ustanovení zákona,128 jde o ustanovení určující (nebo spíše spoluurčující) rozsah 

kriminalizace právnických osob v České republice. Výčet trestných činů by tedy měl být tvořen 

zejména s ohledem na současnou kriminálně-politickou situaci a na podložených výzkumech 

kriminality právnických osob. Ani provedená změna ustanovení § 7 TOPO se tedy nevyhnula 

kritice ze strany právní teorie, ovšem nejednalo se o kritiku příliš rozsáhlou. Jednalo se tedy 

zejména o jakési varování před přílišnou kriminalizací jednání právnických osob a nutnosti 

vždy posuzovat také samotnou podstatu daného trestného činu (pro případ, že by postih 

právnické osoby byl z podstaty věci v konkrétním případě vyloučen).129 

Pokud se zaměříme čistě na odpovědnost právnických osob za skutkové podstaty korupčních 

trestných činů rozebraných v předchozí kapitole (konkrétně § 226, § 248, § 256 – 258, § 331 – 

                                                           

127 Např. JELÍNEK, J. K rozsahu kriminalizace jednání právnických osob. Bulletin advokacie č. 9/2014. ISSN 

1210-6348. 
128 GVOZDEK, F. Zamyšlení nad novelou zákona o trestní odpovědnosti právnických osob. Bulletin advokacie 

č. 11/2016, s. 43. ISSN 1210-6348. 
129 JELÍNEK, J. Ještě k rozsahu kriminalizace jednání právnických osob. Bulletin advokacie č. 4/2017. s. 21. 

ISSN 1210-6348.  
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333, § 347a a § 351 TZ), zjistíme, že kompletní postih vyjmenovaných trestných činů je možný 

až podle zákona ve znění novely č. 183/2016 Sb. TOPO původně neumožňoval postih § 226 

TZ – pletichy v insolvenčním řízení, § 248 TZ – porušení předpisů o pravidlech hospodářské 

soutěže a § 351 TZ – maření přípravy a průběhu voleb a referenda. Současně účinná právní 

úprava v § 7 TOPO vylučuje trestní odpovědnost právnické osoby pouze za trestný čin podle 

§ 248 odst. 2 TZ.130 Nesouhlasím s tím, že by právnická osoba neměla odpovídat za trestný čin 

porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže podle § 248 odst. 2. Vynětí tohoto 

trestného činu jí vzhledem k jeho obsahu přijde nelogické. Nicméně ohledně trestní 

odpovědnosti právnických osob za korupční trestné činy nemá druhý odstavec § 248 TZ 

význam, proto nebudu tuto otázku v práci podrobně řešit.  

Z hlediska vyvozování trestní odpovědnosti právnických osob je klíčové nastavení 

přičitatelnosti jednání fyzické osoby osobě právnické, upravené v § 8 TOPO. Přičitatelnost 

trestného činu je koncepce vytvořená z důvodu specifik jednání právnických osob (které 

z povahy věci nemohou jednat samy, ale jednají prostřednictvím svých zástupců – fyzických 

osob). Vzhledem k tématu této práce se zaměřím na přičitatelnost korupčních trestných činů, 

přesněji řečeno úplatkářských trestných činů právnické osobě, protože téma přičitatelnosti 

trestného činu právnické osobě je natolik závažná a komplexní problematika, že rozsah práce 

nestačí k jejímu podrobnému rozboru.131 

                                                           

130 Tato skutková podstata se do výčtu trestných činů obsažených v § 7 TOPO dostala až v rámci 

připomínkového řízení v poslanecké sněmovně. Návrh na doplnění § 248 odst. 2 TZ do výčtu obsaženém v § 7 

TOPO navrhl Ústavněprávní výbor Poslanecké sněmovny. Vládní návrh novely TOPO ji v navrhovaném § 7 

TOPO nevyjmenovával. In Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna. VII. Volební období. Sněmovní 

tisk č. 304. Pozměňovací a jiné návrhy k tisku 304/0. Dokument dostupný z webových stránek: 

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=304&CT1=5 [zobrazeno 9.12. 2018]. 
131 Blíže k přičitatelnosti trestného činu právnické osobě například:  JELÍNEK, J., HERCZEG, J. Zákon o 

trestní odpovědnosti právnických osob: komentář s judikaturou. 2. aktualiz. a přeprac. vyd. Praha: Leges, 2013. 

Komentátor. s. 67 an. ISBN 978-80-87576-43-4.; DĚDIČ, J. § 8 [Trestní odpovědnost právnické osoby]. In: 

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

ISBN 978-80-7400-592-3. [Dostupné ze systému beckonline.cz].; FENYK, J. a kol. Zákon o trestní odpovědnosti 

právnických osob a řízení proti nim: komentář. 2., podstatně přepracované a doplněné vydání. Op. cit. s. 34 an. 
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Dědič v komentáři k § 8 TOPO uvádí, že subjektivní stránka trestného činu spáchaného 

právnickou osobou se vzhledem ke specifikům spojeným s konceptem přičitatelnosti může 

„formulovat ve smyslu přičitatelnosti trestného činu právnické osobě na základě vlastního 

výkonu tzv. rizikového managementu, tj. buď přímo protiprávního jednání osob ve vedení 

právnické osoby, nebo alespoň chybného zvládnutí zvýšeného rizika vyplývajícího z 

provozování podniku („vina vedení právnické osoby“)“.132 Autor dále reaguje na výtku 

Jelínka133 s tím, že se nesnaží nastíněným konceptem naznačit, že by se v případě trestní 

odpovědnosti právnických osob jednalo o odpovědnost objektivní. 

Návětí § 8 odst. 1 TOPO uvádí podmínku, že trestný čin musí být spáchán v zájmu nebo v 

rámci činnosti právnické osoby,134 a to osobami dále vyjmenovanými. Z hlediska konstrukce 

tohoto požadavku tedy nestačí zkoumat postavení osoby, která trestněprávně jednala, ale také 

speciální požadavek souvislosti takového jednání s činností nebo zájmy této právnické osoby. 

Uvedené ustanovení míří na vyloučení odpovědnosti právnických osob v případě, že mezi 

spáchaným trestným činem a osobou, jejíž jednání se právnické osobě přičítá, není jinak dána 

žádná objektivní souvislost (kromě jednající osoby). Vyvozování trestní odpovědnosti by 

v takovém případě mohlo být označeno za nespravedlivé. 

Návětí § 8 odst. 1 TOPO před novelou provedenou zákonem č. 183/2016 Sb. obsahovalo 

ještě situaci, kdy je trestná činnost přičitatelná právnické osobě páchána jejím jménem. Zřejmě 

                                                           

132 DĚDIČ, J. § 8 [Trestní odpovědnost právnické osoby]. In: ŠÁMAL, P. a kol. Op. cit. s. 158 an. [Dostupné 

ze systému beckonline.cz]. 
133 JELÍNEK, J. Nad koncepcí trestní odpovědnosti právnických osob v českém trestním právu. Kriminalistika, 

č. 1/2016. s. 15. ISSN 1210-9150. 
134 Dědič tuto podmínku označuje jako speciální znak objektivní stránky trestného činu. Zároveň uvádí, že se 

jedná o znaky objektivní povahy, tedy není nutné zkoumat zavinění fyzické osoby, jejíž jednání se právnické osobě 

přičítá právě k těmto znakům. In DĚDIČ, J. § 8 [Trestní odpovědnost právnické osoby]. In: ŠÁMAL, P. a kol. Op. 

cit. s. 158. 
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s ohledem na kritiku terminologie byla tato podmínka ze zákona odstraněna. Dle názoru Šámala 

ovšem nejde o podstatnou změnu v konceptu přičitatelnosti trestného činu právnické osobě.135 

Výše zmíněné podmínky přičitatelnosti však mohou mít poměrně zásadní význam při 

posuzování trestní odpovědnosti právnické osoby za konkrétní trestnou činnost. V případě 

úplatkářských trestných činů tak budou muset orgány činné v trestním řízení zejména 

posuzovat, zda k přijetí (nebo poskytnutí) úplatku došlo v zájmu právnické osoby (tedy 

poskytnutý úplatek byl ku prospěchu právnické osoby, nikoli jednající fyzické osoby), nebo 

v rámci činnosti právnické osoby. Rámec činnosti právnické osoby je poměrně široký termín. 

V souvislosti s konstrukcí úplatkářských trestných činů, kdy úplatek má být poskytnut v 

souvislosti s podnikáním svým nebo jiného (§ 331 odst. 1 alinea 2, § 332 odst. 1 alinea 2 TZ), 

lze učinit závěr o nutnosti restriktivního výkladu přičitatelnosti trestného činu dané právnické 

osobě. Úplatek tedy musí být přijat v rámci vlastní podnikatelské činnosti právnické 

osoby, aby jednání mohlo být právnické osobě přičitatelné. 

V praxi tedy bude nutné důsledně odlišovat případy, kdy úplatek přijme osoba jednající 

v rámci právnické osoby, ovšem daný úplatek nebude přijat pro danou právnickou osobu (nebo 

z něj nebude právnické osobě vyplývat žádný další prospěch), ani nebude mít souvislost 

s podnikatelskou činností právnické osoby. Tato podmínka bude důležitá zejména při zkoumání 

trestní odpovědnosti právnické osoby, jejíž hlavní náplní není podnikatelská činnost (např. 

spolek, církev, nadace apod.). V případě obchodních společností a družstev, u kterých zákon 

zakládá fikci jejich statusu podnikatele, pak přichází v úvahu otázka, jestli je potom nutné 

zkoumat, v rámci jaké činnosti dané společnosti k úplatkářskému jednání došlo, nebo vzhledem 

k této zákonné fikci jsou postižitelná všechna taková jednání. 

                                                           

135 ŠÁMAL, P. K trestní odpovědnosti právnických osob po novele provedené zákonem č. 183/2016 Sb. 

Trestněprávní revue. č. 11-12/2016. s. 250. ISSN 1213-5313. 
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Stejně tak by bylo proti smyslu přičitatelnosti trestného činu právnické osoby, kdyby byla 

úplatkářská trestná činnost sice formálně spáchána v rámci činnosti právnické osoby, ovšem 

následky této činnosti by byly v rozporu s jejími zájmy a cílem činnosti. „Nepatří sem ani 

jednání člena statutárního orgánu, který přijme v rámci činnosti právnické osoby úplatek za to, 

že způsobí, že právnická osoba, v rámci jejíž činnosti jednal, nesplní svůj závazek, a v důsledku 

toho bude muset zaplatit smluvní pokutu. Taková jednání jistě nemohou zakládat trestní 

odpovědnost dotčené právnické osoby“.136 

Koncept přičitatelnosti, jak jej upravuje TOPO, byl (i vzhledem ke vztahu k úplatkářským 

trestným činům) podroben odborné kritice. „Vím, že kolegové z teoretické fronty se mnou 

nesouhlasí. Souhlasím s nimi v tom, že samotná trestní odpovědnost právnických osob je 

založena na zavinění, odvíjející se od zavinění fyzické osoby. Na rozdíl od většiny z nich se však 

domnívám, že přičitatelnost je do značné míry objektivní – s výjimkou zaměstnanců. Opět uvedu 

příklad: valná hromada zvolí představenstvo, v čele představenstva je déle než deset let fyzická 

osoba, se kterou nebyl nikdy žádný problém. Tato fyzická osoba se jednoho dne dopustí 

trestného činu, například přijme pro sebe úplatek v rámci činnosti právnické osoby, za který 

bude odpovědná i právnická osoba. Jelikož jde o osobu uvedenou v § 8 odst. 1 písm. a) Zákona 

o trestní odpovědnosti právnických osob, nemá v podstatě právnická osoba možnost „vyvinit 

se“. Za co tedy právnická osoba odpovídá? Za to, že před deseti lety při výběru představenstva 

nepředvídala, že se tato fyzická osoba dopustí trestného činu? Nejsem úplně přesvědčen, že 

restriktivní výklad návětí § 8 odst. 1, jak zdůrazňuje i beckovský komentář k zákonu, by se v 

                                                           

136 DĚDIČ, J. § 8 [Trestní odpovědnost právnické osoby]. In: ŠÁMAL, P. a kol. Op. cit. s.  158 an [Dostupné 

ze systému beckonline.cz]. 
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praxi jednoduše prosadil.“137 Právě na základě obdobné kritiky bylo znění paragrafu 8 TOPO 

podstatným způsobem upraveno. 

Na základě účinné právní úpravy lze právnické osobě přičítat pouze jednání osob uvedených 

v § 8 odst. 1 písm. a) – d) TOPO za podmínek upravených v druhém odstavci § 8 TOPO. Jedná 

se o následující osoby: 

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

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

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

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

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

bylo alespoň jednou z podmínek vzniku následku zakládajícího trestní odpovědnost právnické 

osoby, nebo 

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

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

Jednání osob uvedených v písmenech a) – c) lze právnické osobě přičítat bez dalších 

podmínek (pomineme-li obecnou podmínku obsaženou v návětí § 8 odst. 1 TOPO a možnost 

vyvinění právnické osoby upravenou v § 8 odst. 5 TOPO). Stejně tak je právnické osobě bez 

dalšího přičitatelné jednání jejího statutárního orgánu. Zaměstnanec a osoba v obdobném 

postavení mohou svým jednáním zapříčinit trestní odpovědnost právnické osoby pouze za 

splnění podmínek § 8 odst. 2 písm. b) TOPO, tedy pokud je trestný čin spáchán zaměstnancem: 

                                                           

137 ŠRÁMEK, D. Tomáš Gřivna: U trestní odpovědnosti právnických osob mi vadí nejasná přičitatelnost 

skutku. 27.6.2015. [online]. http://www.ceska-justice.cz/2015/06/tomas-grivna-u-trestni-odpovednosti-

pravnickych-osob-mi-vadi-mi-nejasna-pricitatelnost-skutku/ [zobrazeno 12.5.2019]. 
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na podkladě rozhodnutí, schválení nebo pokynu orgánů právnické osoby, nebo osob 

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

uvedené v odstavci 1 písm. a) až c) neprovedly taková opatření, která měly provést podle jiného 

právního předpisu, nebo která po nich lze spravedlivě požadovat, zejména neprovedly povinnou 

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

anebo neučinily nezbytná opatření k zamezení nebo odvrácení následků spáchaného trestného 

činu. 

Pro doplnění je vhodné ještě zmínit § 8 odst. 3 TOPO, který zakotvuje zásadu souběžné a 

nezávislé odpovědnosti fyzické a právnické osoby. Výkladová literatura k tomuto odstavci 

dokonce uvádí, že pro založení trestní odpovědnosti právnické osoby není ani nutné, aby byla 

jednající fyzická osoba v konkrétním případě trestně odpovědná.138 Tento závěr je ovšem až 

příliš obecný a nelze s ním v celé šíři souhlasit (jen těžko asi lze přičítat právnické osobě jednání 

nepříčetného jednatele). Problémem u úplatkářských trestných činů nebude okolnost, že fyzická 

osoba sama není podnikatelem a nenaplňuje tedy skutkovou podstatu jednání podle § 331 a 

332 TZ, protože obě uvedené skutkové podstaty postihují aktivní a pasivní úplatkářství i 

v souvislosti s podnikáním jiného (v případě jednání za právnickou osobu je navíc potřeba brát 

v úvahu výkladové ustanovení § 144 odst. 2 TZ, které upravuje konkrétní a speciální subjekt). 

Pro tuto práci je zejména důležité zaměřit se na ustanovení § 8 odst. 2 písm. b) TOPO a § 8 

odst. 5 TOPO. Jak bylo uvedeno výše, konceptem přičitatelnosti a jednotlivým aspektům § 8 

TOPO se zabývá řada jiných prací a mým cílem není podat podrobný rozbor jednotlivých 

ustanovení § 8 TOPO. Problematika účinné lítosti v případě trestní odpovědnosti právnických 

                                                           

138 DĚDIČ, J. § 8 [Trestní odpovědnost právnické osoby]. In: ŠÁMAL, P. a kol. Op. cit. s. 158 an [Dostupné 

ze systému beckonline.cz]. 



79 
 

osob upravená v § 11 TOPO bude rozebrána společně s problematikou účinné lítosti v kapitole 

páté. 

 

4.3. Možnost „zbavení se“ trestní odpovědnosti 

 

Jednou z nejkontroverznějších dosavadních změn zákona o trestní odpovědnosti 

právnických osob je bezesporu novela provedená zákonem č. 183/2016 Sb., která nabyla 

účinnosti dne 1. 12. 2016. Novela přidala do § 8 TOPO pátý odstavec, který uvádí, že: 

Právnická osoba se trestní odpovědnosti podle odstavců 1 až 4 zprostí, pokud vynaložila 

veškeré úsilí, které na ní bylo možné spravedlivě požadovat, aby spáchání protiprávního činu 

osobami uvedenými v odstavci 1 zabránila. 

Novela na jednu stranu podle některých autorů omezila příliš široké vymezení přičitatelnosti 

jednání fyzické osoby osobě právnické, na druhou stranu způsob, jakým došlo k přijetí zmíněné 

novely (včetně formulace pátého odstavce § 8 TOPO) vyvolal velkou vlnu nevole. Jak uvádí 

Dědič, „již při přijetí zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim 

přicházelo v úvahu omezení příliš široké trestní odpovědnosti právnických osob např. vložením 

dalšího ustanovení, které by umožnilo vyvinění právnické osoby v případě, jestliže by šlo o exces 

jednající fyzické osoby v konečném důsledku v její vlastní prospěch, popř. při jejím výlučném 

zavinění způsobeného následku, kterému nemohla právnická osoba ani při vynaložení veškeré 

spravedlivě po ní požadované opatrnosti předejít či mu zabránit, anebo pokud by se na jednání 

fyzické osoby v žádném směru nepodílela a ani se s ním následně neztotožnila (neakceptovala 

ho).“139 

                                                           

139 DĚDIČ, J. § 8 [Trestní odpovědnost právnické osoby]. In: ŠÁMAL, P. a kol. Op. cit. s. 158 an [Dostupné 

ze systému beckonline.cz]. 



80 
 

Z důvodové zprávy k uváděnému ustanovení nelze čerpat vzhledem k tomu, že předmětný 

pátý odstavec § 8 TOPO byl do zákona, který měl za cíl novelizovat především § 7 TOPO 

(rozsah kriminalizace právnických osob), vložen až v průběhu projednávání novely na půdě 

Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky (dále jen „PS“), konkrétně byl navržen jako 

pozměňovací návrh Ústavněprávního výboru PS.140 V rámci přijetí vyviňovací klauzule do 

zákona o TOPO padlo několik reakcí na téma veškerého možného úsilí. Jedna z autorek pátého 

odstavce § 8 zákona o TOPO, Marie Benešová, která dané ustanovení obhajuje navzdory 

nesouhlasnému postoji řady soudců a státních zástupců k dané věci, uvedla, že „Není pravda, 

že budou k vyvinění právnické osoby postačovat etické kodexy nebo jen proškolení 

zaměstnanců.“141 Hranice veškerého možného úsilí dle ní nastaví sami soudci a státní zástupci. 

Již tento komentář členky PS stačí k tomu, aby si čtenář uvědomil, jak málo se při pozměňování 

zákonů hledí na základní zásady trestního práva, dokonce na základní zásady ovládající tvorbu 

práva obecně. V případě, že zákonodárce tvoří ustanovení zákona s myšlenkou, že k jeho 

vysvětlení dojde na základě úvah státních zástupců a soudců při jeho aplikaci, je dle mého 

názoru v hrubém rozporu se zásadou nullum crimen sine lege certa. 

Co je „veškeré možné úsilí“, alespoň pro praxi státních zástupců, se pokusilo alespoň zčásti 

vyřešit Nejvyšší státní zastupitelství, které vydalo pokyn pro státní zastupitele s názvem 

„Aplikace § 8 odst. 5 zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim“ (dále 

jen jako „Metodika NSZ“), který byl v roce 2018 aktualizován do jeho současné, rozšířené 

podoby.142 Snahu o vytvoření příručky, podle které by právnické osoby mohly nastavit svůj 

                                                           

140Sněmovní tisk č. 304/4. Usnesení ústavně právního výboru č. 160 ze dne 25. listopadu 2015 k vládnímu 

návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, 

ve znění pozdějších předpisů. 
141KRAMER, J. Revoluční změny ve stíhání firem. Právní rádce. 2016. Dostupné z webové stránky: 

http://pravniradce.ihned.cz/c1-65248490-revolucni-zmeny-ve-stihani-firem [zobrazeno 19.3.2017 v 11:53 hod] 
142 Nejvyšší státní zastupitelství. Aplikace § 8 odst. 5 zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení 

proti nim. Průvodce právní úpravou pro státní zástupce. Druhé, upravené a doplněné vydání. Brno, 14. 8. 2018, 

sp. zn. 1 SL 141/2017. 
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compliance program, jistě kvituji, uvedená Metodika NSZ však trpí řadou nedostatků,143 

některé z nich by mohly mít závažné důsledky pro trestní řízení proti právnickým osobám 

(například naznačené přenášení důkazního břemene ohledně prokázání veškerého možného 

úsilí právnické osoby). 

Zákon požaduje po právnických osobách veškeré možné úsilí k tomu, aby se „zprostily“ 

trestní odpovědnosti. Takový pojem je ovšem neurčitý a hodně široký (vyžaduje se úsilí veškeré 

možné, tedy lze parafrázovat toto ustanovení tak, že právnická osoba pro zabránění trestné 

činnosti nemohla udělat více). Názory na výklad tohoto pojmu se liší, většina odborné literatury 

se ovšem shoduje na tom, že naplnění tohoto zákonného požadavku je možné skrze účinný 

compliance program (k tomu blíže v kapitole páté této práce). 

Paragraf 8 odst. 5 TOPO s sebou přinesl ještě jednu významnou odbornou diskusi, která se 

týká způsobu prokazování veškerého možného úsilí v trestním řízení. V současné době se vede 

poměrně bouřlivá debata nad tím, zda současná úprava umožňuje otočení důkazního břemene 

na právnickou osobu, která by tak musela v trestním řízení prokázat vynaložení veškerého 

možného úsilí, aby se z trestní odpovědnosti vyvinila. Tento proud vede právě Metodika NSZ, 

a s odkazem na užití selského rozumu zastává takový postoj i Bohuslav.144 Někteří autoři 

odmítají přenesení důkazního břemene pouze na základě výkladu současného ustanovení § 8 

odst. 5 TOPO, ovšem nebrání se diskusi nad jeho možným přenesením, ovšem za předpokladu 

zakotvení takové možnosti „výslovně v trestním předpisu“.145 Konečně někteří autoři přenášení 

                                                           

143 Metodiku NSZ ve svém článku kritizuje například Pelc: In PELC, V. Kritika nové metodiky Nejvyššího 

státního zastupitelství k trestní odpovědnosti právnických osob a obrácené důkazní břemeno. Bulletin advokacie. 

č. 11/2018. ISSN 1210-6348. 
144 BOHUSLAV, L. K otázce přenesení důkazního břemene ve vztahu k trestní odpovědnosti právnických 

osob. In JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo procesní – minulost a budoucnost, Praha: Leges, 2016, s. 102. ISBN 

978-80-7502-185-4. 
145 PELC, V. Kritika nové metodiky Nejvyššího státního zastupitelství k trestní odpovědnosti právnických osob 

a obrácené důkazní břemeno. Bulletin advokacie. č. 11/2018. s. 43. ISSN 1210-6348. 
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důkazního břemene v trestním řízení odmítají absolutně, zejména s odkazem na základní 

zásady trestního řízení – zásadu vyhledávací a zásadu materiální pravdy.146 

Obecně je problematika spojená s vyviněním se trestní odpovědnosti právnických osob 

dosud nedořešeným problémem, který si vyžádá ještě řadu odborných diskusí, judikaturu 

vrcholných článků soudní soustavy (kromě Nejvyššího soudu též judikaturu Nejvyššího 

správního soudu v oblasti exkulpace právnických osob v administrativním řízení147) a 

Ústavního soudu, abychom mohli vyvozovat konečné závěry týkající se této problematiky. 

Abychom se takových rozporů zbavili, zdůrazňuji potřebu revidovat zákonodárcem ustanovení 

§ 8 odst. 5 TOPO, stanovení jasných pravidel prokazování takových skutečností a výčet 

požadavků, které se po právnických osobách v takových případech vyžadují. Příslušná autorita 

(pravděpodobně Ministerstvo spravedlnosti) by pak tyto požadavky mělo rozvést v uceleném 

dokumentu sloužícímu jako návod pro zavedení dostatečných opatření pro předcházení trestné 

činnosti v rámci právnické osoby.  

  

                                                           

146 FENYK, J. Důkazní břemeno a trestní řízení. In JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo procesní – minulost a 

budoucnost, Praha: Leges, 2016, s. 74. ISBN 978-80-7502-185-4. 
147 § 21 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, říká, že právnická osoby za 

přestupek odpovědná nebude, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat. 
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5. Kontrola soukromé korupce  
 

Předchozí kapitoly vymezily pojem soukromé korupce a poskytly rozbor jejího postihu 

trestním právem. Tato kapitola se zaměřuje na prvky (nejen v oblasti trestního práva, dokonce 

nejen v oblasti práva samotného), které slouží k mitigaci tohoto druhu společensky 

nepřijatelného chování. Kontrola kriminality pak představuje účinné nastavení prvků represe 

(tedy nejen postihu – trestání soukromé korupce, ale také způsobu odhalování a vyšetřování 

tohoto typu trestné činnosti) a prvků prevence (na vládní, nevládní i čistě individuální 

úrovni).148 

Tato kapitola představí základní nástroje trestního práva, které souvisejí s nastavením 

trestněprávní politiky postihu soukromé korupce (vedle skutkových podstat rozebraných 

v kapitole třetí této práce to je například možnost zakotvení zvláštní účinné lítosti v oblasti 

korupčních trestných činů, způsobů odhalování korupce, odklony v trestním řízení a dalším 

specifikům trestního řízení, které mohou napomoci účinnému odhalování a vyšetřování 

korupčních trestných činů), a dále další nástroje, kterými může stát přispět k potírání korupce. 

V neposlední řadě budu rozebírat některé možnosti prevence korupčního chování (zejména pak 

vliv řádného nastavení compliance programů v rámci právnických osob, které mohou pomoci 

potírat korupční jednání na individuální úrovni).  

 

 
 

 

                                                           

148 KAISER, G. Kriminologie: úvod do základů. Praha: C.H. Beck, 1994. Právnické učebnice. s. 74 an. ISBN 

80-7179-002-8., nebo též BENČÍK, M. Trestné právo a kontrola kriminality. Právny obzor. 1994, ročník 77, číslo 

3. s. 339. ISSN 0032-6984. 
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5.1. Represivní nástroje kontroly korupce 

 

Jak bylo uvedeno v úvodu této kapitoly, mezi represivní nástroje v této její části budou 

zahrnuty: tresty a ochranná opatření ukládaná za korupční trestnou činnost spojenou (se 

specifickým zaměřením na ochranné opatření zabrání části majetku), speciální účinnou lítost 

v případě úplatkářských trestných činů de lege ferenda, nástroje trestního řízení k odhalování 

korupčních trestných činů (se zaměřením na institut spolupracujícího obviněného, odposlechů 

v trestním řízení, procesní úpravě § 159a a 159d TŘ a použití agenta) a dalším návrhům 

legislativních změn s potenciálem ovlivnění kriminality spojené s korupčním jednáním (v 

případě korupce soukromé se jedná zejména o zákon o ochraně oznamovatelů, změny právní 

úpravy § 8 odst. 5 TOPO a současné právní uchopení požadavků prevence kriminality na úrovni 

právnických osob, standardů etiky podnikání a řady dalších).  

 

5.1.1. Trestněprávní sankce 

 

Ukládání trestněprávních sankcí (trestů a ochranných opatření) za společensky nepřijatelné 

chování prošlo dlouhým společenským vývojem (od původní teorie odplaty pachateli, až po 

současné přístupy soustředící se spíše na nápravu pachatele a kompenzaci poškozené osoby). 

Ačkoli současná právní úprava obsažená v trestním zákoníku neobsahuje ustanovení o účelu 

trestu, přebírá teorie účel trestu z § 23 zákona č. 140/1961 Sb., trestního zákona: Účelem trestu 

je chránit společnost před pachateli trestných činů, zabránit odsouzenému v dalším páchání 

trestné činnosti a vychovat jej k tomu, aby vedl řádný život, a tím působit výchovně i na ostatní 

členy společnosti. 
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Systém trestněprávních sankcí by měl být důkladně nastavený tak, aby vyhovoval současné 

potřebě společnosti, působil na pachatele trestných činů nápravně a pokud možno odčerpal 

výnosy z trestné činnosti. Ačkoli je základ úpravy korupčních trestných činů obsažen v hlavě 

chránící pořádek ve věcech veřejných, dalo by se jistě tvrdit, že soukromá korupce spadá do 

kategorie obohacovacích jednání (při kterých se pachatel snaží získat majetkový prospěch). 

Proto také sankce postihující pachatele na majetku jsou v případě tohoto druhu kriminality 

velice významné (a to také s odkazem na § 39 odst. 7 TZ). Proto se domnívám, že není potřeba 

nastavovat přísnější postih korupčního jednání pokud jde o výši trestní sazby odnětí svobody.149 

Základní potřebou je s korupční trestnou činností nakládat jako se závažným druhem 

kriminality a tím umožnit i použití některých kvalifikovanějších prostředků prověřování a 

vyšetřování korupce (tato otázka je zejména spojena s chystanou rekodifikací trestního práva 

procesního).  

Nejnovější trestněprávní sankcí postihující pachatele na majetku je v trestním zákoníku 

ochranné opatření zabrání části majetku upravené v § 102a TZ. Toto ochranné opatření 

bylo do trestního zákoníku zavedeno na základě směrnice Evropského parlamentu a Evropské 

rady č. 2014/42/EU, která stanovuje povinnost členských států konfiskovat majetek, který 

s velkou pravděpodobností pochází z trestné činnosti alespoň tam vymezeného rozsahu. 

Povinnost takovéto rozšířené konfiskace majetku pak spadá i na jednání korupční povahy (a to 

v sektoru soukromém i veřejném). Transpozicí této směrnice splnila Česká republika své 

povinnosti vyplývající z jejího členství v Evropské unii, myslím si ale, že došlo 

k nerespektování hned několik základních zásad trestního práva (zejména pak trestního řízení).  

Podstata ochranného opatření zabrání části majetku tkví v situaci, kdy při odsouzení 

pachatele za úmyslný trestný čin (splňující podmínky § 102a TZ: horní hranice trestu odnětí 

                                                           

149 Například po vzoru slovenské právní úpravy, srovnej § 328 až 330 zákona č. 300/2005 Z.z., trestný zákon.  
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svobody minimálně 4 roky, nebo alternativně jeden z taxativně vyjmenovaných trestných činů 

a tímto činem byl, nebo měl být získán majetkový prospěch) může soud zabrat tu část majetku 

pachatele, která podle soudu pochází z pachatelovy předešlé trestné činnosti (nejdéle 5 let před 

spácháním trestného činu, za který je pachatel odsouzen). Tento majetek je pachateli zabrán na 

základě sníženého důkazního standardu v trestním řízení (soud má za to, že určitá část jeho 

majetku pochází z trestné činnosti).150 Takové snížení důkazního standardu trestního řízení je 

v rozporu se základními zásadami trestního řízení, zejména pak se zásadou presumpce neviny, 

materiální pravdy, vyhledávací, popřípadě i volného hodnocení důkazů v trestním řízení.151 

Obávám se, že vzhledem k tomu, že zákonodárce nedůsledně zakotvil tuto novou sankci do 

předpisů trestního práva (například nestanovil v trestním řádu určité výjimky platné při 

ukládání této sankce), budou soudy liknavé při jeho ukládání z důvodu obavy zrušení jejich 

rozsudku vyššími instancemi právě s odkazem na porušení práv obviněného (a tedy práva na 

spravedlivý proces). Přitom tento institut má jistě potenciál odčerpat prostředky z korupční 

trestné činnosti a tím působit dostatečně represivně i preventivně.  

 

5.1.2. Účinná lítost 

 

Trestnost podplácení (§ 161) a nepřímého úplatkářství (§ 162) zaniká, jestliže pachatel 

úplatek poskytl nebo slíbil jen proto, že byl o to požádán, a učinil o tom dobrovolně a vzhledem 

k okolnostem a svým osobním poměrům bez zbytečného odkladu oznámení státnímu zástupci 

nebo policejnímu orgánu; to neplatí, byl-li úplatek poskytnut nebo slíben v souvislosti s 

                                                           

150 Parlament České republiky. Poslanecká sněmovna. VII. volební období. 2016. Sněmovní tisk č. 753/0. 

Důvodová zpráva s. 64. 
151 PELC, V. Důkazní břemeno v trestním řízení. In JELÍNEK, J. Dokazování v trestním řízení v kontextu 

práva na spravedlivý proces. Praha: Leges, 2018. Teoretik. s. 122. ISBN 978-80-7502-287-5. 
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výkonem pravomoci veřejného činitele uvedeného v § 162a odst. 2 písm. a) až c) nebo písm. d), 

jde-li o veřejného činitele zastávajícího funkci v podniku, v němž má rozhodující vliv cizí stát. 

[§ 163 zákona č. 140/1961 Sb., trestního zákona].  

Starý trestní zákon upravoval výše uvedenou možnost speciální účinné lítosti úplatkářských 

trestných činů (podobně jako ji dnes známe například u trestných činů zanedbání povinné 

výživy podle § 196 TZ, nebo neodvedení daně, pojistného na sociální zabezpečení a podobné 

povinné platby podle § 241 TZ). Trestní zákoník z roku 2009 však tuto úpravu nepřevzal. 

Důvodů pro takové rozhodnutí bylo podle Ministerstva vnitra hned několik: doporučení 

mezinárodních organizací v souvislosti s postihem korupčních trestných činů (např. Rady 

Evropy nebo Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj), minimum případů, ve kterých 

došlo v době účinnosti trestního zákona k jeho využití (ovšem nebylo možné zjistit přesné počty 

případů, maximálně se však jednalo o desítku použití tohoto institutu152), důvodem nepřevzetí 

institutu účinné lítosti u úplatkářských trestných činů byla také obava z jeho možného 

zneužívání.153 

S tímto názorem se ovšem neztotožnili všichni, vypuštění účinné lítosti u úplatkářských 

trestných činů je kritizováno na odborné úrovni, dokonce již byla i snaha o jeho nové zavedení. 

Návrh skupiny poslanců počítal s opětovným zavedením institutu účinné lítosti úplatkářských 

trestných činů po vzoru původní úpravy, zejména opět umožňoval využití tohoto institutu pouze 

u osob, které byly o poskytnutí úplatku požádány.154 Stanovisko vlády k předloženému návrhu 

bylo však nesouhlasné,155 návrh zákona byl zamítnut v prvním čtení.  

                                                           

152 RŮŽIČKA, M., FOREJT, P. PŘEPECHALOVÁ, K. Účinná lítost ve věcech úplatkářství do právního řádu 

ČR? Právní rádce. Publikováno dne 15.12.2011. [online]. Dostupné z: https://pravniradce.ihned.cz/c1-54200730-

ucinna-litost-ve-vecech-uplatkarstvi-do-pravniho-radu-cr [zobrazeno 4.5.2019]. 
153 Ministerstvo vnitra České republiky. Strategie vlády v boji proti korupci na období let 2011 a 2012. [online]. 

Dostupné z: https://www.mvcr.cz/clanek/uplna-verze-strategie-vlady-v-boji-proti-korupci-na-obdobi-let-2011-a-

2012.aspx [zobrazeno 4.5.2019]. s. 38. 
154 Parlament České republiky. Poslanecká sněmovna. VI. Volební období. 2011. Sněmovní tisk 345/0.  
155 Parlament České republiky. Poslanecká sněmovna. VI. Volební období. 2011. Sněmovní tisk 345/1.  
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Někteří autoři pak poukazují na to, že cíle, kterého měla úprava účinné lítosti pro úplatkářské 

trestné činy dosáhnout (vyšší účinnost odhalování korupce), lze dojít i jinými způsoby (aplikací 

§ 12 odst. 2 TZ, § 172 odst. 2 písm. c) TŘ nebo např. aplikací institutu spolupracujícího 

obviněného).156 Všechny zmíněné instituty sice mají potenciál dosahovat pozitivních výsledků 

v rámci kontroly korupčního jednání, není to ovšem důvodem, aby se jiný, potenciálně účinný 

nástroj, kvůli tomu vypustil. I Gřivna ve svém příspěvku nakonec ale dochází k závěru, že 

opětovné zavedení účinné lítosti pro úplatkářské trestné činy je opodstatněné. Ostatní nástroje 

kontroly korupční kriminality totiž neposkytují stejné záruky, jako případná úprava účinné 

lítosti. „Všem uvedeným způsobům řešení je společný jeden zásadní nedostatek, kterým je 

absence výslovné úpravy pro trestné činy spočívající v úplatkářství a tedy značná nejistota 

adresáta normy, že naznačeným způsobem budou postupovat orgány činné v trestním řízení.“157 

Iniciativa pro odhalení korupčního jednání je totiž v případě využití institutu účinné lítosti čistě 

v rukou uplácené či uplácející osoby. Tento institut se tedy dalšími zmíněnými nedá zcela 

nahradit. 

Smysl speciální účinné lítosti v případě korupčních trestných činů pak Gřivna s Horníkem 

vnímají hned trojí: 

i) nástroj odhalování korupční trestné činnosti; 

ii) přednost postihu závažnější kriminality, kterou je přijetí úplatku; 

iii) preventivní účinek (obava, že uplácející své jednání s vidinou beztrestnosti 

oznámí).158 

                                                           

156 GŘIVNA, T. Účinná lítost u korupčních trestných činů. Dny práva 2011 –Days of Law 2011 [online]. Brno: 

Masarykova univerzita, 2012. ISBN 978-80-210-5916-0. Dostupné z: 

http://www.law.muni.cz/content/cs/proceedings/ [zobrazeno 4.5.2019]. 
157 Tamtéž. 
158 GŘIVNA, T., HORNÍK, J. Využití účinné lítosti pro korupční trestné činy. Trestněprávní revue. č. 7–

8/2012, roč. 11. s. 159. ISSN 1213-5313. 
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Souhlasím s názory, že účinná lítost má v souvislosti s korupční trestnou činností svůj smysl, 

ne tolik proto, že se jedná nejen o nástroj odhalování takového druhu trestné činnosti, ale 

zejména kvůli tomu, že se jedná o prevenční nástroj (vědomí, že jedna z osob korupčního 

vztahu může i po slíbení, nebo předání úplatku takové jednání nahlásit a zajistit tak svou 

beztrestnost). De lege ferenda však stojí za úvahu nevytvářet speciální úpravu účinné lítosti pro 

korupční trestnou činnost, ale zakotvit možnost zániku trestnosti činu účinnou lítostí upravenou 

v § 33 TZ. K zániku trestnosti by pak bylo nutné splnění dvou základních podmínek a sice 

dobrovolnosti a zabránění hrozícímu škodlivému následku. Jako škodlivý následek 

v případě korupční trestné činnosti by mohl být vnímán právě ve formě konkrétního 

rozhodnutí (či rozhodování) uplácené osoby/orgánu, které je poskytnutým úplatkem 

ovlivněno. Pokud k tomuto ovlivnění nedojde (nebude tedy poškozena žádná další osoba), 

může dle mého názoru trestnost korupčního jednání pro osobu, která jej nahlásila (popřípadě 

vydala prospěch plynoucí z úplatku), zaniknout. Problematická by byla pouze situace, kdy sama 

osoba, která trestnou činnost nahlásila, zavdala ke korupčnímu jednání podnět. Jistě je tedy 

legitimní uvažovat nad zakotvením požadavku zániku trestní odpovědnosti za korupční trestné 

činy účinnou lítostí pouze v případě, že daná osoba nebyla iniciátorem takového jednání. 

U trestní odpovědnosti právnických osob tak de lege ferenda tedy připadá v úvahu zvážit 

vypuštění omezení účinné lítosti v případě korupčních skutkových podstat (ustanovení § 11 

odst. 2 TOPO neobsahuje pouze úplatkářské trestné činy, ale také další skutkové podstaty, které 

lze pod korupční podřadit159). Původně však obsahoval § 11 odst. 2 TOPO právě jen úplatkářské 

trestné činy (§ 331–333 TZ). Na základě kritiky úzkého vymezení byl § 11 odst. 2 novelou 

                                                           

159 § 11 odst. 2 TOPO: Trestní odpovědnost právnické osoby podle odstavce 1 však nezaniká, spáchala-li 

trestný čin pletich v insolvenčním řízení (§ 226 trestního zákoníku), porušení předpisů o pravidlech hospodářské 

soutěže podle § 248 odst. 1 písm. e)trestního zákoníku, zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné 

soutěži a veřejné dražbě podle § 256 odst. 3 nebo 4 trestního zákoníku, pletich při zadání veřejné zakázky a při 

veřejné soutěži podle § 257 odst. 1 písm. b) nebo c) trestního zákoníku, pletich při veřejné dražbě podle § 258 odst. 

1 písm. b) nebo c) trestního zákoníku, přijetí úplatku (§ 331 trestního zákoníku), podplacení (§ 332 trestního 

zákoníku) nebo nepřímého úplatkářství (§ 333 trestního zákoníku). 
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rozšířen o další korupční skutkové podstaty. Výjimka z účinné lítosti pro korupční trestné činy 

byla v důvodové zprávě k zákonu zdůvodněna právě odkazem na mezinárodní závazky České 

republiky.160 

Právnická osoba by tak podle mého neměla trestně odpovídat za korupční trestnou činnost 

v případě, že takové jednání svého člena nebo zaměstnance včas odhalí a neprodleně to oznámí 

orgánu činném v trestním řízení. Takové ustanovení by motivovalo právnické osoby 

k oznamování korupční trestné činnosti, oproti současnému stavu, kdy je pro ně výhodnější tuto 

činnost skrývat. 

Navrhovaný způsob řešení by tedy mohl narazit zejména na jeden problém, a to jsou závazky 

České republiky vyplývající z jejího členství v mezinárodních organizacích a jejímu přístupu 

k řadě mezinárodních dokumentů sloužících k potírání korupčních jednání. De lege ferenda by 

úprava účinné lítosti korupčních trestných činů mohla zahrnovat pouze tzv. vnitrostátní 

korupci (resp. musela by vylučovat podplácení zahraničních veřejných činitelů161).  

 

5.1.3. Nástroje trestního řízení 

 

Účelem trestního řádu je upravit postup orgánů činných v trestním řízení tak, aby trestné 

činy byly náležitě zjištěny a jejich pachatelé podle zákona spravedlivě potrestáni. Řízení přitom 

musí působit k upevňování zákonnosti, k předcházení a zamezování trestné činnosti, k výchově 

občanů v duchu důsledného zachovávání zákonů a pravidel občanského soužití i čestného 

plnění povinností ke státu a společnosti. [§ 1 odst. 1 TŘ].  

                                                           

160 ŠÁMAL, P. K trestní odpovědnosti právnických osob po novele provedené zákonem č. 183/2016 Sb. 

Trestněprávní revue. č. 11-12/2016. s. 248. ISSN 1213-5313. 
161 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 25/2000 Sb.m.s., o přijetí Úmluvy o boji proti podplácení 

zahraničních veřejných činitelů v mezinárodních podnikatelských transakcích.  
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Z prvního ustanovení českého trestněprocesního kodexu lze vyvodit, že i procesní 

ustanovení hrají významnou roli nejen v kontrole kriminality, ale i v její prevenci, když trestní 

řízení má vést k předcházení a zamezování trestné činnosti. Pro kontrolu korupční kriminality 

je takových ustanovení hned několik. V této práci se budu věnovat vybrané problematice 

úpravy trestního řádu právě ve vztahu ke korupčním trestným činům. Obecně lze ale uvést, že 

právní úprava obsažená v trestním řádu (předpisu z roku 1961) je ve fázi, kdy je nutná potřeba 

její celkové revize, zjednodušení procesních předpisů a jejího důsledného provázání 

s hmotněprávní úpravou.  

Již při diskuzi nad znovuzavedením speciální účinné lítosti u úplatkářských trestných činů 

bylo zmiňováno její možné nahrazení účinnějšími nástroji odhalování korupčních trestných 

činů. Na prvním místě byl zmiňován institut korunního svědka (známého z common law) a 

s ním související úpravy spolupracujícího obviněného v trestním řízení.162  

Zaměřím se pouze na vybrané instituty trestního práva procesního, ačkoli k účinnému 

odhalování, vyšetřování a postihu korupčních jednání přispívá celá řada dalších institutů. 

Tlapák Navrátilová tak například upozorňuje na využití operativně-pátracího prostředku – 

předstíraného převodu,163 Tittlová pak blíže rozebírá význam zadržení a otevření zásilky a 

záměny obsahu zásilky a její sledování,164 zhodnotit je nutné využití celé řady odklonů 

v trestním řízení, specifika dokazování korupční trestné činnosti apod. I mezinárodní závazky 

(rozebrané v kapitole druhé této práce) požadují zavedení účinných institutů trestního řízení pro 

boj s korupcí. Článek 36 Úmluvy Organizace spojených národů proti korupci například 

vyžaduje přítomnost specializovaných orgánů na potírání korupce cestou vymáhání práva. 

                                                           

162 Např. RŮŽIČKA, M., FOREJT, P. PŘEPECHALOVÁ, K. Op. cit.  
163 NAVRÁTILOVÁ, J. Problematika korupce z pohledu Evropské unie. In JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo 

Evropské unie a jeho vliv na právní řád České republiky a Slovenské republiky. Praha: Leges, 2015. s. 257. ISBN 

978-80-7502-080-2. 
164 TITTLOVÁ, M. Korupcia: vybrané kriminologické a trestnoprávne aspekty. Bratislava: Wolters Kluwer, 

2015. s. 132-138. ISBN 978-80-8168-264-3. 
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Dalším trestněprocesním nástrojem je tedy úvaha nad vytvořením specializovaného orgánu na 

potírání korupčního jednání a změny systému současného. 

 

5.1.3.1. Dočasné odložení trestního stíhání 

Jedná se o specifický institut odhalování korupční trestné činnosti upravený v § 159c a 159d 

TŘ. O dočasném odložení rozhoduje policejní orgán za podmínky, že podezřelý z korupčního 

trestného činu (dle taxativního výčtu § 159c odst. 1 TŘ) poskytl nebo slíbil úplatek, majetkový 

nebo jiný prospěch jen proto, že byl o to požádán, učinil o tom dobrovolně a bez zbytečného 

odkladu oznámení státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu, oznámí policejnímu orgánu 

skutečnosti, které jsou mu známy o trestné činnosti toho, kdo o tento úplatek, majetkový nebo 

jiný prospěch požádal, a zaváže se podat v přípravném řízení i v řízení před soudem úplnou a 

pravdivou výpověď o těchto skutečnostech. Takový postup ovšem není možný v případě, že se 

jedná o uplácení zahraničního veřejného činitele (§ 159c odst. 2 TŘ). 

O nestíhání podezřelého rozhodne státní zástupce usnesením (§ 159d odst. 1 TŘ), přičemž 

proti tomuto usnesení má mimořádné kasační oprávnění Nejvyšší státní zástupce,165 který může 

pro nezákonnost do tří měsíců takové usnesení zrušit (§ 174a TŘ).  

Mám za to, že úprava dočasného odložení trestního stíhání duplikuje úpravu 

spolupracujícího obviněného166 v řadě ohledů, ale s některými podstatnými odlišnostmi. Bruna 

se ale domnívá, že institut dočasného odložení se více blíží úpravě účinné lítosti, a to z důvodu 

obligatornosti postupu podle § 159c TŘ v případě naplnění tam uvedených podmínek. Bruna 

                                                           

165 „Jde o quasiopravný prostředek mimořádného charakteru, o jehož použití rozhoduje výlučně nejvyšší státní 

zástupce.“ In JELÍNEK, J. a kol. Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou: zákon o soudnictví ve 

věcech mládeže, zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, advokátní tarif. 7. aktualizované 

vydání. Praha: Leges, 2017. Glosátor. s. 919. ISBN 978-80-7502-230-1. 
166 Galovcová tuto úpravu popisuje jako institut spolupracujícího podezřelého: In GALOVCOVÁ, I. 

Trestnoprávne aspekty korupcie. Disertační práce. Op. cit. s. 154. 
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tedy označuje tento institut jako zvláštní případ účinné lítosti a kritizuje takový způsob 

obcházení hmotněprávního ustanovení.167 Pravdou je, že podmínky dočasného odložení 

trestního stíhání jsou velice obdobné podmínkám pro zánik trestní odpovědnosti účinnou lítostí 

(úplatek může být v takových případech pouze slíben, takže de facto nedojde ke škodlivému 

následku korupčního jednání). Nelze ovšem zapomínat, že se jedná o úpravu procesní, kdy o 

odložení rozhodne policejní orgán a trestnost jednání nezaniká ze zákona, ale na základě 

posouzení a rozhodnutí státního zástupce.  

Navrhuji, aby se zákonodárce zaměřil na institut spolupracujícího obviněného (viz dále), 

odstranil jeho současné nedostatky a procesní náročnost a umožnil jeho širší využití, a to 

přinejmenším na trestné činy korupční povahy. Mohla by tak být odstraněna tato duplicita, což 

jistě přispěje k jasnosti a přehlednosti právní úpravy. 

 

5.1.3.2. Spolupracující obviněný 

Tento institut je upraven v § 178a TŘ a je možné ho využít v řízení o zločinu168 (v případě 

úplatkářských trestných činů se jedná pouze o kvalifikované skutkové podstaty těchto trestných 

činů dle § 331 odst. 3 a 4 a § 332 odst. 2), v případě tzv. pletichářských činů se rovněž jedná až 

o kvalifikované skutkové podstaty (u trestného činu pletich v insolvenčním řízení se jedná až o 

poslední odstavec: § 226 odst. 5 TZ, v případě pletich při zadání veřejné zakázky a při veřejné 

soutěži se jedná o § 257 odst. 2 a 3 TZ, stejně tak u trestného činu pletich při veřejné dražbě 

podle § 258). V případě trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže se 

o zločin jedná také pouze v případě posledního odstavce - § 248 odst. 4 TZ.  

                                                           

167 BRUNA, E. Problematické aspekty úplatkářských trestných činů (3. část) – některé specifické nástroje 

k jejich odhalování. Bulletin advokacie č. 3/2019. s. 26. ISSN 1210-6348. 
168 Institut spolupracujícího obviněného bylo možné až do novely trestního řádu provedené zákonem č. 

193/2012 Sb. (účinné od 1.9.2012) používat pouze v řízeních o zvlášť závažném zločinu. 
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Druhou podmínkou jeho využití je, že spolupracující obviněný oznámí státnímu zástupci 

skutečnosti, které jsou způsobilé významně přispět k objasnění zločinu spáchaného členy 

organizované skupiny, ve spojení s organizovanou skupinou nebo ve prospěch organizované 

zločinecké skupiny a zaváže se podat jak v přípravném řízení, tak i v řízení před soudem úplnou 

a pravdivou výpověď o těchto skutečnostech [§ 178a odst. 1 písm. a) TŘ]. Ve zkratce lze tedy 

uzavřít, že institut spolupracujícího obviněného je pro korupční trestnou činnost téměř 

nevyužitelný, a to vzhledem k tomu, že by musel za zločin korupční povahy obviněný pomoci 

k odhalení organizované kriminality (při které bezpochyby dochází i ke korupci ve velké 

míře, ale vedle další, mnohdy závažnější trestné činnosti). Takové vymezení ovšem podle mne 

použitelnost institutu spolupracujícího obviněného v případech korupce značně omezují. 

De lege ferenda pak pro účely účinného odhalování korupčních trestných činů navrhuji 

rozšíření použitelnosti institutu spolupracujícího obviněného i pokud se jedná o korupční 

trestnou činnost. Taková úprava by zrušila potřebu úpravy dočasného odložení trestního stíhání 

podle § 159c a 159d (viz výše v této kapitole). Současně by ale bylo nutné odstranit některé 

další nedostatky právní úpravy spolupracujícího obviněného, na které upozorňuje v odborné 

literatuře například Jelínek,169 nebo Budayová.170 

 

5.1.3.3. Úprava odposlechů 

Jen ve stručnosti na tomto místě zdůrazňuji, že nařízení odposlechu může v případě 

korupčních trestných činů hrát podstatnou roli. Zejména proto, že pokud ani jedna z osob 

                                                           

169 Česká televize. Spolupracující obviněný? Jednou a dost, navrhuje profesor Jelínek. [online]. Dostupné z: 

https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/1509144-spolupracujici-obvineny-jednou-a-dost-navrhuje-profesor-jelinek 

[zobrazeno 4.5.2019]. 
170 BUDAYOVÁ, L. Četnost využívání institutu spolupracujícího obviněného a návrhy k jejímu zvýšení. 

Bulletin advokacie. [online]. Publikováno 4.1.2018. Dostupné z: http://www.bulletin-advokacie.cz/cetnost-

vyuzivani-institutu-spolupracujiciho-obvineneho-a-navrhy-k-jejimu-zvyseni [zobrazeno 4.5.2019]. 
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korupčního vztahu (pokud takový je), nehodlá s orgány činnými v trestním řízení 

spolupracovat, mohou se snadno orgány činné v trestním řízení dostat do důkazní nouze.  

Paragraf 88 TŘ upravující odposlech a záznam telekomunikačního provozu vymezuje 

trestné činy, pro které je odposlech a záznam telekomunikačního provozu přípustný, jako 

všechny zločiny s horní hranicí trestu odnětí svobody nejméně 8 let, další taxativně 

vyjmenované trestné činy (kde nenalezneme úplatkářské trestné činy, ale jsou tu například ty 

pletichářské), anebo pokud jde o trestné činy, k jejichž stíhání zavazuje vyhlášená 

mezinárodní smlouva. Úplatkářské trestné činy tak spadají do poslední ze zmíněných 

kategorií, takže u nich lze odposlech a záznam telekomunikačního provozu nařídit. 

Nesouhlasím ovšem s tím, aby byl v trestněprocesním předpise takový odkaz na mezinárodní 

závazky, neboť to značně přispívá k nepřehlednosti právní úpravy a právní nejistotě adresátů 

takové normy. Je úkolem zákonodárce hlídat mezinárodní závazky České republiky a případně 

doplňovat taxativní výčty tohoto typu dle aktuální situace.171  

Druhou mou výtkou v této části kapitoly je chybějící právní úprava tzv. prostorového 

odposlechu, což je další významný nástroj, který by mohl sloužit k účinnému odhalování a 

prokazování korupčních jednání. Takový nástroj však extrémním způsobem zasahuje do 

základních práv a svobod jednotlivců. Proto by měly být jeho mantinely v trestním řádu jasně 

stanoveny. V této souvislosti lze odkázat na odborný příspěvek Jelínka, který se problematice 

prostorového odposlechu a návrhům de lege ferenda v souvislosti s tímto nástrojem zevrubně 

věnuje: „Zákonná úprava prostorových odposlechů je nutná proto, aby prostorový odposlech 

nemohl být využíván jako obvyklý (běžný) způsob získávání informací v trestním řízení a aby 

nedostatek výslovné právní úpravy nesváděl k přesvědčení a praxi, že lze odposlouchávat 

kohokoliv a kdekoliv. Absenci specifických pravidel pro jeho uskutečňování v českém trestním 

                                                           

171 Totožně In JELÍNEK, J. a kol. Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou. Op. cit. s. 885. 
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řádu považuji za podstatný nedostatek současné právní úpravy.“172 Jsem přesvědčena, že právě 

prostorový odposlech při jeho řádném zákonném uchopení mohl hrát důležitou roli 

v odhalování korupčních kauz. 

V souvislosti s prokazováním korupčních trestných činů je důležité také zkoumat 

použitelnost zvukového nebo obrazového záznamu pořízeného soukromou osobou (bez 

souhlasu nahrávaného). Judikatura českých soudů (i Evropského soudu pro lidská práva) 

v obecné rovině přípustnost soukromých nahrávek v trestním řízení připouští.173 Takové 

nahrávky ale nejsou přípustné bez dalšího, vzhledem s jejich kolizí se zaručenými lidskými 

právy a svobodami, musí proto projít určitým posouzením jejich vhodnosti a potřebnosti a 

proporcionality (tzv. modifikovaný test proporcionality).174 „Testem přípustnosti založeném na 

modifikovaném testu proporcionality tak nemohou projít záznamy, které byly zneužity k 

záměrnému způsobení újmy dotčené osobě, tj. záznamy, které byly pořízeny s cílem veřejně 

znevážit dotčenou osobu, případně záznamy zachycující vyprovokovaný trestný čin, případně 

též záznamy, které by zachycovaly skutečnost, jež by překračovala rámec trestního řízení. 

Absolutně neúčinným důkazem bude podle mého názoru poté záznam pořízený na základě 

součinnosti s orgány činnými v trestním řízení, které se snaží obejít příslušnou procesní úpravu 

při pořizování zvukových či obrazových záznamů v trestním řádu, nebo záznam, který by byl 

pořízen za pomoci nezákonného donucení či hrozby, popř. další záznamy, při jejichž pořízení 

došlo k tak závažným pochybením, že způsobují neúčinnost předloženého důkazu, jako jsou 

                                                           

172 JELÍNEK, J. K chybějící právní úpravě tzv. prostorového odposlechu v trestním řádu. Bulletin advokacie 

č. 7-8/2018. s. 17. ISSN 1210-6348. 
173 POTMĚŠIL, J. Použitelnost zvukových a obrazových záznamů jako důkazu. Správní právo č. 3/2010. s. 

151. ISSN 0139-6005. 
174 ZAORALOVÁ, P. Procesní použitelnost důkazů v trestním řízení a její meze. Praha: Leges, 2018. Teoretik. 

s. 273 an. ISBN 978-80-7502-310-0. 
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neautentické nahrávky či záznamy pořízené in fraudem legis zachycující komunikaci mezi 

obviněným a jeho obhájcem.“175 

 

 

 

5.1.3.4. Použití agenta 

Posledním trestněprocesním nástrojem, kterému se budu v této práci věnovat, je 

problematika použití agenta a s ní spojovaného institutu, který bývá v souvislosti 

s odhalováním korupčních kauz zmiňován: agent provokatér a s tím spojené otázky tzv. 

soukromé provokace.  

Použití agenta je upraveno v § 158e TŘ, jako tzv. operativně pátrací prostředek. Použít 

agenta lze v řízení pro zločin s horní hranicí trestu odnětí svobody nejméně osm let a pro 

vyjmenované trestné činy (organizovaná a korupční kriminalita) a dále pro úmyslné trestné 

činy, jejichž postih vyžaduje mezinárodní závazek (k tomu mám stejnou výhradu jako v případě 

nařízení odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu podle § 88 TŘ). § 158e TŘ 

výslovně vyjmenovává úplatkářské a další korupční trestné činy v taxativním výčtu, z čehož 

lze dovodit, že zejména také pro odhalování tohoto typu kriminality byl institut agenta 

zamýšlen. „Důvodem pro rozšíření podmínek použití agenta i na korupční trestné činy je fakt, 

že usvědčování pachatelů korupčního jednání jinými metodami je velmi složité a korupční 

trestné činy se vyznačují vysokou mírou latence. Obvykle je v zájmu žadatele o úplatek i 

poskytovatele úplatku, aby celá věc proběhla v největší tajnosti. Obě strany jsou totiž v pozici 

pachatele trestného činu, nemají tedy nejmenší zájem na jeho odhalení. Často tedy chybí 

                                                           

175 ZAORALOVÁ, P. Obecně k přípustnosti důkazu soukromou nahrávkou. Bulletin advokacie. [online]. 

Publikováno 27.12.2017. Dostupné z: http://www.bulletin-advokacie.cz/pouzitelnost-soukromych-zvukovych-a-

obrazovych-zaznamu-jako-dukazu-v-trestnim-rizeni?browser=mobi [zobrazeno 5.5.2019]. 
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oznamovatel trestného činu, neboť poškozeným je v korupčních případech „pouze“ veřejný 

zájem a společnost jako celek. V takovém případě, kdy chybí oznamovatel trestného činu, je 

nutné, aby policie v zájmu úspěšného potírání korupce byla schopna proniknout do zájmového 

prostředí sama, a mohla tak zadokumentovat trestné jednání.“176 

Beztrestnost agenta v souvislosti s jeho činností v teroristické nebo organizované zločinecké 

skupině upravují § 312c a § 363 TZ. Agent ovšem není beztrestný v případě, že takovou skupinu 

založil, zosnoval, nebo je jejím vedoucím činitelem či představitelem (§ 312c odst. 3 a § 363 

odst. 3 TZ). Jak uvádí Herczeg,  nasazení agenta musí být vždy podrobeno zákonnému postupu, 

soudní kontrole a nutnost jeho použití by měla být vyhodnocena na základě testu 

proporcionality.177  

V souvislosti s tím je nutné zmínit institut tzv. agenta provokatéra, který je v souvislosti 

s odhalováním korupčních trestných činů považován jako jeden z možných trestněprocesních 

nástrojů.178 Jedná se o „aktivní činnost policie, směřující k podněcování určité osoby ke 

spáchání konkrétního trestného činu s cílem získat usvědčující důkazy a vyvolat trestní stíhání 

podněcované osoby“.179 Tittlová upozorňuje, že i policejní provokaci lze dělit, a to na provokaci 

směřovanou k získání důkazu, kterou považuje za akceptovatelnou v demokratické společnosti, 

a na provokaci k trestné činnosti, který je v rozporu s takovými hodnotami.180 Česká judikatura 

                                                           

176 HERCZEG, J. Systém řízené provokace v boji proti korupci a principy právního státu. Bulletin advokacie 

č. 4/2011. s. 28. ISSN 1210-6348. 
177 Tamtéž s. 25. 
178 Poslanecká sněmovna již projednávala návrh zákona, který by umožňoval, aby agentem v případě 

úplatkářských trestných činů mohla být jakákoliv fyzická osoba, která by mohla dokonce vybízet ke spáchání 

úplatkářského trestného činu, pokud „okolnosti nasvědčují tomu, že pachatel by spáchal trestný čin i tehdy, pokud 

by agent nebyl použit“. In Parlament České republiky. Poslanecká sněmovna. V. volební období. 2009. Sněmovní 

tisk č. 988/0. Takovou úpravu zná právní řád Slovenské republiky, který v případě korupčních trestných činů 

agenta provokatéra umožňuje: „Agent nesmie iniciatívne navádzať na spáchanie trestného činu; to neplatí, ak ide 

o korupciu verejného činiteľa alebo zahraničného verejného činiteľa a zistené skutočnosti nasvedčujú, že páchateľ 

by spáchal taký trestný čin aj vtedy, ak by príkaz na použitie agenta nebol vydaný.“ [§ 117 odst. 2 zákona č. 

301/2005 Z. z., trestný poriadok]. 
179 MUSIL, J. Policejní provokace v teorii, legislativě a judikatuře.  Státní zastupitelství, č. 3/2014, s. 13. ISSN 

1214-3758. 
180 TITTLOVÁ, M. Korupcia. Op. cit. s. 148–152. 
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(i po vzoru judikatury Evropského soudu pro lidská práva) zavedení institutu agenta 

provokatéra odmítá.181 Pokud by k policejní provokaci došlo, lze konstatovat: „Důkaz získaný 

na základě policejní provokace je absolutně neúčinný v trestním řízení vedeném proti 

vyprovokované osobě.“182 S takovým názorem souhlasím a v žádném ohledu nedoporučuji 

zavedení institutu agenta provokatéra do českého právního řádu, a to s ohledem zachování 

řádného a spravedlivého trestního procesu. 

V případě tzv. soukromé provokace (do které není zapojen orgán veřejné moci) se ovšem 

jedná o jinou situaci – provokatér je návodcem trestného činu a tudíž trestní právo vyvozuje 

jeho trestní odpovědnost (která může zaniknout formou speciální účinné lítosti podle § 24 odst. 

3 TZ). „Zatímco policejní provokace je v rozporu se základními zásadami trestního řízení, 

soukromá provokace nikoliv. V zásadě tedy platí, že důkazy o vině pachatele získané policejní 

provokací jsou proti němu procesně nepoužitelné, naopak důkazy získané činností soukromého 

agenta provokatéra za nepoužitelné a priori prohlásit nelze.“183 S tímto institutem lze ovšem 

jen těžko pracovat jako s nástrojem represivní kontroly kriminality, jelikož jej dle mého názoru 

nelze právně zakotvit (pak už by se patrně jednalo o nepřípustnou provokaci). 

 

5.1.4. Další návrhy de lege ferenda 

 

Vedle problematiky agenta provokatéra v souvislosti s odhalováním korupce ve veřejné 

sféře bývá také často zmiňována tzv. zkouška spolehlivosti. Při zkoušce spolehlivosti je 

                                                           

181 Rozbor judikatury viz např. MUSIL, J. Policejní provokace v teorii, legislativě a judikatuře. Op. cit. s. 14 a 

násl., JANOUŠKOVÁ, N. Prostředky boje proti úplatkářství de lege ferenda II. – Agent provokatér a zkouška 

spolehlivosti. Právní prostor. Publikováno dne 17.2.2016. [online]. Dostupné z: 

https://www.pravniprostor.cz/clanky/trestni-pravo/prostredky-boje-proti-uplatkarstvi-de-lege-ferenda-ii-agent-

provokater-a-zkouska-spolehlivosti [zobrazeno 5.5.2019]. 
182 Stanovisko Nejvyššího soudu ze dne 25. 9. 2014, sp. zn. Tpjn 301/2014. 
183 PELC, V. Problematika agenta provokatéra v trestním právu. Studentská vědecká a odborná činnost. 

Konference SVOČ doktorských studentů v oboru právo a právní věda 2012. s. 55. ISBN 978-80-87146-63-7. 
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navozenou situací testována integrita zkoušené osoby (úředníka, policisty) a je zjišťováno, zda 

se tato osoba uchýlí k protiprávnímu jednání. V současnosti je zkouška spolehlivosti upravena 

v § 41 zákona č. 341/2011 Sb., o Generální inspekci bezpečnostních sborů.184 „Preventivní 

působení zkoušek spolehlivosti spočívá zejména v předcházení protiprávního jednání u 

bezpečnostních sborů s vědomím, že zkouškou spolehlivosti může kdykoliv dojít k navození 

situace, kterou je v rámci plnění svých služebních a pracovních povinností zkoušená osoba 

povinna řešit. Vzhledem k tomu, že napříč společností v České republice je akcentován 

negativní vliv korupce, úniků a vynášení informací, nepřiměřeného násilí, nedodržování 

stanoveného úředního postupu apod. jsou zkoušky spolehlivosti zaměřeny především do těchto 

aktuálních témat v bezpečnostních sborech v působnosti Generální inspekce bezpečnostních 

sborů.“185 

Z hlediska soukromé korupce a její kontroly tak nastává otázka, zda je možné takovou 

zkoušku spolehlivosti zavést i v soukromém (podnikatelském) sektoru (například interním 

předpisem společnosti). Vyvoláním situace, při které by byl testován zaměstnanec, popřípadě 

manažer organizace, by mohlo naplňovat znaky účastenství na daném trestném činu (stejně jako 

v případě soukromé provokace), ovšem otázkou zůstává, zda by bylo možné dovodit k trestné 

činnosti příslušnou formu úmyslného zavinění.186 Úmysl testující osoby totiž nemíří 

ke spáchání trestného činu, naopak trestný čin spáchat nechce, ani s tím není srozuměn, a to 

proto, že uměle nastavil podmínky tak, aby to naoko vypadalo, že je páchána trestná činnost. 

Ani společenská škodlivost jednání by se podle mne v takovém případě patrně nedala dovodit. 

                                                           

184 Původně byla zkouška spolehlivosti upravena v zákoně č. č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky (§ 107) 

a spadala do působnosti Inspekce Policie České republiky.  
185 Generální inspekce bezpečnostních sborů. Preventivní působení zkoušek spolehlivosti. Tisková zpráva. 

[online]. Publikováno dne 12.5.2015. Dostupné z: https://www.gibs.cz/zpravodajsky-servis/tiskove-

zpravy/preventivni-pusobeni-zkousek-spolehlivosti [zobrazeno 6.5.2019]. 
186 Obdobně se k trestní odpovědnosti agenta provokatéra vyjadřuje Bruna: In. BRUNA, E. Problematické 

aspekty úplatkářských trestných činů (3. část) – některé specifické nástroje k jejich odhalování. Bulletin advokacie 

č. 3/2019. s. 25. ISSN 1210-6348. 
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Další otázkou je, zda by testovanou osobu, která zkouškou spolehlivosti neprošla, bylo možné 

trestně stíhat (za fiktivně navozenou situaci). „Z pohledu trestního práva hmotného (na rozdíl 

od procesního) nemá na kvalifikaci jednání agenta provokatéra vliv skutečnost, zda jde o 

agenta státního nebo soukromého, neboť vyprovokovaná osoba vůbec neví, že nejde o klasický 

návod k trestnému činu, ale o provokaci.“187 Jsem přesvědčena, že nelze v takovém případě 

trestní odpovědnost per se vyvozovat, protože daná situace byla uměle vytvořena. Zejména 

v případě korupčních jednání pak by v případě této situace nedošlo k předání úplatku a 

ovlivnění konkrétní činnosti uplácené osoby. Bylo by proto nepřiměřené vyvozovat trestní 

odpovědnost zkoušeného, neboť dle mého názoru chybí společenská škodlivost takového 

jednání.188 Připadalo by ovšem v úvahu vyvození následků pracovněprávních, popřípadě to 

zavdá podnět k prošetření minulého jednání této osoby (mohla být páchána skutečná trestná 

činnost).189 

Můj postoj se tak dostává částečně do rozporu se stanoviskem Nejvyššího soudu, který po 

rozboru dosavadní judikatury a odborné literatury k tématu zkoušek spolehlivosti a policejní 

provokace dochází k závěru, že trestní odpovědnost lze na základě provedené zkoušky 

spolehlivosti vyvodit, pokud splnila zákonné předpoklady, neobsahovala prvky provokace a 

„musí zde být buď podezření vůči takové osobě z možného protiprávního jednání, jemuž se chce 

                                                           

187 PELC, V. Problematika agenta provokatéra v trestním právu. Op. cit. s 53. 
188 Podobně se vyjádřil Fenyk v souvislosti s tzv. sting operations: „Požaduje se cosi, co bývalo i 

v kontinentální historické odborné literatuře známo jako zločinné rozhodnutí, které se od pouhé myšlenky odlišuje 

svou vážností a hotovým rozhodnutím čin spáchat, které však ještě nebylo navenek projeveno, ale je dokonání činu 

bližší než ona myšlenka. Následné jednání iniciované státem jako reakce na „sting operation“, podle mého názoru 

není dostatečně projevený a odsouzeníhodný akt směřující ke spáchání konkrétního trestného činu, jak je 

požadován například v případě způsobilé přípravy a způsobilého pokusu. Mám za to, že trestní odpovědnost 

jednání iniciovaných agentem je možno vztahovat jen a pouze k tomuto rozhodnutí a nikoliv dále (k přípravě, 

pokusu a dokonanému trestnému činu), i přesto, že pouhá neprojevená vůle je posléze díky operativní činnosti 

navenek „zhmotněna“ v čin.“ In FENYK, J. K operativním metodám odhalování korupce (použití některých 

operativních metod k odhalování korupce a jiné trestné činnosti v USA z pohledu českých, resp. kontinentálních 

základů trestní odpovědnosti). Trestní právo, č. 2/2003. s. 8. ISSN 1211-2860. 
189 K tomu uvádí Stříž: „Proto také je přípustné využít závěry zkoušky spolehlivosti k vyvození kázeňské nebo 

pracovněprávní odpovědnosti i například v řízení ve věcech služebního poměru, ale již ne v trestním řízení.“ In 

STŘÍŽ, I. Zkouška spolehlivosti jako důkaz v trestním řízení. Státní zastupitelství, č. 3/2014, s. 28. ISSN 1214-

3758.  
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předejít nebo zamezit, anebo zde takové jednání již muselo nastat, má-li být odhaleno.“190 Nutné 

je ovšem pamatovat na to, že judikát se vztahuje k situaci upravené zákonem, nikoli interním 

pracovním předpisem. 

V každém případě i taková soukromá zkouška spolehlivosti musí být v souladu s dosavadní 

judikaturou věnující se mantinelům takového testování, při kterém jednání testující osoby 

nesmí mířit k ovlivňování jednání zkoušené osoby (tedy k provokaci).191 

De lege ferenda je tak možné navrhnout zakotvení zkoušky spolehlivosti (v její přijatelné 

formě, tedy za podmínek stanovených současnou judikaturou ESLP a českých soudů) do 

dalších právních předpisů, včetně například do zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, tak, 

aby při podezření z páchání trestné činnosti zaměstnance mohl zaměstnavatel legálně 

zaměstnancovu integritu za zákonem stanovených podmínek otestovat. 

Pokud jde o předpisy pracovního práva, de lege ferenda je potřeba upravit další podstatný 

nástroj odhalování korupčního jednání, kterým je účinná zákonná ochrana oznamovatelů 

protiprávního jednání (tzv. whistleblowerů). Po úpravě ochrany oznamovatelů korupce se 

v České republice volá již dlouho, Transparency International vydalo příručku Whistleblowing 

a ochrana oznamovatelů v ČR již v roce 2009, Růžička, Forejt a Přepechalová na důležitost 

ochrany oznamovatelů v souvislosti s potíráním korupce upozornili již v roce 2011.192 Nynější 

ochrana poskytovaná zejména na základě pracovněprávních předpisů a antidiskriminačního 

zákona (zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před 

diskriminací) neposkytuje dostatečnou ochranu.193 V současné době to však začíná vypadat, že 

by k uzákonění ochrany oznamovatelů mohlo skutečně dojít, Ministerstvo spravedlnosti 

                                                           

190 Stanovisko Nejvyššího soudu ze dne 25. 9. 2014, sp. zn. Tpjn 301/2014. 
191 Stanovisko Nejvyššího soudu ze dne 25. 9. 2014, sp. zn. Tpjn 301/2014. 
192 RŮŽIČKA, M., FOREJT, P., PŘEPECHALOVÁ, K. Op. cit.  
193 GALOVCOVÁ, I. Trestnoprávny postih korupcie v súkromnom sektore. In. ROMŽA, S. Op. cit. s. 170. 
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předložilo v únoru roku 2019 vládě k připomínkám návrh zákona, který by takovou úpravu 

obsahoval (jednalo by se dle návrhu o samostatný zákon, nikoli o novelu zákoníku práce).194 

 

 

5.2. Vybrané preventivní nástroje sloužící ke kontrole korupce 

 

Samotné nastavení represivních nástrojů trestního práva hmotného a procesního, popřípadě 

dalších obdobných nástrojů obsažených v jiných právních předpisech (jako např. tzv. zkoušky 

spolehlivosti), k účinné kontrole korupční kriminality nestačí. „Kriminalitu nestačí kontrolovať 

len systémom činnosti orgánov trestného konania. Je ďaleko humánnejšie, účinnejšie 

a lacnejšie kontrolovať kriminalitu prostredníctvom aktivít zameraných na jej prevenciu. 

Kriminalita ako hromadný spoločenský jav je vyvolávaný prevažne sociálnymi faktormi 

a z toho vyplýva, že na kontrolu nepostačujú len tie prostriedky, ktorými disponuje systém 

trestnej justície.“195 

Stejně jako korupci dělíme na veřejnou a soukromou, má i boj s jejími jednotlivými typy své 

hlavní představitele. Většina protikorupčních snah vládní úrovně se věnuje korupci ve veřejné 

sféře, ovšem v některých případech se pozornost zaměřuje i na korupci ve sféře soukromé. 

Vláda pravidelně vydává strategické dokumenty věnující se boji s korupcí, posledním takovým 

je Vládní koncepce boje s korupcí na léta 2018 až 2022. Agenda boje proti korupci byla 

                                                           

194 CETKOVSKÁ, B., MÁLEK, J. Ochrana oznamovatelů (whistleblowerů) v České republice? Epravo.cz. 

[online]. Publikováno dne 16.4.2019. Dostupné z: https://www.epravo.cz/top/clanky/ochrana-oznamovatelu-

whistlebloweru-v-ceske-republice-109097.html [zobrazeno 6.5.2019]. 
195 BENČÍK, M. Trestné právo a kontrola kriminality. Op. cit. s. 339. 
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s účinností od 1. ledna 2019 převedena na Ministerstvo spravedlnosti, které nese odpovědnost 

za úkoly spojené s touto agendou.196 

Vládní koncepce boje s korupcí na léta 2018 až 2022 pracuje zejména s korupcí ve veřejné 

sféře a obecnými nástroji k jejímu potírání. Z jiných problematických sektorů v oblasti korupce 

zmiňuje zdravotnictví, energetiku, exekuce, dopravu a telekomunikace.197 

Pro soukromou, podnikatelskou sféru jsou však nejdůležitější zejména vlastní protikorupční 

opatření, a to vzhledem ke specifikům, která s sebou jednotlivá podnikatelská odvětví přinášejí.  

Vzhledem k tomu, že skutkové podstaty postihující soukromou korupci jsou spjaty zejména 

s podnikatelskou sférou (úplatkářské trestné činy, porušení pravidel hospodářské soutěže) a i 

v dalších korupčních skutkových podstatách (např. pletichářské trestné činy) lze předpokládat 

značnou souvislost jejich páchání právě s podnikáním, je prevence soukromé korupce 

především v rukou jednotlivců – podnikatelů a podnikajících právnických osob.  

V první řadě nejvýznamnějším je pro nastavení správné prevence korupčního jednání jeho 

jasné zákonné ohraničení, odstranění jeho nejasností, přílišné tvrdosti úpravy tak, aby bylo 

v podnikatelských vztazích zcela jasné, jaké chování je korupční a tedy z hlediska 

společenského zájmu zcela nežádoucí. 

V případě jednotlivců je v tomto ohledu nutná řádná osvěta v oblasti korupce, vytvoření 

jasných pravidel pro oznamování korupčního jednání, podpora ze strany nejen státních orgánů, 

ale i neziskového sektoru.  

                                                           

196 Korupce.cz. Převedení agendy boje s korupcí. [online]. Dostupné z https://korupce.cz/prevedeni-agendy-

boje-s-korupci/ [zobrazeno 12.5.2019]. 
197 Úřad vlády České republiky. Vládní koncepce boje s korupcí na léta 2018 až 2022. s. 8. [online]. Dostupné 

z https://korupce.cz/wp-content/uploads/2019/01/Vl%C3%A1dn%C3%AD-koncepce-boje-s-korupc%C3%AD-

na-l%C3%A9ta-2018-a%C5%BE-2022.pdf [zobrazeno 12.5.2019]. 
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Z hlediska právnických osob (zejména obchodních společností, které hrají na trhu 

podnikatelů největší roli) pak je nejdůležitější správné nastavení protikorupčního compliance 

programu. A to nejen z důvodu možného vyvinění se z trestní odpovědnosti právnické osoby 

za korupční jednání (k tomu viz kapitola čtvrtá této práce), ale také k předcházení korupčního 

jednání členů či zaměstnanců dané právnické osoby, které mohou často být v rozporu se zájmy 

právnické osoby jako celku.  

 

5.2.1. Trestněprávní compliance opatření  

Pojem trestněprávního compliance pochází z prostředí common law, kde má trestní 

odpovědnost právnických osob nejdelší tradici. Compliance se vyvinulo z anglického slovního 

spojení „to comply with“, které v překladu znamená „být v souladu s něčím“. Čistě z pohledu 

trestního práva tak compliance znamená soulad s požadavky kladenými v oblasti zákazu 

určitého chování, které trestní zákoník označuje za trestné (tedy předcházení páchání trestné 

činnosti v zájmu, nebo v rámci činnosti právnické osoby). Obecně má ale compliance mnohem 

širší význam, neoznačuje pouze soulad s trestním právem, ale i s dalšími právními odvětvími 

(požadavky administrativněprávní, občanskoprávní, pracovněprávní, požadavky specifického 

typu podnikání dané právnické osoby). Nejedná se ovšem jen o povinnosti právní, ale i o 

pravidla etického chování.198  

Vzhledem k šíři záběru compliance pravidel se tak v závislosti na velikosti společnosti bude 

jednat až o desítky jednotlivých předpisů, zajišťujících její řádný chod, odpovědnost 

jednotlivých složek za jednání právnické osoby (např. organizační a pracovní řád, podpisový 

                                                           

198 KOUKAL, P. Korporátní pravidla Compliance a nový trestní zákoník. Právní rádce č. 2/2010. s. 28.  
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řád), systém řízení společnosti (tzv. corporate governance) a dalších zásad. Soubor těchto 

pravidel je pak často v literatuře označován jako compliance management systém (CMS).199 

I z hlediska trestněprávního compliance se jedná o větší množství předpisů (množství je 

samozřejmě odvislé od velikosti dané společnosti). I protikorupční opatření v rámci 

trestněprávního compliance mají několik úrovní: 

- Etický kodex, upravující základní pravidla a hodnoty společnosti; 

- Organizační předpisy, upravující odpovědnost jednotlivých osob za příslušné úseky, jednání 

osob za společnost, způsob oznamování nepřípustného jednání; 

- Protikorupční strategii; 

- Předpisy upravující reakci na nežádoucí chování, ve kterých by měla být zahrnuta ochrana 

oznamovatelů, způsob reakce na protiprávní činnost a jejího oznámení apod. 

 

Zajímavý, s odkazem na protikorupční compliance opatření, je fakt, že řada zahraničních 

příruček pro nastavení řádného compliance programu vznikala právě v souvislosti 

s protikorupční legislativou. Ve Spojených Státech Amerických to byl Foreign Corrupt 

Practices Act z roku 1977, ve Velké Británii Bribery Act z roku 2010, ve Francii se jednalo o 

protikorupční reformu Sapin II z roku 2016. Mezinárodní obchodní komora (ICC) označuje boj 

s korupcí jako základ společenské odpovědnosti právnických osob („core of corporate 

responsibility“) a dobré správy (corporate governance).200 

 

                                                           

199 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, 2018. Komentáře Wolters 

Kluwer. s. 217. ISBN 978-80-7552-965-7. 
200 International Chamber of Commerce. ICC Rules on Combating Corruption. 2011. [online].  s. 3. 

https://iccwbo.org/publication/icc-rules-on-combating-corruption/ [zobrazeno 11.5.2019]. 
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5.2.1.1. Etický kodex 

Etický kodex je základním kamenem compliance programu. Podle výše zmíněných 

zahraničních příruček, obsahujících doporučení k nastavení řádného (protikorupčního) 

compliance programu, je etický kodex ústředním prvkem compliance systému.201 Cílem tohoto 

základního dokumentu je zejména vymezit právnickou osobu jako takovou proti 

trestněprávnímu jednání (korupčnímu jednání) a jasně určit, že takové jednání není společností 

podporováno, ani tolerováno.202 

Řádně nastavený etický kodex pak může přispět k vytvoření tzv. firemní kultury, která 

souvisí s dodržováním nastavených pravidel chování.203 Pro to, aby plnil etický kodex tyto své 

funkce, musí dle mého názoru splňovat několik základních požadavků na takový předpis: 

a) Etický kodex odráží tzv. top-level commitment, tedy oddanost vrcholových představitelů 

společnosti (vrcholového managementu, většinových vlastníků, ovládajících osob 

v koncernech apod.) prevenci protiprávního jednání. Takové prohlášení bývá také 

označováno jako tone at the top (tedy hlas svrchu).204 Etický kodex by měl obsahovat 

prohlášení takového vrcholového představitele, kterým se vymezuje proti protiprávnímu 

(často i šíře neetickému) chování a vyzývá jednotlivé členy a zaměstnance společnosti ke 

stejnému chování.205 Vzhledem k tomu, že korupční činnost hodně souvisí s etickým a 

morálním chováním jednotlivců, je potřeba zejména na protikorupční politiku společnosti 

upozornit i v takovém zastřešujícím předpisu. 

                                                           

201 U.S. Department of Justice. A Resource Guide to the U.S. Foreign Corrupt Practices Act. [online]. s. 57. 

Dostupné z www.justice.gov/criminal/fraud/fcpa [zobrazeno 11.5.2019], nebo Sapin II Compliance Guide. 

[online]. Dostupné z https://www.business-anti-corruption.com/compliance-quick-guides/sapin-ii-compliance-

guide/ [zobrazeno 11.5.2019]. 
202 FENYK, J., SMEJKAL, L., BÍLÁ, I. Op. cit. s. 229. 
203 ŠÁMAL, P. K trestní odpovědnosti právnických osob po novele provedené zákonem č. 186/2016 Sb. 

Trestněprávní revue.  č. 11-12/2016. s. 251. ISNN 1213-5313. 
204 International Chamber of Commerce. ICC Rules on Combating Corruption. 2011. Op. cit. s. 4. 
205 KAPLAN, J., MURPHY, J. Compliance programs and the corporate sentencing guidelines. 2017-2018 

revised edition. Danvers: Thomson Reuters, 2017. s. 395. ISBN 978-0-314-84929-8. 



108 
 

b) Každý předpis compliance programu musí být řádně publikován (aby se s ním mohli 

jednotlivci v rámci společnosti seznámit) a komunikován (na školeních, setkáních apod.). 

Takové doporučení speciálně platí pro etický kodex jako základní kámen trestněprávního 

compliance. Ten by měl být přístupný nejen všem členům a zaměstnancům společnosti, ale 

také obchodním partnerům a dalším osobám přicházejícím do styku s danou společností. 

Proto jako nejvhodnější se mi jeví jeho publikace na webových stránkách společnosti a jeho 

dostupnost v tištěné podobě v sídle, popřípadě v pobočkách dané společnosti. 

c) Etický kodex by měl dát jasně najevo, že jednání v rozporu s compliance pravidly bude 

potrestáno (ztrátou benefitů při menším porušení, ztrátou pozice při větším či opakovaném 

porušování). Tento základní předpis by pak měl obsahovat pouze základní pravidla a ve 

zbytku odkazovat na příslušný organizační předpis. 

d) Poslední zmíněnou funkcí etického kodexu je detekce nežádoucího chování. Má obsahovat 

apel na všechny, kteří se s takovým chováním v rámci činnosti společnosti setkají, aby je 

ihned oznámili příslušné osobě (či oddělení). Tyto osoby musí být ujištěny, že nebudou za 

oznámení nijak postiženy. 

 

 

5.2.1.2. Organizační předpisy 

Organizační předpisy v obecné rovině představují základní rozdělení úkolů mezi jednotlivá 

oddělení společnosti, vymezují jejich úkoly, systém vzájemné kontroly (a případně kontroly 

příslušného nadřízeného orgánu), odpovědnost v rámci každého oddělení apod. Na základě 

těchto předpisů by pak v případě porušení mělo být možné jasně identifikovat odpovědnou 

osobu a zjistit příčinu jejího selhání (například nedostatek kontroly). Organizační předpisy se 

nejvíce odvíjejí od velikosti společnosti (malé podniky budou mít např. pouze jeden předpis 
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upravující jak organizaci, tak sankční mechanismy najednou, velké společnosti budou 

upravovat jednotlivé kategorie v různých předpisech).  

Kromě zmíněných doporučení vztahujících se zejména k protikorupční politice je 

samozřejmě nutné dbát na přísné dodržování dalších zákonných povinností (řádné vedení 

účetnictví společnosti, daňové povinnosti, registrační povinnosti – např. publikace příslušných 

dokumentů v obchodním rejstříku apod.). 

Z hlediska základních doporučení z hlediska organizace společnosti pro účinné 

protikorupční compliance je do organizačních předpisů vhodné zavést např.: 

a) Systém dělby kompetencí,206 který jasně vymezí pravomoci jednotlivých oddělení, 

pravomoci kontrolních oddělení a způsob zásadního rozhodování ve společnosti. 

b) Compliance oddělení (popřípadě funkci compliance officera), jehož úkolem je „kontinuální 

monitoring compliance rizik, tvorba a průběžná aktualizace (přizpůsobování) compliance 

programu a jeho jednotlivých nástrojů a pravidel, implementace compliance (včetně 

provádění školení a poskytování poradenství), jeho monitoring, evaluace a vynucování 

(včetně prošetřování porušení stanovených pravidel).“207  

c) Tzv. pravidlo čtyř očí, tedy že při sjednávání významných kontraktů (záleží opět na 

velikosti společnosti, jejího postavení na trhu) a dalších významných schůzkách a setkáních 

by mělo být za společnost vždy přítomno více zaměstnanců (ideálně z různých oddělení) tak, 

aby bylo korupčním rizikům předcházeno co možná nejvíce. 

                                                           

206 BOHUSLAV, L. Compliance program a jeho východiska zejména v zahraniční praxi. In JELÍNEK, J. a kol. 

Trestní odpovědnost právnických osob – pět let poté. Praha: Leges, 2017. Teoretik. s. 80. ISBN 978-80-7502-205-

9. 
207 HURYCHOVÁ, K. a SÝKORA, M. Compliance programy (nejen) v České republice. Praha: Wolters 

Kluwer, 2018. Právní monografie. s. 73. ISBN 978-80-7552-667-0. 
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d) Zavedení jasných pravidel střetu zájmů, aby osoba v postavení střetu osobních zájmů se 

zájmy společnosti nemohla v takovém případě činit rozhodnutí jménem, nebo v zastoupení 

společnosti.208 

e) Podpisový řád, který stanovuje proces uzavírání smluvní dokumentace a odpovědnosti 

jednotlivých oddělení (podepisovatelů), za její řádnost. I v tomto procesu by mělo být 

dodržováno pravidlo čtyř očí, tedy vždy by měla příslušná dokumentace procházet 

minimálně dvěma odděleními společnosti. 

f) Pravidla pro smluvní a obchodní partnery, která by měla upozorňovat na protikorupční 

(a další) politiku společnosti, vyžadovat možnost auditu účetnictví obchodních partnerů, 

omezovat platby v hotovosti mezi smluvními stranami apod.209 

 

5.2.1.3. Protikorupční program 

V případě, že na základě risk assesmentu (neboli vyhodnocení rizik) dojde společnost k 

závěru, že je při jejím jednání dán vyšší korupční potenciál (zejména se účastní veřejných 

zakázek, mezinárodního obchodu a styku se zahraničními úřady apod.), stojí za zvážení 

problematiku prevence korupčního jednání obsáhnout ve speciálním protikorupčním 

dokumentu. Tento dokument by měl být přístupný i obchodním partnerům společnosti, kteří by 

se měli zavázat k jeho dodržování.  

Z hlediska doporučení pro takový protikorupční program či strategii, je kromě ostatních 

doporučení pro compliance jako celek dále ještě třeba: 

                                                           

208 International Chamber of Commerce. ICC Rules on Combating Corruption. 2011. [online].  Op. cit. s. 9. 
209 Tamtéž s. 7. 
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a) Zavedení povinné registrace darů právnické osoby, a to jak poskytovaných (např. reklamní 

předměty), tak přijímaných. Politika přijímání darů by měla také obsahovat způsob naložení 

s takovým darem (do jaké hodnoty si může dar ponechat zaměstnanec apod.).210 

b) Stanovení jasných pravidel tzv. hospitality (anglický pojem v překladu znamenající 

pohostinství). Jedná se o postupy, při kterých se poskytují služby dalším osobám – např. 

uhrazení obchodní večeře, zajištění ubytování obchodního partnera, nebo např. organizace 

firemních večírků apod. 

c) Šíření a poskytování relevantních informací o problémech spojených s přeshraniční, 

popřípadě zahraniční korupcí.211 

 

5.2.1.4. Detekční a sankční mechanismy 

Sankční mechanismy nastavené v rámci společnosti jsou významně provázány 

s organizačními předpisy. Na základě těchto předpisů by pak měl vzniknout systém kontrolních 

mechanismů, který přispěje k odhalování nežádoucího jednání. V tomto ohledu může hrát 

významnou roli výše uvedené compliance oddělení. 

Z hlediska doporučení pro detekci nežádoucího chování lze navrhnout: 

a) Zakotvení účinné ochrany oznamovatelů (tzv. whistleblowerů), a to například zřízením 

anonymní oznamovatelské linky nebo emailu. Komunikací a vyplňováním anonymních 

dotazníků, týkajících se nežádoucího chování apod.  

b) Možnost zakotvení tzv. testů spolehlivosti zaměstnanců, při kterém bude ověřována jejich 

integrita a řádné plnění pracovních úkolů.212 

                                                           

210 OECD. Good Practice Guidance on Internal Controls, Ethics, and Compliance. 18.2.2010. [online]. 

Dostupné z https://www.oecd.org/daf/anti-bribery/44884389.pdf [zobrazeno 11.5.2019]. 
211 Tamtéž. 
212 Tento institut je ovšem poněkud kontroverzní, blíže k němu v první části této kapitoly (další návrhy de lege 

ferenda). 
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c) Pravidelná školení zaměřená právě na vnitřní předpisy společnosti, včetně testování znalosti 

vnitřních předpisů mezi zaměstnanci.  

 

Pokud jde o reakční mechanismy, měly by vnitřní předpisy v případě odhalení nežádoucího 

jednání obsahovat jasný postup vyhodnocení jednání a v případě jeho vyhodnocení jako 

protiprávního (spáchání trestného činu) by měly okamžitě reagovat snahou o zabránění 

škodlivého následku213 a oznámením daného jednání orgánům činným v trestním řízení. 

K tomu by měly vnitřní předpisy obsahovat i reakční lhůty, které by v takovém případě měly 

být pouze v řádu hodin, maximálně dní, aby nedocházelo k nepřiměřeným prodlevám. 

 

5.2.2. Požadavky trestněprávního compliance stanovené právní normou 

Na rozdíl od řady zahraničních vzorů, ze kterých vycházela i doporučení prevence 

korupčních jednání v předchozí části této kapitoly, Česká republika doposud nevydala takový 

dokument, který by obsahoval alespoň modelové compliance dokumenty, které by měly 

právnické osoby implementovat. 

Takové příručky tedy zatím vznikají zejména z pera odborné veřejnosti, nejblíže se této idei 

přiblížilo Nejvyšší státní zastupitelství se svou metodikou. Nezbývá než doufat, že i v České 

republice časem vznikne oficiální metodika (pokud možno z pera expertní skupiny se 

zkušeností s touto problematikou).  

 

 

                                                           

213 Právnické osobě by pak mohla zaniknout trestní odpovědnost formou účinné lítosti, což by však právě u 

korupčních trestných činů nebylo možné (viz kritika obsažená v první části této kapitoly). 
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5.3. Závěry týkající se kontroly korupční kriminality 

 

Kontrola kriminality je extrémně náročnou disciplínou. Každá její složka potom pramení 

z jiné iniciativy. Represivní část kontroly kriminality spadá především do pravomoci orgánů 

činných v trestním řízení (popřípadě jiných veřejných institucí). Soukromé osoby do ní zasahují 

jen v omezené míře. Zejména pro tuto část kontroly kriminality je nezbytné zakotvit jasná, 

přehledná a účinná procesní ustanovení. 

Navrhuji tedy de lege ferenda revizi některých procesněprávních institutů, zejména pak 

institutu spolupracujícího obviněného a úpravy odposlechů v trestním řízení. Naopak kvituji, 

že český zákonodárce neupravuje institut agenta provokatéra, který jí připadá neslučitelný se 

základními demokratickými hodnotami.  

Speciální účinnou lítost není dle mého mínění nutné v trestním právu hmotném znovu 

zakotvovat za předpokladu, že bude možné, aby trestnost jednání zanikla účinnou lítostí 

obecnou. Stejně tak by korupční skutkové podstaty měly být odstraněny z výjimky pro účinnou 

lítost v případě trestní odpovědnosti právnických osob. 

Prevence kriminality na poli korupce je pak zejména v rukou jednotlivců. Role státu tkví 

zejména v dostatečné informovanosti, vydání vzorových doporučení pro compliance a podpory 

osvěty v oblasti korupčního jednání.  
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6. Závěr 
 

Zhodnocení celkové úpravy postihu korupční kriminality v České republice je poměrně 

rozpačité. Nelze českému zákonodárci vyčítat, že se rozhodl soukromou korupci tímto 

způsobem postihovat, a to vzhledem k řadě mezinárodních závazků, které tento postih de facto 

diktují. Určitě lze ale upozornit na několik chyb, které současná úprava obsahuje. 

Souhlasím s názory, že by korupční jednání mělo být upraveno v rámci jednoho dílu 

trestního zákoníku, mělo by zvlášť vymezovat korupci ve veřejném sektoru, jež je typově 

společensky závažnější, a zvlášť korupci v sektoru soukromém (tedy podnikatelskou), která 

ovšem bude mít jinak nastavené mantinely. Minimálně pro případy soukromé korupce by pak 

měla být stanovena hranice úplatku.  

Všechny formy korupce by pak měly mít zákonem vymezenou souvislost s rozhodovací 

nebo obdobnou činností, která má být poskytnutým úplatkem ovlivněna. 

Při splnění těchto základních požadavků, i když jich v práci navrhuji mnohem více, by 

mohlo být korupční jednání trestním zákoníkem postihováno nejen v souladu s mezinárodními 

závazky, ale i se zásadou subsidiarity trestní represe, na kterou se v případech postihu soukromé 

korupce poněkud zapomnělo.  

Po první kapitole, ve které jsem korupční jednání vymezila a upozornila na důležitost této 

problematiky, a po následující kapitole, kde jsem kritice podrobila úpravu skutkových podstat 

korupčních trestných činů, jsem v další části práce rozebrala trestní odpovědnost právnických 

osob za tuto trestnou činnost. Samotná úprava trestní odpovědnosti právnických osob však 

vykazuje celou řadu defektů, proto jsem se úzce zaměřila na rozbor problematiky spojené 

s korupční kriminalitou. Vzhledem k tomu, že právnické osoby lze postihnout za všechny 

korupční trestné činy mnou vymezené, bylo potřeba přejít ke zkoumání přičitatelnosti 
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spáchaných trestných činů právnické osobě. V tomto případě bude situace složitější, neboť je 

nutné právnické osobě (dle mého názoru) přičítat skutečně pouze tu korupční trestnou činnost, 

která nebyla de facto spáchána v rozporu se zájmy právnické osoby. O to více pak kritizuji 

nemožnost využití účinné lítosti právnickou osobou v souvislosti s korupční trestnou činností. 

Účinnou lítost ve vztahu ke korupčním trestným činům jsem řešila v samostatné podkapitole 

této práce. Kritizuji tak nemožnost zániku trestní odpovědnosti účinnou lítostí v případě 

korupčních trestných činů. Preventivní funkce tohoto ustanovení byla zákonodárcem 

podceněna. Navrhuji, aby byla účinná lítost v případě korupčních trestných činů umožněna, 

nadto se přimlouvám za možnost, aby tak nebylo učiněno formou speciální účinné lítosti, ale 

aby byly korupční skutkové podstaty zahrnuty do § 33 TZ (možná s výjimkou pro zahraniční 

úřední osoby).  

Poslední kapitolu práce lze označit za klíčovou. Na základě rozboru hmotněprávních 

ustanovení korupčních trestných činů jsem dospěla k jednotlivým závěrům týkajících se 

kontroly korupční kriminality. Na základě dělení kontroly kriminality na represivní a 

preventivní nástroje jsem navrhla celou řadu institutů, které mohou de lege ferenda zlepšit 

postih a předcházení korupční kriminality.  

Mezi represivní strategie patří sankcionování kriminality, při jehož rozboru jsem se zaměřila 

na ochranné opatření zabrání části majetku. Ačkoli má toto ochranné opatření potenciál účinně 

odčerpat majetek pocházející z trestné činnosti, včetně majetku nabytého korupčním jednáním, 

domnívám se, že jeho stávající zákonné zakotvení je v rozporu s řadou základních zásad, na 

kterých je trestní právo (zejména procesní) postaveno. Mantinely rozhodování o tomto 

ochranném opatření tak budou muset být v budoucnosti teprve nastaveny, a to buď 

legislativními úpravami, nebo judikatorním výkladem. 
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Analýze a kritice jsem podrobila také procesněprávní nástroje potírání korupční kriminality. 

Zejména jsem upozornila na potřebu úpravy institutu spolupracujícího obviněného (který by 

mohl po úpravě nahradit i stávající institut dočasného odložení trestního stíhání), na odposlechy 

v trestním řízení a institut použití agenta. Vzhledem ke kontroverzi institutu tzv. agenta 

provokatéra nesouhlasím s návrhy na jeho zavádění do českého právního řádu, naopak se 

ztotožňuji s autory, kteří takovou možnost kritizují. 

Z dalších možných zákonných úprav jsem rozebrala možnosti tzv. testů spolehlivosti, které 

mají významný potenciál pro odhalování korupčního jednání a zdůraznila nutnost zákonného 

zakotvení ochrany oznamovatelů v České republice (tzv. whistleblowerů).  

Závěrečná část práce se věnuje preventivním opatřením souvisejícím zejména 

s protikorupčním compliance programem. Upozornila jsem na to, že účinný program tohoto 

typu má několik úrovní, které zajišťují, aby byl skutečně používán a měl potenciál předcházet 

páchání trestné činnosti. Efektivní compliance program se musí přizpůsobit struktuře a činnosti 

dané organizace, měl by dodržovat doporučení obsažená v řadě významných mezinárodních a 

zahraničních dokumentů, které jsem reflektovala při základním rozboru protikorupčního 

compliance. 

Závěrem snad lze jen vyjádřit naději, že moje kritické názory na současný stav právní úpravy 

a postihu soukromé korupce přispějí k odborné diskusi nad změnou dotčených ustanovení. 

Současná úprava postihu soukromé korupce se na základě výše nastíněných argumentů totiž 

nejeví jako dostatečná.  
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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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Abstract 

This paper examines the criminal aspects of corruption in the private sector. Corruption in 

the private sector may be understood in a narrow sense as corruption committed in relation to 

business activities or it can be defined more broadly as all corrupt behaviour which is not related 

to public authorities and their activities. The aim of this paper is to analyse the legal framework 

of private sector corruption in the Czech Republic and to propose some useful changes in the 

Czech legislation which may lead to better prosecution and punishment of private sector 

corruption.  

The author provides a brief introduction into the topic in the first chapter of this paper. The 

second chapter firstly deals with the terminology connected with private sector corruption and 

corruption in general. The author then analyses the criminological aspects of private sector 

corruption and its negative consequences. She emphasizes the potential impact of private sector 

corruption on the economic situation of individuals and societies as well as national economies. 

The conclusion of the second chapter includes an analysis of international obligations of the 

Czech Republic regarding the punishment of private sector corruption (mainly obligations 

arising from the membership of the United Nations, the Council of Europe and the European 

Union). 

In the third chapter, the author examines the criminal legislation on private sector corruption 

as stipulated by Act No. 40/2009 Coll. of the Criminal Code of the Czech Republic. The author 

mostly analyses bribery crimes (Accepting Bribes – paragraph 331, Bribery - paragraph 332 

and Indirect Corruption – paragraph 333 of the Criminal Code). Moreover, the author explores 

the basic legal terminology related to bribery offences such as the definition of a bribe, the 

procurement of matters of general interest and the definition of a business activity. This chapter 

also includes an analysis of a number of other crimes that have their foundations in corrupt 

behaviour, e.g. Breach of Regulations on Rules of Economic Competition, paragraph 248 of 

the Criminal Code. In the conclusion of the chapter, the author identifies several proposals for 

changes in the current legislation. 

The aim of the fourth chapter is to scrutinize corporate criminal liability for bribery offences, 

especially the concept of attributing a crime committed by a natural person to a legal person. 

The author emphasizes the influence of Act No. 183/2016 Coll. which amended Act 418/2011 

Coll. on Corporate Criminal Liability. This amendment made crucial changes in the attribution 

of criminal liability to a legal person with regards to bribery offences. 



 
 

The fifth and final chapter deals with the control of private sector corruption both by 

repressive instruments of law and preventive measures mostly included in soft law and 

individual compliance programs. Repressive measures include the sanctioning of corruption by 

criminal law, measures of criminal proceedings stipulated by the Criminal Procedure Code (e.g. 

the institute of a crown witness which is in the Czech legislation defined as a cooperating 

accused person, the use of an agent or the interception of telecommunications in criminal 

proceedings) and other legal measures (e.g. the so-called reliability test). Preventive measures 

are mostly focused on compliance programs at the individual level because the Czech Republic 

has not yet adopted any nationwide legal action that would facilitate the introduction of 

compliance programs for business organizations as such. 

The conclusion of the paper lists all recommendations de lege ferenda which the author 

considers necessary for improving the effectiveness of fighting private sector corruption. 
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